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Arş. Gör. Ahmet Mutlu TERZİOĞLU
ERZURUM YÖRESİNDE İCRA EDİLEN SÖZLÜ ESERLERDE KULLANILAN TÜRK DİN
MUSİKİSİ VE GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİ ORTAK MAKAMLARININ
İNCELENMESİ
ANALYSIS OF THE COMMON MODES OF TURKISH RELIGIOUS MUSIC AND TRADITIONAL
TURKISH FOLK MUSIC USED IN FOLK SONGS PERFORMED IN ERZURUM TERRITORY

ÖZ
Gerek İpek Yolu güzergâhı üzerinde bulunması, gerekse yüzyıllar boyu çeşitli büyük medeniyetlere
ev sahipliği yapmış olmasından dolayı Erzurum, oldukça eski ve geniş bir kültür yelpazesine sahiptir. Bu
kültür birikimi sadece bir alanda değil, birçok alanda kendini göstermiştir. Etkileşime açık bir jeopolitik
konumda bulunması sebebiyle sanatın her alanında gelişme ve ilerleme kaydeden Erzurum, dinsel ve din dışı
sözlü, yazılı ve görsel sanat eserlerinin sıklıkla görülebileceği bir vilayettir.
Bu çalışmanın sınırlılıkları Erzurum’da icra edilen musiki formlarından Türk Din Musikisi ve
Geleneksel Türk Halk Müziği örnekleri olup, amacı ise Erzurum yöresinde icra edilen bu formların makamsal
benzerliklerini tespit etmek ve ortaya koymak, elde edilen bulguları literatüre kazandırmak ve bu formların
icrasının gelecek nesillerce devam ettirilmesi için gerekli zemini oluşturmaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk Din Musikisi, Türk Halk Müziği, Erzurum, Makam.

ABSTRACT
Erzurum has a quite wide and old culture structure as it has been on the route of Silkroad and has
hosted various big civilizations for centuries. This cultural accumulation emerges itself not only in one specific
field but also in various fields. Because Erzurum is in a geopolitical location which is open to interaction, it
has made great progress in all fields of art and it is a city where religious and nonreligious written, oral and
visual art works can be frequently seen.
The limitations of this study are Turkish Religious Music and Traditional Turkish Folk Music samples
which are performed in Erzurum, and the purpose of this study is to determine the similarities of these modes
performed in Erzurum territory, to contribute to the literature with the obtained findings and to prepare the
necessary ground for the future generations to continue to perform these modes.
Keywords: Turkish Religious Music, Turkish Folk Music, Erzurum, Modal.
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1GİRİŞ
Evveliyatı VIII. Yüzyıla kadar dayanan ve çıkış yeri Orta Asya olan ozan-baksı geleneği, IV.
Yüzyıldan XIV. Yüzyıla kadar süregelen göç dalgalarının etkisiyle Anadolu’nun ve Türk nüfusunun olduğu
her bölgeye taşınmıştır. Bu yayılma ve gelişme süreci, konum itibariyle Orta Asya’ya daha yakın bölge olan
Doğu Anadolu Bölgesinde daha hızlı gerçekleşmiştir.
Ozan-Baksı geleneğinin, Anadolu’da can bulmuş hali Âşıklık geleneği; bölgenin en eski yerleşim
yerlerinden olan Erzurum’da, hem merkezi bir bölge olması ve İpek Yolu güzergâhında bulunması hem de
tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasından dolayı daha çok ilgi görmüş ve daha çabuk gelişim
göstermiştir.
Türkiye’nin kültürel yapısı, Türk tarihinin derinliklerinden gelen çok zengin ve çeşitli kültürlerin
birikimlerinden oluşmuştur. Türkiye coğrafi konumu gereği doğu, batı, Ortadoğu, Akdeniz, İslam kültürü gibi
farklı kültürlerin merkezindedir. Dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Anadolu, binlerce yıllık
geçmişi ve tarihinde var olan birçok farklı kültürün etkisiyle ender görülen zenginliğe sahiptir. Bu öylesine
bir zenginliktir ki birbirine çok yakın yerleşim bölgelerinde bile bu zenginliğin yarattığı kültürel farklılıkları
görebiliriz (Şengül, 2007:3).
Bu kültürün Anadolu’da ki aktarıcıları bizlere çok sayıda, çeşitli makamsal ve ritmik özelliklere sahip
eserler bırakmışlardır. Bu eserler zaman içerisinde günümüz ozanları, halk bilimcileri, profesyonel ve amatör
derlemeciler tarafından irdelenmiş ve gelecek nesillere aktarılması hususunda titiz bir çalışma sürecinden
geçirilmiştir.
Bu kültür çeşitliliğinin en mühim yapıtaşlarından biri olan “musiki” örneği, Erzurum yöresinde kendini
baskın olarak iki alt alanda göstermiştir. Bunlardan bir tanesi gazel, ilahi, vb. dini temalı musiki formu olan
Türk Din Musikisi, diğeri ise Anadolu müzik kültürünün temel taşı olan Geleneksel Türk Halk Müziğidir.
Türk Din Musikisi
Anadolu’da Türk Din Musikisinin doğuşu ve yayılmasında Hoca Ahmet Yesevi ve onun yetiştirdiği
Alperenlerin ehemmiyetli bir etkisi vardır.
Hoca Ahmet Yesevi’nin maiyetinde yetişmiş ve ondan feyz almış birçok saz şairi ve mutasavvıf
kişilerin üstatlarından aldıkları emirle İslam’ı tebliğ amacıyla yanlarından sazları da olduğu halde Anadolu
yörelerini adım adım dolaşmaları neticesinde, - zaten buna yabancı olmayan- Anadolu halkında din, saz ve
şiir üçlüsü konularında bir sempati uyanmıştır (Akdoğan, 2010:84).
Köprülü bu durumu “Esasta Hoca Ahmet Yesevi’ye dayanan birçok tarikat taraftarları Anadolu’ya
aralıksız olarak gelmişler ve Hoca Ahmet Yesevi’nin şiir ve saz konusundaki tutumunu uygulamaları olarak
bulundukları yerlerde yaymışlardır” şeklinde açıklamaktadır.
Anadolu halkında musiki, şiir ve din bağlamlarında oluşan bu sempati asırlar boyu devam etmiş ve
günümüzde bu form hala varlığını sürdürmektedir.
Çalışmada yer alan Erzurum yöresine ait Türk Din Musikisi formu sözlü eserlerinin makam analizinde,
1856 yılında Erzurum’un Pasinler ilçesinin Altınbaşak köyünde dünyaya gelen ve din ve edebiyat alanlarında
Erzurum’un yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan imam, sufi ve tasavvuf edebiyatçısı Hâce Muhammed
Lütfi Efendi’nin, halk arasında bilinen diğer adıyla Alvarlı Efe’nin ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin
bestelenmiş şiirleri kullanılacaktır.
Geleneksel Türk Halk Müziği
Halk Müziği olarak bildiğimiz bu müzik türü, doğrudan halkın öz değerlerine hitap ettiği için hiçbir
şekilde halkın genel duygu-düşünce ve algılayışından ayrı tutulamaz (Yücel,2011:3).
Geleneksel Türk Halk Müziği, bir toplumun etik ve etnik özelliklerini, sosyo-kültürel yapısını, gelenek
ve göreneklerini, yaşam şartlarını ve standartlarını, doğa olaylarını, insanın insana ve insanın Allah’a olan
aşkını defalarca gözlem süzgecinden geçirilerek oluşturulan Anadolu’ya mahsus bir müzik formudur.
Geleneksel Türk Halk Müziği iki şekilde kendini gösterir: Sözlü ve sözsüz olarak. Sözlü halk müziği
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bütün türleriyle halk türkülerini, sözsüz halk müziği ise tüm halk oyunlarının ezgisini kapsamaktadır
(Turhan,1992:15).
Geleneksel Türk Halk Müziğinin kendine özgü biçimleri mevcuttur. Bu biçimler genellikle koşma,
varsağı, sav, divan vb. gibi bestelendiği şiir türünün ismini taşır.
Çalışmada yer alan Erzurum yöresine ait Geleneksel Türk Halk Müziği formu sözlü eserlerinin makam
analizinde ise TRT tarafından kayıt altına alınmış türküler kullanılacaktır.
Makam
Belirli seslerin bir araya gelerek karar sesi, güçlü sesi, seyir özellikleri ve durak sesi olması suretiyle
oluşturdukları ezgi cümlesinin insan üzerinde bıraktığı etkiye “makam” denir.
Makam, Türk Musikisinde eserlerin karar sesini, güçlü perdesini, donanım seslerini, seyrini, yeden
sesini teşkil eden dizilerden makam meydana gelir (Turan, 1993:47).
Makam, bir durakla bir güçlünün çevresinde, bunlara bağlı olarak toplanmış seslerin genel durumudur.
Çıkıcı ve inici olabilirler (Sözer, 1986:469).
Makam: Belirli bir veya birkaç aşıt (dizi) üzerinde belirli bir gidiş (seyir). Her makamın bir dizisi
vardır. Ancak dizi ile makamı karıştırmamak gerekir. Dizi makamın çatısını teşkil eder (Say, 1985:791).
Makam bir dizide durak ve güçlü arasındaki ilişkiyi belirtecek şekilde nağmeler meydana getirerek
gezmektir. Makamın en önemli perdeleri durak ve güçlü perdeleridir (Emnalar, 1998:529).
2- BULGULAR
Erzurum Yöresinde İcra Edilen Türk Din Musikisi Formu Eser Örnekleri
1- Erzurum Kilidi Mülk-i İslâm’ın (Muhammed Lütfi Efendi)
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Yöresi: Erzurum
Söz: Muhammed Lütfî Efendi
Müzik: Anonim
Kaynak Kişi: Erzurumlu Gazelhanlar
Derleyen: Raci Alkır
Notaya Alan: Mehmet Özbek
Makamı: Uşşak
Uşşak Makamının Eser Üzerindeki Analizi
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Yukarıdaki eser analizinde de görüldüğü üzere makamın durağı la sesi (dügâh perdesi),
güçlüsü re sesi (neva perdesi) ve donanımında da sib2 sesi vardır.
Durağı, dügah (la) perdesidir. Seyri çıkıcıdır. Dizisi, yerinde Uşşak dörtlüsüne, Neva’da
Buselik beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. Güçlüsü, dörtlü ile beşlinin ek yerindeki Neva (re)
perdesidir (Özkan, 2007:143).
2- Su Kasidesi (Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri)
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Yöresi: Erzurum
Söz: Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri
Müzik: Anonim
Kaynak Kişi: Hakkı İbrahim Hakkıoğlu
Derleyen: Raci Alkır
Notaya Alan: Raci Alcan
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Makamı: Hüseyni
Hüseyni Makamının Eser Üzerindeki Analizi

Yukarıdaki eser analizinde de görüldüğü üzere makamın durağı la sesi (Dügâh perdesi), güçlüsü mi
sesi (Hüseyni perdesi) ve donanımında da sib2 sesi vardır.
Durağı, dügah (la) perdesidir. Seyri inici-çıkıcıdır. Yerinde Hüseyni beşlisine, Hüseyni’deUşşak
dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Güçlüsü, Hüseyni beşlisi ile Uşşak dörtlüsünün ek yerindeki
Hüseyni (mi) perdesidir (Özkan, 2007:179).
3- Kadem Bastı (Hüseyin Efendi-Gedâi)
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Yöresi: Erzurum
Söz: Hüseyin Efendi (Gedâî)
Müzik: Anonim
Kaynak Kişi: Erzurumlu Gazelhanlar
Derleyen: Raci Alkır
Notaya Alan: Nida Tüfekçi
Makamı: Tatyan
Tatyan Makamının Eser Üzerindeki Analizi
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“Tatyan” kelimesinin kökü olan “Tat” sözcüğü Pırlatır’a göre (2012:1641); “bir ülkede
Türklerin dışındaki uluslar, özellikle “Acem” ler şeklinde açıklanmakla birlikte, bu sözcüğün müzikoloji
alanındaki detaylı ve farklı açılardan yapılan tanımlanmasına ilişkin, Turhan (2007) ve Bulut’un (2001)
araştırmaları bulunmaktadır (Şengül, 2014:66).
Tatyan, genellikle: Segah, Hüzzam makam dizileri örneklerini taşıyan (özel ezgi kalıbı), divan
şiiri güfteli, “aman aman, adi-hadi leyli leyli, efendim gel gel...” gibi dolgu kalıplarla okunur
(Turhan,2007:12).
Tatyan makamının karar sesi si (Segah perdesi), güçlü sesi re (Neva perdesi), donanımında ise
fa diyez ve mi bemol sesleri mevcuttur.
Erzurum Yöresinde İcra Edilen Geleneksel Türk Halk Müziği Formu Eser Örnekleri
1- Kırmızı Gül Demet Demet
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Yöresi: Erzurum
Söz: Anonim
Müzik: Anonim
Kaynak Kişi: Muharrem Akkuş
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Derleyen: Raci Alkır
Notaya Alan: Nida Tüfekçi
Makamı: Uşşak
Uşşak Makamının Eser Üzerindeki Analizi

2 -Bade İçerler Nazınan
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Yöresi: Erzurum
Söz: Erciş’li Ermrah
Müzik: Anonim
15

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/SON-BAHAR, Özel Sayı(UASBK “II. ULUSLARARASI SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ” ÖZEL SAYISI)
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/AUTUMN, Special Issue(SPECIAL ISSUE of
UASBK “SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES”)

Kaynak Kişi: Ağa Keskin
Derleyen: Nida Tüfekçi
Notaya Alan: Nida Tüfekçi
Makamı: Hüseyni
Hüseyni Makamının Eser Üzerindeki Analizi

2- Dün Gece Yar Hanesinde
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Yöresi: Erzurum
Söz: Hüseyin Efendi (Gedâî)
Müzik: Anonim
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Kaynak Kişi: Raci Alkır
Derleyen: TRT Erzurum Radyosu
Notaya Alan: Nida Tüfekçi
Makamı: Tatyan
Tatyan Makamının Eser Üzerindeki Analizi

3- SONUÇ ve ÖNERİLER
Yapılan bu çalışmada, Erzurum yöresine ait üç tane Türk Din Musikisi formu örneği ile TRT
repertuvarında bulunan üç tane Geleneksel Türk Halk Müziği örneği karşılaştırılmıştır.
Bu karşılaştırma sonucunda, Erzurum Kilidi ve Kırmızı Gül Demet Demet eserlerinin “Hüseyni”, Su
Kasidesi ve Bade İçerler Nazınan eserlerinin “Uşşak”, Kadem Bastı ve Dün Gece Yar Hanesinde eserlerinin
ise “Tatyan” makamlarında olduğu tespit edilmiştir.
Bu çalışmada dini ve lâ-dini olmak suretiyle irdelediğimiz bu formların her ikisinde de Geleneksel
Türk Müziği ortak makamlarının kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Türk Din Musikisi ve Geleneksel Türk Halk Müziği formlarının Erzurum yöresinde icra edilen
eserlerinin analizi yapıldığı zaman, karşımıza çıkan sonuç genel yapısı ile Türk Müziğinin temel yapıtaşı olan
“makam” mefhumunun önemini bir kez daha göstermektedir.
Genel olarak Türk Müziğinin alt başlıkları birbirinden tamamen farklı formlar olarak görünse de,
müşterek nokta olarak "makam” başlığı altında bir araya gelmektedir.
Bu bulgular ışığında, sadece Erzurum yöresine ait eserler değil, diğer yörelerimizde de benzerlik
gösteren bu iki formda bestelenmiş eserlerin makamsal yapıları araştırılması, literatüre kazandırılması,
Türkiye’de Müzik Eğitimi veren kurumlardaki ilgili derslerde bu noktalar değinilmesi, bu formlardaki
eserlerin unutulmaması ve icrasının devamlılığı adına büyük önem arz etmektedir.
KAYNAKÇA
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(2)
Yrd. Doç. Dr. Alperen KAYSERİLİ1
BİR TOPONİMİ ARAŞTIRMASI: AĞRI’DA YER ADLARI2
A RESEARCH OF TOPONYMY: PLACE NAMES IN AGRI

ÖZ
Yer adları, kültürel coğrafya çalışmalarında önemli araştırma konularından biridir. Özellikle yer adları
sayesinde incelenen bölgenin geçmişi hakkında fikirler yürütmek mümkün olabilmektedir. Bu amaçla yapılan
çalışmalar sayesinde, tamamen yok olmuş olsalar bile çok eski dönemlerden itibaren hangi medeniyetlerin
bölgede hâkimiyet kurduğu, hangi ulusların yaşadığı ve isim verirken neye göre hareket ettiği hakkında çeşitli
fikirler toponomik çalışmaları sayesinde elde edilebilmektedir. Ağrı ve çevresinin geçmişi M.Ö. 4000’lere
kadar gitmektedir. Bu süreç içerisinde birçok devlet ve imparatorluk bu bölge üzerinde hâkimiyetini
kurmuştur. Hâkimiyet kuran medeniyet, kendi kültürel özellikleri doğrultusunda bölgeye isimler vermiş ve
bir önceki ismi değiştirmiştir.
Ağrı şehrinin toponimik değerlendirmesinin yapıldığı bu çalışmanın, ikinci bölümünde ise Ağrı iline
bağlı olan ilçelerin isimlerinin değerlendirilmesi ve analizi yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmada özellikle Ağrı
ili ve ilçelerinin eski ve yeni yer adları değerlendirilmiş ve bu isimlerin hem tarihi hem de kültürel bağlantıları
ifade edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ağrı, Ağrı İlçeleri, Toponimi, Adbilim (Onomastik).

ABSTRACT
Place names are an important research work in cultural geography studies. Especially, place names
give us ideas for study area history. Through the studies applied for this purpose, even if they have been fully
disappear; toponymical studies lead us which civilization had dominance in the region since ancient times,
which civilization are lived and what did they do for named a place. The history of Agri Province dates back
to BC. 4000. Many state and empire established over the region in this process. Dominance civilization gives
names to region which are related with their cultural characteristics and also changed the previous place
names.
Second part of study includes toponymical evaluation of Agri city. Districts names of Agri Province
will be evaluate and analyze in this part. Especially, former and current place names of Agri Province and
its districts will be evaluate and try to express of these names’ historical and cultural links.
Keywords: Agri, Districts of Agri Province, Toponymy, Onomastics.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, akayserili@agri.edu.tr
Bu çalışma 2-4 Haziran 2016 tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenen Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi'nde
sözlü olarak sunulmuş olan bildirinin genişletilmesi ile elde edilmiştir.
1
2
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GİRİŞ
Yer adları, onomastik (adbilim)’in bir alt dalı olan toponominin ilgi alanına girmektedir (Açıkel, 2003).
Yer adı kavramı Yunancadaki “toponim” sözcüğünün Türkçe karşılığıdır. Yunancada “topos” yer ve “onoma”
ad demektir. Toponim “coğrafi ad” demektir (Altunışık 2009). Toponim terimi (toponiyme), Türkçe’ye
toponimi (ing. Toponym, veya place name) diye geçmiştir. Terime Türkçe kaynaklarda, yeradı (yer adı veya
yeradı diye de yazılmaktadır) denir. Bu terimin en kısa tanımı, yer adları ilminin inceleme konusu olan ve
belli bir yeri, bir yöreyi belirleyen ad demektir. Toponimi olarak da bilinen bu bilimin tarihin, coğrafyanın,
folklor ve diğer bazı disiplinlerin yardımcısı olarak da bilim sisteminde oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır
(İbret, 2003). Ayrıca Toponimi, yer adlarının etimolojik, tarihi ve coğrafi verilere göre sınıflandırılarak
incelenmesi olarak da tanımlanabilmektedir (Gümüşçü, 2014). Yer adı bilimi veya toponimi, kendi bütünlüğü
içinde, değişik bilim araştırma alanlarına ayrılır bunlar; Oronimi: Dağ adları ilmi, Hidronimi: Akarsu adları
ilmi, Mikronimi: Kırsal geçici yerleşme adları ilmi, Odonimi: Kent sokağı adları ilmi… gibi (Doğanay, 2014).
Dünya üzerindeki belirli bir bölge bölüm yâda yörenin vatan haline gelmesinde yerleşmelere verilen
isimlerin son derece önemli bir rolü bulunmaktadır. Gerçekten de insanlar üzerinde yaşadıkları ve hâkimiyet
kurdukları sahalardaki yerleşmelere isim verirken yerleşmenin bulunduğu yerin fiziki özelliklerinin yanı sıra
beşeri ve iktisadi özelliklerini de dikkate almakta ve o yerleşmeye kendi dil, kültür, örf ve adetlerine en uygun
isimleri vermektedir (Öz, 2007). Bu sebeple, yerleşmenin coğrafi, tarihi ve genel karakterini tanımada rol
oynayan yer adlarının önemi büyüktür (Alagöz, 1984).
Batıda adbilimin bir alt kolu olarak gelişmeye başlayan yer adları bilimi, yalnızca dilbilimin konusu
olarak kalmamış, tarih, sosyoloji, antropoloji, biyoloji gibi değişik bilim dallarının da ilgilendikleri bir alan
olarak dikkati çekmiştir. Verilişinde pek çok etkenin bulunduğu yer adları bir coğrafyanın, toprak parçasının
oraya yerleşen halklar tarafından vatanlaştırılmasının ilk ve en önemli aşamasını teşkil eder. XI. yüzyıldan
itibaren kitlesel olarak Suriye, Anadolu, Azerbaycan ve Balkanlar bölgelerini fethe başlayan Türkler,
buralardaki meskûn yerlerin adlarını Türk fonetiğine uydururken, ilk defa kendileri tarafından iskân edilen
yerlere de yeni -genellikle de Türkçe- adlar vermişlerdir. Bu adlandırma geleneğinde, fizikî özellikler, etnik
adlar, şahıs adları ve renk adları ön plana çıkmaktadır (Akar, 2006).
Amaç ve Yöntem
Yer adları, araştırılan bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini belirleyen en önemli göstergelerden
birisidir. Bu fikirden hareket ederek Ağrı ilinin geçmişten günümüze gelen süreç içerisindeki yer adlarını
belirleyerek kültürel tarihi hakkında açıklamalar yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilimsel çalışmaların en
temel odaklarından olan insanlardaki merak duygusunun giderilmesi fikrinden hareket edilerek kamuoyundaki
bilgi kirliliği bir nebze de olsa giderilmeye çalışılmıştır.
Araştırma veri elde etme ve değerlendirme faaliyetleri açısından nitel araştırma yöntemleri ile
değerlendirilmiştir. Araştırmayı sınırlandıran en önemli faktörlerden birisi özellikle tarihi kayıtlarla ilgili
birinci kaynaklar olan Osmanlı ve diğer devletlere ait olan arşiv belgeleri değerlendirilememiş, onun yerine
tarihçiler tarafından yapılan çevirilerden faydalanılmıştır. Ayrıca halk arasında söylenen bazı yer adlarının
günümüzde kullanılan Kürtçe-Farsça-Arapça-İngilizce ve Ermenice sözlüklerde bulunulamamış olması ile
birlikte Türkçede de tam karşılığı tespit edilememiştir. Bununla birlikte Ağrı ili sınırları içerisinde hem kentsel
hem de kırsal olmak üzere toplamda 582 yerleşim biriminin bulunması geniş bir çalışma olacağı için sadece
kent özelliği taşıyan yerleşmeler değerlendirilmiştir.
Araştırma Sahasının Genel Coğrafi Özellikleri
Ağrı ili, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat Bölümü’nde yer almaktadır. Matematik konum
olarak 38o-40o kuzey paralelleri ile 42o-44o doğu meridyenleri arasında yer alan İlin, kuzeyinde Kars,
kuzeydoğusunda Iğdır, güneyinde Van ve Bitlis, güneybatısında Muş, batısında Erzurum ve doğusunda ise
Iran bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 11376 km² yüzölçüme sahip olan Ağrı ilinde; Merkez ilçe haricinde yedi
ilçe (Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Eleşkirt, Tutak, Taşlıçay, Hamur) 562 köy ve 12’de belediye örgütlü
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yerleşim bölgesi bulunmaktadır (Kocaman ve Kaya, 2014). (Harita 1)

Harita 1: Ağrı İli Lokasyon Haritası
Yükselti farklarının da etkilediği farklı morfolojik birimlerin yer aldığı araştırma sahası, dağlık–tepelik
alanlar, ovalar ve vadiler olmak üzere, başlıca üç ana jeomorfolojik üniteden oluşmaktadır (Kaya, 2008).
Ağrı’nın etrafında yer alan çok yüksek dağlardan dolayı ova tabanları ile dağ zirveleri arasındaki mesafe yer
yer 1000 metrenin üzerinde çıkabilmektedir. Dolayısıyla oldukça fazla olan yükselti farkları kısa mesafelerde
sıcaklık farklarının değişmesine sebep olmaktadır. (Harita 2)

Harita 2: Ağrı İli Topoğrafya Haritası
2014 yılı ADNKS3 verilerine göre 549 435 kişi olan Ağrı ili nüfusunun 299 628’i kentlerde yaşarken
249 807 kişi ise kırsal alanlarda yaşamaktadır. Dolayısıyla Türkiye geneli ile kıyasladığımızda kentli nüfus
oranlarının düşük olduğu görülmektedir.
Ağrı ve çevresinin yerleşim tarihine bakılacak olursa Doğu Anadolu’nun önemli bir kısmında olduğu
gibi M.Ö. dörtbinlere kadar gittiği anlaşılmaktadır. Hurriler’in bu bölgede ilk yerleşen kavimler olduğu ifade
edilirken takip eden süreçlerde Urartular, Azzi-Hayaşalar, Kimmerler, Sakalar, İrminiler, Bizanslılar,
Emeviler, Selçuklulular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti gibi devletler tarafından yönetildiği
anlaşılmaktadır (Hatunoğlu ve Gül, 1999).
3

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
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Ağrı’da Yer Adları
Ağrı İlindeki yer adlarının incelendiği bu çalışmada özellikle kentsel alanların incelenmesi yapılmıştır.
Dolayısıyla yer adlarının değerlendirilmesi yapılırken öncelikli olarak günümüzdeki yönetim merkezi olan
Ağrı şehri değerlendirilecektir. Ardından da alfabetik bir sıralama ile diğer ilçelerin toponimisi ele alınacaktır.
Ağrı şehrinin tarihte kullandığı isimlere bakıldığında çok eski bir geçmişinin olmadığı görülmektedir.
Ağrı’nın Eski yönetim biriminin günümüzdeki Doğubayazıt ilçesinin eski yerleşim birimindeki Beyazıt
Sancağı olduğu dönemlerde ona bağlı olan bir köy yerleşmesi olduğu anlaşılmaktadır. Eskiden köy olan
yerleşmenin adının Şorbulak olduğu belirtilmektedir (Alparslan, 1984) Şorbulak kelimesinin Türkçe bir
kelime olduğu anlaşılmaktadır. Anadolu’ya göç eden Türklerin geldikleri yerlerde eskiden yaşadıkları
bölgelerden gelen isimler verdikleri bilinmektedir. Şorbulak isminin de Tuzlu Çeşme anlamına gelen bir
kaplıca bölgesinden esinlenerek verilen bir isim olduğu düşünülmektedir (Erdemir ve Erdemir, 1999). Doktor
Şerif Bey tarafından da benzer ifadeler kullanılmaktadır. “ İçilen suları bulak denilen göze sularıdır. Bu
gözelerden dört adedi kasabanın cenubunda, ikisi şarkında ve üç adedi şimal-i garbisindedir. Çukurçeşme
namımdaki pınar kasabanın garbındaki mahallesindedir. Suları alelumum yer suyudur ve ekserisi kireçli ve
tuzludur.” (Küçükuğurlu, 2011). Dolayısıyla Tuzlu Pınar veya Tuzlu Çeşme anlamlarına gelen eski köy
yerleşmesinin Türkçe isimlendirildiği anlaşılmaktadır.
Şorbulak özellikle Osmanlı-Rus Savaşları’ndan sonra Ermeniler tarafından yerleşim yeri olarak tercih
edilmeye başlanmıştır. Nüfus miktarı arttıkça önce bucak sonra ilçe haline gelmiştir. 1893 yılında yapılan
Osmanlı Genel Sayımı’na göre Karakilise’de 6199 Müslüman, 2180 Ermeni olmak üzere toplam 8379 kişi
yaşamaktaydı. Ardından 1914 yılında gerçekleştirilen Osmanlı Nüfus Sayımı’na göre ise 22142 Müslüman,
3177 Ermeni olmak üzere 25319 kişi bulunmaktaydı (Karpat, 2003; Demirel, 2006; Karataş, 2011). Bu yapısı
ile birlikte büyüyen ve kaza haline gelen Karakilise Erzurum Vilayetine bağlı olan Bayezid Sancağı içerisinde
kaza (ilçe) statüsünde Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar varlığını devam ettirmiştir (Karataş ve Kul, 2012).
Karakilise denilmesi ise Ermenilerin bu bölgede yaşadığı yıllar içerisinde şehirde bazalt kesme
taşlardan oluşan bir kilise yapmalarından kaynaklanmaktadır. Bu yıllarda yerleşmeye Karakilise adı
verilmiştir. Fakat aynı yıllarda birbirine yakın olan ve aynı isimlerle anılan Karakilise isimli değişik
yerleşmeler olduğu için karışıklıklar çıkmaktaydı (Kars Karakilisesi, Pasinler Karakilisesi, Eleşkirt
Karakilisesi). Ancak 1919 yılında Kazım Karabekir Paşa 15. Kolordu Komutanı olarak Milli Savunma
Bakanlığı ile yaptığı yazışmalar ile birlikte Eleşkirt Karakilisesi tabirini kullanmak yerine şehrin batısında
bulunan Köse Dağı’na da atıf yaparak ismini Karaköse olarak değiştirmişlerdir (Alparslan, 1984). Ayrıca 1900
yılında Alman kartograf Verlag Von Velhagen tarafından hazırlanmış olan Hand Atlas’ta da Ağrı şehrinin
eski ismi Karakilise olarak geçtiği görülmektedir. (Harita 3)
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Harita 3: 1900 yılında Alman kartograf Verlag Von Velhagen tarafından hazırlanmış olan Hand
Atlas’ta Ağrı ve çevresi.
Cumhuriyet döneminde 1927'ye kadar merkezi Bayezid olan vilayetin il merkezi 1927 yılında
Karaköse'ye nakledilmiş,1938'de ise adı Ağrı olarak değiştirilmiştir (Halaçoğlu, 1993). Ağrı isminin ise farklı
anlamları ile ifade edildiği anlaşılmaktadır. Özellikle Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na ithafen
bu isimlendirmenin yapıldığı görülmektedir. Ağrı ismi ise tarihçiler arasında anlaşmazlıkların olduğu bir isim
olarak dikkati çekmektedir. Şöyle ki, bazı tarihçiler Ağrı isminin eski Türkçede yüksek anlamına gelen Ağrı
veya Ağru kelimesinden geldiğini öne sürmektedirler. Ayrıca Arapçada muhteşem anlamına gelen Ağrı ile
ilgili olduğunu iddia edenlerde bulunmaktadır ( Hatunoğlu ve Gül, 1999). Bilge Umar ise Ağrı isminin Luwi
dilinde4 kullanılan Akra yani doruk anlamında kullanıldığını ve sonrasında ağız değişikliği ile Ağrı haline
geldiğini iddia etmektedir (Umar, 1993).
Tabii burada başka bir tartışma konusu daha ortaya çıkmaktadır. Ağrı Dağı ismi ile ilgili olarak ortaya
çıkan tartışmada günümüzde birçok isimlendirme de Ararat isminin ön plana çıkarıldığı görülmektedir.
Özellikle Ermeniler tarafından Ararat isminin verildiği ve dolayısıyla Ağrı Dağı yerine Ararat Dağı denilmesi
gerekliliği üzerinde iddialar bulunmaktadır. Fakat Ararat isminin Ermeniler tarafından değil, onlardan çok
daha eski dönemlerden itibaren bu şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Hatta İncil’de Nuh Tufanı’ndan
bahsederken geminin oturduğu yer olarak Ararat Dağı ifade edilmektedir (URL 1). Ayrıca Tevrat’ta da aynı
şekilde Hz. Nuh’un Gemisinin Ararat’ta oturduğundan bahsedilmektedir. (URL 2) Ayrıca Kuzeydoğu
Anadolu’nun dağlık yapısı ve bu bölgede yaşayan Urartulara İbranicede verilen isim olan r-r-t adının Dağlık
Ararat veya Hari Ararat şeklindeki yazılışı bu bölgenin isimlendirmesinde Ermenice bir bağlantının
olmadığının göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ermeniler ise Ağrı Dağı’na Masis (Yüksek Dağ) adını
vermektedirler (Belli, 2009).
Ağrı şehri ile birlikte diğer ilçeler ve belediye örgütlü yerleşmelerin de ayrı ayrı değerlendirilmesi
gerekmektedir. Yapılacak olan incelemede ise ilçelerin adlarının alfabetik sıralaması göz önünde
bulundurulmuştur. Dolayısıyla Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak sıralaması
takip edilerek toponomi çalışması sürdürülmüştür.
Ağrı ilinin güneydoğusunda yer alan Diyadin, yaklaşık 1274 km²’lik yüzölçüme sahip olup, İdari
bakımdan Ağrı iline bağlı bir ilçenin yönetim merkezidir. (Kaya, 2015). İlçe, batıya doğru yönelen Murat
Nehri’nin kenarında kurulmuştur. Denizden yüksekliği 1940 metre olan Diyadin, doğu ve kuzeyinde
Luvi dili: Luvice, tahminen çivi yazılı metinlerde Luviya olarak geçen bölgenin dilidir ve Luviya, Hitit İmparatorluğu
döneminde, Arzava olarak söz edilen bölgenin eski adı olarak da görülebilir. (Öz, 2005)
4
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Doğubayazıt, batıda Taşlıçay, güneyde Van ilinin Muradiye, Çaldıran ve Erciş ilçeleriyle sınırlanmıştır
(Çoban, 2011). Diyadin’in ilk kuruluş yerinin su anki yerleşim merkezinin güneybatısında yer alan Diyadin
Kalesi olduğu tahmin edilmektedir (Kaya, 2008). Diyadin isminin ise Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın
oğlu Ziyaeddin’in burada kendi adına bir kale yaptırdığı ve Ziyaeddin Kalesi adının zamanla halk ağzında
değişikliğe uğrayarak Diyadin haline geldiği şeklinde ifade edilmektedir (Alpaslan, 1984). Fakat tarihi
kaynaklarda Uzun Hasan’ın Ziyaeddin adında bir oğlu olmadığı anlaşılmaktadır. Bir diğer iddia ise adın
kökeninin Ermenice Dğay-adzin yani Çocuğu Doğuran (Hz. İsa’yı doğuran Meryem Ana) kilisenin adından
kaynaklanabileceği yönündedir (Umar, 1993)
Ağrı ilinin tarihi ve kültürel açıdan en köklü ve zengin ilçesi ise Doğubeyazıt’tır. Doğubayazıt, Ağrı’ya
95 km. uzaklıktadır. Kent Ağrı Dağı’mın güneybatısında Aras ırmağının kollarından olan Zankimar suyuna
kavuşan Sarısu çevresinde gelişen düzlükte, denizden 1 600 m. yükseklikte kurulmuştur. Gürbulak Sınır
Kapısına 36 km. mesafede bulunur. Doğubayazıt bu özeliğiyle Türkiye’den İran’a giden yol üzerindeki son
durağı teşkil eder. Doğubayazıt ilçesi yönetim bölgesinin alanı yaklaşık 2425 km2 kadardır. İlçeyi kuzeyden
Iğdır ili, Iğdır ilinin Aralık ve Tuzluca ilçeleri, batıdan Diyadin ve Taşlıçay ilçeleri, güneyden ise Van ilinin
Çaldıran ilçesi sınırlandırmaktadır. Doğu ve güneydoğu sınırını ise Türkiye-İran devlet sınırı oluşturmaktadır.
(Kaya, 1996; Demir, 2014).
Doğubeyazıt, Urartu döneminden itibaren yerleşim yeri olarak tercih edilmiş olan tarihi kökleri
oldukça eski bir yerleşim birimidir. Ancak isim kökeni hakkında net bilgiler elde edilmemektedir. Bayazıt,
Beyazıt veya Bayezid şeklinde farklı kullanımların görüldüğü yerleşimde ismin Osmanlı Devleti hükümdarı
Yıldırım Beyazıt’a ithafen verildiği düşünülmekle birlikte, Celayiroğullarından Sultan Ahmet’in kardeşi
Şehzade Bayazid’den de almış olabileceği aktarılmaktadır (Umar, 1993; Ürekli, 1993). Bir başka kaynakta ise
Celayirli Şehzade Bayazid’in yıkık olan Daryung Kalesi’ni onarıp yenilediği ve sağlam bir iç kale meydan
getirttiği 1380 yılında tamamlanan bu kaleye de yaptıranın adından dolayı Bayazid Kalesi adı verildiği ifade
edilmektedir (Hatunoğlu ve Gül, 1999) Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise 1923-1926 yılları arasında il
merkezi olarak değerlendirilmiştir. Ardından il merkezi Karaköse’ye (Ağrı) nakledilmiştir. Takip eden süreçte
Aralık, Iğdır ve Tuzluca ilçeleri Kars iline bağlanınca resmi yazışmalarda ve posta işlemlerinde ortaya
çıkabilecek karışıklıkları önlemek amacıyla Türkiye’nin de en doğusunda olması münasebetiyle Doğubayazıt
adı verilmiştir (Alpaslan, 1984). Günümüzde halen daha ilçeye Bayazıt veya Bazit şeklinde hitaplarda
bulunulmaktadır.
Ağrı şehrinin 34 km. batısında bulunan Eleşkirt’in toplam yüzölçümü 1271 km2’dir ve Ağrı ili
topraklarının %11,17’sini oluşturmaktadır (Kocaman ve Kaya, 2012). Eleşkirt’in isim kökeni ise Valaşkerd,
Aleşkerd sözcüklerinden değiştirilerek Eleşkirt haline gelmiştir. Küçük Arsaklardan Valars Han’ın (194-216)
şimdiki Toprakkale Köyü yanındaki kaleyi ve kasabayı Valaş-Kerd adıyla 200 yıllarında yaptırdığı
belirtilmektedir (Teyfur, 1999). Ayrıca şehre Zedikan adıda verilmektedir (Alpaslan, 1984). Şehre Ermeniler
ise Bagravand veya Bagrevand adını vermişlerdir ve suyun çıktığı doruğu olan anlamlarına
gelmektedir.(Umar, 1993).
Hamur ilçesi Ağrı şehrinin 14 km. güneydoğusunda yer almaktadır ve 873 km2’lik yüzölçümü ile Ağrı
ilinin alansal dağılımda en küçük ilçesidir (Korkusuz, 2015). Hamur, Osmanlı Döneminde Bayazıt Sancağı’na
bağlı bir nahiye iken, Cumhuriyet kurulduktan sonra 1927 yılında il merkezinin Karaköse’ye (Ağrı)
nakledilmesinden sonra Ağrı’ya bağlı bir nahiye haline gelmiştir. 1 Nisan 1958 yılında çıkarılan 7033 sayılı
kanunla birlikte de ilçe statüsüne geçmiştir. Hamur’un eski isminin Havaran olduğu aktarılmaktadır. Ancak
Havaran kelimesinin anlamı tespit edilememiştir. Hamur kelimesinin anlamı hakkında ise iki ayrı bilgi
mevcuttur. Bunlardan bir tanesi yerli halktan da aktarıldığı şekli ile burada yaşayan halkın iyi huylu ve barışçıl
olmasından dolayı bu ismin verilmiş olduğu şeklindedir (Korkusuz, 2015). Bir diğer iddia ise Hamur
kelimesinin Ermenice bir kelime olduğu ve Kalabalık anlamında kullanıldığıdır (Umar, 1993).
Ağrı iline bağlı bir diğer ilçe ise Patnos’tur. Patnos ilçesi 1421 km 2’lik yüzölçümüne sahiptir. İlçe,
kuzeyde Hamur ve Tutak ilçeleri, batıda Muş’un Malazgirt ilçesi, doğuda Van’ın Erciş ilçesi ve güneyde ise
Van’ın Erciş ile Bitlis’in Adilcevaz ilçeleriyle komsudur (Işık, 2008). Patnos Şehri, doğal oluk ve vadilerin
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bir nevi kesiştiği ve doğal olarak yolların da bu morfolojik sekle kanalize olduğu bir ovanın merkezinde yer
almaktadır. Şehrin kuruluş yerinin belirmesinde büyük katkısı olduğunu düşünülen bu yollar, Urartular
zamanından beri önemli bir geçiş güzergâhı olarak kullanılmaktadır (Yıldız, 2001). Cumhuriyetin ilk yılları
nda Muş Malazgirt’e bağlı bir bucak iken 1936 yılında Ağrı’ya bağlı ilçe haline getirilmiştir. Bilge Umar,
Patnos isminin köken olarak Ermenice olduğunu ve Paydnos (ağacı bol, odunu bol) kelimesinden türetildiğini
ifade etmektedir.
Ağrı iline 32 km. uzaklıkta olan Taşlıçay ilçesinin toplam yüzölçümü 998 km2’dir. Taşlıçay’ın
doğusunda Diyadin ve Doğubeyazıt ilçeleri, Kuzeyinde Tuzluca (Iğdır) ilçesi, batısında Merkez ilçe ve Hamur
ilçesi, güneyinde Erciş (Van) ilçesi ile çevrilidir (URL3). İlçenin isminin özellikle Murat Nehri’nin etkisi ile
verilmiş olması ihtimali kuvvetle muhtemeldir.
Tutak; kuzeyde Eleşkirt, doğuda Hamur, güneybatısında Muş Malazgirt, batısında Erzurum Karayazı,
güneyde Patnos ilçeleri ile çevrilidir (URL4). Toplam yüzölçümü 1562 km2’dir ve Ağrı topraklarının %
13,74’ünü teşkil etmektedir. Tutak adının nereden geldiği konusunda üç ayrı iddia vardır. Bunlardan birincisi
Tutak adının, Farsçadan alındığı ve iki anlamına geldiği ve sonradan bu deyimin Tutak olarak değiştirildiği
yolundadır. İkincisi yöreye ilk gelen Türkler tarafından tutulan yer anlamında Tutak dendiği savıdır. Üçüncüsü
ise yörenin adını Alparslan ordusu komutanlarından olup, bu yörede konaklayan Tutak Beyinden dolayı İlçeye
Tutak dendiği savıdır (URL 5). Ayrıca Tutak, Osmanlı Devleti döneminde Beyazıt Sancağı’na bağlı olarak
kurulmuş olan İntab kazası adıyla bilinmektedir.(Karataş, 2014)
SONUÇ ve TARTIŞMA
Ağrı il merkezi ve ilçe merkezlerini oluşturan yer adlarının kaynaklarında tarihi geçmiş ve kültürel
yapı etkilidir. Anadolu’dan İran’a açılan yolların kesişme noktasında yer alması Ağrı İli’nin tarihi ve jeopolitik
öneme sahip olmasında etkili olmuştur. İl topraklarında doğu-batı doğrultusunda uzanan çöküntü ovaları
tarihsel süreçte Doğu Anadolu’nun dağlık yapısı içinde kolay geçilir doğal bir koridor olarak kullanılmıştır.
Bu nedenle il toprakları tarihte Anadolu’ya varmadan önceki son durak ve ticarî açıdan önemli bir faaliyet
alanı olmuştur. Bununla birlikte göç yolları üzerinde yer alan il toprakları; barış dönemlerinde kültürel
etkileşimin yoğun olarak gerçekleşme alanı olmuş, savaş dönemlerinde ise işgal ve istila hareketleriyle karşı
karşıya kalmıştır.
Ağrı İli; Celayir-Karakoyunlu, Osmanlı-İran (Akkoyunlu ve Safeviler) ile Osmanlı-Rus
mücadelelerinin merkezinde yer almıştır. Bu mücadelelerde pek çok kez el değiştirmiştir. Her bir el
değiştirmede de nüfus hareketlikleri yaşanmıştır. Bu hareketlilikler sonunda yer adları önemli ölçüde
şekillenmiştir. Ağrı’daki merkezi yerleşmelerin tarihi; Türkiye topraklarının geçirdiği hareketli iskân tarihinin
bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos ve Tutak’ta tarihi ve kültürel geçmiş yer adlarına
kaynaklık ederken, Taşlıçay’da ise coğrafi öğeler etkili olmuştur. İl merkezi Ağrı kelimesinde ise tarihi ve
kültürel geçmişin yanı sıra coğrafi çevresinin de etkisinden bahsetmek doğru olur. Ermeni lobisi ve bölücü
unsurlar Ağrı kelimesinden çok Ararat ifadesini gündemde tutmaya çalışmaktadır. Bu araştırma ile Ağrı’daki
yerleşmelerin kaynağı ifade edilerek kamuoyumdaki bilgi kirliliği giderilmeye çalışılmıştır. Araştırtmanın
bundan sonraki konu ile ilgili araştırmalara temel olması ümidini taşımaktayız.
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Yrd. Doç. Dr. Ayhan BULUT5
ÇOK PARTİLİ SİSTEM KAVŞAĞINDA ANADOLU VE ANADOLU İNSANI: DÖNEMEÇTE
ROMANI6
ANATOLIA AND ANATOLIAN PEOPLE AT MULTIPARTY SYSTEM INTERSECTION:
DÖNEMEÇTE NOVEL

ÖZ
İkinci Dünya Savaşından sonra totaliter rejimlerin yıkılıp yerini bireysel hak ve özgürlükleri yücelten
daha demokratik rejimleri bırakması, çok partili sistemin önünü açmıştır. Çok partili bir sisteme siyasal hayatta
bir değişim ve dönüşümü kendi bünyesinde barındırdığı için bir toplumun modernleşme serüvenini hakkında
önemli ipuçları verir. Kültürel, ekonomik ve siyasal anlamda kültürel kopukluğun yaşanmadığı bir toplumda
çok partili sistemi sisteme ve bu sistemin kavramlarına uyum son derece kolaydır. Aksi takdirde modernleşme
sürecinde ciddi sancıların yaşanması kaçınılmazdır.
1946 yılında çok partili sisteme geçen Türkiye’de Osmanlıdan Cumhuriyete devredilen merkeziyetçi,
bürokratik ve seçkin kadroların kendi varlığını muhafaza etmek adına daha demokratik sistemlerin ön gördüğü
çok sesli söylemlere karşı direnç göstermesi, Türkiye’nin çok partili sisteme geçiş aşamasının sancılı olmasına
yol açar. Özellikle kültürel anlamdaki kopukluk aydınlarda sorumluluk anlayışlarını ötelemelerine ve aydın
halk çatışmasını körüklemesi sancılı sürecin derinleşmesine yol göstermiştir. Dönemeçte romanı çok partili
sisteme geçen Türkiye’nin yaşadığı sancılı süreci Anadolu kasabasını merkeze alarak anlatan bir eserdir.
Anahtar Kelimeler: Çok Partili Süreç, Aydın- Halk Çatışması, Anadolu, Kasaba.

ABSTRACT
After the Second World War, the totalitarian regimes have collapsed and paved the way for a
multiparty system by giving it’s way to more democratic regimes which aggrandize the individual right and
freedoms. The multiparty system gives important clues about the modernization adventure of a society because
of embodying in itself a change and a transformation in political life. It is extremely easy to adapt to a
multiparty system and the terms of this in a society without cultural, economical and political breakdowns.
Otherwise, it is inevitable to be lived serious pains in the modernization process.
Resisting by centrist, bureaucratic and distinguished staff who were transferred from Ottoman Empire
to Turkey passed multiparty system in 1946 against polyphony discourses for keeping their own existence
causes a painful transition process for Turkey for the multiparty system. Especially the cultural breakdown
provoked the deepening of the painful process by causing intelligentsia postpone the sense of obligation and
blowing the conflict of highbrows and public.
Keywords: Multiparty System, Conflict of Highbrows and Public, Anatolia, Town.
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TÜRKİYE’ DE ÇOK PARTİLİ SİSTEME GEÇİŞ SERÜVENİ
İkinci Dünya savaşının totaliter rejimlerin saltanatını alaşağı etmesi, 1929 yılında bütün dünyayı
olumsuz etkileyen ekonomik buhran, Türkiye’nin çok partili hayata geçmesinde son derce önemli önemli iki
unsurdur. İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru “Türkiye bir diktatörlüğü andıran sağcı bir bürokratik
düzenin elinde maddi ve manevi tükenmiş durumdaydı.” (Karpat, 2010: 205). Türk modernleşme sürecinin
dönüm noktalarından biri olan ve Osmanlıdan Cumhuriyete geçişte katı bir bürokratik ve merkeziyetçi bir
yapıya sahip aydın, bürokrat ve asker kadrolar, Osmanlıdaki seçkin ve devletçi konumlarını Cumhuriyet
döneminde de muhafaza etmişlerdir. Totaliter rejimlerin yıkılması ile birlikte merkeziyeti bürokratik yapının
demokrasi lehine itibarsızlaştırılması, 23 yıldır iktidarda bulunan CHP’nin merkeziyetçi tek parti rejimini
sarsmakla kalmamış aynı zamanda “demokrasinin üstün gelmesinin Türkiye’de kuvvetli bir muhalefet
havasının esmesine yol açmıştır.” (Akandere, 1998: 354).
Türkiye’nin daha demokratik rejimi vaat edecek çok partili sisteme geçmesini hızlandıracak bir başka
gelişme de daha “demokratik bir dünya düzeni öngören San Francisco Konferansına katılan Türkiye’nin”
(Karpat, 2010: 205) Birleşmiş Milletler Anayasasını kabul etmesidir. Türkiye “1945 yılı Şubat’ı sonuna kadar
Almanya’ya savaş ilan devletlerin San Fransico Konferansına davet edilecekleri yolundaki kararlarına uygun
olarak, 23 Şubat 1945’te, 1 Ocak 1942 tarihli Birleşmiş Milletler Beyannamesini imzalayarak, Almanya ve
yandaşlarına resmen savaş ilan etmiş” ve bu kararın arkasından 5 Mart, 1945’te San Francisco’ya davet
edilmiştir (Albayrak, 2004: 37). 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco’da imzalanan ve 24 Ekim 1945’de
yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Anayasasını kabul etmekle, Türkiye bu anayasanın demokratik ilkelere
uygun, daha hür bir rejime geçmeyi taahhüt etmiş oluyordu.” (Karpat, 2010; 229).
CHP üyesi olan ve CHP’nin politikalarını destekleyen Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan
ve Fuat Köprülü, demokratik özgürlüklerin yeniden kurulmasını ve “partinin demokrasi ilkelerine uygun bir
şekilde biçimde çalışmasını isteyerek” (Ahmad, 2008: 126) muhalif bir tutum takındılar. Zamanla bu fikirlerin
üst noktaya taşınması nedeniyle partide baş gösteren hoşnutsuzluk bu üyelerin partiden uzaklaşmalarına neden
oldu. DP’nin kurucuları olacak bu üyeler, 7 Ocak 1946’da DP’nin resmen kurulduğunu ilan ettiler.
DP, tek parti iktidarının demokratik düzenle bağdaşmayacak merkeziyetçi yapısını halk arasında
açıkça tartışma cesaretini göstererek halkın sempatisini kazandılar. Yeni partinin gerçek bir muhalefet partisi
olduğu inancına dayanan bu sempati, zamanla DP’yi ana muhalefet partisi haline getirir. “Köylüler, işçiler,
aydınlar ve toprak ağaları bu partinin etrafında toplanarak ona sosyal bir hareket niteliği kazandırdılar.”
(Karpat, 2010: 252). DP, böylece üst kademedeki örgütlenmeleri hâkim kılan CHP’nin aksine alt kademedeki
örgütlenmeleri hâkim unsur haline getirir. Partinin biricik niteliği hükümete muhalif oluşudur (Karpat, 2010:
241).
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik çıkarlarının Batı kökenli demokratik ideolojilere bağlı olduğu
düşüncesi ve bu düşüncenin ilk belirtileri, tek parti iktidarının yöneticileri tarafından dillendirilir. Özellikle
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 1 Kasım 1945 yılında yaptığı konuşmada, demokrasiyi savunan ve iktidar
partisinin karşısında bir muhalefet partisinin bulunmamasının tek eksik olduğunu, eleştirilere yol açan bazı
kanunların değiştirileceğini, (Akandere, 1998: 414) siyasal sistemde büyük bir düzenleme yapmayı ve bu
sistemi dünyada meydana gelen değişikliklerle aynı çizgiye getirmeye hazır olduğunu söyler. (Ahmad,
2008:125). Bu gelişmelerden sonra bir muhalefet partisinin kurulması için uygun şartlar oluşur. DP
kurulduktan sonra halk tarafından büyük bir ilgi görür. Kemal Karpat, DP’nin halk nezdinde bir kitle partisi
haline dönüşmesini şu cümlelerle anlatır: “Parti bir anda bir kitle hareketi halini aldı. Sınıf farkı gözetmeden
hayatın her kesiminden gelen insanlar DP’yi sanki bütün hastalıklara deva olacak bir ilaç olarak görür
gibiydiler.” (Karpat, 2010: 232).
Ham bir demokrasi anlayışına sahip olan DP (Ahmad, 2008: 134), muhalefet anlayışını iktidar
partisinin iktidardan düşmesi şeklinde yorumlamak gibi bir çıkmaz içine girdiler. Ve sonuçta tek parti
döneminin antidemokratik zihniyetini tamamen ortadan kaldırmayı başaramadılar. Gelenekten gelen
merkeziyetçi ve bürokratik yapıyı bütünüyle bırakmadılar. Bu durum Türk modernleşme sürecinin ve
toplumun sancılı bir süreç yaşamasına yol açmıştır.
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Tarık Buğra ve Politika
Tarık Buğra, Türk modernleşme sürecinin sancılarını, Türkiye’nin demokratikleşme macerasını gerek
edebi eserlerinde gerek fikir yazılarında resmi tarihin dışında gündeme getiren ender sanatçılarımızdan biridir.
Kendi döneminde ideolojilerin sert argümanları rehberliğinde toplumcu gerçekçilik adına edebiyatı
ideolojilerin emrine veren ve Marksist dünya görüşünü eserlerinde yaymaya çalışan dönem sanatçılarının
aksine “hayatı boyunca politikacılardan uzak kalmış ve insanların politize edilmesinin tehlikesini bıkıp
usanmadan anlatmaya çalışan Tarık Buğra (Karabay, 1994: 32), Küçük Ağa, Gençliğim Eyvah, Yağmuru
Beklerken, Dönemeçte romanları ve hikâyeleri ile ideolojiden bağımsız bireyleri merkeze aldı. Herhangi bir
ideolojik kalıba sığmayan bu bireylerin merkeze alınması, her şeyden önce Tarık Buğra’nın sanat, insan,
devlet anlayışı ve dünya görüşü ile ilgilidir.
Sanat ve insan arasındaki ilişkiyi “Sanatta tek birim, tek çıkış noktası insandır; insanın mutluluğu,
hürlüğü ve problemleridir: onun toplumla ve öteki insanlarla, tabiatla çelişkileri ve çatışmalarıdır.”
(Ayvazoğlu, 1993: 39) şeklinde açıklar. Bu nedenle romanın ana malzemesi olarak insanı seçer. Bu insanlar
toplumun her kesiminden seçilmiş, iyi ve kötü yönleriyle ortaya konmuş insanlardır. Ona göre “sanatın ve
sanatçının cemiyet içindeki yeri insanın ferdiyet ve içtimailiğinde ulaşabileceği seviyeyi kurmaktır.” (Üzer,
1953: 10). Alemdar Yalçın, Tarık Buğra’nın ele aldığı insanlar ile ilgili değerlendirmesini “Tarık Buğra,
yazarın asıl gayesinin insanı tanımak olduğunu unutmaz. Önceden tasarlanmış ve ideoloji tezgâhlarında
yontularak kalıplaşmış insanları değil, ülkemizin her kesiminden insanını alır ve çevre içinde inceler” (Yalçın,
1985: 261) şekline yapar.
Tarık Buğra Sosyal, siyasal ve ekonomik hareketlere karşı duyarsız kalmaz söz konusu hareketlerin
sebep ve sonuçlarını yargılamak yerine ortaya olduğu gibi ortaya koymayı tercih eder. Toplumsal ve politik
dezanformasyona bağlı bulunduğu medeniyetin dinamiklerinden hareket ederek karşı çıkar. Bağımsızlığı
savunur. İnsan ile toplumların kaderini bir bütün olarak düşünür. Bu nedenle sanat eseri ile medeniyet, kültür
ile din arasındaki ilişki, medeniyet diline has bir söylem, yazarın eserlerinde hemen göze çarpar.
Sanat eseri ile medeniyet arasındaki ilişkiyi göz ardı etmeyen Tarık Buğra’nın sanat anlayışı bu
bağlamda Emil Birol tarafından aşağıdaki şekilde ortaya konur:
“Tarık Buğra, Cumhuriyet’in aydın ve edebiyatçı nesillerinin zaman zaman düştükleri delalete karşı
bir ibret gibi şu fikri ayakta tutmak istemişti: tarihte ve kültürde kopukluk yoktur. Süreklilik vardır. Kör bir
inatla Eski’ye “Hayır” Yeni’ye “Evet” dediğimiz anda tarih de, kültür de onların içinde bir değer olan
edebiyat da durur. Böyle bir tavır, sanatta çağdaşlık değil, en kötü şekliyle taassup ve delalettir. Edebiyat
tarih ve kültürle birleştiği zaman kalıcı olur.” (Emil, 1994: 14).
Dönemeçte Kasaba ve Köklü Değişim
Tarık Buğra, Dönemeçte isimli romanda çok partili sisteme geçen Türkiye’nin demokratikleşme
sancılarını, dönemin sosyal hayatını, aydın halk çatışmasını Anadolu’nun bir kasabasını merkeze alarak işler.
Siyasal ve kültürel manzaradaki değişiklikleri bir sanatçı hassasiyetiyle toplumsal yapıyı yansıtacak sosyolojik
veriler halinde ortaya koyar. Kasabayı sosyal ve toplumsal değişimler nedeniyle yeni bir evrim şemasına
dönüşmeye başlayan 1940’lı yılları Türkiye’sini tek başına temsil eden, “sadece pastoral bir manzara olmanın
dışında, insanlarıyla, yaşam tarzıyla ve sorunlarıyla canlı bir mekân olarak ele alır.” (Kavas, 2008: 270).
Böylece toplumsal realitenin bir parçası olan kasaba, toplumsal süreçleri tıpkı roman kişileri gibi yaşanmış
olanı yansıtan bir konuma gelir.
Sosyal değişimin en gerçekçi şekilde kasaba aracılığı ile anlatılacağına inanan Tarık Buğra,
romanlarının merkezine kasabanın merkeze alınmasının sebebini şöyle açıklar:
“Kasaba, biyopsi için en elverişli ve gerekli bir hücredir. Kasaba insanı toplumun karakterini,
kültürünü en iyi şekilde belirtir inancındayım. Ve kasaba insanı toplumsal değişmelerden en iyi etkilenen
insandır. Romanda önemli saydığım husus, toplumsal olayların insanlara sebep oldukları değişmeleri ve
tepkileri belirlemektir. Politik ve sosyal karakter şehirden ziyade kasabayı etkisi altına almaktadır. Bu
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değişme, bütün sanat eserlerinin dayandığı trajediyi ortaya çıkarır.” (Bingöl, 1986: 44).
Dönemeçte isimli romanda, kasaba hızlı toplumsal değişime savunma mekanizması geliştiremediği
için toplumda kültürde ve bireyde radikal değişimin kaçınılmaz olacağını temsil eder. Radikal değişimin bir
toplumun sosyolojik görüntüsünü şiddetli bir şekilde kıracağı kaçınılmazdır. Yazar, bu gerçeği, kasabanın
değişimden önceki cezbedici yönünü somutlaştırmaya çalışır ve onun özerk statüsünü ön plana çıkarır.
Kasaba, fiziksel görüntüsü, kültür, giyim kuşam ve geleneksel yaşantısı ile kolektif hafızasını, estetik
hafızasını, toplumsal muhayyilesini, tarihini koruyarak özerk bir statü elde etmiştir:
“Kısacası ilçe, kocaman bir ovanın, bu toprak okyanusunun ve dört bir çevresinin,
gerçekten
incisidir. Uyanıktır., iş bilir. Kültür yönünden de ne
kendi iline ne yakın illere benzer: Türküleri,
deyim ve tekerlemeleri, oyunları,
düğün dernek töreleri, özellikle de ağzı; kelimeleri ve onları söyleyişi
kendine göredir. Giyim kuşam da öyle”
“Son yıllarda ortaokula gelen deli fiek tükçe öğretmenine bakılırsa, bu kendine
görelik,
çok
eskilerden. Selçuklu sultanlarının kasabayı yazlık diye kullandıkları dönemden gelmedir.
Onlardan sonra kasabaya, ne Karamanlısı ne de Germiyanlı veya bir
başkası
sızdırabilmiştir
kendi kültürünü.” (Buğra, 2015: 53).
Yazar, kasabanın tarihsel kimliğini ve kültürel birikimini karşımıza çıkarmakla kalmaz aynı zamanda
kasabanın insan ilişkilerini, geleneksel yaşam tarzının farklılığını gözler önüne sererek değişimin toplumsal
çürümüşlüğe ne derece katkı sağladığını göstermeye çalışır. Burada insan faktörünü ön plana çıkarır.
“Mesellere göre davranan, ilişki düzenleyen, bir Cuma’yı bir tek ramazanı kaçırmayan, iç, dış giysileri,
isimlerine kadar bambaşka olan, pabuçları bile onlarınkine benzemeyen kasabalı, yaşlı erkekleri ile cümle
yapıları da, kelimeleri de, kelimeleri söyleyişleri de apayrı olan” (Buğra, 2015: 111). Kasaba insanları da
kasabanın özerk statüsüne uygun derinliğe sahiptir. Çalışkandır, merttir, paylaşımcı ve sıcakkanlıdır. Anadolu
kasabasına özgü insan anlayışını temsil eden bu insanların yaşam tarzı, toplumsal hayattaki değişimle birlikte
değişime uğrar. Böylece değişim ile geleneksel yaşam arasındaki ilişkiyi mercek altına alan Tarık Buğra,
değişim olgusunu coğrafi konum, ekonomik nedenlerle birlikte alarak genel tavır itibariyle klasik bir Anadolu
kasabası insanının yaşamındaki dönüşümlere farklı açılımlar ve yorumlar getirir.
Romanda kasaba, coğrafi olarak toplumsal ve siyasal değişmelerden etkilenen bir yerdedir. Tren
yoluyla, iyi kötü şoseyle dünya’ya bağlantı kurmuş (Buğra, 2015: 51) ve birçok sentezin potasında kesiştiği
bir işlev görmüştür. Dış dünyaya kısmen açık hale gelen kasaba, coğrafi imtiyaz sayesinde şehirde başlayan
değişimin marazi etkisi altına girmiştir. Ve zamanla değişimin büyüyen ve çürüyen döngüsünün bir malzemesi
haline gelmiştir. Değişimin ekonomik refahla birlikte artan bir hızla devam ettiğine inanan Tarık Buğra,
kasaba insanının para karşısındaki tutumunu gözler önüne sergilemeyi ihmal etmez. “Gün gün değiştikleri
halde o güne de yıllardan beri nasılsa gene öyle başla(yan) (Buğra, 2015: 111) kasaba halkı, zamanla paranın
her şeyi nesnelleştiren taarruzu karşısında adeta bir oyuncak haline gelmiştir. Özellikle art arda gelen iki
bereket yılı ile giderek zenginleşen kasaba halkı için cömertlik, yapay bir gösteri halinde dönüşmüştür.
Kısacası, Türkiye’de değişen ekonomik şartlar köylüyü zenginleştirip ne oldum delisi yapmıştır (Özlük, 2009:
67). Yazar, kasabalıların bu zihniyetini “Parayla ne yapılacağını, paranın nelere yarayacağını öğrenmemiş
ve düşünmemiş olan bu insanlar-bir Eğnidiklinin Halid’e söyleyişi ile- ‘adam olduklarını’ anlıyorlardı”
(Buğra, 2015: 40)” cümleleriyle eleştirir. Zamanla paranın her şeyi yönlendirici gücü, kasabayı ve kasabanın
insanlarını etkisi altına alır. Başlangıçta “Yağını, yoğurdunu buğdayını yününü tüccara devreden soluğu rakı
masasında alan” (Buğra, 2015: 41) kasaba halkının yavaş değişimi, zamanla hız kazanır. Yükünü tutan köylü
pahalı ucuz demeden buldukları evi ve dükkânı satın alarak şehre dolmuşlardır. Böylece hem kasabanın hem
de şehrin yapısını değiştiren bu insanların tutumu sık sık eleştirilir. Yazar, bunun için öncelikle kasabanın
değişen fiziksel görüntüsündeki değişimini gözler önüne serer: “Kasabada içkili lokantalar, ağır ceza
mahkemesi, kadın berberi, parke yollar, parklar hamamlar, oteller vardı. Kasaba sinemanın, buzdolabının,
vantilatörün, radyonun ne olduğunu biliyordu. Çünkü elektriği vardı.” (Buğra, 2015: 52-53). Kasaba ile
birlikte insanlar, kavramlar, yeme içme tarzı her şey değişmiştir. Kısacası kasaba artık radikal bir değişim
göstermiştir.
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Değişimin kapsayıcı gücünün kültürel bölünmelere yol açtığı ve her şeyi felce uğrattığı gerçeği Tarık
Buğra’ya göre “akıl şaşırtan bir hengâmedir.” (Buğra, 2015: 40) Bu hengâmede insanlar, kavramlar, giyim
kuşam, yeme içme tarzı bütünüyle değişmiştir.
“Artık giyim kuşam, kılık kıyafette başkalaşmıştı. Yemekler bile yemek yiyişler bile değişmişti.”
(Buğra, 2015: 40), “kırk yıllık müselleslerin, murabbaların, ehramların zaviyelerin adı bile değişmişti. (Buğra,
2015:40) ifadeleriyle anlatılan değişimin marazi etkisi, insandaki değişim ile de somutlaşır. Doktor Şerif,
şehirde okumaya giden ve yaz tatillerinde kasabaya gelen Esma’nın oğullarının kullandığı kelimelerdeki
değişimler karşısında “irkilir ve bir başka millettin, başka ümmetin insanları ile konuşuyor sanırdı kendini.”
(Buğra, 2015: 40). Yazar, Doktor Şerif kimliği ile zaman kırılması sayesinde Fakir Halit’in bir zamanlar
kasabadaki değişim ile ilgili söylediklerini hatırlama aracılığı ile gündeme getirerek ana soruna bağlar: “sen
onların yalnız heriflerini görün doktor bey. Bi de avratlarını görcen. Şo ağalar, eşraf ve zadegân neyse,
karıları da tıpkı tıpkısına kendilerine benzer: göbek turşu fıçısı gibi olacak. Bacağı senin belinden kalın
olmayan ağa karısı mı olur heç” (Buğra, 2015: 158).
Değişimin ekonomik boyutunun siyaseti biçimlendirici motifi de eserin kurgusunda dikkat çeker. Bu
boyut, çok partili sisteme geçen Türkiye’de zihinsel kirlenmenin anti-demokratik çarpıklığın öznesine
dönüşen kasaba halkını yönlendiren temel güç haline gelir. Demokratik düşünceye sahip, insan hak ve
hürriyetlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi, öncelikle değişim ve dönüşümünü sağlıklı bir şekilde
tamamlayan toplumlarda meydan gelir. Romanda, çok partili sistem ile Batı tarzındaki evrensel değerlere
kavuşma isteği, bilinçsiz bir zeminde yürür. Bilinçsiz zeminde üretilen siyasetin bireyde ve toplumda ciddi
kırılmalara yol açtığını vurgulamaya çalışan Tarık Buğra, kavramlardan ziyade ekonomik duruma bağlı olarak
siyaset mekanizmasının devreye sokulmasını doğru bulmaz. Romanda çok partili sistem, kasabaya, ekonomik
durumu bozulmaya başlayan kasaba halkının, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara çare üreten bir anlayışın
neticesi olarak girmiştir: “Her şey de ona göre pahallanıyordu. Her şeye zam kendiliğinden geliyor ve almaya
cesaret edebildikleri her şeyin fiyatı kendiliğinden artıyordu. Kasabayı asıl değiştiren de Perşembe
gecelerinin ‘yandım’ları, “Allah’ları, kusmuk kokuları, kavgaları değil, işte bu idi.” (Buğra, 2015: 41).
Pahalılık sonrası kasaba halkı tarafından siyasetin bir kurtarıcı figür olarak görülmesinin gerekçesi, anlatıcı
yazar tarafından somutlaştırılır:
“Alışılmış yaşayışı sürdüremeyen, hatta düpedüz geçimi sağlayamaz hale gelen iş ve ya meslek onları
bu ilgilere sürüklüyor, mahkûm düşürüyordu. Aratıyordu bu ilgileri, yeni takılan adı ile demokrasi, aslı ile
politika, ikinci, üçüncü partilerin kuruluşu ile bu şaşkın arayışlara pek çekici geldi; beklenen kurtuluş ve çıkış
yolu gibi göründü. Asıl değişme de, bir patlama halinde, bu idi: Devlet sorumlularının Devleti bölmeleri,
Devlet ile didişir hale gelmeleri idi.” (Buğra, 2015: 42)
Bu yaklaşımın sonucu olarak kasaba halkı Doktor Şerif’e göre, elinde bulundurduğu ve iktidarın
kaderini çizecek büyük kuvveti “tıpkı nadide inciyi bir avuç arpa ile değişen horoz gibi çok ucuza satmaya,
temel meselelerine çok uzak alışkanlıklarını, zanlarını, hatta sadece boşun boşu gururunu okşamasını
bilenlere satmaya mahkûmdu.” (Buğra, 2015: 112). Dolayısıyla çok partili sistemin demokratik rejim ile ilgili
vaatleri ve fikirleri toplumsal gerçeklikle hiçbir karşılık bulamayıp insanları tüketen ideolojilere dönüşmesine
yol açmıştır. Halk, çok partili sistem ile birlikte arzulanan nesneler tarafından sömürülmüştür. Zihinsel
bataklık içindeki halk, kurtuluş çaresi olarak gördükleri politikaya sımsıkı sarılmışlar ve tek parti döneminin
baskıcı rejimini bertaraf etmeyi ve ekonomik kalkınmayı vaat eden DP’nin yanında olmayı tercih etmişlerdir.
Yönelişin asıl sebebi romanda “denenmiş olanın – Şefliğin – çekilen eziyetleri, görülen aksaklıkları yığınları
– halkı cezbeye getirmiş görünüyordu” (Buğra, 2015:265) cümlesi ile ifade edilir.
DP’nin hürriyet ve demokrasi kelimesine vurgusu da bu yönelişte etkilidir. Fakat halk, hürriyet
kelimesini sadece söylem olarak alınıp arka planını bilmez. Tarık Buğra, böyle bir atmosferde halkın siyasete
bulaşmasını, devletin kurulu düzenini bozacağına ve siyasetin bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğine Doktor
Şerif’in söylediklerini kanıt olarak gösterir:
“Doktor diyordu ki, Alın işte Çerçici kadiri. O da bar bar bağırıyor hürriyet diye. Yalnız o mu?
Ortaokulu bitiremeyen Burhan’ı düşünün. Bugün gazeteci oldu, başyazılar döktürüyor ve o da Hürriyet’ten
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başka laf etmiyor. Neleri için hürriyet ister bunlar? Çoktan belli oldu: sövüp saymak için, öfkeleri,
düşmanlıkları için hürriyet istiyorlar.” (Buğra, 2015:114).
İnsanın kendi hakkındaki hakikatle yüzleşmesi gerektiğini düşüncesiyle hakikat ve anlam arayışı Tarık
Buğra için önemlidir. Hakikat ve anlam arayışının olmadığı zeminde politikayı kalkan yaparak çıkarcılık
yapan insanların ortaya çıkacağı ve böylece demokrasi anlayışının cılız kalacağı bilincinde olan Tarık Buğra,
romanda kasaba politikacılarının yanılgılarını ve laf ebeliklerini, demokratikleşme sürecinin olağan bir sonucu
olarak değerlendirir ve asıl sorunun kökenine dikkat çeker. Ona göre asıl “bulantı sel yataklarında idi: Büyük
yağmurların önlenmez sonucu idi” (Buğra, 2015:193). Romanda bu düşünce, Pomak ve Karcı Yusuf ile
sembolleştirilir. Pomak ve Karcı Yusuf politika sayesinde çıkar sağlamak adına politikanın halk nezdinde
kurtarıcı bir argüman olmasına çalışan kirli siyasetçileri temsil etmektedir. Pomak, “zengin olmayı kafasına
koyduğu için marangoz dükkânını kapatıp askeri alaya ufak tefek taahhüt işlerine girişen” (Buğra, 2015: 216)
“azılı bir politikacı, yobazın yobazı bir muhalifti(r)” (Buğra, 2015: 217). Her cümlesinde “halk”, “millet” ve
“vatan” kelimesi geçmektedir ve Türkiye’yi yönetme isteklidir.
“Cin gibi kurnaz, pazarcılık yapmış olan Karcı Yusuf” (Buğra, 2015: 45) ise halkla kenetlenmenin
yolunun gazete ile olduğunu keşfeder. DP’nin kurulmasından beş altı ay sonra avukat Mehmet Bey’in yeğeni
Yusuf’un çıkardığı gazeteyi ele geçirmek için çeşitli entrikalar sergiler. Yusuf’a ideal bir arkadaş portresi
çizer, gazeteye ortak olur ve sonuçta gazeteyi ele geçirir. Zamanla yerel ağız ile yazdığı yazılarla gazeteyi
DP’nin vaatlerini yansıtan bir araç haline getiren ve insanların din duygusunu sömüren fikri içeriği boş yazılar
yazar. Dinin, imanın elden gittiği, camilerin ahır yapıldığı, DP iktidara geldiğinde memleketin fabrika
bacalarından bir ormana döneceğini söyler. DP’nin hedeflerine nasıl ulaşılacağı konusunda ise nasıl bir
yöntemin uygulanacağı konusunda tek bir fikir ileri sürmez. Yazar, böylece basın yoluyla Demokrat Partinin
Türkiye’yi küçük bir Amerika haline getireceklerine yönelik söylemlerini ve muhalif tutumdan başka yöntem
üretmeyen hedeften yoksun politikalarını eleştirir.
Romanda siyaset ve halk arasındaki ilişki irdelenirken tek parti ile DP’nin tutumları, toplumsal
muhayyileden kopuk bir şekilde romanın merkezine yerleştirilir. Kasaba halkı kimliğinden hareketle bütün
Türkiye’de siyaset olgusuna takınılan tavrın adeta histerik bir tepkiye nasıl dönüştüğü gösterilmeye çalışılır.
Böylece “Roman bir haliyle aydın / cahil halk, CHP / DP çatışmasını sosyal ve ahlaki anlamda yansıtır.”
(Fedai, 2008: 216).
Kasaba halkının DP’ye yönelişlerin sebeplerini de irdelemeye çalışan Tarık Buğra, bu bağlamda Türk
siyasal hayatındaki sancılı sürece vurgu yapar. Demokratik ilkelerle bağdaşmayan, Türk halkının karakterine,
kültürüne, memleketin ihtiyaçlarına uygun olmayan tek parti döneminin baskı üzerine inşa edilen tutumunu
eleştirir. Demokrasi ilkelerine uygun bir atmosferin kurulması ve bunun için de güçlü bir muhalefet partisinin
kurulması yönünde konuşmalar yapan İsmet İnönü aslında “Halk Partisi iktidarını sarsmayacak sınırlı bir
demokrasi(den)” (Akandere, 1998: 414) başka bir şey istememiştir. Halk Partisinin baskıcı tutumu romanda
anlatıcı yazar tarafından “Serbest fırkanın denemesinin hatıraları hala canlıydı. Kulaktan dolma da olsa,
ittihatçıların kıyımları akla gelebiliyordu. Milli Şef’in kocaman heyulayı andıran gölgesi bin bir aynadan, bin
bir kere çoğalmış olarak yansıyor, alışılmış, ikinci huy olmuş rahatlıklarına çevrilmiş namlu oluyordu.”
(Buğra, 2015: 78) cümleleri ile eleştirilir.
Baskıcı rejimin varlık sebebi, Doktor Şerif tarafından yapılır. Doktor şerif’ için siyasal faaliyetin
merkezinin meclis değil Halk partisi olduğu bu dönem (Ahmad, 2008: 70) “kapkara ve kızıl bir trajedidir”
(Buğra, 2015: 113). Hürriyetsizliğin ve şeflik düzeninin yol açtığı bu kapkara ve kızıl trajedi karşısında
tiksinen Doktor Şerif, Türkiye’nin çok partili hayata geçişişini tam bir bayram olarak değerlendirir. Bu
değerlendirme sadece Doktor Şerif’in değil aynı zamanda halkın çok partili hayata geçiş sürecine bakış açısını
da kapsar. Bilinçten yoksun bu bakış açısı ile Türk siyasal hayatını yönlendiren temel güç antipatiler ve
sempatiler olmuştur. Sağlam temeller yerine kaygan zeminde yükselen çok partili siyasal hayata rehberlik
edecek gücün kavramlardan yoksun olduğu ve bu gücün de sıkıntılı demokratik düzene geçişte sıkıntılara yol
açtığı gerçeği karşısında Doktor Şerif “Dünya’yı kenefe çeviren sempatilerimizle, antipatilerimizdir” (Buğra,
2015: 78) demeye başlar. Böyle bir ortamda ideolojik kutuplaşmaların olması kaçınılmazdır. Halkın bilgi
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birikiminden yoksun olması da ideolojik kutuplaşmaları körükleyecektir. Yazar Doktor Şerif vasıtasıyla
ideolojik kamplaşmalara yol açan bilgi birikiminden yoksun bilinçsizliği “Asıl önemlisi de, hemen hemen
hiçbirinin kafası bu dönem için hazırlanmış değildi. Ortaya atılan deyimleri, kavramları ve bunların
arkasındaki Dünya görüşünün hiçbirisi bilmiyordu” (Buğra, 2015: 78) cümleleri ile somutlaştırır. Görüldüğü
gibi Doktor şerif bey adeta bir çağın tanıklığını yapar. İdeolojik kutuplaşmaların memleketi uçuruma
sürükleyen tehlikesi, toplumun çok partili sisteme geçiş ve demokratik yaşam konusunda yeterli bir birikime
sahip olmadığı düşüncesi Türk siyasal hayatının temel çıkmazı olarak işlenir. Kasaba eşrafından biri olan ve
devletin geleceği konusunda duyarlı ve kasaba eşrafından biri olan Fakir Halit ile kasaba savcısı arasında
geçen bir diyalog, bilgi birikiminden yoksun baskıcı rejimlerin ideolojik kutuplara yol açtığını göstermesi
bakımından önemlidir. Söz konusu diyalog romana “Halit, din için iman için ulu orta konuşan savcıya kükrer:
ağa, ağa; bırak şu itleri. Sıkıysa bir de Milli Şef için, su despot, şu köpekleştiren düzen için açsınlar ağızlarını,
(Buğra, 2015: 38) cümleleriyle yansır.
Tarık Buğra, sadece Milli Şef dönemini eleştirmekle kalmaz. Demokrasi geleneğinden mahrum olduğu
için halkı kendisini iktidara taşıyacak bir nesne gibi gören DP’nin uygulamalarını da eleştirir. Romanda DP,
demokratik rejim için herhangi bir politika üretmeyen ve tek vasfı demokrasi kavramı etrafında muhalefet
yapmak olan bir konumdadır. Muhalefet anlayışında insanı merkeze alma ve yüceltme yoktur. İnsanları
yalancı vaatlerle aldatmak asıl amaçlarıdır. Söz konusu edilen durum, DP yöneticilerinin seçim çalışmaları
için kasabayı ziyarete geldikleri bir gün, kasaba halkına yaptıkları seçim konuşmaları ile somutlaştırılır. Temel
vasfı duygu içerikli olan bu konuşmalarda yöneticiler, demokrasiye aklı ermeyen halka karşı kışkırtıcı
davranırken “çekindikleri aklı erenlere karşı, demokrasinin bir ‘fazilet rejimi’ olduğunu ve kendilerinin de,
halkın da bu rejime layık ve hak kazanmış bulunduklarını ispatlamaya çalışmaktadırlar; en büyük çabaları
da bu olmaktadır.” (Buğra, 2015: 199). Böylece Çok partili yaşamın varoluş nedenini ikiyüzlülük üzerine
kurguladığına inanan Tarık Buğra, halkın gerçeği idrak edemeyecek zihinsel bulanıklığını ile siyaset
arasındaki ilişkiyi irdeler. Ona göre halk, bireyi nesne gibi algılayan ve bireyin ihtiyaçlarını umursamayan
siyasetin kirli dünyasının taarruzu karşısında zihni melekelerini kaybeder gibi davranmasıdır ve ülke için asıl
trajedi de budur: “Halk- tabii başta kendisi- daima aldatılacak, araç gibi kullanılacaktı. Demokrasi işte bu
üçkâğıtçılığın dama deyişi idi: kendisini yiyecek, kanını emecek dişleri pilice bilettirmek!” (Buğra, 2015: 199)
Şehir Kulübü’nde Kültürel kopukluk Yaşayan Aydınlar
Tarık Buğra çok partili hayatın Anadolu be Anadolu insanı üzerindeki sarsıcı etkisini, kasabaya ait bir
şehir kulübünü merkeze alarak aydın- kalk çatışması etrafında işler. “Romanın başında bir haz mekânı ‘âlem
yeri’ gibi tasvir edilen” (Fedai; 2008: 216) ve çok gerçekçi olarak çizilen şehir kulübü (Doğan, 1985: 192)
özellikle aydının halktan kopukluğunu vermek için yazar tarafından özellikle seçilmiştir (Törenek, 2008: 287)
ve CHP’nin tek partili şeflik dönemlerinde taşra bürokrasinin sığınağı olan Şehir Kulüplerine benzer (Turinay,
1998: 162) Aydınlar da CHP kökenlidir. (Fedai, 2008: 216) Ayakta durmaya yarayacak bir inancın arayışında
olmayan, büyük bir boşlukla yüz yüze olan ve hayatın hakikati ile yüzleşmek yerine zamanlarını şehir
kulübünde içki içerek, briç oynayarak geçiren aydınlar, çok partili hayatla birlikte giderek artan ülke
problemlerine karşı çözümleyici bir bilinç ile hareket etmezler. Sorumluluk duygusundan uzaktırlar ve halka
dair değerleri küçümsemektedirler: “Ama onlar, bu gece yaşayışları ve gündüz davranışları ile halkın
kafasında harf, harf, virgül, virgül, kelime, kelime oluşan cümlelerini umursamıyor, hatta düşünemiyorlardı
ki..” (Buğra, 2015: 256) Bütün dünyaları şehir kulübü ile sınırlıdır. Tarık Buğra, bu aydınları ülkenin selameti
için adeta patolojik bir vaka gibi yorumlar. Bu durum Doktor Şerif tarafından “işte hepsi de birkaç yüz metre
karenin içinde. Birbirlerini görüyor, işitiyor, kokularını duyuyorlardı. Ama arada bir demir perde, bir Çin
Seddi vardı; Nasıl kaldırılırdı bu? Kim yıkabilirdi onu? (Buğra, 2015: 111) Diploma, etiket ve kalem
sahiplerine aydın demeyi aydın kavramına ihanet olarak algılayan Tarık Buğra’ya göre hakiki aydın, doğruyu,
yararlıyı, hak ve hakikati kavrama yeteneğinin ve destekleme çabasının dışında düşünülemez. Kavgaya değil
tartışmaya açıktır o; tutumunu ve hükümlerini titizlikle kontrol altında tutar; Dogmaları yoktur; zor’a değil,
akla güvenir. Fakat Türkiye’nin aydın kesimi bencil ve saldırgandır. Kültür ve medeniyetimizden kopuşlarını
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ve başka kültürlere körü körüne saplanışlarını da bir marifet saymaktadırlar (Suffe, 1986: 96). Oysa toplumu
ortak değerler etrafında birleştirmek her şeyden önce sağlıklı bir eleştirme becerisini zorunlu kılar (Söylemez,
2016). Sağlıklı eleştiri becerisinden yoksun toplumlarda kültürel kopuşlar baş gösterir.
Tarık Buğra, kültür ve medeniyetteki kopuşlara bağlı olarak meydana gelen uyumsuzlukların arka
planını sorgular. Uyumsuzluğun ekonomik ve siyasal olmaktan ziyade kültürel olduğu gerçeğini romanda,
“Cumhuriyet’ten bir süre sonra başlayan büyük değişimlerin okuyup yazarların köklerini bıçakla kestiğini,
onların halktan, yani geldikleri, beslendikleri ve beslenmek zorunda bulundukları yerden kopardığını kabule
meylederdi.” (Buğra, 2015: 276) cümleleri ile ifade eder. Kültürel kaynaklardan beslenememe aydınlardaki
görev ve sorumlulukları anlamsızlaştırmakta bu ise halktan aydına kadar herkesi bir eriyiş ve tükenişe
bırakmaktadır. Özellikle aydınların kafası çok partili dönem için hazırlanmış değildir. Aydınlar aldıkları
eğitim gereği ortak değerlerde birleşmeyi başaramamışlardır. Bu nedenle uyumlu ve bütünleştirici bir yapıyı
oluşturma eğiliminde değildirler. Aydınların söz konusu edilen zafiyet nedenleri ve sonuçları şu cümlelerle
anlatılır. “Ortaya atılan deyimleri, kavramları ve bunların arkasındaki Dünya görüşünün hiçbirisi
bilmiyordu… Konuyla ilgili öğrenim yapmış olanlar bile, mesela hukukçular bile, bütün düzenler gibi,
demokrasi’yi de ‘kemalizm’e göre’ öğrenmişler yani öğrenmemişlerdi.” (Buğra, 2015: 77) Aydınlar, ayrıca
Batı’daki kavramlar için verilen mücadeleyi de dolayısıyla çok partili hayatın merkezi kavram haline getirdiği
demokrasi kavramı bilmezler. “Ortada fikir yok, fikir hürriyeti diye tepinenler sürüyle.” (Buğra, 2015: 113)
şeklinde eleştirilen bu aydınlar, halka bakış açılarında sağlıklı bir tutum sergilemekten yoksun bir tavır
takınarak aydın ve halk çatışmasını derinleştirirler. Bu bağlamda kasabanın savcısı Orhan Bey ile Doktor
Şerif’in halk ile ilgili diyalogları dikkat çeker. Diyalogda Savcı Orhan, cumhuriyetin ilk dönem aydınlarının
takındığı seçkinci bir tavırla bakkal ve manavın devlet yönetimi üzerine söz söyleme hakkının olmadığını
söyler. Bunun üzerine Doktor Şerif, aydın ve halk çatışmasının yegâne sebebini Osmanlıdan cumhuriyete
intikal eden seçkinci aydın tavrının yaşanan çağda devam ettiği anlayışına bağlar:
“Doktor çileden çıkıverdi. Çerçi, merci.. bana soracak olursanız, onlar hiç değilse durumla da,
konuyla da ilgileniyorlar koyun gibi güdülmekten kurtulmak için. Başkaları ne yapıyor? Hani şu okumuş,
yazmış, aydın yahut kendilerini bir matah sayanlar cevap verin bana. Yok mu? Ben söyleyeyim öyleyse
geleceklerinde ancak çoban olabileceğine inanmışlar gibi eski
efendilerin kaderimizle diledikleri gibi
oynayıp gitmelerini mi sağlamaya çalışıyor, tekere çomak sokmayı iş sanıyorlar.” (Buğra, 2015:117).
Tarık Buğra, aydın ve halk çatışmasına yol açan kültürel kopukluğu, diplomalı aydınlar karşısına
diplomasız tipleri çıkararak somutlaştırır. Fakir Halit bu tiplerden sadece biridir.
Türk milletinin ‘devlete ait zihniyetin alt yapısını veren(Coşkun, 2008: 310) ve “ömrün emanet
olduğuna inan(an)” (Buğra, 2015: 160) sahip olduğu serveti “Emme ben kendimi hepten emanetçi sayarın.”
(Buğra, 2015:159) şeklinde yorumlayan “kâmil bir Mevlevi’dir.” (Turinay, 1996: 176). Halkın içinden gelen,
sürekli Mevlana’nın Mesnevisi’ni okuyan, “iyi’liğin kaynağını tıpkı Kant gibi ‘niyet’ te arar (Fedai, 2008:
212). İslam ve bağlı bulunduğu tarikat sınırları içinde devlet ve milleti algılar. İlkokul üçüncü sınıfta iken
öğrenmeye başladığı eski yazıya olan ilgisini hayatı boyunca sürdüren, Mesnevi’den okuduğu hikâyelerle
farkında olduğu köklü değişiklikleri anlamlandırmaya çalışır. Kaynağını gelenekten aldığı sorumluluk bilinci
ile devlete, millete ve milletin değer yargılarına saygılıdır. Bilgisizlikten ziyade hırsın ve hıncın kurbanı olmuş
insanların politikaya bulaşmasını aldanışlar ve yanlışların hakikatlerin yerini tutacağı gerekçesiyle devlet
düzeni ve milletin dirliği için tehlikeli bulur. Köklü değişikliklere kendini kaptırmalarına rağmen halka olan
inancını yitirmeyerek bütünleştirici bir anlayıştan uzak aydınların tutumunun yol açtığı aydın-halk çatışması
karşında bir tavır sergiler. Tarık Buğra, anlatıcı yazarın bakış açısıyla Fakir Halit’in devlet, millet anlayışını
aydın-halk çatışmasının sorumlularını verecek tarzda şu şekilde verir.
“Fakir’in derdi günü “bu millet” idi. Ama o, başkaları gibi millet değil, illet’ demezdi. Sarıcı bir
sevgisi vardı köylünün kentlinin her çeşidine karşı.. en haytalarına, en itlerine domuzlarına bile.. yana yana
severdi onları da.. belliydi bu. onların ne vebali var doktor bey? Bi ışık tutan, yol gösterenleri mi olmuş?’
derdi ve ikide bir eklerdi: “Yemesini, içmesini bile bilmez onlar, yazık.” (Buğra, 2015: 158).
Yazar, hayatı, insanları ve devleti yorumlama bakımından Fakir’in tam zıddı ve “romanın en renkli
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kişilerinden biri olan Eczacı Celal Bey’i” (Yalçın, 2011: 422). Savcı Orhan’ı ve Handan’ı trajik bir sonla
bitecek aşk kavramı etrafında işler. Amacı çok partili sistemle birlikte toplumda baş gösteren köklü
değişikliklerin, yüce bir değer olan aşk kavramını da itibarsızlaştığını göstererek aydınlara yönelik eleştirisini
keskinleştirmektir. “Celal yaşamaya ancak öcünü alırsa katlanabilecek bir yaradılışta” (Buğra, 2015: 254)
biridir. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Celal, ülke problemlerine karşı duyarsızlıkla çirkinleşen aydınları
hem kişiliği ile hem de fiziksel görüntüsüyle temsil edecek kadar çirkin bir tiptir. Kasabanın en güzel kızı
Handan’la evlenmek için Handan’ın babası Operatör Cevdet Bey’e borç para verir ve borcu tehdit unsuru
olarak kullanıp Handan ile nişanlanır. Fakat kasaba savcısı Orhan Bey, İstanbul üniversitesi sosyoloji mezunu
Handan ile yakınlaşması, nişanın atılmasına yol açar. Nişanı ticaret antlaşması gibi gören Celal, “en azından
bir tüccar dürüstlüğü beklemek hakkımdır sanırım. “(Buğra, 2015: 228) gerekçesiyle parasının kendisine iade
edilmesini ister. Fakat Orhan ve Handan’ın çirkinleşmeye varan entrikaları neticesinde Celal, Orhan ve
Handan’dan intikam almak için intihar eder. İntihara yol açan entrikaların ayrıntılarını, Doktor Şerif Bey’e
bıraktığı mektupla anlatır. Orhan ve Handan sonu mutsuzluk olan bir evliliğe imza atarlar. Tarık Buğra,
Entrika, hırs ve hınç ekseninle anlatılan diplomalı bu insanlara yönelik eleştirisini Doktor Şerif’in bakış
acısından hareket ederek Mevlana’nın Mesnevi’sinden alıntılarla yapar: “Ey maksadın ulaşmak için oyunlara
başvuran, hoş olmayan vasıta insanı hoşlanılacak duruma ulaştıramaz.” (Buğra, 2015: 236)
Ayrıca ülke problemlerine karşı duyarsızlık da aydınların temel özelliğidir. İçinde yaşadıkları
toplumdan kopup gitmiş, kendi fildişi kulelerine sığınmış şehir kulübündeki bu aydınlar (Bağcı, 2004: 17),
Doktor Şerif’e göre “yaşayan ölüler”dir (Buğra, 2015:235). Anlatıcı yazar duyarsız aydınları “uyku tozu
serpilmiş” kelimesiyle tanımlar ve bu aydınlar “ötekileri kendisindeki Temmuz köpeği tembelliğine gölgelik
gibi görürler” ve ülke problemleri üzerine yapılan ciddi tartışmaları “deme yahu!” lafa bak” (Buğra, 2015:
75) gibi ifadelerle sorumsuzluklarını umursamazlıklarını doruk noktasına taşırlar. Tarık Buğra, romanda
eleştirilen aydın tipine, Kant’ın ahlak felsefesine bağlı olarak ‘sorumluluk’, ‘ödev’ ‘disiplin’e dayalı Alman
ekolüne bağlı aydınları çıkarır ve Almanya’nın azmi, çalışkanlığı ve bireye öncelikle ‘sorumluluk almayı’
öğreten eğitim sistemlerini romanda över (Fedai, 2008: 218).
SONUÇ
Tarık Buğra, çok partili sistemin Türkiye’de yol açtığı sancılı süreci bir Anadolu kasabası etrafında
işleyerek bir dönemin sosyo-politik eleştirisini estetik düzlemde başarılı bir şekilde anlatmıştır. Her yeni
sistem bir toplum için köklü değişim ve dönüşümü kendi bünyesinde barındırır. Köklü değişim ve dönüşümü
çözümleyici bir bilinç ile yerine duygusal bir yerine duygusal bir tavırla karşılamak değişim ve dönüşümün
sancılı bir şekilde yürümesine yol açar. Aydınların kültürel olarak halktan kopması, halkın köklü değişimlerin
arka planını bilmemesi toplumda ciddi sıkıntılara yol açar.
Tanzimatla birlikte değişim ve dönüşüm çemberi içine girmiş Türkiye, İkinci Dünya Savaşından sonra
totaliter rejimlerin yıkılması ve daha demokratik söylemlerin yüceltilmesi neticesinde yeni ve köklü
değişimleri yaşamaya başlar. Osmanlı’dan cumhuriyete intikal eden merkeziyetçi ve seçkinci tavrın,
cumhuriyet döneminde tek parti döneminin gölgesi altında şekillenen siyaset ve aydın olgusu etrafında kendini
muhafaza etmeye çalışması, demokratik rejimlerin ihtiyaç duyduğu muhalif tutum ile bağdaşmaz ve bunun
sonucunda köklü değişiklikler toplumun aleyhine işler. Tarık Buğra Dönemeçte romanında artan muhalefet
isteğinin bir neticesi olan DP’nin kurulduğu dönemi bir Anadolu kasabası etrafında işler. Kültürel kopukluk
yaşayan aydınların sorumsuzluğu, ülke problemlerine karşı duyarsızlıklarını merkeze alarak aydın- halk
çatışmasının boyutunu göstermeye çalışır. Bunu yaparken, devlet, millet, medeniyet anlayışını, bilinçli ve
sorumluluk sahibi olan Doktor Şerif ve Fakir Halit ile ön plana çıkarır. Tarık Buğra ayrıca devrin siyasal
atmosferini ideolojik indirgemelere mahkûm etmez. Kısacası köklü değişikliklerin sebep ve sonuçlarının
romana dahil unsurlar ile tutarlı bir şekilde ele alınması, romana bir devir romanı niteliği kazandırır.
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(4)
Öğr. Gör. Çiğdem Kaya BAĞDAŞ7; Öğr. Gör. Fatih AYDOĞDU8; Öğr. Gör. Tuncay POLAT9
ÖN LİSANS ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İHMAL VE
İSTİSMARI KONUSUNDA BİLGİ VE RİSK TANILAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF INFORMATION AND RISK DIAGNOSIS LEVELS OF ASSOCIATE DEGREE
CHILD DEVELOPMENT PROGRAM STUDENTS ON CHILD NEGLECT AND ABUSE

ÖZ
Çocuk istismar ve ihmali, birey olarak çocuğu etkilerken, çocuğun da içinde yer aldığı toplumun en
küçük birimi olan aileyi de etkileyen, kimi zaman aile bütünlüğünün bozulması gibi geri dönüşümü oldukça
zor olan olumsuz etkilere neden olan bir toplum sağlığı sorunu olarak nitelendirilebilir.
Bu araştırmanın amacı, çocuk gelişimi ön lisans öğrencilerinin çocuk ihmal ve istismarı konusundaki
farkındalık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubununu,
Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında öğrenim gören 1
ve 2. sınıf 100 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; Dilsiz ve Mağden tarafından çocuk istismar
ve ihmali konusundaki bilgi düzeylerinin tespit edilmesi amacı ile geliştirilen likert tipi anket ve öğrencilerin
demografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, bölüme yerleşme şekli vs.) ele alan soru formu kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda önlisans çocuk gelişimi programı öğrencilerinin çocuk ihmal ve istismarı konusunda
bilgilerinin olduğu ancak yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç doğrultusunda çocuk gelişimi
önlisans öğrencilerinin öğrenim gördükleri programda çocuk ihmal ve istismarı konusunda dersleri yoğun bir
şekilde almaları, özellikle ihmal ve istismar olgularında çok yönlü düşünmelerini sağlamak için farklı bakış
açılarının geliştirilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çocuk ihmal ve istismarı, ön lisans, bilgi düzeyi.

ABSTRACT
Child abuse and neglect can be regarded as a public health problem, affecting the family which is the
smallest unit of the community, while affecting the child as an individual, sometimes causing adverse effects
such as the deterioration of family integrity that are difficult to compensation.
The aim of this research is to examine the level of awareness of child negligence and abuse in terms
of various variables. The study group of the research model is composed of 300 students in Erzincan and Ağrı
İbrahim Çeçen University Health Services Vocational School, 1st and 2nd year students in the Child
Development program. In gathering the data; the Likert-type survey developed with the aim of determining
the level of knowledge about child abuse and neglect by Dilsiz and Mağden and questionnaire form which
takes into account the demographic characteristics of the students (age, gender, division type, etc.) will be
used . statistical analysis of the data will be done and the results will be shared with the researchers.
Keywords: Child abuse, child neglect, child development associate degree student, level of knowledge.
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1.
GİRİŞ
Çocuk istismarı ve ihmali; ana-baba veya çocuğun bakımı, sağlığı ve korunmasından sorumlu kişilerin
giriştiği veya girişmeyi ihmal ettiği eylemler sonucunda çocuğun her türlü fiziksel, ruhsal, cinsel veya sosyal
açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesidir. İstismar olarak nitelenen davranışların
mutlaka çocuk tarafından algılanması ya da yetişkin tarafından bilinçli olarak yapılması şart değildir (Önal ve
diğerleri, 2013).
Çocuk istismarı ve ihmali tüm dünya ülkeleri ve kültürleri için ortak bir sorundur. Her yıl 1.6 milyon
çocuğun fiziksel, cinsel, duygusal istismarın ya da ihmalin kurbanı olduğu; 1000’den fazla çocuğun bu
nedenlerle öldüğü tahmin edilmektedir. (Alparslan, 2014). Amerika’da 2007 yılı verilerine göre, her 100
çocuktan 10.6’sı çocuk istismarı ve ihmalini yaşamaktadır. İngiltere’de bu oran diğer dünya devletlerine göre
çok daha düşük olmakla birlikte, her bin çocukta 2.7 şeklindedir. Türkiye’de de çocuk istismarı ve ihmali
oldukça yaygındır. Bilir ve arkadaşları yaptıkları çalışmada okul öncesi dönem çocuklarında istismarın daha
yüksek oranda olduğunu ve kızların %34.6, erkeklerin ise %32.5 oranında istismara uğradıklarını
saptamışlardır (Dereobalı ve diğerleri, 2013).
Çocuk istismarı; fiziksel, cinsel ya da duygusal istismar olarak, çocuk ihmali ise fiziksel ya da duygusal
ihmal olarak ayrılmaktadır. Fiziksel istismar, 18 yaşından küçük çocuk ya da gencin ana babası ya da
bakımından sorumlu başka kişi tarafından sağlığına zarar verecek biçimde fiziksel hasara uğraması,
yaralanması ya da yaralanma riski taşımasıdır. Cinsel istismar, bir erişkinin cinsel gereksinim ve isteklerini
karşılamak için çocukları araç olarak kullanmasıdır. Duygusal istismar ve ihmal, çevredeki yetişkinler
tarafından gerçekleştirilen, çocuğun kişiliğini zedeleyici, duygusal gelişimini engelleyici eylemler ya da
eylemsizlikler olarak tanımlanır (Taner ve Gökler, 2004).
ABD’de 1993’te yapılan bir çalışmanın verilerine göre çocukların yaklaşık %1’i istismar, %1.5’i
ihmale uğramaktadır. Çocuğun yaşı ne kadar küçükse istismar olasılığı o kadar fazladır. Vakaların üçte biri
altı ayın altındaki, üçte biri 6 ay- 3 yaş arasında, üçte biri üç yaşından büyük çocuklardýr8,20,21. istismara
uğrama olasılığı 12 yaşından sonra belirgin bir şekilde azalmaktadır (Kara ve diğerleri, 2004). Türkiye’ de
Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet Araştırması’na göre ise Türkiye’de yaşayan yedi-on sekiz yaşları arasındaki
çocukların aile içinde %45’inin fiziksel istismara, %51’nin duygusal istismara ve %25’inin ihmale maruz
kaldığı tespit edilmiştir. Aydoğdu ve diğerleri (2015) örneklemini okulöncesi ve sınıf öğretmenlerinin
oluşturduğu bir grup üzerinde yaptıkları araştırmada, öğretmenlerin çocuk ihmal ve istismarını daha çok
duygusal ihmal ve istismarla ilişkilendirdiklerini, çocuk ihmal ve istismar konusunda yeterli düzeyde bilgiye
sahip olmadıklarını saptamışlardır. Aydoğdu ve Ayanoğlu (2016) haber sitelerinde yer alan cinsel istismar
haberlerini inceledikleri araştırmada 2 ay içinde neredeyse hergün cinsel istismar vakası yaşandığını ve
istismar olaylarının % 5.3’ünde öğretmenlerin etkili rol oynadıklarını saptamışlardır. Bu sonuçlar istismar
vakalarının çokça yaşandığını ve eğitmenlerin bu konuda yetersiz bilgiye sahip olduklarını göstermektedir.
Çocuk ihmal ve istismarı ile yoğun bir şekilde karşılaşılan günümüz dünyasında başta ebeveynler
olmak üzere çocuklarla birlikte daha zaman geçiren çocuk bakıcılarına, öğretmenlere, kreş eğitmenlerine ve
diğer çocuk eğiticilerine önemli görevler düşmektedir. Bu görevi üstlenecek olan bir diğer paydaş işe ön
lisans çocuk gelişimi mezunlarıdır. Çocuk gelişimi öğrencileri mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı anaokulları ve anasınıflarında, özle kreşlerde ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitici olarak görev
alabilmektedir. Çocuklarla birlikte bulunma konusunda önemli yeri olan çocuk gelişimi ön lisans
öğrencilerinin çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi konusunda önemli rol oynayabilmektedir. Bu nedenle
bu bölümü okuyan öğrencilerin çocuk ihmal ve istismarı konusunda bilgi ve farkındalıklarının olması
gereklidir. Bu çalışmada ön lisans çocuk gelişimi öğrencilerinin ihmal ve istismar konusunda bilgi ve risk
tanılama düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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1. Çocukta büyüme ve gelişme geriliğinin olması, çocukta ihmal belirtisi olarak düşünülebilir.
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2. Çocuğun kötü hijyene sahip olması, çocukta ihmal belirtisi olarak düşünülebilir.
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4. Çocuğun yüzünün donuk ve ifadesiz BİLİMLER
görülmesi,
çocukta ihmal belirtisi olabilir.
3
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5. Çocuğun sürekli ve tutarlı bir gözetiminin olmaması ihmal belirtisi olabilir.

3
.70

6. Çocuğun sağlık sorunlarının tedavi edilmemesi ihmal belirtisi olabilir

4
.47

7. Çocukta yeme bozukluğu, huzursuz uyuma görülmesi ihmal olasılığını akla getirmez. (*)

2
2
.68

4

11. Cinsel istismara uğrayan çocukların önemli bir bölümü fiziksel istismara da uğramıştır.

4
3
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14. İstismar ve/veya ihmale uğrayan çocuklar hiperaktif davranışlar gösterebilirler.

1
.26

2
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15. İstismar ve/veya ihmale uğramaları, çocukların okul başarılarını etkilemez. (*)

1
.12

4
.09

1
.10

4
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1
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19. İstismar ve/veya ihmale uğramış çocuklar, göz göze iletişime girmekten sıklıkla kaçınırlar.

1
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4
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20. İstismar ve ihmale uğramış çocuklarda/ergenlerde ilaç ve alkol bağımlılığına daha sık
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.
89

3
.90

.
90

3
.64

.
94

2
.53

.
94

3
.76

.
99

4
.08

.
88

3
.63

.
91

3
.78

1
.06

3
.68

29. Doğumlar arası sürenin kısa olması, çocuğun istismar ve/veya ihmale uğramasını etkileyen
bir faktördür.
30. Ana babanın çocuktan sık sık yakınması, istismarı akla getirebilir.

.
81

.78

26. Çocukta zihinsel veya fiziksel engelin ya da davranış problemlerinin olması, istismar ve/
veya ihmal riskini arttırır.
27. Ana banın çocuktan gerçekçi olmayan beklentilerinin olması, çocuğunu istismar etme
riskini arttırır.
28. Ana babanın yaşının çocuk istismar ve/veya ihmalinde önemi yoktur. (*)

.
88

.26

21. Çocuğun başına gelen yaralanma, kırık gibi olaylarda, anlatılan öykünün tutarsızlık
göstermesi fiziksel istismarı akla getirebilir.
22. Çocukluğunda istismar ve/veya ihmale uğramış olan an ana babaların çocuklarını istismar
ve/veya ihmal etme olasılıkları daha düşüktür.(*)
23. Babanın anneye karşı fiziksel şiddette bulunması, çocuğun da fiziksel olarak istismar
edildiğini akla getirebilir.
24. Ailesinde alkol ve uyuşturucu problemi olan çocuklar, istismar ve/veya ihmal açısından risk
altındadırlar.
25. Aşırı ısrarcı tutum içinde olan ana babalar, çocuklarını daha çok istismar ederler.

1
.02

.26

rastlanır.

1
.33

3

10. Çocuk, fiziksel temasa uğramadan da cinsel olarak istismar edilmiş olabilir.

16. İstismar ve/ veya ihmale uğrayan çocuklar, Ana babalarından ve diğer yetişkinlerden
korkma ve kaçınma gibi davranışlar gösterebilirler
18. İstismar ve/veya ihmale uğramış çocuklarda intihar girişimleri ile karşılaşılabilir.

1
.26

.94

12. Cinsel istismara uğramış çocukta, beden eğitimi derslerine katılımda isteksiz davranmak
gibi bazı fiziksel etkinliklere girişmede isteksizlik olabilir.
13. İstismar ve/ veya ihmale uğrayan çocuğun özsaygısında herhangi bir değişiklik olmaz. (*)

.
77

.96
8. Velilerin çocuklarının öğrenim ve genel durumlarının görüşüldüğü toplantılara gelmemesi
ihmali akla getirmez.(*)
9. Cinsel istismara uğramış çocukta; cinsel bölgede acı, yanma, kaşıntı şişlik oluşabilir.

1
.00

.
94

3
.02

1
.34

3
.31

31. Bebeklerin istismara uğrama riskleri azdır. (*)

1
.12

3
.31

32. Çocuğun cinsiyetinin istismar ve/veya ihmal edilmesinde önemi yoktur.(*)

3
.24

33. Aşırı hareketli çocuklar, fiziksel istismara daha çok uğrayabilirler.

42

1
.21

3
.20

34. Ailedeki çocuk sayısının istismar ve/veya ihmal edilmesinde önemi yoktur. (*)

1
.09

1
.41

2

1
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.76
35. Ailenin geniş ya da çekirdek aile oluşunun, çocuğun istismar ve/veya ihmal edilmesinde
önemi yoktur. (*)
36. Ana ya da babadan birinin olmaması, çocuk istismar ve/veya ihmali için bir risktir.

.19
3

.57
3
.47

37. Çocuk istismar ve/veya ihmaline üst sosyo-ekonomik düzeylerde rastlanmaz.(*)

3

38. Ailenin gelir düzeyi, çocuk istismar ve/veya ihmalinde önemli bir etkendir.

3

39. Cinsel istismara uğramış çocuk kendisine dokunulmasına olağan dışı tepki gösterebilir.

1
.20

3
.60

1
.28

4
.15

.
96

4
.10

.
93

4
.27

.
78

3
.73

.
95

3
.79

.
90

3
.75

1
.02

3
.50

1
.02

3
.69

.
95

3
.49

49. Çocuğun eve dönmek istememesi, ev içi istismarı akla getirebilir.

1
.09

1
.93

50. Çocukta okul başarısında azalma ve derslere karşı ilgisizlik, çocukta istismar belirtisi
olabilir.

1
.08

.30

47. Çocuğun beklenilen dönemden daha önce mastürbasyona başlaması, çocukta cinsel istismar
belirtisi olabilir.
48. Cinsel istismara uğramış her çocuk, yaşadıklarından dolayı mutlaka belirti ortaya koyar. (*)

1
.20

.65

40. Kız çocuklarda, özellikle erkeklerin yanında güvensizlik ve kaygı görülmesi, cinsel istismar
belirtisi olabilir.
41. Cinsel istismara uğramış çocuk, kendi dünyasına çekilip, diğerlerinden kendini izole eden
ve daha önce rastlanmayan davranışlar sergileyebilir.
42. Kendisinin, diğer çocukların veya ana babasının cinsel organlarına karşı aşırı merak ve ilgi
gösterme, çocukta cinsel istismar belirtisi olabilir.
43. Cinsel ilişkiyi taklit etme, yaşından beklenmeyecek cinsel bilgiye veya kelime dağarcığına
sahip olma, çocukta cinsel istismar belirtisi olabilir.
44. Başkalarına yönelik cinsel içerikli saldırgan davranışlarda bulunma, çocukta cinsel istismar
belirtisi olabilir.
45. Çocukta kakasını tutma davranışı ve sürekli kabızlık şikayetinin olması, çocukta istismar
belirtisi olabilir.
46. Çocukta mastürbasyon sıklığında artma, çocukta cinsel istismar belirtisi olabilir.

1
.14

1
.02

3
.97

51. Çocukta ders dışı etkinliklere karşı ilgisizlik, okulu terk etme, çocukta istismar belirtisi

.
82

3

olabilir.

.88

52. Tuvalet eğitimini kazanmış olmasına karşın, çocuğun idrarını veya kakasını kaçırmaya
başlaması, çocukta cinsel istismar belirtisi olabilir.
53. Çocuğun sorunlarını sıklıkla şiddete başvurarak çözme yolunu seçmesi, ev içi fiziksel
istismarı akla getirebilir.

.75

.
90

3

1
.04

3
.47

1
.17

2. Yöntem
Ön lisans çocuk gelişimi programı öğrencilerinin çocuk istismar ve ihmali konusunda bilgi ve risk
tanıma düzeylerinin saptanması amacıyla yapılan bu araştırma genel tarama modelindedir. Genel tarama
modeline, çok sayıda bireyden oluşan bir evreni temsil etmesi düşünülen bir örneklem üzerinde çalışılması
gerektiğinde başvurulur (Uysal ve Kösemen, 2013).
Bu araştırmanın evrenini, Erzincan Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi Programlarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma örneklemini ise,
çalışma evreninin tamamı oluşturmaktadır. Araştırmaya 100 öğrenci dahil edilmiştir.
Bu araştırma da, ön lisans çocuk gelişimi programında okuyan öğrencilerin çocuk ihmal ve istismarı
konusunda bilgi ve risk tanılama düzeylerini belirlemek amacıyla Uysal ve Erefe (1999) tarafından
hemşirelerin çocuk istismar ve ihmali konusundaki bilgi düzeylerinin tespit edilmesi amacı ile geliştirilmiş
olan ölçek maddelerinden yararlanılarak oluşturulan ve Dilsiz ve Duyan (2015) tarafından oluşturulan likert
tipi anket kullanılmıştır.
Uysal ve Erefe (1999) tarafından hemşire ve ebelerin çocuk istismar ve ihmali ile ilgili bilgi düzeylerini
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tespit etmek için geliştirilmiş olan ölçek maddelerinden yararlanılarak (yazarların izinleri ile) bir madde
havuzu oluşturulmuştur. Daha sonra alanla ilgili çalışmakta olan adli tıp, halk sağlığı ve çocuk gelişimi
alanında profesör olan üç öğretim üyesinden de uzman görüşü alınarak önerilen değişiklikler yapılmıştır.
Arkasından bir de istatistik uzmanı görüşü alınmış ve anket son olarak Ön Uygulama Formu haline
dönüştürülmüştür. Anket küçük bir grup öğretmen üzerinde sınanmış ve son şekli verilmiştir. Ankette; ihmal,
fiziksel istismar, cinsel istismar, istismar ve ihmalde risk tanıma ve çocukların davranışsal belirtileri ile ilgili
13’ü tersten kodlanan, seçenekleri “tamamen katılıyorum”dan “hiç katılmıyorum”a doğru giden beşli likert
tip niteliğinde toplam 53 madde yer almaktadır (Dilsiz ve Duyan, 2015). Araştırmada kullanılan anketin
güvenirlik çalışması yapılmış ve Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı 0.78 olarak tespit edilmiştir.
Bulgular
Bu bölümde öğrencilerin ankete verdikleri yanıtların genel dağılımı ile ilgili bulgulara yer verilmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin ankete verdikleri yanıtların genel dağılımı ile ilgili bulgular Tablo
4.1’ de verilmiştir.
Tablo 4.1. Öğrencilerin Ankete Verdikleri Yanıtların Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları
Genel aritmetik ortalama: 3.63
Tablo 2’de araştırmaya dâhil edilen katılımcıların ankette yer alan maddelere verdikleri cevaplar
incelendiğinde hepsinin birden doğru cevap verdiği madde olmadığı görülmüştür.
Katılımcıların cevaplarına bakıldığından en yüksek oranda doğru cevap verdikleri maddeler; “6.
Çocuğun sağlık sorunlarının tedavi edilmemesi ihmal belirtisi olabilir”, “ 2.Çocuğun kötü hijyene sahip
olması, çocukta ihmal belirtisi olarak düşünülebilir”, “ 10. Çocuk, fiziksel temasa uğramadan da cinsel olarak
istismar edilmiş olabilir” ve “ 11. Cinsel istismara uğrayan çocukların önemli bir bölümü fiziksel istismara da
uğramıştır” olarak sıralanabilir. Öğrencilerin en az doğru cevabı verdikleri maddeler incelendiğinde; “ 35.
Ailenin geniş ya da çekirdek aile oluşunun, çocuğun istismar ve/veya ihmal edilmesinde önemi yoktur”, “ 36.
Ana ya da babadan birinin olmaması, çocuk istismar ve/veya ihmali için bir risktir”, “ 37. Çocuk istismar
ve/veya ihmaline üst sosyo-ekonomik düzeylerde rastlanmaz” ve “ 28. Ana babanın yaşının çocuk istismar
ve/veya ihmalinde önemi yoktur” maddelerine düşük düzeyde cevap vermişlerdir.
Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin ankete verdikleri cevapların genel aritmetik ortalamasına
bakıldığında ( X =3.63), çocuk ihmal ve istismar konusunda bilgi ve risk tanılama düzeylerinin yüksek olduğu
söylenebilir.
SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu araştırma ön lisans çocuk gelişimi programı öğrencilerinin çocuk ihmal ve istismarı konusunda
bilgi ve risk tanılama düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Araştırma sonucunda katılımcıların cevaplarına bakıldığından en yüksek oranda doğru cevap
verdikleri maddeler; “6. Çocuğun sağlık sorunlarının tedavi edilmemesi ihmal belirtisi olabilir”, “ 2.Çocuğun
kötü hijyene sahip olması, çocukta ihmal belirtisi olarak düşünülebilir”, Bu sonuçlardan hareketle
katılımcıların, çocukların sağlık sorunu yaşamalarını ihmal olarak değerlendirdikleri söylenebilir.
Katılımcıların cevaplarına bakıldığından en yüksek oranda doğru cevap verdikleri diğer maddelere
bakıldığında; “10. Çocuk, fiziksel temasa uğramadan da cinsel olarak istismar edilmiş olabilir” ve “ 11. Cinsel
istismara uğrayan çocukların önemli bir bölümü fiziksel istismara da uğramıştır” olarak sıralanabilir. Bu
sonuçlar katılımcıların, cinsel istismarın hem fiziksel temasla hem de fiziksel temas olmadan
gerçekleşebileceğini bildiklerini göstermektedir.
Öğrencilerin en az doğru cevabı verdikleri maddeler incelendiğinde; “ 35. Ailenin geniş ya da çekirdek
aile oluşunun, çocuğun istismar ve/veya ihmal edilmesinde önemi yoktur”, “ 36. Ana ya da babadan birinin
olmaması, çocuk istismar ve/veya ihmali için bir risktir”, “ 37. Çocuk istismar ve/veya ihmaline üst sosyoekonomik düzeylerde rastlanmaz” ve “ 28. Anababanın yaşının çocuk istismar ve/veya ihmalinde önemi
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yoktur” maddelerine düşük düzeyde cevap vermişlerdir. Bu sonuçlar katılımcıların, çocuğun ihmal ve
istismara uğramasında aile yapısı, aile bütünlüğü, sosyo-ekonomik düzey ve ebeveyn yaşının etkili olduğunu
belirttiklerini göstermektedir.
Öğrencilerin ankete verdikleri cevapların genel aritmetik ortalamasına bakıldığında ( X =3.63) ise,
çocuk ihmal ve istismarı konusunda bilgi ve risk tanılama düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.
Çocuklarla birlikte zaman geçirerek onların gelişimlerini destekleme konusunda önemli yere sahip olan çocuk
gelişimi ön lisans öğrencilerinin bu düzeyde bilgilerinin olması beklenen sonuçtur. Bununla birlikte
öğrencilerin çocuk ihmal ve istismarını içeren tüm konularda bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, çocuk gelişimi ön lisans öğrencilerinin öğrenim gördükleri
programda çocuk ihmal ve istismarı konusunda dersleri yoğun bir şekilde almaları, özellikle ihmal ve istismar
olgularında çok yönlü düşünmelerini sağlamak için farklı bakış açılarının geliştirilmesi gerektiği konusunda
önerilerde bulunulmuştur.
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AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ
CAMPUS INFORMATION SYSTEM OF AGRI IBRAHIM CECEN UNIVERSITY

ÖZ
Teknolojinin sürekli geliştiği dünyamızda bilgiye ulaşmak oldukça kolaylaşmıştır. İnternet
dünyasından kolay bir şekilde bilgiye ulaşmak neredeyse tek yol haline gelmiştir. Ancak, küreselleşmenin
sunduğu hızlı iletişim olanakları yeni kurumlarda henüz daha etkisini tam olarak hissettirememektedir. Ayrıca
yeni kurulan üniversitelerde, üniversitenin büyümesine paralel olarak inşa edilen yeni binalara ait bilgilere ve
açılan birimlere yönelik bilgiler sürekli olarak bir değişim içerisindedir. Dolayısıyla bu bilgilere ulaşmak
zorlaşmaktadır.
Bu çalışmada tasarlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi ile üniversitenin
personel yönetimleri, tesis yönetimleri ve özellikle geleceğe yönelik olarak yapılacak planlamalara sağlıklı bir
alt yapı oluşturulacaktır. Bu araştırmada Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılmış olup, üniversiteye ait veriler
(personel, öğrenci, sınıflar, fiziki coğrafya verileri) ArcMap yazılımında işlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ağrı, AİÇÜ, Kampüs, CBS.

ABSTRACT
It got easier to reach data in technologically developing World. Reaching to the information by internet
world became almost the only way. However, these oppourtunities that served by globalisation cannot be felt
in new institutions. Moreover, in new universities, data of new buildings constructed parallel to university’s
growth and data of new openned units, are always in a change. Due to, it gets harder to reach these data.
With the design of Agri Ibrahim Cecen University Campus Information System, university personnel
management, facility management and especially planning for the future will be created right. In this study,
Geographic Information Systems were used and data of university (personnel, student, classes, physical
geographic data) were processed in ArcMap software.
Keywords: Ağrı, AİÇÜ, Campus, GIS.
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GİRİŞ
Kullanım alanı oldukça geniş olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır.
Yapılan bu tanımlarda karşımıza çıkan olmazsa olmazlar arasında bilgi, veri, depolama, analiz etme veya
görüntüleme gibi kavramlar dikkat çekicidir. Coğrafi anlamda Coğrafi bilgi sistemleri, vektörel ve yazınsal
verilerin aynı ortamda toplanması, depolanması, güncellenmesi, amaçlar doğrultusunda sorgulanmasını
sağlayan yazılım, donanım, mekana ait her türlü veri, donanım, yazılım ve sistemde çalışan personelden
oluşan sistemdir (Çabuk, 2013, 5). CBS’yi tanımlarken de coğrafya bilimini ayrı tutmamak gerekir.
Gerçekten, mekan, insan, zaman faktörleri, ilişkiler ve değişkenler, nedensellik, sonuç ve dağılış felsefesi
mantığı ile ele alındığında Coğrafya Bilimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ilişkisi çok daha açık olarak ortaya
çıkmaktadır (Turoğlu, 2011, 2).
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde değerlendirilen veriler herhangi bir yere ait olabilir (Bir ülkenin, şehrin
veya herhangi bir üniversite kampüsünün vs.). Bu yerlerdeki hizmetlerin daha sağlıklı ve planlı bir şekilde
gerçekleşmesi için coğrafi bilgi teknolojilerine dayalı bir bilgi sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayede
ülkede, şehirde veya bir kampüste yapılacak işlerden önce planlama daha sağlıklı olacaktır. Planlama
çalışmalarında çok fazla veri katmanının kullanılması, kullanılan verilerin karmaşık olması, geleneksel
yöntemlerle haritaların ve istatistiklerin çok sık güncellenmemesi, yapılan çalışmaların farklı kurumlar ya da
farklı meslek disiplinleri arasında etkin bir bilgi paylaşımı altyapısı gerektirmesi göz önüne tutulduğunda,
Coğrafi Bilgi Sistemleri geleneksel yöntemlere göre sağladığı avantajlar nedeniyle plancılar için son derece
yararlı olmaktadır (Çabuk, 2013, 1).
Dolayısıyla teknolojinin hayatın her alanında yer aldığı gerçeğinden hareketle güncel verilerle
yenilenen haritalar ve görsel materyaller devlet yönetiminde de kullanılması zorunlu donelerdir. Doğru bir
şekilde planlama yapılabilmesi için bilginin doğru bir şekilde toplanıp işlenmesi gerekmektedir. Dünya’daki
gelişmelere paralel olarak bilginin güncel tutulması ve işlenmesi artık dijital yöntemlerle yapılmaktadır.
Çünkü geleneksel haritacılıkta bilgilerin güncellenmesi neredeyse imkânsızdır. Yeni nesil CBS yöntemlerinde
ki bilgilerin ise insanların, işletmelerin, devletlerin sahip olabilecekleri en stratejik kaynak haline geldiği
rahatlıkla söylenebilir (Tecim & Gökşen, 2009).
Ülke veya şehirlere göre daha küçük sınırları olan üniversite kampüslerinde de coğrafi bilgi sistemleri
oldukça önemlidir. Üniversitelerde yapılacak herhangi bir planlamada veri analizi gerekmektedir ki, bunu
sağlayacak en iyi sistem kampüs bilgi sistemidir.
Amaç ve Yöntem
Bu çalışmada Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsü çalışma alanı olarak belirlenmiş ve böyle bir
sistemin nasıl olması gerektiği üzerine durulmuştur. Kampüs Bilgi Sistemi kurulduktan sonra, üniversiteye ait
herhangi bir proje gerçekleştirilmek istendiğinde sistem kullanıcılara üniversite ile alakalı coğrafi veriler
sağlamakla birlikte personel, öğrenci, sınıf sayıları gibi bilgileri de kolayca sağlayacaktır.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi merkez yerleşke toplam alanı 1,547215 m2’dir (150 Ha). Merkez
yerleşke içerisinde Rektörlük binası, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İslami İlimler
Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, kongre merkezi, merkezi yemekhane, cami, lojmanlar ve güvenlik noktaları
bulunmaktadır.
Araştırma esnasında öncelikle çalışma konusu ve alanı ile alakalı gerekli literatür taraması yapılmıştır.
Ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi merkez kampüsündeki sözel öznitelik verileri toplanarak CBS veri
tabanına girilmiştir. Kampüs haritalandırılırken hâlihazır haritalardan yararlanılmıştır. Hâlihazır haritalar
ARC/GIS (10.2) programından alınmış ve yine toplanılan veriler ARC/GIS programına girilmiştir. Aynı
zamanda dış kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan uydu görüntülerinden yararlanılmıştır.
Üniversite yerleşkesinin bulunduğu Ağrı İli Doğu Anadolu Bölgesi, Yukarı Murat-Van bölümünde yer
almaktadır. Çalışma alanını oluşturan İbrahim Çeçen Üniversitesi ise Fırat Mahallesi, Ağrı Erzurum yolu 4.
km’de bulunmaktadır.

47

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/SON-BAHAR, Özel Sayı(UASBK “II. ULUSLARARASI SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ” ÖZEL SAYISI)
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/AUTUMN, Special Issue(SPECIAL ISSUE of
UASBK “SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES”)

Harita 1. Ağrı İli Lokasyon Haritası.

Harita 2. İbrahim Çeçen Üniversitesi Lokasyon Haritası.
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilgi Sistemi (Aiçübis)
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bilgi sistemi oluşturulurken ilk önce Akademik Personel bilgilerine
(Adı, soyadı, unvanı, fakültesi, bölümü, oda numarası, dâhili numarası, vb.) ardından da idari personel
hakkında bilgilere (Adı, soyadı, çalıştığı birim, görevi, oda numarası, dâhili numarası vb.) yer verilmiştir.
Daha sonra kampüste bulunan fiziki yapılar hakkında bilgilere yer verilmiştir. Merkez kampüs
içerisinde yer alan fakülteler, enstitüler, bölümler, derslikler, idareci odaları, lojmanlar, spor tesisleri,
yemekhaneler vb. gibi yapıların haritası çizilmiş ve binalar içerisinde bulunan veriler (derslik, oda sayısı vb.)
öznitelik bilgisi olarak girilmiştir.
Kampüs içerisinde bulunan binaların bilgilerinden sonra alt yapı bilgileri girilmiştir. Binalara ilaveten
kanalizasyon şebekesi, elektrik hatları, otoparklar, yollar, topoğrafya, kampüs girişleri gibi veriler
haritalandırılmıştır.
Katman Adı
Veri Tipi
Fakülteler
Alan
Cami
Alan
Yemekhane
Alan
Rektörlük
Alan
Spor Tesisleri
Alan
Kampüs Girişleri
Alan
Lojmanlar
Alan
Konuk Evi
Alan
Yurtlar
Alan
Yüksek Okul
Alan
Konferans
Alan
Merkezi
Diğer Alanlar
Alan
Otopark
Alan
Yeşil Alanlar
Alan
Kampus Alanı
Alan
Bankamatikler
Nokta
Direkler
Nokta
Yollar
Çizgi
Alt Yapı
Çizgi
Uydu Görüntüsü
Raster
Tablo 1. Kampüs Bilgi Sistemlerinde Oluşturulan Veri Katman İsimleri ve Tipleri.
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Harita 3. İbrahim Çeçen Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi Tasarım Aşaması (İnşa Halindeki Binalar
Haritalandırılmamıştır).
Kampüs bilgi sistemi tasarlanırken ilk göze çarpan kampüste ki yollar olmuştur. Harita incelendiğinde,
kampüsün düz bir alan olmasında rağmen yolların düzensiz bir şekilde yapıldığı görülmektedir. Kampüsün
doğusu ve batısındaki yollar incelendiğinde aynı açı ile yapılmadığı görülmektedir. Aynı zamanda yapılan
binaların herhangi bir planlamaya bağlı kalmadan inşa edildiği görülmektedir. Örneğin Üniversite stadyumu
incelendiğinde kampüsün gelişme gösterdiği doğrultuya orantılı değildir.
Aynı zamanda, kampüs içerisinde bulunan lojmanlar incelendiğinde, binaların gelişigüzel bir şekilde,
plansız inşa edildiği rahatlıkla söylenebilir. Ancak Rektörlük binası, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi incelendiğinde bu binaların birbiriyle uyum içerisinde ve planlı bir şekilde inşa
edildiği söylenebilir.
Kampüs haritası incelendiğinde, yerleşke içerisinde ki binaların çarpıklığı görülebilecek ve sonrasında
yapılacak faaliyetlere ışık tutacaktır. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sharjah Üniversitesi belli
bir plan ölçüsünde yapılmış. Üniversite kurulmadan önce Coğrafi Bilgi Sistemleri ile planlan üniversitelerde
daha düzenli bir görüntü ortaya çıkmaktadır.
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Fotoğraf 1. Sharjah Üniversitesi, Google Earth Uydu Fotoğrafı.
SONUÇ
İçişleri Bakanlığı’nın 2542 Sayılı Genelgesinin 2. Maddesinin e-bendi ve 17.05.2007 tarih ve 5662
sayılı kanunun Ek-73. maddesi ile kurulan Ağrı Dağı Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Fakültesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü) olarak kurulan
Üniversitemizin ismi 5773 sayılı kanunla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak değiştirilmiş ve 28.06.2008
tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve gelişme aşamasındadır (Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesi Resmi Sayfası). Gelişme aşamasında olan yeni üniversitelerin planlama aşamaları
oldukça önemlidir. Alınacak kararlar, yeni kurulacak binalar, öğrenci kapasitesini belirleme gibi kampüse ait
bilgilerin depolanması ve işlenip haritalandırılması Kampüs Bilgi Sisteminin önemini ortaya koymaktadır.
Bilgi sistemlerinde asıl önemli husus bu bilgilerin dış kullanıcılar ile paylaşılmasıdır. Kampüse ait ve
internetten yayınlanmayacak olan herhangi bir bilgiyi kaydetmenin veya haritalandırmanın bir faydası
olmayacaktır. Yapılan bu çalışmada İbrahim Çeçen Üniversitesi Kampüsü haritalandırıldıktan sonra dış
kullanıcılara çevrimiçi olarak servis edilecektir.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi merkez kampüsü genel anlamda haritalandırılıp, nicelik bilgileri
girildikten sonra üniversite bünyesinde yapılacak olan planlama, organizasyon gibi etkinliklerde büyük
kolaylık sağlanacaktır. Üniversite kampüsünde yapılacak yol, bina vs. gibi yapıların kampüs içerisine daha
uygun yerleştirilmesi, simetrik olarak uyumlu olması hususunda kampüs bilgi sistemi faydalı olacaktır.
Üniversite kampüsü yapılırken böylesine bir planlamanın olmaması kampüs içerisinde çarpık ve simetrik
olmayan bir düzen ortaya çıkarmıştır.
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(6)
Arş. Gör. Alper AY13
MUTASAVVIF ŞAİRLERDE DİN DİLİ1
RELIGIOUS LANGUAGE OF SUFI POETS

ÖZ
Hazırladığımız çalışmada Türk İslam Edebiyatında öne çıkan bazı şairlerin divanlarında kullandıkları
ayetler araştırılmıştır. Hoca Ahmed Yesevî, Yunus Emre ve Şemsedin Sivâsî’nin divanları tercih edilmiştir.
Araştırmada lafzî ayet iktibaslarından ziyade manevî ayet iktibasları ve telmihî ayetler dikkate alınmış ve
şiirler bu nazarla okunmuştur.
Önce şairin varsa kendi şiiri ile ilgili görüşleri aktarılmış daha sonra beyitler veya dörtlükler divan
tertip sırasına göre verilmiş ve şiirin şerhine çok fazla girilmeden ilgili ayetler aktarılmıştır. Gerek duyulduğu
yerde de ayetlerden sonra şiirle ayet arasında nasıl bir ilişki olduğu izah edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Ahmed Yesevî, Yunus Emre, Şemseddin Sivâsî, iktibas.

ABSTRACT
The verses, which were used by some featured poets in Turkish İslamic Literature, were searched in
our study. The Divans of Hoca Ahmed Yesevî, Yunus Emre and Şemseddin Sivâsî were prefered. It was
considered not literal verses but moral and referenced ones and the poems were read with this look.
Firstly, the poey’s own ideas were given (if he has), then couplets or tetrastiches were written
according to the divan order and there wasn’t too much information about the content but related verses. İf
requared after the verses it was tried to explain how was the relation between the poem and the verse.
Keywords: Quran, Ahmed Yesevî, Yunus Emre, Şemseddin Sivâsî, quotation.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı, Baba adı: Cemalettin,
Adres: Fırat Mah, 1012 sok. Saray apt. D Blok no 26 Ağrı/ Merkez
13
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1.
GİRİŞ
İslami ilimlerin neredeyse tamamının en temel iki kaynağı olarak karşımıza Kur’an ve hadis
çıkmaktadır. Bu nedenle de İslamî Türk Edebiyatını değerlendirirken bu iki kaynağa müracaat etmek
durumundayız. Zira mutasavvıf şairler, şiirlerini bu iki kaynak ekseninde kaleme almışlardır. Bilhassa Ahmed
Yesevî, Yunus Emre ve Mevlana vadisini takip eden mutasavvıf şairler hemen her şiirlerinde bir ayet veya bir
hadis işledikleri, bu ayet veya hadisleri bazen lafzî olarak kullandıkları ve çoğu zaman da sadece ayetin ve
hadisin meali üzerinden konuyu işledikleri araştırmacıların üzerinde durduğu konulardan birisidir.
2. A. PİR-İ TÜRKİSTAN AHMED YESEVÎ (1093-1166)
1093 yılında Türkistan’ın Sayram kasabasında dünyaya gelen Hoca Ahmed Yesevî, Pir-i Türkistan,
Hazret-i Türkistan olarak anılmıştır. Büyük bir Türk mutasavvıfı olan Ahmed Yesevî Yeseviyye tarikatının
kurucusudur. Sufi bir şair olan Türkistan Piri hem tasavvuf hem de şiir vadisinde kendi şahsiyetini ortaya
koymuş ve edebiyat dilinin Farsça, İlim dilinin ise Arapça olduğu bir zamanda Türkçe’yi savunmuş ve eserini
ana dilinde kaleme almıştır. Hatta Divan-ı Hikmet’te Kur’an ayetlerinin Türkçe anlamlarının da bilinmesi
gerektiğini vurgulamıştır. Hazırladığımız çalışmada bir nebze olsun Divan-ı Hikmet’in bu yönüne dikkat
çekmek istiyoruz. Kemal Eraslan, Divan-ı Hikmetten Seçmeler adlı eserinde bazı tespitlerde bulunmuş ve
Halil İbrahim Şener de Uluslar arası Ahmed Yesevi Sempozyumunda Yesevi hikmetlerinin kaynağı olarak
ayetler üzerine bir değerlendirme (Şener, 1996; 353) başlığı altında bir bildiri sunmuştur. Söz konusu bildiride
lafzi iktibaslardan ziyade manevi iktibaslar üzerinde durulmuş ve beş hikmetten seçilen ön üç dörtlük
incelemeye tabi tutulmuştur. On üç dörtlükte yirmi sekiz ayetin varlığını tespit eden Halil İbrahim Şener, bu
vadide ilk adımları atan bir kişi olarak şu ifadelere yer verir: Hemen her şairin şiirlerinde, tam veya yarım
iktibas yollu telmihlere tesadüf etmek mümkündür. Bu yolla telmih yapılan ayet ve hadislerin tespiti ve
yerlerini göstermek, tahric etmek de zor değildir. Asıl zor olan, şairlerin şiirlerinde tam veya kısmi meal
olarak verdikleri ayet ve hadislerin tespitidir. (Şener, 1996; 354).
Hikmetleri ve ilgili ayet meallerini vermeden önce Ahmed Yesevi tarafından bu manada söylenen bazı
ifadeleri değerlendirmekte fayda var. İlim dilinin Arapça, edebiyat dilinin Farsça olduğu bir yüzyılda, devrinin
ulemasının aksine Türkistan Piri Farsçayı çok güzel kullanabilmekle birlikte ayet ve hadislerin Türkçe
anlamlarının kullanılması gerektiğini savunur;
Huşlamaydur alimler sizni aygan Türkini
Ariflerdin eşitseng açar köngil mülkini
Ayet hadis manası Türki bolsa müvafık
Manasına yetgenler yerge koyar börkini
Günümüz ifadesiyle;
Hoş görmemekte alimler sizin dediğiniz Türkçe’yi
Ariflerden işitsen açar gönül ülkesini
Ayet hadis anlamı Türkçe olsa uygundur
Anlamına yetenler yere koyar börkünü(Bice, 2010; 181).
Ulema arasında uzun yıllardır tartışma konusu olan ayet ve hadislerin meallerinin kullanılması
meselesine Ahmed Yesevi cevaz vermiş ve uygundur demiştir. Bundan öte bizzat kendisi ayetleri ve hadisleri
Türkçe anlamları ile birlikte kullanmıştır. Pek çok hikmette karşımıza çıkan ayetler ve hadisler hem Arapça
hem de Türkçe olarak kullanılmıştır. Birinci satırda bir ayet ya da hadis kullanılmışsa, ekseriyetle ikinci satırda
onun meali karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında lafzın kullanılmayıp doğrudan mananın kullanıldığı
hikmetler de hayli bir yekûn tutmaktadır. Hemen her hikmette bir veya birkaç ayete ve hadise tesadüf etmek
mümkündür. Lakin hikmetlerde ayetlerin ve hadislerin tespit edilmesi oldukça zor bir iş olarak karşımızda
durmaktadır. Bu yoğunluğu bizzat Ahmed Yesevi’nin kendisi dile getirmektedir;
Meni hikmetlerim kân-ı hadisdür
Benim hikmetlerim hadis hazinesidir
Kişi boy eltmese bilgil habisdür
Kişi pay götürmese bil habistir
Meni hikmetlerim ferman-ı Sübhan Benim hikmetlerim Sübhan’ın fermanı
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Okub bilseng heme mana-i Kur’an Okuyup bilsen hepsi Kur’an anlamı(Bice, 2010; 487).
Açıkça görüldüğü üzere hikmetlerin ayet ve hadis kaynağı olduğu bizzat yazarı tarafından beyan
edilmektedir. Bu noktada bize düşen hikmetler üzerinde uzun uzun durup ilgili ayet ve hadisleri tespit
edebilmektir. Lakin mutlak surette tespit edemediğimiz ayet ve hadisler söz konusu olacaktır.
Hâlıkımdan haber yetti şâkir boldum
Her kim söğdi belki tepti sâbir boldum
Bu âlemde heç uhlamay hazır boldum
Hây u heves mâ u menlik ketti dostlar
Günümüz ifadesiyle
Halıkımdan haber erişti şükreden oldum
Her kim çekiştirdi belki tepti sabreden oldum
Bu âlemde hiç uyumayıp hazır oldum
Hay u heves ben-bencillik gitti dostlar(Bice, 2010; 91).
Şiirde şükretmek, sabırlı olmak ve az uyumak övülmüştür. Bu tavsiyelerin kaynağı da yine Kur’an’dır;
Siz şükreder ve iman ederseniz Allah sizi ne diye azaba uğratsın! Allah şükredenlerin mükâfatını veren, her
şeyi hakkıyla bilendir. (Nisa 4/147). O halde beni (ibadet ve taatle) hatırlayın ki ben de sizi (sevap ve
mağfiretle) anayım, bana şükredin (ibadetsizlikle ve itaatsizlikle) bana nankörlük yapmayın. (Bakara 2/15).
Ey iman edenler! Sabır ve namaz/dua ile (Allah’tan) yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.
(Bakara 2/153).
… Bunda çokça sabreden, çokça şükreden herkes için ayetler (ders verici işaretler)
vardır. ( İbrahim 14/5). (Onlar ibadet etmek için ancak) gecenin az bir kısmında uyurlar, seherlerde (dua
edip) istiğfar ederlerdi. ( Zariyat 51/17-18)
Bu ayetlerle birlikte dörtlüğü tekrar okuduğumuzda hayret etmemek elde değildir. Zira dörtlükte
birinci satırda şükredenlerden ikinci satırda sabredenlerden bahsedilmiştir. Yukarıda ifade ettiğimiz ayetlerin
sure ayet sıralamasına dikkat edilirse Bakara 152. ayet şükredenlerden, 153. ayet sabredenlerden bahseder.
Hoca Ahmed Yesevi Kur’an’ı o kadar iyi biliyor ve o kadar ustaca şiirini kaleme alıyor ki ifadeleri mana
olarak Kur’an ile birebir örtüştüğü gibi şekil olarak da Kur’an ile örtüşüyor. Bir diğer husus ise üç satırda üç
ayrı konunun işlenmesi ve her bir satır için pek çok ayetin söylenebilir olmasıdır.
Bir başka dörtlük:
Kul Hace Ahmed Hak yadını algıl müdam
Hak’dın korkup yığla aled-devam
Namaz okub ruze tutub her subh u şam
Mundağ kılup muradımga yetdim mena
Günümüz ifadesiyle
Kul Hoca Ahmed Hak zikrini söyle daima
Hak’dan korkup dinmeden ağla boyuna
Namaz kılıp oruç tutup her sabah akşam
Böyle yapıp muradıma erdim ben işte(Bice, 2010; 91).
Dörtlükte Hoca Ahmed Yesevi, müritlerine bir anlamda reçete veriyor. Eğer müslüman bir insan
sürekli Rabbini zikrederse, O’dan korkar bu nedenle de ağlarsa, namaz kılıp oruç tutarak salih amel işlerse
Allah’ın rızasına kavuşabilecektir. Bu tavsiyelerin kaynağı aşağıdaki ayetlerde de göreceğimiz üzere Kur’anı Kerim’dir. Konuyla ilgili ayetlerin bir kısmı şöyledir: Ey iman edenler. Rükû edin, secde edin, Rabbinize
kulluk edin (emirlerine uygun yaşayın) ve hayır işleyin ki umduğunuza erişesiniz. ( Hac 22/77). O namaz
kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah’ı çok zikredin ki (dünya ve
ahirette) umduğunuza kavuşasınız (kurtuluşa eresiniz). (Cuma 62/10). Ey iman edenler, (sizinle savaşacak)
bir toplumla karşılaştığınız zaman sebat edin (yılmayın), Allah’ı çok zikredin ki umduğunuza
kavuşur/kurtuluşa erersiniz. ( Enfal 8/45)
Ayetlerde açıkça görüldüğü üzere kulun dünyada ve ahirette muradına ermesi için yapması gereken
fiiller bellidir. Hoca Ahmed Yesevi’nin dörtlükte tavsiye ettiği fiillerle ayetlerdekiler neredeyse birebir
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örtüşmektedir. Bu bakımdan dörtlüğü tam olarak idrak edebilmemiz için bu ayetleri de gündemimize almamız
gerekecektir.
Zakir bolsang zikrin aytmay hergiz yatma
Nâdan birle nâ-cinslerge hiç söz katma
Münafıklar haldın sorsa bir söz aytma
Keling yığlıng zakir kullar zikr aytaylık
Günümüz ifadesiyle
Zakir olsan zikrini demeden asla yatma
Cahil ile soysuzlara hiç söz katma
Münafıklar halden sorsa bir söz deme
Gelin yığılın zakir kullar zikir söyleyelim(Bice, 2010; 166).
Dörtlüğün ikinci satırında cahillerin sözlerine söz katarak onlarla tartışmaya girmememiz hatırlatılmış
ve şu ayetlere telmih yapılmıştır: (Resûlüm!) Affetme yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir (kendini
bilmezlerin söz ve hareketlerine karşılık verme). ( A’râf 7/199). Rahmân’ın (has) kulları o kimselerdir ki
yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa (tartışmayıp): “selametle (hoşça
kal)” de(yip gider)ler. (Nisâ 4/81)
Ayetlerde görüldüğü üzere Ahmed Yesevî bu konuyu çok iyi özümsemiş ve cahillerin sözüne söz
katma diyerek ayetleri neredeyse özetlemiştir. Divan-ı Hikmet’te daha pek çok hikmette bu örnekleri
görmemiz mümkün. Fakat çalışmanın hacmi açısından bu kadarıyla iktifa etmek durumundayız.
B. YUNUS EMRE (1240-1320)
Yunus Emre 13. yy. mutasavvıf şairlerinden birisidir ve bizim geleneğimizde din dilinin ilk
kullanıcılarındandır. Hatta öyle ki, tasavvufî şiir vadisinde Yunus, kendine has bir üslup belirlemiş ve asırlarca
Yunus takipçileri olan mutasavvıf şairler bu vadide yürümüşlerdir. Yunus Emre, yeni Müslüman olmuş bir
topluma İslam dinini en ince noktalarına kadar öğretmeyi amaç edinmiş ve bunu yaparken de tasavvufun en
ince ayrıntıları ve gönül inceliğini sonuna kadar kullanmıştır. İşte bu noktada din dili karşımıza
çıkmaktadır.(Yıldız, 2015, s. 109) Yunus, tıpkı Mevlana ve Ahmed Yesevî’nin yaptığı gibi hemen her
söylediği şeyde mutlaka bir ayete ya da hadise telmihte bulunur, onu şerh eder ama vaiz dili ile ayet ya da
hadis ifadelerini kullanmaz.
Bu konuya divanda bulunan alfabetik kafiye sırasıyla yaklaşmayı deneyeceğiz lakin hepsinden önce
bu bağlamda Yunus tarafından söylenen birkaç beyit vermek istiyoruz ki burada Yunus şiirlerinin kaynağının
ne olduğunu açıkça beyan ediyor:
Söz karadan akdan değül yazup okumakdan değül
Bu yürüyen halkdan değül Halık avazından gelür (Timurtaş, 2012; 21).
Yunus’un sözü şiirden amma aslı dur kitabdan
Hadis ile dinene key sadık olmak gerek (Timurtaş, 2012; 83).
Miskin Yunus bu sözi kendüzinden eyitmez
Hak Çalab viribidi sabağın dilimize (Timurtaş, 2012; 183).
Görüldüğü üzere Yunus kendi sözlerinin şiir olduğunu ama aslının din olduğunu net bir şekilde ifade
etmektedir. Şimdi alfabetik kafiye sırasıyla bazı beyitleri verip hangi ayetlerle ilgili olduklarını inceleyelim.
Tağlar yerinden ırıla gökler heybetinden yarıla
Ildızlar bağı kırıla düşe yere galtân ola
Yazduklarımuz dartıla anca perdeler yırtıla
Bilmediğin günahların anda sana ayan ola (Timurtaş, 2012; 6).
Bu beyitleri şu ayetlerle birlikte düşünmek gerek: “ Gök yarıldığında, yıldızlar dağılıp döküldüğünde,
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denizler fışkırtıldığında, kabirler alt üst edildiğinde, her nefis (yapıp) öne sürdüğünü (yapmayıp) geride
bıraktığını bilecektir.” ( İnfitar 82/1-5) Görüldüğü üzere Yunus bu ayetleri okumuş, anlamış ve şiir dilinde
insanlara aktarmıştır. İkinci beyitte işlenen başka bir konu daha vardır. Amellerin yazılı olduğu defter kullara
verilince şu şekilde tepki vereceklerdir: “Eyvah bize, bu kitap da ne acayip. Küçük büyük hiçbir şey
bırakmayıp onları sayıp dökmüş.” (İsra 17/49 )
Kaf
dağı
zerrem
değil
ay
u
güneş
bana
kul
Hakdır aslım şek değil mürşiddir Kuran bana (Timurtaş, 2012; 8).
Bu şiirle birlikte birkaç ayeti birlikte düşünmek gerektir; “ Göklerde ne var yerde ne varsa hepsini
(Allah) kendi lütfundan sizin istifadenize verdi…”(Casiye 45/13) Bu konuyla ilgili iki ayet daha vardır: 22/36
ve 31/20… (Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize verdi… (Nahl 16/12)
Sen kim didün ya Rab bana ben yakınam senden sana
Çün yakınsın benden bana görklü yüzün göster bana (Timurtaş, 2012; 9).
Yunus bu beyitte zaten yakınlık bilgisinin kimden geldiğini açıkça beyan ediyor: “Biz ona
şah damarından daha yakınız…” ( Kaf 50/16)
Ey aşk eri aç gözünü yeryüzüne eyle nazar
Gör bu latif çiçekleri bezenüben geldi geçer (Timurtaş, 2012; 17).
Bu şiiri de şu ayetle birlikte düşünmekte yarar var: “Hiç yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki
bu sayede düşünen kalpleri yahut duyacak kulakları olsun…” (Hac22/ 46)
Yunus bu sözleri kogıl kendözinden elin yugıl
Senden ne bir digil çün Hakdan gelir hayr u şer (Timurtaş, 2012; 18).
Hayır ve şerrin yalnızca Allah tarafından geldiğine inanmak iman esaslarındandır. Yunus bu beyitte
imanın şartları işlemektedir ve bu anlamda bazı ayetlere telmihte bulunmaktadır: “De ki “ Allah’ın bizim için
yazdığından başkası bize asla isabet etmez…” (Tevbe 9/51) Bu konuyla ilgili bir diğer ayet ise Yunus suresi
107. ayettir.
Ecel irer kurur baş tiz dükenür uzun yaş
Düpdüz olur dağ u taş gök dürülür yer gider (Timurtaş, 2012; 23).
Bu şiirde Yunus kıyamet sahnelerini anlatıyor. Hatta öyle ki buradaki ifadeler doğrudan
ayetlerde de geçmektedir: “( Kıyamet zamanı) güneş dürüldüğünde, yıldızlar döküldüğünde, dağlar
yürütül(üp yok ol)duğunda…” (Tekvir 81/1-3)
İşit sözümü ey sağır ta terazin gele ağır
Yalvar Çalabına çağır tanla seher vaktinde (Timurtaş, 2012; 32).
Yunus burada da hesaptan ve mizandan bahsederek şu ayete telmihte bulunuyor: “ Kıyamet
günü için adaletle tartan teraziler koyarız…” (Enbiya 21/47)
Eydiverem ne kıldığun benimile ol dil-pezîr
Her dem yeni şiveyle beni yeni kılur esir (Timurtaş, 2012; 38).
Bu şiirde Yunus, Allah Teala’nın her an yeni bir şey yaparak kendini esir ettiğinden bahsetmekte ve
şu ayete telmihte bulunmaktadır: “ O her gün bir işte bir yaratıştadır…” (Rahman 55/29)
Ey
dün
ü
gün
Hakkı
isteyen
bilmez
misin
Hak
kandadır
Her kandasam anda hazır kanda bakarsam andadur (Timurtaş, 2012; 42).
Bu beyiti vahdet-i vücut nazariyesi ile de düşünebiliriz lakin şu ayeti gözden kaçırmamak kaydıyla: “
Doğu da batı da yalnız Allah’ındır, hangi tarafa yönelirseniz Allah’ın yüzü oradadır…(Bakara 2/115)
Yar yüreğim yar gör ki neler var
Bu halk içinde bize güler var
Ko gülen gülsün Hak bizim olsun
Gafil ne bilir Hakkı sever var (Timurtaş, 2012; 47).
Yunus’un bestelenmiş şiirlerinde olan bu beyitleri şu ayetle tekrar düşünmekte fayda var: “ …Allah
onları sever onlar da Allah’ı sever, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar…” (Maide 5/54)
Şol kahırla kazananlar güle güle yedirenler
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Götürdüm perdelerini didarıma baksın dimiş (Timurtaş, 2012; 70).
Geçüp gitmek dilersen ya düşmeyeyim dirisen
Şol kazanduğun malını Tanrı’yiçün virmek gerek (Timurtaş, 2012; 83).
Yunus Emre bu beyitte Allah yolunda mal harcamaktan ve ikram etmekten bahsediyor ki bu bağlamda
Hadid suresini bütünüyle düşünmek gerekir. Lakin şu ayetle bu beyiti birlikte düşünelim: “ Size ne oluyor da
Allah yolunda harcamıyorsunuz…” (Hadid 57/10)
Ey gafil açgıl gözünü fikrin yavlak uzatmagil
Bakgıl kendü dirliğine kimse aybın gözetmegil (Timurtaş, 2012; 93).
Yunus bu beyitte doğrudan bir ayete telmihte bulunmaktadır: “…Birbirinizin gizli kusurunu
araştırmayın ve biriniz diğerini çekiştirmesin…” (Hucurat 49/12)
Yedi deniz yarattı ol gevher damlasından
Dağları muhkem kıldı ol deniz köpüğünden (Timurtaş, 2012; 149).
Yunus bu beyitte dağlar hakkında bazı gerçeklere dikkat çekiyor ki bu konu pek çok ayette ayrı ayrı
işlenmiştir. Dağlar, yeryüzü insanı sarsmasın diye muhkem ve köklü bir şekilde yaratılmıştır. Tıpkı bir kazık
gibi yere çakılı olan dağların bu durumu bilimsel anlamda da bilinmekte ve bir dağın ancak üçte birinin
gözüktüğü ve diğer kısmının yerde çakılı olduğu bilinmektedir. Bu konuyla ilgili bazı ayetler şöyle: “Oraya
sabit dağlar koyduk” (Hicr 15/19), “Orada köklü dağlar var eden ve iki deniz arasına perde koyan kimdir…”
(Neml 27/61), “Sizi sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı…” (Lokman 31/10), “ Hem de
yeryüzünde sabit ulu dağlar meydana getirdi…” (Fussilet 41/10)…
Niyâz için buyurdu Hak namazı
Niyazdan vay sana gafil olasın (Timurtaş, 2012; 153).
Yunus bu beyitte dua etmenin ehemmiyetinden bahsetmekte ve şu ayete telmihte bulunmakta:
“De ki: Eğer duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin…” (Furkan 25/77)
Ol ferişteler adı Kiramen Katibindür
Yazmakdan usanmazlar yaz u kışda
Birisi sağ omzunda birisi sol omzunda
Birisi hayrun yazar birisi şer cünbişde
Hem meyhaneye varur hem büthaneye girür
Bunlar saklarlar seni sen gafilsin bu işde (Timurtaş, 2012; 179).
Yunus bu ifadelerle bize yine Kur’ân tarafından haber verilen kulun her yaptığını kayıt altına alan
yazıcı meleklerden bahsetmektedir. Bu konu İnfitar suresinde şu şekilde geçmektedir: “Halbuki sizin
üzerinizde elbette (yaptıklarınızı) hıfzeden, şerefli kâtipler vardır (ki) onlar yaptıklarınızı bilirler” (82/10-12.
ayetler). Üçüncü beyitte ise hafaza melekleri diye bildiğimiz meleklere telmihte bulunan Yunus, Ra’d suresi
11. Ayeti anlatmaktadır.
İsrafil Surı urıla yirün yüzi degşirile
Harab ola yaş u kuru çarh-ı felek de yorıla
Ayan ola çün cümle iş kurulmaya yad u biliş
Gele fülan ibni fülan hep adıyla çağrıla
Cümle halayık hep bite yer yüzüni düpdüz duta
Hükm eyleye Cebbâr-ı Vakt mahşer dapa hep sürile
Kopa kıyametin hevli ikinci nefhanun kavli
Üçüncü nefha içinde yer ü gök yüzi yarıla (Timurtaş, 2012; 181).
Yunus Emre bu şiirinde tamamıyla kıyamet ayetlerinden bahsetmektedir. Manen iktibas yapılan
ayetler şunlardır: “(İsrafil tarafından sura üfürülüş) yalnız korkunç sesten başka bir şey değildir. Bunun
üzerine onların hepsi (derhal) huzurumuza getirilirler” (Yasin 36/53), “ O gün (bütün insanlar Sur’a ikinci
üfürülüşteki) o (korkunç) çığlığı gerçek olarak işitecekler. Bu, (dirilip) çıkma günüdür.” ( Kâf 50/42), “Gök
yarıldığında, yıldızlar dağılıp döküldüğünde, denizler fışkırtıldığında, kabirler alt üst ed(ip ölüler
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diriltil)diğinde, (her) nefis (yapıp) öne sürdüğünü (yapmayıp) biraktığını bilecek” (İnfitar 82/1-5)…
Yunus
imdi
gam
yime
nidem
ne
kılam
dime
Gelür kişi başına ezelde ne yazıla (Timurtaş, 2012; 199).
Yunus bu şiirde de yine bir mana iktibası yapmaktadır ve her şeyin apaçık yazılı olduğu bir kitaptan,
levh-i mahfuzdan bahsetmektedir: “Gerek yerde gerek kendi canlarınızda meydana gelen herhangi bir
musibet Biz onu yaratmadan önce mutlaka bir kitapta (levh-i mahfuzda) yazılmıştır. Şüphesiz bu Allah’a göre
kolaydır.” ( Hadid 57/22)
Çalab Adem cismini topraktan var eyledi
Şeytan geldi Adem’e tapmağa âr eyledi
Eydür ben oddan nurdan ol bir avuç topraktan
Bilmedi ki Adem’in için gevher eyledi (Timurtaş, 2012; 209).
Yunus’un manen iktibas yaptığı ayetler şunlardır: “ Hani Biz meleklere kudretim için Adem’e
secde edin demiştik de İblis hariç hepsi hemen secde ettiler. O ise direndi, (secde etmedi) büyüklük tasları ve
kafirlerden oldu.” (Bakara 2/34.) Aynı surenin 30-33. Ayetleri de konuyla ilgilidir.
Ata oğuldan beze bakmaya ana kıza
Şol gün geliser başa unutma arasatı (Timurtaş, 2012; 228).
Yunus Emre bu beyitte de kıyamet ayetlerinden birine telmihte bulunuyor ki bu şiirin tamamı
kıyamet sahneleriyle ilgilidir fakat yukarıda bu konuyu kısmen gündeme getirdiğimiz için burada tekrar
etmedik. Beyitte söz konusu olan ayet ise şöyledir: “O gün, kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden
ve oğullarından kaçacak.” (Abese 80/34-36) Yine Lokman suresi 33. Ayet de konuyla ilgilidir. “ Ey insanlar
Rabbinizin emrine uygun yaşayın, babanın çocuğuna fayda vermeyeceği, çocuğun da babasına fayda
vermeyeceği bir günden korkun…”
Miskin Adem oğlanını benzetmişler ekinciye
Kimi biter kimi yiter yire tohum saçmış gibi (Timurtaş, 2012; 231).
Bu beyitte Yunus bir misalden bahsediyor ve insanoğlunun ekincilere benzetildiğini söylüyor.
Bu benzetme Hadid suresinde şu şekilde karşımıza çıkıyor: “ Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence,
bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlatta çoğalma yarışıdır. (Bu) tıpkı şuna benzer: bir yağmurun bitirdiği
bitki ekincilerin hoşuna gider. Sonra o kurur da sen onu sararmış halde görürsün. Sonra da çer çöp olur…”
(Hadid 57/20)…
Gerçek âşık olanların yüzünde nişanı olur
Dün gün turmaz akar anun gözleri yaşının kanı (Timurtaş, 2012; 242)
Yunus bu beyitte de yine mana iktibası yapmıştır. Söz konusu ayet ise söyledir: “…
Yüzlerinde secdelerinden (meydana gelen) nişanları vardır…” (Fetih 48/29)
Yunus Emre divanında hemen her ilahide bunun gibi örnekler bulunabilir lakin şimdilik bu
örnekler çalışmamızın hacmi açısından yeterlidir kanaatindeyiz.
C. ŞEMSEDDİN SİVASÎ (1520-1593)
Türk tasavvuf tarihinin üç şemsinden biri olan Şemseddin Sivasî, Tokat’ın Zile kazasında dünyaya
gelmiştir. Ailesinden şer’î ilimleri, Abdülmecid Şirvanî’den de tasavvufi ilimleri tahsil etmiş ve Halvetiyye
tarikatının Sivasiyye kolunu kurmuştur. Oldukça velud bir müellif olan Şemseddin Sivasî, on biri manzum on
ikisi de mensur olmak üzere toplan yirmi üç eser kaleme almıştır. Bu eserlerinden sadece iki tanesi Arapça
olup diğerleri Türkçe’dir. Çalışmamızda müellifin divan-ı ilahiyatını değerlendireceğiz. Eser, Fatih Ramazan
Süer tarafından doktora tezi olarak hazırlanmıştır.
Bir Yunus takipçi olarak edebiyat tarihinde yerini alan Şemseddin Sivasi, tıpkı Yunus Emre gibi
eserlerinde din dilini oldukça başarılı bir şekilde kullanmıştır. Divanda lafzi iktibaslar olmakla birlikte mana
iktibasları oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Şimdi kısa kısa örnekler vererek divanda din dilinin nasıl
kullanıldığını izah etmeye çalışalım.
Bir olup cümleten dil ü dide
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İdelüm zikr-i Hakkı her yirde
Boyasın bizi reng-i tevhide
Sıbgat-ı lâilaheillallah (Süer, 2015; 178).
Şair tevhid rengine boyanmak istiyor. Bu bağlamda şu ayeti hatırlamak durumundayız: “(De ki : Biz)
Allah’ın boyasıyla (boyanmışızdır.) Boyası Allah’ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O’na
kulluk edenleriz.”(Bakara 2/138).
Çün mükerremsin anla ey bende
Cünd-i şeytana olma efgende
Zülfikar-ı Ali gibi sen de
Heybet-i lâilaheillallah (Süer, 2015; 178).
Şairin kullandığı şeytanın askerleri terkibi mana iktibası olarak karşımıza çıkmaktadır: “Artık hem
onlar, hem azgınlar hem de İblis’in askerleri toptan tepetaklak o (ateş)in içine atılırlar.”( Şuara 26/94-95).
Merkebüñ çünki zaiftür idegör bari sebük
Maksadın çünki ba’îddür alıgör zâd-ı sevâb (Süer, 2015; 204).
Şiirde kullanılan zâd-ı sevâb terkibi ile şair manevî iktibas yapmıştır. Söz konusu ayet ise şöyledir:
“Bir de (yol için) kendinize azık edinin. Azığın en hayırlısı takvadır…”
Nice bir gafletle nefs ü hevâya uyasın
Vaktidir uyanasın pes tutasın râh-ı sevâb (Süer, 2015; 204).
Tasavvufun en temel öğretisi nefsi ıslah edip insanları nefsin hevasına karşı korumaktır. Bu bakımdan
mutasavvıf şairlerin divanlarında nefse ve hevaya dair binlerce şiir bulunabilir. Elbette bu şiirlerin kaynağında
da Kur’an vardır. “ Fakat kim de Rabbinin makamından korkup nefsini de kötü hevesten men ederse, işte
muhakkak ki cennet onun varacağı tek yerdir. ( Nazi’ât 79/40-41.) “ O (nefsi)ni (günahlardan) tertemiz yapan
muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir. Onu (günahlarla) örtüp gömen de elbette ziyana uğramıştır.”( Şems
91/10-11).
Zümre-i vâfîlere derc eyle yâ Râb bendeni
Kim olardan gelmedi ahdine hergiz ittikas (Süer, 2015; 205).
Şiirde dikkatimizi çeken konu şairin, Allah’tan kendisini ahdinde duran insanların arasına katmasını
istemesidir. Bu duanın da kaynağı Kur’ân’dır. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna (ilet)… (Fatiha
1/7) “ Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler (zümresi)ne kat.”(Şuara 26/83), “Beni Salihler arasına
kat”(Yusuf 12/101). Nisa Suresi 69. ayette Allah’ın kimlere nimet verdiği anlatılmış ve bunların Nebiler,
Salihler, sıdıklar ve şehitler olduğu haber verilmiştir. Şemseddin Sivasî de şiirinde Allah’tan kendisini sıdıklar
arasına katmasını isteyerek iki sure (Fatiha 7-Nisa 69) arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor.
Sivadan it bizi bizar senünle idelüm bazar
Silüp mirat-ı kalbimüz safa vü hem taharet vir (Süer, 2015; 186).
Beni gayrıdan it bizar senünle eyleyem bazar
Yunub sevb-i measiden dile ya Rab taharet vir (Süer, 2015; 187).
Şair duasında kalbinden yabancıları temizleyip Cenab-ı Hakk ile alış veriş yapmak istiyor. Bu duanın
kaynağı ise Kuran-ı Kerimdir. O halde ey müminler, Onunla yaptığınız alışverişe sevinin...(Tevbe 9/111).
Gözüm kanda nazar kılsa cemalin ile meşhudum
Hüviyyetle idem pervaz hevalardan feragat vir (Süer, 2015; 186).
Bu şiirde de daha önce bahsettiğimiz üzere semme vechullah ayeti karşımıza çıkmaktadır. Doğu da
batı da yalnız Allah’ındır. Hangi tarafa yönelirseniz Allah’ın cemali oradadır...(Bakara 2/115).
İdem daim gaza-i nefs getürme dinime noksan
Bu Şemsi bendene ahir rızan ile şehadet vir (Süer, 2015; 186).
Bu beyiti daha iyi anlamak için bir hadis ve bir ayeti gündemimize almamız gerekmektedir. Peygamber
Efendimiz bir gazveden dönerken küçük cihadın bitip büyük cihadın başladığını beyan etmiş ve büyük cihadın
ne olduğunu soran sahabe efendilerimize ise nefisle cihad olduğunu buyurmuştur. Bu beyitte de Şemseddin
Sivasî, nefsiyle gaza etmek isterken bu hakikate işaret etmektedir. Bir diğer husus ise son nefeste şehadetle
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Allahu Teala’nın rızası talep edilmektedir. Gazayı nefsiyle yapan şair bu gazadan son nefeste muzaffer olarak
ayrılmak istemektedir. Bu hakikati daha kolay idrak edebilmemiz için Fecr suresinin son ayetlerini
hatırlamamız icab edecektir. Mutasavvıf şairler arasında irci‘i veya hitab-ı irci‘i gibi lafızlarla hatırlatılan bu
ayet şöyledir; Ey Allah’ın rızasıyla huzura eren nefis. Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut
edilmiş olarak Rabbine dön. Haydi iyi kullarımın arasına katıl ve cennetime gir denilir. (Fecr 89/27-30).
Vaiz bizi korkutma Cehennemde od olmaz
Yanmağa odı herkes bundan iledürler (Süer, 2015; 217).
Başta Yunus Emre olmak üzere pek çok şair tarafından dile getirilen bu söylem de yine kaynağını
ayetlerden alır. Tevbe suresi 35 ve 36. ayetleri okuduğumuzda şairlerin aslında bu şiirlerde bize ayetleri
anlattığını fark ederiz; Bir de altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenler var ya, işte onları acıklı
bir azap ile müjdele. O gün bu paralar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları yanları ve sırtları
bunlarla dağlanacak. İşte bu kendiniz için biriktirip yığdıklarınız. Haydi biriktirip istiflediğiniz şeylerin
acısını tadın denilecek...
Dünya hayatı meygededür hamrı humarın ödemez
Bir acep gamgededür surı suburın ödemez (Süer, 2015; 225).
Dünya hayatının bir oyun ve eğlence oluşu şiirde gündemimize gelmektedir. Konuyla alakalı oldukça
fazla ayet olmakla birlikte şu ayetleri beyitle birlikte okuduğumuz zaman beyit daha kolay anlaşılacaktır:
Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir (Enfal 6/32). Dünya hayatı ancak bir oyun ve
bir eğlenceden ibarettir (Muhammed 47/36). Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir
(Ankebut 29/64).
Cümleden kat-ı alaka idüben Hakka sığın
Bana kaç demedi mi Hazret-i Hak azze ve cell (Süer, 2015; 241).
Şiiri daha kolay ve daha iyi anlamak için şu ayeti hatırlamakta fayda vardır: O halde Allah'a
kaçın...(Zariyat 51/50).
Sakın tenha diyü isyana zinhar eyleme cüret
El ayak göz kulak hazır hazer kıl bu şühudundan (Süer, 2015; 258).
Şiirde insanları isyandan ve günahtan sakındırma ve insanların yaptığı fiiller hususunda kendi
organlarının şahitlik edeceği haber verilmektedir. Bu haberin kaynağı da yine ayetlerdir. O gün kıyamette
dilleri elleri ve ayakları dünyada yapmış olduklarına şahitlik edecektir.(Nur 24/24). Konuyla ilgili bir diğer
ayet ise Yasin suresindedir: O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıkları şeyleri elleri bize söyler, ayakları
da şahitlik eder.(Yasin 36/36).
Mağrur oluben devlet ü dünya-yı deniye
Sakın yitirüb dinin Allah ı unutma (Süer, 2015; 273).
Şemseddin Sivasî şiirde hem halkı hem de devlet idaresini uyarıp alçak dünya için mağrur
olmamalarını ve Allah’ı unutmamalarını tavsiye ediyor. Bu tavsiyenin de kaynağında ayetler yatmaktadır:
Unuttuğun zaman Rabbini an...(Kehf 18/24) Allah’ı unuttuklarından dolayı Allah’ın da kendilerini
kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.(Haşr 59/19).
Göğsün gerüben cah-ı cihan içre salınma
Ahir yıkılıp düşeceğin çahı unutma (Süer, 2015; 273).
Şiirde insanların göğsünü gererek böbürlenmeleri ve yeryüzünde bu şekilde yürümemeleri tavsiye
edilmiştir. Kaynağı ise yine Kuran’dır: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, çünkü sen ne yeri yaratabilirsin
ne de boyca dağlara erişebilirsin.(İsra 17/37).
3. SONUÇ
Verilen örneklerden de kolaylıkla anlaşılabileceği üzere Ahmed Yesevî, Yunus Emre ve Şemseddin
Sivâsî pek çok manzumelerinde kendilerine kaynak olarak Kur’an’ı seçmişlerdir. Edebiyat tarihimizde belki
yüzlerce Yunus Emre takipçisi mutasavvıf şair olduğu hatırlanırsa hemen her yüzyıldan pek çok şairin divanı
bu nazarla taranabilir. Kur’an’ı çok iyi bilen bir araştırmacı bu divanlarda hangi ayet veya hangi hadisin
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kullanıldığını çok kolay fark edecektir. Bu manada mutasavvıf şairlerin divanlarını bu açıdan tekrar okumak
gereklidir. Böyle bir çalışmayla hem şairlerin ayetlerle olan ilişkisi ortaya çıkmış olacaktır hem de bugünün
araştırmacısına yeni bir kapı açılmış olacaktır.
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(7)
Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇELİK14; Damla DUR15; Muammer Enes BAYAR16
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA DEPREM ALGISI (AĞRI İLİ ÖRNEĞİ)
PERCEPTION OF EARTHQUAKE IN CHILDREN IN PRE-SCHOOL PERIOD(AGRI CITY
EXAMPLE)

ÖZ
İnsanoğlu her konuda bilinçlenme ihtiyacı içerisindedir. Bu bilinçlendirme eğitimleri aileyle
başlamakla birlikte planlı bir şekilde ilk olarak okul öncesi dönemde gerçekleştirilmektedir. Okul öncesi
dönemde temel bilgilerle birlikte yaşamı olumsuz etkileyebilecek durumlarla başa çıkma noktasında doğal
afetlerle özellikle ülkemizin en fazla zarar gördüğü depremler konusunda bilgilerin verilmesi elzemdir.
Araştırmada maksimum örneklem çeşitliliği amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Bu amaçla Ağrı ili merkez ilçeye bağlı Seyit Ali Onbaşı Anaokulu’nda eğitim gören 5-6 yaş 45
çocuğun deprem algıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, betimsel analiz tekniğiyle ortaya
konularak çeşitli başlıklar altında kategorize edilmiştir. Sonuç olarak depremle ilgili genel bilgilere sahip
oldukları ortaya çıkmakla birlikte deprem esnasında yapılacaklar konusunda ciddi eksiklikleri olduğu tespit
edilmiş ve bunların giderilmesi noktasında program geliştirilmesi önerisinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Program, Deprem, Eğitim.

ABSTRACT
Human being is in the need for having knowledge in every topic. Consciousness raising education
starts in the family. However, it starts in pre-school period in an organized way. In pre-school period, together
with the basic information, it is essential to give information on how to cope with the situations that might
affect the life adversely such as natural disasters and especially on earthquakes by which Turkey suffered
most. In the study, sampling method is used for maximum variation sampling.
With this aim, perception of earthquake of 45 children in 5-6 ages in Seyit Ali Onbaşı School in central
district in Ağrı province is tried to be revealed. The findings are categorized in different headings after
applying descriptive analysis method. As a result, it is seen that they have a general knowledge about
earthquake. However, it is determined that they have significant lack of knowledge about what to do in
earthquake and suggestion is made about developing a program for making up a shortage.
Keywords: Pre-school, Curriculum, Earthquake, Education.
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GİRİŞ
Eğitim, hayatın yaşanılabilir hale gelmesini sağlayan bilgi, tecrübe ve düşüncelerin bireylere
aktarılması sürecini kapsayan çok geniş bir kavramdır. Doğumdan ölüme kadar olan bu süreçte
karşılaşılabilecek her türlü durumda neler yapılabileceğini daha önceki tecrübelerden yararlanarak gelecek
nesle aktaran ve yaşam kalitesinin artmasında önemli bir role sahip olan eğitim, aile içerisinde en temel
bilgilerle başlamakta ve okul öncesi dönemde planlı bir şekilde sağlam temeller atılmaktadır. Okul Öncesi
dönem, çocukların bütün gelişimlerini ciddi bir oranda tamamladığı yaşamın en kritik dönemleri olduğu için
bu döneme verilmesi gereken önem kat kat artmaktadır (Aral ve Ark., 2002; Haktanır, 2012; Zembat, 2012;
Uyanık Balat, 2010; Yavuzer, 2010). İşte çocuklar açısından değerli olan bu dönemde hayati önem arz eden
doğal afetler konusunda yapılacak programların verilmesi elzem görülmektedir.Özellikle ülkemizin önemli
fay hatları üzerinde bulunduğu düşünüldüğünde deprem eğitiminin zarureti daha açık bir şekilde ortaya
çıkmaktadır (MEB, 2011).
Afet, TDK sözlüğünde “Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım”, Deprem ise; “Yer kabuğunun
derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden
oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2016). Bu doğa olayları;
deprem, sel, tsunami, heyelan, yangın ve benzeri gibi olaylardır (Yavaş, 2005). Bu olayların ortak noktası,
ciddi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermesidir. Doğal afetler içerisinde ülkemizde en fazla can ve mal
kaybı, depremler sonucunda yaşanmıştır.Bu durum, depremler konusunda bilinçlendirmenin her yaşta gerekli
olduğunu göstermiş ve özellikle 1998 ve 1999 depremlerinden sonra deprem konusunda çeşitli programlar
hazırlanarak önlemler alınmaya çalışılmıştır(Öcal, 2005).Deprem eğitiminin planlı ve programlı bir şekilde
verileceği en iyi ortam okullardır (Öztürk, 2013). Bu programlar ilkokul, ortaokul ve liselerde çeşitli dersler
içerisinde az da olsa yer verilerek öğrencilere aktarılmaktadır. Okul öncesi dönemde ise ciddi bir eksiklik söz
konusudur. Doğal afetlerin çocuklar üzerinde bırakacağı olumsuz etkileri de göz önünde bulundurursak, çok
yönlü bir deprem eğitimi programının okul öncesi dönem çocukları için hazırlanma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır
(Erkan, 2010).
Araştırma okul öncesi dönem çocuklarının doğal afetler konusundaki mevcut bilgilerini tespit etme ve
bu konuda bilinçlendirme noktasında program önerisinde bulunmak amacıyla ortaya konulmuştur. Konuyla
ilgili daha önce yapılan çalışmalar incelendiği zaman bu çalışmalarda özellikle ilkokul öğrencileri ve sınıf
öğretmeni adaylarıyla çalışmalar yapılmış olduğu görülmektedir. Demirkaya (2007) tarafından yapılan
araştırmada daha önce deprem yaşayan öğrencilerle görüşmeler sonucunda depremin birebir yaşanmasına
rağmen deprem sonrası herhangi bir önlemin alınmadığı ifade edilmiştir. Hatta öğrencilerden bazıları depremi
yaşamalarına rağmen deprem oluşumu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını aktarmışlardır.
Araştırmada ayrıca depremin psikolojik etkilerine de dikkat çekilmiştir. Karakuş (2013) tarafından yapılan
çalışmada ise depremi yaşayan ve yaşamayan öğrencilerin deprem kavramına yönelik metafor analizi
yapılmış, deprem yaşayan öğrencilerin daha gerçekçi ifadeler kullandıkları ortaya konulmuştur. Bu araştırma
sonuçları, çocukların deprem eğitimi konusunda almış oldukları eğitimlerin yetersizliğini ortaya koymaktadır.
Yöntem
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analiz, önceden
belirlenmiş temalara göre elde edilen verilerin yorumlanmasıdır (Yıldırım& Şimşek, 2005). Araştırma, 20152016 Eğitim-Öğretim yılında Ağrı ili merkezinde Seyit Ali Onbaşı Anaokulunda eğitim gören 50 öğrenci
üzerinde yapılmıştır. Örneklem olarak maksimum çeşitlilik örneklemi kullanılmıştır. Okul öncesi dönem 5-6
yaş öğrencilere herhangi bir eğitim vermeden depremle ilgili sorular yöneltilmiş, verdikleri cevaplar,
öğretmenleri tarafından kayıt altına alınmıştır. Daha sonra bu cevaplar analiz edilerek soru başlıkları altında
kategorize edilmiştir. Bu uygulamadan sonra depremle ilgili bir deney yapılmış ve sonrasında öğrencilerin
deprem konusundaki bilgileri test edilmiş, öğretmen görüşleri de alınarak ortaya çıkan farklılıklar tespit
edilmeye çalışılmıştır.
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Toplam

Herkesin evden çıkması

Yazı

Bilmiyorum

İnsanların düşmesi
Duvarların düşmesi
Dolapların düşmesi

Gözünü kapatmak

Yangın

Su

Evlerin sallanması Evlerin yıkılması
Yer sarsılması
Her şeyin sallanması

Bulgular
2015-2016 yılında Ağrı ili merkez ilçeye bağlı Seyit Ali Onbaşı Anaokulunda eğitim gören 45 çocukla
yapılan araştırmada elde edilen bulgular 7 soru başlığı altında kategorize edilerek sonuçları aşağıya
aktarılmıştır.
Tablo 1. Deprem Nedir?

Cevap sayısı

1

33

3

1

3

1

1

1

44

Yüzde(%)

2,3

75

6,8

2,3

6,8

2,3

2,3

2,3

100

Deprem nedir diye yöneltilen soruları çocukların % 94’ünün doğru cevapladığı gözlenmiştir. Verilen
cevaplara bakıldığında % 70’inin depremi sarsıntı ve yıkılma olarak tanımladıkları görülmüştür. Diğer
cevaplarda depremin sonuçları olarak kabul edilebilir. Bu durum deprem kavramına yönelik algılarının tam
olduğunu göstermektedir.

Cevap
Sayısı

14

4

2

65

3

3

1

6

Toplam

Diğer

Kızılay

Evlerin
yapılmaması

Yangın

Bilmiyorum
6

Gürültü
Tartışma
Savaş

iyi
5

Yer ile İlgili

Rüzgar, Fırtına
Yağmur, Şimşek

Evlerin yıkılması
Evlerinsallanması

Tablo 2. Depremin Sebebi Nedir?

44
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Yüzde(%)

32

11,4

9

13,6

4,5

6,8

6,8

2,3

13,6

100

‘Depremin sebebi nedir?’ diye yöneltilen sorulara çocukların %32’si evlerin sallanması ve yıkılması
gibi yanıtlar vermiştir. Verilen yanıtlardan doğru kabul edilebilecek olan yer kabuğu ile ilgili yorumlar %9’da
kalmıştır. Diğer yanıtlar incelendiğinde bunların depremin sonucunda gerçekleşen olaylar olduğunu görürüz.
Depremin sebebi çocuklar tarafından yeterince bilinmemektedir.

Toplam

Kızılayı
çağırmak

Kızılayıiyileştiri
r

Nazar Boncuğu

Yiyecek Çantası

Bilmiyorum

Çanta
Eşya çantası

Deprem ile ilgili
Yardım çantası

Tablo 3. Deprem Çantası Nedir?

Cevap
Sayısı

11

21

6

3

1

2

44

Yüzde(%)

25

47,8

13,6

6,8

2,3

4,5

100

Çocuklara yöneltilen ‘Deprem Çantası Nedir?’ sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde çocukların
%25inin bu soruya doğru cevap verdiği gözlenmiştir. Çocukların yarısı Deprem Çantasını herhangi bir çanta
olarak algılarken, %13,6sı ise bilmediğini belirtmiştir.

Cevap
Sayısı

19

20

5

10

3

1

1

3

5

Nazar Boncuğu

Oyuncak
Kitap
Ödev

Aletler
(Tornavida,
Çekiç…)

Para

Silah

Radyo,
Pil,
Telefon

Yara Bandı
Sargı Bezi
İlaç, İp, İğne

Kıyafet

Yiyecek, İçecek

Işık, Fener
Lamba
Düdük

Tablo 4. Deprem Çantasının İçinde Ne olur?

1

Çocuklara ‘Deprem Çantası içinde ne olur?’ sorusu yöneltildiğinde alınan cevaplar incelendiğinde en
çok üzerinde durulan şeylerin ışık kaynağı ve yiyecek olduğu gözlenmiştir. Daha sonraki sırada ilkyardım
malzemeleri gözlenmiştir ve bu da bize çocuklarda deprem sonucunda ihtiyaç duyabilecekleri malzemeleri
doğru bildiğini göstermektedir.
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Kapı
Kapı Önü

Mutfak

Salon

Anne-Baba odası

Dolapta
Güvenli Yerde
Sandıkta

Askıda

Yanımızda
Sırtımızda Elimizde

Dışarıda
Bodrumda
Arabada
Koridorda

Kızılay
Deprem olan yer

Toplam

Tablo 5. Deprem Çantası Nerede Durmalı?

Cevap Sayısı

9

1

3

5

10

4

5

4

3

44

Yüzde(%)

20,5

2,3

6,8

11,4

22,8

9

11,4

9

6,8

100

Çocuklara yöneltilen ‘Deprem Çantası Nerede Durmalıdır?’ sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde
çocukların %22,8’inin dolap/güvenli yer/sandık gibi cevaplar verdiği görülmüş, ayrıca gene %20,5 oranda
kapı/kapı önü-arkası cevaplarını vermişlerdir.

Toplam

Bilmiyorum

Dans etmeliyiz

Ağlamamalıyız
Annemizi dinlemeliyiz

İnsanları kurtarmalıyız
Anne-babayı
kurtarmalıyız

Düdük çalmalıyız
Deprem
çantasını
almalıyız

İtfaiyeyi aramalıyız
Yangını söndürmeliyiz
Durdurmalıyız

Saklanmalıyız

Kaçmalıyız

Tablo 6. Deprem Sırasında Ne Yapmalıyız?

Cevap Sayısı

14

11

10

3

2

2

1

1

44

Yüzde(%)

32

25

22,8

6,8

4,5

4,5

2,3

2,3

100

‘Deprem sırasında ne yapmalıyız?’ sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde çocukların %32’si
kaçmaları gerektiğini, %25’i ise saklanmaları gerektiğini belirtmiştir. Verilen diğer cevaplar da çocukların
durumun ciddiyetini bildiklerini göstermekte fakat ayrıntılı olarak neler yapılması gerektiği konusunda yeterli
bilgiye sahip olmadıklarını ortaya koymaktadır. Buna göre çocukların deprem sırasında yapılması gereken
davranışlar ile ilgili okul öncesi eğitim programında düzenlemeler yapılması gerekmektedir.
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16

7

6

3

44

Yüzde (%)

27

36

16

14

7

100

Diğer

Toplam

12

Kendim

Televizyon

Cevap sayısı

Aile

Öğretmen
Okul

Tablo 7. Depremle ilgili bilgileri nereden öğrendin?

Depremle ilgili bilgilerin nereden öğrenildiği konusunda kendilerine yöneltilen soruya çocuklar % 36
oranında okul ve öğretmen cevabı vermişlerdir. Bu durum depremle ilgili eğitimin okullarda verilmesinin
önemini ortaya koymaktadır.
Tartışma
Erkan (2010) tarafından yapılan çalışmada psikolojik sorunlar konusunda deprem yaşamayan
çocukların tepkilerinde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Buna göre çocuklarda deprem bilinci nitelikli
eğitim ile artırılmalı ve yaşanabilecek problemler en aza indirilmeye çalışılmalıdır.
Değirmençay ve Cin (2016) tarafından yapılan çalışmada 2004-2014 yılları arasında deprem eğitimi
ile ilgili Türkiye’de yapılmış makale ve lisansüstü tezler incelenmiştir. Araştırma sonucunda toplam 12
makale ve 11 yüksek lisans tezi olduğu tespit edilmiştir. Deprem gerçeğiyle yüz yüze gelmiş ve her an için bu
tehdit altında bulunan ülkemiz için bu durum deprem eğitimi konusunda yeterince çalışma yapılmadığını
göstermektedir.
Demirkaya (2007) 12 Mayıs 1971 Burdur Depreminin yaşandığı Yazıköy’de ilköğretim 5., 6. ve 7.
sınıf öğrencilerinin deprem kavramı algılamalarını incelemiş ve çocukların bu konuda yeterince bilgiye sahip
olmadığını; ayrıca gerek vatandaşların, gerekse devletin bu konuda ilerleyen süreçte bilinçlendirme ve tedbir
çalışmalarına gereken önemin verilmediğini ortaya koymuştur.
Öcal (2005) tarafından yapılan çalışmada İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde deprem eğitiminin ne
derece verildiği ve öğretmenlerin bu konuda karşılaştığı sorunlar incelenmiştir. Çalışmada öğretmenlerin
materyal eksikliği ve maddi imkânsızlıkları, konu hakkında bilgi ve teknolojik araçları kullanma konusundaki
yetersizlikleri, deprem eğitiminin ilköğretim programlarındaki eksikliği, okullarda afet planı olmaması gibi
sebeplerden ötürü bu konuda sağlıklı bir eğitim veremedikleri ifade edilmiştir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Okul öncesi eğitimi görmekte olan 5-6 yaş grubu çocuklarının deprem algısını ölçmek amacıyla
yapılan bu araştırma ile şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Ülkemiz için hayati önem taşıyan doğal afetlerden olan deprem konusunda çocuklar yeterli bilgiye
sahip değildirler. Yüzeysel anlamda bir takım düşünceleri olsa da aslında sahip oldukları bilgiler çok düşük
seviyededir.
Bu çalışma süresince çocuklar deprem konusunda bilgilendirilmiş ve bilinçlendirilmeye çalışılmıştır.
Sonrasında gerek sorulara verdikleri cevaplardan, gerekse yaptıkları resimlerden görülmüştür ki çocuklar yeni
öğrendikleri bilgileri kullanmaktadırlar. Bu bilgilerin kalıcılığının sağlanması için uygulamalı eğitimlere
ihtiyaç duyulmaktadır. Uygulamalı eğitimler ise ancak okul öncesi eğitim programında ayrıntılı olarak ele
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alınacak ve hazırlanacak materyaller neticesinde gerçekleştirilecektir.
Uygulanmakta olan eğitim programlarına bakıldığında Deprem konusunda çocukların sadece
öğretmen çabası ile bilgi sahibi olabildiği görülmüştür. Okul öncesi ve ilköğretim programları maalesef
deprem gibi doğal afetlere yeterince yer vermemektedir.
Bu konuda çalışmaların artırılması ve var olan programların geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca
öğretmenler de desteklenmeli, eğitimde teknoloji kullanımları artırılmalı, materyal desteği sağlanmalı ve farklı
öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilmelerine olanak sağlanması noktasında hizmet içi eğitimlerin sayısı
artırılmalıdır.
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Muammer Enes BAYAR17
Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇELİK18
PİAGET'İN BİLİŞSEL KURAMINDA YER ALAN İŞLEM ÖNCESİ DÖNEMDE GÖRELİ
DAVRANIŞLARIN KAZANDIRILMASININ YENİDEN ELE ALINMASI
RECONSIDERATION OF GAINING RELATIVE BEHAVIORS IN PRE-OPERATIONAL STAGE OF
PIAGET’S COGNITIVE THEORY

ÖZ
Piaget yapmış olduğu çalışmalarla çocukların bilişsel gelişimini, dönemlere ayırarak açıklamaya
çalışmıştır. . Bu dönemler arasında ''İşlem Öncesi Dönem'' adını verdiği yaklaşık olarak iki ile yedi yaşlarını
kapsayan dönemde çocukların somut ve soyut işlemler dönemindeki kazanımları kazanamayacağını ifade
etmiştir.
Çalışmamızın amacı: Piaget’in göreli kavramlarını, kazanmalarının saptanması ve sonuçların Piaget’in
kuramını ilk ortaya attığı yıla göre benzerlik gösterip göstermediğinin belirlenmesi biçiminde ifade edilebilir.
Çalışmamız Ağrı ilinde 2014-2015 ve 2015-2016 yıllarında 3 ve 6 yaş arası, okul öncesi eğitimi almakta olan
30 çocukla, bireysel ve toplu olacak şekilde, yüz yüze olarak yarı yapılandırılmış görüşme ve deneysel
yöntemle toplanmıştır. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, Piaget’in kuramından farklı olarak işlem
öncesi dönem çocuklarının üst gelişim evrelerindeki kazanımları kazanabildikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Eğitim Yaklaşımları, Piaget, Bilişsel Gelişim, İşlem Öncesi
Dönem.

ABSTRACT
Piaget tries to explain children’s cognitive development by stages in his studies. In these stages, preoperational stage which takes ages from two to seven, he claims that children cannot earn acquisitions in
concrete and non-concrete operational stages.
The aim of the research is to determine earning of Piaget’s relative concepts and to determine whether
the results show similarities with the year Piaget first claimed his theory. The study is carried with 30 children
in Ağrı province between 3 and 6 years old in pre-school education in 2014-2015 and 2015-2016. As the
results of the study, it is seen that children in pre-operational stage can earn the acquisition in upperoperational stages which is different than Piaget’s theory.
Keywords: pre-school, educational approach, Piaget, Cognitive Development, Pre-operational stage.
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GİRİŞ
Bilişsel gelişim dendiğinde Piaget’in kuramı vazgeçilmezdir. Bu vazgeçilmezliğin sebebi Piaget’in
herkes tarafından tutarlı görülen mantıklı bir yapıya oturtulmuş kuramından kaynaklanmaktadır. (Bacanlı,
2002).
Piaget bilişsel gelişim kuramı için yapmış olduğu çalışmalarındaki yönteme “Gözden geçirilmiş klinik
yöntem” adını vermektedir. “Gözden geçirilmiş klinik yöntem” sözel etkileşime dayanmaktadır. Piaget,
çocuklarla çalışırken testlerden yararlanmanın çocuğun düşüncesini anlamak için yeterli olmadığını, esas
sorunları ve özgün yanıtları saptırma riski taşıdığını belirtmektedir (Piaget 2007). Ancak klinik yöntemde de
kullanılan sorular, sorunun anlaşılması ve çözümünü etkilemektedir. Çocuklar daha iyi olarak oyun
ortamlarında doğal davrandıkları andaki gözlemlerle daha rahat anlaşılabilirler.
Piaget’nin kullandığı gözden geçirilmiş klinik yöntemde de araştırmacı ortaya bir soru atar ve daha
sonraki sorular çocuğun yanıtları ile şekillenir. Böylelikle araştırmacı sürece müdahil olamamanın
dezavantajlarını ve bireyi yapılandırılmış sorularla yönlendirmenin sakıncalarını ortadan kaldırmış olur.
(Piaget, 2004).
Çalışmada Piaget’nin kuramını ortaya attığında kullandığı deneyler incelenmiş, bu deneylerin
sonuçları irdelenmiş ve deney sonuçlarının aksinin olabileceği saptanmıştır. Piaget’in, çocukların yapamaz
dediği şeyleri çocukların yapabilecekleri göstermek için çeşitli çalışmalar yapılmış olup ortaya çıkan
sonuçlara çalışmanın sonunda yer verilmiştir.
Piaget, zekanın ana faktörü olarak mantıksal akıl yürütmeyi baz alır. Fakat somut işlemler dönemine
erişememiş çocukların mantığa dayalı akıl yürütemeyeceklerini; neden ve sonuç arasındaki ilişkiyi mantık
temelli açıklayamayacaklarını söylemiştir (Güven, 2005).
"Öğretmenim tek ben kaldım." Diyen bir öğrencimize TEK ne demek diye sorduğumuzda cevap
verememesi, yapıları oluşmamış bir düşüncenin var olduğunu gösterir. Daha sonra bu öğrencimizle ve diğer
öğrencilerimizle tek-çift kavramını çalıştıktan sonra aynı soruyu sorduğumda “BİR’’, “YALNIZ’’ demektir.
Demesi, yapılandırılmış düşüncenin önemini ortaya koymaktadır.
PİAGET’İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI
Piaget bilişsel gelişim kuramını aşağıdaki gibi 4 temel döneme ayırmıştır.
1 Duyu motor (sensöri) dönem 0-2 yaş,
2 İşlem öncesi dönem 2-7,
3 Somut işlemler dönemi 7-11,
4 Soyut işlemler dönemi 11-... (Çilenti, K. 1985 den aktaran Dr. Mine Canan Durmuşoğlu, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi,2013 , s.19)
Bu evreler aşağıdaki ilkelere göre ilerler.
1"Evre dengelenim halinde yapılandırılmış bir bütündür.
2Her evre kendinden öncekini içerir.
3Evreler değişmez bir sıra izler.
4Evreler evrenseldir.
5Her evre bir önceki evreden türer, o evreyi içine alıp dönüştürür ve bir
Sonra ki evre için hazırlar.
6Her evre bir oluş, bir de olma dönemini kapsar.
7Her evre bitirilmeden bir sonraki evreye geçilemez." (Bak 2011).
Bu dönemler aşamalı olarak ilerler. Bir çocuk hangi aşamada olursa olsun bir önceki döneme ait
davranış özelliklerine sahiptir. Fakat dönemlerin özelliklerinde bulunan bir davranış, o dönemin evresinde
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kazanılamadıysa; bu özellik ileriki yıllarda kazanılamaz. Duyu motor dönem ve işlem öncesi dönem, mevcut
eğitim kadememizdeki okul öncesi döneme denk gelmektedir. Piaget’e göre okul öncesi dönemde çocuklar
bilimsel süreç becerilerini bilinçli olarak kullanamamaktadırlar." (Çepni, S., Ayas, A.P., Özmen, H., Yiğit,
N., Akdeniz, A.R., Ayvacı, H.Ş. 2006). Yani bir evre atlatılmadan ya da evrede var olan temel davranışlar
kazanılmadan (Hazırbulunuşluk) bir diğer evrenin kazanımlarına erişilemeyeceği belirtilmektedir. Piaget'in
bilişsel gelişimin kuramında bulunan dönemler, kuramda ortaya atıldığı gibi katı ve atlanamaz bir sıra
izlemediği çeşitli bilim insanlarınca hala tartışılmaktadır. "Bilişsel gelişim kuramının gerekse korunum
kavramının evrensel bir nitelik göstermeyebileceğini, bir başka ifadeyle, kültüre bağlı olarak değişebileceğini,
her toplumda farklı bir dönemde kazanılabileceğini göstermektedir." (Çapri, 2005 , "Goswami, U. (2001).
Cognitive development: No stages please-we're British. British Journal of Psychology, 92, 251-211"den
naklen). İşlem öncesi dönem çocuklarıyla (okul öncesi dönem çağı) yaptığımız çalışmalarda, çocukların dönüt
ve düzeltme yapılmadan ön öğrenmelerindeki eksikliler giderilmeden sorulan sorulara piaget’in kuramında
belirttiği gibi yanlış cevaplar verdikleri gözlenmiştir. Ancak çocukların karar verirken neyi ve neleri referans
aldıkları belirlenip bu düşüncelerindeki hataların giderildiği durumlarda, doğru cevaplar verdikleri
gözlenmiştir. Yaptığımız çalışmalardan sadece bir örnek vererek açıklayacak olursak:
Nesneler Arasındaki Mesafe:
Çalışmanın Amacı: Çocuklar aynı miktardaki 2 grup nesneyi, bir gruptaki nesnelerin araları fazla
bırakılarak dizildiğinde neden araları fazla bırakılan nesnelerin daha çok olduğunu söylemektedir? Bu
deneyde çocuklar karara varırken neyi referans almaktadırlar? Çocukların referans olarak aldıkları durumun
saptanması ve bu düşüncelerinin nasıl değiştirilebileceği, çocukların bu ve benzeri durumlarda doğru karar
vermesi nasıl sağlanabilir soruları bu çalışmamızın temel amacını teşkil etmektedir.
Çalışmanın grubu: Çalışma 2014-2015 eğitim öğretim yılı içerisinde 15 çocuğa 29 Eylül-15 Ekim
2014 tarihlerinde 2 defa ve 1 sene sonraki eğitim öğretim yılı içerisin eğitim almakta olan farklı çocuklara 29
Eylül - 14 Ekim 2015 tarihlerinde 2 defa uygulanmıştır.
Çalışmanın uygulanışı: Çocuklara aynı sayıda nesneler saydırılmış ve gözlerinin önünde iki grup
oluşturulmuş, her iki gruptaki nesneler yukarıdan aşağıya doğru dizilmiştir. İlk grupta nesneler arasındaki
aralık kısa, ikinci grupta ise nesneler arasındaki aralık fazladır.

2014-2015 ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında bu çalışmaya katılan öğrencilerin, "Hangisinde daha
fazla nesne var?" sorusuna istisnasız olarak tüm öğrenciler, nesneler arası geniş tutulan kırmızı nesneleri
seçtiği görülmüştür.
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Çocuklara tek tek ""Neden orayı seçtin?", "Neden orada daha fazla oyuncak var?"
diye sorulduğunda ağırlıklı olarak şu cevapları verdikleri görülmüştür:
-"E orası fazla",
-"Orda boşluk çok",
-"Boşluklara da oyuncak gelebilir"
- "Bilmem"
Bu cevaplar incelendiğinde çocukların bir kısmının böyle bir durumda karar verirken nesneler
arasındaki mesafeleri referans aldıkları görülürken, diğer bir kısmının da yetersiz bilişsel yapıları nedeniyle
sezgisel olarak karar verdikleri sonucuna varılabilir. Çocuklar nesnelerin birbirlerine göre olan konumlarını
referans alarak azlık ya da çokluk kavramını oluşturmuşlardır. Çocukların bilişsel yapıları yeni karşılaştıkları
bir durumda dengesizliğe sürüklenmektedir. Zihinlerini yeniden dengeye getirebilmek için var olan fakat
yetersiz veya tam yapılandırılmamış şemaları ile durumu çözümleme yoluna gitmişlerdir. Aslında yapmış
oldukları veya vermiş oldukları cevaplar, zihinsel yapıları göz önünde bulundurulduğunda doğrudur. Çünkü
çocukların durumu kavrayabilecek veya neyi, nasıl referans alabileceklerine dair bir yapıları henüz
oluşmamıştır. İşlem öncesi dönem çocuklarında matematiksel akıl yürütme gerektiren durumlarda, çocuklar
akıl yürütmek yerine sezgilerini kullanarak karar vermektedirler. Bu dönem çocukları nesneleri sayamasalar
da nesneler arasındaki farkı, nesnelerin kapladığı alanın büyüklüğüne bakarak az ya da çok şeklinde sezgilerini
kullanarak seçmektedirler. (Güven. 2000).
Bu durumla ilgili yapmış olduğumuz düzeltme uygulaması şu şekildedir:
Düzeltme Çalışması: Çalışmalarında çocukların nesnelere sezgileriyle yaklaştıkları ve sezgileriyle
karar verdikleri belirlendiği için çocuklara sayı sayma öğretilmiştir. Öncelikle ritmik saymayla başlanmış ve
çocuklara rakamları gördüğünde tanıma ve ifade etme çalışmaları yapılmıştır. Tüm çalışmalar çocuklara
uygulanmış ve çocuklar sayıları tam kavradığında, nesneleri doğru bir şekilde sayabildiklerinde aşağıdaki
düzeltme çalışmalarına, geçilmiştir.
Çocukların miktar değişmezliğini kavrayabilmeleri için öncelikle, nesneleri birebir eşleştirme
yapmaları gerekmektedir. Eşleştirme işlemi nesneler ne kadar az veya fazla olursa olsun hatasız olarak
yapabilmeleri esastır. Eşleştirme işlemini hatasız olarak yapabilen çocuklarla, ritmik sayma becerisi üzerine
çalışılmalı ve onlara sayıları tanıma eğitimi verilmelidir. Böylece çocuklar nesneleri ister eşleştirme yaparak
isterse de sayarak miktar farklarını fark etmeleri sağlanmalıdır ki bu iki çalışma birbirinin sağlaması gibi
düşünülebilir.
Çocuklara sunulan problem durumunda nesnelerin bir arada veya aralıklı olarak dizilmesi çocukların
karar vermelerini etkilemekteydi. Ancak çocuklarla yapılan eşleştirme ve sayma çalışmaları neticesinde
çocuklar bu problem durumlarında sezgileri yerine mantıklarıyla hareket edebilmektedirler.
- Ritmik sayı saymayı ve nesneleri saymayı öğrenen çocuklara nesneler arasındaki fark artsa da
nesnelerin tekrardan sayılması gerektiğini,
- Azlık ya da çokluğu bilebilmek için nesnelerin arasındaki boşluklara bakmak yerine onları tekrar
saymamız gerektiği anlatılıp bu betimlerden sonra çocuklarla öğretmenin rol model olmasıyla uygulamaya
geçildi.
Uygulamada aynı sayıda 2 nesne grubundan bir tanesinde nesneler arasındaki mesafeler bırakıldı
öğretmen öğrencilere bu nesnelerden arasında fark olanların daha çok gibi gözüktüğünü ama nesneleri
saymadan karar verilmeyeceğini hatırlatıp nesneleri saydı. Nesnelerin eşit sayıda olduğu çocuklara gösterildi.
Daha sonra bu uygulama çocuklarla yapıldı. Bu çalışma çocuklara, çalışma takviminde belirtilen 19 Şubat
2015 ve 11 Mart 2015 tarihlerinde farklı örnekler üzerinden tekrar edilmiştir. Bu tekrarlarda çalışmaya katılan
15 öğrencinin hepsi de nesneleri saymadan azlık çokluk kararına varmamıştır. Aynı çalışma ve 2015-2016
eğitim öğretim yılında çalışmaya katılan tüm öğrencilere belirlenen takvime göre uygulanmıştır. Uygulamalar
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neticesinde çocukların tamamı da istenilen düşünceye erişmiş ve aralık korunumunu kazanmışlardır. Bu
çalışma başarıyla sonuçlandırılmıştır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Çocukların gelişim özelliklerine göre belirlenmiş oyuncaklar ve oyunlarla çocukların mevcut kavram
yanılgıları düzeltilebilir. Kavram yanılgılarının giderilmesi ya da bir kelimenin arkasındaki anlamın
anlaşılabilmesi güçtür ancak imkânsız değildir. Unutulmamalıdır ki oyuncaklar çocukların en iyi
arkadaşlarıdır. Onlarla konuşurlar, onları dinlerler ve onlarla sohbet ederler ( Erdoğan, A. Bayar, M.E. 2015).
Çocukların dünyasına oyuncaklarla ve oyunsu bir havaya girildiğinde onlara her şey öğretilebilir. Çocuklara
sunulacak bilgi ne kadar soyut olursa olsun, önemli olan sunuş şeklidir. Özellikle 3-6 yaş aralığındaki
çocuklarda merak hat safhadadır. Çocuklara bu yaş aralığında bol uyaranlı çevre oluşturulması gerekmektedir.
(Yavuzer, 1996). Böylece çocuklar bu yapılandırılmış çevrede hem hayata dair ilk deneyimlerini yaşarlar hem
de gelişimine hız kazandırırlar. (Onur, 1987).
“Zekânın her eylemi birbirine karşıt iki eğilim olan özümleme ile uyma arasındaki dengelenim
tarafından belirlenmektedir. Özümlemede kişi olayları, nesneleri ve durumları, örgütlü zihinsel yapıları kuran
mevcut düşünme biçimlerinin içine almaktadır.” (Piaget, 1962). “Piaget, oyunu zaten var olan psikolojik
yapıların anlatımına indirgeyerek, oyunu yeni bir gelişim bağlamı olarak görme fırsatını ortadan
kaldırmaktadır.” (Nicolopoulou. 2004)
Onları merakla güdüledikten sonra çocuklar verilen her şeyi bir kâşif gibi yeniden keşfetmekte,
kendilerine göre yapılandırıp Piaget’in değişiyle “Dengeye’’ ulaşmaktadırlar. Piaget’in çalışmalarına ortaya
atıldığı zamandan başlayarak günümüze kadar gelen ve hala devam eden itirazlar mevcuttur (Rubin, K. 1980).
"Çok sayıda araştırmacı Piagetci modeli bir sıçrama tahtası olarak kullanmıştır ve bir yandan daha sistematik
gözlemler elde ederken, bir yandan da Piaget'in belli iddialarını, Piaget gibi pek çoğu katı deneysel denemelere
tabi tutmaya girişmiştir" (Rubin, K. H., Fein, G. G., & Vandenberg, B. 1983). Yaptığımız bu çalışmayla biz
de Piaget’in hem doğrularını hem de yanlışlarını ortaya koyabilmeyi amaç edinmiştik.
Piaget’in bilişsel gelişim kuramını ve biliş kuramını reddetmek imkânsızdır. Ama bilişsel gelişim
kuramındaki dönemlerin katı aşamalılığı ve bir döneme ait bireyin içinde bulunduğu dönemi bitirmeden bir
diğer döneme ait bilişsel işlevleri yerine getiremez denmesi, artık günümüz eğitim anlayışlarına ve sonuçlarına
uygun olmamaktadır.
Yaptığımız çalışmalarda çocukların zihinsel süreçlerini ön hazırlıktan geçirip aşamalılık ilkesine göre
basitten karmaşığa doğru ilerleyen deneyler yaptık. Görüldü ki çocuklar yapamaz değil, öğretmen yaptıramaz
konumdadır. Problem durumunu sunarken kurulacak cümlenin dahi önemi vardır. Problem durumuna yönelik
hazırbulunuşluk düzeyleri problemin çözümü için çok önemlidir. Çocukları daha karmaşık durumlarla karşı
karşıya bırakmadan, daha basit durumlarla yüzleştirmeliyiz.
Piaget bilişsel gelişim kuramını oluştururken, bilinç yapısından da bahsetmiştir. Daha önceden
anlattığımız gibi dengesizlik durumundan kurtulmak için zihin her şeyi yapar ve eninde sonunda dengelemeye
ulaşır. Aslında Piaget bu bilinç, yani öğrenme yapısıyla bizim doğuştan getirdiğimiz ve hayat boyu devam
eden öğrenme kalıplarını ortaya atmıştır.
Bilişsel gelişim dönemlerini oluştururken de yaptığı klinik çalışmalara dayandırmıştır. Elbette bu
bilinç yapısı ve bilişsel gelişim dönemleri yanlıştır diyemeyiz. Ama artık değişen günümüz eğitim
anlayışlarımızla birlikte bu yapıların da değişiklik gösterebileceği gerçeği inkâr edilemez.
Dönemler keskin bir sınırla ayrılamaz, öğrenciye görelik’le hareket edilirse, öğrenciler beklentinin
üzerinde öğrenme gerçekleştirebilir. 4 yaşındaki bir çocuk Piaget’e göre 11 yaş ve sonrasında edinilebilir bir
davranışı sergileyebilir.
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(9)
Doç. Dr. Muhammet Emin KAYSERİLİ19
PARİS’İN ÖLÜMÜ, NEW YORK’UN DOĞUŞU; SOYUT EKSPRESYONİZM
DISSOLUTION OF PARIS, RISING OF NEW YORK; ABSTRACT EXPRESSIONISM

ÖZ
Sanatın merkezi olarak nitelenebilecek şehirler aynı zamanda kültürlere de başkent olma kimliğini de
üstlenmişlerdir. Modern çağ olarak da adlandırılan 20. Yüzyılın ilk yarısında bu görevi Paris üstlenirken, 1940
sonrası ise sanatın merkezi New York olmuştur. Sanatın ve sanatçının en büyük destekçisi bilinçli bir
burjuvaziyi de zorunlu kılarken, bu desteğin yok oluşu beraberinde sanatın da zayıflamasına neden olmuştur.
Bu bilinç doğrultusunda beş asır Avrupa sanatını destekleyen bu güç, yaklaşan savaşın ayak sesleriyle birlikte
misyonunu yavaş yavaş yitirmeye başlamış ve görevi başka bir kıtaya devretmek zorunda kalmıştır. 1930’lu
yıllarda Avrupa da başlayan bunalım ve kargaşa 2. Dünya savaşı ile birlikte parasal kaynakların da A.B.D. ye
yönelmesine neden olmuştur. Bu süreçle birlikte sanat ve düşün dünyasında da büyük bir göç yaşanmış, birçok
ressam ve bilim adamı bu yeni dünyayı sanat ve bilimin merkezi olarak benimsemiştir.
Eserini yaratan sanatçısının dahi sonucunu önceden kestiremediği serüvene açık bu anlatım dili, içgüdü
ve bilinçdışına olan merakla birlikte güncelliğini de sürdürmektedir. Seyircisini de bu yaratıcı eylemin içinde
tutmayı başarabilen bu tutum, sanatçısının özgür diline duyduğu ilgi, sabır ve merakla birlikte galeriler ve
müzelerde yaşamaya devam edecek gibi görünüyor.
Anahtar Kelimeler: Lirik Soyutlama, Soyut Dışavurumculuk, II.Dünya Savaşı, Paris, New York.

ABSTRACT
The cities which can be qualified as the art center, also take on the identity of being capital cultures.
While Paris has been taking on this task in the first half of 20th century which is also named modern age, New
York has become the center of the art in the afterwards of 1940. While the greatest supporter of the art and
artist is necessitating a conscious bourgeoisie, the annihilation of this support causes to weaken of art in tow.
This power which supports European art in accordance with this awareness for five centuries, has started to
lose its mission gradually with the clump of oncoming war and had to transfer the assignment to another
continent. The depression and chaos which has started in Europe around of 1930 year, caused monetary
resources to tend towards to U.S.A either with the World War two. A major migration has been lived through
art and thought world with this period, most of painter and scientist have interiorized this new world as the
center of art and science.
This expression language which cannot be predicted in advance even by its creator artist, sustains its
topicality with the curiosity of instinction and unconscious. This attitude which can achieve to hold its
audience inside of this creative action, seems like it will keep living through in
Keywords: Lyrical Abstraction, Abstract Expresyonism, II. World War, Paris, New York.
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GİRİŞ
Paris’in Ölümü, New York’un Doğuşu; Soyut Ekspresyonizm
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, sanatın merkezi Paris’ten New York’a taşınmıştır. Bu taşınmanın en
önemli sebeplerinden başta geleni ekonomik nedendir. Özellikle savaş sonrası Avrupa da yaşanan ekonomik
sıkıntılar, bu ülkedeki sanatçıları da etkilemiş ve birçok sanatçı Amerika ya göç etmek zorunda kalmıştır.1929
da başlayan Global Kriz, diğer adıyla ‘Büyük Buhran’ın aşılmasından sonra ekonomik yapının iyileşmesi
sonucu, sanatsal yaratılara olanaklar sağlanmış ve sanatçılar ekonomik rahatlığın getirmiş olduğu özgür
hareket alanları bulmuşlardır.
1940’lardan itibaren artık sanatın tek merkezi Paris olmaktan çıkmıştır. “1930’lu yıllarda başta
Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerde egemen olan totaliter rejimlerde sanatsal yaratıcılığın kökünü
kazımaya yönelik girişimler, birçok Avrupalı sanatçının ABD’ye göç etmesine yol açmıştır. İkinci Dünya
Savaşı’nın patlak vermesi ise, Avrupa’dan ABD’ye kaçan sanatçıların sayısını daha da artırmıştır. Aralarında
kimler yoktur ki? Başta Gerçeküstücüler; Andre Breton, Andre Masson, Roberto Matta, Yves Tanguy, Max
Ernst,gibi. Ve başkaları: Fernand Leger, Piet Mondrian… Yaşanan akış, genç Amerikalı sanatçılar üzerinde
yoğun etkisi olan bir tür “Sanat Göçü” olmuştur. Hatta Amerikalı sanatçıların öncülüğünde dönemin egemen
sanat üslubu haline gelecek olan “Soyut Dışavurumculuk” terimi bile (ki 1920’lerde Kandinsky’nin
resimlerine yönelik bir nitelemedir) Amerikalı sanat eleştirmeni Robert Coates tarafından bir Avrupalı
sanatçının, Alman ressam Hans Hofmann’ın (1980-1966) 1946’da New York’ta sergilediği resimleri için
kullanılmıştır. 1932’de Almanya’dan ABD’ye göç eden, 1934’te New York’ta kendi adını taşıyan özel bir
sanat akademisi açan Hofmann ilk kuşak Amerikalı Soyut Dışavurumcular üzerinde sanatçı ve eğitmen olarak
öyle yoğun bir etkiye sahiptir ki, Amerikan Soyut Dışavurumculuğunun önde gelen kuramcısı olan Clament
Greenberg (1909-94) onu, “zamanımızın en önemli sanat eğitmeni, resimsel devrimi Mondrian’dan,
Kandinsky’den, Lhote’tan, Ozenfant’dan daha iyi anlamış bir sanatçı” olarak nitelendirilmiştir. Kısacası,
Amerikan Soyut Dışavurumculuğunun–veyahut New York Okulu olarak adlandırılan ressamlar grubunungelişmesinde Avrupalı sanatçıların rolü büyüktür.
İkinci Dünya Savaşı sonrasının egemen üslubu haline gelen Amerikan Soyut Dışavurumculuğu,
aslında savaş öncesindeki çeşitli modern sanat akımlarının mirasçısıdır. Kandinsky’nin soyut
dışavurumculuğunu, Matisse’in saf renk alanlarını, Miro’nun organik formlarını, Van Gogh’un ham
dışavurumculuğunu bünyesinde barındıran Amerikan Soyut Dışavurumculuğu, öte yandan kendine özgü
özellikleriyle tamamen farklıdır da. Hofmann’ın derslerinde aktardığı “resimsel espasın bir renk ve biçim
bütünlüğüne kavuşması” yolundaki sözleri Amerikan Soyut Dışavurumcularının ortak özelliği olan bir
resimsel “ bütünselliğin” yakalanmasına ve tamamen Amerikan resmine özgü olan farklı bir kompozisyon
anlayışına yol açmıştır. Kompozisyonu oluşturan öğelerin birbiriyle olan ilişkisine değil tuval yüzeyini
kaplayan dinamik ya da durağan boyasal alanın bir bütün olarak algılanmasına yol açan bir tür kompozisyon
anlayışı, Soyut Dışavurumculuk akımını oluşturan sanatçıların her birinin kendine özgü resimsel diline karşın
paylaşılan bir özelliktir. Tercih edilen büyük boyutlar da Amerikan resminin başlıca özellikleri arasında
sayılmıştır. Ünlü Amerikalı eleştirmen Harold Rosenberg’e (1906-1978) göre resim yüzeyini bir tür sahneye
dönüştüren Amerikalı ressamlar, belli bir nesneyi göstermek yerine belli bir mücadeleyi eylemi görünür
kılmışlar; tuvalle giriştikleri bu mücadelenin sonucu olan imgeler yaratmışlardır. “Bir an gelmiştir ki birbiri
ardından birçok Amerikalı ressam, resim yüzeyini gerçek ya da hayali bir nesneyi temsil edebilecekleri,
yeniden şekillendirebilecekleri, çözümleyebilecekleri ya da “ifade” edebilecekleri bir alan olarak değil, eylem
yapabilecekleri bir alan gibi algılamaya başlamışlardır. Artık tuvalde gördüğümüz, bir resim değil bir olay
haline gelmiştir” diyen Rosenberg’e göre, “elemanların masalardan kaldırılması, mükemmel renk ve espas
ilişkileri kurgulayabilmek için değildir”… Esas mesele, her türlü nesnenin, “resim yapmak eylemi”ne yer
açılsın diye bir kenara itilmesidir. Bu tür bir resimsel anlayışın sanatçının biyografisiyle bire bir ilişkili
olduğuna değinen Rosenberg, resmin sanatçının yaşamının bir”anı” nın ifadesi olduğunu ve dolayısıyla tıpkı
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varoluşu gibi metafizik bir öze sahip olduğunu iddia etmiştir.20
Geometrik Soyut Sanat anlayışta ki konstrüktivist (inşacı) kurgu ile İnformel anlayış arasında süren
hesaplaşmada, esas tartışma konusunun içsel ve doğaçlama(emprovize) ifadenin özgürleştirilmesi olduğu
görülmektedir. Konstrüktivist anlayışta resmi adeta mimaride olduğu gibi dengeli ve uyumlu gören mantık
egemen olurken, İfadeci (ekspresif) anlayışta içsellik egemendir.
“Soyut Ekspresyonizm akımının temsilcilerinde üslup özellikleri bakımından ortak yanlar pek az
olduğu gibi, paylaştıkları belirli bir kuramsal anlayıştan da söz edilemez. Bu sanatçıların ortakça bağlandıkları
tek ilke resim yapma işinin yaratıcı yönünü yüceltmek, resmin ne yöne gideceğini ve neyi anlatacağını resme
başlamadan önce bilmeyi reddetmektir. Bu akım resmin meydana getiriliş süresini ve bu süreç içinde resmin
biçimlerinin özgürce oluşumunu değerlendirir. Ressam güzel bir resim yapmak gibi ön kavrayışlardan
arınarak resmediş olgusuna özgürce bağlanması gerekir. Resim yüzeyi ressamın serbest hareketlerine imkân
verecek ölçüde, oldukça büyük boyutlarda olmalıdır.”21
Avrupa’da yaşanan iki büyük savaş özellikle sanatçıların duygu dünyasında büyük değişimlere yol
açmıştır. Çoğu sanatçı savaşa ya bizzat katılmış ya da dolaylı yönlerden etkilenmişlerdir. Çoğu kez hayat ve
ölüm arasındaki çizgilerde dolaşan bu ressamlar eserlerindeki ifadeleri; alışılmışın dışında ((kazıma, yırtma,
kolaj, kum, harç, doku) yöntemler kullanarak ortaya koymuşlardır. Bu yöntem kullanılarak yapılan resimler
izleyicilerine sonsuz okunma olanakları sağlamıştır. Bu anlatılar izleyenler üzerinde bir takım gerilim
duygularını da beraberinde sunmuşlardır.
Soyut Ekspresyonizm ile ilk bakışta ayrıştırılması zor olan fakat özelde birbirinden farklı bir anlatım
diline sahip olan Lekecilik (Taschizm) akımını da bu bağlamda ele almadan geçmemek gerekmektedir.
Fransızca “tache” sözcüğünden türetilmiş olan ve “leke” anlamına gelen bu kelime, daha sonra Taşizm
(Tachism) akımın isminde temel alınmıştır. Resim Sanatında düzensiz renk, leke ve beneklerin kullanımıyla
sıkça karşımıza çıkan bu anlatım biçimi, temelinde rastlantısal bulunanı arama yoluna gitmiştir.
“Sanatın ilgi odağının Paris’ten New York’a kaydığı yıllarda Paris’teki sanat ortamının egemen üslubu
da Soyut Dışavurumculuktan farklı olmayan, ancak bazen “Taşizm” (Fransızca anlamı “lekecilik”;
19.yüzyılda “Taşist”sözcüğü izlenimciler içinde kullanılmıştır),bazen “Art Enformel” olarak adlandırılan,
kübizm akımının geometrik soyutlamacılığından ayrılan bir tür “lirik” soyutçuluktur. 1952’de Fransız
eleştirmen Michel Tapie’nin (1909-87) “Un Art autre” (Başka Bir Sanat) adlı kitabında Avrupa resminde başlı
başına yeni bir eğilim olarak gündeme gelen bu anlayış, Amerikan Soyut Dışavurumculuk akımının
Avrupa’daki karşılığı olarak da görülmüştür. İlk kez Fransız eleştirmenler Charles Estienne ve Pierre Gauguin
tarafından kullanıldığı sanılan “Taşizm” adı altında değerlendirilebilecek sanatçılar arasında, Jean Fautrier
(1898-1964), Georges Mathieu(1921-), Pierre Soulages (1919-); ayrıca Fransa da yaşayan Alman ressamlar
Hans Hartung(1904-89) ve Wols (1913-51) bulunur. Taşizmin bazen eşanlamlısı, bazen dahil olduğu daha
geniş bir eğilim olarak nitelenen Art Enformel kapsamında ise, bu sanatçılara İtalyan ressam Alberto Burri
(1915-95), Rus asıllı Fransız Nicolas de Stael (1914-55), İspanyol Antoni Tapies (1923- ) ve Hollandalı
Bram Van Vel de(1895-1981) gibi isimler anılır. Art Enformel kapsamında gündeme gelen ressamların ortak
özelliği, sanatta “form” dan (biçimden) yana olmamaları değil, Kübizmin soyut-geometrik formelliğini
(biçimselliğini) reddetmeleri, daha lirik, dürtüsel, dışavurumcu bir soyut anlayış benimsemeleridir. Bir başka
ortak özellikleri ise, tıpkı Amerikan Soyut Dışavurumcuları gibi, İkinci Dünya Savaşı’nın ve sonrasının
hüzünlü atmosferine tepki verirken kendi içlerine dönmeleri zaman zaman son derece örtük simgelerle
çağımızda insanlığın yitik ruhuna yönelik karamsar tavırlardır. Jean Fautrier’nin savaşla ilgili izlenimlerinden
soyutlayarak gerçekleştirdiği “Rehineler” serisi ya da Alberto Burri’nin kanlı bandajları andıran çuvallı
resimleri akla gelen ilk örnekler arasındadır. Art Enformel bağlamında Georges Mathieu, Pierre Soluages ve
Hans Hartung gibi ressamlarsa doğu sanatının mistisizmine ilgi duyarak kaligrafi ye yöneldikleri görülür. 22
Bilinçaltını üst bilinçten tamamen bağımsızlaştırmayı amaçlayan bir başka anlatım dili de Eylem resmi
Ahu Antmen, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, (3. Baskı), İstanbul 2010, s. 147-148.
Sezer Tansuğ, Resim Sanatının Tarihi, (3. Baskı), İstanbul 1995, s. 251-252.
22
Antmen, s. 151-152.
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(Action Painting) dir. Kurgusal ve tasarlanmış yöntemlerle yapılan geleneksel resim anlayışının yerine,
sanatçının anlık yaratısının temel alındığı bir resim anlayışıdır. Bu anlayışta bazen ressamın otomatizmi
devreye girmekte, bazen de boya ve renk tuval üzerine bir alet yardımıyla aktarılmaktadır. Ortaya çıkan resim
içeriğinin okunuşu sırasında; sanatçısının beklediği çağrışım ve anlamlar dışında okunma olanakları ortaya
çıkmaktadır. Bu aslında sanatçının bilinçli olarak kendisine tesadüfî okuma olanakları sağlama eylemdir.
“1960'lara kadar Amerika'da savaş sonrası sanatın en önde gelen akımı olan Soyut Dışavurumculuk,
yayıldığı birçok ülkede farklı adlar alarak gelişimini sürdürmüştür. Özetleyecek olursak; daha öncede
belirtildiği gibi; "Amerikan Soyut Dışavurumculuğu, serüvenini genel olarak iki aşamada tamamlar: birinci
evreyi, Pollock'un, De Kooning'in, Mothenvell ve Kline'ın Jest Aksiyon Resmi (gesture- action Painting),
ikinci evreyi Rothko'nun, Newman'ın, ve Still'in Renk Alanı Resmi(colour-fıeld painting) simgeler."23
Bu aşamanın ilki olan Eylem Resmi J.Pollock’ın öncülüğünde ortaya çıkmıştır. Pollock daha önce
Sürrealistlerin savunduğu Otomatizm ilkesini, kendisine çıkış noktası olarak görür. İçgüdüsel ve bilinçdışı
yaratma istemleri ile resmini oluşturur. Pollock’ın başvurduğu diğer bir besleyici etmen ise Varoluşçu
felsefenin ilkeleridir.
“Bu akım, beyaz tuvalin önüne oturup, soyut ya da başka türlü ama yalnız kendi bildiği, kafasında
canlandırdığı resmi yapan geleneksel resim imgesini yıkmıştır. Aynı zamanda, yalnızca bitmiş bir ürünü
görebilen seyircinin edilgen rolünü de değiştirmiştir. Action painting içgüdüsel ve bilinçdışı bir yaratma
istemiyle oluşur, resim yapma eylemiyle (action) belirir ve önceden kestirilemeyecek sonuçlara götürür.
Resmi yapılan şeyin, biçimin ya da resmin bir anlamı yoktur. Önemli olan seyirciyi yaratıcı eylemin içine
katan, sanatçı aracılığıyla da özgürleştirici bir duygu ileten eylemin ya da jestin, davranışın kendisidir. Jackson
Pollock (1912-1956) bu akımın tipik bir temsilcisidir. Sehpadan vazgeçer, yere serdiği tuvale her yandan
yaklaşarak çalışır, hatta üstünde yürür. Boyaları uzun borulardan akıtarak uyguladığı damlatma tekniği, onun
düğüm düğüm, başı ve sonu olmayan arabesklerinin temelidir; bunlara fırçayla hiçbir şey eklemez. “ Resim
yaptığım zaman”, der “ne yaptığımın tam bilincinde değilimdir. Ancak bir süre sonra, yeniden kendime
geldiğimde ne yapmış olduğumu görürüm. Ama değiştirilmesi gereken bir şey olup olmadığını düşünmem
bile, çünkü “resim yapma” kendi yaşamını kendi sürdürür. Ben yalnızca onu yüzeye çıkarmaya uğraşırım.”
Çizgi, renk ve biçimlerin belirgin bir devinimi Pollock resminin en önemli özelliği olarak görülmektedir.
Sanatçı tuval bezini çerçeveye germek yerine duvara ya da yere tutturarak boyaları üstüne dökmekte, sonra
bunları bıçak ya da çubuklarla yaymaktadır. “Aşkın bir ruh haliyle yapılan bu resimler, hem üretilen hem de
üretme eyleminin birbiri içinde erimesi, kaynaşmasıyla adeta bir gösteriye dönüşür. Kendini imleyen
göstergeler, ilişkisizlik üzerine kurulu ilişkileri bir karmaşa yaratarak eşit bir şekilde dağılır. Parça ve bütünün
birbirinden tamamen koptuğu bu düzenleme bütün yüzeyi kaplayan eşit ağırlıklı karmaşaya dönüşür. Bu
yüzden Pollock'un yapıtlarının ne başı ne sonu belli olur.”24 Bütünüyle özgür bir eylemi içeren Pollock,
resmini tuvalin üstüne boya damlatma olarak uygulanan dripping tekniğine dayandırmaktadır. Bunu da action
painting (eylem resmi) olarak adlandırmaktadır. Pollock bu resimlerinde ki amacı “Çocuksu yalınlık ve
kendiliğindenliğe duyulan özlem ile katıksız resmin sorunlarına duyulan beyinsel ilgi” 25 olarak görür. “bu
resmin içine girdikçe, deneyimizin yalnız bize mahsus, tek bir olay olduğunu hissetmemize rağmen az sonra
aslında bir deney paylaşmakta olduğumuzu fark ederiz. Tuvale boyanın sürülüş tarzından resmin nasıl
yaratılmış olduğuna dair kesin bilgi ediniriz. Sanatçının resimdeki hareketini takip etlikçe eserde onun var
olduğunu da hissederiz. Şunu anlarız ki eser, Pollock'un boyayı tuval üstüne dökerken giriştiği deneyin tam
bir tespitidir. Bunu geçici hünerlerin ve sanatta yerleşmiş dilin dışında kalarak yaptığı için deney, başka
şekillerin değil tuvalin o andaki boyutları ve o sırada kullanılan boyayla elde edilmiştir. (bu sebepledir ki
Pollock'un her hangi bir eseri çoğaltılamaz\ başka ölçü ve malzemeyle meydana getirilmesi eserden bambaşka
bir şey doğurur.). Böylece bu eserin görünür gerçeği, maddi gerçeği ile birleşmiş olur. Pollock'la ilişkisi

Norbert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, (Çev. Cevat Çapan-Sadi Öziş), Remzi Kitabevi, İstanbul 1982, s. 173.
Mehmet Ergüven, Görmece, Metis Yayınları, İstanbul 1995, s. 229.
25
E. H. Gombrıch, Sanatın Öyküsü, (Çev. Bedrettin Cömert), Remzi Kitabevi, İstanbul 1992, s. 478.
23
24
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sadece yaratıldığı zamanın sonucu olan bir eser”26. Pollock’ın resim yapma eylemi mutlaka derin bir birikim
ve deneyim süreçlerinden gelmektedir. “Pollock'un ressamlık çizgisinin Jung'cu düşünceden, Meksika ve
Kızılderili sanatından, ilkel sanatlara yönelik ilgilerden, Kandinsky, Masson ve özellikle New-York'a
yerleşmiş gerçeküstücülerden geçerek oluştuğunu biliyoruz." 27Tek eylem ressamı Pollock değildir. Mark
Tobey de (1890-1976) beyaz ve hareketli çizgisiyle ona benzer biçimde kıvrıntılı renk yolları oluşturur. “Uzak
Doğu’dan etkilenerek edindiği üslubuna ‘Beyaz Yazı’ der28 Bradley Tomlin (1899-1953) birbirinden ayrı
soyut işaretlerle resim yapar. Sam Francis (doğ: 1932-) akıtılan boyalardan oluşan belirsiz renk lekeleriyle
biçimden soyutlanmış bir resim uygular. Bir başka soyutlama da, yöntemden değil de kullanılan malzemenin
özelliklerinden kaynaklanan malzeme-soyutlamasıdır. Bundan, Kabartma etkisi sağlamak için mine, akrilik
ve fosforlu boyalar, maden tozları, hatta kum bile kullanılır. İkisi de İspanyol olan Antonio Tapies (doğ: 1925)
ve Raffael Canegar (doğ: 1934) bu yeni yöntemle deneyler yapmış çok başarılı sonuçlar elde etmişlerdir.
Amerikalıların elinde savaş tutsağı bulunduğu sırada resim yapmaya başlayan eski tıp öğrencisi İtalyan
Alberto Burri (doğ: 1915) ise geleneksel resme karşı çıkar, yapıtlarında her türlü malzemeyi, hatta çöpleri,
birbirine dikilmiş çuvalları, kömürleşmiş tahta parçalarını, ısıtarak renklendirdiği paslı maden kırıklarını,
ufalayıp primüs alevinde yaktığı cam parçalarını kullanır. Bu malzemelerle oluşturduğu çalışmalarında ne
derinlik duygusunun, ne de denge ya da açık seçikliğin eksikliği görülür. Bu yöntem Schwitters’in Dada
kapsamında yaptığı deneylerde kullandığı yöntemin aynısıdır. Burri de soyut sanatın her türlü malzeme ile
yaratılabileceğini kanıtlamak istemektedir. Malzemenin öneminden söz ederken Fransız Dubuffet’yi de
(doğ:1901) anmak gerekir. Onun çalışmaları ne Gerçeküstücülük, ne Dışavurumculuk, ne Dadacılık, ne de
Soyutlama sayılır, ama hepsinden de bir parça içerir. Dubuffet Sanki resmi yeniden bulmak ister gibidir, bunun
dışında bir şeyi umursamaz. Böylece biçimi olmayan soyutlamalarla alaycı bir anlatım ve olgunlaşmamış
çocuksu karalamalar arasında gider gelir.”29
Dada akımının sanatçılara açmış olduğu yeni ufuklar ve özgürleştirilmiş alanlar, ressamlara yeni ve
alışılmışın dışında eser yaratma olanakları sağlamıştır. Her yeni sanatsal eylemin, insanın kendisini yeniden
keşfetmesine imkân veren devinimleri içinde, “sanat öldü- yaşasın sanat” süreçleriyle yeniden başlangıçların
sembolüdür de aynı zamanda Eylem (action painting) resmi.
SONUÇ
20. yüzyılın ilk yarısının son önemli sanat akımlarından biri olarak nitelendirebileceğimiz Lirik
Soyutlama akımı, hem Avrupa hem de Amerika`da önemli etkiler yaratmıştır. Bu etkiler kendinden sonra
gelen sanat akımlarının doğuşuna büyük katkılar sağlamış, bu süreç sonrası yaratılan eserlerin, sanatçıların
bireysel eksenli tutumlarına da daha pozitif yaklaşılmasına olanaklar sunmuştur. II. Dünya Savaşı sonrası
Avrupa’da yaşanan sosyal ve ekonomik bunalım, toplumun tüm kesimlerinde kargaşa ve değer
sorgulamalarına yol açmış, sanat ortamı da bu sorgulamalardan nasibini almıştır. Ahlak ve estetiğin sanatçılar
tarafından yeniden sorgulandığı bu dönem Hiçlik (Nihilizm) ve Varoluşçuluk (Existiantalism) gibi felsefi
düşüncelerin de sanatçılar üzerinde önemli etkileri olmuştur. İşte tam da bu noktada daha çok sanatçının içsel
kargaşalarını adeta isyan dili diye nitelendirebileceğimiz bir ifade diline dönüştüren Lirik Soyut akımı, bu
sürecin dili haline dönüşmüştür. Savaş arifesi ve sonrası Avrupa’sında yaşanan yıkım ve bunalım birçok
sanatçının Amerika’ ya göçüne neden olurken, bu akımın anlatım dili ortamın sağlamış olduğu değişimlerle
birlikte zenginleşmiştir. Sanatın ülkeler nezdinde önemli bir itibar kaynağı olarak sayılmasının yanı sıra bir
kültür emperyalizmi aracı haline de dönüştürüldüğü çağımızda, Amerika bu enstrümanı Avrupa kökenli
sanatçılara tanımış olduğu geniş imkânlarla ülkesine çekmeyi başarmıştır. Sanatın doğru eğitim süreçleri ve
doğru sanat politikaları ile gelişebileceği düşüncesinin yanı sıra, bilinçli bir burjuvazi desteğine de yoğun
Lowry Bates, Sanatı Görmek, (Çev. Necla Yurtsever, Zahir Güvemli),Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 1972, s. 228.
Kahraman, H. Bülent, “Sanatta Konvansiyonel-Tradisyonel İlişkisine Bakışlar”, Resim-Kavramsal Açısından – Gösteri Dergisi,
İstanbul 1991, s. 64.
28
Norbert Lynton, s. 236.
29
Sanat Tarihi Ansiklopedisi, Cilt: 4, Görsel Yayınları, Ans. Neş, Tic.ve San, A.Ş., s. 711-713.
26
27
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ihtiyaç duyulduğu çağımızda Amerika bu bilinçli tutumlarının ürünlerini de almayı başarmıştır.
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(10)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet N. ÖZDAL30
ORTAÇAĞ’DA ŞARAP TİCARETİ, MEYHANELER VE BUNLARA GETİRİLEN
KISITLAMALAR
WINE TRADE AND TAVERNS DURING MEDIEVEL AND LIMITATIONS ON THEM
ÖZ
İslamiyet, diğer dinlerden farklı olarak, alkollü içki tüketimini, hatta üretimini ve ticaretini
yasaklamıştır. Bu yasak, İslam coğrafyasında nebiz, şıra, meşrubat üretimini ve ticaretini ivmelendirmiştir.
Ama diğer taraftan alkollü içki üretimi de bazen gizli kapaklı bazen de açıkça devam etmiştir. Aleni biçimde
şarap üretimi, bazen üreticilerin Müslüman olup olmamalarıyla ilişkilidir. İran’da üreticilerin
azımsanmayacak kısmı Mecusi’dir. Güneydoğu Anadolu, Irak ve Suriye’de Hıristiyanlar (Süryaniler,
Ermeniler vs.), Mısır’da ise Yahudiler ve Kıptiler bu işi daha çok üstlenmişlerdir. Tüketimin aleniliği ise
kültürel alışkanlıklarla ilgili olabilir. Ortaçağ’da en çok içki tüketilen yerler, İran’ın bazı bölgeleri, kıyı
Akdeniz ile Bağdat, Kahire gibi büyük, kalabalık kentlerdir.
Meyhaneler içki çeşitlerinin, eğlenceye yönelik diğer hizmetlerle birlikte müşterinin beğenisine
sunulduğu işletmelerdi. Bazı dönemlerde mevcut iktidarlar, meyhane tarzı işletmelerin sundukları avantajı –
yüksek oranda vergi geliri– görmezden gelmeyerek, onların faaliyetlerini serbest bırakmışlardır. Ancak bu
tarz işletmeler her zaman için kamuoyunun infiali yahut dinine samimiyetle bağlı bir hükümdarın şahsi
tasarrufu dâhilinde müdahalelere açık olmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, İçki, Şarap, Meyhane, İşletmecilik, Fıkıh.

ABSTRACT
Islam, unlike other religions, prohibited alcohol consumption, its production and trade. This
prohibition accelerated the production and trade of nebiz (non-alcohol), must and soft-drink around Islamic
geography. On the other hand, production of alcoholic drink sometimes continued secretively and sometimes
not. Publicly wine production was generally associated with whether the producers are Muslims or not.
Substantial numbers of wine producers in Persian region were magi. Christians (Assyrian and Armenians,
etc…) in Southeastern Anatolia, Iraq and Syria, and Jews and Coptic Christians in Egypt have taken this job.
It is possible that the publicly consumption was related to cultural habits. During the Medieval, wine was
mostly consumed in some Persian regions, Mediterranean coasts, and great and crowded cities such as
Baghdad and Cairo.
The taverns were businesses that presented alcoholic drinks and other services for entertainments
along with costumers’ tastes. In some periods, the governing authority released activities of tavern-likebusinesses without ignoring the advantages offered (high portion of tax revenue). However, such kind of
businesses were always open to intervention of public outrage or under personal savings of sovereign who
was sincerely depended on his religion.
Keywords: Medieval, Alcoholic drink, wine, tavern, business, canon law.
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GİRİŞ
İslam dininin şarap hakkındaki kesin hükmü, egemen olduğu coğrafyalarda şarap imalatının ve
ticaretinin yapılmasını geniş ölçüde engellemiştir. Toplum nazarında da şarap üretimi yahut ticaretine yeltenen
Müslümanlar hakir görüldüğü için bu işler çoğu zaman gayrimüslimler tarafından sürdürülüyordu. Onlar da,
toplumsal baskı ve resmi engellemeler nedeniyle bu işi bazı zamanlarda gizli kapaklı yürütmekteydiler.
Aslında gayrimüslimlerin içki imal etmelerinde, birbirlerine satmalarında ve tüketmelerinde hukuki / fıkhi bir
engelleme yoktu. Ancak rast gelinen bir sarhoş Müslüman, onların Müslümanlara da satış yaptıkları şüphesini
çıkarıyordu ve bu durum, dini bütün bir Müslüman yönetici tarafından faaliyetlerine kısıtlama getirilmesine
yol açıyordu. Çok seyrek de olsa Müslüman olduğu halde bu ticarete bulaşanlara dair kayıtlar vardır.
İMALAT
Şarap, Endülüs İspanya’sında, İran’da, Mısır’da ve Mezopotamya bölgesinde üretilmeye devam etti.
Bira da Mısır ve Mezopotamya’da üretiliyordu. Mısır’da içki üretimi Kıpti Hıristiyanların ve Yahudilerin
elindeydi. Yahudiler, şarap üretiminde önemli bir ağırlığa sahiptiler. 31 Semerkand’ın Dargam kasabası
deyimlere geçen Dargam şarabı ile tanınıyordu.32 Irak’taki Sura kenti ve Yukarı Mısır’daki Esna kenti,33
şarapları ile meşhur diğer bazı yerlerdendi. Katar ve Bahreyn’de de içki üretiliyor ve tüccarlar tarafından
satılmak üzere başka yerlere götürülüyordu.34 İran’ın Damğan şehrinde nesillerdir şarap üreticiliği yapan ve
büyük üzüm bağları olan köylü aileler vardı. Bunlar, ürettikleri şarabı, duvarları siyah taştan yapılma, kilitli
mahzenlerde asırlık küpler içerisinde 5-6 ay kadar bekletiyorlar35 ve sonra da satışa sunuyorlardı. İbn Havkal,
İsfahan’a yakın Lencân kasabasının çok zengin Mecusi tapınak rahiplerinin de yıllandırılmış şarap üretip
sattıklarından bahsetmektedir. Dediğine göre insanlar da bu şaraptan satın almak üzere uzak yerlerden bu
kasabaya gelmekteydiler.36 Ortaçağ’da şarap üretiminin en meşhur olduğu İran şehri ise Şiraz idi. Makdîsî’nin
bu şehirde yaşayan Mecusilerin fazlasıyla rahat yaşam tarzlarıyla ilgili aktardığı bilgiler, 37 burada da şarap
üreticilerinin ekseriyetle Mecusiler olduğunu düşünmemizi sağlar. Üretim, el-Cezire bölgesinde ise
Hıristiyanların tekelindeydi, burada kilise ve manastırlara ait üzüm bağları vardı ve üretilen şaraplar bu
manastırların mahzenlerinde, ahşap fıçılar içerisinde muhafaza edilip yıllandırılıyordu.38 Mesela bugünkü Siirt
şehrine yakın bir yerde bulunan, 400 rahibin yaşadığı Ahvîşa Manastırı, bölgede üretilen üzümlerden şarap
imal ediyordu ve satıyordu.39
Şarap üretimiyle nam salan yerler, doğal olarak üzümleriyle meşhur yerlerdi. Seyahatnamelerde
üzümlerinin meşhur olduğu vurgulanan başlıca yerler arasında Herat, Şiraz, Güneydoğu Anadolu, Kuzey
Suriye, Remle (Filistin’de), Mısır, Tunus ve Deylem bölgesi bulunuyordu. Sözgelimi Deylem’deki Biyar
kasabasında üzüm yetiştiricileri arasında düşmanlık derecesinde bir rekabet vardı.40
Ortaçağ kaynaklarında, seyrek olmasına rağmen Müslüman olduğu halde şarap üretimine ve ticaretine

Nuh Arslantaş, İslam Dünyasında İktisadi ve İlmi Hayatta Yahudiler, İstanbul, 2009, s. 137.
Cüveynî, Tarîh-i Cihan Güşa, çev. Mürsel Öztürk, Ankara, 1998, s. 315.
33
Merîsiyye şarapları burada üretiliyordu, Ya’kûbî, Kitâbü’l-Buldân, çev. Murat Ağarı, Ülkeler Kitabı, İstanbul, 2002, s. 108.
34
Mekân itibarıyla buralarda üretilenin hurma şarabı olması kuvvetle muhtemeldir, Lebîd İbrahim Ahmed, “İslam Ortaçağında
Basra Körfezi’nin Tarihsel Kaynakları”, çev. Abdulhalık Bakır, (Ortaçağ Tarihi Metinlerine Dair Çeviriler – 1 içerisinde, s. 617636 arasında), Ankara, 2008, s. 629.
35
Bkz. Menûçihrî-yi Damganî, Dîvân, haz. F. Coşkuner, Menûçihrî-yi Damganî Dîvânının Tahlili ve Tercümesi, (Basılmamış
Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara, 2002, s. 333334, 365, 371, 385.
36
İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, çev. Ramazan Şeşen, 10. Asırda İslam Coğrafyası, İstanbul, 2014, s. 283.
37
Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, çev. Ahsen Batur, İslam Coğrafyası, İstanbul, 2015, s. 440.
38
Abdulhalık Bakır, Ortaçağ İslam Dünyasında Itriyat, Gıda, İlaç Üretimi ve Tağşişi, Ankara, 2000, s. 250.
39
eş-Şabustî, Kitâbu’d-Deyârât, thk. Kûrkîs Avvâd, Beyrut (Dâru’r-Raîdi’l-Arabî), 1986, s. 198.
40
Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 358.
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bulaşanlara dair satır arası kayıtlar da bulunmaktadır.41
Üretimi ve satışı yapılan diğer alkollü içkiler arasında bira ve mizr (buğday birası diyebiliriz) de vardı.
Bira üretiminde Mısır’ın adı çokça zikredilmektedir.42 İran’ın Rey şehrinde de bira üretilmekteydi.43
Horasan’ın çekirdeksiz üzümden yapılma içkileri meşhurdu.44 Harezm şehri ise kendi ürettiği veya Türk
göçebelerden temin ettiği kımızı Horasan bölgesine gönderiyordu.45 Sind bölgesindeki Saymur şehrinde
hindistancevizinden içki (atvak) üretilmekteydi.46 Mısır’ın Fustat’a yakın Şebru şehrinde ise bal şarabı
üretiliyordu.47 Yakut el-Hamevî, İran’daki Bestam kasabasından Bağdat’a mayhoş, sarıya çalan renge sahip
elma ihracatından söz etmektedir.48 Aynı bilgiyi veren Ebu Dülef ise burada ayrıca yeşil renkli şarap imal
edildiğini söyler ki,49 her iki bilgiyi birleştirdiğimizde imal edilen şeyin elma likörü olduğunu söyleyebiliriz.
14. yüzyıl Anadolu’su hakkında bize eşsiz bilgiler sunan el-Ömerî de, buradaki Tunguzlu (Denizli) şehrinde
nar likörü üretildiğini söylemektedir.50
Yasaklanmadığı dönemlerde, özel kırbalar veya fıçılar içerisindeki şarabın yüklendiği katırları ile
başka bir şehrin yolunu tutmuş bir Hıristiyan’a Ortadoğu’nun her yerinde rastlanabilirdi.51 Yasaklanmanın
olduğu dönemlerdeyse bir şehre içki sokmanın yolları, bu işe girişen kimsenin hayal gücü ile sınırlıydı.52
SATIŞ
İçki satışı da farklı dönemlerde mevcut yönetimlerin tepkileri doğrultusunda açıktan veya gizli
yapılabiliyordu. Örneğin 14. yy. Tuğlukşahlar dönemi Delhi’sinde dükkânlarda içki satışı kesinlikle yasak
iken,53 önceki yüzyıllarda Mekke gibi kutsal bir şehirde dahi içki tedarikçisi bulmak mümkündü.54 Kureyşî
Risâlesi’nde 9. yy. sonlarında Dımaşk çarşısında bulunan bir içki mağazasından bahsedilirken “… dükkânın
vitrininde çeşit çeşit cam kavanozlar içerisinde sergilenen şaraplar …”55 şeklinde bir ifade kullanılmaktadır.
Mısır’da da şarap, jarra denilen iki kulplu kavanozlarda satılırdı.56 Mazaherî, genel olarak yıllandırılmış
şarapların şişeler içerisinde, yeni şarapların ise toprak testilerde müşterilere sunulduğunu söyler.57 10. yüzyılda
Harran, şarap küpleri üretip civar bölgelerde gönderirdi.58
Suriye’de pazardan üzüm satın alıp el altından şarap imal edilmesi hakkında bkz. İbnü’s-Serrâc, Tuffâhu’l-Ervâh, haz. N.
Gürkan – M. N. Bardakçı - M. S. Sarıkaya, İstanbul, 2015, s. 189. Bağdat’ta pazardan üzüm satın alıp gizlice şarap imal edilmesi
hakkında bkz. İbnü’s-Serrâc, Tuffâhu’l-Ervâh, s. 200.
42
Bkz. İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 253.
43
Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 405.
44
İbnü’l-Fakih, Kitâbu’l-Buldân, Beyrut (Dâru İhyâi’t-Turası’l-Arabî), 1988, s. 254.
45
Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 335.
46
İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 253. Bu bölge Müslümanların yönetiminde olsa da, bahsedilen içkiyi üretenlerin bölge halkından
olan gayrimüslimler olmaları muhtemeldir.
47
İbn Havkal, Sûretü’l-Arz, s. 143.
48
Yakut el-Hamevî, Mûcemü’l-Buldân I-V, thk. F. A. Cundî, Beirut (Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye), t.y., I, s. 500.
49
Ebu Dülef, Rıhle, haz. S. Gündoğdu, Ebu Dülef’in İran Seyahatnamesinin Tercümesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi),
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Erzurum, 2013, s. 52.
50
el-Ömerî, Mesâliku’l-Ebsâr, çev. Ahsen Batur, Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım, İstanbul, 2014, s. 160.
51
İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, haz. M. Keskin, İstanbul, 1994, XIII, s. 207.
52
el-Bidâye ve’n-Nihâye’de, ayyaş görünümlü bir adamın şarap dolu metal bir kabı davul içerisine yerleştirmek suretiyle
Dımaşk’a sokmaya çalışırken yakalandığından bahsedilir. Adamın yakalanması, davulu taşırken bacaklarının titrediğini fark eden,
şehrin zeki yöneticisi Mûtemîd’in, davul içerisinde ağır bir şeyin bulunduğunu anlamasıyla gerçekleşir, İbn Kesîr, el-Bidâye ve’nNihâye, XIII, s. 239.
53
el-Ömerî, Mesâliku’l-Ebsâr, s. 48.
54
Bkz. İbn Abdürabbîh, el-İkdü’l-Ferîd, çev. Erkan Avşar, Nükteler ve Mizâhi Öyküler Kitabı, İstanbul, 2012, s. 129-130. Çok
daha sonraki bir dönemin (10. yy.) şairlerinden Menûçihrî-yi Damganî, bir beyitte şöyle diyordu: “Eğer şarap içen herkes
karışıklık çıkarsaydı Mekke ve Medine’de çok fesat olurdu.”, Menûçihrî-yi Damganî, Dîvân, s. 335.
55
Kureyşî, Risâle-i Kureyşî, haz. Süleyman Uludağ, Tasavvuf İlmine Dair Kureyşî Risâlesi, İstanbul, 2014, s. 240. Bu dönemde
Şam şehri Tolunoğulları’nın yönetimindeydi, aynı yer.
56
S. D. Goitein, A Mediterranean Society I, Economic Foundations, Berkeley, 1967, s. 256.
57
Ali Mazaherî, Ortaçağda Müslümanların Yaşayışları, çev. Bahriye Üçok, İstanbul, 1972, s. 220-221.
58
Makdîsî, , Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 155.
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TÜKETİM
Genel anlamda şarap kültürünün yaygın olduğu Akdeniz havzasında İslamiyet yayıldıkça içme
kalıpları da köklü biçimde değişmişti. Bu yasak, diğer tüm alkollü içkileri de kapsayacak şekilde genişti.
Yasak, bazı yerlerde katı biçimde59 bazı yerlerdeyse daha müsamahakâr biçimde uygulandı. Müslüman
İspanya ve Portekiz’de de şarap üretimi-tüketimi devam etti.60 Mısır’da içki tüketimi, özellikle Fatımîler
döneminde çok yaygındı.61 Makdîsî, Fustat’taki, özellikle yaşını başını almış kişilerin ortalıkta ayyaş ayyaş
gezinmelerini yadırgıyordu.62 Fas’ta da şarap bolca tüketiliyordu. Ama burada şaraba düşkün olanlar, özellikle
kadınlardı.63 İran bölgesi de İslamiyet-öncesi şarap alışkanlıklarını tam anlamıyla terk edememişti. 10. yy
sonlarında Nişabur bîmâristanları, aşırı içki tüketimine bağlı rahatsızlıklardan şikâyetçi hastalarla doluydu. 64
Şiraz kentinde de sarhoş halde çarşıları gezen ulema giyimli insanlara sıkça rastlanıyordu.65 Birçok İranlı şair,
kan kırmızısı ya da erguvani şarap üzerine beyitler, rubailer kaleme almışlardı. İranlı Ömer Hayyâm gibi Arap
şair Ebu Nuvas da içkiyi yüceltiyor, içkili sohbetlerde şiirler okuyordu.66 İnsanlar, bugün de olduğu gibi, bazen
bir şeyleri kutlamak için67 bazen de sadece içmek için meyhanelere gidebiliyorlardı. Genel anlamda şarap
içme işi, kişilerin şahsi köşk, ev veya bahçelerinde gerçekleştirdikleri takdirde, görmezden gelinen bir
olguydu.68
TÜKETİME DAİR KISITLAMALAR
Gayrimüslimlerin içki üretim ve ticaretlerine yönelik kısıtlamalar çoğu zaman tümüyle ortadan
kalkıyordu. Çünkü devlet üreticilerden hatırı sayılır miktarda vergi (cibâye = alkollü içeceklerden alınan vergi)
alıyordu ve bu durum işine yarıyordu. Öyle ki Eyyubîler dönemi (yaz-1194) Mısır’ında içki üretim atölyeleri
devletin koruması altına alınmış, ev usulü içki üretimi ise vergilendirmenin mümkün olmaması nedeniyle
yasaklanmıştı. Fakat imalathanelerin devlet himayesine girmesi, üretim ile beraber tüketimi de gözle görülür
bir şekilde arttırmıştı.69 1195 yılında Mısır şarap imalathaneleri 12.000 Dinar ek vergiye tabi tutulmuş,
karşılığında da şarabın her yerde satış ve tüketiminin serbest olduğu ilan edilmişti.70
Genellikle devletin siyasi ve ekonomik yönden güçlü olduğu dönemlerde hükümdarlar ani bir kararla
şarap ile ilgili her şeyi kapsayan genel bir yasaklama getirebiliyorlardı. Yasağa, hükümdarı bir âlimin bu
hususta teşvik etmesi yahut dini bütün hükümdarın kendi iradesiyle verdiği karar neden olabilirdi. Bazen halk
da (özellikle Hanbelî Mezhebi’nden olanlar), şarap kullanıcılarına yahut satıcılarına karşı toplu hareketlerde
bulunabiliyorlardı. Bu hareketler genellikle toplu kavga ve arbedelere dönüşüyor, hemen sonrasında ise
yöneticiler tarafından bastırılıyor ve çoğu zaman hareketi başlatanların meydan dayağına tabi tutulmaları ile
son buluyordu. 12 Temmuz 1357’de Dımaşk’ta meydana gelen böyle bir hadise bastırıldığında, olayı
başlatanlar tokmaklarla dövülüp teşhir edilmiş ve “İşte bu, sultanın bilgisi altında cereyan ettiği halde,
el-Ömerî, Hindistan’da Sultan Muhammed b. Tuğluk Şah dönemindeki katı içki yasağına ve bu yasağa uymayanların şiddetle
cezalandırıldığına değinmektedir, el-Ömerî, Mesâliku’l-Ebsâr, s. 39, 48.
60
Tom Standage, Altı Bardakta Dünya Tarihi, çev. Ahmet Fethi, İstanbul, 2009, s. 78-79.
61
Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti, çev. Salih Şaban, İstanbul, 2014, s. 447, 449. Sadece Fatımî halifesi Hâkim
içkiyi yasaklamıştı.
62
Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 213.
63
Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti, s. 447.
64
Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 310.
65
Makdîsî, Ahsenü’t-Tekâsîm, s. 440.
66
Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti, s. 449.
67
Birkaç tüccar arkadaşın ticari seyahat öncesinde veda partisi düzenlemek adına bir meyhanede, kadınlı-erkekli grup olarak
buluşmalarına dair bir hikâye için bkz. Cevberî, el-Muhtâr fî Keşfi’l-Esrâr, çev. Hüseyin Kaya, Şarlatanların Sırları, İstanbul,
2006, s. 154-156.
68
Bkz. İbnü’s-Subkî, Tabakâtu’ş-Şâfiiyyetü’l-Kübrâ I-X, thk. M. M. Et-Tanâhî - A. M. el-Halev, Kahire (Matbaatu İsa el-Babi elHalebî), 1964, II, s. 172; İbn Abdürabbîh, el-İkdü’l-Ferîd, çev. Erkan Avşar, Şarlatanlar, Deliler, Cimriler ve Asalaklar Kitabı,
İstanbul, 2012, s. 141-144; Câhız, Kitâbu’l-Buhalâ, çev. Selahattin Hacıoğlu, Cimriler Kitabı, İstanbul, 2012, s. 59-60.
69
Bakır, Itriyat, Gıda, İlaç Üretimi ve Tağşişi, s. 254-255.
70
Bakır, Itriyat, Gıda, İlaç Üretimi ve Tağşişi, s. 255.
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kendisini ilgilendirmeyen işlere bulaşanların cezasıdır” diye duyuru yapılmıştı.71 Yasaklarla ilgili bir diğer
tartışma ise dökülen şarapların, kırılan küplerin, tahrip edilen şarap kaplarının tazmin edilip edilmeyeceği
idi.72
İçki ile ilgili yasaklar, özellikle uzun süreli savaşların devam ettiği ve hazinenin nakde en çok ihtiyaç
duyduğu dönemlerde kaldırılıyordu. Böylece, kısa süre öncesine kadar yasak olan bu sektör, artık hazinenin
gelir kaynaklarından biri haline geliyordu. Kıtlık dönemlerinde ise, başa gelen bu uğursuzluğun müsebbibi
olarak görülen şarap, yeniden yasaklanma ve takibata maruz kalıyordu.73 Hükümdarların içki üretimiyle ilgili
bu çelişkili ve istikrarsız politikaları, gayrimüslim üreticileri ekonomik manada çıkmazlara soktuğu gibi aynı
zamanda bu işlerin kontrolörleri olan muhtesipleri de zor durumda bırakılıyordu.74
MEYHANE İŞLETMECİLİĞİ
Meyhaneler içki çeşitlerinin, eğlenceye yönelik diğer hizmetlerle birlikte müşterinin beğenisine
sunulduğu işletmelerdi. İyi hizmet sunan bir meyhanenin konseptinde şarap servisi + meze (doğranmış meyve,
aperatifler) + müzik + şarkı ve dans + cariyelerle sohbet (konsomasyon) + dekor tamamlayıcılar (güzel
kadehler ve yanında vazo içerisinde çiçek demetleri vs.) bulunabilirdi.75 Irak’taki meyhane çalışanı garsonlar
ve garson kızlar umumiyetle Hıristiyanlardı.76 Bir kayıtta, Halep’teki meyhane çalışanlarının özel servis
kıyafetli oldukları bilgisi bulunmaktadır.77
Irak’ta, Dicle ve Fırat’ın kıyılarında bulunan ve Mecusi şatolarının veya Hıristiyan manastırlarının
müştemilatında düzenlenmiş olan kır meyhaneleri de vardı. Yakındoğu’nun çoğu şehrinde taverna olarak
sadece geceleri hizmet veren yerler bulunurdu. Fatımî dönemi Mısır meyhaneleri yalnızca dini bayram
günlerinde kapalı olurlardı.78 Memlûklu dönemi Mısır’ındaki bir meyhanede, şarap ve biradan başka, beştekî,
kuru üzümden yapılan aksumâ ve temrbeğâvî ile kısrak sütünden yapılan kımız gibi içkilerin de bulunma
ihtimali yüksekti.79
İbnü’l-Fakîh, Sicistan’ın içki tüketilen eğlence mekânlarının meşhur olduğunu söylemektedir.80
Makdîsî de Şiraz’da resmi ruhsatlı meyhanelerin var oldukları bilgisini verir.81 Makdîsî’nin eserine bu kaydı
aldığı dönemde Şiraz, Büveyhî Hanedanlığı’nın elindeydi. Büveyhîler döneminde Bağdat’ın da hemen her
yerindeki meyhanelerin sayısı artmıştı.82 12. yüzyıla gelindiğinde ise mevcut yönetimlerin –Selçuklu
Hanedanlığı ile Abbasî Halîfeliği– baskı ve yönlendirmeleri neticesinde Bağdat’ın neredeyse tüm meyhaneleri
şehrin batı yakasındaki Kerh Mahallesi’ne kanalize olacaktı.83 Kuzey Afrika meyhanelerinin çoğu, denizcilere
hitap edecek biçimde liman kentlerindeydi. Bölgenin iç kesimlerinde de meyhaneler bulunuyordu.
Ifrikiyye’de, Mesile’ye bir konak mesafedeki Üsecit beldesinde Kutâme Berberilerine ait meyhaneler vardı.84
İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, XIV, s. 391-392.
İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, XIII, s. 447, 449; XIV, s. 137.
73
Bkz. İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Târih, çev. A. Ağırakça, A. Özaydın ve diğ., İstanbul, 2008, IX, s. 455; Makrîzî, el-Mevâizu ve’lİʽtibâr fi Zikri’l-Hıtati ve’l-Ȃsâr, Kahire, 1270, II, s. 108; Nâsır-ı Husrev, Sefernâme, çev. Abdülvehap Tarzi, İstanbul, 1950, s. 72;
Baypars Tarihi, çev. Şerafeddin Yaltkaya, İstanbul, 1941, s.143,148; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, XII, s. 224, 235, 259, 274,
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Diğer taraftan Kayrevan şehrinde hiç meyhane yoktu, bu civarda halk genel olarak içki tüketimine tavır
koyuyordu.85 Bekrî, Tenes’e yakın Beni Varifin (günümüz Cezayir’inde) beldesinin de meyhaneleriyle ünlü
olduğunu söylemektedir.86
MEYHANELERE YÖNELİK KISITLAMALAR
Gizli kapaklı işletilen meyhaneler, hem hükümetin hem de halkın mücadele ettikleri bir konuydu.
Açıktan ve izinli olarak işletilen meyhaneler ise halkın tüm hoşnutsuzluğuna rağmen hükümetlerin vergi
almak suretiyle rant sağladıkları, bu nedenle çoğu zaman meşru kabul edilen mekânlardı. 13. yüzyıl
ortalarında, yalnızca Mısır’daki meyhane ve pubların (mizr evleri) devlet hazinesine katkıları günlük 1.000
dinar civarındaydı.87 Buna rağmen bazı dönemlerde meyhanelere yönelik menfi tavırlar alınmaktaydı.
Kroniklerde herhangi bir yıla ait olarak, “…(Hükümdar), bu yıl meyhanelerden alınan vergileri iptal etti”
şeklinde bir ibarenin bulunması, o yıl tüm meyhanelerin işletme izinlerinin iptal oldukları ve kapatıldıkları
anlamına gelmektedir. Bazı zamanlarda ise bu durum, şehrin tamamıyla bu tasvip edilmeyen olgudan
temizlenmesi şeklindeki bir teşebbüse dönüşüyordu. Salahaddîn-i Eyyubî döneminde, 1181-82 yılında alınan
meyhanelerin yıkımı ile ilgili karar doğrultusunda, İskenderiye şehri çevresindeki 120 meyhane yıktırılmıştı.88
1075 ve 1085-86 yıllarında da Bağdat’taki meyhanelerin yıkımı ile ilgili karar doğrultusunda meyhanelerin
tahrip edilmesiyle yetinilmemiş, bu sektördeki tüm çalışanların şehirden sürgün edilmeleri gündeme gelmişti.
Nitekim 1075 yılında bu kişilerin birçoğu, Bağdat’ın batı yakasına yerleştirildiler.89 Birçok uygulamada ise,
bu alanda çalışan insanlar, farklı çalışma alanlarına yönlendirilmişler, çeşitli alanlarda işlere
yerleştirilmişlerdi.
Memlûklu Sultanı el-Muzaffer (Çaşniğîr Baybars), Ekim / Kasım 1309 tarihli buyruğunda, tüm Suriye
sahil beldelerinin yetkililerine oralarda içki içmenin yasaklanmasını, meyhanelerin yıkılmasını ve
meyhanecilerin sürgün edilmesini emrediyordu.90 Yaklaşık 10 yıl sonra (Eylül / Ekim 1320 ve Temmuz
1321’de ayrı ayrı iki kez) İlhanlı hükümdarı Ebu Saîd de meyhaneleri kapattırmış, bir kısmını tahrip
ettirmişti.91 Yasaklama uygulamalarının birçoğunda içkiler toprağa veya bir akarsuya dökülüyor, içki kapları
kırılıyor, metal olanları ezilip kullanılamaz hale getiriliyor, çalgı aletleri de kırılıyordu. İşletme sahibine
verilen bu maddi zarar ise, mezhep imamlarının kabul gören görüşleri doğrultusunda bazen aynıyla tazmin
ediliyor, bazen de edilmiyordu.
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(11)
Yrd. Doç. Dr. İsmail YILMAZ
ANTAKYA-İZNİK-İSTANBUL HATTININ HIRİSTİYANLIĞIN ŞEKİLLENMESİNDEKİ
ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF ANTIOCH-NICAEA-CONSTANTINOPLE LINE IN THE FORMATION OF
CHRISTIANITY

ÖZ
İlk dönemlerden itibaren insanoğluna kucak açan ve son bin yıllık tarihinde de milletimize anavatan
olan Anadolu coğrafyası, stratejik konumuyla insanlığın gözdesidir. Uygarlıklar beşiği olarak anılan
Anadolumuz, farklı din mensuplarını da huzur içerisinde bir arada barındırmaktadır.
Milattan sonra birinci yüzyılda Filistin’de doğan Hıristiyan dininin gelişme safhası, Anadolu toprakları
üzerinde gerçekleşmiştir. Bu çalışma, Antakya-İznik-İstanbul hattının Hıristiyanlığın şekillenmesindeki
önemini, dinin yayılması ve Teslis’in formüle edilmesi kapsamında açıklamayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: İsa Peygamber, Hıristiyanlık, Pavlus, Teslis.

ABSTRACT
Anatolian geography, which has embraced humankind from the first periods and which has been the
homeland of our nation in the last thousand years, is the favorite of humanity because of its strategic location.
Our homeland Anatolia, known as cradle of civilization, also accommodates members of different religions
together in peace.
The process of the development of the Christian religion, that appeared in Palestine in the first century
after Christ, occured on Anatolian soil. The aim of this study is to explain the importance of Antioch-NicaeaConstantinople line in the formation of Christianity within the scope of the spread of religion and the
formulation of the Trinity.
Keywords: Jesus The Prophet, Christianity, Paul, Trinity.
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Bu makale, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde (Ağrı, 12-14 Ekim 2016) sözlü olarak sunulan
bildirimizin ek bilgilerle geliştirilerek yeniden düzenlenmiş şeklidir.
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GİRİŞ
“Güneşin doğduğu topraklar” adıyla anılan Anadolu coğrafyası, kutsal metinlerde işaret edilen büyük
tufandan kurtulan insanlık âlemine tarihin ilk dönemlerinden itibaren güvenli bir liman olarak tüm
cömertliğiyle kucak açmakta; beşeri hayatın temel alanlarını tanzim eden uygarlıklara ev sahipliği
yapmaktadır. Stratejik coğrafi konumuyla insanlığın gözdesi, milletimizin de bin yıllık vazgeçilmez anavatanı
olan Anadolumuz, batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine her köşesinde zaman ve mekâna damgasını
vuran bu uygarlıkların izlerini muhafaza etmektedir.
Türk-İslam medeniyetinin ihtişamını tüm canlılığıyla yansıtan Anadolu kıtası, tarihî ve coğrafî
kesişmeler sebebiyle Mezopotamya, eski Mısır, Hitit, Frigya, Urartu, Lidya, İyonya, eski Yunan, Roma ve
Pers uygarlıklarının da karşılıklı etkileşimine açık olmuştur. Milattan sonra birinci yüzyılda Filistin’de doğan
Hıristiyan dininin yurdumuz topraklarındaki şekillenme ve gelişme dönemi, bu etkileşim ortamına kısmen
tanıktır. İsa Peygamber ile başlayan, Pavlus tarafından inşa edilen, ilk ekümenik konsillerle de şekillenen
Hıristiyan dininin gelişim sürecinde Antakya-İznik-İstanbul hattının önemini açıklamayı hedefleyen bu
çalışma, söz konusu etkileşimin binlerce yıllık serencamından birkaç yüzyıllık küçük bir kesittir.
İsa Peygamber ve Kutsal Tebliği
Meryem oğlu İsa Peygamber, iki bin yıllık geçmişi ve iki milyarı aşan mensubuyla, yaşayan dünya
dinleri arasındaki sayısal sıralamanın ilk basamağında yer alan Hıristiyan dininin en önemli ismidir. Asırlarca
mesih bekleyen Yahudi milletinin92 Kutsal Yasa’sını ıslah görevini yüklenen İsa Mesih’in kimlik ve konumu,
teolojik esaslara konu mucizevî doğumuyla Hıristiyan dininin odak noktasını oluşturmaktadır.93
Yeni Ahit ifadelerine göre, Beytlehem’de dünyaya gelen Meryem oğlu İsa, Nasıra’da yetiştiği için
Nasıralı İsa olarak da anılmaktadır.94 Küçük yaşlardan itibaren bilgeliğiyle tapınaktaki Yahudi din adamlarını
dahi kendisine hayran bırakan Nasıralı İsa, otuz yaşlarındayken tebliğ görevine başlamıştır.95 Kutsal Yasa’nın
“Tanrı Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin
gibi seveceksin”96 fermanını ebedi hayatı kazanmanın sırrı olarak tanımlayan İsa Peygamber, “Yüce Tanrı’dan
başka hiçbir varlığa ibadet edilemeyeceğini ve yalnızca O’na secde edilmesi gerektiğini”97 bildirmiştir. Kutsal
davetine koşup gelenlere dünya ve ahiret mutluluğunun formülünü söyleyen Hz. İsa, “gönlü zengin, özü
sağlam, sözü doğru, kalbi temiz, barıştan yana, zulme karşı” olan müminlerin ancak kurtuluşa ereceğini
vurgulamıştır.98
İsa Peygamber, “çobansız kalmış koyunlar gibi şaşkın ve perişan” olarak tasvir ettiği bölge halkına
Mesihçilik, Yahudi eskatolojisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. İnanışa göre; karizmatik bir kurtarıcı (Mesih),
Yahudilere dini ve siyasi bağımsızlıklarını kazandırarak onların Filistin topraklarındaki Davud Krallığının ihtişamlı günlerine
dönmelerini sağlayacaktır. Bkz. Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, İsam Yayınları, İstanbul 2010, s. 114-115.
93
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şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, ‘Korkma Meryem’ dedi, ‘Sen
Tanrı’nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine ‘Yüceler
Yücesi’nin oğlu denecek. Rab Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik
sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir.’ Meryem, meleğe ‘Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki’ dedi. Melek ona şöyle
cevap verdi: Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal,
Tanrı Oğlu denecek.”; Meryem oğlu İsa’nın doğum tarihi, çeşitli olaylara izafeten yapılan tahminlerle MÖ 4 olarak kabul
edilmektedir. Bkz. Ömer Faruk Harman, “İsâ”, TDV İslam Ansiklopedisi (DİA), C. 22, İstanbul 2000, s. 466.
94
Matta 2:1-23; Beytlehem/Beytülahm, Kudüs'ün 8-10 km kadar güneyindeki Yuda/Yahudiye bölgesinde yer alan bir
şehirdir. Bkz. Abdurrahman Küçük, “Beytülahm”, DİA, C. 6, İstanbul 1992, s. 86; Nasıra, İsa’nın doğduğu yer olarak da
tanıtılmaktadır. Kendisinden önce hiçbir şöhreti olmayan Galile/Celile eyaletinin Nasıra kasabasında doğan Meryem oğlu İsa’nın
bu nedenle Nasıralı adıyla anıldığı belirtilir. Onun Beytüllahim’de dünyaya gelmiş gibi gösterilmesi, dolambaçlı bir iddiadan
ibaret görülmektedir. Bkz. Ernest Renan, İsa’nın Hayatı, Çev. Ziya İhsan, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1992, s. 17.
95
Luka 2:41-52, 3:23; İncillerde Nasıralı İsa’nın peygamberliğine halkın tanıklığı hakkında bkz. Matta 21:10-11, 46, Luka
7:16-17, Markos 14:65.
96
Luka 10:25-28.
97
Matta 4:8-10.
98
Matta 5:1-10.
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havarilerini gönderiyor, onları “İsrail halkının yitik koyunlarına gidin” uyarısıyla görevlendiriyordu.99
Hıristiyan dininin kanonik bilgi kaynakları kabul edilen İnciller, onun özellikle bölgedeki İsrailoğullarına
yönelik gerçekleştirdiği tebliğ faaliyetlerinin hedefinde, dini ve ahlaki zafiyet içindeki din adamlarının yer
aldığını bildirmektedir. Musa Peygamber’in kürsüsünde oturan Yahudi din bilginlerinin gösteriş ve kandırma
içinde olduklarını söyleyen İsa, onların ikiyüzlü tutumları ve ahlak ilkelerini çiğnemeleri sebebiyle cehennem
azabını hak ettiklerini belirtmekteydi.100
Halk üzerinde etkili olan bu söylemleri sebebiyle kendisini yok etmek için fırsat kollayan Yahudi
yüksek din kurulu Sanhedrin yetkilileri ve Roma eyalet valisi Pilatus tarafından dini-siyasi isyancı ilan edilen
İsa Peygamber, otuzlu yaşlarda kanlı çarmıh cezasına çarptırıldı.101 Hıristiyan kutsal kitabında; alçaltıcı bir
cezayla çarmıha gerilerek ölüm acısını tadan Meryem oğlu İsa’nın üç gün sonra dirildiği, havarilerini
toplayarak onları yeni bir vazifeyle görevlendirdiği ifade edilmektedir: “İsa onlara şöyle buyurdu: Dünyanın
her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise
hüküm giyecek.”102
Antakya Hıristiyanlığı ve Pavlus Misyonerliği
Makedon kral İskender’in komutanlarından Selevkos I. Nikator tarafından Selevkos krallığının
başkenti olarak kurulan (MÖ 300) Antakya şehri, Antikçağ’da Yunan medeniyeti ile Doğu medeniyetinin
buluştuğu merkez konumundaydı. Tarihin bu önemli şehri, MÖ 64 yılında Roma İmparatoru Pompei
tarafından imparatorluk topraklarına katılmıştı. İsa Peygamber’in çarmıh hadisesinden sonraki dönemlerde
Kudüs bölgesinde baskıya maruz kalan İsa yanlıları, Roma’ya bağlı bir vali tarafından yönetilen Antakya’ya
göç etmeye başladılar. Barnaba ve Pavlus’un bölgedeki gayretli çalışmalarına havari Petrus’un da destekleri
eklenince, Antakya’da putperestlikten vazgeçip İsa Mesih yanlısı olmayı tercih eden
“Hıristiyanlar/Mesihçiler” adlı bir cemaat ortaya çıktı.103
İlk olarak İsrailoğullarına yönelen İsevi tebliğin sonraki safhada diğer milletleri de içine alan bir
Hıristiyan topluluğuna dönüşerek Antakya’da kabul görmesinde, şehrin Kudüs’teki baskılardan uzak sakin bir
ortama sahip olması ve farklı inanç yapılarının hoşgörüyle bir arada yaşayabilmeleri önemli rol oynuyordu.
Antakya şehri, imparatorluk merkezi Roma’ya ulaşım kolaylığı, ekonomik açıdan seviyesinin yüksekliği,
Kapadokya, Asya ve Akdeniz ülkeleri için de bir giriş kapısı olması sebebiyle Hıristiyanlığın Anadolu,
Mezopotamya, Ege ve Yunanistan’a yayılmasında merkezi görev üstleniyordu.104 Hıristiyan dininin mimarı
olarak anılan Pavlus (ö. 67)105 kendini tanıtırken, Kilikya’nın Tarsus kentinde doğan bir Yahudi olduğunu,
99

Matta 10:5-11.
Matta 23:1-39.
101
Yuhanna 19:1-18; Mehmet Katar, “Tevhitten Teslise Geçiş Sürecinde Hıristiyanlık” (Bir Yahudi İhya Hareketi Olarak
Başlayan Hıristiyanlığın Evrensel Bir Din Haline Geliş Öyküsü), İslâmî Araştırmalar, C. 20, S. 3, Ankara 2007, s. 332; Geniş bilgi
için bkz. Mahmut Aydın, Hz. İsa’ya Ne Oldu, Otto Yayınları, Ankara 2011, s. 13-45.
102
Markos 16:15-16.
103
Gürhan Bahadır, “Kuruluşundan IV. Yüzyıla Kadar Antakya”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, C. 7, S. 13, Hatay 2010, s. 350-357; Elçilerin İşleri, 11:19-26; Yasin Suresi’nde yer alan, tefsirlerde de Habib-i Neccar
kıssası olarak değerlendirilen 13-27. ayetlerde söz konusu beldenin Antakya olduğu ifade edilmektedir. Bkz. Gürhan Bahadır,
“Hıristiyanlığın Antakya’da Şekillenmesi ve Habib-i Neccar”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.
10, S. 23, Hatay 2010, s. 210-213; Halil Sahillioğlu, “Antakya”, DİA, C. 3, İstanbul 1991, s. 228-229; Bu ismin kullanılmaya
başlandığı en erken tarih olarak bazı yazarların MS 43 yılını ileri sürdükleri belirtilmektedir. Bkz. Bkz. Şinasi Gündüz, Pavlus
Hıristiyanlığın Mimarı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2011, s. 16.
104
Mehmet Aydın, “Antakya ve Tarsus Eksenli İlk Dönem Hıristiyanlığına Bir Bakış”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 2003 Bahar, S. XV, Konya 2003, s. 7.
105
“Günümüz Hıristiyanlığının temel dogma ve düşüncelerinin geri planında Pavlus’un yaklaşımları yatmaktadır. Onun
Kristosentrizmi, kurtuluş ve eskatoloji anlayışı, kozmolojisi, tanrısal hukuk ve egemenlik kavramlarına getirdiği yorumlar ve
benzeri düşünceleri, günümüz Hıristiyan geleneğinin oluşup gelişmesinde temel rol oynamıştır. (…) Bu nedenle Pavlus,
Hıristiyanlık tarihinin en önemli siması, hatta Hıristiyan dinsel geleneğinin hemen her alana damgasını vuran merkezi bir figürdür.
Bir bütün olarak değerlendirildiğinde Hıristiyanlık, Pavlus tarafından geliştirilen bir din olarak karşımıza çıkar.” Bkz. Gündüz,
Pavlus Hıristiyanlığın Mimarı, s. 253; Pavlus, bir mektubunda, “Tanrı’nın kendisine lütfettiği görevin gereği olarak bir bilge
100
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sıkı bir dini eğitim gördüğünü söylemektedir.106 Yeni Ahit bölümlerinden Elçilerin İşleri’nde anlatıldığına
göre; binbir türlü zulümle İsevi tebliğin karşısında yer aldığını beyan eden Pavlus, İsa yanlılarını zincirlerle
bağlatıp zindanlara attırmak, onları havralarda sopalarla dövdürmek gibi eziyetlerde bulunmaktaydı. İsa’ya
iman edenlerin ölüme mahkûm edilmeleri için görüş bildiren ve mahkemelerde oy kullanan Pavlus öyle bir
öfkenin esiriydi ki, adeta bu insanların kökünün kazınması arzusuyla saldırılarını Kudüs dışına da taşıyordu.
Pavlus, İsa yanlılarını yakalayıp Kudüs’e getirmek için başkâhinlerin izin ve yetkisiyle Şam yolculuğuna
çıktığı esnada ışıltılı bir rüyet içinde İsa’nın hitabına muhatap oldu; mesihî yola baş koyması ve ayrım
yapmadan bütün toplulukları iman yoluna davet etmesi gerektiği kendisine bildirildi.107
Mektuplarında, “Tanrı’nın Müjdesi’ni anlatmak için İsa Mesih ve Baba Tanrı tarafından özellikle
görevlendirildiğini” yazan Pavlus108, bu olaydan sonra kendisini onun bir elçisi gibi görmeye başlamıştır.109
Kudüs’e döndüğünde aralarına katılmak istediği İsa yanlılarının kendisi hakkındaki derin şüpheleri sebebiyle
dışlanan Pavlus’a toplumda çok sevilen Barnaba’nın destek vermesi, onun cemaate kabul edilmesini
kolaylaştırmıştır.110 Helen kültürünün etkisi altındaki topraklarda doğan ve yetişen Barnaba ile Pavlus arasında
sağlanan bu birliktelik, yukarıda sözü edilen Antakya’daki koordineli çalışmaların zeminini oluşturmuştur.111
O dönemlerde Akdeniz coğrafyasında serbest seyahat edebilme avantajı sağlayan Roma vatandaşlığı
hakkına sahip Tarsuslu Pavlus, Antikçağ’ın başta gelen şehirlerinden olan Antakya’yı misyonerlik
çalışmalarının ana üssü yapmıştır. Bölge halkı; diaspora Yahudileri, inançsızlar toplumu/Gentileler ve İsa
yanlısı gruplardan müteşekkildi. Hıristiyanlık tarihinde sistemli misyonerlik faaliyetlerini başlatan kişi olarak

mimar gibi temel attığını, diğer kişilerin de zaten bu temel üzerine inşada bulunduğunu” açıkça ifade ediyor; “Müjde’yi
ulaştırmakla Mesih İsa’da onların manevi babası olduğunu ve kendisinin örnek alınması gerektiğini” bildirerek adeta bunu
perçinliyor. Bkz. I Korintliler, 3:10, 4:14-16.
106
Elçilerin İşleri, 22:2-3; Pavlus’un tahmini doğum tarihinin MÖ 9-8 yılları olduğu söylenmektedir. Pavlus’un doğduğu şehir
olan Tarsus, aynı zamanda Helenizmin hâkim olduğu, eğitim ve kültürel açıdan yüksek seviyede bulunan, üniversiteye sahip bir
şehir olarak tanıtılmaktadır. Bkz. Fuat Aydın, Pavlus Hıristiyanlığına Giriş, Eskiyeni Yayınları, Ankara 2011, s. 59-60; Süleyman
Turan, Misyonerliğin Kurucusu Pavlus, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 75-81; Hıristiyanlık öncesi Tarsus’un dini ve
kültürel yapısı hakkında ayrıca bkz. Münir Yıldırım, “Tarsus’un Dini Tarihine Tarihsel Bir Yaklaşım”, Çukurova Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 2, Adana 2006, s. 104-105; İnançsızlığın hâkim olduğu Tarsus doğumlu Pavlus’un ailesi,
oraya yerleştirilmiş olan göçmen Yahudilerdendir. Onun dini faaliyetleri öncelikli olarak inançsız milletlere yöneliktir. O nedenle
de Pavlus “İnançsızlar Havarisi” olarak anılmaktadır. Bkz. William Mitchell Ramsay, Tarsus (Aziz Pavlus’un Kenti), Çev. Levent
Zoroğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2000, s. 1-5.
107
Elçilerin İşleri 22:4-5, 26:9-18; Pavlus’un İsa Peygamber’i dünyevi hayatında iken tanıdığını iddia eden bazı araştırmacılar
olsa bile, bunun tersini savunan araştırmacıların çoğunlukta olduğu belirtilir. Bkz. Aydın, Pavlus Hıristiyanlığına Giriş, s. 108-114.
108
Romalılar 1:1; I Korintliler, 1:1-4; II Korintliler 1:1-2; Galatyalılar, 1:1-2, 2:7-8; Efesliler 1:1; Koloseliler 1:1; I Timoteos
1:1; II Timoteos 2:1; Titus 1:1-3; Pavlus’un mektuplarındaki İsa imajının Mesihî bir portre arz ettiği belirtilmektedir. Bkz. David
Seccombe, “İsa’nın Öyküsü ve Pavlus’un Misyonerlik Stratejisi”, Çev. Dursun Ali Aykıt, Pavlus’u Düşünmek (Ed. Cengiz
Batuk), Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006, s. 241-243.
109
Gündüz, Pavlus Hıristiyanlığın Mimarı, s. 45; Kaleme aldığı mektuplarıyla “ilk Yeni Ahit yazarı” olarak isimlendirilen
Pavlus’un miladi otuzlu yıllarda Hıristiyanlığı kabul ettiği ve söz konusu mektuplarını da o yılların hemen ardından yazdığı ifade
edilmektedir. Bkz. Bent Noack, “Teste Paulo: İsa ve İlk Hıristiyanlığa Temel Bir Şahit Olarak Pavlus” Çev. Dursun Ali Aykıt,
Pavlus’u Düşünmek (Ed. Cengiz Batuk), s. 46-47.
110
Elçilerin İşleri 9:26-28; Barnaba, Kıbrıs doğumludur. Tarihte “Hıristiyan” adının ilk olarak kullanılması, havariler
tarafından sevilen Barnaba'nın çalışmalarıyla oluşan toplulukları isimlendirmek içindir. O, İsa ve havarileriyle bir arada bulunmuş,
cömert davranışlarıyla Yeni Ahit’e de yansıyan övgüler kazanmıştır. Bu şahsa ait olduğu belirtilen incil, teslis ve inkarnasyonu
reddedip, Hz. Muhammed’in geleceğini müjdelediği için apokrif sayılarak yasaklanmış ve yok edilmeye çalışılmış olmasına
rağmen bazı kilise liderlerinin kopyalarını saklaması suretiyle varlığını devam ettirmiştir. Fazla bilgi için bkz. Osman Cilacı,
“Barnaba İncili”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. V, İstanbul 1992, s. 76-81; Barnabas İncili, Çev. Mehmet Yıldız, Elif Kitabevi,
İstanbul 2009, s. 111-122; Barnaba’nın Pavlus’a desteği hakkında bkz. Aydın, “Antakya ve Tarsus Eksenli İlk Dönem
Hıristiyanlığına Bir Bakış”, s. 8-9.
111
Barnaba ile Pavlus’un birlikteliği, maddi-manevi olarak yardım ettikleri pagan toplum tarafından “Tanrılar insan kılığına
girip yanımıza inmiş” şeklindeki hayretli sözlerle eski Yunan’a ait tanrılar panteonundaki Zeus ve Hermes ikilisine benzetilir.
Bkz. Elçilerin İşleri 14:11-12.
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anılan Pavlus,112 Yahudileri kazanmak için onlar gibi davrandığını, pagan toplumları etkilemek için de Kutsal
Yasa’daki birçok uygulamayı önemsemediğini, daha çok taraftar kazanmak için her yolu denediğini açıkça
itiraf etmekten çekinmiyordu.113 Onun misyonerlik faaliyetleri, sonuçları açısından şöyle
değerlendirilmektedir: İsa Peygamber’in öncelikli olarak İsrailoğullarına hitap eden ve Yahudiliğin ıslahını
hedefleyen kutsal tebliği, Pavlus’un misyonerlik çalışmalarıyla Greko-Romen kültür çevresine yöneltilerek
yeni bir din biçimine dönüştürülmüştür.114 Geçmişten günümüze Hıristiyan misyonerliğin rotası bu şekilde
belirleniyor; bu dönüşüm, öldükten sonra dirilerek havarilerine talimatlar veren Mesih İsa’nın son buyruğu
diye nitelenen sözlerinde zemin buluyordu: “İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: Gökte ve
yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben,
dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”115
Üçlü Birlik/Teslis Formülasyonu: İlk İznik-İstanbul Konsilleri ve Diğerleri
Orta Doğu’da Yahudi bir ortamda ortaya çıkan Hıristiyan dini, özellikle çalışmanın konusu
Antakya’dan İstanbul’a uzanan coğrafyada geniş ölçekte yayılma alanı bulmuştur. Kudüs topraklarının Yahudi
menşeli Hıristiyanları ile Anadolu’nun pagan kökenli Hıristiyanları arasında Tanrı inancının mahiyeti
hakkında tartışmalar yaşanmış; İsa’nın ‘Tanrı’ veya ‘beşer’ olarak algılanması, temel Hıristiyan öğretilerinin
formüle edilmesiyle sonuçlanan İznik-İstanbul hattındaki ilk genel konsillerin hararetli toplantı gündemlerini
oluşturmuştur.116 Peygamber İsa’nın Tanrı merkezli tebliğinin Mesih merkezli doktrinler sistemine
dönüşmesinde en büyük pay sahibi sayılan Tarsuslu Pavlus’un teşebbüsleri, Hıristiyanlık tarihinde ilk
dönemlerden itibaren süregelen ulûhiyet odaklı teolojik cepheleşmelere yol açmıştır.117
Nüfus ve nüfuz artışı sebebiyle hem dış dünyaya adapte olmaya hem de kendi içlerindeki farklılıkları
belli bir çizgiye çekmeye çalışan Hıristiyanların İsa algısı sorunu ikinci yüzyıldan itibaren yoğunluk
kazanmaktadır.118 Muallim İsa'nın beraberindeki kişilerin kendisine “Öğretmenim” diye hitap ettikleri göz
önünde bulundurulduğunda, onun maruz kaldığı çarmıh olayı sonrasındaki dönemde tanrılaştırıldığı
söylenebilir.119 İlk dönemin Kudüs cemaati çizgisindeki Yahudi-Hıristiyanlığını temsil eden Ebionitler de,
Turan, Misyonerliğin Kurucusu Pavlus, s. 32, 53-54; Aydın, “Antakya ve Tarsus Eksenli İlk Dönem Hıristiyanlığına Bir
Bakış”, s. 7-8.
113
I Korintliler 9:19-23; Konu hakkında değerlendirme için bkz. Mahmut Aydın, “Hıristiyanlıkta Yasa Sorunu: Pavlus ve
Musa Yasası”, Pavlus’u Düşünmek (Ed. Cengiz Batuk), s. 328-332; Yılmaz, İsmail, Hıristiyanlıkta Tevhidî Bir Akım:
Üniteryanizm, Tulpars Yayınları, Ankara 2016, s. 43.
114
Turan, Misyonerliğin Kurucusu Pavlus s.15; Konuyla ilgili araştırmacılar, Pavlus’u İsa’nın saf öğretilerini tahrip ederek
onun inancına ihanet etmekle suçlamaktadır. Bkz. Gündüz, Pavlus Hıristiyanlığın Mimarı, s. 17-18; Pavlus’un yazılarındaki İbrani
Yahudilikten Helenistik Yahudiliğe dönüşüm hakkında bilgi için bkz. J. Knox Chamblin, “Pavlus Psikolojisi”, Çev. Ahmet
Albayrak, Pavlus’u Düşünmek (Ed. Cengiz Batuk), s. 180-183; Pavlus’un yetiştiği ortamın inanç ve anlayışlarını Hıristiyan dinine
adapte etmesiyle ilgili olarak bkz. Kemal Polat, “Hıristiyan Kurtuluş Öğretisinde İsa Vasıtasıyla Kurtuluş”, Ekev Akademi
Dergisi, Yıl 10, S. 27, Erzurum 2006, s. 187.
115
Matta 28:18-20; Hıristiyanlar tarafından bu sorumluluk, “Büyük Görevlendirme” (Great Commission) olarak
isimlendirilmektedir. Bkz. Süleyman Turan-Mahmut Aydın, “10/40 Penceresi: Misyonerlik Faaliyetlerinin Çağdaş Hedef
Bölgesi”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C. XII, S. 3, Samsun 2012, s. 49.
116
Turhan Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2015, s. 11; İznik ve İstanbul
konsillerinin kararları iman esasları arasında yer alırken, diğerleri ilahiyatla ilgili mülahazalar olarak kabul edilirler. Bkz. Ekrem
Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Otağ Yayınevi, İstanbul 1983, s. 253.
117
Teslis/Üçlü Birlik doktriniyle “Baba: Yaratıcı, Oğul: Kurtarıcı, Kutsal Ruh: Kutsayıcı” olarak formülleştirilen itikadi
çekişmeler, ilerleyen safhalarda Bakire Meryem’in de “Tanrı annesi” ilan edilmesi sonucunu doğurmuştur. Bkz. Günay Tümer,
Hıristiyanlıkta ve İslamda Hz. Meryem, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1996, s. 19-21; Mircea Eliade, Dinsel İnançlar
ve Düşünceler Tarihi, Çev. Ali Berktay, C. II, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2003, s. 463.
118
Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık, s.12.
119
Turhan Kaçar, “Ebioniteler’den Arius’a: Eskiçağ Doğu Hıristiyanlığında İsa Teolojisi Tartışmaları”, Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, C: XLIV, S. 2 Ankara 2003, s. 188; İsa’ya yönelik “Öğretmenim” vb. hitapları için bkz. Matta 8:19;
Markos 9:17; Luka 9:38; Yuhanna 3:1-2.
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konuyu Meryem oğlu İsa’nın beşeriliği istikametinde değerlendirmişlerdir.120 İsa Mesih’in tanrısallığını kabul
etmeyen Ebionitler, onun -Musa gibi- peygamberler silsilesinin önemli bir üyesi olduğuna inanmışlardır.121
Meryem oğlu İsa Mesih’in kimlik ve konumu hakkındaki üçüncü yüzyıl kristolojik değerlendirmelerine
katılan Antakya piskoposu Samsatlı Pavlus ise (ö. 275?), İsa Mesih’in tabiatı itibarıyla beşer olduğunu,
kendisine Kutsal Ruh bağışlanarak Bakire Meryem’den doğduğunu belirtmektedir.122
a) İznik Konsili (325): Hıristiyanlık tarihi araştırmacıları, Ebionitlerden Samsatlı Pavlus’a kadarki
süre zarfında İsa Peygamber’in beşer olarak anıldığını, ilahi vasıfların kendisine Baba Tanrı tarafından
bahşedildiği anlayışının savunulduğunu bildirmektedir. İsa teolojisi açısından sonraki sürece damgasını vuran
kişinin de, İskenderiye rahibi Arius (260?-336) olduğu söylenmektedir.123 Hıristiyan ilahiyatının temelindeki
Tanrı ile İsa Mesih’in konumu hakkında Arius’un 318 yılında yaptığı hiyerarşik değerlendirmelerin dini, siyasi
ve tarihi açıdan doğurduğu sonuçlar, dördüncü yüzyıldan itibaren etkisini sürdürmektedir. Yüzyılları etkileyen
görüşlerinde Arius’un öncelikli girişimi; Baba Tanrı ile Oğul İsa’yı ulûhiyette paydaş kılan yaygın itikadın
aksine, Oğul’a nispetle Baba’nın üstün olduğunu savunarak, bir seviye sınırı belirlemesidir.124
Arius’un teolojik iddialarının başlangıç noktası olan Tanrı anlayışı ve Oğul İsa’ya bakışı temelde
şöyledir: Eşi, benzeri ve ortağı olmayan Tanrı, ezelidir ve varlığı kendindendir; ondan başka hiçbir varlık bu
özelliğe sahip olamaz, sıfatları da tamamen kendine özgüdür. Tanrı’nın özünün bölünmesi ya da yayılması
mümkün değildir; özünün bölünme ihtimali olmadığı için Oğul dâhil bütün yaratılmışlar yoktan var
edilmişlerdir. Oğul, Tanrı ile aynı özden değildir (homoiousios/benzer öz) ama onun tabiatı diğer
yaratılmışlardan farklı ve üstündür. Tanrı’nın iradesi ile bütün zamanlardan önce Baba tarafından yaratılmış,
hayatı ve varlığı Baba’dan almıştır. Baba ona tüm mahlûkatı yaratması için kendi ezeli tabiatında olanlar hariç
bütün özelliklerini vermiştir. O, Tanrı’nın kendini izhar etmesindeki vasıtasıdır, bu nedenle ona tapılır. Oğul,
tabiatı icabı Tanrı’nın bilgisine sahip değildir, onu göremez; sadece kendisine öğretilenleri bilebilir. Oğul
kendisine verilen söz konusu özel konum sebebiyle Tanrı Oğlu ismine hak kazanmıştır. Ona Tanrı demek de
yanlış olmayacaktır, ancak onun Tanrılığı hiçbir zaman Baba’nın Tanrılığına eşit değildir.125
Roma İmparatoru Constantinus, iktidarı süresince (306-337) önce siyasi birliği tesis edip, ardından da
dini kesimlerin destekleriyle güçlü ve istikrarlı bir yönetim oluşturmak için “Milan/Milano Fermanı” diye
bilinen bildiriyi 313 yılında imzalayarak tüm inanç kesimlerine dini özgürlük hakları tanımıştır. Bu bildiriyle
herkes inancında ve istediği dine intisap etmekte tam bir serbestliğe kavuşuyor; İmparator da “din birliğini,

Ebionit kelimesi, “Yaratıcı Tanrı’nın birliğine inanan, İsa’nın Yusuf ve Meryem’in oğlu Mesih olduğunu kabul eden,
Pavlus’u reddeden” Yahudi-Hıristiyan cemaati belirlemek için kullanılmıştır. Bkz. Robert McQueen Grant, “Ebionites”,
Encyclopaedia Britannica, Vol. VII, USA 1972, s. 886.
121
Robert L. Wilken, “Ebionites”, The Encyclopedia of Religion, Vol. IV, New York 1987, s. 577; Ebionitler, Musa
Peygamber’in İsrailoğullarına On Emir’i de tebliğ ettiği konuşmasındaki “Tanrınız Rab size aranızdan, kendi kardeşlerinizden
benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin...” (Yasa’nın Tekrarı/Tesniye 18:15-22) sözleriyle İsa Peygamber’e işaret
ettiğine inanmaktadır. Onlara göre; İsa, yeni Musa’dır. Her iki peygamberin ortak yanı şeriatı öğretmeleridir. Bu nedenle İsa,
Musa kanunlarını takip etmekte ve tamamlamaktadır. Bkz. Hans Joachim Schoeps, Yahudi Hıristiyanlığı: İlk Dönem
Hıristiyanlığında Cemaat Oluşumu ve Mezhep Kavgaları, Çev. Ekrem Sarıkçıoğlu, İz Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 77-78.
122
Hugh Jackson Lawlor, “Samosatenism”, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. XI, Edinburgh 1920, s. 171; Miladi
260’lı yıllarda Antakya piskoposluğu yapan Samsatlı Pavlus, İsa’nın tecessüm etmiş bir Tanrı değil, vahiy almış nitelikli bir insan
olduğunu savunduğu için aforoz edilmiş ve görevden alınmıştır. Bkz. Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık, s. 48; George Park
Fisher, History of Christian Doctrine, International Theological Library, New York 1919, s. 104.
123
Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık, s. 50-51; Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev. Fikret Işıltan, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara 1981, s. 44.
124
Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, C. II, s. 462-463.
125
Bilal Baş, “Monoteist Bir Hıristiyanlık Yorumu: Aryüsçülük Mezhebi”, Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, S. 9,
İstanbul 2000/2, s. 194-197; Arius’un konuyla ilgili meşhur sloganı şöyledir: “Oğul’un olmadığı bir zaman vardı; bir zamanlar
Oğul yoktu.” Bkz. Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık, s. 57; Arius’un İskenderiye Piskoposu Alexander’e Mektubu için aynı
eser, s. 66-68; Aziz S. Atiya, Doğu Hıristiyanlığı Tarihi, Çev. Nurettin Hiçyılmaz, Doz Yayınları, İstanbul 2005, s. 57-58.
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devlet birliğinin harcı yapmak” istiyordu.126 İmparator Constantinus, tahta çıkışının yirminci yılına denk gelen
325 yılında hem kutlama gerçekleştirmek hem de başta Ariusçuluk olmak üzere, kilise içi ayrılıkçı gruplarla
ilgili durum değerlendirmesi yaparak disiplin düzenlemelerinde bulunmak için ilk genel konsil olan İznik
Konsili’ni tertip etmiştir.127
İmparatorun da bizzat katıldığı konsilde Arius’un görüşlerini yansıtan amentü metni/kredo
okunduğunda, “Tanrı’nın ilahi özünün bölünmeden uzak olduğu ve Oğul’un Tanrı ile aynı özden
(homoousius) değil, benzer özden (homoiousios) ve sonradan yaratıldığı” şeklideki ifadeleri sebebiyle
Oğul’un Tanrılığının inkârı olarak addedilen bölümlerden dolayı büyük tepkiyle karşılanmıştır. İskenderiye
piskoposu Alexander’ın yardımcısı Athanasius’un (297?-373) hazırladığı itikat metni de konsile sunulmuş,
onun ve grubunun yoğun çabaları sonucunda metin kabul edilmiştir. “İznik İtikadı Metni/İznik kredosu”
olarak bilinen ve günümüz Hıristiyan ilahiyatının temelini oluşturan söz konusu amentü metni şöyledir:
“Biz, kudretli Baba olan ve görünür ve görünmez her şeyi yaratan bir Tanrı’ya, Tanrı’nın Oğlu olan,
Baba’dan doğan, yegâne doğurulmuş, Baba’nın özünden, Tanrı’dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı’dan
gerçek Tanrı, yaratılmamış doğurulmuş, Baba ile aynı özden (homoousius) olan biricik Rab İsa Mesih’e
inanırız ki, onun vasıtası ile gökyüzündeki ve yeryüzündeki her şey vücut bulmuştur. Biz insanların kurtuluşu
için beden alıp insan olarak dünyaya gelmiş, acı çekmiş, ölmüş ve üçüncü gün yeniden dirilmiştir. Daha sonra
gökyüzüne Baba’nın sağına yükselmiştir. Ölüleri ve yaşayanları yargılamak üzere dünyanın sonunda yeniden
yeryüzüne inecektir. Ve bir Kutsal Ruh’a inanırız. Fakat ‘Oğul’un var olmadığı bir zaman vardır, doğrulmadan
önce yoktur, yoktan yaratılmıştır ya da Tanrı’nın Oğlu ondan farklı bir özdendir ve değişebilen bir tabiatı
vardır’ diyenleri Katolik ve Apostolik Kilise aforoz etmektedir.”128
Her ne kadar ayrılıkların giderilmesi için tertip edilmiş bir toplantı gibi görünse de, İznik Konsili’yle
İmparator Constantinus, tebasının birliğini ve güçlü iktidarını; piskoposlar da rakiplerini pasifize etmeyi hesap
ediyorlardı. Hıristiyan âlemi, Roma, İskenderiye ve Antakya şeklinde üç büyük patrikliğe bölündü. Bunların
yanı sıra Kudüs’ün hatırası ve manevi üstünlüğü sebebiyle oraya da “şeref payesi” veriliyor, ancak idari
yönden yine Antakya Kilisesi’ne bağlı kabul ediliyordu. İznik Konsili’nde siyaset-din ilişkisi sadece kilise
teşkilatının çatısını tesis eden düzenlemelerin yapılmasında değil, itikat metni ve amentü esaslarının
belirlenmesinde dahi belirleyici olmuştur. Ancak konsilde resmen kabul edilen itikat metni, Hıristiyan dini
açısından ilk numune olarak önem taşımakta ve söz konusu amentü esasları bugün bile resmi olarak
okunmaktadır. Konsilde alınan kararlar, kiliseye merkezi bir yönetim organı hüviyetini kazanması yolunda

Alparslan Yalduz, “Konsillerin Hıristiyanlık Tarihindeki Yeri ve İznik Konsili”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, C. 12, S. 2, Bursa 2003, s. 267-269; İmparator Constantin’in bu girişimlerinin arkasında kilise ile
devleti birleştirerek bütün gücü eline alma planlarının olduğu iddia edilmektedir. Öte yandan Constantinus’un, pagan tanrılarını
reddeden ve Hıristiyanlığa yönelen ilk imparator olduğu ve onun fiillerinin sürekli kiliseyi yükseltmeyi amaçladığı belirtilir. Bkz.
Yunus Kaymaz, “Büyük Constantinus’un Hıristiyanlığı Meselesi”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XVI, S. 29,
Sakarya 2014/1, s. 223-225.
127
Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık, s. 71-72; Latince “concilium”dan gelen konsil (concile, council) kelimesi üst
düzeydeki din adamlarının dini konularda vukû bulan ihtilafların giderilmesi, ortak söylem ve eylem birlikteliğinin tesis edilmesi
amacıyla yaptıkları toplantıları ifade etmektedir. Yerel ya da genel konsiller, sebep ve sonuçlarıyla havariler döneminden itibaren
Hıristiyan din mensuplarının ana gündemindeki yerini korumaktadır. Bkz. Ömer Faruk Harman, “Konsil”, DİA, C. 26, İstanbul
2002, s. 175-178; Genel konsiller, iman ve disiplin konularında birliğin muhafaza ve temsil edildiği yerdir, ancak teşebbüsleri her
zaman başarıyla sonuçlanmamıştır. İznik Konsili de uzun süreli dini ve siyasi çekişmelere yol açacak şekilde sonuçlanmıştır.
Mehmet Aydın, Hıristiyan Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2007, s. 157.
128
Baş, “Monoteist Bir Hıristiyanlık Yorumu: Aryüsçülük Mezhebi”, s. 174; Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık, s. 82;
Mehmet Aydın, “Batı ve Doğu Hıristiyanlığına Tarihi Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXVII, Ankara
1985, s. 125-126; Aziz S. Atiya, Doğu Hıristiyanlığı Tarihi, s. 59-60; Hıristiyan inancına göre; Tanrı, biçimsiz olmayıp, herkesi
hayrette bırakacak kadar güzeldir ve bu güzelliğini özgürce Teslis’te paylaşır. Yaratılan güzelliğin formu da İsa’dır. İsa Mesih,
Tanrı’nın yeryüzünde ete kemiğe bürünmüş bir görüntüsüdür. İznik Konsili’nde, İsa Mesih’in Baba’ya denk olduğunu dile getiren
Athanasius’un görüşleri kabul edilmiştir. Tanrı’nın güzelliği konusu daha çok İsa Mesih üzerinden ele alınmıştır. Çünkü
Hıristiyan inancına göre İsa, Mutlak Güzel’in yeryüzündeki görüntüsüdür. Bkz. İsmail Şimşek, Dinin Estetik Boyutu (Tanrı, Ruh
ve Ölüm/Felsefi Bir İnceleme), Etüt Yayınları, Samsun 2014, s. 53-54.
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önemli katkılar sağlamıştır. Bu arada, Arius ve taraftarlarının görüşleri resmî kabul görmeyerek reddedilmiş,
kendisi de aforoz edilerek sürgüne gönderilmiştir.129
b) İstanbul Konsili (381): 337 yılında ölen Constantinus sonrası İmparatorluk tahtı üç oğlu tarafından
(II. Constantinus, Constants, II. Constantius) paylaşıldığında, babasının döneminde de “kayser/caesar” olarak
yönettiği doğu eyaletleri II. Constantius’a verildi. Ariusçuluğu önceden beri destekleyen ve Suriye’den Tuna
boylarına kadar önde gelen kentlerin Arius yanlısı piskoposların kontrolünde olduğunu bilen II. Constantius,
351 yılında Roma İmparatorluğu’nun bütününü kontrol altına aldı. İznik itikat metnine alternatif yeni itikat
arayışlarını teşvik eden İmparator II. Constantius’un 361 yılındaki ölümü söz konusu arayışların hızını kesmiş
olsa da, 364-378 yılları arasında imparatorluğun doğu kanadında işbaşına gelen İmparator Valens’in Ariusçu
İsa kanaatine sahip olması, o dönemde Ariusçu piskoposların güvencesi olmuştur. II. Constantius’un iktidarı,
Hıristiyanlık tarihi açısından babası Constantinus’un dönemi kadar önem arz etmektedir. Onun yönetiminde
halka yönelik sıkı bir Hıristiyanlaştırma politikasının oluşturulması ve devletin imkânlarının dini faaliyetler
için kilisenin emrine seferber edilmesi, paganizmi canlandırma çalışmalarına engel olmuştur.130
Roma İmparatorluğunun batı bölgesinde hükümranlığını (375-383) sürdüren Augustus Gratianus, 378
yılında doğu bölgesinin yönetimine de İznik itikadı yanlısı Theodosius’u (378-395) getirdi. Theodosius,
yönettiği doğu bölgesindeki halk çoğunluğunu hesaba katarak, kendisini atayan İmparator Gratianus’un da
tepkisini çekmemek için İznik itikadının yeniden yorumlanmasını savunan Antakya Kilisesi’nin çizgisinde bir
din politikası izlemeyi kararlaştırınca, Hıristiyanlık 380 yılında Roma İmparatorluğu sınırlarında resmi bir din
olma hüviyeti kazandı.131 Ariusçuluğun Doğu Roma topraklarındaki etkin gücüne son veren Theodosius, başta
Ariusçuluk meselesi olmak üzere, kiliseyi ilgilendiren diğer itikadi ve idari problemleri görüşmek için 381
yılında başkent Constantinopolis’de (İstanbul) genel bir konsil düzenlemiştir. Öncekiler gibi, Theodosius da
konsilin ilk hedefi olarak imparatorluk birliği ve kilise birliğini belirlemiştir.132
Atiya’ya göre; dördüncü yüzyıl Hıristiyanlığının en büyük metafizik savaşı, kristolojik bir anlaşmazlık
kaynaklıdır. Diğer bir söyleyişle, Üçlü Birlik/Teslis sorunu, yani İsa’nın Tanrı ile ilişkisi, Oğul’un Baba ile
ilişkisi, Üçlü yapı (Teslis) içinde Kutsal Ruh’un yeriyle ilgilidir.133 İznik Konsili’nde Teslis akidesinin ilk iki
unsuru olan Baba Tanrı ve Oğul İsa’nın konumu hakkındaki itikat metni belirlendi; ancak “Ve bir Kutsal
Ruh’a inanırız” ifadesinden öte, Kutsal Ruh’un mahiyeti hakkında açık bir değerlendirmede bulunulmadı.
Teslis içerisinde Kutsal Ruh’un tanrısallığını reddeden eski Constantinopolis piskoposu Macedonius
ile Kutsal Ruh’un en az Baba ve Oğul kadar tanrısal olduğunu savunan Caesarea piskoposu Basileus arasında
360’lı yıllardan itibaren başlayan çekişmeler, Constantinopolis kilisesini Roma’nın ardından ikinci sıraya
yükselterek yüzyıllara dayalı kilise hiyerarşisini de değiştiren 381 yılındaki İstanbul Genel Konsili’nin itikat
metninin belirleyici unsuru oldu: “Görünen görünmeyen her şeyin yaratıcısı Bir Tanrı Baba’ya inanıyoruz. Ve
Tanrı’nın tek evlat edinilmişi Oğul İsa’ya inanıyoruz. O, bütün çağlar öncesinde Baba tarafından evlat edinildi,
yaratılmadı. Baba ile aynı özden (homoousios), onun sayesinde her şey var edildi. İsa, kurtuluşumuz için
cennetten geldi; Kutsal Ruh’tan ve Bakire Meryem’den tecessüm etti, beşer oldu. Bizim için çarmıha gerildi,
çile çekti ve defnedildi ve Kutsal Yazılar’a göre üçüncü günde tekrar dirildi ve cennete gitti, Baba’nın sağ
yanına oturdu. O, yaşayanı ve ölüyü yargılamak için tekrar şanla geri gelecek. Kutsal ve hayat veren Ruh’a

Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık, s. 88-89; İsmail Taşpınar, “I. İznik Konsili ve İslâm Kaynaklarındaki Yeri”,
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 26, İstanbul 2004/1, s. 28-29; Mustafa Sinanoğlu, “Hıristiyan ve İslam
Kaynaklarında Tartışmalı Bir Dini Toplantı: İznik Konsili”, İslam Araştırmaları Dergisi, S. 6, İstanbul 2001, s. 10.
130
Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık, s. 90-95.
131
İmparator Constantinus’un 315 yılından itibaren destek girişimleriyle başlayan imparatorluğun Hıristiyanlaşması
safahatının, Theodosius döneminde Hıristiyanlığın devlet dinine dönüşmesiyle sonuçlandığı belirtilmektedir. Bkz. Eliade, Dinsel
İnançlar ve Düşünceler Tarihi, C. II, s. 465.
132
Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık, s. 116-120.
133
Atiya, Doğu Hıristiyanlığı Tarihi, s. 57.
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inanıyoruz. Kutsal Ruh, Baba’dan gelen, Baba ve Oğul’a eş değerde tapınılan ve eş değerde yüceltilendir. Bu
Ruh, peygamberler vasıtasıyla konuştu…”134
Bu çerçevede, Kutsal Ruh’un da tanrılığına karar verilmiş; böylece, Baba Tanrı ve Oğul İsa’dan sonra
Kutsal Ruh’un da ilavesiyle birlikte teslisin unsurları tamamlanmıştır. 431 yılında toplanan Efes Konsili'nde
ise, İsa’nın tabiatı ve Meryem’in kişiliği konusu ele alınmıştır. Konsil sonrası aforoza uğrayan İstanbul
Patriği Nestorius'a göre; İsa, beşeri ve ilâhi olmak üzere iki tabiatlıdır. Meryem, beşer İsa’nın annesi olarak
“Christotokos”dur. Ancak konsilin benimsediği görüşte; İsa'nın tabiatındaki iki yönün birbirinden ayrı
düşünülemeyeceği, ilahi Kelâm’ı barındırarak tanrılaşan İsa’yı doğuran Meryem’in “Tanrı Anası”
(Theotokos) kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Nestorius'un aforoza uğrayan görüşleri yeni
çekişmelere sebep olmuş; Efes Konsili'ne katılan tarafların her ikisine de karşı çıkan Monofizit akımın
doğmasına yol açmıştır. “İsa’nın tek tabiatlı olduğunu, beşeri yönünün ilahi yönü içerisinde eridiğini” ileri
süren Monofizit görüş, “IV. Genel Konsil” olarak bilinen 451 yılındaki Kadıköy (Kalkedon) Konsili'nde
“haydutluk” nitelemesiyle aforoz edilmiştir. Kadıköy Konsili’nde söz konusu aforoz kararına ilave olarak,
önceki konsillerde benimsenen inanç ilkeleriyle paralellik gösteren bir itikat metni düzenlenmiştir: “Rab İsa
Mesih, ulûhiyette tam olarak, hakiki Tanrı ve hakiki insandır. Ulûhiyette Baba ile aynı cevherden,
insaniyette de bizimle aynı cevherdendir. O, Tanrı’nın annesi Bakire Meryem’den iki tabiatlı biricik oğul
olarak doğmuştur. Tabiatların karışma ve bölünmesi bahis mevzuu değildir, her biri kendi özel varlığını
korumuştur.” Hıristiyan dininin temel akidelerini belirleyen ilk dört konsille birlikte; İsa'nın bedeniyle bir
olan Tanrı’nın bu beden vasıtasıyla ölümü tattığı sonucuna varan 553 yılındaki II. İstanbul Konsili, İsa’nın
günahtan uzak bir beşerî iradeye sahip olduğunu bildiren 680 yılındaki III. İstanbul Konsili ve ikonlara
tapınmayı öngören 787 yılındaki II. İznik Konsili hem Roma hem de İstanbul Kiliseleri tarafından “Genel
Konsiller” olarak nitelendirilmiştir.135
SONUÇ
Musa Peygamber’in Kutsal Yasa’sına bağlılığını açıkça deklare eden İsa Peygamber, Yahudi din
adamlarının ikiyüzlü tutumlarını korkusuzca eleştirmesiyle önce Kudüs’teki yüksek din meclisi Sanhedrin
yetkililerinin hedef tahtasına oturtulmuş, sonra da siyasi isyancı ilan edilerek vali Pilatus tarafından çarmıh
cezasına çarptırılmıştır. Olayın ardından Kudüs’te baskı gören İsa yanlıları, Şam ve Antakya’ya göç etmeye
başlamıştır. Önceden katı ve zalim bir Ferisi Yahudi olduğunu, ancak kutlu bir rüyet sonrası Mesihî yola
adanmışlığını belirten Pavlus’un bölgedeki çalışmalarına Barnaba ve Petrus’un da destekleri eklenince,
Antakya’da putperestlikten vazgeçip İsa Mesih yanlısı olmayı tercih eden “Hıristiyanlar/Mesihçiler” adlı bir
cemaat yapılanması ortaya çıkmıştır. Antakya; imparatorluğun kalbi Roma’ya kolay ulaşımı, yüksek
ekonomik seviyesi, adeta bölgenin giriş kapısı olması sebebiyle Hıristiyanlığın yayılmasında merkez
konumdadır. Sistemli misyonerlik faaliyetlerini başlatan kişi olarak anılan ve Antakya’yı çalışmalarının ana
üssü yapan Pavlus, daha çok taraftar kazanmak için her yolu denediğini, bu konuda dini gelenekleri bile
önemsemediğini itiraf etmektedir. Dinler Tarihi araştırmacıları, günümüz Hıristiyanlığının temel itikat ve
düşüncelerinin arka planında Pavlus’un yaklaşımlarının olduğunu dile getirmektedir.
Kudüs’ten Antakya’ya, oradan da İstanbul ve ötesine uzanan Hıristiyan coğrafyada, Kudüs
topraklarının Yahudi menşeli Hıristiyanları ile Anadolu’nun pagan kökenli Hıristiyanları arasında Tanrı
inancının mahiyeti hakkında tartışmalar vâkidir. İsa’nın ‘Tanrı’ veya ‘beşer’ olarak algılanması, temel dini
öğretilerin formülasyonuyla sonuçlanan ilk genel konsillerin hararetli gündemlerini oluşturmaktadır. Dini
kesimlerin destekleriyle güçlü ve istikrarlı bir yönetim oluşturmak isteyen Roma imparatorlarının tavırları,
kiliseleri de harekete geçirmiştir. Din-siyaset işbirliği içerisinde yetkili kilise hakkını elde etmek için
Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık, s.106, 121-122.
Yılmaz, Hıristiyanlıkta Tevhidi Bir Akım: Üniteryanizm, s. 26-27; Yüzyıllar boyunca Hıristiyan âleminin İsa’dan sonra en
önemli konusu olarak vasıflandırılan Bakire Meryem’in kişiliğiyle ilgili tartışmalar hakkında geniş bilgi için bkz: Tümer,
Hıristiyanlıkta ve İslamda Hz. Meryem.
134
135
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konsillerde inanılması zorunlu itikat metinleri tanzim edilerek; Tanrı, İsa Peygamber, Ruhu’l-Kudüs ve
Meryem Ana’ya muhtelif konum, rol ve kimlikler biçilmiştir.
İsa Peygamber ile Kudüs’te Yahudi merkezli başlayan kutsal tebliğ, farklı kültürlerin kavşağı
Antakya’daki Mesih yanlısı toplumun inanç değerlerinin Tarsuslu Pavlus tarafından tanzimiyle Anadolu
coğrafyasına yayılmış; ilk ekümenik konsillerle de imparatorluk ve kiliselerin iktidar mücadelelerine konu
edilerek İznik-İstanbul hattında bugünkü Hıristiyanlık olarak şekillenmiştir.
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(12)
Doç. Dr. Namık Tanfer ALTAŞ
ERZURUM ŞEHRİ’NDE KENTSEL SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
URBAN REHABILITATION STUDIES IN ERZURUM CITY

ÖZ
Kentsel alanlardaki sağlıklaştırma (urban rehabilitation) çalışmaları geniş çevrelerin ilgisini
çekmektedir. Özellikle kente değer katan, kentin kimliğinde önemli bir yer tutan tarihi yapılar başta olmak
üzere, kültürel kimliği yansıtan konutlar gibi alanlar sağlıklaştırma çalışmaları kapsamına alınmaktadırlar. Bu
alanlarda deforme olması, yavaş yavaş bozulmaların görülmesi, ilgili alanlarda koruma ve sağlıklaştırma
çalışmalarını zorunlu hale getirmektedir. Şöyle ki eski kentsel alanların çevresindeki yeni ve plansız
yapılaşmaların temizlenmesi, alt ve üst yapının sağlamlaştırılarak yeniden kullanılabilir hale getirilmesi,
hemen hemen eski kent görünümünün kazandırılması bakımından önem arz eder. Elbette bu süreçte
fonksiyonel olarak bazı değişiklikler mevcut olacaktır. Önceden medrese olan bir yerin sağlıklaştırma
çalışmalarından sonra müze olması gibi.
Genel anlamda Selçuklu mimarisinin hâkim olduğu Erzurum şehrinde yapılan ve devam eden bu
sağlıklaştırma çalışmaları ile şehrin fiziksel anlamda daha diri olması sağlanmış, estetik olarak daha göze hitap
eder bir şekle sokulmuş ve ekonomik olarak da turizm açısından şehre değer katılmıştır denilebilir. Ancak bir
taraftan şehrin kültürel değerleri ortaya çıkarılıp sağlıklaştırılırken, diğer taraftan bu değerleri gölgede
bırakırcasına yapılan dikey büyüme ise önemli bir problemdir.
Anahtar Kelimeler: Erzurum, kentsel sağlıklaştırma, kentsel dönüşüm.

ABSTRACT
The urban rehabilitation studies have been attracting the attention of a wide circle. Particularly the
historical structures taking an important place in the identity of a city as well as the elements such as the
residences reflecting the cultural identity of an area are being taken within the scope of urban rehabilitation
studies. The deformations and gradual impairments being observed in such areas make the rehabilitation
studies a necessity in the concerning areas. That is to say, clearing the unplanned urbanization surrounding
the old urban areas as well as reinforcing the infrastructure and the superstructure in order to make them
become reusable have importance in order to bring back the appearance of the old city as much as possible.
Surely, some changes will be available functionally in this process. Such as a former madrasa becoming a
museum following the rehabilitation studies.
It can be said that, by means of these rehabilitation studies carried out and ongoing in Erzurum City
in which the general dominant architecture concept is the Seljuk style architecture, the city has become
physically more lively and aesthetically appealing to the eye therefore added value to the city economically
in terms of tourism activities. However, the vertical growth putting such values in the shade has become an
important problem while the cultural values of the city are being revealed and rehabilitated.
Keywords: Erzurum, urban rehabilitation, urban transformation.
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1.GİRİŞ
Teknolojik gelişmeyle birlikte değişen yaşam biçimi insanoğlunun doğayla uyumlu insancıl kent
dokuları yerine kimliksiz kentlerimizin oluşmasına hız vermiştir.136 Türkiye, geçmişten bu güne son derece
hızlı sosyo-ekonomik kültürel ve fizik mekânsal dönüşümlere sahne olmuş bir ülke karakteri taşımaktadır. Bu
hızlı dönüşümler, siyasi unsurların etkisiyle kent mekânlarına yansımaktadır. Bir yandan zengin kültür
mirasıyla bezeli, bir yandan da kaçak, sağlıksız yapılaşmanın baskısı altındaki kentlerimizde dönüşüm hiç de
kolay olmamaktadır.137 Özellikle kültürel miras değerlerinin ortaya çıkarılması ve yıkılmaya yüz tutmuş
binaların restore edilmesi aşamasında, çevredeki diğer alanların yıkımı hem hukuki anlamda hem de iş yükü
anlamında ciddi çabalar gerektirmektedir. Ancak yapılan kentsel koruma, sağlıklaştırma çalışmaları ile kentin
tarihi unsurları yeniden ortaya çıkarılmakta, kentin tarihsel dokusu canlandırılmakta ve diğer kentsel
unsurlarla uyum içerisinde günlük yaşama sunulmaktadır.
Günümüzde kentsel planlama tartışmalarının tarihsel kentler üzerindeki yansıması, kültürel mirasa
konu olan değerlerden oluşan mekânsal ve işlevsel kimlik değerlerinin sürdürülebilirlik ilkesi temelinde
korunması–geliştirilmesine yönelik politikalar üzerine odaklanmaktadır. Bu politikaların hedefi, tarihsel
kentlerin mekânsal gelişim sürecinde korunan ya da kaybolan yazılı, sözel ve görsel belleğe ilişkin kültürel
miras değerlerinin gündelik kent yaşamı ile ilişkilendirilerek yeniden canlandırılması yoluyla gelecek
kuşaklara tanıtılması ve sürdürülebilir kılınmasıdır.138 Bu bağlamda Erzurum Şehri’nde, çeşitli alanlarda
kültürel miras değerlerinin ön plana çıkarılmaya çalışıldığı projeler uygulanmaktadır.
2.Amaç ve Yöntem
Bu çalışmanın amacı Erzurum Şehri’nde yapılan kentsel dönüşüm kapsamında yer alan kentsel
sağlıklaştırma (urban rehabilitation) çalışmalarının, kentin kültürel kimliğine yaptığı etkileri araştırmaktır. Bu
amaç doğrultusunda aşağıdaki sorular cevaplanmaya çalışılacaktır:

“Şehirde yapılan kentsel sağlıklaştırma çalışmalarında ne tür fiziksel değişimler yaşanmıştır?”

“Yapılan bu değişiklikler sonucunda şehrin kültürel unsurları ortaya çıkarılabilmiş midir?”
Çalışmanın amaca ulaşabilmesi açısından, kentsel sağlıklaştırma çalışmalarının bittiği alanlarda
çalışan esnaflarla mülakat yapılmış, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye Belediyesi’nin bazı kentsel
dönüşüm dokümanları incelenmiş, ayrıca yerinde gözlem yapılarak elde edilen bulgular ışığında dağılış
haritası oluşturulmuştur.
3.Araştırma sahasının konumu ve sınırları
Araştırma sahasını, Erzurum Şehri oluşturmaktadır (Şekil 1). Erzurum şehrini oluşturan metropol
ilçeler (Aziziye, Yakutiye ve Palandöken) içinde araştırmaya konu olan en önemli bölümleri, Yakutiye
metropol ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Bunun en önemli sebebi, Eski Erzurum olarak
adlandırabileceğimiz mekânın139 (Erzurum Kalesi dış kale surları içerisinde kalan kesim) Yakutiye ilçesi
sınırlarında olmasından kaynaklanmaktadır.

Yılmaz, S. vd., 2003, Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, sayı:34,
Erzurum, s.173.
137
Özden, P.P., 2008, Kentsel Yenileme, İmge Kitabevi, Ankara, s.271.
138
Özcan, K., 2013, Tarihi Kentlerde Kültürel Mirasın Korunması Birgi Deneyimi, Milli Folklor Dergisi, Yıl:25, Sayı:98, s.47.
139
Altaş, N.T., 2015, Coğrafi Çevre Unsurlarıyla Şehirleşme Etkileşimi Bakımından Erzurum Şehri, Pegem Yayınları, Ankara,
s.175.
136

101

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/SON-BAHAR, Özel Sayı(UASBK “II. ULUSLARARASI SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ” ÖZEL SAYISI)
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/AUTUMN, Special Issue(SPECIAL ISSUE of
UASBK “SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES”)

Şekil 1. Çalışma alanının lokasyonu.
Erzurum şehri 06.03.2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde
İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1.Maddenin 13. ve 14.fıkraları
ile 2.Maddenin 5.fıkrasına göre Aziziye, Yakutiye ve Palandöken olmak üzere üç metropol ilçeye
bölünmüştür.140
Erzurum şehri nüfusu (Aziziye, Yakutiye, Palandöken ilçeleri), 2015 yılı TÜİK ADNKS verilerine
göre 412.326 kişidir. Bu nüfusun 190.928’i Yakutiye’de, 167.892’si Palandöken’de, 53.506’sı ise Aziziye’de
yaşamaktadır.
4.Erzurum Şehri’nde yürütülen kentsel sağlıklaştırma çalışmaları
Kentsel sağlıklaştırma (urban rehabilitation), bozulmanın, deformasyonun yeni başladığı, ancak
özgün niteliğini henüz kaybetmemiş olan eski kent mekânlarının eski haline kavuşturulması olarak
tanımlanabilir. Ayrıca fiziki olarak, alt yapı ve üst yapının sağlamlaştırılıp tekrar kullanılabilir hale getirilmesi,
yolların kaplama malzemelerinin onarılması, su, kanalizasyon sistemlerinin, elektrik hatlarının yeni malzeme
kullanılarak yenilenmesi, bölgedeki yapıların basit veya esaslı onarımlarının yapılması gibi süreçleri
kapsamaktadır.141
Kentsel sağlıklaştırma çalışmaları, kentsel koruma kapsamında yapılmakta olup, tescilli-tescilsiz
kültür varlıklarının restore edilmesi (özellikle sokağa bakan cephelerinin), sokaklardaki orijinal dokunun
Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5747.pdf, erişim tarihi: 18.09.2016.
141
Kent Ölçeğinde Koruma ve Yenileme Kavramları,
http://www.yildiz.edu.tr/~diclal/2009_ANLATI/090309_KENTSEL_KORUMA_KAVRAM.pdf, erişim tarihi: 20.10.2016.
140
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korunması, yıpranmış olanların sağlıklaştırılması, sosyal yaşama katılması, sokaklardaki çeşme, kentsel
mobilya vb. unsurların tekrar sosyal hayata sunulması gibi süreçler içermektedir.
Kültürel miras değerlerinin günümüzde korunmasıyla ilgili olarak, 21/07/1983 tarih 2863 Numaralı
Kanun’un (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) 3.Maddesinde yer alan tanımlarda, sit; “tarih
öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik,
mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu
sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat
özellikleri ile korunması gerekli alanlardır” şeklinde tarif edilmektedir.142
Erzurum Şehri’nde yapılan kentsel sağlıklaştırma çalışmaları ile tarihi yapılar orijinalliği korunarak
restore edilmiş, bazı sokaklar ise şehrin kültürel dokusuna uygun olarak yenilenmiştir. Bu projelerden bazıları
şu şekilde sıralanabilir.
Kültür Yolu Projesi: Şehrin en önemli kültür projeleri kapsamında olup, 2015 yılında yapımına
başlanmıştır. Proje kapsamında Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Yakutiye Medresesi, Bat
Pazarı, Rüstem Paşa Kervansarayı ve bunlar arasında kalan geleneksel Erzurum evlerinin örneklerinin
bulunduğu alanları kapsamaktadır. Projenin 1. Etabında Erzurum Kalesi çevresinde tarihi unsurları gölgede
bırakan yapılar yıkılarak Erzurum için önemli olan değerler ön plana çıkarılacaktır. Ayrıca kale çevresinde
yer alan geleneksel Erzurum evleri mimarisinden bazı örnekler restore edilerek, müze, butik otel ve hediyelik
eşya satan turistik dükkânlara dönüştürülecektir (Şekil 2). Erzurum ve çevresi tarih boyunca birçok
medeniyetin egemenliği altında kalmış ve doğal olarak da mesken mimarisinde bütün bu medeniyetlerin etkisi
olmuştur. Meskenler üzerinde bunların izlerini görmek mümkündür.143 Bu alanda yer alacak bir diğer eleman
ise şehrin tarihini anlatan, tarihi eserlerinin örneklerinin yer alacağı yürüyüş yolu ve cam zemindir. Söz konusu
alan, projeden önce terkedilmiş ve yıkılmaya yüz tutmuş pek çok evin bulunduğu bir alandı. Tarihi kent
çekirdeğinin geleneksel mahalle anlayışı, sokak yapısı, taş evleri ve kentsel donatılarından oluşan yapısını
tahrip eden değişimler, kültürel ve sosyal yapıyı da tahrip etmekteydi.144 Erzurum Kalesi, önemli bir turistik
çekim merkezi iken, çevresinin bu derece güvenlik zafiyetinin bulunduğu bir alana dönüşmesi yerli ve yabancı
turistleri rahatsız etmekteydi. (Şekil 3). Dolayısıyla bu projenin son derece yerinde alınmış bir karar olduğu
kanaatindeyiz.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2863.doc, erişim tarihi:
15.10.2016.
143
Kayserili, A. 2014, Erzurum Şehri’nin Kültürel Coğrafyası, Zafer Ofset, Erzurum, s.143.
144
Atabeyoğlu, Ö., vd., 2009, Tarihi bir kentin değişimi: Erzurum kenti, İTÜ Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, İstanbul, s.141.
142
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Şekil 2. Erzurum Kalesi ve çevresinde planlanan “Kültür Yolu” projesi etapları (Etap sınırları Erzurum
Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi’nden alınarak, görsel materyal eklenmiştir).
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi’nden aldığımız mimari projeye
baktığımızda yürüyüş yolu içerisinde kentin kültürel kimliğinde önemli bir yere sahip olan Selçuklu
mimarisinin izlerini görmek mümkün (Şekil 4). Yürüyüş alanları içine tasarlanmış olan süs havuzunun,
Selçuklu kültürünün önemli simgelerinden olan sekizgen yıldız olduğu görülmektedir. Bu tarz yenilikler
elbette şehrin medeniyet simgelerini de canlı tutacaktır.
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Şekil 3. Erzurum Kalesi çevresinin projeden önceki hâli.

Şekil 4. Kültür Yolu projesi birinci etap kapsamında yapılacak olan Erzurum Kalesi çevresinin imar
tasarımı (Erzurum Büyükşehir Belediyesi).Erzurum Kalesi ve Cimcime Hatun Türbesi arasının imar tasarımı
(a) ile yukardan görünüşü (b).
Projenin ikinci etabı ise doğuda Çifte Minareli Medrese ve Ulu Cami, batıda Yakutiye Belediyesi
hizmet binası, güneyde Taş Ambarlar arasında kalan alanı kapsamaktadır. Bu alanlar içerisinde yer alan en
önemli unsur şüphesiz Erzurum’un en önemli simgelerinden biri olan Çifte Minareli Medrese’dir. Medresenin
restorasyon çalışmaları 2016 yılı eylül ayında tamamlanmış olup, diğer alanlardaki kamulaştırma çalışmaları
devam etmektedir. Bu alanda sivil mimari örnekleri önemli bir yer tutar. Özellikle bu kesimde, kentsel koruma
çalışmaları başlamadan önce özel teşebbüslerle sivil mimariye ait olan pek çok konut, lokanta, kafeterya,
kültür evi ve müzeye dönüştürülmüştür. Özellikle şehrin kültürel yapısını merak eden turistler için önemli bir
uğrak yeri olmuştur.
Şehirdeki kentsel sağlıklaştırma kapsamında yapılacak olan projenin üçüncü etabı ise Erzurum
Kalesi’nin kuzey ve batısını kapsamaktadır. Bu alanlar içinde Yakutiye Medresesi, Yakutiye Kent Parkı, Lala
Paşa Camii, Taş Han (Rüstem Paşa Kervansarayı), Müceldili Konağı, Pervizoğlu Camii, Ayaz Paşa Camii ve
Bat Pazarı yer almaktadır (Şekil 2). Alan bakımından oldukça geniş yer kaplayan üçüncü etap bölgesinde az
önce bahsettiğimiz tarihi alanların tamamı restore edilmiştir. Ancak bu yapılar arasında kalan konutlar, yollar
vb gibi alanların yenilenmesi, tarihi dokunun ortaya çıkarılması ile “Kültür Yolu Projesi” tamamlanmış
olacaktır.
Bu projenin bitmesi ile birlikte Bat Pazarı Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Caddesi arasında
kalan alanın tamamı şehrin kültürel miras değerlerinin, yenilenen mekânların bulunduğu turistik bir cazibe
merkezi hâline gelecektir (Şekil 5). Yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile şehir, adeta rahat bir nefes alacak
ve kendine özgü görüntüsüne daha modern donatılarla kavuşacaktır. Aslında şehirleri bu şekilde geleceğe
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taşımak, şehir yöneticilerinin kendilerinde olması gereken en temel vazifeler arasındadır.
Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Bat Pazarı Caddesi’nde farklı esnaflarla yaptığımız görüşmeler
sonrasında, yapılan düzenlemelerin olumlu bir iz bıraktığı kanısına varılmıştır. Görüşmeyi kabul eden esnaf
“E1”:
…..Eskiden insanlar buraya sadece alışveriş yapmaya gelirdi. Ama şimdi bazen insanların buraya
gelerek yürüdüklerini ve sadece fotoğraf çektiğini görüyorum…….
diyerek, Bat Pazarı’nın alışveriş faaliyetlerinin yanı sıra bir turistik cazibe alanı özelliğini de
kazandığına işaret etmekte; görüşme yaptığımız bir diğer esnaf “E2” ise:
….Önceden dükkanlarımızın dış cepheleri farklı farklıydı. Ama şimdi hepsi ahşap görünümlü
ve oldukça ilgi çekiyor. Diğer muhitlerdeki esnaf arkadaşlarımız buna özeniyor….
şeklinde açıklama yaparak, yapılan kentsel sağlıklaştırma çalışmalarının rağbet gördüğünü
açıklamaktadır.

Şekil 5. Bat Pazarı Caddesi’nde uygulanan kentsel sağlıklaştırma öncesi (a) ve sonrası (b) görünümü
(Foto: https://erzurum.bel.tr/Projeler/10583/18.html, erişim tarihi: 19.10.2016).
Şehirde yapılan kentsel sağlıklaştırma çalışmaları arasında “Üç Kümbetler çevresinin yenileme ve
sağlıklaştırma ile cazibe merkezine dönüştürülmesi” projesi kapsamında, üç kümbetler çevresinde bulunan
gecekondu ve metruk binaların kaldırılması, mülkiyetlerin kamulaştırılması hedeflenmektedir. Bu sayede
bünyesinde bulundurduğu 25 adet tescilli, 15 adet tescil gerektiren tarihi eser ve yapıyı ortaya çıkarmak,
restore etmek, çevre ve peyzaj düzenlemeleri yapmak, geleneksel yapı niteliği taşıyan yapıları restore ederek
el sanatları atölyesi ve butik otellere ve alanın prestij ve cazibe merkezine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.
Bu proje ise Üç Kümbetler’in çevresinin temizlenmesi sürecinde olup devam etmektedir.
5.Sonuç ve Öneriler
Erzurum Şehri’nde ele almaya çalıştığımız kentsel sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında şu sonuçlar
elde edilmiştir:
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Şehirde yürütülen kentsel sağlıklaştırma çalışmalarının çoğu, coğrafi konum olarak genel
manada Eski Erzurum olarak adlandırabileceğimiz, şehrin ilk yerleşim alanı ve yakın çevresinde
yoğunlaşmıştır.

Kentsel sağlıklaştırma çalışmalarında yıkılan alanların yerinde ve doğru kararlar olduğu
kanaatindeyiz. Zira yıkılan yapılar, ya tarihi dokuyu gölgede bırakan yapılar ya da yıkılmaya yüz tutmuş çok
eski yapılardır.

Kentsel sağlıklaştırma çalışmalarının bittiği alanlarda ise kültürel dokunun ortaya çıkarıldığı,
fiziksel görünüm olarak eskisine göre daha çekici bir görüntüye sahip olduğu ve tarihi unsurların hemen göze
çarptığı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, şehrin mimarisinde söz sahibi olmuş medeniyetlere ait kültürel
değerlerin ortaya çıkarıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla,
Erzurum şehrinin adeta tarihi ve kültürel değerlerin sergilendiği bir açık hava müzesine dönüşeceğini
söyleyebiliriz.
Şehre yapılan tüm bu olumlu proje yatırımlarının yanı sıra, söz konusu projeleri dolaylı olarak
etkileyen bazı problemler de bulunmaktadır:

Az önce bahsettiğimiz gibi kentsel koruma ve sağlıklaştırma çalışmalarının büyük bir kısmı dış
kale surları içinde kalan alanda gerçekleştirilmektedir. Burası aynı zamanda şehrin (maalesef şu ana kadar
alternatifi olamamış) en kalabalık caddesinin (Cumhuriyet Caddesi) doğu kesiminde bulunmaktadır.
Dolayısıyla buranın bir cazibe merkezine dönüşmesiyle, var olan trafik sorunu daha da ciddi boyutlara
ulaşacaktır.

Ayrıca bu tür projelere milyonlarca TL harcanarak yapılan yatırımlar, sahanın bir art bölgesinde
inşa edilen 10-14 katlı binalar (Kırmacı Mahallesi) nedeniyle fark edilemez olmuştur. En azından bundan
sonraki yapılaşmalarda yerel yönetimlerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü söz konusu alanlar
şehrin tarihi siluetine gölge düşürmektedir.

Bir taraftan şehrin kimliğini ortaya çıkarmak için biçimsiz yapılaşmalar yıkılmakta ve şehir
merkezi temizlenmekte, diğer taraftan yine şehir merkezinde uygulanan kentsel dönüşüm projeleriyle dar
alanda 10-12 katlı birbirine çok yakın inşa edilen bina projeleriyle, yeniden nüfus birikimi olmaktadır. Bu ise
önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde alternatifler üretilmezse trafik sorununu önemli boyutlara taşıyacaktır.
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(13)
Yrd. Doç. Dr. Yusuf SÖYLEMEZ
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ TRT’DE OKUTULAN DARBE BİLDİRİSİ METNİNİN
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ
15 JULY COUP INITIATIVE NIGHT THE RESPONSIBILITY RESOLUTION OF THE
METRICULTURE METHOD

ÖZ
15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe kalkışması sırasında TRT binası işgal edilerek silah zoruyla
okutulan darbe metninin söylem çözümlemesi yapılarak FETÖ/PDY terör örgütünün 17-25 Aralık sürecinden
bu tarafa yaptığı yayınların söylemiyle örtüşme durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Doküman incelemesi yöntemi ile veri toplanmış, elde edilen veriler söylem çözümlemesi yoluyla
analiz edilmiştir. Çalışmanın siyasi söylem çalışmaları açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: 15 Temmuz, FETÖ/PDY, TRT, Darbe Girşimi.

ABSTRACT
During the coup attempt on July 15, the TRT building was occupied and the coup text, which was
taught by force of arms, was analyzed and the situation of overlapping with the discourse of the publications
of the FETET / PDY terrorist organization on this side from Process of 17-25 December was tried to be
revealed.
Data were collected by the method of document examination and the obtained data were analyzed by
discourse analysis. It is thought that the work will be beneficial in terms of political discourse studies.
Keywords: July 15th, FETO / PDY, TRT, Coup Initiative.
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GİRİŞ
Gerçeklik iletişim sırasında dil aracılığıyla yeniden ve dili kullananın dünyasına göre yapılanır. Bu
yapılanma özgün ve dile dayalı olduğundan gerçekliği söylem çerçevesinde işler (Benveniste, 1995).
Konuşan/ yazan özne kendi söylemini oluşturur ve dili buna uygun olarak biçimlendirmek suretiyle kullanır.
Ancak bireyin içinden çıktığı ve etkileşimde bulunduğu toplum ve/ veya toplumlardan bağımsız olarak
gerçekleşmez. Birey yaşadığı coğrafyanın dahi kültüründen etkilenir ve bu kültürü etkiler. Kültürel bir coğrafi
alan oluşturur (Kayserili, 2010). Dil bu kültürel coğrafyanın içinde şekillenir. Dil, doğduğu toplumun kültürel
genetiğini nasıl taşıyorsa söylem de onu ortaya koyan kişinin ve onun dâhil olduğu toplumun kodlarını taşır.
Söylem, TDK sözlükte kalıplaşmış, klişeleşmiş söz, ifade; bir veya birçok cümleden oluşan, başı ve
sonu olan biçiminde ifade edilirken Dilbilim Terimleri Sözlüğü’nde (1949) bir şey bildirirken konuşanın
ağzından çıkan sözlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Söylem ağızdan çıkan sözler bütünüdür ancak
taşıdığı anlam yükü bundan çok daha fazlasıdır. Bir cümledeki her bir ifade ve bu ifadelerin sunuluş biçimi,
kullanıldığı yer, söz dizimi tesadüfi olarak gerçekleşmez. Sözün sahibinin birikim ve dünyasının bir ürünü
olarak gerçeklik algısını yansıtır.
Dünya mutlak gerçeklerin ve basit nedenselliğin açıklayabildiği dünya olmaktan uzaklaşmıştır. Anlam,
esneklik ve çok boyutluluk kazanmıştır. Bu açıdan söylem bu dünyayı ve dünyaya dair algının kendini
gösterdiği dil ürünlerini anlayıp çözümleyebilmek için iyi bir alternatif olarak görülmektedir (Sözen, 1999;
Çelik ve Ekşi, 2008). Çünkü bir meta-eylem olan söylem; sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik vb. alanlarda
sosyal yaşamın bütün taraflarıyla ilişki içindedir (Sözen, 1999). Söylem bir mesajın bütün yönlerini, içerikle
sınırlı kalmayarak vericiyi (söyleyen kim), dayanağını (neye dayanıyor), alıcıyı (söylenen kim) ve hedefini
(söyleyenin söyledikleriyle başarmak istediği nedir) de içerir. Söylem bir iletişim ortamında bağlam ve zamanı
göz önüne alarak iletinin taraflar arasındaki işlevine ve uyandıracağı etkiyle de ilgilenir (Çelik ve Ekşi, 2008).
Söylemin çok boyutlu ve esnek yapısı, söylem çözümlemelerinin de metodolojisini belirler. Öncelikle
tek başına ve kendi kendine yetebilecek bir alan olarak çalışmaz. Psikoloji, sosyoloji, tarih, kültürel coğrafya,
antropoloji, dilbilim, edebiyat, felsefe, medya ve iletişim gibi pek çok disiplinden beslenir ve onlarla işbirliği
içerisinde çalışır.
Tüm bu ayrıntılar göz önünde bulundurulduğunda söylemin toplum ve kültür temelli olduğu bilgisine
ulaşılmaktadır. Ancak konuya getirilecek farklı bir bakışla tam aksi yönde işleme ihtimali de ortaya
çıkmaktadır. Yani söylem oluşturarak toplumda algı, kültür oluşturmak ve belki bir adım daha ileriye giderek
toplum mühendisliği ile toplumun bakış açısını ve alışkanlarını yeniden inşa etmek veya değiştirip
dönüştürmek. İletişimin son derece kolay ve yaygın olarak gerçekleştiği günümüzde, teknoloji iletişim
kanallarının çeşitlenmesini sağlamış, yazılı ve görsel medyanın yaygınlığını dolayısıyla da gücünü artırmış,
sosyal medya olgusunu doğurarak kitlelere anlık-etkileşimli bir şekilde haberleşme ve iletişim kurma imkânı
oluşturmuştur. Oldukça faydalı görünen bu gelişmelerin kendi tehlikesini de beraberinde getirdiğini söylemek
yanlış olmayacaktır. Çok çabuk ve geniş kitlelere ulaşma imkanı reklam, siyasi propaganda, kültürel
emperyalizmin yayılması; Arap baharı gibi toplumsal hareketlerin tetiklenmesi, Gezi Olayları gibi ülkeyi
kaosa sürüklemeyi amaç edinen karışıklıkların çıkarılması, terör örgütlerinin sempatizan toplama ve eylem
yapma çağrılarının yapılması vb. pek çok istenmeyen oluşum ve eyleme zemin oluşturabilmektedir.
Siyasetçiler ve ideologlar da bu gerçekliğin en az reklamcılar kadar farkında olduklarından siyasi söylem
toplumda algı oluşturmada ivme kazanmıştır (Şeker, 2003).
PKK gibi terör örgütleri silahlı faaliyetlerini yürütürken diğer yandan siyasi bir yol izlemekte ve
kendine ait sol temelli bir söylemle hem militanları hem de sempatizanları arasında ortak bir dil geliştirmeye
çabalamaktadır (Fairclough, 2003). Silahlı eylemlerini savunma, hak koruma ve bunları “ezilen halklar” adına
gerçekleştirme gibi evrensel bir kılıf içinde meşru göstermeye çalışmaktadır. Söylemlerini eşitlik, özgürlük,
demokrasi üstüne kurarak uluslararası meşruiyet kazanma çabası içindedirler. Ancak ülkemizin 2013 itibariyle
17-25 Aralık olayları ya da kumpası ile mücadeleye aktif olarak başladığı FETÖ/ PDY örgütü gibi gizli
çalışan, eğitim temelinden hareketle devletin tüm kurumlarına sızan örgütleri yeni yeni tanımaktadır. Bu örgüt
15 Temmuz öncesine kadar silahlı eylem gerçekleştirmediğinden ve dinî bir çerçeve çizerek eleman
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topladığından terör örgütü olarak görülmemiş, kandırdığı saf Anadolu insanından destek görmüştür.
Bir suç söylemi oluşturularak bununla bir iktidar mekanizması oluşturmak mümkündür (Aslan, 2001:
101). Çeşitli stratejiler kullanılarak bu mekanizma işletilir: Adlandırma ve tanımlama, dışlama, farklılıkları
reddetme, kontrol, baskılama ve cezalandırma. Suç söylemi temelinde bakıldığında kendi mensuplarını ve
karşısına koyduklarını tanımlamak, yapılacak işin birinci basamağını oluşturmaktadır (Aslan, 2001: 101).
Örgütün temel söylem olarak belirlediği “altın nesil yetiştirmek” -lanse edildiği şekliyle- dindar, zeki,
liyakatli, girişken ve vatansever olarak tanımlanmış ve tanıtılmıştır. Karşısına koyduğu yani zıddı olarak
belirttiği ve tam ters özellikler taşıyan kesimi bir dönem laik, bir dönem Kemalist bir dönem Ergenekoncu
benzeri isimlerle anmış ve kendilerine muhalif olan herkesi din ve ülke karşısında görüp göstererek bu
sınıflandırmaların içine dâhil etmeye çalışmışlardır. Bu da dışlama basamağı olarak görülebilir ki hem
taraftarlarını çoğaltmayı hem de bir düşman belirleyerek kendi aralarındaki bağın kuvvetlenmesini sağlamayı
amaçlarlar. Böylece kendi grubundan ayrılan herkes karşıya geçmiş görünür, dışlanır ve suçlanır. Ayrıca
kendilerine yer açmak ve bir cemaat pozu verebilmek adına seçtikleri Nur Cemaati veya Nurcular olarak
anılan Said Nursi’nin kitaplarını okuyarak faaliyet gösteren grupla da belli aralıklarla ters düşerek bir ve
birlikte olmadıklarını göstermişler, böylece bu hareketin de asıl temsilcilerinin kendileri olduğunu ifade
etmeye çalışmışlar, bu sayede diğer nur cemaatlerine geçişi de önlemişlerdir.
Her bir ifade bireysel hafızada olduğu gibi toplumsal hafızada da bir anlama sahiptir (Bulut, 2016).
Kamusal anlamlandırma da diyebileceğimiz bu yapı kendince bir çerçeve çizer ve bu çerçeveyi korur. Koruma
çabası toplumsal bir kontrol de sağlar. Kendini doğru ve iyi olarak konumlandıran bir grup toplumsal hafızada
düşmanlarını da zıt yerde ve yönde sınıflandırma imkânına ulaşabilir. Örgütsel yapı, altın nesli yetiştirmeye
çalışırken bunun dışındakilere karşı da bir toplumsal tepkiyi tetiklemek için söylem oluşturmaktadır. Dinî bir
cemaat, sonradan hizmet hareketi olarak kendini lanse eden FETÖ terör örgütü de sızma girişimi sırasında
direnç ve tepki gördüğü kurumlar için benzer refleksler oluşturmak için belli oyunlar tertip ederek şu an için
sadece teori veya iddia olarak değerlendirilebilecek 28 Şubat sürecinin tetiklenmesine vesile olmuştur.
İktidarda olan parti irtica yaftasıyla fişlenirken FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma girişimlerinin fark
edilmesiyle başta bu kurumu din karşıtı gösterme çabasına girmiştir. Dolayısıyla toplum, örgütü daha rahat
kabullenirken karşısında olan kişilerden de o kadar kopma eğilimine girmiştir. İşledikleri suça karşı toplumsal
tepkiyi azaltırken sızma girişimlerine karşı refleks gösteren kurumların kontrol mekanizmalarının
meşruiyetini de yok etmeye çalışmışlardır.
Üçüncü basamak olan baskılama aslında diğer basamakların içerisinde açık ve öncelikli olarak vardır.
Bu basamağı ayıran ise fiili baskıların varlığıdır. Bir yandan mensuplarına hem topluma kendilerine yakın
görüşleri kitap, gazete, televizyon ve internet gibi kanallardan ulaştırırken diğer yandan farklı görüşteki
fikirleri kesmeye çalışmanın gayreti içerisindedirler (Hall, 1999). Dinsiz kanallar, edepsiz yayınlar vb.
başlıklarla karalamalar ve buna dayanak olarak gösterilen birkaç yayının belli başlı haber ve görselleriyle
kendileri dışındaki herkesi aynı sepete koyarken sahada rekabet, kurumlardaki güçlerini de kullanarak kendi
görüşlerinden olmayanlara iş, terfi ve hatta yaşam hakkı tanımamışlardır. Bunu da altın nesli örnek, diğerlerini
din düşmanı gibi yaftalarla fişleyerek yapmışlardır. Ayrıca sınavla girilen lisans, lisansüstü programlarda;
sınavla atama yapılan devlet memurluklarında “çalışan herkes kazanır” anlayışının oluşturduğu liyakate dayalı
yapıyı sınav sorularını ele geçirip yandaşlarına dağıtarak yıkmış ancak gizlilik içinde yürütülen bu
faaliyetlerden dolayı altın nesil liyakat timsali olarak pazarlanmıştır. Öğrenciler, örgütün kurduğu, önceleri
her şehirde farklı isimlerle anılan sonra tek isimle markalaştırılan ve sürekli birinci çıkaran (!), başarılı (!)
dershane ve okullara yönlendirilmiştir. Bahsi geçen kurumlara gitmek çocukların gözünde başarının anahtarı
gibi görülmüş, öğrenciler üstünde bu tarz bir psikolojik baskı oluşturulmuştur. Mülakat veya sözlü sınavla ve
bedensel beceriyle alım yapan (TSK, Polis MYO vb.) kurumlarda torpil yaptıkları iddialarını reddetmeyerek
kendilerinden olmayan kimsenin buralara gelemeyeceği, gelse bile yükselemeyeceği imajı oluşturulmuş;
insanlar önce mecbur bırakılmış sonrasında da minnet duygusuyla bağlanarak örgüt üyesi yapılmışlardır.
Çocukluk döneminden başlayan bu tür yönlendirmeler toplum üstünde ciddi baskıya sebep olmuş hatta şu
söylemi doğurmuştur: “Orada sınava girmeden –o günkü adıyla- cemaatten birilerini bulmanız lazım.”,
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“Cemaatten referansınız var mı?”, “Cemaatin yurtlarına gidiyordu, onu alacaklar tabii, bizi mi alacaklar!” …
Özetle devlet kapısı FETÖ’den geçer söylemini toplumsal hafızaya yerleştirmişlerdir (Arslan, 2013). Bu,
toplum bunu olduğu gibi kabullenmiş destek olmuş anlamına gelmemektedir. FETÖ ile ilgili pek çok şikâyet
gerçekleşmiş ancak emniyet teşkilatı ve yargıdaki örgüt yapılanması bu şikâyetleri sonuçsuz bırakarak
toplumsal baskıyı artırmışlardır.
Son basamak ise cezalandırmadır. Kendilerine muhalif olan ve zarar verebilecek herkesi kanun eliyle
cezalandırma yoluna gitmişlerdir. Burada akla gelebilecek ilk soru “Suç, ispat edilmezse ceza nasıl verilir?”
olacaktır. Suç gerçekten işlenmişse elbette kanıt bırakır ve bu kanıtlar tespit edilerek suç sabit görülür ve ceza
verilir. Burada izlenen birkaç farklı yol olduğu görülmektedir. Suç olarak gösterilen şey için herhangi bir kanıt
yoksa yargılama geciktirilerek –bazen suça denk gelenden daha fazla süre- kişi özgürlüğünden alıkonularak
cezalandırılabilir. Bir diğer yol ise suça isnat edilen deliller üretilerek kişi hem kamu vicdanında hem kanun
önünde mahkûm edilebilir. Bu tür durumlar iktidarını kurmaya çalışan FETÖ karşısında insanları mağdur
etmiş, haksız cezalarla aileleri zor durumda bırakmışlardır.
Devlet kurumları bu yapıyı ve algı oyunlarını topyekün fark edip savaş açmaya karar verdiklerinde ise
yeni bir algı operasyonu yapılarak siyasi iktidar şekillendirilmeye çalışılmış önce 17-25 Aralık, ardından Gezi
ve Kobani olayları patlak vermiştir. Bu ortamda seçime giden ülke seçmeni siyasi iktidarı değiştirmeyince
örgüt saldırılarını artırmış ve netice de devlet ve milleti bütünüyle cezalandırmak adına 15 Temmuz 2016
gecesi TBMM’yi de bombalayarak darbe yapmaya, yönetimi ele geçirmeye yeltenmiştir. Yüzlerce masum
insanı öldüren örgüt bilinen ilk silahlı eylemini de ödediği vergilerle alınan silahları kullanarak Türk milletine
karşı gerçekleştirmiştir. Devlet kanalı olan TRT’yi ele geçirerek bir muhtıra okutmuş, bu sayede milletin
korkarak meydanlardan çekileceğini ve darbenin başarıya ulaşacağını düşünmüştür (Sağlam, 2016).
İşte bu çalışma bahsi geçen darbe girişiminin muhtırasını söylem açısından incelemek amacıyla kaleme
alınmıştır. 1980 darbesinde okunan muhtıra da göz önünde bulundurularak ve FETÖ/ PDY’nin genel söylemi
temel alınarak bir söylem çözümlemesi yapılmıştır. Çözümleme bağlamla doğrudan ilgilidir ve yüzeysel yapı
kadar derin yapıyı da tahlil etme çabasıyla oluşturulmuştur (Günay, 2013).
Veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmış. Elde edilen veriler ve 15 Temmuz 2016
gecesi TRT de okutulan darbe muhtırası metni söylem çözümlemesi yoluyla analiz edilmiştir.
BULGULAR
15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen darbe kalkışması sırasında yaşananlar ve devlet televizyonu TRT
işgal edilerek okutulan darbe bildirisi ya da muhtıra metni temel alınarak bir söylem çözümlemesi yapılmaya
çalışılmıştır.
Bir metin ister sözlü ister yazılı olsun belirli bir bağlam çerçevesinde gerçekleşir ve bu bağlam
değerlendirilmeden anlaşılması mümkün değildir (Günay, 2013; Erkman Akerson, 2016). Söz konusu metin
okutulurken ülkenin bulunduğu durum –bağlam- şu şekildedir:
Askerî bir darbe teşebbüsü gerçekleşmiş, İstanbul’da Asya’dan Avrupa’ya geçişi sağlayan her iki
köprü tanklarla kapatılmış; başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çoğu yerinde hava alanları/ limanları
ele geçirilmiş ve kapatılmış; Genel Kurmay Karargâhı ele geçirilmiş; Beştepe Külliyesi ve bakanlıklar işgal
edilmeye çalışılmış; sürekli ve alçak uçuş yapan savaş uçakları TBMM binasını birden fazla defa bombalamış;
savaş helikopterlerinden ve askeri araçlardan sivil halka ateş açılarak 300’e yakın insanımız katledilmiş,
2000’den fazla insanımız yaralanmıştır. Demokratik rejim askıya alınmak, askeri darbe ile yönetim ele
geçirilmek istenmiştir. Özetle Türk milletinin öz malı olan ve Türk milletini koruması için alınmış silahlar
Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve vatandaşlarına doğrultularak bütün mevcudiyetine
kastedilmiştir (Karabulut, 2016).
Bu ahval içerisinde TRT binası da FETÖ/ PDY askeri cuntası tarafından işgal edilerek yayını
durdurulmuş ve kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren darbeciler tarafından –devlet yetkililerinin
korsan bildiri dediği- darbe muhtırası silah zoruyla okutulmuştur.
1980 darbesi sırasında da TRT ele geçirilerek bir muhtıra halka tebliğ edilmiştir. Ancak o dönem
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darbeyi gerçekleştiren cuntanın başındaki isim Kenan Evren bizzat bildiriyi okumuştur. 15 Temmuz’da ise
cuntacılar ekran karşısına geçmeyip görevli sunucuya metni okutmuşlardır. Metni okurken kendisine silah
doğrultunu ifade eden sunucunun yüz ifadelerinden ve tavırlarından yaşadığı korku sezilebilmektedir. Metnin
okutulma amacı ile örtüşen bir durum söz konusudur. Metin, darbenin TSK tarafından yapıldığını, sokağı
çıkma yasağı ilan edildiğini ve bu yasağa uyularak herkesin evine dönmesi gerektiğini halka beyan amacı
taşımaktadır. Metni okuyan kişiye verilen korku ile de bu mesajın ciddiyeti halka geçirilmeye çalışılmış,
böylece darbeye karşı başkaldırının sonlandırılması amaçlanmıştır.
Muhtıra metninin öncesine bir uyarı ve emir konulmuştur.
"Bu metnin, Tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteği
ve emridir.”
Görüldüğü üzere tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması ibaresi TRT’den sonra diğer
kanallarda da yayınlanacağı ve darbenin başarılı olduğunun ön göstergesi olarak okutulmuştur. TRT’nin
hemen ardından Doğan Medya Grubu’na ait kanallar için de harekete geçilmiş ancak metni okutma konusunda
başarı sağlanamamıştır. Metnin derin yapısında gizlenmiş bir anlam da darbenin başarılı olması durumunda
diğer kanalları kapatıp yargılamak için dayanak oluşturmaktır. Zira yönetime el koyacak olan TSK’dır ve bu
emir verilmesine rağmen emre uyulmamıştır.
“Türkiye Cumhuriyetinin Değerli Vatandaşları” hitabı giriş cümlesi olarak seçilmiştir. Millî bir ifadeye
yer verilmemesi dikkat çekicidir. Metnin değişik yerlerine serpiştirilen ve ileride gösterilecek olan Atatürkçü
söylemle taban tabana zıt olan bu ifade, Atatürkçü bir söylemde 10. Yıl Nutku üslubuna yakın bir bicimde yer
alırdı ki o da “Yüce Türk Milleti” biçiminde tezahür ederdi. Bu şekildeki kullanımı 1980 darbe muhtırasında
görmek mümkündür. Ayrıca Türk devlet geleneğinde Büyük Türk Milleti, Türk İstikbalinin Evlatları benzeri
ifadelere sıkça rastlanır. Devletin vatandaşlarına yalnız bu bağla bağlı görerek seslenmesi ulus devlet
anlayışının dışındadır ve Amerikanvari bir hitaptır. Seslenme bir millete değil devlete vatandaşlık bağıyla
bağlı insanlara, vatandaşlaradır. Metnin devamına bakıldığında “vatandaş” ifadesi toplam 8 defa
kullanılmaktadır. Metnin ilk ve son cümlelerinde bu ifadeye yer verilmesi ve metin boyunca sıkça
tekrarlanması darbe sonrası yeni bir anayasa oluşturulacağının beyan edilmesi bir arada düşünüldüğünde
devletin veya rejimin yapısı ile ilgili de birtakım değişiklikler yapılabileceği mesajını da içermektedir. “Türk
milleti” ifadesine hiç yer vermemesi de son dönemde vazgeçilen ancak bir dönem sürekli dillendirilen
“Türkiyeli” ifadesini çağrıştırmakta, bir yandan da eyalete dayalı sistemle yönetilen Amerika’nın ortaya
koyduğu vatandaş olan herkesin Amerikalı olarak kabul edildiği sistemi anımsatmaktadır. Burada Amerika
sadece bir örnek olarak seçilmekle birlikte bir dili olan bu dille anılan ülkelerde –lı/li eki olmaksızın anılan
millet bilincini ifade etmek için söylenmiştir. Fransalı, Almanyalı yoktur, Fransız ve Alman vardır; dolayısıyla
Almanya’nın ya da Fransa’nın vatandaşları hitabı kullanılmaz, Alman ya da Fransız vatandaşları kullanılır.
“Türkiye Cumhuriyetinin Değerli Vatandaşları” bir yabancının hitabı şeklindedir ve dışarıdan seslenmektedir.
Ayrıca Türk milletini, millet değil vatandaş olarak görmektedir. Bilinçaltında gizlenmiş bir dışarıdanlığın ya
da dış desteğin yansıması olarak değerlendirmek mümkündür.
Türk milletine Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları diye seslenirken Türkiye Büyük Millet Meclisinin
bombalanması da tesadüf olarak değerlendirilemez. Orası milletin meclisidir, Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaşlar Meclisi değildir. Bomba atılarak hakaret edilen meclis ve vekiller nezdinde Türk milletinin millî
benliği ve devletin tarihidir. Kurtuluş Savaşı’nda kazanılmış bir zaferdir meclis ve milletin kendi uçakları
tarafından bombalanarak öz benliğin yıkıldığı mesajı verilmek istenmektedir. Sizler artık millet değil
vatandaşsınız ve millet meclisiniz dahi kalmamıştır, mesajı iki koldan verilmeye çalışılmaktadır.
Cumhuriyet vurgusu da metnin ilk kalın çizgisidir. Metinde üç kere geçen cumhuriyet, cumhurun
başının yani cumhurbaşkanının vatana ihanet içinde olduğu vurgusuyla değersizleştirilmeye çalışılmaktadır.
Seçilmiş cumhurbaşkanının yüzde elliden fazla oy aldığı ve darbe sırasında toplumun neredeyse tamamından
destek gördüğü düşünülürse “sitemin komple bozuk olduğu imajı”nın yaratılmaya çalışılmasının sebebi de
açıkça ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne de saldırı yapıldığı, savunmaya
çalışan polisin ve sivil halkın, savaş helikopterlerince ateş altına alındığı ve katledildiği düşünüldüğünde
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devlet rejimine ve yönetimine komple bir saldırı olduğu görülmektedir. Aynı saatlerde cumhurbaşkanına
suikast için görevlendirilmiş özel eğitimli askerlerin de Marmaris’te yaptıkları otel baskını bu tezi destekler
niteliktedir.
Parçalar birleştirildiğinde millet meclisi içinde vekiller varken bombalanan Türk milleti, darbe
metniyle de millet statüsünden çıkarılarak aynı toprağı paylaşmaktan öte bir birlikteliği olmayan vatandaşlar
olarak nitelenecek, milletvekilleri ve cumhurbaşkanı bu insanların yanlış tercihleri sonucunda oraya
geldiklerinden ortadan kaldırılarak tüm sistem çökertilecek; böylece iradesi, vatandaşı olduğu devlete yani
darbe yönetimine teslim edilecektir.
Metnin devamı incelendiğinde birkaç tematik altyapıya ulaşılmaktadır:
Suçlamalar ya da darbenin gerekçesi (düşmanın ilanı)
Çözüm önerileri veya yapılması planlanan icraatlar
Kimlik tanımlaması (FETÖcü söylem ve Atatürkçü ya da laik söylem sıkıştırmaları)
Yasaklar ve uyarılar
Teminatlar
Sisteme yönelik değerlendirmeler
Hiçbir darbe gerekçesiz olarak gerçekleştirilemez. Meşru olmayan bir işi yapıp kabul ettirebilmek için
bundan daha kötü durum ve şartlar oluşturulmalıdır. Bu darbe için de medyadaki birtakım algı
operasyonlarından başlayan süreci incelemek gerekir (Binark, 2010). Yoksa dün yaşanan bir olay bugün
yapılacak bir darbeye gerekçe olarak sunulamaz. Her darbenin bir “tema”sı vardır. 1980 darbesi, ideolojik
kutuplaşmanın ülkede meydana getirdiği kaos ve çoğunluğu faili meçhul gerçekleşen cinayetler, 28 Şubat
Kararları ve 27 Nisan e-Muhtırası irtica temaları üstüne kuruludur. O halde 15 Temmuz darbe girişiminin de
bir tema üstüne kurulması ve bu temaya insanları inandıracak birtakım olay ve haberlerle desteklenmesi
gereklidir. 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütü belki de darbeyi daha net açıklayacak adıyla Paralel Devlet
Yapılanmasının darbe teşebbüsüne gerekçe olarak belirleyebileceği iki tema olduğu örgüte bağlı yayın
organları incelendiğinde açıkça ortaya çıkmaktadır. Birincisi “yolsuzluk”, ikincisi “terör”. 17-25 Aralık
“yolsuzluk” temasını ortaya koymak gerçekleştirilmiş iki operasyondur. Aynı dönemde MİT müsteşarının
tutuklanmaya çalışılması da karşı direnci kırabilecek hamlelerin başında gelmektedir. Bu tarihten sonra
başlayan ve sürekli gündemde olan söylem, yapılan yolsuzluklar ve kaynağı açıklanamayan paralar olmuş;
yasa dışı birtakım dinlemeler veya montaj ses kayıtları ile desteklenmeye çalışılan bir algı yürütülmüştür.
Çalışmamızda amaç bu konuda hüküm vermek değil, muhtıra metnine temel oluşturan bu durumun toplumsal
algıya dönüştürülme çabasını ortaya koyabilmektir. Dönemin gazetelerine göz atılacak olursa yolsuzluk
söylemleri ve karşısında FETÖ/ PDY kumpasları dikkat çekecektir. Aynı dönem tutuklanan emniyet
personellerinin “haram lokma yemedim” tarzı sloganları da bu tezi desteklemeye yöneliktir. Muhtıra metninde
“Bürokrasi içerisindeki yolsuzluk ve hırsızlık ciddi boyutlara ulaşmış…” ifadesiyle yer bulurken diğer bir
konuyla ilişkilendirilerek veriliyor: “… , ülke sathında bununla mücadele edecek hukuk sistemi işlemez hale
getirilmiştir.”. Cümle, yargıya yapılan operasyonlar ve HSKY seçimlerini hatırlatmaktadır. Yargı üstündeki
güç savaşı önce HSYK seçimlerinde kendini göstermiş ve FETÖ’nün mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır. Diğer
taraftan yapılan operasyonlarla örgütle ilişkili olan ve çok büyük davalara bakan hâkim ve savcılar görevden
alınmış hatta tutuklanmak üzereyken yurt dışına kaçmışlardır. Bu durum, hukuk sisteminin işlemez hale
getirilmesi olarak tanımlanmıştır. Yukarıdaki cümlede dikkat çeken iki önemli ifade daha vardır. Birincisi
“ülke sathında” ifadesi ki tüm ülkede adaletin işlemediğini, bunun yalnız Ergenekon, Balyoz gibi davaların
hâkim ve savcılarıyla ilgili olmadığını anlatmaya çalışan sözler olduğu görülmektedir. İkincisi “işlemez hale
getirilmiştir” ifadesidir. Buna göre hukuk sistemine doğrudan ve kasıtlı bir müdahale vardır. Kendi kurdukları
sistemin işler olduğunu ancak hükümet müdahalesiyle bozulduğunu belirtmektedir. Bu müdahale kanun
koymak veya kanunları değiştirmek değil, tüm hukuk sistemini çökertmek yönündedir. Böylece gelen darbe
yönetimi bütün hukuk sistemini düzenleyip yeniden işler kılacağını göstermeye çalışmaktadır. Yani HSYK
seçimleri temelinde karşıt görüşte kim varsa sistemden temizlenecektir. Metinde hukuk, 5; kanun, 1; anayasa,
4 defa zikredilmektedir. En yoğun ve güçlü yapılanmanın olduğu, karşıt görüşte kim varsa sopasıyla terbiye
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edebilecek ve siyasi iktidarı dahi yerinden edebilecek yargı ayağı ve örgütün buna verdiği önem buradan da
anlaşılmaktadır. Hukuk kavramının geçtiği cümlelerden birini daha incelemekte fayda var:
“Gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri tarafından;
temel hak ve hürriyetler zedelenmiş, kuvvetler ayrılığına dayalı, laik ve demokratik hukuk düzeni fiilen
ortadan kaldırılmıştır.”
Yukarıdaki cümlede kuvvetler ayrılığına dayalı söz grubuyla nitelenen hukuk anlayışından
bahsedilmektedir. Ana muhalefet partisinin de sıkça dillendirdiği bu ifade cümlenin ilk kısmında da
anlaşılacağı üzere cumhurbaşkanı ve hükümet yetkililerini kastederek söylenmiştir. “diktatör” söylemini
destekler ifadelerdir. Yargı yapılanmasına müdahale kuvvetler ayrılığı ilkesinin ihlali olarak verilmektedir.
Devamında laik ve demokratik hukuk düzeni ifadeleri Kemalist diye tabir edilen kesime de gönderme yaparak
hem taraftar toplama hem de darbenin FETÖ temelli değil TSK genelinde bir hareket olduğunu gösterme
çabasıdır. …fiilen ortadan kaldırılmıştır yüklem grubuna bakıldığında da yine cebren bir iş yapıldığı ve
cumhuriyetin temel ilkelerine açık bir saldırı olduğu yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.
İki cümle ile siyasi iktidarın hukuk sistemini işlemez hale getirdiği anlatılırken birinci cümlede FETÖ
söylemi, ikinci cümlede Kemalist söylem kullanılmış olması tesadüf müdür? Yoksa bu TSK’nın tabanından
destek beklentisi, ortak düşmanı gösterme çabası mıdır? Darbe başarılı olduğunda bir ittifak teklifi midir? Zira
düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı her daim siyasi politikalarda başrol oynamıştır.
Hukuka fiili saldırı tanımlandıktan sonra iki de çözüm üretilmektedir. Bu cümleler aşağıda verilmiştir:
“hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak”
“- laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek”
Hukuk devleti önündeki fiili engel denildiğinde fiil kelimesine dikkat edilmelidir. Fiil, faille bilinir.
Ancak failin, fiili gerçekleştirme gücü ve yeterliği vardır. O halde bu fail, yani eylem gücü olan kimdir ya da
nedir ki ortadan kaldırılmalıdır? Cevap, hukukla ilgili suçlamanın yapıldığı fiili olarak ortadan kaldırılmıştır
ifadesinin geçtiği “Gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri
tarafından; temel hak ve hürriyetler zedelenmiş, kuvvetler ayrılığına dayalı, laik ve demokratik hukuk düzeni
fiilen ortadan kaldırılmıştır.” cümlesinde örtülü özne olarak verilmiştir: Gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet
içerisinde olan cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri tarafından. O halde bunların ortadan kaldırılması
gerekmektedir. İlk anlamıyla görevden alınıp darbe yönetiminin onların yerine geçmesi, derin anlamıyla yok
edilmeleri yani öldürülmeleridir.
İkinci ifade ise yeniden tesis çalışmalarına başlamak şeklindedir. Birinci ifade FETÖ, ikinci ifade
Kemalist söylemle yazılmıştır. Ortadan kaldırma işi bizim, ancak yeniden tesis için sizden de yararlanabiliriz
anlamında değerlendirilebilir.
Hukuk ile ilgili son cümle ise vaat edilenleri gerçekleştirecek olanları göstermektedir: “Çağdaş,
demokratik, sosyal, laik hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene kadar yurtta sulh konseyi
ulusumuz adına her türlü tedbiri alacaktır.”. Cümlenin “tedbir al-“ yüklemine bağlanması da incelenmesi
gereken bir durumdur. Tedbir; arkasını düşünme, planlama, tasarlama anlamında bir fiildir ve yapılacak işlerin
devrilmesi planlanan yönetimin ve zihniyetinin geri gelmesini engelleyici nitelik taşıyacağı buradan
anlaşılmaktadır. Darbenin başarılı olmasının bile yönetimi kesin olarak ele geçirmek olmadığı, tehlikenin
devam ettiği endişesi bu ifadede kendini göstermektedir. Çünkü halk desteği olan bir hükümeti, halkın silip
attığı bir yapı yıkmaya teşebbüs etmektedir. Bu tedirginlik ve korku satır aralarında kendini göstermektedir.
Ayrıca gelende vatandaş diye hitap ettiği kitleye ulusumuz demesi de sahip çıkma veya en azından dâhil
olduğu bir ulusun haklarını koruma imajı vermesi açısından seçilmiştir. “Ulusumuz adına yapıyoruz ve
yapmaya devam edeceğiz.” denmeye, “Sizin için çabalıyoruz.” hissini uyandırılmaya çalışılmaktadır.
Hukuk kavramının doğrudan geçmediği ancak yargıyı ilgilendiren bir cümle ise şu şekilde verilmiştir:
“Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir. Vatana ihanet içerisinde bulunan
tüm kişi ve kuruluşların en kısa zamanda ulusumuz adına hakkaniyet ve adaletle karar vermeye yetkili
mahkemeler önünde hesap vermesi temin edilecektir.”
Yukarıdaki cümle birkaç bakımdan incelemeye değer görülmektedir. Çeşitli suçlamalar yöneltilen
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iktidar meşruiyetini kaybetmiş olarak nitelenmektedir. Meşru bir hükümet değil ise görevde kalması da doğru
değildir, bu sebeple görevden el çektirilmiştir. Bu cümle toplum için olumsuz bir durumu ifade ettiğinden
edilgen yüklem tercih edilmiş, özne açıkça verilmemiştir. Cümlenin öznesi belli değildir ancak kendiliğinden
olmamıştır. Eylem önce oldurgan yapılmış, ardından edilgene çevrilmiştir. Dolayısıyla zorla yaptırma anlamı
vardır ancak işi yapan açık söylenmemiştir. Verilmeye çalışılan anlam; siyasi iktidarın, cuntayı bunu yapmaya
mecbur bıraktığıdır. Hemen ardından vatana ihanet suçu verilmiş. Bu aslında bir art gönderimdir. Önce
hükümet, sonra vatan hainleri verilerek arada bağ kurulmak istenmiştir. Ayrıca vatana ihanet sadece bireysel
bir suç olarak görülmemiş, kuruluşların da bu suçu işleyebileceği kabul edilmiştir. Siyasi partilerin,
derneklerin, vakıfların da birer kuruluş olduğu düşünülürse siyasi iktidarın ilişki içinde olduğu her kuruluş,
bahsi geçen vatana ihanet suçundan yargılanacaktır ve tüm mensupları aynı cezaya çarptırılacaktır. Vatana
ihanet suçundan idam edilen Adnan Menderes akıllara gelmektedir. Ak Partinin “Menderes’i astınız, Özal’ı
zehirlediniz, Erdoğan’ı yedirmeyiz.” söylemine atıf yapılmakta hatta cevap verilmektedir. Cümlelerde geçen
zaman ifadeleri önemli unsurlardır. En kısa zamanda sınırlandırması aslında bu işin çok çabuk gerçekleşeceği
ve aslında bunun için planlı ve hazırlıklı olunduğu anlaşılmaktadır. Hakkaniyetle ve adaletle karar vermeye
yetkili mahkemeler üstünde düşünülmesi gereken bir tanımlamadır. Mevcut mahkemeler ve hukuk sistemi
çökmüş durumda ise bunlar yeni kurulacak ve yetki verilecek mahkemelerdir. Ayrıca verecekleri kararlar
kanun ya da devlet adına değil ulusumuz adına olacaktır. Doğrudan İstiklal Mahkemeleri’ni hatırlatan
yaklaşım, bir fark arz etmektedir. İstiklale kasteden kişiler İstiklal Mahkemeleri’nde yargılandığına göre,
anayasal düzene ve vatandaşların canına kasteden kişiler için kurulacak mahkeme ulusal mahkeme mi
olacaktır? Bir diğer önemli husus ise cuntanın yargılama yapmayacağını beyan etmesidir. Kuvvetler ayrılığını
önemsediğini gösteren darbe yönetimi mahkemelere yetki vereceğini ve vatan hainlerinin hesap vermesini
sağlayacağını taahhüt etmektedir. Hesap mahkemede değil, mahkeme önünde verilecek. Ardaki fark ise
mahkeme önünde sözü ile mahkeme yüceltilirken suçlular aşağıda gösterilmektedir. En önemli mesaj ise
peşinen suçlu kabul edilen siyasi iktidar ve ona yakın kuruluşlar vatana ihanet suçuyla mahkemede hesap
vereceklerdir. Yargılanıp suçlu-suçsuz ayırt edilmesi söz konusu değil. Mahkemenin adil ve hakkaniyetli
oluşu vereceği cezayla ilgilidir. Yani ne ceza verirse versin bu vatan hainleri hak ettikleri ve beklenen cezaya
çarptırılmış olacaktır. …temin edilecektir eylemi ise emin çağrışımıyla karşımıza çıkmaktadır. Bunu kesinlikle
sağlayacaktır anlamı olduğu gibi emin ifadesi güvenilen anlamında olduğundan eylemi işleyenlerin güvenilir
olduğu alt mesajını da içermektedir.
Anayasa kavramına 4 defa yer verilmesi aslında anayasayı darbeye teşebbüs ederek çiğneyen bir
güruhun kendini aklama çabasından başka bir şey değildir. “Anayasal düzen çökmüştür, biz sizi ve ülkemizi
bu çöküşten kurtarmaya geldik.” felsefesiyle milleti susturmak amaçlanmaktadır. Örgütün medya unsurlarında
da anayasa ihlalleri söylemi sıkça yer bulmuştur. Ayrıca düşmana verilecek cezanın en ağır ve kabul edilebilir
olması için iki şey yeterli görülmektedir: anayasa ihlali ve vatana ihanet. İkisi de metin içinde açıkça ve sıkça
cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerine yöneltilmiştir.
Ayrıca darbeye teşebbüs edenler tarafından hukuk ve anayasa ile demokratik sözcüğünün birlikte 3
defa kullanılması ironik olarak değerlendirilebilir.
Darbenin ikinci teması ise “terör” olarak belirlenmiştir. Terör, terörist ve terörizm sözcükleri toplam 4
kere kullanılmıştır. Hukuk kavramında olduğu gibi ikisi suçlama, ikisi de çözüm cümlelerinde verilmektedir.
“Siyasi idarenin aldığı hatalı kararlarla mücadeleden geri durduğu terör tırmanarak birçok masum
vatandaşımızın ve teröristle mücadele eden güvenlik görevlilerimizin hayatına mal olmuştur.”
Yukarıdaki cümlede birçok masum vatandaşımız ile Urfa, Ankara ve İstanbul’da gerçekleşen bombalı
saldırılarda yaşamını kaybeden vatandaşlarımız; teröristle mücadele eden güvenlik görevlilerimiz ile de
güneydoğudaki operasyonlarda şehit düşen polis ve askerlerimiz kastedilmektedir. Durumun vahim kısmı ise
yakalanan FETÖ mensubu polis ve askerlerin bu yöndeki istihbaratları görmezden geldikleri, savaş
uçaklarının terör yuvalarını imha etmek vazifesiyle havalanıp boş alanları bombalayarak geri döndükleri
yönündeki ifadeleridir. Ayrıca darbeden 15 gün önce tüm sınır güvenliğini geri çekip ülkeyi savunmasız
bıraktıkları da devlet kaynaklarınca doğrulanan haberler arasındadır. Öyleyse en üst düzeyde ve kanlı terör

116

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/SON-BAHAR, Özel Sayı(UASBK “II. ULUSLARARASI SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ” ÖZEL SAYISI)
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/AUTUMN, Special Issue(SPECIAL ISSUE of
UASBK “SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES”)

saldırıları ya desteklenmiş ya da istihbaratlar görmezden gelinerek yaşanacak facia ve katliamlara göz
yumulmuş, böylece kaos ortamı oluşturulmak istenmiştir. Cümlede dikkat çeken bir diğer husus ise terör
odakları suçun merkezine alınmamış, siyasi irade en önemli fail olarak işlenmiştir. Siyasi irade, sadece
hükümeti değil tüm meclisi kasteden bir ifade olarak dikkat çekmektedir. Çünkü millet iradesi siyasi olarak
mecliste tecelli eder. Hükümet kastedilmek istendiğinde hükümet yetkilileri şeklinde verilen metinde siyasi
iradenin kapsamının geniş tutulması gerektiği kanaatini doğurmaktadır. Bu da meclisi bombalamanın haklı
gerekçesi olarak gösterilecek bir ifadedir. Buna göre “terörden ölen her bir kişinin faili terör örgütleri ve onları
her açıdan destekleyen işbirlikçiler değil siyasi iradedir, çünkü aldığı hatalı kararlarla mücadeleden geri
durmuştur.”
Çözüm olarak verilen cümle ise:
“…terörizm ve terörün her türlüsü ile etkin mücadele yolunu açmak” şeklindedir. Etkin mücadeleyi
gerçekleştirmeyi taahhüt etmediği görülmektedir. Oysa darbeyi yaptığı iddia edilen TSK’dır. Çünkü metin
TSK’nın emriyle okutulmaktadır. Askeri bir cunta doğrudan mücadele eder, bunun yolunu açmaz. Öyleyse
metinde gizlenen yönetimin aslen sivil olduğu, dolayısıyla silahlı kuvvetler için mücadelenin yolunu açmakla
mükellef olduğu fikrine ulaşılabilir. Askeri darbenin yurt dışına kaçan sivil imamla yönetildiği düşünülürse
söylenenlerin bu bağlamda mantık arz ettiği görülecektir (Alkan, 2016).
Bu bölüm özetlenecek olursa,
Suçlamalar ya da darbenin gerekçesi (düşmanın ilanı):
Kanun ve anayasa ihlalleri, kuvvetler ayrılığı ilkesinin yok sayılması, otokratik yönetim oluşturma,
hukuk sisteminin ve devlet kurumlarının işleyişinin fiilen engellenmesi, devletin uluslararası arenada
itibarsızlaştırılması (Suçu işleyen yani düşman: Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri)
Yolsuzluk ve hırsızlık ( Suçu işleyen yani düşman: Bürokratlar)
Terörle etkin mücadeleyi engelleyerek terör olaylarının tırmanmasına müsaade etmek, bu yolla masum
vatandaşların ve emniyet güçlerinin ölümüne sebep olmak (Suçu işleyen yani düşman: Siyasi irade, geniş
anlamda bütün milletvekilleri)
Çözüm önerileri veya yapılması planlanan icraatlar
- vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin ve devletin bekasını devam ettirmek,
- cumhuriyetimizin kazanımlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek,
- hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak,
- millî güvenlik tehdidi haline gelmiş olan yolsuzluğu engellemek,
- terörizm ve terörün her türlüsü ile etkin mücadele yolunu açmak,
- temel evrensel insan haklarını, mezhep ve etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için
geçerli kılmak,
- laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek,
- devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak,
- uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis
etmek
Yalnızca kalın yazılan eylemlere bakarak verilmek istenen mesajı anlamak mümkündür: Kötü şeyleri
def ederek iyi şeyleri yeniden ortaya çıkarmak. “Kötü şeylerin ortaya çıkmasına ve mevcut düzenin
bozulmasına sebep olanların hatalarını telafi etmek için darbe yaptık.” denmeye çalışılmaktadır. Ancak darbe
eylemi yukarıdaki tüm değerlere doğrudan saldırı ve saygısızlıktır. Eylemle söylem birbirini tutmadığından
yasaklar ve uyarılar gelecektir. Uymayanlar için tehdit ve cezalar bunu takip edecektir.
Kimlik tanımlaması (FETÖcü söylem ve Atatürkçü ya da laik söylem sıkıştırmaları)
Devletin yönetimi teşkil edilen yurtta sulh konseyi tarafından deruhte edilecektir.
Darbeye teşebbüs eden cunta, Gazi Mustafa Kemal’in “Yurtta sulh, cihanda sulh.” sözünden yola
çıkarak konseylerine “yurtta sulh konseyi” adını vermiştir. Bu öyle alelade bir seçim olarak görünmediğinden
iki yönlü bir istismar olarak düşünülebilir. Birincisi kendilerini TSK’nın tamamını temsil ediyor göstermek
maksadıyla Atatürkçü bir tavır takınmışlardır. Böylece hem askerin tamamının desteğini sağlama ihtimali
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olacak, sivil halk sindirilebilecektir. İkincisi sözün içerdiği anlam ile verilen mesajlar dizisidir: “Konseyin
amacı savaş değil barıştır. Bizler barışçıl insanlarız. Yurtta bir savaş var, biz barış sağlamak için geldik.” Söz
Atatürk’e telmihte bulunduğuna göre “Biz Atatürkçüyüz.”. Yurtta sulh ifadesi dünyada sulh olarak devam
etmektedir. Metinler arasılıktan yararlanılarak “yurtta barışı sağladıktan sonra bölgemize ve dünyaya da barış
getirecek kuvvetimiz var.” iletisi derin yapıya gizlenmiştir. Üçüncü ancak zayıf bir ihtimale dayanan mesajın
ise darbenin başarılı olması durumunda Kemalist kesimi yanına alma, başarısız olması durumunda suçu
Kemalist kesime yıkma amacı olduğu söylenebilir.
Yine yukarıdaki amaçlar doğrultusunda laik, demokratik hukuk devleti kavramları defaatle
zikredilmiştir.
“Bu ahval ve şerait altında, yüce Atatürk'ün önderliğinde milletimizin olağanüstü fedakarlıklarla
kurduğu ve bugünlere getirdiği cumhuriyetimizin koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, "yurtta sulh,
cihanda sulh" ilkesinden hareketle…”
Yukarıdaki cümle de yine Atatürkçü söylemin öne çıkarıldığı cümleler arasında yer almaktadır. Bu
ahval ve şerait altında ifadesi Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden alınarak metinler arası bir ilişki kurulmak
istenmektedir. Daha önce de gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan cumhurbaşkanı ve hükümet
yetkilileri şeklinde kullanılan cümlede de aynı metinle ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Öyle ise iki metin
arasında nasıl anlam ilgisi kurulmaya çalışıldığını belirlemek faydalı olabilir.
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde
dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî bedhahların şu anda ortaya çıktığı
iması, alt metni oluşturacak şekilde muhtıra metni yapılandırılmıştır. Ülke terör örgütlerinin işgali altındadır
ve savaş ortamı hâkimdir. Bundan daha vahim olanı ise memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar
(cumhurbaşkanı ve hükümet) gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içindedir. Millet hukuksuzluk, terör
belalarından harap ve bitap düşmüş, devletin bütün kurumları iktidar sahiplerinin şahsi emelleri doğrultusunda
dizayn edilmiş. İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Buradan çıkarılacak mesaj nedir? Metnin Atatürkçü bir çerçeveye çekilmeye çalışılması hangi amaç
ve sebeple yapılmış olabilir?
Öncelikle Gençliğe Hitabe çok kuvvetli bir metindir ve ardında Kurtuluş Savaşı gibi bir hikayeyi
barındırmaktadır. Toplumsal hafızadaki yeri düşünüldüğünde bu metnin seçilmesi son derece dikkat edilmesi
gereken bir husustur. FETÖ’nün tezi, Fuat Avni gibi sosyal medya sözcülüğünü yapan trol hesaplarda da sıkça
dillendirildiği üzere, ülke çok zor durumdadır. Mahvolup yok olması an meselesidir ve bunun sebebi
siyasilerin kişisel hırsları ve rant sevdasıdır. Bu tezle meşru iktidar meşruiyetini kaybedecek, böylece
itibarsızlaşacak ve oy alamayacaktır. Seçimler dizayn edilemeyince bu sefer de darbe için aynı zemin
kullanılmaya çalışılmıştır.
Muhtıra metninde cumhurbaşkanı ve hükümet için kullanılan ifadeler Gençliğe Hitabe’deki ihaneti
hatırlatarak harekete geçmenin vazife olduğunu iki bakımdan sezdirmeye çalışmaktadır:
1. Darbeciler bu vatan aşkıyla harekete geçmiş ve vazifelerini yapmışlardır.
2. Türk gençliği de bu yönde harekete geçerek darbecilere destek olmalıdır.
Son olarak da bu çağrışımlarla suçlanan kişilerin en ağır cezalara çarptırılmaları doğal karşılanacaktır.
Buna zemin hazırlanmaktadır.
Tüm bu söylem özetle şu algıyı oluşturmaya yöneliktir: Darbe kalkışması TSK’nın topyekûn bir
hareketidir çünkü Atatürkçü bir söylemle yola çıkmıştır ve asker bu hassasiyeti korumak için yakın zamanda
iki post-modern darbe gerçekleştirmiştir. TSK içinde tereddüt edecek olanlar kalkışmanın Atatürkçü subaylar
tarafından yapıldığı fikrine kapılırlarsa kalkışmaya destek verebilir. FETÖ devlete sızmamıştır, devlete
sızanları ve ihanet içinde olanları temizlemeye çalışmaktadır. Siyasiler kişisel rant peşinde vatana ihanet
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etmektedirler. Yapılan darbe, vazifeye atılmaktır ve çok cesurcadır. Tüm Atatürkçüler de buna destek
vermelidirler çünkü cumhuriyetin temel kazanımlarına yönelik tehditleri savuşturmak için yapılan bir
kalkışmadır.
Darbe başarısız olursa –ki oldu- darbeyi FETÖ değil Atatürkçü subaylar yapmaya çalışmıştır. Tasfiye
edilmesi gereken onlardır. Böylece başarısız bir darbe girişiminden bile kârlı çıkılabilir.
Yasaklar ve uyarılar
Tüm yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir. Darbe öncesi restleşmelerde kendi yayın organlarında
taraftarlarının “Yüzde 50 oya, milletin desteğine güven boşadır. Bir sıkıyönetim ilan edildi mi bakalım
arkanda kimi bulacaksın. Herkes evine saklanacaktır.” benzeri söylemler sıkça tekrarlanarak millet
hafızasında buna hazırlık yapılmaya çalışılmıştır.
İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri
için bu yasağa hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir. Sokağa çıkma yasağı sokakta darbeye karşı direnen
milleti geri döndürmek için yapılmış bir çağrıdır ve açık tehdit içermektedir: . Vatandaşlarımızın kendi
güvenlikleri için bu yasağa hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir.
Havaalanları, sınır kapıları ve limanlardan yurt dışına çıkışlara yönelik ilave tedbirler getirilmiştir.
Teminatlar
Devlet düzeninin en kısa zamanda tesis ve idamesi için her türlü tedbir alınmış ve uygulanmaktadır.
Darbe kalkışması sırasında yapılan uygulamaların devlet düzenine saldırı değil de devlet düzenini tesis
olduğu, kendi milletine ateş edip meclisini bombalamanın da bunun için alınmış tedbirler olduğu anlatılıyor.
Zira metin boyunca devlet düzeninin bozulduğu vurgusu yapılmıştır.
Hiçbir vatandaşımızın zarar görmesine müsaade edilmeyecek, kamu düzeninin bozulmasına fırsat
verilmeyecektir. Bu cümle ise korku içinde bırakılmak istenen milletin teslim olmasını sağlamak için güven
vermeye çalışan bir ifadedir: Vatandaş olarak zarar görmek istemiyorsan seni korumaya çalışan cuntaya itaat
et ve ona sığın, çünkü onlar kamu düzenini de seni de korumak için geldiler.
Hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşlarımızın ifade özgürlüğü, mülkiyet hakki, evrensel temel hak
ve hürriyeti yurtta sulh konseyinin teminatı altındadır. Bu cümlede verilmeye çalışılan mesaj ise bu darbenin
halka değil halkı korumak ve haklarını ona iade etmek adına yapıldığıdır.
Yurtta sulh konseyi BM-NATO ve diğer tüm uluslararası kuruluşlarla oluşturulmuş yükümlülükleri
yerine getirecek her türlü tedbiri almıştır. Dikkat edilmesi gereken husus, uluslararası meşruiyetinin olduğu
vurgudur. Yurtta sulh konseyi BM-NATO ve diğer tüm uluslararası kuruluşlarla ifadesinde kendi adlarını
silahlı kuvvetlerle yan yana yazmaları da tesadüfi değildir. Ayrıca kendi yayın organlarında “NATO
Türkiye’ye müdahale etmelidir.” tarzında pek çok haber ve köşe yazısı paylaşmış olmaları da göz önüne
alındığında destek aldıkları bir güç olarak gösterdikleri söylenebilir. Diğer konularda gelecek zaman eki
kullanılırken bu konuda geçmiş zamanda kesinlik anlamı veren –mıştır eki kullanılması da dikkat edilmesi
gereken noktalardandır.
Sisteme yönelik değerlendirmeler
Yurtta sulh konseyi üniter devlet yapısı içinde dil, din, etnik köken ayrımı yapmaksızın toplumun tüm
kesimlerini kapsayacak bir anayasa hazırlanmasını en kısa zamanda sağlayacaktır.
Görüldüğü üzere cunta, bir üst kurul olarak işlerin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Sağladığı işler
çoğunlukla sivil işlerdir ve siviller tarafından yapılmaktadır. Öyleyse bu konuda çalışacak sivil ekipleri de
mevcut olabilir. Cümlede birkaç şey öne çıkmaktadır: üniter devlet, eşitlik, kapsayıcı anayasa. Üniter devlet
yapısının korunacağı belirtilerek bölünmeye müsaade edilmeyeceği teminatı verilmek istenmektedir. Ülke
bölücü terörle uğraşmaktadır, mezhep kavgaları çıkabilir ve iktidar her ikisini de tetiklemektedir. Cunta üniter
devlet yapısı ile laik kesime, eşitlik ve kapsayıcı anayasa ile de HDP tabanına garanti vermeyi
amaçlanmaktadır. Böylece tabanı olmayan bir girişime taban oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Metnin geneli değerlendirildiğinde mevcut sistemin işlemez hale getirildiği bu sebeple darbe yapıldığı
imajı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Mevcut sistem işlemez hale getirildiğinde iki çözüm üretilebilir. Birincisi
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sistemi tıkayan unsurlar ortadan kaldırılarak sistemin çalışır duruma getirilmesi, ikincisi ise bu sistem mevcut
iktidara benzer bir yapı güç sahibi olduğunda yeniden tıkanabileceğinden tamamen ortadan kaldırılarak yeni
sistemin oluşturması. Darbenin yapılış biçimi ve darbeyi gerçekleştiren yapının temel özellikleri dikkate
alındığında ikincisi daha kuvvetli bir ihtimal olarak öne çıkmaktadır. Pensilvanya’da ikamet eden dinî bir lider
(!) tarafından gerçekleştirilen bu darbe girişiminin 1979 İran Devrimi gibi bir hareket olabileceği ihtimalini
akıllara getirmektedir. Yurtta Sulh Konseyi, önceki darbelerden farklı olarak bir lider açıklamamıştır. Öyle
ise “Yurtta Sulh Konseyi “Mollalar”, Gülen “Humeyni” rolünde ülkede bir rejim değişikliği planlamış
olabilirler mi?” sorusuna cevap aramayı gerekli kılmaktadır ancak bu ayrı bir çalışmada değerlendirilebilir.
SONUÇ
15 Temmuz 2016 gecesi bir darbe teşebbüsü yaşanmıştır. Gerek yakalanan darbeci subayların itirafları
gerek devlet yetkililerinin açıklamaları, girişimin FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır.
Metin incelendiğinde de benzer bir sonuca ulaşılmaktadır. Söylemin toplumsal boyutu bir anlamda
metinlerarasılık durumuyla ilgilidir. Her söylem az ya da çok kendinden önce üretilmiş söylemlere
gönderimde bulunur (Günay, 2013). Darbeye gerekçe olarak seçilen iki tema “hukuk” ve “terör” söylemi
FETÖ’nün yayın organlarında nefret söylemiyle (Weber, 2009) uzun süre işlenmiştir 145. Darbeye gerekçe
olarak da bu iki kavramın kullanılması, hükümet ve cumhurbaşkanının vatana ihanetle suçlanması ve meclisin
meşruiyetini yitirdiğinin iddia edilmesi de bu yönde sarf edilmiş sözler olarak görülmektedir.
Darbe bildirisi Gençliğe Hitabe temel alınarak oluşturulmuş, metinlerarasılık yoluyla
kuvvetlendirilmek istenmiştir. Kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk hatırlatılarak yeni bir kurtuluş savaşı
havası verilmeye aynı zamanda laik, Kemalist, solcu, sosyal demokrat kesimle ilişki ve ilgi kurulmaya
çalışılmştır. Bir kaos ortamı tasvir edilerek yöneticiler ihanet içinde gösterilmiş, yapılan eylem cesurca bir
kurtarma hareketi olarak lanse edilmiştir. “Millete rağmen millet için” yapıldığı havası verilerek karşı
çıkanların cezalandırılacağı hem sokaklardaki insanlara fiili saldırılarla hem de metindeki uyarıcı ifadelerle
ortaya konulmuştur. Karşı çıkmayan herkesin eşit haklara sahip vatandaşlar olarak korunacağı teminatı
verilerek sistemin tıkandığı ve işlemez hale geldiği, yeni bir sistem kurulana kadar görevde olacakları ifade
edilmiştir.
Eldeki verilerle birlikte pek çok soru da yeni bilgi ve delillerle cevap bulmaya muhtaç görünmektedir:
Darbe metni kim tarafından kaleme alınmıştır ve neden bir sunucuya okutulmuştur?
Yurtta Sulh Konseyi sivil midir, asker midir? Askerse iş yapmasını sağlayacağı sivil kişiler kimlerdir?
Darbe komutanı ve darbe imamı birbirinden farklı kişilerdir, ikisini koordine eden ya da yöneten
kim(ler)dir?
Metinde ima edilen dış destek varsa bu destek hangi ülkelerce ve neye karşılık sağlanmıştır?
Türkiye içinde ve dışında bu girişimini senaryo olduğuna yönelik algı çalışması kimler tarafından
planlanmıştır ve yürütülmektedir?
Gülen’in darbe sonrası yönetimde yeri ve konumu nedir?
Yapılan çalışmanın Paralel Devlet Yapılanması vb. terörist yapıların oluşturduğu söyleme ışık tutmak
adına faydalı olabileceği ve bir çıkış noktası oluşturabileceği düşünülmektedir. Daha sonra yapılacak
çalışmalarda adı geçen yapının yayın organlarında bu söylemin izleri sürülebilir, medyada darbeye hazırlık
sürecini ortaya çıkarabilecek ipuçları söylem temelinde incelenebilir.

Metin içinde FETÖ’nün yayın organlarından haber ve başlıklara yer verilememesi ilgili yayınlara erişimin mümkün
olmamasından kaynaklanmaktadır.
145
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(14)
Öğr. Gör. Çiğdem KAYA BAĞDAŞ, Elif DEMİR
MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK
SEVME DURUMLARININ İNCELENMESİ
ANALYSIS OF VOCATIONAL SCHOOL CHILD DEVELOPMENT PROGRAM STUDENT'S STATUS
OF CHILDREN AFFECTION

ÖZ
Okul öncesi dönemde çalışacak olan adaylarda olması gereken en önemli özellik çocuk sevmektir. Bu
araştırmanın amacı Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programına devam eden öğrencilerin çocuk
sevgisini çeşitli değişkenlere(yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, öğrenim türü, sınıf düzeyi,
akademik başarı, kardeş sayısı, sosyoekonomik düzey,) göre incelemektir. Çalışma grubunu Erzincan, Iğdır
ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programında
öğrenim gören 1. ve 2. sınıfa devam eden toplam 381 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nicel bir yöntem
olan tarama modeli kullanılmıştır.
Veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formu ve Barnet ve Sinsini tarafından (1990) geliştirilen, Duyan
ve Gelbal (2008) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan “Barnett Çocuk Sevme Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçekte
bireylerin çocuk sevme durumunu belirlemeye yönelik 7’li likert tipi şeklinde hazırlanmış 14 madde
bulunmaktadır. Ayrıca bireylerin demografik özelliklerini(yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu,
öğrenim türü, sınıf düzeyi, akademik başarı, kardeş sayısı, sosyoekonomik düzey) içeren ‘Kişisel Bilgi Formu’
kullanılmıştır. Veriler toplandıktan sonra SPSS paket programı ve Anova kullanılarak yüzde, frekans analizi
yapılarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: çocuk gelişimi programı, çocuk sevme, meslek yüksekokulu.

ABSTRACT
The most important feature of the candidate is fondness of children. The aim of this study, investigate
the Vocational School Child Development Program student's affection of childeren according several
variables (gender, grade, academic achievement, siblings, family type). Workgroup comprise a total of 430
male and female first and second grade students continue with Erzincan,Iğdır and Ağrı İbrahim Çeçen
University Health Services Vocational School Child Development Program.
The scan model which quantitative method, which developed by Barnet and Sinsini in 1990 and
adapted to Turkish by Duyan and Gelbal in 2008, "Barnett Children Affection Scale" was applied as the data
collection tool. 14 matters present to determine the status of individual's children liking, prepared in the form
of 7s likert-type. In addition, 'Personal Information Form' contains the individual's demographic
characteristics (age, marital status, the state of having child, siblings, education type, grade level, academic
achievement, number of siblings, socioeconomic status) was used. It was evaluated by percentage, frequency
analysis through SPSS software package and Anova.
Keywords: child development program, children affection, vocational school.
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GİRİŞ
Eğitim sisteminin en temel yapı taşı olan öğretmen, bireyler için nitelikli eğitim sistemleri hazırlayarak
kaliteli insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Toplumdaki bireyler aldıkları eğitimler sonucunda
küreselleşen dünya düzeyine uyum sağlayabilmektedirler.
Günümüzde bilişsel becerilerden çok daha ötesini amaçlayan eğitimden, çocuğa önyargısızlık, anne
babayı sevme ve sayma, çevresi ile olumlu iletişim kurma gibi insani değerler kazandırması beklenmektedir.
Her çocuk geleceğin büyüğü, sonraki yılların anne babaları, belki de öğretmenleri olabileceğinden,
öğretmenlerdeki çocuk sevgisinin bir milletin geleceğine etki edeceği göz ardı edilemez (Ercan, 2014, 435).
Öğretmen öğrenme ve öğretme sürecinin yapıtaşı olduğunu bilerek çocuklarla sürekli bir iletişim
halinde olmalıdır. Çocukların birbirinden farklılık gösteren bireysel özelliklerinin farkında olarak sevgiyle
onların ilgi ve gereksinimlerini karşılamalı, gelişimlerini destekleyecek programlar hazırlayarak kaliteli ve
başarılı bir eğitimin zeminini hazırlamalıdır (Yoleri, 2014, 11).
Çocukların öğretmeni ile temel eğitim yıllarında kurduğu sağlıklı ilişkiler, ileriki dönemlerde diğer
öğretmenleriyle olacak ilişkilerini şekillendirerek akademik başarılarına önemli ölçüde katkı sağlarken aynı
zamanda çocuklara üst düzey sosyal beceriler de kazandırmaktadır (Şahin ve Alnıak, 2008, 215).
Bağlanma ilişkisini önce öğretmeni ile kuran çocuk, yaşam boyu karşısına çıkabilecek olan sosyal
çatışma ortamlarıyla erken çocuklukta öğretmeniyle kuracağı sağlam ilişki doğrultusunda baş edebilir.
Öğretmeniyle doğru bir bağlanma ilişkisi kurabilen çocuğun okula uyumu kolaylaşarak akademik ve sosyal
alandaki başarısı olumlu yönde etkilenmektedir (Yazıcı, 2013, 279).
İnsanlarda bulunması gereken sevgi öğrenilmesi ve uygulanması gereken bir sanat ve olumlu bir
güçtür. Çocuk sevgisi ise karşılıksız sevmenin en kolay kabullenilmiş şeklidir. Sevginin gerçekliği ilgi,
sorumluluk, saygı ve bilme kavramlarıyla sıkı bir ilişki içindedir. İlgi ve hoşgörü ile insan haklarına saygı
göstermek ve insanı korumak sevgi ile mümkündür (Fromm, 2011, 31).
Birçok ortak görüş sevgi ve şefkat görerek yetiştirilmiş çocukların kendine güvenen, yaşama sevinci
yüksek ve mutlu bireyler olduklarını söylemektedir. Başkalarına sevgi gösterme ve başkalarından gelen sevgi
mesajlarını alma, sevgi görerek yetişmek ile mümkündür. Sevgi görmeden büyüyen kişiler dış dünyanın
zorluklarına alışmazken sevgi ve kabul gören kişiler dış dünyanın zorluklarıyla daha kolay baş
edebilmektedirler (Arı, 2013, 53).
Çocuğa ihtiyacı olan yakınlığın ve duygusal ilginin gösterilmemesi, çocuğu sevmede ve onunla
ilgilenmede tutarsız davranılması, fiziksel olarak cezalandırılması, korkutulması, aşağılanması, reddedilmesi,
tehdit edilmesi, sevilmemesi gibi faktörler duygusal ihmale ve istismara yol açmaktadır (Ünal, 2008, 9).
Çocuklarda görülen birçok duygusal, davranışsal, gelişimsel ve sosyal bozukluklar duygusal istismar
ve ihmalden kaynaklanmaktadır. Duygusal istismara ve ihmale maruz kalan çocuk aileden uzaklaşır, dışa
vurum ve içe atım sorunlarıyla sosyal ilişkilerde bozukluk yaşar. Erken çocukluk döneminin, duygusal
emareler ve sosyal ilişkiler üzerinde güçlü bir etkiye sahip olması, dönemin çocuk üzerindeki önemini
arttırmaktadır (Trawick-Swith, 2013, 184).Öğretmenlerin sahip olması gereken en önemli özelliklerden biri
çocuk sevmedir. Disiplin sorunlarını azaltmak çocuğa sevgi ile yaklaşılan ortamlarla mümkündür.
Öğretmenlerin çocukları sevmesi, çocukların iletişim becerilerini geliştirmektedir(Ergün ve Özdaş, 1999,
115). Öğretmen adaylarının çocuk sevme tutumları, öğretmenlik mesleğinin çocuklarla bir arada olmayı
gerektirdiği ve bu birlikteliğin çocuklar üzerindeki etkileri düşünüldüğünde önemli bir konu olmaktadır
(Çelik, Sarıtaş ve Çatalbaş, 2013, 499).Öğretmenlerin çocukları sevmeleri ve onlara öğrenmeyi motive edici
bir ortam hazırlamaları verilen eğitimin başarı düzeyini arttırmaktadır (Dereli İman, 2014, 482).
Meslek alanlarında çocuklarla çalışan kişilerle yapılan çalışmalar; bireylerin çocukluk ve çocuklarla
ilgili deneyimler ile çocuk sevme durumlarının yaş ve cinsiyet gibi bazı sosyo-demografik özelliklerden
etkilendiğini ortaya koymaktadır (Barnet ve Sinisi, 1990; Happel, 2000; Erdem ve Duyan, 2011). Çocukları
sevmenin, çocuklarla çalışmak için en önemli değişken olduğunu vurgulayan Gelbal ve Duyan (2010);
öğretmenlerin çocuk sevme düzeyleri ile iletişim becerileri, empati becerileri arasında pozitif ilişki olduğunu
bulmuştur (Duyan ve Gelbal 2008; Uğurlu 2013).
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Bu çalışmanın temel amacı Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programına devam eden
öğrencilerin çocuk sevgisini; yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, öğrenim türü, sınıf düzeyi,
akademik başarı, kardeş sayısı, sosyoekonomik düzey gibi farklı değişkenlere göre incelemektir.
Yöntem
Bu araştırmada nicel veri toplama yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli,
Karasar (2008) tarafından “geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi
amaçlayan araştırma yaklaşımı” olarak tanımlanmaktadır.
Çalışma Grubu
Bu çalışmanın araştırma grubu Erzincan, Iğdır ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programında öğrenim gören 1. ve 2. Sınıfa devam eden toplam 430
öğrenci oluşturmaktadır. Evrenden örneklem seçimine gidilmemiş, evrenin tamamı çalışma kapsamına
alınmıştır. Ölçeklerin gönüllü öğrenciler tarafından doldurulması, eksik doldurma ve devamsızlık gibi
nedenlerden dolayı 430 olan evren sayısı 381 öğrenci ile tamamlanmıştır.
Veri Toplama Araçları
Çalışmaya katılan Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerine “Barnett Çocuk
Sevme Ölçeği” uygulanarak araştırmanın verileri toplanmıştır.
Barnett Çocuk Sevme Ölçeği, Barnett ve Sinisi (1990) tarafından insanların çocuklara yönelik
tutumlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Duyan ve Gelbal (2008) tarafından Türkçe’ ye uyarlaması yapılan
ölçekte, çocukları sevme durumlarını belirlemeye yönelik on dört madde bulunmaktadır. “Barnett Çocuk
Sevme Ölçeği”, 0.92 düzeyinde iç tutarlılığa sahiptir. Test tekrar test güvenirlik katsayısı 0.85 olarak
hesaplanmıştır. Ölçekte 14 madde bulunmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin maddelerde “Hiç
katılmıyorum” yanıtından, “Tamamen katılıyorum” yanıtına kadar yedi derecede görüş bildirmeleri
istenilmiştir. Maddelerin dördü olumsuz (3, 6, 10ve 13. maddeler), on madde ise olumlu anlam taşımaktadır.
Olumlu maddelerin puanlanmasında “ Tamamen katılıyorum” cevabı “7” ve “Hiç Katılmıyorum” cevabı “1”
ile puanlanmaktadır. Olumsuz maddelerin puanlanmasında ise “Hiç Katılmıyorum” cevabı “7”, “Tamamen
Katılıyorum” cevabı ise “1” ile puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 98, en düşük puan ise
14’tür.
Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 22. 0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca veri
analizinde yüzdelik ölçümler ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
Bulgular
Çalışma Grubundaki Meslek Yüksekokulu Çocuk gelişimi programına devam eden öğrencilere
uygulanan tanıtıcı özellikleri Tablo 1.’de verilmiştir.
Tablo 1.Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Kişisel Durumlarına İlişkin dağılımlar
Değişken
Kategori
f
%
2
7
18-20
95
7,4
Yaş
7
1
21- 25
0
8,4
26 ve üstü
1
4
6
,2
2
6
1.sınıf
53
6,4
Sınıf düzeyi
2.sınıf
1
3
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28
KML(Çocuk
Mezun
Öğrenim türü

3,6
2

Olduğu Geliş.)

85
Açık lise

4,8
2

4
Anadolu Lisesi

6
,3

3
5

Diğer

9
,2

3
7

Kardeş Sayısı

7

1 çocuk
2 çocuk
3 ve üstü

9
,7

3
6

9
,4

1
62

4
2,5

1
83
Medeni Durum

Evet

8,0
1

4
Hayır
Sahibi

3
,7

3
67

Çocuk

4

9
6,3

Evet

9

Hayır

3

2
,4

mi?
72
Sosyoekonomik
Düzey

Asgari ücret
2000 -3000
3000-5000 tl

9
7,6

1
31

3
4,4

1
83

4
8,0

6
7
Üniversiteye
yerleşme şekli

Sınavsız geçiş
Ygs ile
1.tercih
Son tercih

1
7,6

1
30

3
4,1

1
33

3
4,9

1
07

2
8,1

1
1

2
,9

Tablo 2.Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Genel Bilgi Özelliklerine Yönelik Tek Faktörlü Varyans
Analizi (ANOVA) Sonuçları
Değişkenler
N
f
X +sd
p
Yaş
18-20
295 2,54
82,58+15,28 ,080
21-25
70
81,04+15,40
26 ve üzeri
16
90,18+12,58
Sınıf düzeyi
1.sınıf
253 1,29
84,08+15,00 ,088
2.sınıf
128
77,42+14,88
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Kardeş sayısı
1 çocuk
2 çocuk
3 çocuk ve üzeri
Önceki Eğitim
Kurumu
Kız Meslek L.
Açık Lise
Anadolu Lisesi
Diğer
Üniv.
Giriş
Şekli
Sınavsız Geçiş
130
Ygs ile
1.Tercih
Son tercih
11
Medeni Durum
Evli
Bekar
Çocuk Var mı?
Evet
Hayır
Sosyoekonomik
düzey
Asgari ücret
2000-3000
131
3001 tl ve üzeri

,396
36
162
183

80,94+14,56 ,673
81,23+16,31
82,56+14,48
,425

,735

285
24
35
37

82,19+15,19
78,58+14,98
81,37+14,16
81,72+17,32
1,42

80,32+16,07 ,234
81,69+14,63
84,19+13,74
78,81+24,42

14
367

,488

91,14+7,39 ,999
81,49+15,38

9
372

,683

87,22+16,16 ,088
81,71+15,25

133
107

3,10
,046
81,58+15,29
80,54+16,38
85,92+10,97

183
67

Tablo 3.Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Ölçek cevaplarına ilişkin dağılımlar
Maddeler
En
En
Düşük
Yüksek Puan
Puan
1. Çocukları oyun oynarken izlemekten
1
7
keyif alırım.
2.
duyarım.

Bir çocuğu tanımaktan mutluluk

X+ sd

5,98+1,52

1

7

6,02+1,49

konuşmaktan

1

7

5,62+2,20

4. Çocukları kucaklamaktan mutluluk
duyarım.

1

7

5,94+1,56

5. Bir çocuğu gülümsettiğim zaman mutlu

1

7

6,29+1,33

3.
hoşlanmam.

Çocuklarla
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olurum.
6. Etrafımda
hoşlanmam.

çocukların

olmasından

1

7

5,53+2,20

7. Çocukları parkta oynarken izlemekten
keyif alırım.

1

7

5,74+1,66

8. Çocuklarla birlikteyken zamanın nasıl
geçtiğini fark etmem.

1

7

5,87+1,56

9. Çocukların birbirleriyle konuşmalarını
dinlemekten hoşlanırım.

1

7

5,96+1,61

1

7

5,75+2,15

11. Bir çocuğun gülümsemesi için çaba
harcamaktan keyif alırım.

1

7

6,01+1,55

12. Onları bir kere tanıdınız mı, bütün
çocukları sevimli bulursunuz.

1

7

5,75+1,68

13. Çocukların bağrışması ve etrafta
koşuşturması beni rahatsız eder.

1

7

5,06+2,28

1

7

6,25+1,46

10. Çocuklar rahatsızlık vericidir.

14. Çocukları severim.

Tablo 2 incelendiğinde, çocuk gelişimi öğrencilerinin yaş, kardeş sayısı, medeni durumu, çocuk sahibi
olma durumu, önceki eğitim kurumu ve üniversiteye nasıl yerleştiği durumları ile çocuk sevme düzeyleri
arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Çocuk gelişimi öğrencilerinin genel bilgi özelliklerine bakıldığında
sosyoekonomik düzey ile çocuk sevme durumları arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Tablo 2’ye
bakıldığında sosyoekonomik düzeyi 3001 tl ve üzeri olan bireylerin çocuk sevme düzeyinin yüksek olduğu
görülmektedir(U=,046;p<0,05).
Tablo 3 ‘e bakıldığında araştırmaya alınan öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri cevapların
dağılımlarına bakıldığında genellikle 5, 6 ve 7 puan verdikleri görülmüştür. En düşük puan olarak 1 puan ve
en yüksek puan olarak 7 puan verdikleri görülmüştür.
Çocuk gelişimi öğrencilerinin medeni durumu evli olan bireylerin, çocuk sahibi olanların, 3 ve üzeri
kardeşe sahip olanların, kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümünden mezun olanların ve okuduğu bölümü
1.tercih olarak kazananların ortalama puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür.
SONUÇ
Bu araştırma Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin çocuk sevme düzeylerini
incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre meslek yüksekokulu çocuk gelişimi
öğrencilerinin ölçekten almış oldukları puan ortalamasının yüksek (81,84+15,27) olduğu görülmüştür. Ölçeğe
verilen cevaplar incelendiğinde genel olarak en düşük 1 puan en yüksek 7 puan verdikleri görülmüştür. Çocuk
Sevme ölçeğine verilen yanıtların dağılımlarına bakıldığında “çocukları severim(265)”, “çocuklar rahatsızlık
vericidir-ters puanlama(263)”ve “bir çocuğun gülümsemesinden mutluluk duyarım(260)” Çocuk gelişimi
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öğrencilerinin en fazla katılımlarının olduğu maddeler olarak görülmektedir.
Çimen (2015) eğitim fakültesi öğrencilerinin çocuk sevme düzeylerini bazı değişkenler açısından
incelemiş, araştırmada cinsiyete göre çocuk sevme durumlarında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür.
Çimen’e göre bu durum Türk kültüründe çocukla ilgilenme ve bakımın daha çok anneye düşmesinden
kaynaklanabilmektedir.
Duyan ve Gelbal (2008) çalışmalarında çocuk gelişimi öğrencilerinin çocuk sevme puan
ortalamalarının yüksek olduğunu bulmuşlardır. Araştırma sonucunda çocuk gelişimi öğrencilerinin medeni
durum, sınıf düzeyi, yaş ve çocuk sahibi olma gibi değişkenlerin öğrencilerin çocuk sevme durumlarının
ortalama puanlarının yüksek olduğu görülmesine karşın anlamlı farklılık bulunmamıştır.
Durualp ve Ünal (2013) çalışmalarında okul öncesi öğretmenlerinin çocuk sevme düzeylerini bazı
değişkenler açısından incelemiş, öğretmenlerin çocuk sevme düzeylerini yüksek bulmuştur. Araştırmada
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen bulgular dikkate alındığında; “çocuk” başlıklı
alanlarda çalışacak olan çocuk gelişimi öğrencilerine mesleğe yönelmeden önce bilinçli tercih yapabilme
farkındalığı oluşturulmalı, çocuklarla ilgi ve sevgi ile vakit geçirme durumları göz önünde bulundurulmalıdır.
Eğitim müfredatında çocuklarla daha fazla vakit geçirebilecekleri uygulamalı etkinliklere yer verilmelidir.
Çalışan durumdaki çocuk gelişimciler ile de benzer çalışmalar yapılabilir. Örneklem sayısının fazla olduğu
ebeveynlerin çocuk sevme durumlarını ele alan çalışmalar yapılabilir.
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(15)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYDEMİR
KARŞIT GÖRÜŞLER BAĞLAMINDA AĞRI İSYANI’NIN TÜRK ROMANINA YANSIMASI
THE REFLECTION OF OPPOSING VIEW CONTEXT IN TURKISH NOVEL OF AGRI REBELLION
ÖZ
Ağrı İsyanı, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin getirmiş olduğu kurallara karşı, yerleşik feodal düzenin
devamını savunanların hareketidir. Dünyevî çıkarların gözetildiği bu isyanda, dinî ve millî argümanlar
kullanılır. Bölgenin stratejik değerinden dolayı Batı, etnik ve feodal unsurları kullanarak buradan fayda
sağlamaya çalışır. Özellikle İngiltere, Osmanlının son dönemlerinden itibaren bölgeye misyonerler
göndererek alt yapıyı hazırlar. Hamidiye Alaylarının tasfiye edilmesiyle kaybolan bölgedeki otorite boşluğu,
Kürt aşiretlerinin eşkıyalık faaliyetlerine zemin hazırlar. Gerek Millî Mücadele döneminde gerekse de
Cumhuriyet döneminde Kürt İsyanları, varlığını devam ettirir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı 1921’de
ortaya çıkan Koçgiri İsyanı, Ankara Hükümeti’ni Musul meselesinde zor durumda bırakmak için İngilizlerin
desteği ile 1925’te çıkan Şeyh Said İsyanı ve Rusya, Fransa ve İran’ın da desteği ile 1927’de kurulan Hoybun
Cemiyeti’nin faaliyetleri bu isyanlardan birkaçıdır.
Çalışmamıza konu olan Ağrı İsyanı, 16 Mayıs 1926’da, İngilizlerin desteği ile Doğubeyazıt’ın Kalecik
köyünde başlar. Bu bölgenin tercih edilmesinin sebebi, askerî bir harekâta elverişsiz olması ve dış desteğin
varlığıdır. Türkiye ile İran arasında krize sebep olan bu isyan, Salih Paşa komutasındaki Türk ordusunun 7
Eylül 1930’da gerçekleştirdiği taarruzla son bulur. Çalışmamızın giriş kısmında Doğu’da çıkan isyanlara
denildikten sonra, bu elim olayın Türk romanına nasıl yansıdığı üzerinde durulmuştur. Bu romanlar, isyana
olumsuz bakanlar ve olumlu baklanlar şeklinde iki başlık altında incelenmiştir. Sonuç kısmında ise
çalışmamızın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ağrı İsyanı, Dağları Bekleyen Kız, Deniz Küstü, Türk romanı.
ABSTRACT
Agri Rebellion, which is against the rules brought by the young Republic of Turkey, is the act of
advocating the continuation of the settled feudal system. Religious and national arguments are used as the
observance of worldly interests of this revolt. Because of the strategic value of the region, Western tries to
benefit by using the ethnic and feudal elements. Since the late Ottoman period, England in particular, prepares
infrastructure for sending missionaries to the region. The disposal of Hamidiye Regiment and the lost power
set the ground for Kurdish tribes’ banditry activities. Both the National Struggle period and Kurdish
rebellions in the Republican era, continues to exist.Turkey Grand National Assembly against Koçgiri emerged
in 1921 Revolt, to put Ankara Government in difficult situation in Mosul with the support of the British in
1925 and the Sheikh Said Rebellion and Russia, France and Iran established in 1927 with the support of the
Hoybun Society are a few of these rebellions.
The subject of our study Agri Rebellion, started on May 16, 1926 in Dogubeyazit Kalecik village with
the support of British.The reason for the choice of this region was the impossibility of military operation and
the existence of an external support. This revolts that caused the crisis between Turkey and Iran and ended
with the offensive operation of Salih Pasha on September 7, 1930 under the command of the Turkish army. In
introduction part of the present study, once it is called the revolts in the East, we focus on the tragic event that
reflected in the Turkish novel. These novels were examined under two headings of positive views and negative
views. At the conclusion section of the present study we tried to make a general evaluation.
Keywords: Agri Rebellion, mountains Waiting Girl, Sulking Deniz, Turkish novel.
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GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde yapılan reformlarla ağa, aşiret reisi gibi statüye sahip olanların
yeni vatandaşlık sistemiyle konumlarını kaybetmesi, devlete olan bakışı değiştirir. Yeni düzene tepki gösteren
bu kişiler, dış güçlerin propagandası ile şeriat devleti istemek veya Kürt halkının haklarını savunmak gibi
taleplerle devlete isyan etmeye başlar. Etnik yönü inkâr edilemeyecek bu isyanların temelinde Cumhuriyetle
birlikte başlayan merkezi otorite karşısında, yöresel feodallerin duydukları rahatsızlık vardır. Bölgenin
ekonomik ve eğitim açısından geri kalması, isyan fikrinin yayılmasında önemli bir yere sahiptir. Dinî ve millî
renge bürünmüş ayaklanmaların arkasında aslında, dünyevi çıkarlar gizlidir.
Millî Devlet olmanın gereği olan Ulusal Egemenliği yurt sathında tesis etmek isteyen Cumhuriyet
yönetimi, doğal olarak devletin bütün sınırları içinde siyasî, iktisadî, kültürel ve askerî egemenliği sağlamaya
çalışır. Ancak genç Cumhuriyetin bu alanlarda yaptığı yeniliklerin yanı sıra, özellikle dinî konularda
alışılagelmiş politikalardan farklı uygulamaları, rahatsızlıkların diğer bir boyutunu oluşturur. Bu yüzden
Cumhuriyet dönemindeki isyanlara bakıldığında büyük ölçüde dinî konuların istismar edildiği görülmektedir.
Sömürgeci Avrupa, siyasî ve ekonomik değerleri yanında stratejik konumu da önemli bir yer tuttuğu
için bölgenin etnik unsurlarından faydalanmayı ihmal etmemiş, hatta bölgedeki gayrı müslim unsurlarla elde
edemedikleri başarıyı Müslüman unsurların milliyetçilik duygularını ve feodal unsurların ihtiraslarını tahrik
ederek elde etmeye çalışmıştır. Bu çerçevede diğer emperyalist devletlerin yanı sıra İngiltere, bölgedeki Kürt
aşiretlerini kullanarak bölge ile ilgili yeni stratejiler geliştirmiş, hatta 1800’lü yıllardan itibaren bölgeye
misyoner ve şarkiyatçılar göndererek buradaki insanları yönlendirmeye çalışmıştır (Ögel vd, 1986: 163-169).
Van Gölü’nün güneydoğusunda 1880’de etkili olan ayaklanmadan sonra, 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi ve
I. Dünya Savaşı sonrasında özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla Doğu’daki ayaklanmalar
ciddi boyutlara ulaşır (Bulut, .1991: 11). Ayrıca İttihat ve Terakki döneminde Hamidiye Alaylarının tasfiye
edilmeye başlanması, Doğu Anadolu Bölgesi’nde istikrarsızlığa sebep olur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise,
bölgedeki Kürt aşiretleri, yörede oluşan otorite boşluğundan faydalanarak eşkıyalık faaliyetlerine girişir.
Devlet bu durumun önüne geçebilmek için zaman zaman bölgedeki aşiret reislerine yetki vererek onları yanına
çekmeye çalışsa da başarılı olamaz.
Millî Mücadele esnasında 1921’de ortaya çıkan Koçgiri İsyanı ve Kürt Teali Cemiyeti’nin faaliyetleri,
bu mücadelenin gidişatını olumsuz yönde etkiler.146 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra dış güçler,
Ankara Hükümeti’ni uluslararası alanda sıkıştırmak için yine Kürt gruplarını kullanır. İngilizlerin desteği ile
1925’te çıkan Şeyh Said İsyanı’ndan dolayı TBMM Hükümeti, Musul meselesinde geri adım atmak zorunda
kalır (Aybars, 1988: 20-22). Batılı devletlerin yönlendirmesi ile Büyük Ermenistan’ı kurma projesinde
Kürtlerle Ermeniler arasında işbirliği yapılır. Özellikle İngiltere’nin önderliğinde, Rusya, Fransa ve İran’ın
da desteği ile 1927’de Hoybun Cemiyeti kurulur (Cöhce, 2000: 511-525).
Doğudaki diğer isyanlarda olduğu gibi 16 Mayıs 1926’da, İngilizlerin silah ve mühimmat desteği ile
Doğubeyazıt’ın Kalecik köyünde başlayan Ağrı İsyanı’nı siyasî hâkimiyet mücadeleleri ve sömürgecilik
yarışından bağımsız düşünmek mümkün değildir. Türkiye’nin siyasî ve coğrafi bütünlüğü yönünden de Doğu
Anadolu, bu mücadelelerin en yoğun yaşandığı ve yaşanmakta olduğu bölgelerden biridir. Ağrı bölgesini
tercih etmelerinin sebebi bu bölgenin büyük ölçüde bir askerî harekâta elverişsiz olması ve ihtiyaçları
durumunda kendilerine yardımını esirgemeyen İran’ın topraklarına kaçmalarının mümkün olmasıdır (Edi,
2010, 187).
Ağrı İsyanı’nın çıkmasında ve bu derece uzun sürmesinde çeşitli iç ve dış faktörler önemli olmuştur.
İngiltere’nin ve Hoybun Cemiyeti’nin bu isyanın çıkmasındaki rolü büyüktür. Asilerin kısa sürede kontrol
altına alınamamasının sebebi ise, zor durumda kaldıklarında Ağrı Dağı’nın sarp bölgelerinden İran tarafına
geçebilmeleridir. Türkiye ile İran arasında gerginliğe sebep olan bu sorun, 22 Nisan 1926’da imzalanan
“Türkiye-İran Dostluk ve Güvenlik Antlaşması” ile aşılmaya çalışılsa da zamanla antlaşma hükümlerinin tam
olarak uygulanamaması, İran’la yeni bir gerginliği ortaya çıkarır. Bu antlaşmaya ilave olarak 15 Haziran
146

Bkz., Türk İstiklal Harbi VI’ncı Cilt İstiklal Harbinde Ayaklanmalar (1919-1921), Ankara 1974, s. 25-26, 179, 260-262.
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1928’de imzalanan yeni bir protokol ile isyanının gidişatı önemli ölçüde değişir. Ağrı’nın bağımsız bir vilayet
olarak ilan edilmesi ve Celali Aşireti Reisi İbrahim Heski’nin Hoybun Cemiyeti tarafından Ağrı valisi olarak
atanması, isyan teşebbüslerini iyice hızlandırır.
Salih Paşa komutasındaki askeri birlikler 7 Eylül 1930’da birçok koldan Ağrı Dağı’na doğru taarruza
geçer; ancak ilk aşamada önemli bir başarı elde edemez. Bölgeyi iyi bilen ve dağı arkalarına alan asiler,
ellerindeki mevzileri korumayı başarır. Türkiye ile İran arasında yapılan görüşmeler neticesinde İran yolu
kapanınca asiler çember içine alınır. Ordunun iaşe yollarını kesmesi neticesinde de açlıkla karşı karşıya
kalınca çaresiz kalan isyancıların büyük kısmı, bir yarma hareketiyle İran’a sığınmak zorunda kalır. Bu sırada
isyanın öncülerinden Şimkanlı Timur, Musa Lezgi, Halit Ağa, Tosun Ağa ve Ali Aksu yakalanır, kısa süre
sonra da asiler tamamen dağılır ve isyan sona erer.
Türk edebiyatında bu önemli olayı konu edinen romanlar; Esat Mahmut Karakurt’un Dağları Bekleyen
Kız, Mükerrem Kamil’in Sevgim ve Istırabım, Erkan Karagöz’un Yüreğinin Seğirdiği Andır Aşk, Yaşar
Kemal’in Deniz Küstü ve Kemal Tahir’in Yol Ayrımı’dır.
1.Ağrı İsyanı’na Olumsuz Bakan Romanlar
Esat Mahmut Karakurt’un Dağları Bekleyen Kız adlı eserinde konu Ağrı İsyanı’dır. Yazar, bu isyan
hareketini ve Türk ordusu tarafından bastırılmasını işlerken olayların ve savaşın içine bir de aşk motifini koyar.
Bir Türk subayı olan Mülazım Adnan ile eşkıya başı Şeyh Fuat’ın kızı Zeynep’in aşkı, savaşın gidişatını
değiştirir. Adnan eşkıyanın planını öğrenmek amacıyla düşman hattının arkasına geçer. Orada hiç
beklenmedik bir anda Zeynep’le tanışır ve kısa bir süre sonra ikisinin de tarif edemediği bir aşk başlar. Zeynep,
Adnan’ın neden Ağrı Dağı’na geldiğini ve amacını anlar. Ancak ona duyduğu aşkın etkisiyle hem eşkıyanın
konuşlandığı mağaraların bilgisini hem de top ve mitralyözlerin yerini gösteren haritaları Adnan’a verir ve
onun kaçmasına yardım eder. Alınan bu bilgiler sayesinde eşkıya çetesi, kara ve hava harekâtı ile imha edilir.
Zeynep, diğer eşkıyalarla birlikte mahkemeye çıkarılır. Ancak Adnan’ın şahitliği ve verdiği bilgiler sayesinde
beraat edilir. Üç ay sonra da Adnan’la evlenir.
Zeynep’in isyana katılması ve Adnan’la tanışıp nedamet getirmesi üzerine kurulu romanda,
isyancıların durumu, isyanı bastırmak için didinen özellikle hava kuvvetlerine ait askerlerin ruh durumu ve
cesareti gösterilmeye çalışılır. İsyanın dış bağlantılı olduğu özellikle isyana karışmış Zeynep’in diliyle
babasına karşı söylenir: “Hepiniz çıkarın ceplerinizi dışarıya bakalım… Ağzına kadar İngiliz lirası doludur.”
(Karakurt, 2009: 123).
Romanın hemen ilk sayfasında mekân “Karaköse vilayetinin bir kasabasındayız... Gübreden yapılma
evleri, bir katırın güçlükle geçebileceği kadar dar ve çamurlu sokaklarıyla bu ortaçağ kasabası” denilerek
tasvir edilmeye çalışılır. Romanda binbaşı unvanıyla konuşan kahramanın ağzından verilen “Buranın yalnız
insanı değil, havası da vahşi. Şu karanlık dağlardan gelen seslere bakın. Ne korkunç…” (Karakurt, 2009: 13)
sözleri yörenin hiç de sempatik görülmediğini açıkça ifade eder. Yine romanın başka bir yerinde “Uzaktan
uluma sesleri işitiliyor. Sokaklarda tek bir ışık yok. Şehir, ortaçağ esrarını taşıyan korkunç karanlıklar içine
gömülmüş, esrarlı bir gece geçiriyor… Nihayet dar bir sokağa döndüler. Birkaç hendek atladıktan sonra,
yana doğru yatmış tek katlı siyah bir evin önünde durdular.” (Karakurt, 2009: 20) şeklinde geçen olumsuz
ifadelerle coğrafyanın ve ismi verilmeyen kasabanın niteliği sorgulanır.
Romanda, devrin olumsuz havasından olsa gerek, isyan mekânı olarak verilen Ağrı’da yaşayan
insanlar hakkında olumsuz bir üslup kullanılır. Hayal sınırlarını son derece zorlayan ifadelerle tasvir edilen
bu insanlardan özellikle isyan eden grup için kullanılan ifadeler, ilginçtir:
“Çavuş, bu herifler çok hunhar, çok vahşi şeyler değil mi?
Kumandanım, hunhar ne demek? İnsan bunların arasında, insanlığından nefret ediyor. Vahşetin,
insafsızlığın, alçaklığın bu derecesi görülmemiştir. Adamı öldürürken, karşısındakinin hayatını değil,
yakacakları kurşunun parasını düşünüyorlar. Ne din var, ne iman var, ne Allah… Hiçbir şeye inandıkları yok.
İşte görüyorsunuz, ayaklarında bir don, kafalarında bir keçe külah, Allah’ın dağlarında sabahtan akşama
kadar, öldürecek adam arayıp duruyorlar. Yedikleri bir parça çiğ etle bulgur.” (Karakurt, 2009: 67).
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Askerlerin eşkıya hakkında söyledikleri de dönemin sosyal yapısını ve isyanın çıkış sebebini gözler
önüne sermektedir:
“Hepsinin beş on karısı var. Hala içlerinde kız çocuklarını boğanlar mevcut. Ne ev, ne yer, ne de
vicdan tanırlar. Toprağın dibinde kazdıkları oyuklarda, mağaralarda kaya diplerinde yaşarlar. Ne askerlik
bilirler, ne vatan. Yalnız bir şey! Taptıkları, tanıdıkları her şeyleri şeyhtir. O, ne emrederse derhal o olur.
Dedim ya, bunlar insan değildir. Bunlar öyle bir nevi mahlûklardır ki, isim vermek bile müşkül.” (Karakurt,
2009: 67).
Üzerinde kartalların bile uçmaya cesaret edemediği vahşi dağlara sahip Ağrı’nın gübreden yapılma
evleri, dar sokakları, karanlık geceleri oraya görev icabı giden askerlerin duygularıyla verilir. Bütün roman
okunduktan sonra yöresel özellikler bir kelimeyle özetlenmek istense bu kelime “vahşet” olur. Roman
kahramanı Adnan da isyancılar arasına yöresel kıyafetler giyip gideceği zaman “Ne dersin hakikaten vahşi
bir adama benzedim, değil mi? dedi. Meğer bana çoban kıyafeti ne yakışıyormuş!” (Karakurt, 2009: 44)
ifadelerinden anlaşıldığı gibi roman kahramanları, sadece isyancıların değil, yörede yaşayanları, insanlıktan
bihaber vahşi mahlûklar olarak betimler.
Eğitimini, sırasıyla İstanbul Kız Koleji, ardından Kolombiya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü
bitirerek tamamlayan Zeynep, daha sonra Ağrı Dağı’ndaki isyana katılmaya gider. Dağları Bekleyen Kız
namıyla ünlenen Zeynep, erkek çevikliği ve korkusuzluğuna sahip bir kadındır. “Üzerinde kartalların uçmaya
cesaret edemediği” vahşi dağlarda girdiği çatışmalar esnasında yerli kıyafetleriyle yörede keşif yapan
Adnan’la karşılaşan Zeynep, bu dağlara niçin çıktığını anlatır. Erkeklerden intikam almak için çıktığı bu
dağlarda tekrar bir erkeğe tutulur ve bu karşılaşma düşüncelerinin değişmesine neden olur. Zeynep, isyancılar
tarafından esir alınan Adnan’ı bıraktığı için yargılanırken aşkını da izhar etmiş olur: “Biz birbirimizi sevdik,
kalplerimizle evlendik, nikâhımızı aşkımız kıydı, şahitlerimiz de gözyaşlarımızdı.” (Karakurt, 2009: 122).
Adnan’ın da aralarında olduğu pilotların üstün gayretleriyle bastırılan isyandan sonra yakalanarak yargılanan
Zeynep, verdiği destekten dolayı affedilerek Adnan’a tekrar kavuşur.
Evlilikle sonuçlanan bu aşk, bölgede bazı dönemlerde baş gösteren ayrılıkçı hareketlerin ırk temelli
ayrımlaşmalara dayanmadığını ve ülkedeki Kürt ve Türkler arasında sevgi temelli bir geleceğin inşasının
mümkün olduğunu imgelemesi bakımından önemlidir. Eser, isyana sebep olan sosyo-ekonomik şartlara
değinilmeden, bir askeri zaferle ve birbirine âşık Adnan ve Zeynep’in evlenmeleriyle biter.
Mükerrem Kamil Su’nun Gülseren adlı bir genç kızın aşkını anlattığı Sevgim ve Istırabım isimli
eserinde bölge ile ilgili fazla detaya yer verilmemiş olsa bile ilk romanlardan olması hasebiyle önem arz
etmektedir. “Milliyetini kendine din yapmış, inkılâpçı bir baba”nın kızı olan Gülseren, “ecnebi mekteplerde
kozmopolit bir eğitim” almamak için “ciddi bir Türk lisesinde” eğitim alır. Lise son sınıfta okuyan Gülseren,
teklif getiren tayyareci Metin’i beğenince aralarında bir aşk başlar. Nişanlandıktan sonra, başlayan Ağrı Dağı
Ayaklanmasını bastırmak üzere Bölge’ye giden Metin, uçağı düşünce paraşütle atlamak zorunda kalır. Bir
kolunu yitirir ve bastonla yürümek zorunda kalır. Bu durumu Gülseren’e anlatmaz. Metin, yaralıyken,
Gülseren’e yazdığı bir mektupta, kendisine yardımcı olan kıza âşık olduğunu söyler ve beni unut, der.
Göreve gitmeden bir törende söylenen şu sözler, Metin’i derinden etkiler ve onun isyanı bastıracağına
olan güveni artar: “—Arkadaşlar. Silâh ve hava arkadaşlarım. Gittiğiniz yol açık olsun. Siz omuzlarında ve
kanında büyük zaferler, şerefler taşıyan bir milletsiniz. Türk, korku nedir bilmez. Türk’ün bir savaş
meydanında düşündüğü yalnız ve yalnız zaferdir. Gözlerinizde henüz çok yakın bir savaşın istiklal
mücadelesinin ışığını taşıyorsunuz. Kahraman tayyareciler, bir eğlence mahiyetinde olan bu meseleyi de
kökünden hallediniz. Semanın uzak köşeleri sizleri özlemiştir. Gidiniz ve mutlak muzaffer olarak dönünüz.”
(Su, 1934: 36).
Gazetelerde düşen pilotun kaybolduğu haberini alan Gülseren, beş yıllık bir kederli bekleyişten sonra
Metin’in sakatlandığı için kendisiyle görüşmek istemediğini öğrenir. Büyük acılar yaşayan Gülseren,
dertlerini unutmak için isyanlarda görev alan şehitlerin ve gazilerin çocuklarından üç tanesini evlat edinir.
Gülseren evlat edindiği çocuklarla aşk acısından uzaklaşıp kendisini avutmaya çalışırken Doktor Semih
Bey’le tanışır. Semih Bey, çocukların muayenelerini yaparken, Gülseren’le samimiyetini ilerletir. Bu durum

133

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/SON-BAHAR, Özel Sayı(UASBK “II. ULUSLARARASI SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ” ÖZEL SAYISI)
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/AUTUMN, Special Issue(SPECIAL ISSUE of
UASBK “SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES”)

zamanla Semih Bey için bir aşka dönüşür; fakat kalbi yaralı olan Gülseren “hayır” yanıtını verir ona.
Ağrı Dağı İsyanı dolayısıyla kısa da olsa bölge halkına dair ifadelere yer verilen romanda, sevdiği ve
nişanlandığı “tayyareci” Metin’in, “mürteci Kürtler”in başlattığı “başı koparılmış çıbanı kangrenleştirmeden
kökünden temizlemek için” Şark’a gitmesi ve orada kaybolması onu derinden etkilemiştir. Ona göre, bu
ölümün günahı “mürteci Kürtlerden başka” (Su, 1934: 88) kimseden sorulamaz.
Metin isyandan dönmeyince bunalıma giren Gülseren kendisine “metin ol” diyen babasına “Metanet
mi? Kalbim tutuşurken, vücudum testere ile doğranırken, gözlerimde yuvamın çatıları çökerken metanet mi?
Yerlere kapanıyorum. Saatlerce hıçkırıyorum. Gazeteler Metinin şerefli hava savaşlarından bahsediyorlar.
Püskürttüğü eşkıya kollarını yazarken onun emsalsiz bir kahraman olduğunu ilâve ediyorlar. Bütün bu
sitayişten sonra tayyaresi kayalarda parçalandığı zaman cesedinin bulunmamasından, kendisini paraşütle
kurtarsa bile eşkıya eline geçmesinden endişe ediyorlar.” diye tepki gösterir(Su, 1934: 41).
Ağrı Dağı İsyanı’na dair detaylara yer verilen romanda Metin, Şark’a göreve gider. İsyanı bastırmaya
çalışırken uçağı düşer ve kendisinden haber alınamaz; fakat Gülseren bir açıdan da huzurludur. Çünkü “Şark
isyanı bir daha açılmamak üzere tarihe gömül”ecektir (Su, 1934: 84).
İsyanın bastırılmasından beş yıl sonra Gülseren sakatlandığı ve merhamet nazarlarından sıkıldığı için
kendisiyle görüşmeye cesaret edemeyen Metin’le karşılaşır. Büyük bir sevinç yaşayan Gülseren, Metin’in
ağzından tüm gerçeği öğrenir. Metin gitmek ister; ama kendisini hala seven Gülseren’e hayır diyemez ve
kavuşurlar.
Nihayet sevdiğine kavuşan Gülseren, Metin’i uçaktan düşüp yaralanınca, evine alıp saklayan ve
hayatını kurtaran kişinin de Diyarbakırlı “iri siyah gözlü, uzun kirpikli bir Kürt kızı” (Su, 1934: 95) olduğunu
öğrenir. Metin de “kalp parçalayan merbutiyeti karşısında onu yanından ayırama”mıştır. Bölge insanına dair
gözlemleri bu kızla sınırlı olan Metin, kendisine bağlanan bu genç kızla birlikte tekrar İstanbul’a döner.
Rus Kızı Vasilisa romanının ikinci cildi olan Yüreğinin Seğirdiği Andır Aşk adlı eserinde Erkan
Karagöz, Kuzeydoğu Anadolu’nun insan iklimini sosyo-politik bir eksende işlemiştir. Eşkıyalık hayatına
özenen roman kahramanı Aslan, babası Şevket’in ölümünden sonra amcasıyla töre gereği evlenmek zorunda
kalan annesini affetmez. Ancak annesini döven babalığını öldürmek zorunda kalır. Yakalanmamak için evden
kaçan ve bir süre dağlarda kaldıktan sonra İstanbul’a giden Aslan orada bir sahaf dükkânı açarak yaşamına
devam eder.
Romanda, Soro adlı kahraman vasıtasıyla Ağrı Ayaklanmasına yer verilir. İsyanın bastırılmasının
ardından dağlara çekilen Soro, amcasını öldürdükten sonra yanına gelen Aslan’a kendi hayat hikâyesini
anlatır. “Bizim de kendi devletimiz olsun istiyorduk.” diye başlatılan hareketin başarısızlığa ulaşmasının da
sebeplerini kendince açıklayan Soro, “doğru dürüst ne silahımız, ne atımız vardı. Her zaman da çalmak
olmuyordu.” ifadeleriyle yenilgilerinin kaçınılmaz oluşunu ifade eder. Aslan’ın babasıyla bu konuda
tartıştığını hatırlayan Soro, Şevket’in “beylerin, ağaların ve paşaların olduğu bir özgürlük kavramına
inanmıyorum.” (Karagöz, 2004: 165) diyerek kendisine karşı çıktığını söyler. Soro, isyanın başarısızlıkla
sonuçlanmasından sonra, kendi ideallerine bile ihanet edip tam bir eşkıyaya dönüşerek yaşadığını belirtir.
Toplumsal dinamikleri yeni Cumhuriyet’in kodlarına uymayan birçok insanın dağa çıkarak eşkıyalığa
başladığı bu yörede, devletin sistem olarak kendini hissettirmesi de haliyle çok gecikir. “Kimsenin iki kuşak”
(Karagöz, 2004: 48) kalamadığı bu bölgede göçlerin ve sürgünlerin pençesindeki halkın boyuna yer
değiştirmesi, beraberinde bir istikrarsızlık üretir.
Kemal Tahir’in Yol Ayrımı romanında Ağrı Dağı Ayaklanması’yla başlayıp Serbest Fırka’nın
kapanışına kadar geçen süreç anlatılır. Bu süreci yazarı temsil eden gazeteci Murat karakteriyle yürüten Kemal
Tahir, yüzyıllar boyu süren bir devlet tecrübesinin birikimine dayanan hâlihazırdaki “çıkmaz”ın ilânihaye
süremeyeceğini vurgulamaya çalışır.
Roman kahramanı Murat’ın Vakit gazetesine haber bulmak için sarıldığı tek gündem Ağrı Dağı’nda
“iki aydır” devam eden isyandır (Kemal Tahir, 2016: 2). Gazeteler, 1930’un ağustosunda haber sıkıntısı
çekmektedir. Hâlbuki doğuda isyan vardır ve yaklaşık iki aydır Ağrı Dağı’nda çarpışmalar yaşanmaktadır.
İsyancıların hemen bastırılamamasının sebebi, “İran topraklarından yararlan”maları olarak gösterilir.
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Gazetenin röportaj yazarı Murat Bey, patronlarına Ağrı’ya gitmeyi önerir. İsyanla ilgili bir röportajdan sakınca
görmeyen Mustafa Kemal ve İsmet Paşa’nın olumlu görüşlerine karşın Mareşal Fevzi Çakmak, bu fikre
olumsuz bakar. Zira Genelkurmay başkanı, bu başarısızlığın ortaya çıkmasından yana değildir. İsyanın
Acem’den kaynaklandığını bilen Gazi’ye göre Ağrı Dağı’ndaki Kürtleri kızdırmakla sorun çözülemez.
Gazete bürosunda habersizlikten bunalan Murat, gazetenin koleksiyonunu karıştırdığında isyana
tahrik eden sorumlunun “Acem” olduğunu ilan eden 1 Ağustos 1930 günkü başlıklar şu şekildedir:
“İRAN BİZE DOST MU DÜŞMAN MI?”
“AĞRI OLAYLARINA KARŞI İRAN’IN DAVRANIŞI:
ACEM KILICI GİBİ”
“TÜRK-İRAN DOSTLUĞU TEHLİKEDE”
“BİZE NOTA VERDİLER”
“ÜÇ BUÇUK KÜRT’E İSTİKLAL-İRAN SORUMLUDUR-HARİCİYE VEKİLİMİZ: NOTA
VERMEDİK, İRAN’LA KONUŞUYORUZ.” (Kemal Tahir, 2016: 13).
7 Ağustos 1930 Perşembe gününün başlıkları ise şöyledir:
“DOĞUDA DURUM: BU OLAY BİR GERİCİ YOBAZLIK DEĞİL, BİR ÖÇ ALMA VE BAĞIMSIZLIK
AYAKLANMASIDIR” (Kemal Tahir, 2016: 19).
O günlerde L. Durmond Hay isimli yabancı bir yazarın makalesinin başlığı dikkat çekicidir: “KÜRT
İSYANI MUTAASSIP KÜRT’ÜN GARPLILAŞAN TÜRK’E AYAKLANMASIDIR…”(Kemal Tahir, 2016: 19).
Romanın ilerleyen bölümlerinde kendine yer bulamayan isyan, Kemal Tahir’in romanlarında işlemekten
imtina etmediği Kürtlerle ilgisinin yanında, Türkiye’nin ikinci kez tecrübe edeceği çok partili hayatın başlama
tarihine denk gelmesi bakımından romana girdiği kanaatindeyiz.
2.Ağrı İsyanı’na Olumlu Bakan Romanlar
Deniz Küstü romanında Yaşar Kemal, Selim Balıkçı’nın diliyle Ağrı Ayaklanmasına dair bazı olumlu
düşünceler dile getirmektedir. Ayaklanma sırasında Selim Balıkçı’nın aldığı yaranın izi, onu eski günlere
götürür. Erzurum’da askerken isyana müdahale etmek için Ağrı Dağı’na giden Selim Balıkçı, yöre halkı olan
Kürtler hakkında övücü ifadelerde bulunur. Burada girdiği çatışmada “boynuyla sol omzu” arasında bir yara
alan Selim Balıkçı, isyancıların kendilerini öldürmek için ateş etmediklerine inanır.
Romanın temel karakterlerden biri olan Selim Balıkçı’nın Erzurum’da askerlik yaparken patlayan Ağrı
Dağı Ayaklanmasını bastırmak için oraya intikali konu edilir. Selim Balıkçı’nın sol omzundan yaralanmasıyla
sonuçlanan bu hatıralarında tanık olduğu çatışmalar, onu derinden etkiler. Çarpıştığı Kürtlerin “yaman
adamlar” olduğunu söyleyerek çok nişancı olduklarını, aslında askere zarar vermek istemediklerini belirtir.
Atıcılıkta iyi olan Kürt isyancıları etkisizleştirmek için girişilen operasyonlarda birçok asker de ölür:
“Kürtlerle çarpıştım. Kürtler yaman adamlar, çok atıcı… Karşılıklı çarpışırken ben asker kasketimi
bir değneğe takıp çıkarıyordum, çıkarır çıkarmaz kasketim en az beş kurşunu birden yiyordu.” (Yaşar Kemal,
2015: 83).
Özellikle Salih Paşa’nın isyanı bastırmaya çalışırken yaptığı uygulamaları eleştiren Selim Balıkçı,
yaşananlara farklı yaklaşmaya çalışır. İsyanın bastırılmasının ardından Marmara kıyılarına yerleşip
“Menekşeden bir tarla”yı ekip biçmek isteyen Salih Paşa, çatışmalarda öldürülen askerler nedeniyle sinirlenir
ve isyanın bastırılması için sert tedbirler alır:
“Ölen her askere karşılık, bir Kürt köyü yakıyor, ne kadar erkek varsa köyde kurşundan geçirtiyordu.
Hiç aklı almıyordu bu dil bilmez köylünün Atatürkümüze başkaldırmalarını. Deli divane oluyor, elinize geçen
Kürdü kurşundan geçirin, bir tanesini sağ bırakmayın bu yılanların diye bağırıyordu. Asker onun dediğini
dinleseydi şimdiye Türkiye’de bir Kürt kalmazdı. Biz askerler ne yapıyorduk, yakaladığımız Kürtleri
bırakıyorduk, din kardeşi değil miydik? Paşa böyle yaptığımızı bir duysa, alimallah tüm orduyu Kürtler gibi
kurşundan geçirirdi.” (Yaşar Kemal, 2015: 84).
Bu yaşananlardan hareketle Selim Balıkçı’nın isyanı bastırmaya katılan bir asker olarak Salih Paşa’nın
verdiği emirleri uygulamadığı, daha insancıl davrandığı görülür. Ancak diğer askerlerin de para ve değerli
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eşya karşılığında “can bağışladıkları”nı şöyle belirtir:
“Bazı askerler zengin oldular, bir altına bir can bağışlayarak. Kürtlerde çok para, çok altın vardı. Ben
bir kuruş almadım bıraktığım Kürtlerden, insanlık için… Bizim memlekette can karşılığı para alınmaz. Ben
can karşılığı hiç para almadım. Her askerin çantasında kâğıt paralar, bir, birkaç altın gerdanlık, bilezik, altın
halhallar, altın hırızmalar…”(Yaşar Kemal, 2015: 84).
Selim Balıkçı, isyan sırasında yapılanlara dikkati çekerken bölgedeki diğer Kürt beylerin kendilerine
yardım ettiklerini de özellikle belirtir:
“Bir bahar Ağrıdağını, eteklerini bir bir dolaşarak yaktık yıktık, yangın yerine çevirdik. Öldürmedik,
sürmedik adam koymadık, Kürtlerin kökünü kestik… Salih Paşa, o gün çarpışma bitip de akşam olunca, bize
yardım eden Kürt Beylerini de çadırına çağırır, beni de sabaha kadar içer, Kürt Beylerini oynatır, kendi de o
gün öldürülen Kürtlerin şerefine kadeh kaldırır, göbek atardı.” (Yaşar Kemal, 2015: 84).
SONUÇ
Gelişmelere bağlı olarak bölgenin sosyal yapısı içinde, aşiret reisleri, toprak ağaları, kısaca feodal
liderlerin ihtiraslarıyla milliyetçilik hareketlerinin ivme kazandığı ve her feodal liderin kendisini, halkın lideri,
yöneticisi, doğal hâkimi olarak gördüğü aşikârdır.
Romanlara konu olan Ağrı Dağı İsyanı, Anadolu topraklarında çıkarılan diğer isyan
hareketlerinin bir benzeridir. Bu isyanın temelinde; ekonomik ve kimlik sorununun ötesinde bölge üzerinde
çıkarları bulunan dış güçlerin kışkırtması olduğu tarihî bir gerçektir. Diğer milletlerin, yöre halkının
cahilliğinden ve hayat şartlarının zorluğundan faydalandığı ve isyanın meşru bir dayanağa sahip olmadığı
görülür. Ancak isyana yöre halkının bütünüyle katıldığını söylemek mümkün değildir.
Ağrı İsyanı’na olumsuz bakan romanlarda bile yöre halkına olumsuz bir yaklaşım olmadığı,
eşkıyaların içinde dahi iyi insanların olabileceği düşüncesi verilmeye çalışılır. Dağları Bekleyen Kız’da
Zeynep, Sevgim ve Istırabım’da ismi belirtilmeyen iri siyah gözlü, uzun kirpikli Kürt kızının aşkları ve
yardımlarıyla Türk subayları Adnan ve Metin kurtarılır. İsyana olumlu yaklaşan Deniz Küstü romanında
isyanın haklılığı veya haksızlığından ziyade yöredeki insanların nişancı oluşu üzerinde durulur. Her ne kadar
yazar isyanda yaşananları kendi açısından değerlendirse de bu isyanın dış menşeli, şahsi çıkarlara dayalı
olduğu gerçeği değiştirilemez.
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Elif DEMİR, Öğr. Gör. Çiğdem KAYA BAĞDAŞ147
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ZAMANI İYİ KULLANMA
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
DETERMATION OF CHILD DEVELOPMENT STUDENTS’ SKILLS OF USING GOOD TIMES

ÖZ
En üst kademe eğitim seviyesinde okuyan üniversite öğrencileri toplumda söz sahibi olacakları meslek
alanında yetişirken, mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, sorumluluk sahibi, grup çalışmalarında
aktif, özgür düşünebilen bireyler olarak rol alırlar. Yükseköğrenime devam eden öğrencilerin zamanı iyi
kullanması ve yönetmesi, gerek akademik yaşantılarında ve gerekse kişisel yaşamlarında önemli bir yere
sahiptir.
Bu araştırma, çocuk gelişimi programına devam eden öğrencilerinin zamanı iyi kullanma becerilerini
incelemeyi amaçlanmıştır. Araştırma evrenini Iğdır, Erzincan Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Çocuk Gelişimi Programına devam eden 380 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya katılmak isteyen çocuk
gelişimi öğrenci sayısı toplamda 273 olmuştur. Araştırma verileri, Britton ve Tresser (1991) tarafından
geliştirilen, Alay ve Koçak (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan ve toplamda 27 maddeden oluşan “Zaman
Yönetimi Envanteri” ve araştırmacıların geliştirdiği ‘Kişisel Bilgi Formu’ aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin
analizinde SPSS 17.0 paket program, yüzdelik ölçüleri, cronbach alpha, t testi ve Kruskal Wallis testi
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Alay ve Koçak (2002), Çocuk gelişimi programı öğrencisi, Zamanı iyi kullanma.

ABSTRACT
Higher level studying education at university level students are growing up in the professional field
that they have a say in the community, can take part as individuals hold knowledge and skills required by the
professional, responsible, active in group activities and free thinking. It has an important place in both the
academic life and personal life that students attending higher education using and managing the time well.
This study aims to examine the effect of drama course taken by child development program continuing
students on their good use of time skills. The study space constitutes 380 students continued to Iğdır University,
Erzincan University and Ağrı İbrahim Çeçen University Child Development Programmes. The number of
child development students who wish to participate in the study was 273 in total. Research data was collected
through "Time Management Inventory" which consisting of 27 items, developed by Britton and Tresser in
1991 and adapted to Turkish by Alay and Koçak in 2002 and 'Personal Information Form' developed by the
researchers. SPSS 17.0 software package, percentage measures, Cronbach's alpha, t-test and Kruskal-Wallis
test was used in the analysis of the data.
Keywords: Alay and Koçak(2002), Good use of time, Student of child development program.

147

Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, cbagdas@erzincan.edu.tr
137

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/SON-BAHAR, Özel Sayı(UASBK “II. ULUSLARARASI SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ” ÖZEL SAYISI)
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/AUTUMN, Special Issue(SPECIAL ISSUE of
UASBK “SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES”)

GİRİŞ
Üniversite öğrencisi yükseköğretim sisteminin en önemli tamamlayıcısı olarak, üniversite yaşamı
boyunca akademik, kişisel ve sosyal yaşantıyı deneyimleyebileceği bir gelişim sürecindedir. Öğrenciler bu
süreçte, üniversitenin sosyal ve akademik zeminine uyum göstererek, sahip oldukları özgürlükler dâhilinde
kendilerinden beklenen akademik talepleri karşılama, mesleki olanakları araştırma gibi sorumlulukları yerine
getirmek durumundadırlar. Bu sorumluluklar üniversite eğitimi alan öğrencilere akademik, sosyal ve mesleki
alanlarda problemler oluşturabilmektedir(Gizir, 2005, 196-213).
Öğrencilerin üniversitede akademik ve sosyal hayatta başarılı olabilmesi, eğitim sorumluluklarını
yerine getirebilmesi, kendisine ve çevresine zaman ayırabilmesi iyi bir zaman yönetimiyle sağlanabilmektedir.
Öğrenci, zamanı planlayabilirse haftalık olarak sahip olduğu ortalama 168 saati daha verimli
kullanabilmektedir.
Öğrenmeyi olumsuz olarak etkileyen faktörlerden birini öğrencinin öğrenme için ayrılan zamanı etkin
kullanamaması oluşturmaktadır. Zamanı etkin ve verimli kullanamayan üniversite öğrencisinin başarısı
olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu nedenle günümüz öğrencileri için zamanı iyi yönetebilmek
önemlidir(Fidan, 1996, 207).
Zamanı iyi kullanabilmek, zaman yönetimi becerisinin başarıya ulaşmada önemli bir araç olduğunu
fark etmekle mümkündür. Bu farkındalığın kazandırılmasının, öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini
geliştirerek akademik başarılarına olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
İnsanlar bakış açılarına göre zamanı çok farklı tanımlayabilmektedir. Bu tanımlardan bazıları; zaman
kelime anlamı olarak geçmişten bugüne gelen olayların bireyin kontrolü dışında geleceğe doğru kesintisiz
devam ettiği bir süreçtir ( Smith, 1998, 24). Zaman, fiziksel, felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan,
insanların duyu organlarıyla algılayamadığı bir olgu ve gerçektir ( Güven ve Yeşil, 2011,60). Bireyin olayların
ardışık lığını görerek zihninde oluşturduğu ve olayların bundan sonra da içinde olup gideceklerinin
düşünüldüğü zaman başı ve sonu belli olmayan soyut bir kavramdır ( Sucu, 2000, 3). Önüne geçilemez bir
şekilde sabit bir hızla akıp giden zaman tüm bireylerin eşit şekilde sahip olduğu önemli bir kavramdır
(
Akatay, 2003, 283).
Zaman, Türk Dil Kurumu sözlüğünde,” Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte
olduğu süre, vakit” olarak tanımlanmıştır. Yaratılıştan bu yana insan için büyük bir önem taşıyan zaman, alan
fark etmeksizin toplumun ve insanın gelişiminde, mesleki başarısında önemli rol oynamaktadır ( Karaküçük,
1997, 2).
Zamanın etkin kullanımı, zaman yönetimi anlamına gelmektedir. Zaman akışını bizim dışımızda
gerçekleştirdiği için yönetilebilir bir kavram değildir. Bize düşen zamanın içinde kendimizi verimli bir
biçimde yönetebilmektir ( Silahtaroğlu, 2004, 4).
Zaman yönetimi gereksiz işleri ayırarak önemli işlere zaman kazandırmayı, çalışmalarda verimliliği
arttırmayı, uzun sürede yapılan işlerin daha kısa sürede ve daha nitelikli bir biçimde yapılmasını
amaçlamaktadır ( Gözel ve Halat, 2010, 74).
Kişilerin ve örgütlerin kaynaklarını ve potansiyellerini daha iyi kullanabilmesi için gerekli olan zaman
yönetimini, zamanı yönetmek, durdurmak, yavaşlatmak ya da değiştirmek şeklinde anlamak yanlıştır. Zaman
yönetiminde zaman, stratejik önemi yüksek bir kaynak olarak kabul edilmeli ve onun daha etkili nasıl
kullanılabileceği üzerine yoğunlaşmalıdır. Zamanın planlanıp denetlenerek en iyi biçimde yönetilmesi olarak
tanımlanan zaman yönetiminde önemli olan zamanı değil insanın zaman içerisinde kendisini yönetebilmesidir
(Çakmak ve Şenyiğit, 2006, 3).
Üniversite eğitim sürecinde de zamanı verimli ve etkin kullanmak önemlidir. Öğrenciler üniversite
eğitimi boyunca derslere devam etmek, dersleriyle ilgili araştırma yapmak ve bu araştırmaların sonuçlarını
düzenleyerek rapor haline getirmek, eğitimi verilen derslerin sınavlarına hazırlanmak ve bu sınavlarda başarı
göstermek gibi sorumluluklar üstlenmektedir. Öğrencilerin zamanı iyi yönetmeleri kariyerlerini daha iyi
planlayarak geleceğe emin adımlarla ilerlemelerini sağlamaktadır. Zamanını yönetmeyi öğrenen öğrenci daha
fazla okuma ve öğrenme, yeni gelişmeleri ve teknolojiyi takip etme, aile ve diğer insanlara daha fazla zaman
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ayırma, daha fazla sosyal faaliyette bulunma gibi olanaklara sahip olmaktadır
( Çağlıyan ve Göral, 2009,
180, Başak, Uzun ve Arslan, 2008, 430).
Yapılan bir araştırma sonucunda üniversitelerde uygulanan zaman yönetimi programının, zamanı
verimli kullanma becerisini geliştirmede etkili olmadığı belirlenerek öğrencilere zamanı verimli kullanma
becerilerini kazandırmada kapsamlı ve bütünleştirilmiş bir öğrenme programının oluşturulması gerektiği tespit
edilmiştir. Kapsamlı ve bütünleştirilmiş bir öğrenme ortamının, öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade
edebilmelerini sağladığı, sosyal etkileşimlerde bulunarak öğrenmenin aktif hale getirilebileceği kanısı
oluşmuştur (Adamson, Covic ve Lincoln, 2007, 261-276).
Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi konusundaki problemlerine çözüm oluşturabilmek amacıyla
aktif yöntemlere dayalı bir öğrenme ortamında zamanı iyi kullanma farkındalığı oluşturulması önemlidir.
Ders başarısına odaklı eğitim sürecinde öğrencinin sosyal ve akademik yaşantısında başarılı olarak
kendisini gerçekleştirebilmesi, zamanı iyi kullanabilme becerisiyle doğru orantılıdır. Buradan hareketle
yapılan bu araştırmada; Çocuk gelişimi programı öğrencilerinin zamanı iyi kullanma becerilerinin
betimlenmesi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen alt amaçlar aşağıda sıralanmıştır.
1- Sahip oldukları kitle iletişim araçlarının Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin zamanı iyi
kullanma becerilerine etkisinin incelenmesi.
2- Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin yaş düzeylerinin zamanı iyi kullanma konusundaki
düşünceleri üzerine etkilerinin belirlenmesi.
3- Öğrencilerin zamanı iyi kullanma ve planlama yapmaya yönelik tutumlarının belirlenmesi.
4- Öğrencilerin zaman tutumlarının belirlenmesi.
5- Öğrencilere zaman harcatan tutumların belirlenmesi.
6-Sosyo ekonomik düzeyin öğrencilerin zamanı iyi kullanma becerilerine etkileyip etkilemediğini
incelemektir.
Yöntem
Çalışma Nisan –Mayıs 2016 tarihleri arasında Iğdır, Erzincan ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Çocuk Gelişimi Programına devam eden öğrencilerin zamanı iyi kullanma becerilerini tanımlamak amacıyla
yapılmıştır.
ZYE’ de zaman planlaması alt ölçeği, uzun süreli ve kısa süreli (bir günlük veya haftalık) planlamaları
temsil etmekte olup, bir tanesi (16. madde) tersine ifade olmak üzere 16 soru bulunmaktadır. Bu bölümden
yüksek puan alan öğrencilerin, zamanını daha iyi kullananlar sınıfında olup zamanlarını harcamada
kendilerinin söz sahibi oldukları belirtilmiştir. Zaman tutumları alt ölçeği, kişinin zaman yönetimi ile ilgili
neler yaptığına yönelik maddeleri içeren 4 tane düz, 3 tane de (2, 6 ve 7. maddeler) tersine ifadeli olmak üzere,
toplam 7 sorudan oluşmaktadır. Bu alt ölçekten yüksek puan alan öğrencilerin, zamanlarını iyi yönettikleri,
her şeyi uzun zaman aralığında düşündükleri kabul edilmiştir. Diğer alt ölçek ise, öğrencilerin zamanı olumsuz
yönde harcayan etkinliklerle ile ilgili 4 sorudan oluşmaktadır ve bu soruların hepsinde tersine ifade
kullanılmıştır. Bundan dolayı bu maddelere “zaman harcattırıcılar” adı verilmiştir. Zaman harcattırıcıların,
öğrencileri okul gayelerinden uzaklaştıran her şeyi içine aldığı ifade edilmiştir. Bu üç bölümden alınan
puanların toplamı, ZYE sonucunu vermektedir. ZYE’ den alınabilecek maksimum puan 135 olup, minimum
puan 27’dir.
Veriler SPSS 17.0 paket programında kodlanmış, veri analizleri için yüzdelik ölçüleri, sosyo ekonomik
düzey analizinde t testi, cronbach alpha, yaş ve kitle iletişim araçları analizlerinde ise Kruskal Wallis testleri
uygulanmıştır.
Tablo 1. Ölçek alt boyutları ve toplam puan dağılımları.
Ölçek
cronbach alfa değeri
Zaman planlama alt boyutu
0.85
Zaman tutumları alt boyutu
0.59
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Zaman tuzakları alt boyutu
Zaman yönetimi toplam puanları

0.72
0.76

Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin ölçeğin zaman planlama alt boyutundan aldıkları alfa değeri 0.85,
zaman tutumları alfa değeri 0.59, zaman tuzakları alfa değeri 0.72 ve toplam zaman yönetimi alfa değeri 0.76
bulunmuştur. Ölçeğin uygulama grubunda alfa değerinin güvenilir olduğu görülmektedir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın evrenini Iğdır, Erzincan Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde öğrenim
gören toplam 380 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem sayısı 273 olarak tamamlanmıştır.
Araştırma, 18-26 ve üzeri yaş aralığındaki meslek yüksekokulu öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Katılımcıların tamamını kız öğrenciler oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen, Alay ve Koçak (2002) tarafından
Türkçe’ ye uyarlanan “ Zaman Yönetimi Envanteri” ve çalışma grubundaki bireylerin demografik özelliklerini
içeren, araştırmacılar tarafından oluşturulan ‘Kişisel Bilgi Formu’ aracılığıyla toplanmıştır. Zaman Yönetimi
Envanteri, likert yöntem kullanılarak hazırlanmış bir ölçektir. Öğrencilerin ölçme aracında yer alan ifadeleri
beş derece üzerinde belirtmeleri beklenmektedir. “Her zaman”, “sık sık”, “bazen”, “nadiren” ve “hiç” cevap
ifadelerinden oluşan Zaman Yönetimi Envanteri’ nin cevaplanması yaklaşık olarak 10 dakika sürmektedir.
Zaman Yönetimi Envanteri, “zaman planlaması”, “zaman tutumları” ve “zaman hatırlatıcılar” alt
başlıklarından oluşan üç alt bölümden oluşmaktadır. Zaman planlaması bölümü; bir tanesi tersine olmak üzere
toplam 16 soru, zaman tutumları bölümü 4 tanesi düz, 3 tanesi tersine ifadelerden oluşan toplam 7 soru, zaman
hatırlatıcılar bölümü ise tamamı tersine ifadelerden oluşan 4 sorudan oluşmaktadır. Kısa süreli planlamayı
içeren alt ölçek ile ölçeği cevaplayan kişinin gün içinde ve hafta içinde yaptığı planlama ölçülmektedir. Bu
ölçekten yüksek puan alan öğrencilerin gün ve haftalarını planlayarak zaman yönetimi yapabildikleri kabul
edilmektedir. İkinci alt ölçeğin oluşturduğu zaman tutumlarında öğrencilerin zamanı kullanma biçimleri
hakkında sorular yer almaktadır. Bu ölçekten yüksek puan alan öğrencilerin zamanı iyi kullandıkları kabul
edilmektedir. Üçüncü alt ölçekte yer alan uzun süreli planlama alt ölçeğinde ise ileriye dönük planlara ait
sorular yer almaktadır. Bu ölçekten yüksek puan alan öğrencilerin geleceğe ait amaçlarını ve hedeflerini
belirlemede başarılı oldukları kabul edilmektedir. Üç bölümden alınan puanların toplamı zaman yönetimi
dökümünün sonucunu vermektedir.
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Bulgular
Öğrencilerin % 77,3 ‘ü 18-20 , %16,8 ‘i 21-25 yaş ve %5,9 ‘ u 26 yaş ve üzeri yaş grubundadır. Çocuk
gelişimi öğrencilerinin ZYE toplam puanı minimum 54, maximum 115, ortanca 87,38 ve ortalama 12,14
bulunmuştur. Öğrencilerin yaşları ile zaman yönetimi toplam puanı arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyi ile zaman yönetimi toplam puanı arasında anlamlı
farklılık bulunmamıştır. Öğrencilerin zaman planlama alt boyut puanları ile kullandıkları kitle iletişim
araçlarına bakıldığında anlamlı farklılık bulunmuştur(F=48.7, p= .034).
Tablo 2. Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Envanteri Puanlarının Dağılımları.
Ölçek
Ölçekt
Ölçekt
Ort.
S
en alınan min en alınan max
puanlar
puanlar
23
76
52,9
10,5
Zaman planlama alt
7
6
boyutu
12
32
22,5
3,23
Zaman tutumu alt
6
boyutu
4
19
11,8
3,31
Zaman tuzakları alt
5
boyutu
54
115
87,3
12,1
Zaman
yönetimi
8
4
toplam puanları
Tablo 3. Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri ve ölçek puanları arasındaki ilişki
Tanıtıcı
N
%
Zaman
Zaman
özellikler
planlama
tutumu
X± sd
X± sd
Yaş
18-20 yaş
211
7
53,35±10,
22,58±3,33
7,3
64
21-25 yaş
46
1
50,50±10,
22,08±2,75
6,8
37
26 ve üzeri
16
5
55,06±9,3
23,62±3,22
yaş
,9
0
Test değeri
KW=2,89
KW=2,81
p değeri
,235
,245
Sosyoekonomik düzey
asgari
129
4
53,15±10,
22,47±3,14
ücret
7,3
65
1500
tl144
5
52,80±10,
22,63±3,33
3000 tl arası
2,7
51
Test değeri
t=,272
t=-,422
p değeri
,786
,673
Kitle İletişim Araçları
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Zaman
tuzakları
X± sd

11,93±3,34

11,32±3,04

12,31±3,70
KW=2,04
,359

11,72±3,20

11,97±3,42
t=-,641
,522
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akıllı

66

telefon

4,2
bilgisayar

9
,3

yazılı
görsel basın
hepsi

ve

23
,4
133
8,7

herhangi
ikisine sahip olan
bireyler
Test değeri

42
5,4

2
58
3
4
8
6
4
47
1
18

51,31±10,

22,12±2,64

11,62±3,40

62,33±8,2

23,33±2,59

12,00±4,41

53,43±8,7
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SONUÇ
Zaman yönetimi toplam puanlarına bakıldığında 54-115 aralığında olduğu görülmüştür. Ortalama ve
S değerinin 87,38+12,14 bulunmuştur. Araştırma grubundaki bireylerin kullandıkları kitle iletişim araçları ile
zaman planlama toplam puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Kitle İletişim araçları ile zaman
planlama arasında görülen anlamlı farklılık günümüzde artık bilgiye daha hızlı erişme olanaklarından
kaynaklanabilir. Uygulama gruplarının yaş ve ölçek tam puanlarına bakıldığında 26 ve üzeri yaş grubunda
bulunan öğrencilerin ölçek tam puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Zamanı iyi kullanma
becerisine yaşın etkisinin olduğu düşünülebilir.
Başak ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi
puan ortalaması 89,41+12,71 olarak bulunmuştur. Çalışmada öğrencilerin yaşları ile zaman yönetimi arasında
doğru orantı olduğunu belirlenmiştir. Ayrıca zaman yönetimi dökümünden yüksek puan alan öğrencilerin
akademik başarılarının da yüksek olduğunu ortaya koymuştur.
Tanrıseven ve Aykaç çalışmasında yaratıcı drama etkinlikleri ile gerçekleşen zaman yönetimi
etkinliklerinin öğrencilerin zaman yönetimi düzeylerine etkisini içeren çalışmada, ön test- son test
uygulanmış, çalışmanın sonunda uygulanan son test puanlarının öğrencilerin zaman yönetimi düzeylerinde
anlamlı bir artış olduğu görülmüştür( (ön test ) X=85,62, (son test)91,40).
Çocuk gelişimi öğrencilerinin zamanı iyi kullanmaya yönelik bilgilendirilmeye, eğitim müfredatında
yer verilmesine, özellikle eğitim sahasında uygulamalar yaparken zaman yönetimine ilişkin pratikler
yapılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Farklı programlarda okuyan öğrencilerin zaman yönetimi
becerileri de araştırılabilir.
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(17)
Esin ALTUN
TELGRAFIN ERZURUM’A GELİŞİ
THE TELEGRAPH’S ARRIVAL TO ERZURUM
ÖZ
İnsanoğlu doğumdan itibaren değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmek için bir iletişim aracına
ihtiyaç duyar. Bu iletişim aracı kimi zaman bir duman, kimi zaman bir davul kimi zaman da bir mektuptur.
Teknolojinin gelişimiyle birlikte elektrikli telgrafın icadı iletişim alanında yeni bir değişime yol açmıştır.
Elektrikli Telgrafın icadı dünya genelinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de büyük bir yankı uyandırmıştır.
Kırım Savaşıyla birlikte ülke geneline hızla çekilen telgraf hatları kısa sürede geniş bir alana yayılmıştır.
Bu çalışmada telgrafın icadı, Osmanlı Devleti’nin telgrafla tanışması, Erzurum merkeze ve Erzurum’a
bağlı belli ilçelere telgraf hatlarının çekilmesi genel hatlarıyla incelenmiştir. Osmanlı Devleti, hızlı
haberleşmeyi sağlayan telgrafı çok kısa sürede benimsemiştir. Telgraf hatlarının çekilmesinde tam bir devletmillet bütünlüğü sağlanmıştır. Erzurum merkezli telgraf hatlarının çekilmesinde de Dördüncü Ordu’nun Posta
ve Telgraf İdaresiyle birlikte yaptığı çalışmalar dikkat çekicidir. Hatların yapımında halkın yardımı ön planda
olmuştur. Halkın yardımının yanında Avrupa’dan da malzemeler getirilerek hatların inşası tamamlanmıştır.
Erzurum merkeze bağlı çekilen telgraf hatları ile bölgede siyasi, ekonomik ve askeri açıdan iletişim
kolaylaşmıştır. Devletin merkezde alınan kararları ülke genelinde olduğu gibi Erzurum ve çevresinde hızlı bir
şekilde yayılmıştır. Erzurum merkezli telgraf hatları sayesinde bölgede hem halk hem de devlet kurumları
rahat bir iletişim içine girmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Telgraf, Osmanlı Devleti, Erzurum, Elektrikli Telgraf, İletişim, Telgraf Hattı.
ABSTRACT
Humans need a means of communication to keep up with the changing world conditions from birth.
This means of communication is sometimes smoke, sometimes a drum and sometimes a letter. With the advance
of technology, invention of electric telegraph has led to a change in the field of communication. Invention of
the electric telegraph had great repercussion effects in the Ottoman Empire as in all over the world.
Installation of telegraph lines expanded to a larger area around the Empire with the Crimean war.
The study investigated the invention of telegraph, introduction of telegraph in the Ottoman Empire,
general structure of the Ottoman Telegraph Office, telegraph lines in Erzurum. Ottoman Empire quickly
adopted the telegraph which provides rapid communication. Integrity of the nation-state was provided in
installing the telegraph. Cooperation of the 4th Army with the Post and Telegraph Office in installing
telegraph lines in the centre of Erzurum was remarkable. Erzurum people played an important role in
installing the lines. Apart from the people’s help, installation of the lines was completed with the materials
from Europe. Installation of the lines in the centre of Erzurum made the communication easier in political,
economic and military terms. Decisions made by the state spread rapidly to Erzurum and the neighbouring
parts as all over the country. Both the public and the state organizations communicated easily in the region
thanks to the telegraph lines in the centre of Erzurum.
Keywords: Telegraph, Ottoman Empire, Erzurum, Electric Telegraph, Communication, Telegraph
Line.
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GİRİŞ
İnsanoğlu yaşamını sürdürmesi için etrafında olup bitenler hakkında bilgi sahibi olmak ister. Bu
durum insanların İlkçağlardan bu yana değişik şekillerde haberleşme aletlerini icat etmesine neden olmuştur.
Bu aletler kimi zaman bir duman kimi, zaman bir davul, kimi zaman bir güvercin, kimi zaman da bir mektup
olmuştur. Günümüzde ise sinema dahil farklı iletişim yolları sayesinde iletiler karşı tarafa aktarılmaya
çalışılmıştır.148 Diğer haberleşme yöntemleri gibi telgrafın icat edilip kullanılması da dünya haberleşme
sisteminde büyük bir ilgi uyandırmıştır. Telgrafın icat edilmesiyle haberler, daha kısa zamanda daha uzun
mesafeleri etki altına almıştır. Bu hızlı iletişim aleti, kısa zamanda dünyada yayılma alanı bulmuştur.
Geniş bir coğrafyaya egemen olan Osmanlı Devleti, merkezde alınan bir haberin imparatorluğun en
uç noktasına kadar ulaşmasına çok önem vermiş ve kuruluştan itibaren oluşturulan ulak sistemi sayesinde
resmi haberleşmeyi sağlamaya çalışmıştır.149 Osmanlı Devletinde her türlü resmi haberleşme ulaklarla
yürütülmüştür. Gizlilik derecesi olan haberlerin ulaştırılmasında ise özel ulaklar kullanılmıştır. Sivil
haberleşmede ise menzillerin kullanılmadığını ve devletin herhangi bir teşkilatının olmadığı görülmektedir.150
Posta teşkilatının kurulmasına ilk defa Sultan II. Mahmut döneminde teşebbüs edilmiştir. 1840’da Posta
Nezareti’nin kurulmasıyla haftada bir defa İstanbul’dan Anadolu ve Rumeli’ye posta çıkarılmaya
başlanmıştır.151 1840 yılında Posta Nezareti’nin kurulmasından sonra devlet haberleşmesinin yanın da halk da
posta hizmetlerinden yararlanmıştır.152
Dünya genelinde de Sanayi Devrimi ile ihtiyaç fazlası ürünlerin piyasaya sürülmesinin uzak
mesafelerde meydana getirdiği değişikliklerden haber alınması isteğinin doğması uzak mesafelerde
haberleşmenin önemini iyice artırmıştır. Hızlı haberleşmede en önemli yenilik ise, Fransız rahip ve bilim
adamı Claude Chappe (1763-1805)’nin uzaktan duyma ve görme esasına dayalı optik telgrafı 22 Mart 1792
icadıyla olmuştur.153 Elektrik akımının haberleşme alanında kullanılması fikriyle haberin kısa zamanda çok
uzaklara iletilmesi sağlanmıştır. Bunu sağlayan araç ise “telgraf”’ olmuştur. Amerikalı Samuel F.B. Morse’un
1839 yılında elektrikli telgraf makinesini icat etmesi iletişim alanında çığır açmıştır.154 Elektrikli telgrafın
Osmanlı ülkesinde tanıtılmasında Chamberlian, Cyrus Hamlin ve Lawrence Smith’in önemli çabaları
olmuştur. Padişah Abdülmecit tarafından Samuel Morse’a bu başarılı icadından dolayı devletin en büyük
nişanlarından biri olan Nişan-ı İftihar verilmiştir.155 Ülkeye telgraf hatlarının çekilmesinde ise asıl rolü Kırım
Savaşı oynamıştır.156 Osmanlı ülkesi içerisinde ilk hat Kırım Savaşı sırasında Ruslara karşı Osmanlı
Devleti’nin müttefiki olan İngilizlerin askeri amaçla Balaklava’dan Varna’ya oradan da İstanbul’a uzatılan
deniz hattıdır. İngiliz hatlarının devamı olan hatların çekilmesini de Fransızlar üstlenmişlerdir. Bu hat ise
Serap Kayserili, “ I. Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşının Beyaz Perdeye Yansımaları”, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 2(1), 2016, s. 90.
149
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150
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151
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152
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IRCICA, İstanbul 1995, s. 25.
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Haberleşmenin Serüveni, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007, ss. 88-89.
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Geçmişten Günümüze Posta, PTT Genel Müdürlüğü, Ankara 2007, s. 187.
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Cyrus Hamlin, Among the Turks, New York 1877, s. 185. Roderic H. Davison, Osmanlı Türk Tarihi(1774/1923),(Çev.
Mehmet Moralı), Alkım Yayınevi, Ankara 2003, s.195. Yakup Bektaş, ‘ Mors’un En Şanlı Nişanı: Nişan-ı İftihar’, Nur-Didem
Kızım Hamidem Dünden Yarına Haberleşmenin Serüveni, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007, ss. 101-102.
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Varna-Şumnu-Rusçuk arasındadır.157 Kırım Savaşı ile birlikte Osmanlı ülkesine giren telgraf 158 XIX.
yüzyıldaki en önemli yenilikler arasında yer alır. Halkın yardımı ve Avrupa’dan gelen malzemenin teminiyle
devlet -millet bütünlüğü içerisinde ülkenin tamamı kısa içerisinde telgraf hatlarına kavuşur. Böylece merkezle
imparatorluğun en uç noktasında olan bölgelerin haberleşmesi sağlanmış olur.
Erzurum’a Telgraf Hattı Çekilmesi Fikri
Osmanlı Devleti’nde haberleşmeyi kolaylaştıran telgrafın, Erzurum’a geliş öyküsünü yazarken ilk
önce hangi hatların takip edilerek telgrafın Erzurum’a getirildiğini yazmak faydalı olacaktır. Daha önce de
belirtildiği üzere telgraf Kırım Savaşı sonrası ülke genelinde hızla yayılmaya başlamış ve hem Rumeli’de hem
de Anadolu’da pek çok yere telgraf hattı çekilmişti. Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biri olan
Erzurum’un159 da bu teknolojik nimetten yararlanması kaçınılmazdı. Erzurum ve çevresinin telgrafla
tanışması Üsküdar-Bağdat telgraf hattı sayesinde mümkün olmuştur. Londra’nın Hindistan’la olan
bağlantısını sağlayacağı için İngilizler tarafından da inşasına büyük önem verilen bu hat, adeta dev bir çınar
ağacı gibi kısa zamanda dal budak vererek neredeyse tüm Anadolu’nun çok kısa zamanda telgrafla tanışmasına
vesile olmuştur.160 Üsküdar-Bağdat telgraf hattı inşasına, Üsküdar’dan başlandıktan sonra sırasıyla İzmit,
Ankara, Yozgat, Sivas, Harput, Diyarbakır, Musul ve Bağdat’a ulaşılmış, buradan da Basra’ya kadar
uzatılmıştır. İşte bu hat Osmanlı’nın Asya topraklarına haberleşme anlamında hayat vermiştir. Bu hat sadece
geçtiği şehirleri telgraf teknolojisi ile tanıştırmakla kalmamış, bu şehirlerden çekilen başka yeni hatlarla diğer
komşu ve yakın şehirlere de telgrafı götürmüştür. İşte Erzurum’a telgrafın gelişi bu hat sayesinde mümkün
olmuştur. Üsküdar’dan başlanan telgraf hattı inşaatı, Sivas’a ulaşmış ve buradan bir hat Erzincan’a çekilmiştir.
Erzincan’dan da telgraf Erzurum’a ulaştırılmıştır. Ardından da Erzurum, Trabzon’a ve Kars’a telgrafla
bağlanmıştır.161 Erzurum hattı da iki kol halinde genişlemiştir. Birinci kol; Erzurum’dan Oltu’ya, Oltu’dan
Kars’a ve Kars’tan da Beyazıd’a kadar uzanırken diğer kol Erzurum’dan Muş’a, Muş’tan Bitlis’e, Bitlis’ten
Van’a ve yine Bitlis’ten Siirt’e ve Siirt’ten de Diyarbakır’a kadar uzatılmıştır.162
Erzurum’a ilk telgraf hattı çekme fikri Telgraf Müdürü Arif Efendi tarafından ortaya atılmıştır. Arif
Efendi, 24 Eylül 1861 (19 Rebiülevvel 1278) tarihinde Anadolu’da Orduyu Hümayun’un merkezi olmasından
dolayı Harput’tan Erzurum’a bir hat çekilmesini istemiştir. Ayrıca yapılacak bu hat için ordu kumandanı Paşa
hazretlerine gönderilen yazıda da mali hususların halledilmesi için harekete geçilmesi istenmiştir.163 Bu yazıya
verilen cevapta burada inşa edilecek telgraf hatları için önem sırasına göre bir harita oluşturulduğu, bu haritada
Üsküdar’dan Bağdat’a hatta Basra’ya kadar çekilecek telgraf hattından bir kolun da Erzurum’a uzatılabileceği
ifade edilmiştir. Bununla beraber bundan sonra yapılacak hatların inşasına bu haritaya uygun bir şekilde
devam edileceği belirlenmiştir.164 Sivas’tan Erzurum’a kadar bir telgraf hattı çekilmesi hususu Erzurum
Meclisi’nden 21 Zilkade 1278 (20 Mayıs 1862) tarihinde Telgraf İdaresine gönderilen mazbatada dile

Geçmişten Günümüze Posta, PTT Yayınları, Ankara 2007, s. 191.
Ken Beauchamp, History of Telegraphy, London 2008, s. 186.
159
Cevdet Küçük, “Erzurum”, DİA, C. XI, İstanbul 1995, s. 324.
160
Akbulut, s. 4.
161
Kaçar Mustafa, Osmanlı Telgraf İşletmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tarih Bölümü, İstanbul 1986, ss. 75-90.
162
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA),İradeler Meclis-i Vala (İ.MVL.), 550/24687. Erzurm telgraf Hattı krokisi için baknz. BOA,
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getirilmiştir. Bu mazbatada hattın yapılması için hemen işe başlanması gerekliliği vurgulanmıştır. 165 Yine
Sivas’tan Erzurum’a kadar bir hattın uzatılması isteği Anadolu Orduyu Hümayun Müşiri Devletli Paşa
Hazretleri tarafından sadrazamlığa yazılan mektupla dile getirilmiştir. Bu hattın yapımı için gerekli
malzemenin sağlanması istenmiştir.166 Telgraf hatları inşa edilirken hemen hemen her yerde yerli ahali elinden
gelen her türlü desteği veriyordu. Bu destek şehir ve kasabalardan toplanan para olduğu gibi, genellikle de
işgücü yardımı şeklinde kendisini gösteriyordu. Mesela telgraf direkleri için gerekli olan ağaçların kesilmesi,
nakledilmesi ve yerlerine dikilmesi çoğunlukla o bölge halkı tarafından gerçekleştiriliyordu. Yine telgrafhane
binalarının inşaatında da halkın gönüllü olarak çalıştığı görülmektedir. Bununla beraber hattın çekilmesi
sırasında direklerin dışında kullanılan malzeme neredeyse bütünüyle Avrupa’dan satın alınıyordu. Erzincan
ve Erzurum arasında çekilen hat için de Avrupa’dan ihtiyaç duyulan malzemenin satın alınması gerekmiştir.167
Erzincan’dan başlayan telgraf hattı çalışmaları 6 Eylül 1864 Cuma günü itibariyle tamamlanmıştır.168 Erzincan
– Erzurum hattının tamamlanması şehirde büyük bir sevince neden olmuştur. Bu vesile ile kurbanlar kesilmiş
ve sadarete telgraf çekilerek, başta padişah olmak üzere hattın çekilmesinde emeği geçen herkese teşekkür
edilmiştir. Yine bu hattın tamamlanmasından dolayı 11 Rebîülâhir 1281 (13 Eylül 1864) tarihinde Erzurum
Meclisi’nden bir teşekkür mazbatası gönderilmiş ve duyulan memnuniyet dile getirilmiştir.169
Erzurum – Oltu Hattı
Direkleri halk tarafından karşılanmak üzere doğrudan Erzurum’dan veya Kars’a uzatılacak telgraf
hattından Çıldır sancağına buradan da Oltu’ya bir hat uzatılması için, Çıldır Meclisi’nden bir mazbata 15
Cemâzielevvel 1281 (16 Ekim 1864) tarihinde Telgraf İdaresi’ne gönderilmiştir.170 Yine Erzurum’dan Kars’a
çekilecek telgraf hattından Hasankale tarafından otuz altı saat mesafe için ağaçları Oltu halkı tarafından
karşılanmak üzere Kars’a uzatılan telgraftan Oltu’ya bir telgraf hattı çekilmesi uygun görülmüştür. 171
Erzurum’dan Oltu’ya kadar çekilecek on dört saatlik bir telgraf hattı için de eşya ve diğer ihtiyaçlar için toplam
masraf olarak on dört bin frank belirlenmiştir.172 Bu hattın yapımı için Erzincan Telgraf Müdürü Mustafa
Efendi görevlendirilmiştir. Oltu ve diğer doğu hattına çekilecek telgraf hattının yapımı için görevlendirilen
Mustafa Efendi’ye on bin kuruş harcırah verilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde Oltu telgraf hattına
kavuşmuştur.173
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Kullanılmak Üzere Doğu Anadolu Bölgesi’nin Bazı
Mahallerine Telgraf Hattı Çekilmesi
Dördüncü Ordu Başkumandanı sıfatıyla Erzurum’a gelen Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Savaştan önce
bütün bölgede inceleme ve tespitlerde bulundu. Ahmet Muhtar Paşa’nın isteği üzerine Posta ve Telgraf
İdaresinin teklifiyle, Erzurum-Bayezıd, Erzurum-Artvin arasında bulunan yedi mevkiye telgraf hattı
çekilmiştir. Bu hatların tamamı seyyar olup ordunun haberleşmesinin kolaylaşması için yapılmıştır. Yapılan
hatlar şunlardır: Erzurum-Köprüköy-Toprakkale-Karakilise-Diyadin-Bayezıd’tır. Yine Bayezıt-Köprüköy
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Sadaret Mektubî Kalemi Nezâret ve Devâir (A. MKT. NZD.), 420/24.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Sadaret Mektubî Kalemi Nezâret ve Devâir (A. MKT. NZD.), 422/53.
167
Kaçar, “Osmanlı Telgraf İşletmesi”, s. 91.
168
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Dâhiliye (İ DH.), 528/36552.
169
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Sadaret Mühimme Kalemi (A. MKT. MHM.), 311/69.
170
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Meclis-i Valâ Riyaset Belgeleri (MVL.), 689/37.
171
BOA, MVL., 689/37.
172
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA),İradeler Meclis-i Vala (İ.MVL.), 550/24687.
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BOA, İ. MVL., 535/ 24034.
165
166

147

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/SON-BAHAR, Özel Sayı(UASBK “II. ULUSLARARASI SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ” ÖZEL SAYISI)
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/AUTUMN, Special Issue(SPECIAL ISSUE of
UASBK “SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES”)

üzerinden bir hat Oltu-Penek-Ardahan-Livana dahilindeki Ardanuç’a çekilirken; Penek’ten bir hat da Bardız
üzerinden Horasan’a kadar inşa edilmiştir. Bu hatlar, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı boyunca Dördüncü
Ordu’nun haberleşmesini sağlamıştır.174 Erzurum-Hasankale arasındaki hat savaş ihtiyaçlarına cevap
verebilmek için seyyar bir şekilde yapıldığı için daha sonra 11 Zilkade 1314 (17 Kasım 1896) tarihinde bu
bölgeye muntazam bir telgraf hattı çekilmiştir.175
Erzurum’a Bağlı Bayburt-Gümüşhane- Keskim-Tortum-İspir ve Kiğı Kasabalarına Telgraf
Hattı Çekilmesi İsteği
Dördüncü Ordu dâhilindeki gerek askeriye ile haberleşmenin yapılması, gerekse Hamidiye Alaylarının
teşkilatının kolaylaştırılması maksadıyla Keskim, Tortum, İspir kazalarına telgraf hattı çekilerek ordu
merkezine bağlanması İrade-i Seniyye kararıyla Posta ve Telgraf Nezareti’ne emir verilmiştir. 11 Muharrem
1310 (5 Ağustos 1892) tarih ve beş yüz atmış altı numaralı tezkire ile telgraf hat merkezlerinin gerekliliği
anlatılmıştır. Bu hatların mesafelerine ve sahip oldukları öneme göre dört beş ay içinde tamamlanması
gerektiğine dikkat çekilmiştir. Yine İspir, Tortum, Kuzican ve Kiğı kasabaları mevkisinin illerle olan
mesafeleri ile bu kazaların haberleşme açısından posta konusunda birçok sıkıntı çektikleri ve devlet için
önemli konularda hemen illerle haberleşme sağlayamadıklarından dolayı da buralara telgraf hattı çekilmesi
elzem görülmüştür.176 Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen yazıda da Erzurum vilayetine bağlı Keskim, Tortum
ve İspir kazalarının güvenliği için buralarda telgraf hattı uzatılması gerekliliği görülmüştür. Bu hattın yapım
masrafı olarak sekiz yüz yetmiş frank ve elli bin dört yüz sekiz kuruş tutacağı hesaplanmıştır. Posta ve Telgraf
Nezareti’nin Şûrâ-yı Devlet ve Meclis-i Mahsusa kararıyla ödenmesi gerekliliği vurgulanmıştır.177 Bu hatların
yapımı için, yapılan harita ve keşif pusulasında Erzurum’dan 60 km. mesafede bulunan Tortum’a ve
Tortum’dan 75 km. mesafede bulunan İspir Kazalarına uzatılması istenen telgraf hattı için, alet ve edevat ile
telgrafhane masrafı olarak, on iki bin yetmiş üç frank, bir yıllık hakem tayini yetmiş altı bin iki yüz yirmi
kuruş, bir yıllık Avrupa’dan getirilen eşya ve edevata sekiz yüz yetmiş frank ile elli bir bin dört yüz seksen
kuruş ödenmesi gerektiği belirlenmiştir. Yine redif taburları oluştuğu için Makam-ı Vâlâ-yı Seraskeriye’ye
gönderilen tezkire ile telgraf hattının çekilmesinin zorunlu olduğu bir daha dile getirilmiştir. 178 Bayburt’tan
İspir Kazası’na kadar uzatılacak hattın direk ve masraflarının da bu bölgenin halkı tarafından karşılandığı 17
Şubat 1305 (1 Mart 1890) tarihli mazbatadan anlaşılmaktadır. 2 Mayıs 1306 (14 Mayıs 1890) tarihli ve beş
numaralı tahriratta da bu hattın yapımı dolayısıyla Avrupa’dan alınacak eşya tutarı için hazinede karşılık
bulunmadığı dile getirilmesine rağmen, Bayburt- İspir arasında uzatılacak hattın inşaat masrafı ve Avrupa’dan
alınacak eşya tutarının Telgraf Nezareti tarafından ödenmesine karar verilmiştir. Bayburt kasabası Trabzonİran transit yolunda olmasından dolayı bu bölgeye telgraf hattı çekilmesi zaruri görülmüştür. 1874 yılı
sonlarında Erzurum’dan Bayburt’a telgraf hattı uzatılmıştır. Bu hattın yalnızca tel masrafları devlet tarafından
karşılanırken diğer masraflar Bayburt halkı tarafından karşılanmıştır. Bayburt telgrafhanesi ilk zamanlarda
çok iyi olmadığından dolayı 1882 yılının sonlarında Bayburt’ta posta ve telgraf binaları ayrı ayrı inşa
edilmiştir.179 Erzurum’dan Bayburt’a uzatılan hat, Bayburt’tan İspir’e İspir’den Keskim’e, Keskim’den de
Selahattin Tozlu, Trabzon-Erzurum-Bayezıd Yolu (1850-1900), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü, Erzurum 1997, s. 209.
175
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Bâb-ı Alî Evrak Odası (BEO.), 933/69953.
176
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Tortum’a ulaştırılacaktır. Bu hat için de bölgeden gelen mazbatalarda yerli halkın hattın yapımında
kullanılacak direkler ile nakliye masrafını üstlenmekte gönüllü olduğu anlaşılmaktadır. 180 Trabzon-Erzurum
yolu üzerinde bulunan Gümüşhane’de 1869 yılında Samsun, Rize, ve Batum’la birlikte Trabzon Telgraf
hattına bağlanmıştır. Daha sonra Gümüşhane’de de telgrafhane kurulmuş ve telgraf memurları burada görev
almıştır.181 25 Ağustos 1308 (6 Eylül 1892) tarihli telgrafnâmede Erzincan – Pülümür hattının telgraf
direklerinin hemen dikilmesi ve bu hattın beş altı ay gibi kısa sürede tamamlanması için gereken her şeyin bir
an önce yapılması istenmiştir. Bu hattın yapım maliyeti de atmış dokuz bin (69000) kuruş olarak
belirlenmiştir. 18 Cemaziyelevvel 1310 (8 Aralık 1892) tarihli ve 24 numaralı Erzurum’dan Posta ve Telgraf
İdaresi’ne gönderilen tahriratta da Erzincan ve Pülümür’e uzatılan hattan Kozican ve Kiğı kasabalarına da
yeni bir telgraf hattı uzatılması ve haberleşmeye başlanılması istenmiştir.182Erzurum iline bağlı Namervan
kazasına
telgraf hattı çekilmesi 7 Cemaziyelevvel 1217 (5 Eylül 1802) tarihli tahriratla dile getirilmiştir.
Avrupa’dan alınan malzeme ve halkın desteğiyle hattın yapımı 2 Şaban 1320 (4 Kasım1902 tarihinde
tamamlanmıştır. Kurbanlar kesilip padişaha teşekkür dilekleri iletilmiştir. Bu hattın Tortum hattıyla
birleştirilmesi uygun görülmüştür. 183
SONUÇ
Elektrik akımının haberleşme alanında kullanılmasıyla haberin kısa süre içerisinde uzak mesafelere
iletilmesinin sağlanması haberleşmede büyük bir çığır açmıştır. Osmanlı Devleti’nde Kırım Savaşıyla birlikte
askeri haberleşme amacıyla çekilen telgraf hatları daha sonra halkın da desteğiyle ülke genelinde hızlı bir
şekilde yayılmıştır.
Erzurum, Orduyu Hümayun’un merkezinde olmasından dolayı merkezle haberleşmenin
kolaylaşması için telgraf hattı çekilmesi uygun görülmüştür. Erzurum, Üsküdar-Bağdat telgraf hattıyla
merkeze bağlanmıştır. Halk diğer bölgelerde olduğu gibi bu hattın yapımında da tam bir devlet-millet
bütünlüğü sağlamıştır. Telgraf direklerinin kesilmesinde ve dikilmesinde devlete büyük destek sağlamıştır.
Kısa süre içindehattın yapımı tamamlanmış, hatlar sayesinde bölgenin merkezle haberleşmesi kolaylaşırken
merkezden alınan haber hızlı bir şekilde bölgeye ulaşmış, hem halkın hem de ordunun haberleşme ihtiyacı
karşılanmıştır.
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(18)
Öğr. Gör. Bilal HANO
FİGÜRATİF SOYUTLAMA ANLAYIŞINDA YAPITLAR ORTAYA KOYAN CUMHURİYET
SONRASI DÖNEM TÜRK HEYKELTIRAŞLARI ÜZERİNE BİR DENEME
A STUDY ON SCULPTORS WHO CREATED OUEVRES BY FIGURATIVE APPROACH IN THE
REPUBLIC ERA

ÖZ
Sanat, toplumların gelişim süreci boyunca oluşturduğu maddi ve manevi değerlerin oluşturduğu
egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümüdür. Kültürün oluşumunda, içerisinde yaşanılan doğanın
özellikleri, insanoğlunun ihtiyaçları ve doğa ile ilişkileri, doğum ölüm ve ölümden sonraki yaşamla ilgili
inançları, kültür ile ilgili yaşantıda önemli bir yer tutmaktadır.Bu bağlamda, insan doğa birlikteliğinde figüratif
soyutlama anlayışı, Arkaik dönemlerden başlamış ve XIX. yüzyılın sonlarından itibaren bu anlayış, çeşitli
süreçlerden geçerek evrilip, günümüze kadar sanatçılar tarafından farklı yorumlarla ortaya konularak
sürdürülmüştür. Osmanlı döneminde, Sultan Abdülaziz’in Avrupa ile ikili ilişkileri sonucunda Mekteb-i
Sanayi-i Nefise-i Şahane kurularak sanat akademisinin heykel eğitimi, Yervant Oskan Efendi’nin heykel
bölümünün başına getirilmesiyle, ülkemizde ilk heykel sanatının temellerinin atılmasıyla başlamıştır.
Bu adını saydığımız soyutlamacı anlayışta yapıtlar ortaya koyan sanatçılar, Türk heykel sanatının
evrilip gelişmesindeki katkıları ve Çağdaş Türk Heykel Sanatındaki yeri ve önemi karşılaştırmalı olarak
irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Çağdaş, Heykel, Soyutlama, Figür.

ABSTRACT
Art is demontrative means of measure of dominance of whole of material and moral values that made
up through development process of communities. Features of nature people live in, needs of human being and
human being-nature relations, birth-death reality and after death life beliefs have important roles in formation
of culture. In this context, figurative abstraction approach had taken a start in the Archaic periods and this
wiev evolved through several processes and from the by end of XIX. century to nowadays had been produced
from different construals by artists, within alignment of human being and nature.
The first steps of sculptural education that performed by art academy called Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane
founded in the leadership era of Sultan Abdülaziz and leadered by Yervan Oskan Efendi, had been started by
Yervant Oskan Efendi, in the Ottoman Era.
Above named artists who produced works within the abstractive approach, will be explicated
comparatively from their contribution to development and to evolution of Turkish sculpture and their crucial
role in sculpture art.
Keywords: Sculpture, Modern Sculpture, Abstraction, Figure.
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GİRİŞ
Osmanlı Devletinde XIX. yy’ın son çeyreğine kadar akademik anlamda resim ve heykel sanatı
kurumsallaşamamıştır. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri, resim ve üç boyutlu heykel sanatının
İslamiyet’te tasvir yasağı görüşüne takılmasıdır184. Buna paralel olarak gelişme ağırlıklı olarak ahşap, taş ve
tezyinat185 sanatlarında kendini göstermiştir. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı devletinin Avrupa ile
geliştirdiği siyasi ve kültürel ilişkiler, özellikle Sultan Abdülaziz’in Avrupa gezileri sonrası sanat alanına
hoşgörülü yaklaşımı resim ve heykel sanatlarının yavaş yavaş Osmanlı’ya girmesini sağlamıştır186. XIX
yüzyıldan itibaren batılılaşmanın etkileriyle oluşan yenileşme hareketleriyle birlikte 1882 yılında Mektebi
Sanayi-i Nefise-i Şahane187 Paris’teki Ecole Nationale des Beaux – Arts188 model alınarak sanat eğitimine
başlamış, Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra da, reform ve kalkınma hareketleri sanat alanında da etkisini
göstermiştir. Sanayi-i Nefise Mektebi açıldıktan sonra heykel resmen öğretim konusu oluncaya kadar Türk
heykeltıraş yetişmemiş, yurt dışında eğitim görüp yurda dönen Hıristiyan yurttaşımız olan Yervant Oskan
Efendi dışında heykelci bulunmamaktadır. Devlet tarafından yetenekli kişiler yurt dışına eğitim görmeleri için
gönderilmiş ve Çağdaş Türk heykel sanatına öncülük eden sanatçıların ortaya çıkmasına olanak sağlanmıştır.
Akademide heykel bölümüne eğitimci olarak Yervant Oskan Efendi getirilmiş ve 1923 yılına kadar geçen kırk
bir yıl boyunca heykel sanatçısı olarak İhsan Özsoy, Mehmet Mahir Tomruk, Ali Nijat Sirel, İsa Behzat,
Mehmet Bahri, Mesrur İzzet ve Basri gibi sanatçılar yetişmiştir.189
Cumhuriyetin ilanından sonra, akademiden başarı ile mezun olan heykeltıraş adayları arasından sınavla
belirlenenler, eğitim alabilmeleri için yurtdışına gönderilmiştir. Bu uygulama ile yurt dışına giden birinci
kuşak sanatçılarımızdan ilk olarak 1925 yılında Ratip Aşir Acudoğlu eğitim görebilmesi için Paris sınavını
kazanmış, İki yıl sonra da, Ali Hadi Bara bu sınavı kazanarak gönderilmiştir. Bu iki sanatçımızın dışında yurt
dışına gönderilen Nusret Suman, Zühtü Müridoğlu, İlhan Koman, Şadi Çalık ve Kuzgun Acar Paris’te Milli
Eğitim Bakanlığının Bursu ile eğitim görmüş ve bu eğitimlerinin sonunda yurda dönerek, Çağdaş Türk Heykel
Eğitim Sistemimizin modernleşmesine ve gelişimine çok önemli katkıları sağlamıştır190.
Cumhuriyet dönemi modern heykel eğitimimizin ve Çağdaş Türk Heykel Sanatının temellerinin
atılmasında öncü görevini üstlenmiş öncüleri arasında yer alan Ali Hadi Bara, soyut ve figüratif soyutlamacı
anlayıştaki heykelleri ile tanınmaktadır191. 1950’li yıllara kadar Hadi Bara’da ideal güzellik anlayışı içerisinde
çıplak kadın figürleri ortaya koyan Maillol etkisi görülür. Figüratif soyutlamacı anlayışta eserler veren
Bara’nın heykellerindeki plastik kalitesinin güçlü oluşu, sanatçının çalışmalarına iç dünyasını katmasından
kaynaklanır.192 “Dans Eden Figür” heykeli ile ilgili Çalıkoğlu; “tamamı ile non-figüratif193 olmasa da, model
alınan biçimin gerçeklikle olan ilişkisini koparmaya niyetli örnektir”194 ifadelerini kullanır (Görüntü 1).
Detaylı bilgi için Bkz: Diyanet Ansiklopedisi, Heykel maddesi.
Tezyinat: Süsleme sanatı
186
https://circlelove.co/cumhuriyetin-ilk-heykeltraslari/
187
Hüseyin Gezer, Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeli, (3. Basım), Türkiye İş Bank. Kültür Yayınları, Ankara 1984, s. 8.
188
Mustafa Bulat – Serap Bulat – Önder Yağmur – Barış Aydın, Modern Türk Heykel Sanatının Doğuşu, Akademik Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/2, Haziran 2014, s.363-374
189
Hüseyin Gezer, Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeli, (3. Basım), Türkiye İş Bank. Kültür Yayınları, Ankara 1984, s.15.
190
Ö. Şenyapılı, Otuz Bin Yıl Öncesinden Günümüze Heykel, Metu Press, Ankara 2003, s.97.
191
S. Tansuğ, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Yem Yayın, 2. Basım, İstanbul 2008, I, s.191.
192
B. Hano, XX. Yüzyıl Heykel Sanatında Figüratif Soyutlama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2015, s.73
193
Figürsüz sanat
194
L. Çalıkoğlu, Bellek ve Ölçek, İstanbul Modern, İstanbul 2006, s.42
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Heykel, üç boyutlu yapısıyla her açıdan seyredilebilen, tek bacak üzerinde durmasına karşın, kütle olarak
hareketli, etrafında dönüyormuş etkisi verir. Sanatçı çalışmasında, plastik dokusunu ve formları deforme
ederek, ışığın yüzeyde dağılmasını engelleyerek, hareket olgusunu öne çıkartır.195 Bara, 1950 yılından sonra,
figüratif soyutlamacı heykel üzerine çalışma yapmayı bırakarak, geometrik nitelikli çalışmalar yapmaya
yönelmiştir.

Görüntü. 1. Ali Hadi Bara, “Dans Eden Figür”, Bronz, 62x47x20 cm, 1948-1950196
Zühtü Müridoğlu, Cumhuriyet sonrası dönem kuşağının ilk heykel sanatçılarından, figüratif
soyutlamacı ve soyut sanat anlayışının Türkiye’deki öncüleri arasında yer alan, önemli temsilcilerindendir.
Sürekli değişen dünyada evrensel sanatçının çağdaş ve modern olması gerektiğine inanan Müridoğlu,
çağdaşlaşma anlayışı doğrultusunda çalışmalar üretmiş, başlangıçta, sanat eğitimi için gitmiş olduğu
Fransa’da bulunduğu yıllarda, heykeltıraş Maillo’un yapmış olduğu yumuşak tombul kadın figürlerinden
etkilenmiş ve bu yapıtlara benzeyen çalışmalara yer verilmiştir197. Figüratif ve soyut çalışmalarına devinim
kazandırmayı amaçlamış ve bu hayatı boyunca ilgilendiği konulardan biri olmuştur. Figürün görünümünden
çok hareketiyle ilgilenen sanatçı, minimalist anlayıştaki ahşap heykellerinde de hareket etkisini sürekli
aramıştır198.
Klasik batı müziğine hayran olan Müritoğlu, bale, opera ve tiyatroya yakından ilgi göstermiş ve bu
yakın ilgi tema olarak yapıtlarına yansımıştır. 1980’li yıllarda figüratif soyutlamacı anlayışta ürettiği dans
eden kadın figürleri, daha ince ve uzun olması nedeniyle, Giacometti’nin çalışmalarına benzetilmiştir.
Giacometti’ye benzetilmesi nedeniyle Müridoğlu çalışmalarıyla ilgili olarak; “Son yıllarda ince uzun
heykeller yapıyorum ya, herkes bir damgadır vurdu, Giacometti diyerekten. Giacometti’ye benzemesin diye
B. Hano, XX. Yüzyıl Heykel Sanatında Figüratif Soyutlama, s.73
L. Çalıkoğlu, Bellek ve Ölçek, İstanbul Modern, s.28
197
S. Germaner, Zühtü Müridoğlu Resim, Heykel Bütün Bir Yaşam, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006, s.9
198
S. Germaner, Zühtü Müridoğlu Resim, Heykel Bütün Bir Yaşam, s.12
195
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elimden geleni yapıyordum, şişmanlatmaya çalışıyordum önceleri. Damgayı yedikten sonra feraha kavuştum.
İster Giacometti desinler, ister demesinler. Nasıl olsa damgayı yedik”199 ifadelerine yer verir. Yorumsallığın
öne çıkarıldığı, olağandan fazla uzatılmış kol ve bacak formlarıyla ortalama boyutlarının altında olan bu bronz
heykeller, küçük bir kaide üzerine oturtulmuş,200 Müridoğlu’nun balerin kızlar çalışmasına bakıldığında, kuğu
dansını anımsatarak, izleyicide hafif bir şekilde yerden yukarı doğru uçacakmış duygusu uyandırmaya
çalışmaktadır (Görüntü 2).

Görüntü. 2. Zühtü Müridoğlu, Balerin Kızlar, Bronz, 1989201
Şadi Çalık, figüratif heykelleri ve anıtlarının yanı sıra, geometrik soyutlamacı anlayış doğrultusunda
ürettiği heykelleriyle de tanınır. Sanatçı neo-klasik figüratif ve non-figüratif soyut çalışmalarını bir arada
sürdürmüş, figüratif çalışmaları sanatçı için doğa yorumundan soyuta açılan yol gibidir.202 Figüratif soyutlama
anlayışında ele aldığı çalışmalarında, genellikle ışık planlarını parçalayarak keskin sınırlı düz yüzeyler halinde
oluşturan bir üslup hâkimdir. Yapıtlarında genellikle dekoratif karakter ağır basmaktadır.203
1970 yılında sanatçının yapmış olduğu Vietnam’da öldürülen insanlar anısına yapılan “Vietnam”
heykeli 188 cm yüksekliğinde alçı döküm olan figüre, bronz patine yapmıştır. Sanatçının bu çalışması dünya
üzerinde özgürlük ve bağımsızlık hareketi üzerinde yoğunlaştığı dönemin bir ürünüdür204. Figüratif soyutlama
anlayışında olan bu heykel savaş karşıtı, direniş ve bağımsızlığı da simgelemektedir 205. Güçlü modelajı ile
yüzey dokusundaki kesik, çizik ve darbeler katmanlar arasında oluşan ışık-gölge malzemede derinlik hissi
uyandırarak ayrı bir dokusal öğe oluşturmuştur (Görüntü 3).

Şenyapılı, Otuz Bin Yıl Öncesinden Günümüze Heykel, s.99
K. Özsezgin, Zühtü Müridoğlu Resim, Heykel Bütün Bir Yaşam, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006, s.33
201
Zühtü Müridoğlu Resim, Heykel Bütün Bir Yaşam, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006, s.118-121
202
S. Çalık, Bellek ve Ölçek, İstanbul Modern, İstanbul 2006, s.63
203
Gezer, Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeli, s.199.
204
Hano, XX. Yüzyıl Heykel Sanatında Figüratif Soyutlama, s.76
205
http://www.mimarlikmuzesi.org/Gallery/Photo_11_3_soyut-heykelleri.html?Page=5
199
200
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Görüntü. 3. Şadi ÇALIK, “Vietnam”, Alçı Patine, 188x65x51cm, 1970206
Evrensel bir sanatçı niteliğiyle çağdaş sanata önemli katkıları olan İlhan Koman, soyut sanat alanında
yapıtlarıyla getirmiş olduğu özgün yorumlarıyla tanınmaktadır207. Koman’ın figüratif soyutlama alanında en
ünlü ve üzerinde en çok konuşulan çalışması ise “Akdeniz” heykelidir. Halk sigorta merkez binası Genel
müdürlüğünü yapan Ali Neyzi Bey, ilhan komanın anıt heykellerinden etkilenmiş ve yeni yapılmış olan
merkez binasının önüne konulması için sanatçı Koman’nın tasarılarını uygun görür ve kendisinden yeni bina
önüne tasarım yapmasını ister. İsveç’te bulunan Koman, kâğıttan bir maket oluşturarak Ali Neyzi Bey’e
gönderir. Maket çok beğenilir ve bu tasarı tahmini 113 parça 4,5 ton saç levhadan oluşmaktadır 208. Deniz
dalgasını anımsatan “Akdeniz” heykelinde, dalgaların biçim kazanarak meydana getirmeye çalıştığı dilimlere
bölünmüş dünyayı kucaklayan, kolları açık uçacak edasında bir kadını simgelemektedir. Çalışmaya karşı
cepheden bakıldığında sinetik yanılgıdan hareket olgusu sezilmezken, sağ ya da sol cephelerden çalışmaya
bakıldığında yüzünde sert bir ifade ve vücut hatları dalgaların ritim kazanmasıyla hareket kazandırılmıştır.
Sanatçı kâğıt kesme-katlama tekniğine dayalı olarak yaptığı maket çalışmasını, vücut hatlarının orantısız ve
eksiksiz birbirine eşit uzunlukta dilimlerini, kaynak yöntemiyle birleştirerek, 4,5 ton saç levhadan
oluşmaktadır209. Koman, “Akdeniz” heykeline ince dilimli metallerin ağırlığına rağmen uçacakmış etki
verdiğinden, hafif görünümlü bir çalışma olarak algılanmaktadır. Dilimler arasındaki eşit aralıklardaki boşluk
ve kesintinin sürekliliği, izleyicinin hareket etmesiyle heykelinde hareket ve dalgalanma izlenimi verdiğini
izleyicide hissettirmektedir (Görüntü 4).

S. Çalık, Bellek ve Ölçek, İstanbul Modern, İstanbul 2006, s.80
Rona, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, II, s.1036-1037.
208
Şenyapılı, s.152-153
209
Ayhan Tunca, “Tıraşsız Heykeltıraş Edirneli İlhan Koman”, Yöre Dergisi, Yöresel Kitaplar Dizisi-3, 1 Baskı, İstanbul, s.80
206
207
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Görüntü. 4. İlhan KOMAN, “Akdeniz”, Demir, 1978-1980210
Sonuç olarak, figür artık gelenekselci kimlikten kurtulmaya başlayarak, biçimde deforme ve ifadecilik
ön plana çıkmış, bu değişim heykel sanatın da figürde soyutlama temelini oluşturarak, soyutlama sürecine
girmeye başlar. Cumhuriyet sonrası birinci kuşak heykel sanatçılarımız, özgür bir şekilde doğadan
yorumlamalar yaparak, zihinlerinde canlandırmış olduğu soyut ve soyutlamacı anlayıştaki düşüncelerini, her
sanatçı kendine özgü bir anlayışla figürü yorumlamış ve farklı malzemelere uygulayarak, yetişecek yeni
kuşaklara ve Çağdaş Türk Heykel Sanatına önemli katkılar sağlamışlardır.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
210

KAYNAKÇA
BULAT, M. – BULAT S.– YAĞMUR Ö. –AYDIN B., Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:
2, Sayı: 2/2, Haziran 2014.
ÇALIK, S., Bellek ve Ölçek, İstanbul Modern, İstanbul 2006.
ÇALIKOĞLU, L., Bellek ve Ölçek, İstanbul Modern, İstanbul 2006.
GERMANER, S., Zühtü Müridoğlu Resim, Heykel Bütün Bir Yaşam, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul ,
2006.
GEZER, H, Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeli, (3. Basım), Türkiye İş Bank. Kültür Yayınları, Ankara,
1984.
HANO, B, XX. Yüzyıl Heykel Sanatında Figüratif Soyutlama, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi),
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2015.
ÖZSEZGİN, K., Zühtü Müridoğlu Resim, Heykel Bütün Bir Yaşam, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,
2006.
ŞENYAPILI, Ö, Otuz Bin Yıl Öncesinden Günümüze Heykel, Metu Press, Ankara, 2003.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz_Heykeli, Erişim Tarihi: 28.12.2014.

156

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/SON-BAHAR, Özel Sayı(UASBK “II. ULUSLARARASI SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ” ÖZEL SAYISI)
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/AUTUMN, Special Issue(SPECIAL ISSUE of
UASBK “SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES”)

9. TANSUĞ, S., Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Yem Yayın, 2. Basım, İstanbul 2008, I
10. TUNCA, A., “Tıraşsız Heykeltıraş Edirneli İlhan Koman”, Yöre Dergisi, Yöresel Kitaplar Dizisi-3,
1 Baskı, İstanbul
11. https://circlelove.co/cumhuriyetin-ilk-heykeltraslari/ ,Erişim Tarihi:30.09.2016.
12. http://www.turkishairlines.com/en-bh/skylife/makaleler/2006/march/zuhtu-muridoglu,
Erişim
Tarihi:30.09.2016.
13. http://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz_Heykeli, ,Erişim Tarihi:30.09.2016.

157

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/SON-BAHAR, Özel Sayı(UASBK “II. ULUSLARARASI SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ” ÖZEL SAYISI)
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/AUTUMN, Special Issue(SPECIAL ISSUE of
UASBK “SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES”)

(19)
Okt. Serap KAYSERİLİ
ERZURUM ŞEHRİ NÜFUSUNUN OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDEKİ (XIX. ve XX YÜZYIL)
TARİHSEL DEĞİŞİMİ
HISTORICAL CHANGE (XIX and XX CENTURY) OF ERZURUM CITY POPULATION IN THE
PERIOD OF OTTOMAN EMPIRE

ÖZ
Bilindiği üzere, ovadaki yerleşmelerle beraber tarihi M.Ö. 4000’lere dayanan Erzurum nüfusunun
geçmişteki değişimi ile ilgili kesin ifadeler kullanabileceğimiz kaynaklar mevcut değildir. Yüzyıllar boyunca
şehre hâkim olan devletler, nüfus sayımı yapmadıkları için veya yaptılarsa bile elde somut delili olmadığı için
o yıllara ait bir istatistikî veri elde etmek mümkün değildir. Buna rağmen çeşitli seyyahların veya devlet
adamlarının aktardıklarından elde edilen verilere göre şehrin nüfusu hakkında bilgi edinilebilmektedir.
Osmanlı Devleti yönetimi altına girdikten sonra ise şehirdeki nüfus ile ilgili kayıtlar, gerek Tahrir
Defterlerinden ve gerekse Temettüat Defterlerinden elde edilebilir hale gelmiştir. Özellikle 19. yüzyıldan
itibaren yapılan nüfus sayımların da Erzurum’un Osmanlı Devleti dönemindeki nüfus verileri elde
edilebilmektedir. Elde edilen verilere göre Erzurum nüfusunun idari değişiklikler ve savaşlar sonucunda
değiştiği, bunun sonucunda da çeşitli artışlar ve azalmalar gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Erzurum, Nüfus, Nüfus Sayımları.

ABSTRACT
As is known, there are not any sources available on the occasion of we can use definite statements
about the change of Erzurum population with settlements that based on b.c.e 4000 in a plain at past. It is not
possible to get a statistical data belongs to that years by the reason of dominated communities for centuries
did not conduct the census or any tangible evidence does not existed even if they did. Notwithstanding, there
could be obtained information about city population based upon the data by several itinerants and statesmen.
After entered under Ottoman Empire’s rule, the records of city population became obtainable via
either Cadastral Record Books or Dividend Books. Population data of Erzurum in Ottoman Empire period
could be obtained especially in censuses conducted as from the nineteenth century. According to the results,
determined that Erzurum population changed as a result of administrative changes and wars, and
consequently showed various increasing and decreasing.
Keywords: Ottoman Empire, Erzurum, Population, Centuses.
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GİRİŞ
Tarihte ilk kez hane kayıtlarının tutulmasıyla birlikte başlayan nüfus hizmetleri, M.Ö. ikinci yüzyıla
gidecek kadar çok eski bir geçmişe sahiptir (OSCE, 2009). Yüzyıllar boyunca ülkeler doğum, ölüm ve
evlenme gibi nüfus olaylarını ve nüfus hareketlerini, genel olarak askerlik ve vergi toplama gayesi ile kayıt
altına almaya çalışmışlardır. Önemli bir kamu hizmeti olarak sürekli var olan ve mahiyeti gelişen nüfus
hizmetleri, günümüzde toplumun tanınması, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli olarak sunulması,
oluşturulacak istatistiki bilgilerle eğitimden sağlığa birçok sektöre veri sağlanması, nüfus hareketlerinin
izlenmesi, kimlik kartı benzeri uygulamalarla kişilerin gerçek kimliklerinin doğrulanması gibi birçok alana
yayılmış bulunmaktadır. (Çimen, 2012)
Önceleri tahrirler şeklinde sürdürülen bu çalışmalar, zamanla hem dünyadaki hem de Osmanlı’daki
ekonomik ve askeri gelişmelerin bir neticesi olarak değişime uğradı ve XIX. yüzyılda yeni bir şekil almaya
başladı. Bu noktada, yeniçeri ocağının kaldırılmasını müteakiben meydana gelen yeni koşullar içerisinde vergi
ve askerlik için müsait nüfusu görmek üzere öncelikle 1828-29 döneminde bir sayım çalışması yapılmaya
başlandı. (Güneş, 2014) Osmanlı Devleti’nde modern anlamında ilk nüfus sayımı II. Mahmut döneminde 1831
yılında yapılmıştır. Ancak bu sayımda sadece erkek nüfusun miktarı tespit olunabilmiştir. (Karal, 1997) Daha
önce yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra nüfus sayımı için girişimde bulunulmuş ise de, 1828–1829
Osmanlı- Rus savaşı bunun tüm ülkede yapılmasına engel olmuş ve sayım sadece İstanbul’da yapılmıştır.
Osmanlı Dönemine ait sağlıklı nüfus verileri Tanzimat Dönemi’nden itibaren görülmeye başlanmıştır. Buna
rağmen XIX. Yüzyılın ilk yarısında yapılan bazı hatalar ikinci yarısından itibaren yapılmamış ve daha sağlıklı
sayımlar yapılmaya başlanmıştır. (Elibol, 2007)
ERZURUM’DA NÜFUS DEĞİŞİMLERİ
Bildiğimiz gibi, ovadaki yerleşmelerle beraber tarihi M.Ö. 4000’lere dayanan Erzurum nüfusunun
geçmişteki değişimi ile ilgili kesin ifadeler kullanabileceğimiz kaynaklar mevcut değildir. Yüzyıllar boyunca
şehre hâkim olan devletler, nüfus sayımı yapmadıkları için veya yaptılarsa bile elde somut delil olmadığı için
o yıllara ait bir istatistikî veri elde etmek mümkün değildir. Buna rağmen çeşitli seyyahların veya devlet
adamlarının aktardıklarından elde edilen verilere göre şehrin nüfusu hakkında bilgi edinilebilmektedir. Bu
kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, nüfusun azalması yönündeki değişikliklerin nedeni daha çok savaşlara
ve işgallere dayanmaktadır. Savaşlar ve işgaller sırasında; ölümler, açlık kıtlık ve göçler nedeniyle nüfus
azalmıştır. Buna karşın, savaşların ve işgallerin olmadığı ve huzurun olduğu dönemlerde ise nüfus artmıştır.
Osmanlı Devleti idaresine girdikten sonra, şehirde ilk nüfus ve arazi tahriri 1523 yılında yapılmıştır.
Bu tahrire göre Erzurum, on iki mahallesi ile Bayburd Sancağı’nın Şogayn (Aşkale) Kazası’na bağlı idi. Kaza
merkezi daha sonra Şogayn’dan Erzurum’a nakledildi. Tahrir defterinde şehir hakkında “Hâlî ve harap olup
timâra verilmeyüp dâhilî muhâsebe değildir” ifadesinin yer alması, şehrin bu dönemde oldukça boş olduğunu
göstermektedir. Bir sonraki tahrir 1540 yılında gerçekleşmiştir. Bu tahrire göre şehirdeki yirmibir mahallede
toplam yirmiyedi hane nüfus yaşamakta idi. (Çoruh, 1997) Takip eden yıllarda hem Osmanlı Devleti’nin
yapmış olduğu yatırımlar hem de başka yerleşmelere göç etmiş olan halkın Erzurum’daki huzur ortamını
görmesinin sonucu olarak XVI. yy.dan itibaren Erzurum nüfusu artmaya başlamıştır.
Osmanlı Devleti’nin, XIX. yy.’da yaptırmış olduğu ve XX. yy.ın başında da devam eden askeri ve
vergilendirme amaçlı olarak yapılan sayımlar az da olsa şehir nüfusu hakkında bilgiler vermektedir. Osmanlı
Devleti zamanında özellikle Sultan II. Mahmut ve Sultan II. Abdülhamit dönemlerinde çeşitli nüfus sayımları
yapılmıştır. Bu sayımlar ya asker sayısının, ya vergi alınabilecek nüfusun ya da gerçek anlamda nüfusun tespiti
için yapılmıştır. Ancak yapılan bu sayımlardan da Erzurum Şehri nüfusu için çok sağlıklı bilgiler elde etmek
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mümkün değildir. Çünkü Osmanlı Devleti döneminde Erzurum adıyla anılan idari birim içerisinde, bugün il
ve ilçe olarak idari taksimatta yer alan değişik yerleşmeler bulunmaktaydı ve bunların nüfusu da Erzurum
nüfusu içinde sayılmaktaydı. Fakat kesin sonuçlar vermemesine rağmen, fikir verici özelliğinden dolayı da bu
nüfus sayım sonuçlarını değerlendirmek doğru olacaktır. Osmanlı Devleti, modern anlamda ilk nüfus sayımını
1828-1829 yıllarında başlatmış 1831 yılında hem Rumeli’de hem de Anadolu’da yapmıştır. Ancak 1828-1829
Osmanlı-Rus Savaşı’nın ortaya çıkması sebebiyle bütün kazalar bu sayıma dâhil edilememişti. Rusların şehri
işgali neticesinde 1831 yılında yapılan sayımda Erzurum Eyaleti yer almamıştır. (Karpat, 2003)
Osmanlı Devleti döneminde Erzurum’un ilk nüfus sayımı, 1836 yılında gerçekleştirilebilmiştir. Bu
sayımı eski Erzurum Kadısı Halil Sıtkı Efendi, Osmanlı Devleti tarafından görevlendirilerek
gerçekleştirmiştir. Bu sayımın 1835’te Naib Ömer Hulusi Efendi tarafından yapıldığı ve Asakir-i Mansure ve
süvariler ile başka şehirlerden ticaret için gelen kişilerin sayımdan hariç tutulduğu anlaşılmaktadır. Yine bu
yoklamada sadece erkek nüfusun kaydedildiği ve kadınların yoklamaya tabi olmadıkları görülmektedir.
(Özger, 2006) Kadı Halil Sıtkı Efendi, elde ettiği verileri bir defterde kayıt altına almış, fakat hazırlamış
olduğu defter bulunamamıştır. Bu yüzden 1836 yılında Erzurum’un nüfusunun ne kadar olduğu hakkında
sağlıklı bilgiler mevcut değildir. (Küçük, 1976) Diğer tahminlere göre bu nüfus hiç değilse 80-100 bini
buluyordu. Bunun büyük çoğunluğunu Türkler, 20-25 bine, kadar değişen bir kısmını da gayr-i Müslimler
teşkil ediyordu. Fakat 1828’de ilk defa Rusların eline düşüp bir yıl kadar işgal altında kalan Erzurum, bu sırada
çok zarara uğradı. Esaret altında yaşamak istemeyen Türklerin bir kısmı göçe mecbur oldu. 1829 sonbaharında
Ruslar çekilirken, Erzurum Ermenilerinden büyük bir kısmını, bilhassa sanayi erbabını, beraberlerinde
götürüp, Güney Kafkasya’ya yerleştirdiler. Mehmet Nusret Bey’in belirttiğine göre Erzurum ve havalisinden
41.000 hane Ermeni Rusya’ya göç etmiştir. Bu göçler yüzünden Erzurum’un nüfusu oldukça azalmıştır. Hatta
J. Bront, 1835 yılında şehrin nüfusunun daha fazla iken 15 000’e düştüğünü belirtmektedir. (Çetin, 1998) Bu
düşmenin sebebi ise 1830 yılında şehri terk eden Rusların, şehirde yaşayan Ermenileri Rusya’ya göç ettirmesi
ve bunun sonucunda Erzurum nüfusunun azalması olarak gösterilmektedir. (Som, 2005)
Başbakanlık arşivinde bulunan vesikalardan anlaşıldığına göre 1261 (1845) yılında, Tanzimat Fermanı
Erzurum’da uygulanınca nüfus sayımı işlemine de başlanmıştır. Önce Erzurum sancağına bağlı kazalarda
oturan Müslim ve gayr-i Müslim erkek nüfusun sayılması için emir çıkartılmıştır. Verilen talimat gereğince
askeri subaylar ve diğer sivil memurlar tarafından yapılan sayım 1264 (1847) yılında tamamlanmış ve
ardından sayım sonuçlarına ait defterler İstanbul’a gönderilmiştir. (Akyol, 1940)
Erzurum’un Tanzimat öncesi ve sonrası nüfusunun tespitinde batılı seyyahların eserlerinde bazı
tahminler bulunmaktadır. Ancak bu eserlerde tahmin edilen nüfus miktarının Erzurum şehir merkezini mi,
yoksa vilayetin tamamını mı kapsadığı açık değildir.(Özger, 2006) Joseph de Tournefort, Aleksandr Puşkin,
Robert Curzon gibi seyyahlarında tespit ettiği veriler bizim için fikir verici özellik taşımaktadır. Tournefort’un
aktardıklarına göre Erzurum’da yaklaşık 25000 kişi yaşamaktadır ve bunların 18000’inin Türk, 6000’inin
Ermeni ve 400’ünün Rum olduğu sanılıyor. (Tournefort, 2005) Erzurum’da yaşayan Türklerin hemen hemen
hepsi yeniçeridir.1828-1829 yıllarında Rus ordusu ile birlikte Erzurum’a gelen Aleksandr Puşkin ise,
Erzurum’u, Asya Türkiye’sinin en önemli kenti saymakta ve nüfusunun 100000’i geçtiğini belirtmektedir
(Puşkin, 2008) şeklindeki aktarımı ile Erzurum nüfusu hakkındaki yorumlarını belirtmektedir. 1827 yılında
Erzurum’a gelen bir başka batılı seyyah J.Brant’a göre, Rus işgalinden önce şehrin nüfusu 130.000 kişidir.
Brant, Erzurum nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğunu ve Ermenilerin 20–25 bin kadar
olduğunu belirtmektedir.(Darkot, 1977)
1828-1829 Osmanlı- Rus savaşı Erzurum’da derin yaralar bırakmış ve bir yıl işgal altında kalarak
büyük zarar görmüştür. Rus istilası nedeniyle 130.000 kişilik şehir nüfusu, 20.000’lere kadar gerilemiştir.
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(Fındıkoğlu, 1967) Erzurum’da ikamet etmekte olan Ermeniler 1828-29 Harbi sonrasında Rus kuvvetlerince
zorla Rusya’ya götürülmüşlerdir.(İlgürel, 1994) Ermeni vatandaşların, Rusların kendilerine sağladığı yaşam
şartlarını beğenmeyip evlerine dönmek için mücadele ettikleri ve Osmanlı Devleti’nin de özellikle Tanzimat
Fermanı sonrasında bu göçmenlerin geri dönüşü için kolaylıklar sağladığı görülmüştür. (Özcan, 2011)
İkinci Rus İstilası döneminde ise şehir daha büyük felaketler ve göç dalgaları ile sarsılmıştır. Şehir
tekrar büyük miktarlarda göçler vermek zorunda kalmış ve onarılması zor yaralar almıştır. (Fındıkoğlu, 1967)
Ayastefanos Antlaşması ile Ruslara bırakılan Erzurum, Berlin Barışı'nın imzalanmasıyla birlikte yeniden Türk
kontrolüne girmiş oldu.(Şahin-Yavuz, 2007)
Takip eden yıllarda, özellikle Osmanlı Devleti’nin en parlak dönemlerinden biri olan Sultan II.
Abdülhamit döneminde yapılan sayımlarda Erzurum’a ait veriler tarihçiler tarafından değerlendirilmiş ve
yayınlanmıştır. Ancak bu sayımlarda o zamanki adıyla Erzurum Merkez Kaza ve Erzurum Eyaleti üç sayım
haricinde ayrı ayrı değerlendirilmemiştir. Bu nedenle sayımlarda eyalet nüfusuna ulaşmak mümkündür. Fakat
Erzurum kazası nüfusu ayrı bir değerlendirilmeye tabi tutulmadığından merkez kazaya ait rakamlara üç sayım
dönemi haricinde ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu yüzden Osmanlı dönemine ait nüfus verilerinde Erzurum
Eyaleti değerlendirilmiştir. Özellikle 1893 yılında başlayan ve ondan itibaren 1894, 1895, 1896, 1897, 1906
ve 1914 yıllarına ait olan sayım sonuçları incelenmiştir (Tablo 1).
Tablo 1: Osmanlı Devleti Sayım Raporlarına Göre Erzurum İdari Bölgesi Toplam Nüfusu (18931914).
Yıllar
Erzurum
Eyaleti
Erzurum
Merkez Kaza

1893
559.055

1894
670.000

1895
634.324

1896
634.324

1897
637.015

1906
675.855

1914
815.432

38.684

---

---

---

---

123.639

118.777

Kaynak: Kemal Haşim Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri.
Eldeki rakamlar değerlendirildiğinde Erzurum Eyaleti nüfusunun özellikle XX. yüzyıldan itibaren
büyük bir artış gösterdiği anlaşılmaktadır. 1906 yılında yapılan sayımda merkez kaza nüfusunun toplam eyalet
nüfusunun beşte birine sahip olduğu dikkati çekmektedir. 1914 nüfus sayımında ise 815.432 kişilik bir eyalet
nüfusunun varlığı dikkat çekmektedir. Bu tarihte doğudan gayri Müslim göç almasının ve savaş hazırlıkları
dolayısıyla asker sevkiyatının nüfusun bu rakamlara ulaşmasını sağladığı düşünülmektedir.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra üçüncü ve son kez Rus istilasına maruz kalan Erzurum tekrar büyük
felaketler ile karşı karşıya kalmıştır. Bütün olumsuzluklara rağmen Erzurum, 93 Harbi’ndeki Rus işgalinden
I. Dünya Savaşı’na kadar geçen süreçte gelişmesini sürdürdü. Bu konuda küçük bir karşılaştırma yapmak
gerekirse; XIX. Yüzyılın sonunda şehirde 40.000 civarında nüfus ve 8.000 civarında hane varken, 1913’te
sivil nüfus 50.000’e, hane sayısı ise 10.000’e yaklaşmıştı. Şubat 1916’da Rusların eline düşen Erzurum şehri,
iki yıldan fazla Türk yönetiminden mahrum kaldı. Ekim 1917’de patlak veren Bolşevik Devrimi üzerine
Ruslar Aralık 1917’de Osmanlı Devleti ile Brest-Litovsk Antlaşmasını imzalayarak, Doğu Anadolu’yu
boşaltmaya başladı. Ruslar çekildikten sonra, şehirde kalan Ermenilerin Müslümanlara karşı yaptıkları
katliamlar, imha derecesine ulaştı. Nihayet Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir Paşa kumandasındaki
Türk askeri 12 Mart 1918’de Erzurum’a gelerek, şehri Ermenilerden kurtardı. (Küçükuğurlu, 2014) Fakat
şehir o kadar büyük bir zarar görmüştü ki 12 Mart 1918 tarihinde harabeye dönmüş bir şehir ve sadece 8500
kişilik bir nüfus kalmıştı. (Fındıkoğlu, 1967)
Cumhuriyet Dönemi içinde bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen ve periyodik bir şekilde yapılan nüfus
sayımları, Erzurum Şehri’nin nüfusu için ayrıntılı bilgiler elde etmemizi sağlamaktadır. Daha önce de
değindiğimiz gibi nüfus miktarları sadece Erzurum Şehri’ni değil şu anda idari yönetim birimi olarak il veya

161

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/SON-BAHAR, Özel Sayı(UASBK “II. ULUSLARARASI SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ” ÖZEL SAYISI)
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/AUTUMN, Special Issue(SPECIAL ISSUE of
UASBK “SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES”)

ilçe olan merkezleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla net bilgiler elde etmek mümkün değildir. Erzurum
Şehri’nin nüfusuyla ilgili en net verileri Cumhuriyet Döneminde yapılan sayımlardan elde etmekteyiz. 1927
yılında yapılan ilk sayımdan en son 2015 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına kadar
bütün sayımlarda Erzurum Şehri’nin nüfus değişimini izlemek mümkündür.
Erzurum Şehri nüfusunu 1927 yılındaki ilk sayımdan itibaren ele alacak olursak, 1927 yılında 30.800
kişi olan nüfusun, 2015 yılına gelindiğinde 421.326 kişiye çıktığını görmekteyiz. Bu sayım sonuçları bize
gösteriyor ki Erzurum Şehri’nin nüfusu Cumhuriyet Dönemindeki ilk sayımdan 2015 yılındaki son sayıma
kadar yaklaşık olarak onüç kat artış göstermiştir. Sayım dönemlerine göre nüfus artış oranlarında artışlar ve
azalmalar görülmesine rağmen, nüfus az ya da çok sürekli olarak artış göstermiştir.
SONUÇ
Osmanlı Devleti döneminde Erzurum eyaletine bağlı merkez kazası olan Erzurum kazası nüfusuna ait
verilerin, Osmanlı Devleti tarafından yapılan ilk sayımlarda Rus istilasından dolayı değerlendirilememiş
olduğu anlaşılmaktadır. Takip eden yıllarda iki kere daha olmak üzere toplamda üç kez Rus istilasına maruz
kalan Erzurum’da nüfus miktarlarında da büyük değişimler yaşanmıştır. Özellikle istila yıllarında zorunlu göç
vererek azalan nüfusun rahatlama dönemlerinde tekrar göç aldığı ve nüfusunun arttığı anlaşılmaktadır. Ayrıca
Ermeni nüfusun ilk Rus istilasının ardından zorla doğuya doğru yönlendirildiği fakat bu zorunlu göçü tersine
çevirmek için Osmanlı Devleti’nin ve Ermenilerin yoğun çaba sarfettikleri görülmektedir. Son Rus
istilasından sonra ise iyice azalan nüfusun 8500’lere kadar düştüğü ancak Cumhuriyet döneminden itibaren
sürekli olarak artış gösterdiği ve büyümeye devam ettiği tespit edilmiştir.
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(21)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GEDİK**
Yrd. Doç. Dr. Erhan AKIN***
ŞENER ŞEN’İN BAŞROL OYNADIĞI FİLMLERDE KULLANILAN ATASÖZLERİ VE
DEYİMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME*
USED MOVIES STARRING ŞENER ŞEN PROVERBS AND IDIOMS A REVIEW ON

ÖZ
Medya araçlarının günümüzde dil üzerindeki etkisi artık kabul edilen bir durum olmuştur. Bireyler
okul hayatına başlamadan dilin kullanımını aile ve medya araçlarından öğrenmeye başlamaktadırlar. Bu
kullanım durumu okul hayatı boyunca da devam etmektedir. Öğrenciler televizyon, internet, sinema gibi
medya ve sosyal medya yoluyla söz varlıklarını geliştirmeye devam ederler. Bu çalışmada, Şener Şen
filmlerinde kullanılan deyim ve atasözleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bu yolla sinema filmlerinde kullanılan deyim ve atasözleri üzerinde durulmuş ve özelde Şener Şen'in
başrol oynadığı filmler ele alınıp incelenmiştir. İnceleme yapılırken doküman incelemesi ve kategorisel içerik
analizi yöntemi kullanılmıştır. Kategori olarak deyim ve atasözü üzerinde durulmuştur. İncelenen filmlerde
geçen deyim ve atasözleri filmlerin isimleri başlığı altında ve geçtiği zaman belirtilerek verilmiştir.
Çalışmanın sonucunda konu ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Film, Şener Şen, deyim ve atasözü.

ABSTRACT
The impact of the media in today's language has been an accepted condition now beyond. Individuals
embarking on use of language to the school life on family and begins to learn the media tools. This use case
also throughout school life. Students through the internet, television, cinema, they continue to develop their
presence in the word. In this study, the expression used in the movie and Şener Şen proverbs tried to be
identified.
In this way, the expression used in motion pictures and proverbs on the clarification and special
starring Şener Şen in the film are addressed. When documents review and review categorically rejected the
content analysis method is used. Category focuses on expressions and as saying. Has been examined in the
movies last statement and Proverbs of the films under the names and specifying when. As a result, made
suggestions on the subject of the study.
Keywords: Film, Sener Sen, statement and proverb.
* 12-14 Ekim 2016 tarihleri arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde yapılmış olan II. Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi'nde sunulmuş olan "Şener
ŞEN’in Başrol Oynadığı Filmlerde Kullanılan Atasözleri Ve Deyimler Üzerine Bir İnceleme" başlıklı bildirinin yeniden düzenlenerek genişletilmesiyle meydana getirilmiştir.
** Yrd. Doç. Dr., Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü, mehmetgedik2925@hotmail.com
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164

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/SON-BAHAR, Özel Sayı(UASBK “II. ULUSLARARASI SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ” ÖZEL SAYISI)
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/AUTUMN, Special Issue(SPECIAL ISSUE of
UASBK “SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES”)

GİRİŞ
Atasözü ve değimler en yaygın ifadesi ile bir toplumun varoluşundan itibaren biriktirdiği bilgi ve
becerilerini gelecek nesillere aktarımında kullanıldıkları en kısa yoldur. Atasözlerini en kapsamlı şekilde
tanımlayanlardan biri olan Aksan, “İnsanoğlunun deneyimlerinden, bilgeliğinden ve benzetme gücünden
kaynaklanan atasözleri dünyanın her dilinde vardır; çoğunlukla bir tümce biçiminde oluşarak bir yargı anlatan,
kimi zaman ölçü ve uyakla, söyleniş açısından daha etkili olmaya yönelik sözlerdir” (2000: 38-40) der. Ayrıca
deyimlerin tanımında ise; Elçin, "Deyimler (tâbirler), asıl anlamlarından uzaklaşarak yeni kavramlar meydana
getiren kalıplaşmış sözlerdir. İki veya daha çok kelimeden kurulu bir çeşit dil ifadesi olan bu sözler, duygu ve
düşüncelerimizi, dikkati çekecek biçimde anlatan isim, sıfat, zarf, basit ve birleşik fiil görünüşlü gramer
unsurlarıdır" (1981:706-723); şeklinde tanımlarken; Hengirmen, "Genellikle gerçek anlamının dışında
kullanılan, anlatımı daha güzel ve etkili yapan, toplum tarafından ortak olarak benimsenen kalıplaşmış söz”
(1999: 116) şeklinde tanımlanmaktadır.
Türkçe eğitiminde ve hayat boyu eğitimde bireylerlerin kelime hazinesini geliştirmek ve onlara
atasözleri, deyimleri öğretmek için kullanılan kaynaklardan birisi de filmlerdir. Filmler yoluyla bireylere
kelime öğretimi daha etkili öğretilebilir. Çünkü medya araçlarının bireyler üzerindeki etkisi artık kabul edilen
bir durumdur. Sadece okuma becerisi yoluyla bireylerin kelime hazinesini geliştirmek yeterli olmayabilir.
Bunun için filmlerden yararlanarak bunu yapmak öğretim yapanların işini kolaylaştırabilir. Çünkü yeni nesil
görsel medya ile çok aşina durumdadır (Alvarez, Miller, Levy ve Svejenova, 2004).
Etkinliklerle film kullanılması aktif öğrenme için ideal bir araçtır ve hatta katılımı ve etkileşimi
cesaretlendirir. Film kullanımının iletişimsel beceriyi geliştirme potansiyeli, şöyledir: 1. Filmler gerçek olarak
algılandığı için anlama etkinliklerini kolaylaştırır. 2. Filmler karşılıklı fikirler ve yorumların ortaya atılmasıyla
merak atmosferi oluşturur. 3. Filmler sözel olmayan dilsel unsurları keşfetmeye yardımcı olur. 4. Sözel ve
işitsel becerileri geliştirir. 5. Filmler, izleyenlerin daha doğal ve akıcı konuşmasını daha anlamlı metinler
oluşturmasını sağlar ve kelime hazinesini geliştirir. 6. Filmleri dil sınıflarında kullanmanın birçok yolu vardır
ve bu durum film türüne bağlıdır. Kurgu filmlerinde bir hikâye kurgusu anlatılırken, belgesellerde görsel
ifadeler bir belge gerçekliğinde sunulur (Yılmaz ve Diril, 2015: 228).
Unutulmamalıdır ki eğitim sürecinde ne kadar duyuya hitap edilirse verilmek istenen bilgi bir o kadar
anlaşılır ve kalıcı olacaktır. Yapılan çalışmalar, zaman sabit tutularak bireyler; okuma yoluyla öğrendiklerinin
%10’unu, işitme yoluyla öğrendiklerinin %20’sini, görme yoluyla öğrendiklerinin %30’unu, görüp işitme
yoluyla öğrendiklerinin %50’sini, söyleme yoluyla öğrendiklerinin %70’ini ve yapıp söyleme yoluyla
öğrendiklerinin %90’ını hatırladıklarını göstermiştir (Arslan ve Ergin, 2010). Bu noktadan hareketle bireylerin
birden çok duyusuna hitap ederek bireysel farklılıklardan kaynaklanan öğrenme sorunları aşılabilir. Ayrıca
bilişim çağı denilen bu dönemde eğitim sisteminde hak ettiği yeri almaya başlayan yapılandırmacı eğitim
sisteminin en büyük özelliklerinden olan görsel ve işitsel araç kullanarak öğretim yapılmış olunur. Buradan
hareketle bireylerin dile ait söz kalıplarını öğrenmesi ve bunun kalıcı hale gelmesinde filmlerin rolünün büyük
olduğu söylenebilir.
TV, radyo, internet, sinema vb. kitle iletişim araçlarında, çocukların gözlerine ve kulaklarına hitap
eden şiirler, sahne oyunları, belgeseller, skeçler, animasyonlar, çizgi filmler vb. programlarda güzel diyaloglar
içerisine gizlenmiş çeşitli ana dil unsurları çocuğun dil gelişimine katkı sağlamaktadır ve sağlayacaktır (Baş,
2010). Bir milletin geleceğini emanet edeceği çocuklarının ve gençlerinin iyi bir şekilde yetişmesi bütün
toplumun, özellikle eğitimcilerin asli vazifesidir. İletişimin çok hızlandığı, bilginin en büyük güç olarak
meydana çıktığı bu çağda gelecek nesillerin eğitiminde çep telefonu, bilgisayar, internet gibi bilişim
araçlarından; medya ve sosyal medyadan yararlanmamak düşünülemez. Bu bağlamda hayatı daha yeni
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anlamaya çalışan çocuklar ve gençler animasyonlar, çizgi filmler, filmler vb. araçlar, eğlenceli materyaller
olarak kullanılabilir ve çocuğun yaratıcılığını, okuma, kavrama yeteneğini geliştirerek çocukta öğrenme
isteğinin artmasına yol açar (İnce, 1991).
Eğitim sürecinde bazen bazı atasözleri ve değimler (özellikle soyut ifadeler taşıyanlar) öğretilirken
öğretmenlerin zorlandığı görülür. Bu durumda öğretilemeyen bir atasözü, deyim veya herhangi bir kalıp söz
görsel ve işitsel araçların desteğiyle daha rahat öğretilebilir ve bu öğrenme daha kalıcı hale gelebilir. Bunun
için bireylerin dil gelişimine katkı yapması açısından kitle iletişim araçlarının kullanılması gerektiği
düşünülmektedir. Yapılan araştırmalarda da bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.
Report (2009:12), 2008 yılında yaptığı araştırmaya göre: Zihinde işlenen günlük kelime ve bilgilerin
%41’inin televizyondan, %27’sinin bilgisayardan, %11’inin radyodan, %9’ unun basılı ürünlerden, çok azı
telefon, müzik ve bilgisayar oyunlarından alındığını ve yine aynı raporun verilerine göre zihinde işlenen
kelimelerin %79’unun medya araçları üzerinden geldiği belirtilmiştir. Böylece kitle iletişim araçlarının kelime
hazinesi gelişimi üzerindeki etkisi açıkça gözler önüne serilmektedir (Akt. Güney ve Aytan, 2014:619).
Filmlerin eğitim sürecinde kullanılmasını destekleyen birçok görüş vardır. Bunlardan bazıları şöyle
sıralanabilir: Tezer (2008), filmlerle desteklenmiş eğitim ve öğretimin; öğrencilerin derse olan ilgisini
artırdığını, öğrenmede kalıcılığı sağladığını ve aktif öğrenme ortamı oluşturduğunu belirtirken; Saraç (2012),
bünyesinde; ulusal bilinci, milli ruhu, duygu-düşünce yapısını, kültürel öğeleri, milli değerleri, öğretilen
dildeki gerçeği barındıran filmlerin dil öğretiminde kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca videoyu
hem bir bilgi deposu hem de iyi bir gösteri aracı olarak gören Demirel (1993), eğitim sürecinde gerçek
hayatı/hayatın gerçeklerini anlatırken video ve filmlerin en iyi şekilde rol üstlenebileceğini düşünür.
Unutulmamalıdır ki video filminin kısa bir sahnesinde pek çok mesaj bulunabilir ve bunlar çok rahatlıkla
eğitilecek bireylere aktarılabilir. Böylece 3-5 dakika süren kısa bir programa bir saatlik ders sığdırılabilir.
Sinema filmleri, hem görsel hem de işitsel olarak yoğun bilgi içermek ve aktarmak olanağının yanı
sıra, bu bilgilerin derin manalarını da sinema sanatı sayesinde izleyiciye iletebilmektedir. Sinema sanatının
kullanılması, eğitim olgusu bakımından çok önemli ve etkin bir unsurdur; “görmek inanmaktır” özdeyişi bu
güçlü etkiyi ifade etmektedir. Filmler karmaşık bilgileri imaj yardımıyla metinlere göre daha kolay
anlaşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca bilgi aktarımının, yani öğretimin yanı sıra, davranış modelleri de
öğrenciye aktarılarak eğitim de sağlanabilmektedir. Bu nedenlerle sinema filmleri, sadece öğretim araçlarının
zenginleştirilmesi olarak düşünülmemelidir. Kendi başına bir öğretim ve eğitim unsuru olarak görülmelidir
(Birkök, 2008: 4).
Geçmişten bugüne gelmiş özlü sözler olan atasözleri ve deyimlerin öğretiminde sinema filmlerinin
kullanılması önem arz etmektedir. Çünkü atasözleri ve deyimler, hayatın içinde karşılaşılan bir durumda
bireylerin kendilerini daha rahat ifade etmelerine yardımcı olan sözlerdir. Hayatla iç içe olan ve hayatın bir
yansıması da sayılabilen sinema filmlerinde de atasözleri ve deyimlerin kullanılması hem filmlerin üzerinde
hem de izleyicilerin üzerinde olumlu etki bırakabilir ve izleyici ile sinema filmleri arasında köprü görevini
üstlenebilir. İzleyiciden izler taşımak ve vereceği mesajları daha rahat ulaştırmak adına filmlerde atasözü ve
deyimlerin kullanımı senaristler ve film yapımcıları için de önemlidir. Çünkü atasözleri ve deyimler,
tanımlarından da anlaşılacağı gibi hayatın bilgi ve birikimidir. Bu nedenle anlatımı bu denli etkili kılan,
güzelleştiren deyim ve atasözlerini hayatın önemli unsurlarından biri haline gelen sinemada görmek dilimiz
açısından çok önemlidir. Sinema; zaman ve teknoloji ilerledikçe gelmiş ve bireyleri daha çok etkilemeye
başlamıştır. Dolayısı ile sinemada kullanılan dil de hayatın içindeki konuşmalardan etkilenmiştir.
Bu makalede milli kültürün önemeli unsurlarından olan atasözleri ve deyimlerin filmlerde kullanımı
incelenecektir. Bu incelemede; Türk sinemasının usta oyuncularından Şener Şen'in başrol oynadığı on dört
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filmde geçen deyim ve atasözlerini tespit etmeye çalıştık.
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Bu yöntemde
araştırmacılar tarafından araştırılması asıl hedeflenen olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin yanı sıra film, video, video kaydı, resim ve fotoğraf gibi görsel ve dijital materyallerin
incelenebilmesi de sağlanabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu Şener Şen'in başrol oynadığı on dört sinema filmidir. Şener Şen'in başrol
olduğu filmlerinin çalışma grubu olarak seçilmesinde bu filmler kültürel ve dilsel değerleri taşıması yönünden
zengin olduğu düşüncesidir.
Veri Toplanması ve Analizi
Araştırmada, verileri toplamak için nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelmesi yöntemi
kullanılmıştır. Doküman incelemesi, üzerinde çalışılan konu, olgu veya olgular hakkında bilgi içeren
materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Doküman incelemesinde; kaynakları
bulma, bunları okuma, izleme, not alma ve değerlendirme yapılır (Karasar, 2012). Doküman incelemesi,
yazılı kaynakların yanında; film, video ve fotoğraf vb. görsel ve işitsel materyaller de nitel araştırmalarda
kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Verilen analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. İçerik
analizinde elde edilen veriler, ilk olarak kavramsallaştırılır, sonra kavramlara göre tasnif edilir ve en sonunda
ise veriyi açıklayan tema belirlenerek veriler kategoriler halinde sunulur (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
İlk aşamada Şener Şen'in başrol oynadığı filmler tespit edilmiştir. Tespit edilen bu filmlere ulaşılmış
ve filmler izlenmek için bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Filmler araştırmacılar tarafından tek tek izlenmiş ve
izleme esnasında filmlerde geçen deyim ve atasözleri tespit edilip not alınmıştır. Deyim ve atasözlerinin
filmlerde geçtiği yer dakika ve saniye olarak gösterilerek araştırmanın güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Daha sonra iki araştırmacı bir araya gelerek elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. Böylece var olan eksiklikler
giderilerek bulgular elde edilmiştir. Filmlerde sadece birbirinden farklı atasözlerine ve deyimlere yer
verilmiştir. Tekrar eden atasözleri ve deyimler ikinci defa kullanılmamıştır. Filmler kronolojik sıraya göre
değil alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.
Bulgular
İncelenen filmlerde belirlene atasözleri ve deyimler aşağıda ayrı tablolar halinde belirtilmeye
çalışılmıştır.
Atasözleri
Tablo 1: İncelenen filmlerde geçen atasözleri ve geçtikleri zaman
Filmin
Atasözü ve geçtiği zaman
ismi
Arabesk
Ölenle ölünmez (1:7:16).
Av
Su testisi su yolunda kırılır (50:49).
Mevsimi:
Çıplak:
Acından kimse ölmemiş (9:03), Son gülen iyi güler (1:01:13),

167

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/SON-BAHAR, Özel Sayı(UASBK “II. ULUSLARARASI SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ” ÖZEL SAYISI)
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/AUTUMN, Special Issue(SPECIAL ISSUE of
UASBK “SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES”)

Vatandaş

Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu (1:10:50)

Değirmen

Gölge

İyi insan sözünün üstüne gelir(18:03), Kurunun yanında yaş da
yanar (32:43), Atın ölümü arpadan olsun (1:17:20), Ölmüş koyun (eşek)
kurttan korkmaz (1:18:01), Korkunun ecele faydası yoktur (1:19:22),
Gelen ağam, giden paşam (1:21:01).
Hikmetinden sual olunmaz (1:39).

Oyunu
Gönül
Yarası
Kabadayı
Milyarder

Muhsin
Bey
Namuslu
Selamsız
Bandosu

Zengin
Mutfağı
Züğürt
Ağa

Güzele bakmak sevaptır (11:54), Kurt kocayınca köpeğin
maskarası olur (39:38), Su uyur, düşman uyumaz (4:40), Hamama giren
terler (1:57:17).
Gönül var otluğa, gönül var bokluğa (konar) (8:12), Para parayı
çeker (31:20), Zenginin malı züğürdün çenesini yorar (44:07), Evli evine,
köylü köyüne (1:15:21), Kırk yıllık Yani, olur mu Kâni (1:17:17).
Deveye sormuşlar neden boynun eğri, nerem doğru ki demiş
(4:22).
At binenin, kılıç kuşananın (6:46),(43:46), Kedi olalı fare tuttu
(41:29), Yolcu yolunda gerek (52:47).
Kambersiz düğün olmaz (4:10), Yılanın başı küçükken ezilir
(16:34), Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez (27:48), Ulu sözü
dinlemeyen, uluya kalır (1:07:25), Vermeyince (vermemiş) mabut,
neylesin Sultan Mahmut (1:13:15).
Ölme eşeğim, ölme (yaza yonca bitecek) (5:35), Başa gelen çekilir
(26:52), Besle kargayı, oysun gözünü (1:01:25), Yerin kulağı var
(1:07:25).
Hangi rüzgâr attı? (45:03), Bal tutan parmağını yalar (45:37),
Hazıra dağlar dayanmaz (1:12:57).

Deyimler
Tablo 2: İncelenen filmlerde geçen deyimler ve geçtikleri zaman
Filmin
Deyim ve geçtiği zaman
ismi
Ameri
kalı

Ameliyat (... ameliyatı) geçirmek (3:04), (bir şeye, bir kimseye) Yazık olmak
(6:00) Emeline alet etmek (7:52), Buz gibi (7:58), Baştan çıkarmak (8:10),
Kendine gelmek (14:13), (birine) Ceza kesmek (31:26), İç gıcıklamak (32:28), Şaka
yapmak (33:48), Allah'a ısmarladık (33:58), Peşinde koşmak (41:44), Melek gibi (42:01),
Gözlerine inanamamak (42:08), Gönül eğlendirmek (46:52), Oyun oynamak (50:30),
(birinin) kuyusunu kazmak (50:33), Ucuza kapatmak (50:37), Eline geçmek (52:53),
Lafı uzatmak (52:55), (bir şeyi) Anlata anlata bitirememek (53:22), Sokağa atmak (53:28),
Sorguya çekmek (1:01:43), Öç (öcünü) almak (çıkarmak) (1:02:09), Eyleme geçmek
(1:02:10), Kafayı yemek (1:02:13), Başına yıkmak(1:03:53), Canını vermek (1:11:12),

168

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/SON-BAHAR, Özel Sayı(UASBK “II. ULUSLARARASI SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ” ÖZEL SAYISI)
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/AUTUMN, Special Issue(SPECIAL ISSUE of
UASBK “SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES”)

Arabes
k

Aşık
Oldum

Aşk
filmlerinin
Unutulmaz
Yönetmeni

Av
Mevsimi

(birinin) Canını acıtmak (1:13:07), Dağa çıkmak (1:16:31)
Altın gibi (2:50), Ayağının (ayaklarının) altını öpeyim (3:00), Karga bok yemeden
(3:51), Can atmak (7:35), Çekidüzen vermek (7:50), Sahneye çıkmak (14:31), (bir
şeyin) Çaresine bakmak (15:36), Felekten bir gün (gece) çalmak (17:40), Feda olsun!
(19:52), Kafa (kafayı) çekmek (21:07), Firar etmek (38:44), Hakkını helal etmek (40:33),
Ölümü gör (öp) (44:34), Veda etmek (46:35), Benden günah gitti (1:03:54),
Ne münasebet! (1:12:01), Aklı başına gelmek (1:14:59), Canı cehenneme (1:15:05),
(birini) Çileden çıkarmak (1:16:31),
Yan gözle bakmak (2:09), Bir yaşına daha girmek (8:57), Treni kaçırmak (11:14),
Akıl danışmak (11:44), Atıp (atmak) tutmak (14:49),
stünde durmak (17:10),
Yerden yere atmak (17:21), Şeytan görsün yüzünü (17:31), Peşine takmak (18:34), Kalp
(kalbini) kırmak (18:37), Canından bezmek (bıkmak veya usanmak) (19:28), Bini aşmak
(21:17), Kül yemek (yutmak) (21:54), Tetiğe basmak (dokunmak) (22:02), Fırsatı
kaçırmak (30:35), Kafayı üşütmek (32:08), Başına vurmak (32:18), Şeytan diyor ki
(34:27), Demir gibi (40:03), İşine gelmek (45:24), Ayağına (ayaklarına) kapanmak
(59:32), Elleri (ellerin) dert görmesin (1:06:31), Bela okumak (1:07:08), Aklına gelmek
(1:10:09), Çocuk gibi (1:11:35), Basireti bağlanmak (1:13:27), (bir şeyin) Üstüne gelmek
(1:13:38), Ucuz atlatmak (kurtulmak (1:13:46), Göz kulak olmak (1:14:48), Kendine gel
(1:20:48), Murada (muradına) ermek (1:21:16), (birinin) Hoşuna gitmek (1:21:28),
Boyunca çocuğu olmak (1:22:53), (bir yer) Zindan olmak (1:31:54), Ölümü göze almak
(1:33:15),
Sağlık olsun (3:16), Özür dilemek (4:06), Kan ağlamak (4:14), Peşine düşmek
(gitmek) (4:27), Uçan kuşa borcu olmak (5:27), Eli mahkûm olmak (6:01),
Halt karıştırmak (7:02), (birini, bir şeyi) Musallat etmek (7:10), Rol yapmak (7:38),
canına okumak (8:34),Astarı yüzünden pahalı olmak (pahalıya gelmek) (9:07),
Mahkemeye vermek ( 11:20), Sürüm sürüm sürünmek (11:24),İleri gitmek (11:45),
Sinekten yağ çıkarmak (çıkartmak) (12:40), İflas etmek(12:47), Layığını bulmak (14:42),
(birinin) Tüyleri diken diken olmak (21:22), Ses çıkarmamak (etmemek) (22:40),
Kadeh kaldırmak (23:59), El sıkmak (24:02), Tutsak düşmek (25:52), Kusura bakmamak
(31:07), Defteri kapamak (kapatmak) (36:36), İçine işlemek (37:59), Ziyan etmek (39:29),
Afiyet (afiyet şeker) olsun (45:46), Topa tutmak (47:24), Çiçek açmak (vermek) (1:05:05),
İçeri girmek (1:06:03), Aklını oynatmak (1:08:51), Umurumda değil (1:14:03),
Diz çökmek (1:14:09), Yarıda kalmak (1:15:51), Hayvan gibi (1:18:25), Özen göstermek
(1:18:38),
Gözlerini kaçırmak
(1:18:50),
Gözünü seveyim
(1:19:14),
(bir
şeyin) İçine etmek (sıçmak) (1:20:20), Ayakta kalmak (1:22:39), Film çekmek (1:22:45),
Aklına uymak
(1:26:02),
Boru mu bu?
(1:26:18),
Midesi bulanmak
(1:29:38), (biri) Hava almak (1:29:40), Göze girmek (1:30:49), birini) Adam yerine
(hesabına) koymak(1:31:56), (birini veya bir şeyi) Göklere çıkarmak (1:32:59), El vermek
(1:33:01), El uzatmak (1:33:32).
İşin içinden çıkamamak
(3:11),
Rapor vermek
(4:00),Gözü
yolda
(yollarda) kalmak (olmak) (7:14),Size (sizlere) ömür (11:44), İdare etmek (13:27),
Yolunu tutmak (15:39), Aklını başına almak (toplamak, devşirmek) (16:33),
Hastanelik etmek (20:08), Kuyruk sallamak (20:24), Ağzı laf (lakırdı) yapmak (21:19),
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Çıplak
Vatandaş

Değir
men

Başı çatlamak (24:56), (bir şeye) Gözünü yummak (26:52), İş tutmak (27:14),
Dünyadan haberi olmamak (27:26), Deli gibi (28:11),Suyu ısınmak (kaynamak) (30:20),
Tilki gibi (36:25),Kokusunu (koku) almak (duymak) (36:26), Kolaçan etmek (36:31),
(birinin) Kemiklerini kırmak (43:04), Boynunu bükmek (48:19), Gönlü kaymak (50:21),
Gelin gitmek (51:17), Hayal kurmak (52:10),Dozunu kaçırmak (1:01:44), Elinde kalmak
(1:01:46), Damarına basmak (1:01:50), Ağzını aramak (yoklamak) (1:02:09),
Kulağına küpe olmak (etmek(1:02:59), Ders olmak (1:04:01), Köşesine çekilmek
(1:10:30), Gönlü düşmek (1:10:50), Gurur duymak (1:19:50), (birini, bir şeyi) İki paralık
etmek (1:19:58), Avukat tutmak (1:20:53), Iska geçmek (1:26:35), Tuzak kurmak
(1:26:37), Beynini dağıtmak (1:29:08), (birinin) Elinden (bir şey) düşmemek (1:33:18),
Ağzına sıçmak (1:34:45), Kanına girmek (1:35:44), Kafasına geçirmek (1:36:42),
(birinin) Kılına dokunmamak (1:39:24), Yüzünü kara çıkarmak (1:39:46), Sadık kalmak
(1:41:59), Şehadet getirmek (1:43:49), Gözden (gözünden) kaçırmak (1:51:53),İçine
çekilmek (kapanmak) (1:53:38), Kıyametler koparmak (1:53:44), Boş atıp dolu tutmak
(vurmak) (2:05:36) Bahse girmek (tutuşmak) (2:06:03),
İki yakası bir araya gelmemek(7:17), Oldu olacak (8:09), Aslan gibi (8:49)
,Sermayeyi kediye yüklemek (8:55), (bir şeyi) Sokaktan toplamak (10:38),
Yerinde saymak (12:13), (birine göre) Hava hoş (12:57), Zahmet olmak (14:17), Morali
bozulmak (14:37), Âdet görmek (15:25), Allah vere de (15:27), Baş edememek (15:36),
Allah (Allahı) var (16:17), Fedakârlık etmek (16:21), Suyunu çekmek (18:58),
Başı göğe ermek (değmek) (20:42), Sorması ayıp olmasın (sorması ayıp) (25:57),
Umutsuzluğa düşmek (kapılmak) (29:58), Başta gelmek (34:18), Uyku tutmamak (37:09),
Külahıma anlat (37:11), (birinin) Lokmasını saymak (37:45), (birinin) Günahına girmek
(günahını almak) (38:20), El ele vermek (41:05), Halebi orada ise arşın burada (41:15),
El çektirmek (45:58), Çalıp çırpmak (46:36), Başını belaya sokmak (46:45),
Elinden tutmak (46:58), Cehenneme kadar yolu var (47:04), Sokağa dökülmek (47:09),
(birinin) Ağzını tıkamak (47:26), Uzun lafın (sözün) kısası (47:40), Olayın üstüne gitmek
(47:55), Geçmiş olsun (50:54), Altından kalkamamak (51:26), Parmağını bile
kıpırdatmamak (oynatmamak) (51:56), Ortada kalmak (52:09), Dayayıp döşemek (52:41),
Faka basmak (53:17),Sahip çıkmak (53:57), Keçileri kaçırmak (56:30),
Kendini toparlamak (toplamak) (56:56), İzinli saymak (56:58), Kapı gibi (58:10), Baş başa
bırakmak (58:34), Çekiver kuyruğunu (1:01:38), Hâli (hâlleri) duman olmak (1:01:57),
Bir köşeye atılmak (1:02:02), Başı sıkılmak (sıkışmak) (1:05:24),Yolunu bulmak
(1:05:29), Özen göstermek (1:07:09), Helal olsun (1:10:39), Tongaya basmak (düşmek)
(1:12:16), (bir şeyin) Kaymağını almak (yemek) (1:12:24), Örnek almak (1:12:58),
Fora etmek (1:13:02).
Medet ummak (beklemek) (5:36), Allah Allah! (6:26), Meydan okumak (8:30),
Adını ...-ye çıkarmak (8:44), (birinin) Gözünün yaşına bakmamak (8:53), Laf çıkmak
(9:50), Yakayı (yakasını) kurtarmak (sıyırmak) (10:22), Muma döndürmek
(çevirmek(10:32),(12:50), Yabana atmak (10:59), Gerdan kırmak (11:06), İflah olmamak
(11:24), Kulağına gelmek (11:31), Ödü kopmak (patlamak) (11:59), Kulak asmak (12:17),
Gözü arkada kalmak (12:20), Ağzını hayra aç! (12:22), Gözü yılmak (12:54),
Yolda kalmak (13:02), Yolun açık olsun (13:49), Duman attırmak (15:47), Kendini bilmek
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Eşkıya

Gölge
Oyunu

Gönül
Yarası

(17:07), Nifak sokmak (17:12), Ateş gibi (18:28), Yerden göğe kadar (18:36),
Bir çuval inciri berbat etmek (29:01), Karagöz oynatmak (29:45), Maskara olmak (29:55),
Ölüm döşeğinde olmak(31:31), Mazur görmek (31:50), Hastaneye kaldırmak (yatırmak)
(35:34), Baş başa vermek (35:49), Gönül (gönlünü) almak (37:34), Lafı uzatmak (46:39),
Dil uzatmak (48:04), Kulak asmak (48:09), Canına tak demek (etmek) (48:45), (bir
yere) Parmak basmak (48:54), Kaleme almak (49:04), Galeyana gelmek (50:14),
Kan ağlamak
(51:41),
Sahip çıkmak
(53:14),
Küp gibi
(1:01:00),
Buyurun cenaze namazına! (1:06:04), Allah’a emanet (1:10:38), Cereyanda kalmak
(1:13:00), Telaşa düşmek (1:13:18), El etek öpmek (14:45), Fırsatı kaçırmak (1:15:49),
Halt etmek (1:15:53), Cin çarpmak (1:18:22), Hakkını vermek (1:19:49), Yüreği
dayanmamak (1:21:32), Dili varmak (1:25:54), Dişinin kovuğuna bile gitmemek (1:26:43),
(birinin) Yüzünü ağartmak (1:34:36), Var olmak (1:34:42), Kırk bir (buçuk) kere
maşallah! (1:35:47).
Yem olmak (6:09), İçini yakmak (10:42), Şeytana uymak (12:37), Bok yemek
(17:04), Kazaya uğramak (19:54), Taş attın da kolun mu yoruldu? (20:04), Cızlamı
çekmek (cızlam etmek) (20:11), Kafa atmak (23:00) Hasta etmek (23:15),
Doktora görünmek (23:39), Dikiz etmek (geçmek) (24:46), Kafayı yemek (25:46),
Dert olmak (kesilmek) (29:13), (bir yere) Kapağı atmak (31:22), Az buz olmamak (32:14),
Büyük oynamak (42:43), Hesap vermek (hesabını vermek) (43:55), Fırsat vermek (44:31),
Deli gibi (52:26), (birini) Gözüm görmesin (56:55), Diz çökmek (1:01:38), Güme gitmek
(1:08:59), Lafı mı olur?(1:12:41), Kum gibi (1:33:53), Sıfıra inmek (1:37:26).
Akla (akıllara) durgunluk vermek (1:16), Gözünden (gözlerinden) uyku akmak
(5:56), Aciz kalmak (6:29), Havaya girmek (7:55), Meteliğe kurşun atmak (8:29), Toz
olmak (8:27), Para yedirmek (10:17), Kütük gibi (13:41), Kemikleri sızlamak (15:13),
(birinin) Diline düşmek (17:03), (birini) Rezil etmek (17:05), İlan vermek (41:43),
Canına tak demek (etmek) (43:36), Birbirini yemek (48:30), Gaza gelmek (50:44),
Yemeden içmeden kesilmek (50:47), Yaprak gibi titremek (50:55), Hesap açmak (52:06),
Akıl etmek (52:54), Bok karıştırmak (53:10), Deli etmek (1:00:14), Göze gelmek
(1:01:59), Söküp atmak (1:03:24), Kayıplara karışmak (1:10:02), İçine işlemek (1:10:54),
Ortaya çıkmak (1:11:37), Sudan çıkmış balığa dönmek (1:12:02), Düzen vermek
(düzene koymak, düzene sokmak) (1:20:02), Ev tutmak (1:20:07), Olay çıkarmak
(1:27:48), Numara yapmak (1:30:07), Kırklara karışmak (1:32:35).
(bir şeyi) Maymuna benzetmek (çevirmek, döndürmek (1:50), (birini, bir
şeyi) Adam etmek (4:55), Aklı durmak (6:52), Fena yapmak (14:30), Hakkını helal etmek
(14:43), Arkadan vurmak (17:32), Seyirci kalmak (olmak) (17:48), (bir yerden, bir
şeyden) Elini ayağını (eteğini) kesmek (çekmek) (18:01), Defteri kapamak (kapatmak)
(18:20), Başına yıkmak (20:19), (birinin) Başının etini yemek (21:48), Toprağı bol olsun
(22:04), Haber vermek (25:14), Altına etmek (kaçırmak) (26:49), Kopya çekmek (27:06),
Canı sıkılmak (27:09), Afiyet (afiyet şeker) olsun (28:36), Eline (elinize veya
ellerinize) sağlık (28:38), Bal gibi (30:27), Denize dökmek (30:36), Afyonu patlamak
(32:03), Lokum gibi (33:27), Yol kesmek (35:39), Cinleri (cin) tepesine çıkmak (binmek)
(36:47), Çenesi düşmek (37:03), Hafife almak (39:25), Posta koymak (atmak) (39:34),
Dayak yemek (39:36), Karizmayı çizdirmek (39:41), Başı belaya girmek (uğramak)
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Kabad
ayı

Milyar
der

(39:58), (bir şeyi) Ağzına sürmemek (40:21), Pişmiş tavuğun başına gelmemek (40:31),
Adını bağışlamak (40:34), Kıçını yırtmak (41:03), Davet etmek (45:39), Dikiş atmak
(52:27),
Dikişini
almak
(52:32),
Kafasını toplamak
(53:38),
Ağzından bal damlamak (akmak) (55:28), (bir şeyle) Başa çıkmak (57:09), Eşek kadar
(58:38), (biri) Hava almak (1:01:54), Hem suçlu hem güçlü (1:6:04), Kana boyamak
(bulamak) (1:06:09), Tehdit etmek (1:06:37), Tacizlik etmek (1:06:38), İçeriye atmak
(almak veya tıkmak) (1:06:40), Karakola düşmek (1:09:34), Hayran etmek (bırakmak)
(1:12:35), Yüz vermemek (1:12:40), Elini vicdanına koymak (1:16:25), Kulağını çekmek
(1:18:37), Nikâh kıymak (1:32:15), Hakkı geçmek (1:40:02), (birine) Ağzının payını
(ölçüsünü) vermek(1:41:25), Dünyanın öbür ucu (1:43:15), Namusunu temizlemek
(1:46:33),
Hesap vermek
(hesabını vermek)
(1:46:55)
(birinin) Kılına dokunmamak(1:48:49), Tuttuğu altın olsun (1:51:41), Yakayı (yakasını)
kurtarmak (sıyırmak) (2:03:45).
(birinde) Şafak atmak (1:37), (bir şeyin) İçine etmek (sıçmak) (1:49), Yol yakınken
(3:00), Eceliyle ölmek (3:14), Tamtakır kuru (kırmızı) bakır (5:32), Karın doyurmak
(5:35), Doktora görünmek (6:30), İş çığırından çıkmak (6:41), Yamuk yapmak (9:34),
Kıyamet kopmak (11:50), Altını üstüne getirmek (13:04), El koymak (17:25),
Atıp (atmak) tutmak (18:26), Burnunu sokmak (19:02), Can çekişmek (21:41),
Ayvayı yemek (21:50),Teslim almak (21:54), Sigarayı tellendirmek (tüttürmek) (24:49),
Eşek sudan gelinceye kadar dövmek (29:56),Ayıptır söylemesi (30:40), Hesabı kapatmak
(41:16), Tası tarağı toplamak (41:50),Başını derde sokmak (43:15),İt gibi çalışmak
(45:57),Maval okumak (49:15), Ayağa kaldırmak (53:07), Meraktan ölmek (53:10),
Velveleye vermek (53:20),Yok etmek (53:48),Kuyruğa girmek (54:36),İfade vermek
(55:00), Aslan gibi (59:22),Her kafadan bir ses çıkmak (1:02:53),Kül etmek
(1:04:40),Sağlam pabuç (ayakkabı) değil (1:05:23), (birinin) Kulağını çekmek
(1:12:07),Kim vurduya gitmek (1:13:01),Zerre kadar (1:19:28), Vicdan azabı çekmek
(duymak) (1:19:29),Arka çıkmak (1:20:35),Merakta bırakmak (1:21:17),Gık dememek
(gıkı çıkmamak) (1:21:30),Rahat bırakmamak (vermemek) (1:23:06),Gözaltında tutmak
(1:23:31),Falakaya çekmek (yatırmak veya vurmak veya yıkmak) (1:24:16),Elinden geleni
ardına (arkasına) koymamak (1:31:10), Zararı dokunmak (1:31:34), Aklını başına almak
(toplamak, devşirmek) (1:31:46), Ağzından lakırtı (laf) almak (çekmek) (1:33:35),
Delik deşik etmek (1:36:58), Eli kolu (eli ayağı) bağlı kalmak (durmak veya olmak)
(1:41:11), Racon kesmek (1:41:37), Çekip vurmak (1:41:54), (bir durum) Açığa çıkmak
(1:48:36),Derisini yüzmek (1:48:49),Rezil olmak (1:49:02),(bir şeyin) Dibini boylamak
(1:49:17),Suyu ısınmak (kaynamak) (1:51:07),Gözden geçirmek (1:53:16), (bir
şeyi) Maymuna benzetmek (çevirmek, döndürmek) (1:57:00), Yerle bir etmek (1:57:37),
Yola getirmek (2:04:04),Kurban vermek (2:04:22), Voltasını almak (2:05:02), Sınıfta
kalmak (2:08:29).
Dolap çevirmek (döndürmek) (2:28), Ders vermek (2:49), Uğur ola! (uğurlar
olsun!) (2:54),Yola (yollara) düşmek (2:58),Heyheyleri tutmak (üstünde olmak) (4:18),
(birinin) Üstüne varmak (4:20), Allahın belası (4:37),Elini sallasa ellisi (başını sallasa
tellisi (8:02),Şeytanın bacağını (ayağını) kırmak (8:23), (bir yerin) Suyu mu çıktı?
(8:52),Sözünde durmak (10:09), Farz olmak (10:44), Talibi çıkmak (11:30), Yuva kurmak
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(12:04),
Bir baltaya
sap
olamamak
(14:58),
Fazla olmak(15:15),(birişe) Burnunu sokmak(15:35),Himayesinealmak(17:16),(1:19:50),
Altında kalmamak (18:42), Sözünü geri almak (18:46), Hiçe saymak (indirgemek)
(19:37), Gözü (gözleri) açılmak (20:04),
Mahşer gibi
(21:09),Elinden çıkmak
(23:11), (aynı) Yastıkta kocamak (23:28), Dili sürçmek (26:39), Aklı almamak (29:30),
Canı çekmek (38:04), (birini) Deniz tutmak (38:42), Ağzını sıkı (pek) tutmak (43:12),
Kokusunu (koku) almak (duymak) (44:24), Ser verip sır vermemek (45:57),
Ağzını kapamak (kilitlemek) (46:02), Küt diye (46:27),Piyango vurmak (çıkmak) (47:21),
Sorguya
çekmek
(47:30),
Soğukkanlı
olmak
(48:26),
Demir gibi
(48:40), (birinin) Canına susamak (49:47), Ortaya çıkmak (51:16), Turp gibi (52:08),
Çocukluk etmek (53:27), Gözünü dört açmak (55:33), Kafası bulanmak (59:43),
Dünya varmış (59:59) Tetikte (tetik) olmak (beklemek, bulunmak, durmak)(1:00:57),
Keyfine bakmak (1:02:36), ( bir şeyin) Tiryakisi olmak (1:05:00), Ortadan kaldırmak
(1:06:14), Aklını kaçırmak (1:6:31), Sinirleri bozulmak (1:06:35), Ters anlamak (1:11:38),
(bir şeyin) Kanını emmek(1:13:13), Rahat bırakmak (1:13:38)1:15:16), Ömürsün
(1:20:05), Ağzı sulanmak (1:24:04), Yanlış kapı çalmak (1:24:33), Başına devlet
(talih) kuşu konmak (1:29:20), Hatır sormak (1:29:36), Bereket versin (1:31:57), Kafa
(kafayı veya kafasını) dinlemek (1:32:00), Domuz gibi (1:32:14), Tam üstüne basmak
(1:32:27), Soluğu (bir yerde) almak (1:32:41), Paçayı kurtarmak (sıyırmak) (1:35:09),
Yolun açık olsun (1:37:41).
Muhsi
(birinin) Başına gelmek (6:50), Kıran girmek (10:27), Size (sizlere) ömür (13:42),
n Bey
Edebiyat yapmak (14:37), Akıl öğretmek (15:08), Yüreğine inmek (16:14), Dışarı atmak
(17:39), İçini parçalamak (parça parça etmek) (25:54), Ziyan etmek (27:26),
Dolap çevirmek (döndürmek) (32:23), (birini veya bir şeyi) Gözü tutmak (32:26), Ocağı
batmak (32:47), Çıt (çıtını) çıkarmamak (34:26), Zehir gibi (38:21), Kahır (kahrını)
çekmek (40:03), Yiyip bitirmek (40:44), Korku düşmek (47:44), Ayak yapmak (54:08),
Tempo tutmak (55:28), Sakız gibi (58:36), Kılı kırk yarmak (1:04:34), Kurdunu
(kurtlarını) dökmek (kırmak) (1:07:22), Maceraya atılmak (1:14:39), Hapı yutmak
(1:18:33),(1:34:48), Başı dönmek (1:21:34), Sopa atmak (çekmek) (1:23:02), (birinin)
Koynuna girmek (1:38:45), Nesli tükenmek (1:40:42), Fena değil (sayılmaz) (1:44:13).
Namus
Yolunu bulmak (4:08), Tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun (5:32), Eline sağlık
lu
(8:00), Mırın kırın etmek (8:32), Eli değmek (8:59), Boş gezenin boş kalfası (17:55), Şapa
oturmak (18:28), İşi tıkırında gitmek (18:33), Dil dökmek (19:51), Zıkkımın kökünü ye!
(21:15), Kavanoz dipli dünya (22:08), Hayrı dokunmak (22:58), Adamdan saymak (23:06),
Çakı gibi (24:38), Yüzüne gözüne bulaştırmak (29:05), Üstü kalsın (29:32), Siftah etmek
(29:27), Yere bakan yürek yakan (33:58), Gözünü açmak (34:18), Yakayı ele vermek
(34:20), Avucunu yalamak (35:42),(47:00), Madik atmak (36:51), Haber göndermek
(38:35), Ferah tutmak (38:37), Ağzından kaçırmak (40:06), Baş başa bırakmak (41:09),
Külahıma anlat! (42:30), Karda yürüyüp izini belli etmemek (43:07),(59:14), Renk
vermemek (43:34), Gözüm görmesin (44:34), Gözün aydın! (44:40), Eli dar (48:47),
Kıçına tekmeyi atmak (49:38), Derdine yanmak (56:46), Tepe tepe kullanmak (58:26),
Dişini sıkmak (58:36), Tuttuğu altın olsun (1:02:25), Kapanın elinde kalmak (1:02:47),
Biti kanlanmak (1:06:57), Tereyağından kıl çeker gibi (1:12:08), Ortalığı kırıp geçirmek
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(1:12:57), Sabrı tükenmek (1:14:37), Ha deyince (1:14:41), Çaresine bakmak (1:14:56),
Atı alan Üsküdar’ı geçti (1:18:00), Takıp takıştırmak (1:21:53), Baltayı taşa vurmak
(1:26:27), Bir çuval inciri berbat etmek (1:27:46), Başını yemek (1:30:01).
Selams
Kan ter içinde (5:40), Kafayı çalıştırmak (işletmek) (5:46), Halay çekmek (tepmek)
ız Bandosu
(8:56), Dillere destan olmak (9:47), Pahalıya patlamak (mal olmak, oturmak) (10:04),
Pahaya çıkmak (10:12), Uçup gitmek (10:22), Can dayanmamak (11:00), İlan vermek
(15:03),(16:24), İşi azıtmak (16:19), Şeref vermek (18:11), Borcunu bilmek
(19:49),(30:40), Hayal olmak (20:05), İçi kazınmak (kıyılmak) (22:29), Aklı yatmak
(27:35), Uygun görmek (33:11), Nifak sokmak (34:35), (birini) Tefe koymak (36:37),
Hevesi kursağında (boğazında veya içinde) kalmak (36:43), Rezil olmak (36:44), (bir şey
veya bir şeyi) Suya düşmek (36:57), Hilesi hurdası yok (40:09), Nabız yoklamak (45:06),
Zora koşmak ( 45:55), Zil takıp oynamak(49:28), Yol göstermek (50:04), (bir işi) Tatlıya
bağlamak (57:04), Mazur görmek ( 1:00:04), Kıvamına (kıvama) gelmek (1:01:15),
Sinirleri
bozulmak
(1:01:23),
Yer yarılıp
içine
girmek
(geçmek)
(1:05:29), (birinin) Pestilini çıkarmak (1:17:33), Bağrına basmak (1:19:48),
Yumurta kapıya dayanmak (gelmek) (1:26:09), Geceyi (gecesini) gündüze (gündüzüne)
katmak (1:26:16), Zaman tanımak (1:26:36), Kilit vurmak (1:30:21), Ayağını denk almak
(1:31:21), Çizmeyi aşmak (1:31:22), Kümeden düşmek (1:32:02), Boşa gitmek (1:32:19),
Peşinden sürüklemek (1:33:28), Yazıklar olsun (1:38:48).
Zengin
Çekip gitmek (01:43), Aklı bir (beş) karış yukarıda (havada) olmak (2:22),
Mutfağı
El ense çekmek (etmek) (9:11), Tepesi atmak (9:30), Çanak yalamak (12:53),
Boyunun ölçüsünü almak (16:33), Zayıf düşmek (17:37), Ya sabır (18:58), Dalga geçmek
(21:30), Elini ayağını öpeyim (33:24), İngiliz ipi ile asılmak (34:54), Razı olmak (gelmek)
(34:57), İlgi göstermek (39:16), Hiçe saymak (indirgemek) (40:05), Ağzı var dili yok
(40:58), Tepesi atmak (43:06),Rahat yüzü görmemek (45:41), (birinin) Koynuna girmek
(49:47), Kafasının etini yemek (54:16), Çengel atmak (59:39), Sır vermek (sızdırmak)
(1:00:52), Bundan iyisi can sağlığı (1:01:34), Rengini belli etmek (1:02:48),
Kötülük etmek (yapmak) (1:07:31), İşin içinde iş var (1:07:35), Kafasına dank etmek
(1:4:29), Kafası karışmak (1:14:57).
Züğürt
Şeref vermek (2:13)(6:36), Güreş tutmak (5:32), Akıl ermek (5:55), Ayağı düşmek
Ağa
(6:47), Baş eğmek (7:26), Ele bakmak (8:07), Dağ gibi (8:27), İpin ucunu kaçırmak (8:41),
Aklını bozmak (9:46), Düz duvara tırmanmak (10:04), Üstüne kuma gelmek (11:08),
Bayram etmek (11:13), Su gibi gitmek (11:28), Türkü çağırmak (11:31), Derisini yüzmek
(11:47),Yüzü kalmamak (13:31), Ağırına gitmek (18:11), Zapt etmek (19:22),
Kolaçan etmek (19:49), (bir şeye) Gözü (gözleri) takılmak (21:08), Elini çabuk tutmak
(21:15), Tadından yenmemek (26:18), Cehenneme kadar yolu var (31:06), Ceremesini
çekmek (40:56), Gözü (gözleri) dönmek (41:15), (birini) Cebinden çıkarmak (41:37),
Gözünü toprak doyursun (41:40), Canı sıkılmak (45:07), Köşeyi dönmek (45:59),
Elinden bir iş (şey) gelmeme (1:00:37), Ortama ayak uydurmak (1:05:28), Kazık yemek
(1:10:22), Sopa yemek (1:12:38), Berhudar ol (1:15:54), Görücüye çıkmak (1:23:41),
Sermaye yapmak(1:24:46), İpini koparmak (1:27:16), Haber salmak (1:27:42),
Başının çaresine bakmak (1:28:43), Ekmeğini taştan çıkarmak (1:29:12), (bir şeye, bir
kimseye) Yazık olmak (1:29:15), Yatağa (yataklara) düşmek (1:30:10), Akıl erdirememek
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(ermemek) (1:30:17), Sıfırı tüketmek (1:33:26), Açlıktan nefesi kokmak (1:36:16).
Tablolar incelendiğinde deyimlerin atasözlerinden daha çok kullanıldığı görülmüştür. Özellikler
konuşma dilinde deyimlerin daha rahat konuşma imkânı sunması buna sebep olabilir. İncelenen filmlerin,
deyimler ve atasözleri kullanma açısından zengin olduğu görülmüştür. Türkçenin özelliklerini yansıtan deyim
ve atasözlerinin kullanılması bu filmlerin kalitesi bakımından önem arz ettiği düşülmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Araştırmada çalışma grubu olarak incelene Şener Şen'in başrol oynandığı on dört filmde deyimlerin
atasözlerinden daha çok kullanıldığı görülmüştür. Kullanılan atasözleri ve deyimler kimi zaman bir komedi
unsuru kimi zamanda kötü veyahut vahim bir durumu ifade etmede kullanılmıştır. Bunun yanında atasözleri
ve deyimlerin ele aldığımız filmlere estetik bir tatta kattığı söylenebilir. Halka yönelik çekilen filmlerde halkın
kullandığı deyim ve atasözlerinin kullanılması bu filmlerin izlenme oranına etki edebileceği düşünülmektedir.
Bu etki ile birlikte bireylere de dilsel ifadeler bakımından katkı sunduğu söylenebilir. Çünkü bu filmleri
izleyenler bu filmlerde geçen deyim ve atasözlerini bilmeseler dahi filmin bağlamından hareketle anlamı ile
ilgili fikir edinebilirler. Bunun için filmlerde bu tür unsurların kullanılması son derece önemli olduğu
söylenebilir. Bu durum diğer sinema filmlerinde de olması gerektiği düşünülmektedir.
İncelene filmlerde geçen deyim ve atasözlerin hem nicelik hem de nitelik bakımından iyi düzeyde
olduğu görülmüştür. Zaman zaman argoyu çağrıştırabilen atasözü ya da deyimlere yer verilmiş olsa da bu
filmlerin eğitim ortamında kullanılabileceği düşünülmektedir.
Özellikler Türkçe eğitiminde söz öğrencilerin söz varlığını geliştirmek için bu filmlerden
yararlanılabilir. Böylece görsel ve işitsel yolla öğrenciler kelime öğrenebilir ve bu öğrenmelerini kalıcı hale
getirebilir.
Yine eğitim ve öğretimin vazgeçilmez unsurlarından olan kültür öğretimi ile ilgili olarak da bu
filmlerden faydalanabilir. Eğitimciler bu filmlerdeki kültürel unsurlar hakkında öğrencileriyle birlikte
tartışmalar yapabilir. Böylece filmlerin kültürel unsurların aktarımında katkılarının olduğu görülmekle
beraber, toplumsal değerlere hakaret içeren, bu değerleri aşağılayan ve toplumdaki etik değerleri zedeleyen
filmler üzerine de bir farkındalık oluşturulabilir.
Sadece ana dili öğretiminde değil yabancılara Türkçe öğretiminde de bu filmlerin önemli birer
materyal olabileceği düşünülmektedir. Bu işi yapanlar, bu filmlerde hem Türkçe öğretimi hem de bunun
yanında kültür aktarımını yapabilir. Dilin günlük hayatta kullanımına iyi örnek olabilecek diyaloglara ve
sözlere bu filmlerde rastlanılabilir.
Bu filmlerin değerler ve kültür aktarımı bakımından araştırmacılar tarafından incelenmesi gerektiği
düşünülmektedir. Bu incelemeler sonucunda filmler hem yabancılara Türkçe öğretiminde hem de ana dili
olarak Türkçe öğretiminde kalıcı birer materyal haline getirilebilir.
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Yrd. Doç. Dr. Ahmet EDİ
Okt. Serap KAYSERİLİ**
I. DÜNYA SAVAŞI KAFKAS CEPHESİNDE OSMANLI SAVUNMA HATLARINDAN BİRİ “I. VE
II. TORTUM MUHAREBELERİ” ***
ONE OF THE OTTOMAN DEFENSE LINES IN THE CAUCASIAN FRONT DURING THE WORLD
WAR “ I. AND II. TORTUM BATTLES”
ÖZ
I. Dünya Savaşı esnasında taarruz cephelerinden olan Kafkas Cephesi Sarıkamış bölgesinde
Allahuekber Dağlarında büyük trajedi ile karşılaşılmasından sonra, Rusların yeni saldırı planları ile ileri
harekâta geçtikleri görülmektedir. Rusların ileri harekât planlarına baktığımızda; Gürcü Boğazı, Dumlu baskı
altına alınarak Ilıca süvari birlikleri ile tutulacaktır. Buna paralel olarak Haydari Boğazı alınarak Ilıcada
birleşen iki kuvvetle Osmanlı III. Ordusu imha edilecektir. Mart sonlarında harekâta geçmeye başlayan Rus
ilerleyişine karşılık 3 Mayısta X. Kolordu Komutanı durumu III. Orduya bildirmiş ve Osmanlı III. Ordusu da
savunma hazırlığı yaptığı görülmektedir. İlk önce 9 Mayıs 1915’te III. Ordu karargâhı Oltu’dan Tortum’a
taşınmış ve bölgede başarılı olarak hayata geçen I. ve II. Tortum Muharebeleri gerçekleşmiştir. Ancak
personel azlığı, ikmal ve irtibat eksikliği sebepleriyle ileri harekâtta sıkıntılar yaşanmıştır. I. ve II. Tortum
Muharebeleri başarılı olmalarına rağmen Horasan ve Pasinler bölgesindeki yenilgiler neticesiyle Tortum
cephesi boşaltılarak Osmanlı Ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır.
Çalışmada I. ve II. Tortum Muharebeleri detaylı olarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tortum Muharebeleri, Rus İlerleyişi, Osmanlı Savunma Hattı, Sarıkamış
Harekatı.
ABSTRACT
Subsequent to facing with the great tragedy at the Allahuekber Mountains in the Sarikamis area of the
Caucasian front, one of the attacking fronts during World War I, it was seen that the Russians got into a
forward operation with new attack plans. When we look at the Russians’ forward operation plans; The
Georgian strait and Dumlu would be kept under pressure and occupied by Ilica cavalry units.
Correspondingly, Haydari strait would be conquered and Ottoman III. army would be destroyed with two
forces united in Ilica. In response to the Russian progress which had begun in late March, X.corps commander
reported the situation to the III. army on 3 th May, and it was seen that Ottoman III. army was preparing for
the defense. First, III. army headquarters was moved from Oltu to Tortum on 9 May 1915, and I. and II.
Tortum battles, which were won in the region, took place. But, due to insufficiency of personnel, lack of supply
and contact; difficulties were faced in the forward operation. Despite I. and II. Tortum battles were successful,
due to the defeats in Horasan and Pasinler districts, the Tortum front was evacuated and the Ottoman Army
had to retreat.
In the study, I. and II. Tortum battles were examined in detail.
Keywords: Tortum Battles, Russian Progress, Ottoman Defense Line, Sarikamis Operation.
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GİRİŞ
Türkiye’nin kuzey doğu kısmında yer alan Tortum; Doğu Karadeniz bölümü içerisinde yer almaktadır.
İdari olarak Erzurum iline bağlı olan ilçe mevsim ve iklim şartları bakımından Karadeniz iklimi ile karasal
iklimin geçişlerinin yaşandığı bölgede bulunmaktadır. Sarp kayalıklar ve oldukça dağlık bir araziye sahip olan
bölge; stratejik bakımdan Kafkasları Anadolu’ya bağlama noktasında oldukça önemlidir. Batum-ArtvinYusufeli istikameti ile Karadeniz’i, Ardahan-Göle-Oltu istikameti ile de Kafkasları, Doğu Anadolu’ya
bağlayan “Gürcü Boğazı”211 ile Anadolu’ya açılan bir kapı gibidir.
Bölgenin stratejik konumu özellikle I. Dünya Savaşında iyice artmıştır. Çarlık Rusya’nın Doğu
Anadolu’yu kullanarak güneye inme politikaları noktasındaki en önemli geçitlerinden birisi de Gürcü
Boğazıdır. Buna mukabil Osmanlı Devleti’nin de Kafkaslarda özellikle Anadolu’nun korunması noktasında
önem verdiği yerlerin başında gelmektedir.
I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ilk açtığı cephe Olan Kafkas Cephesinde Sarıkamış
yenilgisiyle birlikte geri çekilmek zorunda kalmış ve bu bölgeyi boşaltmıştır. Yeniden teşkilatlanmaya
başlayan 9. Kolordu’nun 17. ve 29. Piyade Tümeni Erzurum’un batısında bulunan Ilıca ve Aşkale ilçelerinde
toparlanmak için konuşlanmışlardır. Zayiat ve teçhizat noktasında oldukça kayıp veren bu tümenler
toparlanma evresine girerken içerisinde 9097 kişilik muharip gücüne sahiptir. Buna bağlı olarak Osmanlı
Devleti’nin kayak yetersizliği nedeniyle çok yavaş yürümekteydi. Giyecek, yiyecek özellikle de ilaç noktasın
bölgedeki askeri birlikler büyük sıkıntı çekmekteydi. Bu tür olumsuzlukların bir araya gelmesi beraberinde
yaralı askerlerin ölmelerine veya firarlara vesile olmaktadır.
Tortum Muharebeleri Öncesi Türk ve Rus Ordusunun Durumu
Tümenlerin askerleri idare edecek emir komuta zincirini oluşturacak subay noktasında da Osmanlı
ordusu bölgede yetersiz olduğu görülmektedir. Bu yokluklar silsilesine hayvan ve araç yokluğu ile birliklerin
konuşlanma ve üs bölgesine taşınma tam anlamıyla gerçekleşememektedir.
Yukarıda belirtilen olumsuz tablo Rus Ordusu tarafından da bilinmektedir. Özellikle Çoruh vadisi ve
Tortum bölgesindeki faaliyetlerinin artması üzerine Osmanlı Erkan-ı Harbiye’sinden bölgede bulunan 17.
Piyade Tümenine “harekâta hazır olun” emri gelmiştir. Emri alan 17. Tümen Komutanı Albay Sadık Sabri,
tümenin durumunu anlatan 5 Nisan 1915 tarihli yazısında:
“1- Harekete hazır bir halde bulunulması hakkındaki 16.1.1331 (29.3.1915) tarihli emriniz alınır
alınmaz, hemen birliklere duyuruldu ve mevcut erlere göre silah ve cephaneleri ikmal edilerek tümence
yapılabilecek hazırlıklar tümüyle yapıldı. 17. Tümen birliklerinin aşağıda açıklanan durum ve güçle harekete
hazır olduğunu arz ederim.
2- Taburlarda subay noksanı nedeniyle şimdiki halde eğitim yeteri kadar gelişmediği gibi, sonraları
sevk ve idarenin de iyi bir şekilde yapılamayacağı kuşkusuzdur. Tümen subaylarından 56 esir, 14 şehitten
başka, hastalıktan birçok ölüm olmuş ve kalanlardan en seçkim 10 subay 28. Tümen birliklerinin ikmali için
alınmıştır. Halen bunların bir kısmı tifo/tifüs hastalıklarla olağanüstü zayıf düşmüşlerdir. Kendilerinden
faydalanılabileceklerin adedi bütün tümende 10 subayı geçmez. Diğerlerinden ne eğitim ne de muharebede
sevk ve idarede bir fayda umulmaz. Yedek subay adaylarından (ihtiyat zabit namzetleri) faydalanmanın ise
nitelikleri ile orantılı olacağı doğaldır… Her alayda 2-3 bölüğün henüz onbaşı rütbesinde bulunan yedek
subay adaylarının komutasına bırakılacağı lazım gelecektir.
3- arz edilen subay noksanı yüzünden bir ay evvel yeniden teşkiline başlanan taburlarda eğitim pek
211

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’yu birbirine bağlayan, Erzurum ili Tortum İlçesi sınırında yer alan 2090 rakımlı geçittir.
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geri kalmış olduğuna şimdiye kadar yapmış olduğum denetimlerde inandım. Erlerin yarısından fazlası
acemidir. İhtiyarların da bir kısmı, Balkan Harbine redif taburları ile katılmış acemi eski redifleri teşkil
ediyor. Erlerin hemen çoğu 35-40 yaya yürüyüşü ile bu taburlara katılmış, çoğu yaşlı, zayıf bünyeli ve
hastalıklıdır. Bunların bir kısmı taburlara katılmalarıyla birlikte hastalanarak ölmüşlerdir. Kalanlar arasında
ise hastalık devem ediyor. Birlikte hekim ve ilaç bulunmadığından hastalığın önü alınamamış ve halen seyyar
hastahane mevcudunun 790’a çıkması ile hastalığın artmakta olduğu anlaşılmıştır.
4- taburların er mevcuduna göre küçük ve büyük ağırlıklarını teşkil edecek ulaştırma araçlarının
noksanlığını evvelce arz etmiştim mevcut hayvanları çoğu lagardır. Birçoğu fena yaralanmış ve alaylarda
veteriner ve ilaç bulunamadığında tedavi edilememiştir. Bu yaralı ve lagar hayvanlardan askeri harekâtta
yararlanılamayacağı kuşkusuzdur. Bundan dolayı birliklerin bu günkü mevcutlarına göre hesap olunan
ağırlıkları taşımaya yeter mekâri yoktur. Bunların tümence tamamlanmasına imkân olmadığından ikmalini
arz ve istirham etmiştim.
5- mevcut erlerin yarısından fazlası sivil elbiselidir. Semersiz bulunan 80 hayvan Hamdi Köyü’ne
gönderilmiştir. Bayburt’ta tümene ait olan 900 palaskayı aldırarak birliklere dağıttım. Bunlarla erlerin ancak
yarısına palaska verilmiş oluyor. Diğerlerinin palaskaları olmadığı gibi fişek ve peksimet torbaları ve arka
çantaları da yoktur. Erler üzerlerinde bulundurulacak yedek erzakın, köylerinden getirdikleri torbalarına
koydurulması mümkün olsa bile üzerlerinde bulundurulacak cephaneyi taşımak için hiçbir araç yoktur.
Çoğunun ayakkabısı da çok kötü durumdadır.
6- Şimdiye kadar yaptığım denetimlere dayanan, arz ettiğim hususlar –henüz teşekkül durumda
bulunan- bu tümenin harp gücü derecesini arz ve izahata yeterlidir. Sahra topçu bataryaları iyi bir durumda
iseler de çalışmaya ihtiyaçları vardır. Dağ bataryaları sahra bataryalarına göre daha geridedir. Süvari
bölüğü erleri genellikle çarıklı ve hayvanları pek lagar ve yorgundur. İstihkam bölüğü gevşek bir teğmen
bulunuyor. Sıhhiye bölüğü yoktur. Seyyar hastane, hastalarını menzile teslimden sonra öküz arabaları üzerine
makari verilirse tümeni takip ve belki vazife görür. Fakat öküz arabaları seyyar hastanelerin hiçbir işine
yaramadıkları evvelki harpte belli olmuştur.
7- Miktarı az olan gayretli subayları teşvik, uyuşmuş yeteneksiz ve tembel olanları uygun şekilde tehdit
ederek eğitimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir sonuç alınması zamana muhtaçtır.
…
9- bulaşıcı hastalıkların bulaşmasının önlenmesi ve yok edilmesi için subaylara birçok kere uyarıda
bulundum. Kendi sağlıklarına karşı ilgisiz bulunan subaylar hastalığın tehlikesini zor anlıyorlar. Hekim ve
ilaç bulunmaması, yorgun ve zayıf erlerin yetersiz giyinmeleriyle hastalığa yakalanmaya çok elverişli olmaları
bulaşıcı hastalık felaketinin ortadan kaldırılmasına bir engel teşkil ediyorlar. Subaylardan bile bulaşıcı
hastalığa yakalananlar artmakta ve bu nedenle subayların adedi daima azalmaktadır.
10- bütün bu durumlara karşı birliklerin teşkilatını tamamlamaya ve yetiştirilmesine gayret
edilmektedir. Bu hususları arz etmekten maksat tümenin bulunduğu durum ile harp gücünü siz komutanımıza
çok açık ve ayrıntılı olarak bildirmek ve komutanlık yardımlarını dilemekten ibarettir”212 bu dilekçede de
görüldüğü gibi 17. Tümenin yeterli ne gücü ne malzemesi vardır. Osmanlı 3. Ordu’sunun muharip gücü
yetersizdir.
Osmanlı Devleti’nin bölgedeki askeri varlığı böyleyken; Rus ordusu her ne kadar Sarıkamış
muharebesini kazanmış olsalar da büyük kayıplar vermişlerdir. Bununla beraber yenilen Türk Ordusu
nedeniyle bölgede sükûnetin varlığından faydalanan Rus Ordusu, birliklerinin 1/3’lük kısmını bölgeden
212
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çekerek Odesa ve Sivastopol bölgesine kaydırmıştır. Rusların bölgede 106 piyade taburu, 122 süvari bölüğü
ve 356 top bulunmaktadır213.
I. Tortum Muharebeleri (5 Mayıs-4 Haziran 1915)
Ruslar, Osmanlı Ordusunun durumunu gayet iyi bilmekteydiler. Bölgeye bir yandan yığınak yaparken
diğer taraftan da şose ve demiryolu yapımına hız vermişlerdir. İleri harekâta hazırlanan Rus ordusu
yığınaklarını 1915’in şubat ayı içerisinde Kars’ta yapmaktaydılar. İlk hedefleri olan Erzurum’u ele
geçirebilmek için iki istikamet üzerine yoğunlaşmışlardır. Bunlar:
1- Oltu-Tortum istikametini kullanarak Gürcü Boğazını ele geçirerek Erzurum’a ulaşma.
2- Horasan-Pasinler istikametini kullanarak Hamam Deresi mevkiinden Erzurum’a ulaşma.
Her iki istikamet üzerindeki, planlar, ikmaller, iaşe vb. unsurlarını tamamlamak üzere Rus
Genelkurmayına bağlı Kafkas Ordusu Komutanlığı hazırlıklarını son sürat devam ettirmiştir. Bu hazırlıklar
devam ederken bölgeye bir askeri harekâtın olacağı aşikârdır. Bu Osmanlı 3. Ordusunun da bilgisi
dâhilindedir. Nitekim Rus tarafındaki tekrar toparlanma hareketini engelleyememiş ve Ruslara karşı bir
taarruza bile girememiş 3. Ordu, Rus hazırlıklarına karşı derlenip toparlanıp savunma hatları oluşturmayı ilk
amaç edinmiştir. Bunun içinde Lazistan214 bölgesinde bulunan Kuvve-i Seferiye birlikleri bölgenin kuzey
kısmını koruma altına almaya çalışırken; Erzurum bölgesinde ise 17. Piyade tümeni savunma hattı hazırlılarını
yapmaktadır.
Rus ordusunun harekât planı ilk başta Erzurum ve doğusunda bulunan askeri birlikleri kuzeyden ve
güneyden sararak Kafkas Kolordusu içerisinde bırakarak imha etmektir. Bunun için iki aşamalı plan
hazırlamışlardır. Bunlar planlar:
1- Rus ordusuna bağlı 4. Kafkas Kolordusu bütün kuvvetleri ile ileri harekete geçerek Van-Muş-Bingöl
hattından bölgeye ulaşarak Osmanlı Ordusunu çembere alacaktır. Güney taraftan bu plan uygulanırken
kuzeyden Türkistan Kolordusu Tortum bölgesinden taarruza geçecek ve Osmanlı 3. Ordusunun dikkatini bu
bölgeye çekecektir.
2- Türkistan Kolordusu Tortum bölgesini yani Gürcü Boğazını zorlarken Sibirya Kazak Tugayı
Serçeme deresinden Osmanlı birliklerini arkadan sıkıştırıp imha edecektir.
Rus ordusu yukarıda zikredilen hareket planları dâhilinde harekete geçince Osmanlı 3. Ordusu 29.
Piyade Tümeni’ni Tortum bölgesini koruma amaçlı savunma hattı yapmak üzere 7 Nisan 1915 tarihinde
gönderme kararı almıştır. Bu emirde tümen Tufanç-Karagöbek-Kızılkilise yolu ile Gürcü Boğazını aşarak
Tortum bölgesine inmesi planlanmıştır215. Ancak tümenin durumu hiçte iç açıcı değildir. Tümen harekete
geçerken; hasta ve yürüyemeyecek halde bulunan 1246 eri merkez olan Ilıca’da bırakarak 3732 muharip güçle
harekete geçmişlerdir216. Nisan ayı olması bölgenin mevsimsel şartları dikkate alındığında ağır silahlar tortum
bölgesine götürülememesi de ayrıca bir olumsuzluktur. Bütün bu olumsuzluklara yola çıkan askerler arasında
da hastalanan ve takati olmayan 459 askerde çeşitli konak noktalarında bırakılmıştır217. Ağır silahların veya
mühimmat ve teçhizatın taşınması problemi 9 Kolordu komutanlığı 170’er deveden oluşan iki deve bölüğünü
bu tümenin hizmetine vermek suretiyle yapılacak olan savunma hattının oluşturulmasını sağlamaya
Faik TONGUÇ, Bir Yedek Subayın Anıları / Birinci Dünya Savaşında, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2015, s.16.
Osmanlı eyaletlerinden biri olan Lazistan sınırları içerisinde bu günkü durumu ile: Doğu Trabzon (Çaykara, Hayrat, Of) Rize,
Artvin (Arhavi, Hopa, Borçka, Murgul) Gürcistan (Acara Özerk Bölgesi, Batum, Sarp) bölgelerini kapsamaktadır.
215
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çalışmıştır218.
Gitgide artan taarruz ve tehlikenin artması üzerine 10. Kolordu komutanlığı uyarılmış ve gerekli
tedbirlerin alınması istenmiştir. Yapılan istihbarat çalışmalar ve alınan bilgiler ışığında Borçka-ArtvinYusufeli hattından ilerlemekte olan Rus Ordusunu durdurabilmek için Tortum Gölü’nün kuzey hattına
savunma birlikleri yerleştirilmiştir. Ancak yetersiz olan bu birlikler kolordunun işini zorlaştırmıştır.
2 Mayıs 1915 tarihinde 10. Kolordu Komutanlığı olası Rus taarruzu halinde yapacakları savunma ve
harekât planını bildirir bir emir yayımlamıştır. Bu emre göre:
“1- 29. Piyade Tümeni 10. Kolorduya bağlanmıştır.
2- Kolordu, işgal etmekte olduğu mevzileri müdafaa ve muhafaza ederek, on beş güne kadar sonu
alınacak ikmal erlerinin gelmesiyle birliklerimizin teşkil ve düzenlenmesi için zaman kazanacaktır.
Düşmanın genel taarruzu halinde ise;
1- 32. Piyade Tümeni düşmanı Lafsor Yaylası-Kürdiken-Korns-Şose hattında durduracaktır
2- Şekerli ikinci savunma hattı olarak belirlenmiştir.
3- 31. Piyade Tümeni Veşkisor mevzii ile Samikale kuzeyinde düşmanı karşılayacak ve inatla
savunacaktır.
4- Soormik mevzii ikinci savunma hattı olarak belirlenmiştir…”219
Türk tarafından yapılan bu hazırlıkların boşuna olmadığı 5 Mayıs tarihinde kuzey tarafından gelen
Rusların Oltu-Tortum istikametinden yaptığı taarruzdur. Ancak alınan bu tedbirler yine de Rus taarruzunu
durduramamıştır. Bu taarruz neticesinde Ruslar Akdağ gediğini ele geçirmişlerdir, buna mukabil Türk tarafı
ise Kozahor-Kiğik istikametinde bu taarruz durdurmuştur220. Her iki tarafında mücadeleleri yoğun kar yağışı
nedeniyle sekteye uğramıştır.
Rus taarruzuna karşı koymaya çalışan Türk birliklerinin sayısı oldukça azdır. Bu ise Osmanlı
ordusunun yapmış olduğu planları oldukça sıkıntılı şekilde yürümesine sebep olmaktadır. Osmanlı askeri
varlığa rakamsal olarak baktığımızda;
30. Tümen
31. Tümen
32. Tümen
670 Er
458 Er
487 Er
6529 Er
570 Er
574 Er
401 Er
468 Er
601 Er
221
Tablodaki sonuç karşımıza çıkmaktadır .
Bahsi geçen bölgelerin risk altında olması nedeniyle zaten az sayıda olan 3. Ordu birliklerinin ikmali
ile mevcudun arttırılması yoluna gidilmiştir. Fırsatlardan yararlanan 9. Kolordu birlikleri Tortum dairesi
sırtlarına parça parça kaydırılarak tahkimi daha önceden yapılmış mevzilere yerleştirilmişlerdir.
14 Mayıs – 5 Haziran 1915 tarihleri arasında karşılıklı olarak devam eden cephe çatışmalarından her
iki tarafta bir netice alamamıştır. Buna mukabil; Tortum Muharebelerinin ilki başarılı bir savunma yapılarak
Rus ordusunun Gürcü Boğazı mevkiinin batısına geçmesi engellenmiştir.
II. Tortum Muharebeleri (6 Haziran-13 Haziran 1915)
II. Tortum muharebeleri öncesi her iki devletin de askeri durumlarına ve stratejilerine değinmek
218

ATESE, No, 5/3731, Kls, 4156, H-7, F. 1/134
ATESE: No. 5/3669, Kls. 4176, H-9, F. 1.
220
ATESE: No. 4/3671 Kls. 2834, Dos. 125, F. 1
221
Birinci Dünya Harbinde Kafkas Cephesi 3ncü Ordu Harekâtı, Genel Kurmay Yay. Ankara, 1993, s. 629.
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gerekirse:
Türk ordusunun durumu; özellikle Gürcü Boğazı bölgesine yakın olan hâkim tepelere, geçitlere ve
gediklere hâkim olma yönünde hareket ettikleri görülmektedir. Bunun yanında Oltu-Tortum arasında yer alan
Ahbusor tepe (2500 Rakımlı), Azort (Uzundere) bölgesinin kuzeyi ile Tortum Gölü çevresi hattında hâkim
noktalar tutulmuştur. Bunların yanında 10, 9 ve 3. Kolordu Liskav (Yukarısivri) Osperhan ve Tortum
bölgelerinde karargâhlarını kurmuşlardır.
Rus Genelkurmayına bağlı 2. Türkistan Kolordusu ise; karargâhını Oltu bölgesine kurmuştur.
Kolorduya bağlı Alayların bir kısmı Şekerli bölgesinde, Narman bölgesinde avcı alayları ve Sivri Deresi
bölgesinde de piyade alayları ile hazır kıta beklemektedirler. Bunlara ilave olarak 3. Plaston Tugayları Tortum
Gölü kuzeyinde beklemektedirler222.
İki ordunun mevzilenme durumu yukarıda belirtildiği şekildeyken 6 Haziran sabahı Türk birlikleri
sabah saat 03:00 civarında süngü takarak hücum hareketine başlamışlardır. Özellikle Sivri Deresinde bulunan
Türk kuvvetleri kuzeye doğru ileri hücuma geçmiş ve önemli mevzileri ele geçirmişlerdir. Yaklaşık olarak
gece 20:00 saatlerine kadar olan bu cephe muharebelerinde ordu zor durumda kalmasına rağmen mevzileri
bırakmamıştır223.
10 ve 11 Haziran günlerinde Rusların saldırıları artması üzerine 3. Ordu Komutanlığı; “… ikinci bir
emre kadar erzak ve cephane kollarının Karagöbek’ten ileri geçirilmemesi menzil müfettişliğine bazı düşman
keşif kollarının batıya doğru ilerlemesi olasılığına karşı Karagöbek ve Tafta Tabyalarının uyanık bulunması,
Güvercin dağı ile Karakale istikametlerinin gözetilmesi…” emri göndermiştir224. Bu emre bakıldığında bir
yandan Ruslara taarruz edilirken diğer taraftan da olası bir geri çekilmeyle ihtiyatın elden bırakılmadığı
görülmüştür. Tortum Muharebelerinin ikinci kısmında Türk Ordusunun özellikle mevzi kontrolleri ve Rus
mevzilerinin geri alınması ile Rus ileri hareketini durdurmuşlardır.
SONUÇ
Tortum Muharebeleri esnasında ileri harekete geçen 2. Türkistan Kolordusu karşısında 10. Kolordu
komutanlığı emrinde bulunan asker sayısı hem çok az hem de teçhizat noktasında eksiktir. Buna karşılık olarak
mevsimsel şartlarda göz önünde bulundurularak Türk Ordusu harekat planında özellikle Sivri Deresi
mıntıkasını tutarak Rus ilerleyişini buradan durdurmaya çalıştığı görülmektedir. Tortum Gölü kuzeyinden
Tortum Deresi istikametinden gelebilecek Rus birliklerine karşı ise bölgenin sarp ve savunmaya elverişli
yapısı nedeniyle bu bölge müfrezelerle kapatılmıştır. Savaşın devamı esnasında en kritik zamanda Teşkilat-ı
Mahsusa’nın elemanlarının kaçması nedeniyle bu birliklerden faydalanılamamıştır.
Tortum bölgesinde bu muharebeler devam ederken Pasinler Grubu Cephesinde ise taarruzdan dolayı
Tortum bölgesine Türk Ordusunun ve Rus Ordusunun bir yardımı olamamıştır. Ki, bu durum Tortum
Muharebelerinin başarılı olmasının en büyük etkenlerinden biridir.
Tortum Muharebeleri bir savunma savaşı bir cephe muharebesi şeklinde geçmesine karşın orduya
büyük moral vermiştir. Özellikle Sarıkamış bozgunundan sonra Rus ilerleyişinin durdurulmuş olması, asker
ve iaşe eksikliklerine rağmen bu başarı I. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı Devletinin kazanmış olduğu ender
başarılardan birini oluşturmuştur.

Birinci Dünya Harbinde… s.660.
ATESE: No. 1/1 Kls. 142, Dos. 648, F.35
224
ATESE: No. 4/3671 Kls. 2950, Dos. H-14, F.38
222
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(23)
Okt. Serap KAYSERİLİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet EDİ
TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİNE BAKIŞ
A CRITICAL LOOK AT THE HISTORICAL PROCESS OF TURKISH-EUROPEAN UNION
RELATIONS
ÖZ
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren teknoloji ve modernite anlamlarında takip edilmesi
gerektiğine inandığı yenilikleri takip etmiş ve onlar içerisinden uygun olanları kendi bünyesine dâhil etmeye
çalışmıştır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası milletler üstü kuruluşlara üyelikler
gerçekleştirmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti 1959 yılında Adnan Menderes döneminde Avrupa Ekonomik Topluluğu’na
üyelik başvurusu sürecini başlatmıştır. Yaklaşık olarak altmış yıla ulaşan bu süreç içerisinde AB- Türkiye
arasında çeşitli müzakereler ve protokoller imzalanmıştır. Halen daha devam eden bu müzakere sürecinde
üyelik değerlendirme sürecine geçilmiş olmasına rağmen halen daha tam üyelik elde edilmemiştir.
Araştırmada Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 1959 – 2010 yılları arasındaki üyelik başvuru süreci eleştirel
bir bakış açısı ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Kaynak taraması ve bunların analiz edilmesi ile yürütülen
çalışma esnasında nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Tam üyelik müzakere süreçlerine
geçilmesine rağmen halen daha üyeliğin gerçekleştirilememiş olmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin yeterli
sosyo kültürel, siyasal ve ekonomik gereklilikleri yerine getirmediği gibi Avrupa Birliği’nin de ön yargılı
tutumları ile bu süreci geciktirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: AKÇT, AET, AT, AB, Türkiye Cumhuriyeti.
ABSTRACT
Since the foundation of the Republic of Turkey, it has been recommended to follow up with modern
and modern meanings and has tried to incorporate the appropriate ones into their own within them. Members
of the United Nations, especially the international supranational organizations, have made membership.
The Turkish Republic initiated the membership application process to the European Economic
Community during the Adnan Menderes period in 1959. Several negotiations and protocols between the EU
and Turkey have been signed during this period, which has reached nearly sixty years. Despite the fact that
membership negotiation process has been passed in the ongoing negotiation process, there is still no more
full membership. In the study, the membership application process between the European Union and Turkey
between 1959 and 2010 was tried to be critically evaluated. Qualitative research methods were utilized during
the study conducted by searching and analyzing the sources. Even though full accession negotiation processes
have been passed, the Republic of Turkey has not fulfilled its sufficient socio-cultural, political and economic
requirements, although its membership has still not been fulfilled, and the European Union's prejudiced
attitudes have resulted in the delayed process.
Keywords: ECSC, EEC, EC, EU, Republic of Turkey.
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GİRİŞ
II. Dünya Savaşından barış ve ekonomik kalkınma projelerinden biri olan Avrupa Ekonomik
Topluluğunun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959'da Topluluğa
ortaklık başvurusunda bulunmuştur225. Türkiye adına bu başvuruyu, dönemin Başbakanı Adnan Menderes
yapmıştır. Menderes, bu başvuruyla, Türkiye'nin Avrupa'ya ilk adımı attığını ifade etmiştir.226 Bununla birlikte
15 Temmuz 1959’da Yunanistan’ın Topluluğa yaptığı başvuru, olası bir üyeliğin bu ülkeye sağlayacağı
avantajlardan yoksun kalma kaygısını da Türkiye’nin başvurusunda önemli bir etken olarak ortaya
çıkarmaktadır.227
Gereken incelemeleri yaptıktan sonra Topluluk Konseyi başvuruyla ilgili olarak, 11 Eylül 1959’da
Komisyon’a Türkiye ile görüşmeleri yürütmesi için yetki verilmesini kararlaştırmıştır. Bunun üzerine
başlayan görüşmeler dört yıl sürdükten sonra Ankara Anlaşması ile sonuçlanmıştır228. Bu dönemde
gerçekleşen 27 Mayıs 1960 Hükümet Darbesi bir süre için ilişkileri olumsuz etkilemiştir. Daha sonra
koalisyon hükümetleri döneminde devam eden görüşmeler sırasında Topluluk tarafından önerilen tercihli
ticaret anlaşması seçeneğini ise Türkiye reddetmiştir.229 Teklif edilen bu ticaret anlaşması önerisinin ardında
ekonomik nedenler kadar Topluluğun askeri müdahale sonrasında Türkiye’deki siyasal gelişmelerden
duyduğu endişeler nedeniyle ilişkileri sıkılaştırmaktan kaçınma isteği de yatmaktadır.230 İşte bu yüzden Türk
tarafınca kabul edilmeyen ticaret anlaşmasının yerini, yapılan toplam 10 müzakere sonunda 25 Haziran
1963’te Türkiye ve Topluluk Komisyonunca temsilcileri tarafından Brüksel’de parafe edilen Ortaklık
Anlaşması almıştır. Anlaşma 12 Eylül 1963’te Türkiye ve Topluluk yetkilileri arasında Ankara’da imzalanıp
1 Aralık 1964’te yürürlüğe girmiştir.231
Avrupa Birliği ile Ankara Anlaşması
AET Bakanlar Konseyi, Türkiye'nin yapmış olduğu başvuruyu kabul etmiş ancak üyelik koşulları
gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imzalanmasını önermiştir. Önerilen Anlaşma 12
Eylül 1963 tarihinde imzalanmış ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir.232 Ankara Anlaşması, Türkiye
ile Avrupa Birliği ilişkilerinin hukuki temelini oluşturmaktadır. Antlaşmaya imza atan dönemin Başbakanı
İsmet İnönü, Avrupa Birliği'ni, "Beşeriyet tarihi boyunca insan zekâsının vücuda getirdiği en cesur eser"
olarak tanımlamıştır.
Ankara Anlaşması'nın 2. maddesinde Anlaşma'nın amacı şöyle belirtilmektedir:
“1. Anlaşma'nın amacı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının çalıştırılma
seviyesinin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde bulundurarak,
Taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir.
2. Yukarıdaki fıkrada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için 3, 4 ve 5. maddelerde gösterilen
şartlara ve usullere göre bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen şekilde kurulması öngörülmüştür.
İsmail Soysal, Türkiye’nin Uluslararası Siyasi Bağlantıları, C. II (1945-1990), TTK Yayınları, Ankara, 2000, s. 547.
Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri, Erişim Tarihi:11.04.2013, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=111&l=1
227
Esra Çayhan, Nurşin Ateşoğlu Güney, Avrupa’da Yeni Güvenlik Arayışları: NATO-AB-Türkiye, Afa Yayınları, İstanbul 1996,
s.96.
228
Ayşe Ceyhan, Avrupa Topluluğu Terimleri Sözlüğü, Afa Yayınları, İstanbul 1991, 23.
229
Ceren Uysal, “Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Süreci ve Son Gelişmeler”, Akdeniz İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Sayı:1, ss.140-153Antalya 2001, s.142.
230
Çayhan, Ateşoğlu Güney, Avrupa’da Yeni Güvenlik…., s.97.
231
Soysal, Türkiye’nin Uluslararası… s. 548-551
232
Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri, Erişim Tarihi:11.04.2016, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=111&l=1
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3. Ortaklığın:
a) Bir hazırlık dönemi,
b) Bir geçiş dönemi,
c) Bir son dönemi, vardır.”233
Ankara Anlaşması'nın 28. maddesi ise Türkiye'nin üyeliğini düzenlemektedir:
“Anlaşma'nın işleyişi, Topluluğu kuran Antlaşmadan doğan yükümlerin tümünün Türkiye'ce
üstlenebileceğini gösterdiğinde, Akit Taraflar, Türkiye'nin Topluluğa katılması olanağını incelerler.”
Bu maddeden açıkça anlaşılmaktadır ki, Türkiye-AET ortaklık ilişkisinin nihai hedefi Türkiye'nin
Topluluğa tam üyeliğidir. Ankara Anlaşması, Türkiye'nin AET'ye entegrasyonu için hazırlık dönemi, geçiş
dönemi ve nihai dönem olmak üzere üç devre öngörmüştür. İlk dönem, Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği 01
Aralık 1964 tarihi itibarıyla başlamıştır. Taraflar arasındaki ekonomik farklılıkları azaltmaya yönelik 'Hazırlık
Dönemi' olarak belirlenen bu dönemde, Türkiye herhangi bir yükümlülük üstlenmemiştir. Tesis edilen ortaklık
ilişkisinin işleyişine yönelik olarak iki taraf arasında bazı kurumlar oluşturulmuştur. Bunlar arasında en üst
düzey karar alma organı ise Ortaklık Konseyi'dir.
1970 yılında Türkiye ile AET arasında imzalanan Katma Protokol ile Ortaklık Antlaşmasında
değişiklik yapılmıştır. Protokolün amacı en geç 31 Aralık 1995 tarihi itibariyle Türkiye ile AET arasında
Gümrük Birliğinin gerçekleştirilmesidir. Protokol 23 Kasım 1970 tarihinde imzalanıp, 1 Ocak 1973 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Protokol geçiş döneminin başlangıcını simgelemektedir.234
1971 yılı itibarıyla, Katma Protokol çerçevesinde, Topluluk, bazı petrol ve tekstil ürünleri dışında
Türkiye'den ithal ettiği tüm sanayi mallarına uyguladığı gümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarını tek taraflı
olarak sıfırlamıştır.235 Buna karşılık, Türkiye'nin AB kaynaklı sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini tedricen
sıfırlaması öngörülmüş ve böylece Gümrük Birliği'nin fiilen yürürlüğe girmesi için 22 yıllık bir süre
tanınmıştır.
Katma protokol özetle Türkiye ile AET arasında 1995 yılının sonunda gerçekleştirilecek Gümrük
Birliği ile sonuçlanacak olan ticaretin liberalizasyonu programını içermektedir. Katma protokol Gümrük
Birliği için yapılacak olan yeni bir görüşme turuyla sona erecektir. Sonrasında Türkiye Roma Antlaşması’nın
bütün yükümlülüklerini kabul edecek duruma geldiğinde tam üyelik göz önüne alınacaktır.236
Geçiş döneminde, Katma Protokol çerçevesinde bazı mallar için 12, bazı mallar içinse 22 yıllık sürede
gümrük birliğine geçiş gerçekleşecekti. Türkiye 1970’li yıllardaki bunalım dolayısıyla üzerine düşen
yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirememiştir. Topluluk ise Türkiye’den ithal ettiği sanayi mallarında
gümrük vergilerini ve kısıtlamalarını kaldırmıştır. Ancak Topluluğun daha sonradan üçüncü ülkelerle benzer
türden yaptığı benzer türden kolaylık sağlayan antlaşmalar ortaklık antlaşmasını anlamsız hale getirmiştir.
Türkiye için son derece önemli olan serbest dolaşım ise 1986 yılında başlayacağı halde Topluluk bundan
kaçınmıştır.237
1980-1987 Yılları Arasında Türkiye-AET Arasındaki İlişkiler
1)
24 Ocak 1980 Kararları
Soysal, Türkiye’nin Uluslararası… s. 662-665.
Havva Demirel, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliği ve Kıbrıs Problemi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta 2003, s.29.
235
Katma Protokol, Erişim Tarihi:11.04.2016, http://www.abgs.gov.tr/files/ardb/katma_protokol.pdf
236
Demirel, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliği ve…., s.30.
237
Veysel Bozkurt, Avrupa Birliği ve Türkiye, VİPAŞ A.Ş. Yay., Bursa 2001, s.263.
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Bu kararlarla Türkiye ekonomisi farklı bir yola girmiştir. AP iktidara gelir gelmez bozulmuş olan iç
ve dış ekonomik dengeleri yeniden oluşturmak ve bazı temel ihtiyaç maddelerinde görülen eksiklikleri
giderebilmek için yeni iktisat programı oluşturmaya başlamıştır. Bu program Turgut Özal’ın başkanlığında
küçük bir bürokrat grup, IMF, Dünya Bankası, OECD gibi uluslararası iktisadi kuruluşların önerileri
doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu programın başlıca amaçlarını şöyle sıralayabiliriz;
a- Ekonomide iç ve dış dengeyi sağlamak.
b- Serbest piyasa ekonomisi uygulamalarına yaygınlık kazandırmak
c- Türkiye ekonomisinin dışa açılmasını sağlamak.238
2)- 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi
24 Ocak Kararları her ne kadar olumlu karşılansa ve hükümetçe desteklense de kararlara karşı tavır
alan çevreler de mevcuttu. Kararlara tepkiler giderek artmış, hükümetin tavrı nedeniyle muhalefet partileri
arasında karışıklıklar çıkmıştır. Türkiye bu karışıklıklar dolayısıyla çok zor bir döneme girmiştir. Partiler arası
anlaşmazlıklar artı anarşi, devleti bir kaosun içine sürüklemiştir. Hükümete karşı 05 Eylül tarihinde,
TBMM’de CHP ve MSP’li 231 milletvekilinin oylarıyla gensoru kabul edilmiştir. Demirel bu güvensizliğin
Erkmen’in gitmesiyle yok olacağını savunmuştur. Fakat hükümetin devamı ancak bir hafta sürebilmiştir.
Nihayet 12 Eylül tarihindeki askeri müdahale parlamentoyu feshederek yönetime el koymuştur. Genel
Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, devlet başkanlığına getirilmiştir.239
12 Eylül ile birlikte Türkiye’nin AET ile olan ilişkileri çalkantılı bir döneme girmiştir. Darbenin hemen
ardından Orgeneral Evren tarafından yapılan açıklamalarda “Türkiye’nin AET, Avrupa Konseyi ve
demokratik ülkelerin üyesi bulunduğu diğer kuruluşlarla mevcut anlaşmalar çerçevesinde ilişkilerinin devam
edeceği” belirtilmiştir. Böylece darbe sonucu ilişkilerde herhangi bir değişiklik olmayacağı, Türkiye’nin
Batılılaşma yönündeki politikasına devam edileceği vurgulanmıştır. Bu açıklamalarla hem halka hem de
AET’ye “içiniz rahat olsun” mesajı verilmek istenmiştir.240
AET’nin 12 Eylül’e ilk tepkisi, ABD, NATO ve SSCB’nin etkisiyle beklenen kadar sert olmamıştır.
Topluluğun, Türkiye için iki farklı eğilimi bulunmaktadır. Fransa, Hollanda ve Danimarka’nın başını çektiği
birinci grup, 1967’de tıpkı Yunanistan’da olduğu gibi ilişkilerin askıya alınmasını istemişlerdir. Almanya ve
İngiltere’nin öncülüğündeki ikinci grup ise, 12 Eylül’den önce Türkiye’de demokrasinin işlemediğini ve
askerlerin demokrasiyi yerleştirmek için yönetime el koyduğunu belirterek, Türkiye ile ilişkilerin olduğu gibi
devam etmesini istemişlerdir. 16 Eylül AET Bakanlar Konseyi toplantısında ikinci görüş karara bağlanmıştır.
Konseyde olduğu gibi Avrupa Parlamentosu’nda da konuya ilişkin iki farklı tavır belirmiştir. Sosyalist ve
Komünist milletvekilleri ilişkilerin derhal askıya alınmasını isterken muhafazakâr ve liberal milletvekilleri
buna karşı çıkmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de, gecikmeden demokrasiye geçilmesi yönünde karar
alınmıştır.241 Alınan bu kararların aksine AET üye ülkelerinde kamuoyunun büyük çoğunluğu 12 Eylül
dolayısıyla Türkiye’yi kınamıştır. Askeri müdahaleden sonraki ilk yıllarda Türkiye-AET ilişkileri ılımlı bir
havada sürmüştür. Fakat daha sonra özellikle 1981’in ikinci yarısından itibaren AET’nin Türkiye’ye karşı
takındığı yumuşak tavır giderek yerini sert bir yaklaşıma bırakmıştır. AET’nin bu tavrının nedeni özellikle
İlhan Tekeli- Selim İlkin, Türkiye ve Avrupa Birliği III Ulus Devletini Aşma Çabasındaki Avrupa’ya Türkiye’nin Yaklaşımı,
Ümit Yayıncılık, Ankara 2000, s. 21.
239
Tekeli, İlkin, Türkiye ve Avrupa Birliği III Ulus ……., s.34.
240
Çağrı Erhan-Tuğrul Arat, “AT’yle İlişkiler”, Türk Dış Politikası C.2:1980-2001, Editör: Baskın Oran, İletişim Yayınları,
İstanbul 2002, s. 83.
241
Erhan, Arat, “AT’yle İlişkiler”, s. 84.
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Türkiye’de yoğunlaşmaya başlayan sendikaları, siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerini hedef alan
baskılardı. 12 Eylül sonrası ortaya çıkan insan hakları ile siyasal hak ve özgürlükler alanındaki olumsuz
uygulamalar ilişkileri giderek gerginleştirmiştir.242
AB’ye Tam Üyelik Başvurusu
1983 yılında Türkiye'de sivil idarenin yeniden kurulması ve 1984 yılından itibaren Türkiye'nin ithal
ikameci politikaları hızla terk etmesi ile beraber, Türkiye'nin dışa açılma süreci başlamıştır. Böylece 12 Eylül
1980 tarihinden itibaren dondurulmuş bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin canlandırılması süreci başlamıştır.
Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihinde, Ankara Anlaşması'nda öngörülen dönemlerin tamamlanmasını
beklemeden, üyelik başvurusunda bulunmuştur. Tam üyelik başvurusuna ilişkin mektup, dönemin Devlet
Bakanı Ali Bozer tarafından, Brüksel’deki Palais D'egmont'da (Egmont Sarayı), Topluluk Dönem Başkanı ve
Belçika Dışişleri Bakanı Leo Tindemans'a verildi. Bozer, daha sonra AET Komisyonu Başkanı Jacques De
Lors'u ziyaret ederek, mektubun bir kopyasını ona da iletti. Mektup şu şekilde idi:
Sayın Başkan,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına işbu mektupla, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu tesis eden
antlaşmanın 237. maddesi düzenlemeleri uyarınca, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye olmak
için resmen müracaat etmekte olduğunu ekselanslarına bildirmekten şeref duyarım.
Bu çerçevede, Türkiye'nin Avrupa organizasyonuna ve Avrupa Birliği'ne keza Avrupa topluluklarını
tesis eden antlaşmaları ortaya çıkaran ideallere bağlılığını bilhassa belirtmek isterim. Ekselans, en derin
saygılarımın kabulünü rica ederim.
Devlet Bakanı Ali Bozer243
Türkiye, AET'nin dışında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'na
katılmak için de bildirimde bulundu. Topluluk, Türkiye'nin bu başvurusuna 18 Aralık 1989'da cevap verdi.
18 Aralık 1989'da açıklanan cevapta, Türkiye’nin kendi iç bütünleşmesini tamamlamadan Topluluğun
yeni bir üyeyi kabul edemeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca, Türkiye'nin, Topluluğa katılmaya ehil olmakla
birlikte, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda gelişmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu nedenle, üyelik
müzakerelerinin açılması için bir tarih belirlenmemesi ve Ortaklık Anlaşması çerçevesinde ilişkilerin
geliştirilmesi önerilmiştir.
Türkiye’nin 1987 yılında Avrupa Topluluklarına tam üyelik başvurusunda bulunması, 1959 yılında
yapılan ortak üyelik müracaatı ile başlayan Türkiye-AB ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuştur.244
Bu öneri Türkiye tarafından da olumlu değerlendirilmiş ve Gümrük Birliği'nin Katma Protokol'de
öngörüldüğü şekilde 1995 yılında tamamlanması için gerekli hazırlıklara başlanmıştır. İki yıl süren
müzakereler sonunda 5 Mart 1995 tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında alınan karar uyarınca
Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece, Türkiye-AB
Ortaklık İlişkisinin "Son Dönem"ine geçilmiştir. Gümrük Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bütünleşme
hedefine yönelik ortaklık ilişkisinin en önemli aşamalarından biridir ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine
ayrı bir boyut kazandırmıştır.

Erhan, Arat, “AT’yle İlişkiler”, s. 87.
Rıdvan KARLUK, TONUS Özgür, “ Türkiye-AB İlişkileri Çıkmaz Sokakta”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi. Dergisi, Cilt:15, Sayı: 1-2, Eskişehir 1999, s. 343-364.
244
M. Akif Özer, “Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Esiğinde Türkiye”, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:16, Sayı:1, ss.89-105, Manisa 2009, s.90.
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Gümrük Birliği
Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne hazırlık süreci; Avrupa kıtasında siyasi coğrafyanın değiştiği, eski
Varşova Paktı ülkeleri ve Sovyet Cumhuriyetleri’nin AB ile ekonomik ve siyasi ilişkilerini geliştirerek Birliğe
katılım hazırlıklarını hızlandırdığı, Avrupa Birliği’nde ise, bir yandan 21 inci yüzyıla ilişkin genişleme
stratejilerinin belirlendiği, diğer yandan da Birliğin derinleşme yönünde başta Ekonomik ve Parasal Birliğin
tamamlanması gayreti içerisinde son aşamaya geçiş olmak üzere önemli adımlar attığı bir döneme
rastlamıştır.245
Türkiye ile AB arasında 1996 yılından itibaren yürürlüğe giren Gümrük Birliği'nin hukuki temelleri
Ankara Anlaşması ve Katma Protokol'e dayanmaktadır. Önceki bölümlerde açıklandığı üzere, Türkiye Katma
Protokol'de öngörülen takvim çerçevesinde gümrük vergisi indirimlerini 1976 yılına kadar yerine getirmiş,
Türkiye ile Topluluk arasındaki ilişkilerin siyasi ve ekonomik sebeplerle kesintiye uğraması sonucu 1976
yılından sonraki gümrük vergisi indirimleri ertelenmiştir.
Türkiye'nin Nisan 1987'de yaptığı tam üyelik başvurusu Türkiye-Topluluk ilişkilerini yeniden
başlatmış, Türkiye'nin başvurusu kabul edilmemekle birlikte ilişkilerin güçlendirilmesi için hazırlanan
İşbirliği Programında "Gümrük Birliği" öngörülen işbirliği alanlarının başında yer almış ve sonuç olarak
Gümrük Birliğinin tamamlanmasına yönelik çalışmalara hız verilmiştir.
Ortaklık Konseyi'nin 6 Mart 1995 tarihinde yapılan 36. toplantısında alınan "Gümrük Birliği Kararı"
Gümrük Birliği'nin son döneminin uygulamaya konulmasına ilişkin koşulları belirlemektedir. Böylece, Katma
Protokol'de öngörülen 22 yıllık Geçiş Dönemi, 1.1.1996 tarihi itibarıyla son bulmuş ve Türkiye'nin AB'ye
katılımı yolunda "Son Dönem"e girilmiştir.
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Türkiye'ye Ankara Anlaşması'nda tanımı yapılmış olan klasik
gümrük birliğinin ötesinde yükümlülükler getirmiştir. Anlaşma'nın 10. Maddesi gereği; Üye Devletlerle
Türkiye arasında, ithalatta olduğu gibi ihracatta da gümrük vergileri ve eş etkili resim ve harçlar, miktar
kısıtlamaları ile milli üretime Anlaşmanın hedeflerine aykırı bir koruma sağlamayı gözeten eşit etkili başka
her türlü tedbir yasaklanır ve buna ilave olarak Türkiye üçüncü ülkelerle ilişkilerinde Topluluğun Ortak
Gümrük Tarifesi'nin kabul eder ve Toplulukça dış ticaret konusunda uygulanan sair mevzuata da yaklaşmayı
taahhüt eder.
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nda ise Gümrük Birliğinin sadece gümrük vergileri ve eş etkili
vergilerin kaldırılması ve Topluluğun üçüncü ülkelere uyguladığı ortak gümrük tarifesine (OGT) uyum
sağlanması değil, aynı zamanda bir tarafın diğer taraf üzerinde haksız rekabet avantajı sağlamasına neden
olabilecek tüm bozucu mekanizmaların kaldırılması anlamına geldiği anlayışı mevcuttur. Bu anlayış Türkiye
açısından, rekabet kuralları, devlet yardımları, ticari tekeller, fikri ve sınai mülkiyet hakları alanındaki ve ortak
ticaret politikası alanındaki Topluluk mevzuatına uyum yükümlülüklerini beraberinde getirmiştir.
Kısaca, sadece malların serbest dolaşımına ilişkin değil, aynı zamanda rekabet kuralları, devlet
yardımları fikri ve sınaî mülkiyet hakları gibi alanlarda da Topluluk mevzuatına uyum yükümlülüğü
doğmuştur. 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nda şu kısımlara yer verilmiştir:
• Malların Serbest Dolaşımı ve Ticaret Politikası
• Tarım Ürünleri
• Gümrük Hükümleri
• Yasaların Yakınlaştırılması
• Kurumsal Hükümler
245
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• Genel ve Son Hükümler
Türkiye'nin Karar hükümlerine göre yükümlülükleri iki başlık altında toplanabilir:
Türkiye’nin Aday Ülke Olması
Türkiye-AB ilişkilerinin dönüm noktası, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan AB Devlet
ve Hükümet Başkanları Zirvesi'dir. Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin adaylığı resmen onaylanmış ve diğer
aday ülkelerle eşit konumda olacağı açık ve kesin bir dille ifade edilmiştir.
Helsinki Zirvesi'nde, diğer aday ülkeler için olduğu gibi Türkiye için de Katılım Ortaklığı Belgesi
hazırlanmasına karar verilmiştir. Türkiye için hazırlanan ilk Katılım Ortaklığı Belgesi 8 Mart 2001 tarihinde
AB Konseyi tarafından onaylanmıştır. Katılım Ortaklığı Belgesi'nde yer alan önceliklerin hayata geçirilmesine
yönelik program v takvimimizi içeren Ulusal Program, 19 Mart 2001 tarihinde Hükümetimiz tarafından
onaylanarak Avrupa Komisyonu'na 26 Mart 2001 tarihinde tevdi edilmiştir.
Katılım Ortaklığı Belgesi Avrupa Birliği tarafından, 2003, 2005, 2006 ve 2008 yıllarında tekrar gözden
geçirilmiştir. Ulusal Program ise, 2003, 2005 ve 2008 yıllarında güncelleştirilmiştir. Avrupa Birliği'ne üyelik
yolunda kararlılığını her fırsatta ortaya koyan siyasi irade, reform çabalarına da ivme kazandırmıştır. Böylece,
müzakerelerin açılması için ön şart olan siyasi kriterlerin karşılanmasına yönelik uyum yasası paketleri yoğun
bir şekilde Meclisten geçirilmiştir. Temel hak ve özgürlüklerin kapsamını genişleten, demokrasi, hukukun
üstünlüğü, düşünce, ifade özgürlüğü ve insan hakları gibi alanlarda mevcut düzenlemeleri güçlendiren ve
güvence altına alan reformlara devam edilmiştir. Bu çerçevede
2002-2004 yılları arasında 8 Uyum Paketi, 2001 ve 2004 yıllarında da 2 Anayasa Paketi Meclisten
geçirilmiştir.
17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi'nde, AB-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası daha yaşanmış
ve Zirve'de Türkiye'nin siyasi kriterleri yeteri ölçüde karşıladığı belirtilerek 3 Ekim 2005'te müzakerelere
başlanması kararı alınmıştır.
Müzakere Dönemi
3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'da yapılan Hükümetler arası Konferans ile Türkiye resmen AB'ye
katılım müzakerelerine başlamıştır. Yine aynı gün bir basın toplantısı düzenlenerek Türkiye için Müzakere
Çerçeve Belgesi yayımlanmıştır. Böylece, Türkiye ile AB arasındaki inişli çıkışlı ilişki, çok önemli bir dönüm
noktasını aşarak yepyeni bir sürece girmiştir.
Türkiye-Avrupa Birliği Arasında İmzalana Temel Metinler
a) Antlaşmalar
Ankara Anlaşması
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarihli
anlaşmadır.
Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması
Türkiye ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) arasında 25 Temmuz 1996 tarihinde imzalanan
Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşmasıdır.
b) Protokoller
Katma Protokol
Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında 13 Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1973
yılında yürürlüğe giren protokoldür.
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Ek Protokol
29 Temmuz 2005 tarihinde imzalanmış ek protokoldür.
c) İlerleme Raporları
Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program dışında adaylık statüsü kazanılmasıyla beraber
hazırlanmaya başlanan diğer bir belge ise "İlerleme Raporu"dur. Komisyon, aday ülkenin müktesebata uyum
alanında kaydettiği ilerlemeleri veya bu alanda gözlemlediği eksiklileri yıllık bazda ilerleme raporlarıyla
değerlendirir. Komisyon, ilerleme raporlarının oluşturulması safhasında, aday ülke nezdindeki AB
Delegasyonu'ndan, sivil toplum kuruluşlarından ve aday ülkenin kamu kurumlarından resmi olarak elde ettiği
geri bildirimlerden istifade eder.
d) Ulusal Programlar
Bağlayıcı bir hüküm olmamakla beraber, Komisyon tarafından hazırlanan her Katılım Ortaklığı
Belgesi'ne (KOB) karşılık olarak aday ülkelerin bir Ulusal Program (UP) hazırlamaları beklenir. 15-20
sayfalık kısa bir doküman olan KOB'un içerisinde genel ifadeler yer alır. Örneğin, 35 fasıldan biri olan "13Balıkçılık" faslı altında 2006 yılına ait KOB'da kısa vadede "balıkçılık yönetimi, denetimi, pazarlama ve
yapısal düzeltmeye ilişkin mevzuatın AB müktesebatı ile uyumlaştırılması, idari kapasitenin güçlendirilmesi"
öngörülmektedir. Bu tedbirin, Türkiye'de hangi kurumlar tarafından, hangi vadelerde, nasıl bir kurumsal
yapılanma çerçevesinde ve hangi mali kaynaklar kullanılarak yapılacağı Ulusal Program'da detaylı olarak
verilir. Dolayısıyla 15-20 sayfalık bir KOB belgesine karşılık 600700 sayfalık Ulusal Programlar hazırlanır.
Ulusal Program'ın, Katılım Ortaklığı Belgesi'nde yer alan tedbir ve süreler ile uyumlu olması esastır. Ancak,
Ulusal Program hazırlıklarında sadece Katılım Ortaklığı Belgesi'ndeki önceliklerin değil bazı konularda aday
ülkenin önceliklerinin de dikkate alınması doğaldır.
e) Katılım Ortaklığı Belgeleri
Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB), adaylığı resmen kabul edilen her ülke için Avrupa Komisyonu
tarafından hazırlanan ve Konsey tarafından onaylandıktan sonra, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bir
belgedir. Dolayısıyla AB müktesebatının bir parçasıdır. Katılım Ortaklığı Belgesi aday ülkeler için bir tür yol
haritasıdır. Bu belgede üyelik için alınması gereken önlemler, kısa ve orta vadeli öncelikler şeklinde, siyasi
kriterler, ekonomik kriterler ve AB müktesebatına uyum başlıkları altında (mevcut durum itibarıyla 35 fasıl)
sıralanır. Ayrıca, söz konusu belgede AB'nin mali yardımlarına ilişkin hususlar da yer alır. KOB'da yer alan
kısa vadeli önlemlerin KOB'un yayım tarihinden itibaren genelde 1 -2 yıl, orta vadeli önlemlerin ise 3-4 yıllık
bir sürede yerine getirilmesi öngörülür. KOB, ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenir. Başka bir ifadeyle, aday
ülkenin yerine getirdiği hususlar KOB'dan çıkarılır; geri kalan önlemler ise yeni bir takvime bağlanır.
f) Ortaklık Konseyi Kararları
Türkiye ile o zamanki ismiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında gümrük birliği temeline
dayanan bir ortaklık ilişkisinin kurulması amacıyla Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Ankara Anlaşmasıyla
belirlenen amaçlara ulaşılmasını sağlamak ve bu ortaklık ilişkisinin uygulanmasına ve geliştirilmesine yönelik
her türlü düzenlemeyi yapmak üzere temel karar organı olarak bir Ortaklık Konseyi oluşturulmuştur. Ortaklık
Konseyi bu görevine ek olarak Anlaşma'nın amaçlarının gerçekleştirilmesi için yararlı tavsiyelerde
bulunabilir, ortaklık rejiminde elde edilen sonuçları dönemsel olarak inceleyebilir. Ayrıca ortaklık rejiminin
gerçekleşmesi yolunda, Anlaşma amaçlarından birine ulaşmak için, Anlaşma taraflarının bir ortak davranışı
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gerekli görüldüğü takdirde, bunun için gerekli yetki Anlaşmada öngörülmese bile Ortaklık Konseyi uygun
kararları alabilir.
g) Kurumsal Yapı
Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AT) arasında Ankara Anlaşması ile kurulan ortaklık rejiminde, anılan
ortaklığın yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla bir kurumsal yapı da getirilmiştir. Ortaklık ilişkisi açısından
büyük önem taşıyan bu yapının içinde bulunan organlar:
Ortaklık Konseyi
Ankara Anlaşmasının 6'ncı maddesinde, Türkiye ile AT arasındaki ortaklık rejiminin uygulanması ve
gittikçe gelişmesini sağlamak üzere tarafların bir Ortaklık Konseyi oluşturmaları öngörülmüştür. Ortaklık
Konseyi bir yanda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin temsilcisi üyeleri, diğer yanda Topluluk üyesi
devletlerin hükümetlerinin temsilcileri ile AT Konseyi ve Komisyonundan gelen üyelerden oluşmaktadır.
Dönem başkanlığı altı ayda bir değişmekte ve sıra ile yapılmaktadır.
Ortaklık Komitesi
Ortaklık Komitesi, Ortaklık Konseyinin, Ankara Anlaşmasının 24'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasından
aldığı yetkiyle, görevlerini düzenli ve sürekli biçimde yerine getirmesini sağlamak hususunda kendisine
yardımcı olmak üzere, 3/64 sayılı Kararıyla, 1964 yılında kurduğu yardımcı bir organdır. Görevi, Ortaklık
Konseyinin gündemini hazırlamak ve Ortaklık Konseyinin vereceği talimatlara uygun olarak, ortaklık
ilişkisiyle ilgili teknik sorunlar üzerinde incelemeler yapmaktır.
Karma Parlamento Komisyonu
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Türkiye-AB ortaklığının demokratik denetim organı
olarak düşünülmüştür ve Ankara Anlaşması'nın 27. maddesi uyarınca oluşturulmuştur. Türkiye-AB Karma
Parlamento Komisyonu'nun hukuki dayanağı 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye ve AET
Arasında Bir Ortaklık Yaratan Antlaşma’nın 27. maddesidir.
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi
Karma İstişare Komitesi, Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sosyal ve ekonomik
diyaloğun kurumsallaşması amacıyla oluşturulmuştur.
Gümrük İşbirliği Komitesi
Gümrük İşbirliği Komitesi, Ankara Anlaşması'nın, Ortaklık Konseyi'ni, görevlerinde kendisine
yardımcı olabilecek her Komiteyi kurmaya yetkili kılan 24’ncü maddesine dayanılarak 15.12.1969 tarihinde
alınan 2/69 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilmiştir. İlk toplantısını 28.10.1979 tarihinde
gerçekleştiren ve 12.11.1982 tarihinde yaptığı 9 uncu toplantısından sonra 10 yıl süre ile toplanamayan
Komite, 3 Aralık 1992 tarihinde gerçekleştirdiği 10 uncu toplantısından itibaren düzenli işleyen ve gümrük
birliğinin tamamlanması sürecinde gümrüklerle ilgili teknik hususları ele alarak Ortaklık Konseyi'ne önemli
ölçüde yardım sağlayan bir platform haline gelmiştir.
Gümrük Birliği Ortak Komitesi
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Türkiye ile AB arasında kurulan gümrük birliğinin uygulama koşullarının düzenlendiği 1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca, Gümrük Birliği'nin işleyişiyle doğrudan ilgili olan alanlarda (ortak ticaret
politikası, ortak rekabet politikası, gümrük mevzuatı vb.) Türk mevzuatının AB mevzuatıyla sürekli
uyumlaştırılması ilkesi kabul edildi ve bu ilkeyi hayata geçirmek için Gümrük Birliği Ortak Komitesi adında
yeni bir organ kuruldu.
SONUÇ
II. Dünya Savaşı’ndan sonra savaşların yokluk, ölüm, kan ve göz yaşı getirmesinin yanında ekonomik
darboğaz getirdiğini gören Avrupalı devletler bu bölünmüşlüğe bir son verme düşüncesi ile birlikte hareket
etme fikriyle Paris Antlaşması ile başlayan bir süreci halen daha devam ettirmektedirler. 1957 yılında Roma
Antlaşması ile kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu ile birlikte Türkiye topluluğa üye olma düşüncesi ile
Adnan Menderes döneminde başvuru sürecini başlatmıştır.
Aradan geçen zaman içerisinde AET, AT ve AB gibi çeşitli isimler altında faaliyetlerine devam eden
Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler imzalanan birçok antlaşma ile devam etmektedir. Çeşitli
zamanlarda meydana gelen bu girişimler ve antlaşmalar Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki ilişkileri ileri
düzeylere taşımıştır. Türkiye Cumhuriyeti dönem dönem sıkıntılar yaşayan ve gerilen ilişkilere rağmen
Avrupa Birliği’ne tam üyelik düşüncesinden vazgeçmemiştir. 03 Ekim 2005 tarihinde Türkiye için Müzakere
Çerçeve Belgesi’nin yayınlanması ile birlikte tam üyelik için müzakere sürecine girilmiş olması Türkiye
Cumhuriyeti açısından oldukça önemli bir süreçtir ve halen daha devam etmektedir. Bütün bu gelişmeler elde
edilen kazanımlar değerlendirildiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik açıdan
oldukça fazla kazanım elde ettiği ve kendini çağdaş bir seviyeye yükselttiği görülmektedir. Ancak halen daha
istenilen seviyeye ulaşmadığı ve eksiklerini gidermesi gerektiği ifade edilmelidir. Ayrıca ele alınması gereken
bir diğer husus ise Avrupa Birliği’nin de çeşitli konularda Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı ön yargılar
barındırdığıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nden çok daha az gelişmişlik seviyesine sahip olan ülkelerin üye
yapılmasına karşın Türkiye’nin bundan faydalanamamasının ön yargılı davranışlardan kaynaklandığı
düşünülmektedir.
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(24)
Filiz GÜNDEREN
URARTU MİMARİ VE SANATI
URARTU ARCHITECTHS AND ART

ÖZ
Van ovası merkez olmak üzere Doğu Anadolu’nun yüksek yaylasında yaşamakta olan topluluklar,
güneyde düşman Assur Krallığına karşı birleşmiş ve Urartu krallığını kurmuştur. Yerleşim alanı olarak yüksek
tepeli ve dağlık alanları tercih eden bu krallık mimari açıdan günümüze kadar ulaşan görkemli kaleler, anıtsal
kaya kapıları, tek odalı ya da çok odalı mezarlar, steller bırakmıştır.
Bölgenin zengin maden yataklarının avantajını çok iyi kullanan Urartu krallığı sanatsal açıdan eşsiz ve
seçkin eserler vermiştir. Bu sanat anlayışı bazen çevre kültürlerin etkisinde bazen de kendine özgü eklektik
bir sanat anlayışı taşır.
Anahtar Kelimeler: Urartu, Assur, krallık, kale, sur, kazan, takı, fibula.

ABSTRACT
The comminities who live in the high plateaus of easth Anatolia especially these who lived in Van
lowland united aganist the Assyrian Kingdom in the south and this established the Urartu kingdom. The
kingdom who prefer high peaked and mountainous areas as a setlement left architecturally magnificent castles
the monumental rocks doors, single-room or multi-room tomb, steles that extand.
Urartu kingdom took the advantages of the rich mineral resourches of the area and gave unique and
excellent works of art. This sense of art, sometimes, was infulunced from near by cultures or bore distinctively
eclectical traces.
Keywords: Urartu, Assyrian, kingdom, castles, city, walls, boiler, jewelry, fibula.
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GİRİŞ
M.Ö. 6- 9 Yüzyıllar arasında başkentliğini Van Ovansında Tuşpa ve Ruşahili’nin yaptığı Urartu
Krallığı; Doğu Anadolu olmak üzere Transkafkasya ve Kuzeybatı, İran bölgelerine egemen olmuştur. Birçok
yerel beylik arasından bir devlet kurma başarısını gösteren ve çok geniş bir coğrafyaya hükmetme başarısını
elde eden krallık zamanla oluşan kültürel bir birikime sahiptir. Bu kültürel birikim sayesinde krallık bir dönem
Anadolu coğrafyasında hem politik bir güç olmayı başarmış hem de Anadolu kültürüne zengin bir miras
bırakmıştır.
URARTU MİMARİ ve SANATI
Urartu mimarisinde dikkat çeken yapıların başında yüksek dağ silsilelerinde topografyanın vermiş
olduğu malzemenin kullanılarak etrafı surlarla çevrilmiş hemen hemen tüm krallık sathında kurulu kaleler
gelir. Yapılış amaçları kimi bölgelere göre birbirinden farklılık arz eden Urartu kalelerinin biçimini daha çok
arazinin koşulları belirlemiştir. Askeri nedenlerden dolayı savunma amaçlı yapılan kaleler kayalık tepelerde
tercih edilmiştir. Kaleler ayrıca Urartu askeri yapısını da temsil eder.
Urartu kalelerini temsil eden unsurların başında harçsız ve yarı kiklobik oluşu gelir. Diğer önemli iki
özellik ise ‘yalancı merdivenler’ ve yapı malzemesi olarak siyah bazalt taşın kullanılmasıdır. Yapı malzemesi
olarak siyah bazalt taşın yanı sıra eski dönemlerde (örneğin: Sardur Kalesi) kalelerin yapımında kireç taşı da
kullanılmıştır. Urartu mimarisinde en fazla kullanılan malzeme taş, kerpiç ve ahşaptır. Urartu kale duvarları
ve surları üst üste yatay sıralardan oluşan kare ve dikdörtgen taşlardan yapılıdır. Urartu kale mimarisi Kral
Minua’dan başlayarak zamanla gelişim ve değişim göstermiştir. Bu dönemden itibaren kalelerde kule ve
benzeri çıkmalar yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.246
Urartu mimarının ağırlık noktası askeri açıdan savunma amaçlı yapılmış olmalarıdır. Yükseklikleri 1015 metreyi bulan surların dış yüzü çoğu kez iyi işçilikle yapılmış prizmatik bloklardan oluşur. M.Ö. 8 yüzyılda
yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Yapıların dış hatları arazinin verilerine uydurulurken, kule ve benzeri dış
çıkıntılardan vazgeçilmiştir. Temiz su, pis su kanalizasyon gibi alt yapı tesisleri önceden tasarlanmış ve
uygulanmıştır. İlerleyen dönemlerde yer darlığı sorununa çok katlılık ve teras gibi mimari anlayış ile çözüm
bulunmuştur.247 Başlangıçta savunma amaçlı olarak yapılan kaleler Urartu ülkesinin merkezinde
yoğunlaşırken krallık büyüdükçe kalelerin görevi değişmiş ve merkezden dışarı doğru yayılma göstermiştir.
Örneğin Menuahinili, Teişebahinili ve Ruşahinili gibi kaleler bu amaç üzerine yapılmış kalelerdendir. Urartu
kalelerinin seçiminde rol oynayan etkenler şunlardır: Bulundukları coğrafyanın tomografik verilerinden
yararlanarak dağ taşlarından kale temellerini oluşturmak. Bölgenin maden kaynaklarını teminini ve işleyişini
sağlamak. Su kaynaklarına yakın olmak ve yapılan her yeni sulama kanalını tesislerinin güvenliğini sağlamak.
Herhangi bir savaş esnasında savunmayı güçlü kılmak ve düşmanın ulaşımını zorlaştırmak. Askeri amaçlarla
kurulan Urartu kalelerini görev açıcısından beş guruba ayırmak mümkündür. Muhafaza ve gözetleme
maksadıyla inşa edilen kaleler; yüksek ve ulaşılması güç dağ silsilelerinde kurulmuş olan bu tür kaleler bütün
bir araziyi izleme fırsatı sağlamaktadır. Genellikle bu kalelerin yakınında su ihtiyacını karşılayan çay ve
pınarlar bulunmaktadır. Urartulular suyu kaleye çekmek için seramik borular kullanmışlardır. Örneğin Tuşpa,
Toprakkale, Tsovinar, ve Amkuberd kaleleri bu tür kalelere birer örnek teşkil eder. Büyük yerleşme yerleri
yani sığınma kaleleri; çoğu zaman geniş alanları kaplamış bu tür kaleler bazen kısmen bazen de tamamen
surlarla çevrili olup hemen arka kısmında binalar yer alır. Örneğin Haykaberd, Sarand, Kamana, Yılan Kare
Kaleleri bu tür kalelere birer örnek teşkil eder. Yöresel idari merkezi olan kaleler; Urartu devleti taşrasında
246
247

Salvini, 2006: ss. 144-145.
Sevin, 2005: 116
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inşa olmuş bu tür kaleler içerisinde Urartu valisinin konağı ve bir askeri garnizon bulunur. Bu kaleler zapt
edilen bölgenin idari merkezini oluşturur. Örneğin Arin-berd, Karmir- pulur, Nor-bayazıt ve Bastam bu tür
kalelere birer örnektir. Stratejik açıdan önemli olan bölgelerde askeri ve ticari yollarda kurulu kaleler; diğer
kale türlerine göre daha küçük olmasına rağmen ulaşılması güç yerlerde askeri ve ticari yolları korumak ve
güvenliğini sağlamak amacıyla kurmuşlardır. Bu kalelerin surları güçlü ve dayanıklıdır. Örneğin Anzavurtepe
ile Aşağı ve Yukarı Anzaf kaleleri bu tür kalelere birer bir örnektir. Liman kaleleri; kimi araştırmacıların göl
kenarlarında kurulmalarından ötürü sınıflandırdığı bu tür kalelere örnek Amik kalesi, Van kalesi ve
Argiştihinili kalelerini vermek olanaklıdır.
Urartu askeri mimarisinde zamanla üç önemli gelişme ve değişme dikkati çeken unsurların başında
gelir. Bu değişimi ve yapılanmayı şu şekilde adlandırmak mümkündür. Kiklopik, klasik ve üç kale. Bu
yöntemlerin en eskilerinden olan kiklopikde dört yerine beş ya da daha fazla kenarı olan çok büyük ve kaba
taşlar kullanılmıştır. Bu yapım şeklini Anzaf, Zivistan, Umudum tepe, Hoşap, Keçikıran, Deli Çay Kalesi ve
kısmen Van Kalesi’ Madri Burç kalelerinde görmek mümkündür. Kral Menua devrinden başlayarak klasik
olarak adlandırılan yeni bir yönteme geçilmiştir. Bu yapı şeklinde taş bloklar daha küçük ve nerdeyse kare
şeklindedir. Kiklopik yöntemin aksine taşların arası hiç boşluk kalmayacak şekilde dizilmiş ve harç
kullanılmamıştır. Bastiyon ve kuleler klasik yöntemin bir diğer dikkat çeken unsurlarındandır. Körzüt Kalesi,
Yukarı Anzaf Kalesi, Anzavurtepe, Mudjesir, Hidari Kalesi, Qalat Kalesi ve Tepedosogh Surları bu yapım
şekline örnek teşkil eder. II. Sarduri zamanından itibaren Urartu mimarisinde üç kale olarak adlandırılan yeni
bir sitil uygulanmaya başlanmıştır. Kiklopik ve klasik yöntemlerin aksine taş bloklar çok daha küçük ve
dikdörtgen olup itinalı bir şekilde yerleştirilmiştir. Çavuştepe ve Ayanis Kalesi bu sitile birer örnektir. Urartu
kale inşaatında genel olarak bazalt, andezit, kireç taşı gibi sağlam taşlar kullanılmıştır. Kalelerin duvar
kalınlığı çoğu zaman 3-4 m’ye kadar olurken yüksekliği kimi zaman 20 m’yi bulur. Genel itibariyle sur
duvarlarının temeli taş bloklarla yapılmış olup üzerine ahşap ve tuğlalar ile çıkılmıştır. Tuğlalar kerpiç kesme
tekniği ve mühre tekniği kullanılarak yapılmıştır. İlerleyen dönemlerde kalelerin en zayıf noktalarına rizalit
olarak adlandırılan çıkıntılar yerleştirilmiştir. Bu rizalitler sur duvarları boyunca eşit aralıklarda uzanırken
boyutları merkezden merkeze değişiklik gösteren genelde 1 m.’ den daha küçük yapılardan oluşur. 248
Urartu mimarisinde dikkat çeken bir diğer yapı şekli Anıtsal Kaya Kapılarıdır. Bu kaya nişleri
günümüzde yöre halkı tarafından Taş kapı, Kör Kapı, Yalancı Kapı, Çoban Kapısı veya Hazine Kapısı olarak
anılır. Anıtsal Kaya Kapılarının içlerine yazdırılan çivi yazıları Urartu Krallığı tanrı, tanrıça, kült törenleri ve
diğer dinsel inanışları hakkında bilgiler verir. Urartu dini inanışına göre; Tanrı Haldi adına yaptırılan bu tür
kaya nişlerinin içinden tanrıların çıkacağına inanılmaktadır. Günümüzde en iyi bilinen üç kaya nişi; Hazine
Piri Kapısı, Yeşilalıç Kapısı, Meher Kapı Van bölgesindedir.249
Urartu kaya mezarları mimari bakımdan tek odalı ve çok odalı olarak sınıflandırılır. Çok odalı kaya
mezarları başkentteki Van Kalesi olmak üzere birçok büyük merkezde görülür. Boyutları bakımdan dikkat
çekici olan çok odalı kaya mezarları kapıları rahatlıkla girilebilecek genişlikte ana oda ve yan odalardan
oluşur. Başkent Van’dan uzaklaştıkça kaya mezarlarının ölçüleri küçülmekle beraber plan ve ayrıntılar tekrar
edilir. Kaya mezarlarının dikkat çeken özelliği Urartuca çiviyazılı kitabelerdir. Van Kalesinin güney batı
yüzüne açılan Horhor Odaları olarak adlandırılan kaya mezarlarının cephesinde Kral I.Argişti’nin bütün
seferlerinin anlatıldığı uzun yazıt bunlardan en iyi bilinen örneğidir. Neft Kuyu, Van-İçkale, Van-Doğu
odaları, Muş-Kayalıdere, Ağrı-Atabindi, Kars-Yoğunhasan, Erzurum –Çelikli, Erzurum-Hasanova III,
248
249

Yermukhamedova, 2005: ss. 111-115.
Belli, 2005: 90
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Erzurum-Marifet, Erzurum- Pasinler, Tunceli-Kaleköy, Erzincan-Şirinkale, Elazığ-Palu I,II, III, Iran-Sangar,
Iran-Kale Hodar A Urartu çok odalı kaya mezarlarıdır. Tek odalı kaya mezarları ise ana kaya üzerine açılmış
bir giriş, küçük bir kapı açıklığı ve tek odan oluşur. Bir veya en çok üç kişi için yapılan bu mezarlar içinde ölü
yatağı bulunup bulunmamasına göre kendi içlerinde çeşitlilik arz ederler. İçinde sekilerin bulunduğu tek odalı
mezarlar soyulmuş olduklarından ötürü içlerindeki ölü armağanlarına ulaşılamamıştır. Van-Küçük Horhor,
Van-V Nolu Mezar, Van-Ermişler, Muş-Yeniköy, Tunceli-Bağın I,II, Tunceli-Vasgirt I, III, IV, TunceliMazgirt, Erzurum-Aydınsu, Ağrı-Dayıpınarı, Elazığ-Çkolos, Elazığ-Kürdemlik, Elazığ-Tanrıvermiş I, II, III,
Elazığ-Mergamendi, Elazığ-Hcıseli-Erbildi, Elazığ-Gökbelen-Köşker, Sivas-Divriği Urartu tek odalı kaya
mezarlarıdır.250 Urartu’da en yaygın olarak karşılaşılan anıt tipi stellerdir. Bu steller Tanrı Haldi adına
adanmıştır. Tanrı Haldiye adananların dışında Güneş Tanrısı Siuini, Hutuini, Elipuri, Quera’ya adanan
stellerde bulunmaktadır. Bir kentin kuruluşu, bir kanalın açılışı, kralın hertürlü projesi bu stellere konu olmuş
ve krallar stellerde övülmüşdür. Krallık yeni bir bölge ve kentin fethinin hemen ardından bir stell dikdirmiştir.
Bu türdeki stelllere Erzurum’un doğusunda Kars yolu üzerinde yer alan Zivin steli örnek verilebilir. Bir diğer
örnek Zağros Bölgesine uzanan askeri yolun belli bir noktasına dikilen Karagündüz steli’dir. Kelşin ve
Topzawe stelleri ise içerikleri bakımından önemli olup çift dilde yani hem Asur hem Urartuça yazılmıştır.
Stellerin büyüklükleri ve kapsamları farklıdır. Kral İşpuini ve Minua tarafından dikilen çok sayıda stellerde
günümüze ulaşan stellerdendir. Urartuların bu anıt tipini kullanmaları din olgusu içinde yer alan kült yapıları
ve ayinleri ile ilişkilendirilebilir.251
Urartu sanatı yönetici sınıfın oluşturduğu çevre kültürlerden etkilenen ve etkileyen bir sanat
görünümündedir. I.Sarduri ve oğlu İşpuini’den başlayarak oluşan devlet yapısı sanat ta da kendisini göstermiş,
krallığın hızlı yükselişle birlikte çevre kültürlerden esinlenen eklektik bir sanat anlayışı ortaya çıkmıştır. Sanat
anlayışında en yoğun etki komşu Assur olmuştur.252 Urartu sanatının Assur etkisinde kaldığı en belirgin
yapılar Urartu duvar resimleridir. Bu yapılar genelde anıtsal yapıların duvarlarında bezeme, süslemeler ve
figürlerde görülür. M.Ö. 12. Yüzyıldan itibaren tunca göre daha sağlam ve dayanıklı olduğu için demir
madeninin kullanım alanı genişlemiştir. Demir silah yapımının yanı sıra her türlü sanat eserinin yapımında da
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Urartu memleketi bu açıdan komşu krallıkları kıskandıracak avantaja
sahiptir. Assur krallarının kitabelerinden de anlaşıldığı üzere iktidara gelen her kralın öncelikli olarak Urartu
topraklarına sefer düzenlemesi krallığın ne denli zengin maden kaynaklarına sahip olduğunu ispatlar
niteliktedir.253 Krallık topraklarının maden bakımından zenginliği Urartu’yu maden işçiliğinde oldukça
başarılı kılmıştır. Madencilikte ki bu gelişmeler Urartu metal aletlerinin yapımının yanı sıra imar
faaliyetlerinde olumlu etkilemiştir. Tarımı canlı tutabilmek için baraj, gölet ve sulama kanalları yapılmıştır.
Metal aletler bu su yapılarında kullanılan taşların çıkarılmasında, işlenmesinde, su yapısının oluşturulacağı
alanın kazılmasında büyük bir kolaylık sağlamıştır. Bölge deprem kuşağın da yer almasına rağmen Urartu
dönemimde yapılan su yapılarından birçoğu halen ilk haliyle günümüze kadar ulaşmıştır. Böylece Anadolu’da
kendilerinden sonraki toplumlara sulamaya dayalı tarımın yaygınlaşmasında ve barajların gelişmesinde Urartu
Devleti önemli bir köprü görevini üstlenmiştir.254
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün araştırmalarına göre bölge Krallığın kurulduğu saha bakımından
Köroğlu, 2008: 21-38
Salvini, 2006: ss. 180-181.
252
Sevin, 2005:116
253
Memiş, 2009: ss. 130-131.
254
Yasin Topaloğlu, Kuzeydoğu Anadolu Urartu’nun Tarihi Mirası (Kalıntıları) Ve Arkeolojik Verileri,(Yayımlanmamış Doktara
Tezi ), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Erzurum 2009, ss. 66-68.
250
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tomografik olarak zengin maden yataklarına sahiptir. Doğu Anadolu bakır yatakları bakımından zenginken
kalay bakımından fakir bir bölgedir. Kalay olasılıkla Afganistan ve Orta Asya’dan getirilmiştir. Urartu
bölgedeki bu zengin yataklar sayesinde madencilikte başarı elde etmiş ve eşsiz sanatsal eserler meydana
getirmiştir. Urartu maden sanatının en güzel örneklerini Ayanis ve Anzaf Kalesi kazılarından görmek
mümkündür. Ayanis Haldi Tapınağı duvarına asılmış ortasında beş kilogramağırlıkta kükreyen bir aslan
başının bulunduğu 1 metre çapındaki kalkan bunun en yeni ve güzel örneğidir. Ayrıca Van-Karagündüz,
Evditepe ve Hakkâri kazılarında düşük karbonlu dövme demirden çok sayıda eser bulunmuştur. Bunlar
dünyanın gerçek anlamda en eski demir buluntularındandır.255 Urartu da maden sanatının en dikkat çeken
eserlerinin bir kısmı da tunçtandır. Urartu dönemine ait tunç eserler dökme ve dövme tekniği ile yapılmıştır.
Dökme tekniğinin örneklerini doğa dışı heykelcikler oluşturur. Boğa başı ve siren biçimli kazan eklentileri de
bu gruba dâhildir. İnsan büyüklüğünü bulan şamdan ayakları, dağa dışı hayvan heykelcikleri, ok uçları, çeşitli
silahlar, iğneler, at yularları ve buna benzer diğer nesnelerde bu tekniğin örneklerini teşkil eder. Urartu tunç
eserleri içerisinde kalkanlar ve diskler Urartu üslubunu içeren öğeler taşır. Örneğin Karmir-blur’da ele geçen
II. Sarduri’ye ait tunç kalkan üzerinde aslan ve boğaların hareketsiz biçimde tasvirleri bulunmaktadır. Son
dönem kazılarında ele geçen tunçtan levhalar doğaüstü yaratıklar ve hayvanların sıralanması ile
bezenmiştir.256 Kalelerde üretilen Urartu eserlerinin özeliklerinden biri birçoğunda krala ait kısa yazıtların
kazılmış olmasıdır. Toprakale’de bulunan Haldi tahtının parçaları buna bir örnek teşkil eder. Ahşap taht,
yüzleri fildişi kakmalı ve kısmen altın kaplamalı tunçtan insan ve karışık yaratık heykelcikleri ile bezenmiştir.
Ayrıca günümüzde Kudüs-İsrail Müzesinde bulunan, üçayağı üzerinde aslan heykelcikleri ile süslü Patnos
kandili üzerinde Kral Minua’ya ait olduğunu ifade eden yazıt bulunur. Miğferler, kalkanlar, kemerler,
sadaklar, araba ve at koşum takımları çoğu kez kabartma resimlerle süslenmiştir. Urartu eserlerinde bezeme
ve süslemelerde Assur etkisi görülmesine rağmen Urartu sanatı Kuzey Suriye ve Kuzey Mezopotamya
mirasından kaynaklı ortak bir kültür mirasından gelişmiştir. Resim sanatının dikkat çeken temaları ise aslan,
boğa, grifon, kanatlı at, kimi gerçek üstü yaratıklardır. Urartu da resim sanatını saray biçemi ve halk biçemi
olarak ikiye ayırmak mümkündür. Saray sanatını temsil eden unsurlar başında kalelerde bulunan eserler
oluşurken, halk biçemini genelde halk mezarlarında bulunan eserler oluşturur. Bu türü en iyi temsil eden
örneklerini Van’ın Giyimli köyünde yağmalanan tunçtan levhalar temsil eder. 257 Urartu işçiliğini ve sanatını
yansıtan tipik örneklerden biride ağız kısmında boğa başı eklentileri bulunan kazanlardır. Urartu maden
işçiliği ve sanatını temsil eden kazanların en iyi örneği Erzincan Altıntepe kazanıdır.258
Urartu halkı Yakın Doğu’nun mücevhere en düşkün uluslarındandır. Urartu takı sanatı bazen kendine
özgü bazen de çevre kültürlerden etkisinde kalan bir karaktere sahiptir. Takılar demir, altın, gümüş, tunç,
kurşun, kemik, fildişi ve renkli taşlardan yapılmıştır. En yaygın takı türlerinin başında Urartu öncesi demirden
yapılan, Urartu’dan sonra gümüş ve tunçtan genellikle döküm tekniğiyle yalpan bilezikler gelir. Saray için
üretilen altın ve gümüşten bileziklerin tipik özelliği aslan ve ejder başı ile süsülenmiş olmasıdır. Bu türün en
iyi ve en güzel örneği Van Müzesinde bulunan gövdesi tunçtan kabartmalı, uçlarının altından aslan başları ile
süslü bileziktir. Krallığın simgesi olarak beliren aslan ve ejder başlı bilezikler yüksek sınıflar tarafından
kullanılmış ve saray ustaları tarafından yapılmıştır. Patnos’taki Giriktepe Sarayının harem dairesinden,
başkent soylularının gömüldüğü Altıntepe ve Kalecik nekropolleri ile Bitlis’in Aadilcevaz ilçesindeki odamezarda, Iğdır Melekli nekropoli ve Ermenistan’daki kazı çalışmalarında gümüşten ve tunçtan bilezikler
255
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bulunmuştur. Urartu takı sanatını temsil eden yüzük örneklerine Karagündüz kazı yeri iskeletlerinin
parmaklarında çokça görmek mümkündür. Krallığa geçişten sonra yüzük kullanımı azalırken tunç ve
gümüşten spiralli halkalı yüzükler kullanılmıştır. Yüzüklerin daha süslü olanlarını yalnızca kral ve üst
görevliler kullanmıştır. Urartu öncesi yaygın bir şekilde kullanılan diğer bir takı türü ise iğnelerdir. Urartu
öncesi demirden yapılı iğneler, Urartu Krallığı döneminde tunç, gümüş ve altından yapılmıştır. İki farklı
teknikle yapılan iğnelerde en çok aslan ve karışık boğa aslan figürleri ile sırt sırta grifon figürleri
kullanılmıştır. İğnelerin mezarlarda bulunuşu öteki dünya ile ilişkilendirilebilir. Urartu takı örneklerine
yepyeni bir tür olan ve Orat Anadolu’daki Phrygler’den gelen fibulalar da eklenmiştir. Fibulalar; altın, gümüş
ve tunçtan, ‘U’ ya da yarım daire şeklinde yuvarlak kesitli bir yaya ile iki kol arasına yerleştirilen bir iğneden
yapılmıştır. Van’da erken örneklerine Karagündüz mezarlarında rastlanılmış olan Urartu takılarından küpeler
altın tel halkaya boncuk ile süslenmiştir. Sonraki dönemlerde diğer takı türlerinde olduğu gibi Urartu ustaları
tarafından Assurdan örnek alınarak yeniden şekillendirilen küpeler altın, gümüş ve eloktrondan yapılmıştır.
Urartu öncesi köklü bir geçmişi olan boncuk işlemeciliği, genelde akik, kornalin, fayans, firit-cam, antimon
boncuklardan yapılmıştır. Urartu sonrası bu boncuk türlerine garnet, opalin ve lüle taşı ile mekik, disk ve küre
biçimli boncuklar eklenmiştir.259
SONUÇ
Krallığın hemen hemen her bölgesinde ülkenin siyasi ve kültürel sınırını çizen kaleler Urartu
mimarisini temsil eden en önemli yapılardır. Krallık büyüdükçe kaleler merkezden dışarıya doğru inşa edilmiş
ve zamanla yapım yöntemleri değişmiştir. Yerleşmeler ve yol istasyonları bu kalelere koşut olarak
kurulmuştur. Urartu Krallığını önceki uygarlıklardan farklı kılan demir cevherini başarılı bir şekilde işlemeleri
onların hem mimari açıdan hem de sanatsal açıdan zengin kültürel miras bırakmalarını sağlamıştır. Sonuç
itibari ile Doğu Anadolu Bölgesinin en dikkat çekici uygarlıklarından olan Urartu krallığı bırakmış olduğu
zengin kültürel miras sayesinde kendisinden sonra gelen medeniyetlere basamak görevi olmuş ve günümüze
kadar ulaşan görkemli mimarinin yanı sıra dünyanın birçok yerinde sergilenen çok sayıda el sanatları
bırakmıştır.
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(25)
Zeynep
Meral METİN GÖKSU
ORTAOKUL 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İNTERNET
KULLANMA BECERİLERİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ)
INTERNET USING SKILLS OF SECONDARY SCHOOL SIXTH AND SEVENTH GRADE
STUDENTS IN SOCIAL SCIENCES LESSON
TAŞYÜREK;

ÖZ
Araştırmanın amacı, Ortaokul 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde internet kullanma
becerilerinin ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nicel yöntem
benimsenmiştir. Veri toplama aracı olarak ise araştırmacı tarafından geliştirilen öğrenci gözlem formu
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Erzurum ili Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde okuyan 60 Sosyal
Bilgiler öğrencileri oluşturmuştur. Çalışma evrenini oluşturan öğrenciler, tesadüfi örnekleme yoluyla
belirlenmiştir. Araştırmaya dâhil edilen 60 öğrenci, yapılandırılmış gözlem formunda yer alan soruları
uygulamalı olarak göstermiş ve öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar yüzde ve frekans olarak analiz
edilmiştir.
Yapılan gözlem sonucunda, öğrencilerin tamamının Sosyal Bilgiler dersiyle ilgili kaynaklara
internetten ulaşabildikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin bazı becerileri ise yüzde 60-75 arasında yaptıkları
gözlenmiştir. Ancak öğrencilerin online kütüphanelerde araştırma yapma, video indirebilme, internette sanal
müze gezisi yapma gibi becerileri düşük oranda yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç öğrencilerin resim,
harita indirme ve video izleme gibi becerileri yapabildiklerini ancak beceriler zorlaştıkça öğrencilerin yapma
oranlarının da düştüğünü göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, beceri, internet, öğrenci.
ABSTRACT
The aim of the research is determining the level of 6th and 7th grade students' internet using skills in
Social Sciences lesson. Quantitative method is used for this purpose. Student observation form which is
developed by the reseaecher is used as data collection tool. The study system of this research consists of 60
Social Sciences students in Yakutiye and Aziziye districts of Erzurum. Students who create the study system
are determined via random sampling method. 60 students who took part in the research showed the questions
that located in the structured observation form practically and the answers given by students were analysed
as percentage and frequency.
As a result of the observation, it is determined that all students are able to reach sources about Social
Sciences through internet. It is observed that students perform some skills in 60-70 percentage; some skills
like searching in online libraries, downloading videos, visiting museums virtually are performed in 30-45
percentage. This result shows that students can perform skills like downloading images or maps and watching
videos but as skills get harder the ratio of students' success falls.
Keywords: Social Sciences, Skills, Internet, Student.


Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ilköğretim Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Bilim Dalı Doktora Öğrencisi, zeynep_tarih@hotmail.com

Arş. Gör. Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi
Anabilim Dalı, meralmetin38@hotmail.com.

202

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/SON-BAHAR, Özel Sayı(UASBK “II. ULUSLARARASI SOSYAL
BİLİMLER KONGRESİ” ÖZEL SAYISI)
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/AUTUMN, Special Issue(SPECIAL ISSUE of
UASBK “SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES”)

GİRİŞ
19. Yüzyılda Avrupa’da zorunlu modern eğitimin ortaya çıkmasını takiben, eğitim kurumlarının genel
amaçları toplumların ihtiyaç ve beklentileri ışığında şekillenmeye başlamıştır. Eğitim aracılığıyla öğrencilere
neler kazandırılması gerektiği, içeriğin ne olacağı, içeriğin nasıl ve ne kadar sürede öğretileceği soruları
eğitimde program geliştirme sürecini başlatmıştır. Bu çerçevede, 19. Yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başında
özellikle ABD’de eğitimde program geliştirme çalışmaları başlamıştır. Program geliştirme sürecinin bir ayağı
da eğitim aracılığıyla öğrencilere kazandırılacak olan niteliklerin sınıflandırılmasıdır (Mutluer, 2013, 356).
Bu doğrultu da 2005 yılında yürürlüğe giren yeni Sosyal Bilgiler programı, bireyin var olan deneyimlerini
dikkate alarak yaşama etkin katılımını, doğru karar vermesini, ve sorun çözmesini destekleyici yapılandırmacı
eğitimi temele alan bir yaklaşıma sahiptir. Bu yaklaşımda derslerin öğrenci merkezli işlenmesi öngörülmüştür
(Bilgili, 2013, 27).
Günümüzde okullarda okutulan farklı disiplinlerin her birinin öğrencilere kazandırmayı hedeflediği
bilgi, tutumlar ve beceriler öğretim programlarında yer almaktadır.
Yeni Sosyal Bilgiler programının önemli temel ögelerinden biri de becerilerdir.
Beceri, bilgi gerektiren ve performans içeren bir kavramdır. Öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde
kazanılması, geliştirilmesi, yaşama aktarılması hedeflenen kabiliyetler biçiminde tanımlanmaktadır
(Gömleksiz ve Kan, 2009, 40).
Beceri kavramının anlamı hakkında sosyal bilimciler arasında görüş birliği yoktur. Ekonomistler,
sosyologlar ve psikologlar beceriyi tartıştığı zaman sıklıkla farklı şeyler hakkında konuştukları görülmektedir.
Aktardığımız zaman, farklı dillerdeki bilim adamları hala konu üzerinde bir başkasını kabul etmektedir.
Disiplinler ve kültürler arasındaki diyalog ve tartışmaların çözüldüğü nadirdir. Doğal bilimlerdeki yapının
aksine, beceri “yetenek”, “ustalık”, “kabiliyet”, “hüner” gibi çok sayıda eş anlamıyla yaygın dildeki bu sosyal
bilim kelimelerinden birisidir (Green, 2011).
Yeni Sosyal Bilgiler programında yer alan becerilerden biri olan bilgi teknolojilerini kullanma becerisi;
yönergeden yararlanarak bilgisayarı kullanmayı, farklı kaynaklardan toplanmış bilgiyi kaydetme
biçimlendirmeyi ve tekrar kullanmayı, biçimlendirdiği bilgiyi bilgisayar ortamında sunmayı, metin, grafik,
renk ve ses efektlerini kullanarak çoklu ortamda rapor hazırlamayı, günlük hayatta ulaşabildiği teknolojik
ürünleri amacına uygun olarak kullanmayı içermektedir (MEB, 2005). Bu içerikten yola çıkılarak, ortaokul
öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde internet kullanma becerilerinin gözlem yoluyla araştırılmasına karar
verilmiştir.
Amaç ve Önem
Araştırmanın amacı, Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde internet kullanma
becerilerinin ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Bu araştırma, günümüzün önemli teknolojik araçlarından
biri olan interneti, Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin hangi boyutta ve ne dereceye kadar kullandıklarını
göstermesi açısından önemlidir.
Yöntem
Araştırmada nicel araştırma yöntem benimsenmiştir. Nicel araştırma, olgu ve olayları nesnelleştirerek
gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür.
Nicel araştırmanın amacı, bireylerin toplumsal davranışlarını gözlem, deney ve test yoluyla nesnel bir şekilde
ölçmek ve sayısal verilerle açıklamaktır (Gurbetoğlu, 1015, 8). Veri toplama aracı olarak ise araştırmacı
tarafından geliştirilen öğrenci gözlem formu kullanılmıştır. Araştırmada nicel verilerle var olan durum
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betimlenmiştir.
Araştırmanın çalışma evrenini Erzurum ili Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde okuyan 60 Sosyal Bilgiler
öğrencileri oluşturmuştur. Çalışma evrenini oluşturan öğrenciler, tesadüfi örnekleme yoluyla belirlenmiştir.
Araştırmaya dâhil edilen 60 öğrenci, yapılandırılmış gözlem formunda yer alan soruları uygulamalı olarak
göstermiş ve öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar yüzde ve frekans olarak analiz edilmiştir. Gözlem
sırasında araştırmacı ise katılımcı rolündedir. Gözlem uygulaması 19 Mayıs ortaokulu (n=20), Faik Güngör
ortaokulu (n=20) ve Ömer Nasuhi Bilmen (n=20) ortaokulunda yapılmıştır. Gözlem formunun maddeleri evet
(2), kısmen (1) ve hayır (0) şeklinde puanlanmıştır.
Bulgular ve Yorumlar
Araştırmaya dâhil edilen 60 öğrenci, yapılandırılmış gözlem formunda yer alan soruları uygulamalı
olarak göstermiştir. Öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar yüzde ve frekans olarak analiz edilerek tablo
halinde aşağıda verilmiştir.
Tablo 1
Sosyal Bilgiler Dersinde İnternet Kullanma Becerileri İle İlgili Öğrencilerin Dağılımı
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Gözleme başlamadan önce öğrencilere Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili örnek bir konu verilmiştir.
Öğrencilerin ister verilen örnek konuyu isterse kendilerinin belirlediği bir konuyu bilgisayardan uygulamalı
olarak göstermeleri istenmiştir. Verilen örnek konu ise Çanakkale Savaşı’dır.
Yapılan gözlem sonucunda, tablodan da anlaşılacağı üzere öğrencilerin tamamının “Sosyal Bilgiler
dersiyle ilgili kaynaklara internetten ulaşabilme” ve “Meteorolojiyi internetten takip edebilme” maddelerini
yaptıkları gözlenmiştir. Bu maddeleri yaparken öğrencilerin izlemiş oldukları yol ise;
İlk olarak Google arama motorunu açtı. Sonra “Çanakkale Savaşı’nın Önemi” diye yazdı. Gelen
sitelerden birkaçına baktı. Sonra kendine göre uygun olan bir siteyi açarak kaynağa ulaştı. (Ö-24)
Google’a “Erzurum’un beş günlük hava durumu” diye yazdı. Sonra gelen sitelerden herhangi birisine
girerek Erzurum’un hava durumuna ulaştı. (Ö-53)
Öğrencilerin tamamına yakınının, Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili resim, fotoğraf ve grafik gibi
materyallere ulaşabilme (% 98.3), Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili resim, fotoğraf indirebilme (% 85), Sosyal
Bilgiler dersi ile ilgili haritalara ulaşabilme (% 98.3), sınavlarla ilgili çıkmış sorulara ulaşabilme (% 85),
Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili video izleyebilme (% 95) gibi becerileri bilgisayar da uygulamalı olarak
yaptıkları gözlenmiştir. Öğrencilerin bu becerileri yaparken izledikleri yol ise;
Google’a “Arı Burnu Cephesi” diye yazdı. Sonra görselleri tıkladı. Gelen resimlerden birisini seçti.
Resmin üzerine gelerek Mouse’un sağ tuşuyla resmi farklı kaydet dedi. Sonra gelen pencereden masaüstüne
kaydetti. (Ö-3)
Google’a “Çanakkale savaşı” diye yazdı. Görsellere girdi. Çıkan resim ve fotoğraflardan birisini seçti.
Resmin üzerine gelerek Mouse’un sağ tuşu ile resmi kopyaladı. Sonra masaüstüne dönerek yine Mouse’un
sağ tuşu ile “yeni” diyerek Word belgesi açtı. Kopyaladığı resmi Word belgesine yapıştırdı. (Ö-25)
Google Maps’tan haritalara ulaştı. Seçtiği ülkeye uydu üzerinden baktı. Haritayı yakınlaştırıp
uzaklaştırarak ve Mouse’un sol tuşuna basılı tutarak istediği noktasına hareket ettirdi. Ayrıca seçtiği ülkelerin
tarihi yerlerine harita üzerinden ulaştı. (Ö-35)
Google’a “7. Sınıf Sosyal Bilgiler sınav soruları” diye yazdı. Gelen sitelerden eğitimhane.com sitesine
girdi. Sonra sınıfı ile ilgili soruları seçti ve “indir” diyerek sorulara ulaştı. (Ö-51)
Google’dan youtube web sitesine girdi. Youtube “Demokrasinin serüveni” diye yazdı. Gelen
videolardan herhangi birisini açarak konu ile ilgili videoya ulaştı. (Ö-20)
Yapılan gözlem de, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili videolara çoğunlukla youtube sitesinden
ulaştıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca öğrencilerin çoğunluğunun resim, fotoğraf ve haritalara Google arama
motorunu kullanarak görsellerden ulaştıkları gözlenmiştir.
Öğrencilerin; internetten alınan kaynakların hangisinin güvenilir olduğunu tespit edebilme (% 63.3),
internetten hazır slaytlara ulaşabilme (% 63.3), internetten yaptığı araştırmaları kaydedebilme (% 66.6),
internetteki ders anlatım sitelerinden faydalanabilme (% 71.6), internetten güncel olayları takip edebilme (%
73.3) gibi becerileri yüzde 60-75 arasında yaptıkları gözlenmiştir. Öğrencilerin bu becerileri yaparken
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izledikleri yol ise;
Siteleri açarken link ’in sol tarafındaki anahtar işaretinin yeşil renkte olmasına dikkat etti. Anahtar
işareti kırmızı renkte olan sitelere girmedi. Ayrıca bilgiye ulaşırken “gov” uzantılı siteleri tercih etti. MEB
sitelerinden faydalandı. (Ö-3)
Google’a “Sosyal Bilgiler 6. sınıf hazır slayt” diye yazdı. Çıkan sitelerden Eğitimhane’ ye girdi. Ancak
burada slayt açma denemesi başarılı olmadı. Bunun üzerine Google’a “Sosyal Bilgiler öğreniyorum hazır
slayt” diye yazdı. Gelen kategorilerden sınıfını yazdı. Sonra ünitelerden uygun olan konuyu seçerek slaydı
başlattı. (Ö-35)
Google’a “İpek yolunda Türkler 6. sınıf konu anlatımı” diye yazdı. Sonra gelen sitelerden vitamin ve
morpakampus sitelerine girdi. Konuya uygun ders anlatımını seçerek açtı. (Ö-13)
Google’a “Mynet haberler” diye yazdı. Sonra çıkan sitelerden haber almak istediği konu ile ilgili siteyi
seçerek o konu hakkındaki güncel olayları takip etti. (Ö-26)
Öğrencilerin; online kütüphanelerde araştırma yapabilme (% 30), Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili video
indirebilme (% 43.3), internette sanal müze gezisi yapabilme (% 38.3) gibi becerileri yüzde 30-45 arasında
yaptıkları gözlenmiştir. Öğrencilerin bu becerileri yaparken izledikleri yol ise;
Google’a “Atatürk Üniversitesi” diye yazdı. Sonra ana sayfaya girerek kütüphaneyi tıkladı. Katalog
taraması dedi ve araştırma yapacağı konuyu yazdı. Bul butonuna basarak araştırma yapacağı konu ile ilgili
kaynaklara ulaştı. Bu şekilde katalog taramasından başka konularla ilgili de kaynak taraması yaptı. (Ö-17)
Google’dan Tubidy sitesine girdi. Sonra “Çanakkale Savaşı” diye yazarak “Searc” butonunu tıkladı.
Çıkan videolardan birisini seçti. Videonun altında çıkan Mp4 videoyu işaretleyerek videoyu açtı. Sonra video
olarak kaydet diyerek masaüstüne kaydetti. (Ö-32)
Google’dan youtube web sitesine girdi. Çanakkale savaşı ile ilgili bir video seçti. Seçtiği videonun
URL’sini kopyaladı. Sonra Google’a video dönüştürücü yazarak youtube video dönüştürücüye girdi.
Kopyaladığı URL’yi video dönüştürücüye yapıştırdı. İndir diyerek videoyu indirmeye başladı.(Ö-60)
Yandex arama motoruna “Topkapı sarayı panoraması” diye yazdı. Sonra gelen sitelerden birisini tercih
ederek sanal tura başladı. Topkapı sarayının istediği bölümlerine girdi. Büyültüp-küçülterek ya da aşağıyukarı, sağa-sola hareket ettirerek sanal tura devam etti. Topkapı sarayından sonra kategoriden yeni bir konu
seçti. Peri bacaları için sanal tura başladı. Ok işaretlerini takip ederek peri bacalarını inceledikten sonra sanal
turu sonlandırdı. (Ö-6)
Yapılan gözlemde, öğrencilerin sadece yüzde 16.6’sının Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili videoların
hangisinin güvenilir olduğunu tespit edebildiği sonucuna varılmıştır. Bu da öğrencilerin izledikleri videoları
bilinçli olarak izlemedikleri ya da videoların güvenirlik derecesini tespit edemediklerini göstermektedir.
Videoların güvenli olduğunu tespit eden öğrencilerin izlemiş olduğu yol ise;
Herkes tarafından kullanılan ve adı duyulmuş (youtube gibi) olan bir siteyi tercih etti. Ayrıca http ve
gov bağlantılı olmasına ve link’ in sol tarafındaki anahtar işaretinin yeşil olmasına dikkat etti. (Ö-10)
Yapılan gözlem sonucun da, öğrencilerin yukarıda bahsedilen becerilerden bazılarını kısmen olarak
yaptıkları görülmüştür. Bu öğrencilerin, yaptıkları araştırmaları kaydetme konusunda problem yaşadıkları
görülmüştür. Yaptıkları araştırmaları seçerek kopyaladıkları fakat nereye ve nasıl kaydedecekleri konusunda
pek bilgi sahibi olmadıkları gözlenmiştir. Aynı şekilde öğrencilerin slaytlara ulaştığı ancak slaydı başlatma
konusunda problem yaşadıkları yapılan araştırma sonucunda görülmüştür. Bazı öğrencilerin video indirme ve
sanal müze gezisi konusunda da yeterli bilgilerinin olmadıkları, belli bir noktaya kadar gelebildikleri ancak
devamını getiremedikleri gözlenmiştir.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Yapılan araştırmada öğrencilerin tamamının Sosyal Bilgiler dersiyle ilgili kaynaklara internetten
ulaşabildiği ve meteorolojiyi internetten takip edebildiği görülmüştür. Öğrencilerin tamamına yakınının ise
resim, fotoğraf ve grafik gibi materyallere ulaşabildiği, resim ve fotoğraf indirebildiği, haritalara ve sınavlarla
ilgili çıkmış sorulara ulaşabildiği, video izleyebildiği sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada, Öğrencilerin bazı becerileri yüzde 60-75 arasında yaptıkları gözlenmiştir. Bu becerilerin
internetten alınan kaynakların hangisinin güvenilir olduğunu tespit edebilme, internetten hazır slaytlara
ulaşabilme, internetten yaptığı araştırmaları kaydedebilme,
internetteki ders anlatım sitelerinden
faydalanabilme, internetten güncel olayları takip edebilme gibi beceriler olduğu tespit edilmiştir. Ancak
öğrencilerin online kütüphanelerde araştırma yapma, video indirebilme, internette sanal müze gezisi yapma
gibi becerileri düşük oranda yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç öğrencilerin resim, harita indirme ve
video izleme gibi becerileri yapabildiklerini ancak beceriler zorlaştıkça öğrencilerin yapma oranlarının da
düştüğünü göstermiştir.
ÖNERİ
Yapılan gözlem sonucunda, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili bir araştırma yaparken hangi
videoların güvenilir olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Ancak Sosyal Bilgiler
konuları hem videolar hem de sinema yoluyla öğrencilerin daha fazla dikkatini çekmektedir. Türk tarihinde
sinema,19. yüzyıldan günümüze kadar geçen süreç içerisinde tarihsel gelişimini devam ettirmiştir (Kayserili,
2016, 90). Bu süreçte birden fazla tarihi film sinemada yer almıştır. Öğrencilerin bu filmleri videodan da
izleyebilmeleri için Öğretmenler güvenilir siteleri saptayarak öğrencilerinin bu siteler konusunda bilgi sahibi
olmalarını sağlayabilirler. Böylece öğrencilerinin farklı sitelerinde yanlış bilgi edinmelerini engellemiş
olurlar.
İnternet kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte online kütüphanelerde araştırma yapma da hız
kazanmıştır. Öğrencilerin online kütüphanelerden daha fazla yararlanmaları için, öğretmenler derslerinde
uygulamalı olarak online kütüphaneler hakkında bilgi verebilir. Böylece öğrenciler nasıl araştırma yapacakları
konusunda da bilgi sahibi olabilir.
Araştırma yapılan okullarda, internet destekli eğitime uygun ortamın olmadığı gözlenmiştir. Bu
problemin ortadan kalkması için, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem öğretmenlerle hem de okul
yöneticileriyle işbirliği yapılarak okullarda teknolojik alt yapı geliştirilebilir. Böylece derslerde internet
destekli eğitimle işlenebilir. Bu tür reformların yapılması kaliteli ve kalıcı bir eğitim anlayışının
geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
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Değerlendirilmek, Yayımlanmak üzere gönderilen Makalelerin dergimize gönderilmemesini rica ediyoruz. Lütfen, başka
Dergilerde veya Çevrimiçi-Online Şebekelerde veya İnternet üzerinden daha önce yayımlanan Makalelerinizi TURANSAM'a göndermeyiniz. Bu durumun ihlalinin tespiti halinde yazara karşı Hukuksal çerçevede Yasal yollara
başvurulacaktır;
*Makalelerin 150 kelimeyi geçmeyen TÜRKÇE ÖZET'i ve ENGLISH-ABSTRACT'ı bulunmalıdır.
*Makaleler 12 punto ile "Times New Roman" ile yazılmalıdır. Alttan, üstten, sağdan ve soldan 3 cm boşluk
bırakılmalıdır.
*Makalelerde Yazarların Adı, Soyadı, Babasının adı, Bağlı Bulunduğu(Çalıştığı) Kurum, Telefonu ve Açık
Adresi belirtilmelidir.
*Kullanılan dipnotlarda Bilimsel Yazım Kurallarına dikkat edilmeli, APA(American Psychological Association
) - http://www.apastyle.org standartlarına uyulmalıdır.
*2013 yılı itibariyle; Dergimiz, PRO-QUEST ve ULRICH'S-WEB gibi saygın ve seçkin Uluslararası
Endekslerce de Taranıp, Dizinlenmeye başlandığı için, gönderdiğiniz makalelere ayrıca "JEL CODE"-Journal of
Economic Literature (JEL) da eklemek zorunlu olmuştur. JEL CODE bilgisi bulunmayan makaleler değerlendirmeye
alınmadan reddedilecektir. Bu konuda Bilgi sahibi olmak isteyen yazarlarımız bu siteden ayrıntılı bilgi alabilirler:
http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php
*Makaleler genel olarak: ÖZET, ABSTRACT, GİRİŞ, Alt Bölümler, SONUÇ ve KAYNAKÇA şeklinde
hazırlanmalıdır.
"TURAN-SAM'a yayınlanmak üzere göndermiş olduğunuz makaleleri bilimsel nitelikte hazırlanmasına dikkat
etmelisiniz.
Ayrıca Türkçe karakterler kullanmalısınız. Türkçe’de karşılığı bulunan “ğ, ü, ş, ı, ö, ç” harflerinin yerine başka
“g, u, s, ı, o, c” harflerini kullanan yazarların makaleleri yayınlanmayacaktır.
Alıntı Makalelerde mutlaka kaynak belirtilmeli, Bilimsel Atıf kurallarına uygun dipnotlar ve KAYNAKÇA
verilmelidir.
Yazılan Makalelerin, Akademik Eser Yazım Kurallarına uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca
TDK-Türk Dil Kurumu'nun imla kılavuzuna uyulması gerekmektedir. Gayri Türkçe dillerde kelimeler kullanmaktan
kaçınılmalıdır. Gayri Türkçe dillerden dönme kelimelerin makalelerde kullanıldığının tespiti halinde makaleler
yayınlanmayacaktır. Bu kurallara uyularak makale göndermenizi rica ederiz."
Hazırlanan makaleler dergi yazım kurallarına uygun hale getirildikten sonra en geç 13 Mart, 2017 tarihine
kadar emikail@turansam.org adresine word formatında *.doc veya *.docx uzantılı olarak gönderilmelidir.
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