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"Hayali dış siyasetler peşinde dolaşanlar, dayanak 

noktalarını kendiliğinden kaybederler."  

 Mustafa Kemal ATATÜRK, 1923  

 

“Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, 

sermayesi din olanın, rehberi şeytan olmuştur...” 

                                                             Yunus Emre 

 

“Memleketin nasıl yönetildiğini anlamak mı 

istiyorsunuz; onun müziğine kulak veriniz. Nerede 

güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet 

ve erdem hüküm sürer.” 

                                          Konfüçyus 
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TÜRKBĠLĠM EDĠTÖRDEN SELAM 

 

TÜRKBĠLĠM olarak tüm bilimsel kadromuza duyulan ve gittikçe pekiĢen 

ilgi ve güven; her türlü beklentinin, çıkarın ve Ģahsi değerin üzerindedir. Yine 

daha önceki sayılarımızda belirtiğimiz gibi gerek yurt içi ve gerekse yurt dıĢı 

ağımız, güçlü iletiĢimimiz artarak büyüyor. Aslında bizim tüm memnuniyetimiz 

özellikle Bilim Dünyasında aranan ve kabul gören bir yayın olmanın yanında, 

süreli bir yayın olarak her belirtilen zaman dilimi içinde basılması ve 

etkinliğinin artmasıdır.  

TÜRKBĠLĠM olarak hedefimiz, bilim dünyasına ayak basan genç 

araĢtırmacılar ve yetiĢmiĢ değerli hocalarımızın birlikte olduğu bir ortamı 

hayata geçirebilmektir. Birinci sayımızdan itibaren içinde bulunduğumuz süreç 

içinde emeği geçenlerin tümüne takdir ve teĢekkürlerimizi sunmayı bir görev 

biliyoruz.  

TÜRKBĠLĠM Türkiye‘nin özellikle bilimsel yönde dünyaya açılan bir 

pencere olabilmesini hedeflemektedir.  Bu hedef aynı zamanda kan ve kin dolu 

dünyanın ortak idealler çerçevesinde ve her türlü çıkarın ötesinde insan odaklı 

bir iĢbirliği demektir. Çünkü Türk milletinin engin sağ duyusu ve tarihin 

derinliklerinden getirdiği sarsılmaz kültürü ve özellikle dünyaya ―Evren Doğa 

ve Ġnsan‖ üçgeni içinde bakıĢı barıĢ ve kardeĢlik duygularını da pekiĢtirmeye 

ortam hazırlar.  

TÜRKBĠLĠM insan ve toplum paradigmasını bir bütün olarak kabul eder. 

BarıĢ ve uzlaĢmanın temel bir insan hakkı olduğuna inanır. ġiddet ve Ģiddet 

örüntülerinden beslenen her davranıĢı reddeder. HoĢgörü içinde kalarak ve 

konuĢarak çözümler aramayı iletiĢimin temel ölçüsü ve sarsılmaz değeri olarak 

görmekte; bunun dıĢındaki selamı bile esirgeyen bireyler yığınından medeni 

ölçüleri ilke edinen kiĢilerin yer aldığı bir toplum düzenini arzular, ön yargı, 

yabancılaĢma ve ötekileĢtirmeyi de Ģiddetle kınar. 

TÜRKBĠLĠM 12. Sayısıyla birlikte tüm indekslerce taranan uluslar arası 

takdim değeri olan yayın hayatımızı süslemeye ve bu yüksek ideali taĢımaya 

devam edecektir. Tüm editör hakemlerimizi bu vesileyle bir kez daha 

selamlıyor, tüm çalıĢma arkadaĢlarıma ve katılımcılara teĢekkürlerimi 

sunuyorum. 

Editör Yar.Doç.Dr Suavi TUNCAY 
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GÜNÜMÜZDE HEMġĠRELĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN ÖNYARGILAR 

HALEN GEÇERLĠ MĠ? 

GüneĢ ÖZTÜRK

 Selma ÖZGEN

*
 Murat DOĞRU

*
 

Selmin ġENOL


 Nazan Tuna ORAN
**

 

ÖZET 

Önyargı, ―bir Ģeye karĢı olmak‖ ya da ―bir Ģeyin yanında olmak‖ 

biçiminde ortaya çıkabilir, ama genellikle olumsuz ve ―bir Ģeye karĢı olmak‖ 

biçimi ağır basar. Önyargı aynı zamanda bir tutumdur. Bir grup insana iliĢkin 

adil olmayan, hoĢgörüsüz ya da aleyhte bir görüĢtür. 

Amaç: Bu çalıĢmada hemĢirelik öğrencilerinin mesleğe iliĢkin 

önyargılarının saptanması amaçlanmıĢtır. 

Metod: AraĢtırma Ege Üniversitesi Ġzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu 

HemĢirelik Bölümü öğrencileri (n=230) örnekleminde yapılan tanımlayıcı bir 

çalıĢmadır.  

Bulgular: Öğrencilerin %59.6‘sı hemĢirelik mesleğini isteyerek, 

%40.4‘ü ise istemeden tercih etmiĢlerdir. Üniversitede hemĢirelik eğitimine 

baĢlamadan önce hemĢireliğe iliĢkin kendi önyargıları konusunda;  %33‘ünün 

―olumsuz önyargıları‖, %11.3‘ünün ―olumlu önyargıları‖, %30.9‘unun ―benim 

önyargım yoktu ama olumsuz duyumlarım vardı‖ ve %21.7‘sinin ―önyargım 

yoktu ama olumlu duyumlarım vardı‖ tanımları saptanmıĢtır. Üniversitede 

hemĢirelik eğitimine baĢladıktan sonra öğrencilerin %24.3‘ü ―hala olumsuz 

önyargılarım var‖, %14.3‘ü ―önyargım yoktu ama Ģimdi olumsuz önyargılarım 

var‖, %22.2‘si ―olumlu önyargılarım halen var‖ ve %26.1‘i ―önyargım yoktu 

ama Ģimdi olumlu önyargılarım var‖ ifadeleri saptanmıĢtır. 

Sonuç: Geleceğin hemĢire adayları olan hemĢirelik öğrencilerinin halen 

mesleğe iliĢkin olumsuz önyargıları bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Önyargı, HemĢirelik, Meslek 

 

 

ARE THE PREJUDICES ON NURSING STILL VALID TODAY? 

ABSTRACT 

Introduction: Prejudice may mean ‗be against something‘ or ‗be agree 

on something‘, but it is generally known as a negative word merely meaning 

‗be against something‘.  

Objective: This study aims to determine the nursing students‘ prejudices 

                                                           
Ege Üniversitesi Ġzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Bölümü Öğrencileri 
Ege Üniversitesi Ġzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi   
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on their profession. 

Method: This study involves nursing students in Ege University Izmir 

Ataturk School of Health, Nursing Department. 

Findings: The 59.6% of students chose nursing as a profession by their 

own willing, but 40.4% of students chose it unwillingly. About the prejudices 

on nursing, the findings show that; 33% of students stated negative prejudices, 

11% positive prejudices, 30% stated ―no prejudices but negative hearings‖ and 

21% stated ―no prejudices but positive hearings‖ before they begin their 

education. Therefore, after they begin their education, 24% of students stated 

that they still have negative prejudices whereas 14% stated that they did not 

have any prejudices but now they have negative ones. In addition, 22% of them 

still have positive prejudices and 26% stated that they did not have any but 

now they have positive prejudices.  

Conclusion: Nursing students who are the future nurses, have still 

negative prejudices on their profession.  

Key words: Prejudices, nursing, profession 

 

GĠRĠġ 

10.Ulusal- Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 28-30 

Nisan 2011‟de sözel bildiri olarak sunulan bu çalışmada Meslek, Türk Dil 

Kurumu‘nda verilen Ģekliyle ele alınmıĢtır. Buna göre meslek, belli bir eğitimle 

kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, 

hizmet vermek ve karĢılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiĢ 

iĢ olarak tanımlanmaktadır (TDK 2004). Konumuz olan HemĢirelik mesleği için 

ise, Florence Nightingale‗den bu yana pek çok tanım yapılmıĢtır. Örneğin 

Henderson‘a göre hemĢirelik ―bireyin sağlığına ve bağımsızlığına kavuĢma 

sürecindeki dinamik bir güçtür. HemĢirenin temel görevi, sağlam veya hasta 

bireylere sağlıklarını korumaları ya da tedavileri sırasında veya ölüm sürecinde 

yardım eden bir güçtür‖ (Ay 2008; Birol 2004; Kocaman 2004). 

HemĢire her Ģeyden önce bir insandır. Temel çalıĢma alanı insana 

hizmettir. Eski anlayıĢa göre hemĢirelik, hekime yardım eden bir meslekti. 

Ancak günümüzde, sağlık personelinin birbiri için değil, hizmet ettikleri insan 

için var oldukları anlayıĢı kabul edilmiĢtir.   

Günümüzde hemĢirelik, bireyin ve toplumun sağlığını geliĢtirmek / 

yükseltmek, korumak, hastalığa uyumunu kolaylaĢtırmak, hastalığın 

iyileĢmesine yardım etmek için yürütülen hizmetleri kapsar (Ay 2008). 

HemĢirelik mesleği köklerini binlerce yıl önce hemĢirelerin bilimsel olmasa da 

sevgi, Ģefkatle hasta bakım ve sağaltım yaklaĢımlarından almıĢtır. Tarihsel 

perspektif içinde hemĢirelik eğitim ve uygulamalarının hastanelerde hekime 
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bağımlı olarak yürütülen anlayıĢtan, üniversitelerde bağımsız olarak kendi 

eğitim ve uygulamalarını kendisi yürüten anlayıĢa geçiĢi; hemĢirelik biliminin 

geliĢiminde önemli bir dönüm noktası olmuĢtur (Kaiser 2004; Birol 2004; 

Beauregard&Richardson 2003; Velioğlu 1999). 

Türk HemĢireler Derneği (THD)‗nin 1981 yılında yaptığı tanıma göre  

―HemĢirelik bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, 

geliĢtirme ve hastalık halinde iyileĢtirme amacına yönelik, hemĢirelik 

hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden 

ve bu hizmetleri yerine getirecek kiĢilerin eğitiminden sorumlu; bilim ve 

sanattan oluĢan bir sağlık disiplinidir (Ay 2008; Birol 2004; Velioğlu 1999). 

Uluslararası HemĢirelik Konseyi (International Counsel of Nursing-

ICN)‗de hemĢireliği ―Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve 

geliĢtirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileĢtirme ve rehabilite etmeye 

katılan bir meslek grubudur. HemĢire ayrıca sağlık ekibinin tedavi edici ve 

eğitsel planlarının geliĢtirilmesi ve uygulanmasına katılır‖ Ģeklinde 

tanımlamıĢtır (Ay 2008). Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO), Amerikan 

HemĢireler Derneği (American Nursing Association-ANA), Avrupa Konseyi ve 

Dünya Sağlık Örgütü (World of Health Organization-WHO) yukarıdaki 

tanımlara benzer tanımlar yapmıĢlardır. 

HemĢireliğin sevgi ve Ģefkatle baĢlayan geleneksel rolünden bilgi ile 

donanmıĢ çağdaĢ role geçiĢini etkileyen faktörler arasında; 

 Bilim ve teknolojideki geliĢmeler 

 Demografik değiĢiklikler (göçler, nüfus artıĢı, iĢsizlik, yaĢlı nüfusun 

artması) 

 Tüketici hareketleri (hasta ve tüketici hakları) 

 Sağlığı geliĢtirme yaklaĢımı (genetik araĢtırmalar, hastalıklardan korunma 

bilincinin yaygınlaĢtırılması) 

 Ġnsan hakları hareketleri (azınlıklar, ötenazinin yasalaĢmaya baĢlaması) 

 Kadın hareketleri (kadın hakları) 

 Etik ilkelere verilen önemin artması en belirgin olanlarıdır (Ay 2008; 

Karagözoğlu 2005). 

―Ön‖ ve ―yargı‖ sözcüklerinin birleĢmesiyle oluĢan ―önyargı‖ sözcüğü 

kendi tanımını da içinde taĢır. Böylece, önyargı ya da baĢka bir deyiĢle peĢin 

hüküm bir kiĢi ya da olaya iliĢkin yeterli ve nesnel bilgi edinmeden, önceden bir 

karara varmıĢ olmaktır. Önyargı,‖bir Ģeye karĢı olmak‖ ya da ―bir Ģeyin yanında 

olmak‖ biçiminde ortaya çıkabilir. Ama genellikle olumsuz  ―bir Ģeye karĢı 

olmak‖ biçimi ağır basar.  Önyargının diğer tutumlar gibi üç bileĢeni vardır. 

Ġnançlar, duygular ve davranıĢsal eğilimler. Algıladığımız Ģeyi biliriz; 
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algılamadığımız Ģeyi ise bilmeyiz. Hemen herkesin bizim algıladığımız biçimde 

algıladığını ve bizim algıladığımız her Ģeyi (veya hemen hemen her Ģeyi) 

baĢkalarının da algılıyor olduğunu varsaymaya eğilimliyizdir (Jesusat al. 2010; 

KağıtçıbaĢı1999; www.tdk.gov.tr). Bu eğilimden yola çıkarak çoğu kimseye 

göre hemĢire; 

 Kendi alanında özel bir yeterliliğe sahip olmayan 

 Sadece diğer disiplinlerden alınan bilgileri kullanan 

 Ekip içinde en az eğitim ve bilgiye sahip olan 

 Yardımcı ve söyleneni uygulayıcı 

 Hekimin sağ kolu 

 Melekler rolündedir (Jesus at al.2010; Emiroğlu 2000). 

Bu çalıĢmada, buradan yola çıkılarak hala süregelen önyargıların neler 

olduğu; hemĢire öğrencilerin kendi önyargıları, üniversite öğrencisi akranları 

arasında hemĢireliğe iliĢkin önyargılar, aile içindeki ve klinik hemĢirelerin 

mesleklerine yönelik önyargıları araĢtırılmıĢtır. 

AMAÇ 

AraĢtırma, Ege Üniversitesi Ġzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu 

HemĢirelik bölümü öğrencilerinde ―hemĢirelik mesleği hakkında önyargıların 

saptanması‖ amacıyla yapılan tanımlayıcı bir çalıĢmadır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

AraĢtırma, E.Ü.Ġzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu AraĢtırma DanıĢma 

Komisyonunun onayı alınarak, 2010-2011 yılında eğitime devam eden 277 

hemĢirelik öğrencisiyle yapılmıĢtır. AraĢtırmaya gönüllü olarak katılıp, veri 

geçerliliği olan 230 öğrencinin bilgi formu değerlendirmeye alınmıĢtır. 

AraĢtırma verilerinin toplanmasında araĢtırmacılar tarafından hazırlanan anket 

formu kullanılmıĢtır. Bu form, kendilerinin, üniversitedeki akranlarının, 

ailelerinin ve klinik hemĢirelerin önyargılarını tanımlamaya yönelik sorulardan 

oluĢmuĢtur. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı kullanılarak sayı-

yüzde dağılımları ile değerlendirilmiĢtir (Akgül 2003). 

BULGULAR 

AraĢtırmaya katılan hemĢirelik öğrencisinin %70.9‘u kız, %29.1‘i erkek 

öğrencidir. Üniversite eğitimi için ilk tercihlerini %35 oranında hemĢirelik için 

yapmıĢlardır. Ayrıca eğitim tercihlerini yaparken %40.9‘u kimsenin etkisi 

altında kalmadan kendi bilgileri ile, %37.9‘u aile-akraba , %10.4‘ünün rehber 

öğretmen ve 10.8‘inin arkadaĢ etkisi altında seçim yaptıkları saptanmıĢtır. 

Öğrencilerin diğer tanımlayıcı özellikleri Tablo 1‘de yer almaktadır.  

http://www.tdk.gov.tr/
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HemĢirelik eğitimi alan öğrencilerin önyargı ifadeleri ise, olumlu ve 

olumsuz baĢlığı altında ve anlam benzerliği olanların bir araya getirilmesiyle 

gruplandırılarak tanımlanmıĢtır. Tablo 2(a,b)‘de hemĢire öğrencilerin kendi 

önyargılarının dağılımı(2.a) ve hemĢirelik eğitimine baĢladıktan sonra 

önyargılarındaki değiĢim (2.b) ifadeleri görülmektedir. 

 

Tablo 1. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Tanımlayıcı Özellikleri  

DeğiĢken Sayı % DeğiĢken Sayı % 

Cinsiyet 

 

Kız 

Erkek 

 

 

181 

49 

 

 

78.7 

21.3 

YaĢ Grup 

 

18-21 YaĢ 

22 -29 YaĢ 

 

 

163 

67 

 

 

70.9 

29.1 

Sınıf 

 

 

1. Sınıf 

2. Sınıf 

3. Sınıf 

4.Sınıf 

 

 

 

113 

58 

49 

10 

 

 

 

49.1 

25.2 

21.3 

4.4 

Mezun Olduğu Okul 

 

Düz Lise 

Süper Lise 

Anadolu  Lisesi 

Sağlık Meslek Lisesi 

 

 

 

87 

36 

96 

11 

 

 

 

37.8 

15.7 

41.7 

4.8 

Tercih Sıralaması 

 

Ġlk tercih 

2-5. tercihler arası 

Son tercihler 

 

 

81 

117 

  32 

 

 

35.2 

50.9 

13.9 

Tercih Durumu 

 

Ġsteyerek tercih 

Ġstemeden tercih 

 

 

137 

 93 

 

 

59.6 

40.4 

 

Toplam 230 100 Toplam 230 100 

 

 

Tablo 2.a. HemĢirelik Öğrencilerinin HemĢireliğe ĠliĢkin Kendi    

                  Önyargıları                  

OLUMLU OLUMSUZ 

 Eğitim kalitesi ve statüsü artan 

bir meslek 

 Ġnsan hayatı önemli 

 Manevi doyumu olan bir 

meslek (bir bebeğe, çocuğa, 

yaĢlıya yardım ediyor olmak, 

kendimi iyi hissetmemi 

sağlıyor) 

 Herkes birbirini ezmeye çalıĢıyor. 

 Zamanla hastalarını ve mesleklerini 

önemsemez hale geliyorlar. 

 Profesyonel bir meslek değil 

 Yardımcı bir meslek 

 Ġğrenç iĢleri yapan kiĢiler 

 Saygı görmeyen bir meslek 

 Halk arasında kötü bir imajı var. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

 

6 
 

Tablo 2.b. HemĢirelik Öğrencilerinin Kendi Önyargılarındaki DeğiĢim 

Olumlu Sayı % Olumsuz Sayı % 

 

-Hala önyargım var ve 

olumlu 

 

-Önyargım yoktu ama 

Ģimdi olumlu 

önyargılara sahibim 

 

 

51 

 

 

60 

 

22.2 

 

 

26.1 

-Önyargım 

yoktu ama Ģimdi 

olumsuz 

önyargılara 

sahibim 

 

-Hala önyargım 

var ve olumsuz 

 

 

33 

 

 

 

 

56 

 

14.3 

 

 

 

 

24.3 

Toplam 101 48.3 Toplam 89 38.6 

*HemĢirelik öğrencilerinin kendi önyargılarında boĢ bırakılan (n=30, %13.1) 

 

Tablo 3‘de üniversite öğrencisi akranları arasında hemĢireliğe iliĢkin 

önyargıların dağılımı görülmektedir. Üniversite öğrencisi akranların olumlu 

ifadeleri olmakla birlikte, olumsuz ifadelere de yer vermeleri farklı görüĢlerin 

olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 3. Üniversite Öğrencisi Akranların HemĢirelik Mesleğine ĠliĢkin   

               Önyargıları 

Olumlu Sayı % Olumsuz Sayı % 

-Gelecek güvencesi 

var / ĠĢ bulma Ģansı    

  Yüksek / En çok 

çalıĢan öğrenci 

grubu / Ġlgi ve 

merak edilen bir 

meslek (keĢke 

bende hemĢireliği 

seçseydim) 

83 

 

 

 

36.1 -Zor bir meslek (hasta 

insanla uğraĢmak hiç de 

hoĢ değil) 

-Erkekler için uygun bir 

meslek değil 

-ĠĢ gücü fazla maaĢ az 

-ÇalıĢma Ģartları ağır 

-Türkiye Ģartlarında iyi 

bir meslek değil 

(çaresizlerin tercihi, 

(seçecek baĢka   meslek 

bulamadın mı?) 

-Yapılacak iĢ değil 

(Sadece iğne yapan bir 

meslek, en az iĢgücüyle 

para kazanmak isteyenler 

için, klinikte  oturdukları 

yerden para kazanıyorlar) 

15 

 

 

7 

 

4 

5 

8 

 

 

 

 

29 

6.5 

 

 

3.0 

 

1.7 

2.2 

3.5 

 

 

 

 

12.6 

Toplam 83 36.1 Toplam 68 29.5 

*Üniversite öğrencisi akranların önyargılarında boĢ bırakılan (n=79,  %34.4) 
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Tablo 4. Aile Ġçinde HemĢireliğe ĠliĢkin Önyargılar 

Olumlu Sayı % Olumsuz Sayı % 

-Her evde bir 

sağlıkçı olmalı 

(beni mesleğe 

ailem teĢvik etti / 

Sevgi ve Ģefkat 

kaynağı, bayanlar 

için  çok güzel bir 

meslek diyorlar) 

 

-ĠĢ güvencesi var / 

Sağlık alanı 

ilerleyebileceğin 

bir alan, 

mesleğinde de 

yükselebilirsin) 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

29 

 

5.7 

 

 

 

 

 

 

13.0 

-Zor meslek / Yorucu 

bir meslek (nöbetleri 

var bir bayan için zor) 

-HemĢirelerin klinik 

çalıĢma koĢulları 

kötü, gece çalıĢmak 

bayanlar için uygun 

değil. 

-Mesleğe dair 

olumsuz görüĢler var 

/ Olumsuz duygu ve 

davranıĢ sergileyen, 

nsanlara kötü 

davranan 

meslek(diğer 

hemĢireler gibi asık 

suratlı olma, bağırma) 

-HemĢirelerin doktor 

yardımcısı olarak 

görülmesi 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

14 

7.0 

 

 

 

7.0 

 

 

 

 

 

 

17.8 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 

Toplam 42 18.7 Toplam 87 37.8 

*BoĢ bırakılan (n=101, % 44) 
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Tablo 5. Klinik Uygulamada HemĢirelerin Öğrenci HemĢirelere   

  Yansıttığı Önyargılar 

OLUMLU SAYI % OLUMSUZ SAYI % 

-Henüz klinik 

uygulamaya 

çıkmamıĢ 1.sınıf 

öğrencileri* 

 

ĠĢ güvencesinin 

olduğu 

 

125 

 

 

 

   4 

54.4 

 

 

 

1.7 

-Nankör bir meslek (çok 

çalıĢırsınız ama bu 

görünmez) 

-ĠĢ gücü fazla /ÇalıĢma 

saatleri çok maaĢ az 

-Yol yakınken dön bu 

meslekten(bu mesleği 

neden seçtiniz, hiç 

olmazsa öğretmen 

olsaydınız). 

-Yapılacak iĢ değil 

(evlenince iyi çocuk 

bakarsınız) 

-Mesleğin görev 

tanımları net değil, 

çalıĢma ortamında 

sorunlar çözümsüz 

kalmakta 

-ÇalıĢma saatleri uygun 

değil (anne olduğunda 

çalıĢma saatleri sorun 

oluyor) 

27 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

 

 

9 

 

 

27 

 

 

 

 

8 

11.7 

 

 

 9 

 

 

4.2 

 

 

 

 

3.9 

 

 

11.7 

 

 

 

 

3.4 

Toplam 129 56.1 Toplam 101 43.9 
 

* AraĢtırmanın yapıldığı dönemde HemĢirelik Bölümü 1.sınıf öğrencileri 

(n=125) ilk klinik uygulamalarına henüz baĢlamadıklarından, konuya iliĢkin 

önyargı ifadeleri yoktur. Ancak bu durum, klinik uygulamada hemĢirelerin 

önyargıları ile kontamine olmadıklarının da göstergesi olarak kabul 

edilebilir.Bu nedenle, rakamsal olarak fark edilmesi ve henüz olumsuz 

önyargılarla kontamine olmadıklarına dikkat çekmek amacıyla olumlu alt 

baĢlığında yer verilmiĢtir. 

 

TARTIġMA 

Bu çalıĢmada %78.7‘si kız ve %21.3‘ü erkek öğrenci yer almıĢtır. Buna 

göre, araĢtırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunu kız öğrenciler 

oluĢturmaktadır. HemĢirelik okullarına uzun süredir erkek öğrenci alınmasına 

karĢın, erkek öğrencilerin hemĢirelik mesleğini tercih etme oranı kızlara göre 

düĢüktür. Üniversite öğrencisi akranlarının da ―erkek hemĢire‖ tercihine az da 

olsa olumsuz bir önyargıyla yaklaĢtıkları saptanmıĢ ve bu sonuç son yıllardaki 

literatür bilgilerine benzer bulunmuĢtur (Ünver, Diri, Ercan 2010; Koç, Bal, 

Sağlam 2010; Oxtoby 2003).  
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HemĢirelik bölümü öğrencileri mezun oldukları liselere göre 

incelendiğinde, %41.7‘si Anadolu lisesi, %37.8‘i normal lise, %15.7‘si süper 

lise, %4.8‘i sağlık meslek lisesi mezunlarıdır. Bu bulgu daha önce yapılan 

araĢtırmalarla karĢılaĢtırıldığında hemĢirelik mesleğini seçen öğrencilerin sağlık 

meslek lisesi mezunlarından süper lise, normal lise ve Anadolu lisesi 

mezunlarına doğru bir değiĢim ve geliĢim gösterdiğini doğrular niteliktedir 

(Ünlü ve ark. 2008). Buna göre araĢtırmaya katılan öğrencilerin yarıya 

yakınının Anadolu / normal lise mezunu olması, sağlık yüksekokullarında 

öğrenci profilinin olumlu yönde değiĢtiğini göstermektedir. 

AraĢtırma kapsamındaki öğrencilerin yaklaĢık %86‘sının hemĢirelik 

bölümüne ilk beĢ tercihte yer vermeleri, hemĢireliğin giderek fark edilir olmaya 

baĢladığını (gençler arasında popüler olma eğilimini) destekler niteliktedir. 

Daha önce yapılan çalıĢmalarda öğrencilerin sadece %57.3‘ünün (Ünlü ve ark 

2008) ve %52.7‘sinin (Yıldız, Tüfekçi 2009) hemĢireliği isteyerek tercih 

ettikleri tespit edilmiĢtir. Bu sonuçlar hemĢirelik mesleğinin geliĢimi açısından 

oldukça önemlidir. 

ÇalıĢmamızda hemĢirelik öğrencilerinin %38.6‘sının olumsuz 

önyargılarının olduğu ve %14.3‘ünün hemĢirelik mesleği ile ilgili görüĢlerden 

―olumsuz‖ etkilendiği saptanmıĢtır. Öğrenciler ‖hemĢireliğin toplumda 

yardımcı sağlık personeli olarak küçümsendiğini‖ belirtmiĢtir. Öğrencilerin 

%48.3‘ü ise ―insanın hastalık halinde yanında olan ve bakım veren kiĢiye saygı 

duyulur, minnet duyulur, Ģükranla anılır‖ olumlu önyargı ifadelerini 

kullanmıĢlar ve hemĢirelik mesleğinin toplumda saygın bir yeri olduğunu 

belirtmiĢlerdir (Tablo 2.b).Bu sonuca benzer ifadelerin geçmiĢ yıllarda yapılan 

çalıĢmalarda da yer alması (Dinç, Kaya, ġimĢek 2007; KarakuĢ ve ark. 2005), 

olumlu önyargıların da süregeldiğini göstermektedir Ünlü ve arkadaĢları (2008) 

çalıĢmalarında benzer sonuçlara dikkat çekerek, öncelikle hemĢirelik 

öğrencilerin olumlu düĢüncelerinin artmasıyla saygınlığın da artacağı 

vurgulanmıĢtır. 

Üniversite öğrencisi akranların %36.1‘i hemĢireliğin gelecek güvencesi 

ve iĢ bulma olasılığının yüksek olduğunu, %29.5‘i ise hemĢireliği genel olarak 

profesyonel bir meslek olarak görmediklerini, kadın mesleği olduğunu, iĢ 

gücünün fazla, maaĢının az olduğunu ve doktor yardımcısı olarak gördüklerini 

söyleyerek ―küçümseme‖ içeren önyargı ifadeleri kullandıkları belirtilmiĢtir. Bu 

sonuçlar, Emiroğlu (2000)‗un araĢtırma sonucuna benzer olup, toplumda halen 

hemĢireliği ―bir meslek olarak değil, bir uğraĢ olarak― olarak gören önyargının 

varlığına dikkat çekmiĢtir. 

Aile önyargılarının yaklaĢık %38‘i meslek koĢullarındaki zorluklar, 

güçlükler ve iletiĢim sorunlarına yöneliktir. Ancak %18.7‘si olumlu anlam 

içeren; ―her evde bir sağlıkçı olmalı, evde sağlıkçı olursa hastalıkla iĢin olmaz, 

iĢsiz kalmazsın, tam kadın iĢi sevgi, Ģefkat sunarsın‖ ifadelerinin olması 
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mesleğin görünmeyen olumlu yönlerini (görünmez kazançlarını ve geleneksel 

boyutunu) belirtmiĢtir. Günümüzde giderek karmaĢıklaĢan sağlık sistemi, 

kronik hastalıkların artması, tedavi olanaklarının yaygınlaĢması, palyatif tedavi, 

sağlıkta yaĢam kalitesi anlayıĢı ve hasta hakları gibi kavramların sağlık 

eğitiminde yer almasıyla ailelerin ‖evde sağlıkçı olursa hastalıkla iĢin olmaz‖ 

önyargısına neden olabileceğini düĢündürmüĢtür. 

Klinik uygulamalarda hemĢirelerin öğrenci hemĢirelere yansıttığı 

olumsuz önyargılar %43.9 olarak saptanmıĢtır ve ―Neden bu mesleği seçtin?‖, 

―BaĢka meslek mi bulamadın?‖, ―Yol yakınken dön!‖ gibi ifadeler kullandıkları 

saptanmıĢtır. Ayrıca gelecekte, evlenme ve anne olma durumunda çalıĢma 

saatlerinin aile içinde sorun olduğuna dikkat çekmiĢlerdir. Dinç ve arkadaĢları 

(2004) çalıĢmalarında, hemĢirelerin büyük çoğunluğunun mesleki imajı 

olumsuz buldukları ve kendilerini yardımcı personel olarak algıladıkları 

belirtilmiĢtir. Happell (2008) klinik çalıĢma sürecinde bu ve benzeri 

önyargıların olasılığına vurgu yaparak, hemĢirelerin çalıĢma ortamında 

güçlendirilmesinin önemine değinmiĢtir. ÇalıĢmamızın bulguları bu 

çalıĢmalarla uyum göstermektedir.  

HemĢirelik disiplini içinde hemĢire olarak çalıĢan disiplin üyelerinin bazı 

önyargıları çalıĢma koĢulları gerçeğinden kaynaklandığı söylenebilir (çalıĢma 

saatleri, özellikle nöbet usulü çalıĢma koĢulları ve kurumun çalıĢan güvenliği 

konusundaki tutumu gb). Bu konuda sağlık politikalarının ―hastayı‖ önemsediği 

kadar  ―sağlık çalıĢanını da önemsemeye‖ baĢlayan yaklaĢımları ve koĢulları 

sağlandığında, hemĢirelerin kendi olumsuz önyargılarının azalacağı bir 

gerçektir. Bir diğer gerçek ise hemĢirelik eğitiminde ―mesleki nosyonun‖ 

kazandırılması, ―profesyonel hemĢire kimliğinin güçlendirilmesi‖nin 

önemsenmesidir.  

Toplumun aile ve akranlar gibi hemĢirelik disiplini dıĢında olan 

kesiminde önyargıların olmasında pek çok farklı etken olduğu muhakkaktır. Bu 

grubun önyargılarında toplumsal yaĢam gerçeklerinin etkisi olmakla birlikte 

bazı önyargılar için bilgi eksikliği olduğu çok belirgindir. Özellikle akranların 

―yapılacak iĢ değil, sadece iğne yapan, oturduğu yerden para kazanan‖ ifadeleri 

hemĢirelik disiplinin topluma yansıyan boyutunda yeterli gerçeğin ve 

bilimselliğin olmadığını göstermektedir. Topluma bilgi aktaran iletiĢim 

kaynaklarının (gazete, dergi, TV, Ġnternet vb.) bu konudaki gerçekten uzak ve 

bilimsel gerçekliği olmayan yansıtmalarının olumsuz önyargıları beslediği 

söylenebilir.  

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Geleceğin hemĢire adayları olan hemĢirelik öğrencilerinin halen mesleğe 

iliĢkin olumsuz önyargıları bulunmaktadır. Diğer bir deyiĢle, günümüzde 
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hemĢireliğe iliĢkin önyargılar halen geçerli. Bu nedenle hemĢirelik disiplininin 

günümüzdeki eğitiminde meslek misyonunun inanç, duygu ve davranıĢ 

boyutlarında daha yapılandırılmıĢ programlar ile sürdürülmesi, özellikle 

olumsuz önyargıların azaltılması ve ortadan kaldırılmasında anlamlı olacağı 

düĢünülmektedir. 

Öğrenci hemĢirelerin klinik alan eğitimleri sırasında, profesyonel 

hemĢirelerin olumsuz önyargılarıyla tanıĢmaları, kendi olumsuz önyargılarını 

pekiĢtirmektedir. Dolayısıyla bu araĢtırma sonuçları değerlendirildiğinde 

aĢağıdaki öneriler sunulabilir: 

HemĢirelik mesleğine iliĢkin olumsuz önyargıları olumluya çevirmek için 

hem sosyal yaĢam hem de hemĢirelik eğitim sürecinde bilimsel stratejiler 

yaĢama geçirilmelidir. Bu paralelde geleceğin hemĢiresi; 

 DüĢünen aklını kullanan 

 Problem çözme yetisine sahip 

 Kendi öğrenme gereksinimlerinin farkında 

 Yetkin 

 Azimli 

 Kendine güvenen ve güvenilen 

 Sorumluluklarının bilincinde 

 Bireylere ve topluma danıĢmanlık edebilen 

 Sosyal, politik ve ekonomik durumdan haberdar 

 Özgür 

 Ġnsan haklarına ve bireyselliğe saygılı 

 Ġnsanı bütün olarak gören, birey olarak toplumda yerini alan bir 

profesyonel olacaktır (Jesus at al.2010; Ay 2008; Happell 2008; 

Emiroğlu 2000). 

 

Toplumun farklı kesimlerindeki olumsuz önyargıların 

kaldırılmasındatoplumsal iletiĢim kaynakları /sosyal medya bu konuda 

bilgilendirilebilir. Bu konudaki yayınlar, yayın öncesinde ilgili bilirkiĢi 

komisyonlarının denetiminden geçebilir. 

Ayrıca konuya iliĢkin sosyolojik, psikolojik, örgüt kültürü kapsamında 

çok disiplinli araĢtırmalar yapılarak olumsuz önyargının temel kaynakları ve 

besleyen unsurlar tanımlanabilir.  

”İnsanların önyargılarını parçalamak, bir atomu parçalamaktan daha 

zordur” 

A.Einstein 
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ANTĠK TÜRK TARĠHĠ VE ÜNLÜ TANRIÇA TURAN 

Güzide Filiz TUZCU

 

 

ÖZET 

Antik tarih ile ilgili olarak yapmıĢ olduğumuz kapsamlı araĢtırmalarımız, 

bizi ―Türklerin Antik Tarihi‖ ile ilgili fevkalâde önemli bilgi ve bulgulara 

götürmüĢtür. Söz konusu bu bilgi ve bulguların Türkiye‘de genel olarak göz 

ardı edilmesi ve akademik çevrelerde gerektiği Ģekilde önemsenmemesi, hatta 

pek çok bilim insanının, Türkleri çeĢitli antik tarih kaynaklardan araĢtırmadan, 

analiz ve kıyaslamalar yapmadan, ―Türk Antik Tarihini‖ reddetmeleri 

dikkatimizi çekmiĢtir. Bu bağlamda 1923 – 1938 dönemi hariç olmak üzere, 

yüzyıllarca ihmal edilen, hatta kasıtlı olarak karanlıklarda bırakılan ―Antik Türk 

Tarihine‖ bir ıĢık tutabilmek adına makalemiz kaleme alınmıĢtır. Bu hususta 

bilimin temel iĢlevi olan ―mutlak gerçekleri ortaya çıkarmak‖,  bizim de temel 

ilkemiz olmuĢtur. 

AraĢtırmalarımız, 18. yüzyılda Ģekillenmeye baĢlayan ―Antik Tarih 

Yazılımının‖, Türklere karĢı önyargılı oldukları bilinen Batılı devlet ve bilim 

adamlarının tekelinde kalarak, Ģekillendiğini ve bu bağlamda ―Türklerle ilgili 

tarihi gerçekleriyansıtmadığı, hatta bizzat kamufle ettiğini‖ ortaya koymuĢtur.  

Söz konusu bu olumsuzluğu ilk fark eden ve dile getiren Türk devlet adamı, bir 

bilim insanı hassasiyetiyle tarihi araĢtırmalara, okuma ve öğrenmeye fazlasıyla 

ilgili olduğu bilinen Mustafa Kemal Atatürk‘tür.  Böylece O, antik tarih 

çalıĢmalarını Batının önyargı ve etkisinden kurtarabilmek amacıyla, antik 

tarihin bağımsız olarak incelenmesini ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını 

hedeflemiĢtir. AraĢtırmalarımızdan elde ettiğimiz bilgiler, Mustafa Kemal 

Atatürk‘ün bu hususta son derece isabetli davrandığını gözler önüne sermiĢtir. 

Dünyaya ilân edilen ve ezberletilen ―Batılı Menşeli‖ mevcut antik tarihte, antik 

kavim, alfabe, krallık, Ģehir, tanrı ve tanrıça vs… adlarının tamamen 

değiĢtirildiği, ―Türk‖ adının ustaca kapatıldığı ve gizlendiği belirlenmiĢtir. Oysa 

bu konunun objektif davranan tarafsız uzmanları, söz konusu mevcut antik 

tarihte var olan kronolojik hataları da tespit etmiĢlerdir.  Bu çalıĢma ―Antik Türk 

Tarihinin‖ üzerine Batılılarca örtülen karanlık ve gizlenen perdelerini 

aralamayı, bilimsel yönden katkıda bulunabilmeyi ve bilimsel gerçeklere uygun 

olarak yeniden Antik Türk Tarihini değerlendirebilmesini ele almaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Antik Tarih, Önyargı, Atatürk, alfabe, Ģehir, tanrı ve 

tanrıça 
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ANCIENT TURKISH HISTORY AND EMINENT GODDESS TURAN 

ABSTRACT 

The comprehensive research that we had accomplished brought us to 

exceptionally important scientific knowledge and findings regarding the 

Turkish Ancient History. It has drawn our attention that in Türkiye, the 

previously mentioned knowledge and findings have been overlooked and 

moreover have been refused in general by many scholars in academic circles 

who had not really researched, nor made analysis and comparisons regarding 

the variety of historic resources related to ancient Turks. Ġn this respect, our 

article was written with the aim of shedding light on ―Ancient Turkish History‖ 

which was neglected for many centuries (with the exception between 1923 – 

1938) andintentionally disguised by dark black curtains in order to conceal the 

historic facts. The fundamental principal and function of science is to bring 

―absolute facts‖ out of darkness to sunlight and this fundamental principle was 

also our guiding principle in writing this particular article. 

Our research had shown us that the ―ancient historic writings‖ which 

started to take shape during the 18‘th century were under the strong influence 

of Western statesmen and scientists who possessed prejudice feelings and 

attitude against the Turks. Ġn this respect, we acknowledged that the present 

Western oriented ancient history didn‘t reflect the historic facts regarding the 

Turkish ancient history, moreover this history attempted to eliminate it totally.  

Mustafa Kemal Atatürk who was very much interested in historic 

research, analysis, reading and learning just like a true scientist with a sense of 

high responsibility, was among the first Turkish statesmen to acknowledge this 

negative intention of the Western ancient historians, whom had completely 

distorted the historic facts against the Turks. For this reason he wanted to set 

free the ancient history research and studies from the bias interpretations of  

Westerner scholars and he aimed a  full  independent research of  ancient 

history in terms of reaching the absolute facts regarding the ancient history of 

the Turks.  After our research and findings, we found out that Mustafa Kemal 

Atatürk was quite right in terms of his concerns regarding the bias information 

which were presented in the present ancient history. We have determined that 

the names of ancient peoples, alphabets, kingdoms, cities, pantheon of gods 

and goddesses etc… were all changed in order to disguise their true origins, 

which showed clear ancestral relations with the Turks. Therefore in summary, 

the aim of our article is to offer a little contribution in terms of removal of the 

black curtains which were placed on ―The Ancient Turkish History” by the bias 

Western scholars… 

Key words: Ancient History, Prejudice, God, Goddess 
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GĠRĠġ 

Ġngilizce kaynaklardan ―antik tarih‖ ile ilgili olarak yapmıĢ olduğumuz 

kapsamlı araĢtırmalarımız bizi,  Türkleri yakından ilgilendiren son derece 

önemli bilgi ve bulgulara götürmüĢtür. Söz konusu araĢtırma ve bulgulardan 

elde etmiĢ olduğumuz sonuçlar, Türkiye‘de 1938‘den günümüze kadar gelen 

süreçte, akademik çevrelerin “Antik Türk Tarihine‖, gereken önemi 

vermediklerini ortaya çıkarmıĢtır.  Objektif antik tarih uzmanlarınca
1
, varlıkları 

ve medeniyetleri tarihin derinliğinde binlerce yıl öncesine kadar geriye gittiği 

belirlenen Türkler on bin yılın üstünde devasa bir zamandan söz edilmektedir. 

Bu özellikleriyle, dünyada bilinen en eski milletlerin baĢında gelmektedirler. 

Türklerin hayranlık uyandıran muazzam görkemli antik tarihlerinin 

araĢtırılmayıp, yüzlerce yıl karanlıkta bırakılması ve daha da vahim olanı, bu 

değerli antik mirasın araĢtırılmadan, sorgulanmadan, pek çok Türk bilim insanı 

tarafından ısrarla reddedilmesi, son derece kıymetli olan ―antik tarih mirasının‖ 

baĢka milletler tarafından kolayca sahiplenilmesini sağladığı belirlenmiĢtir.  

Bilimsel kanıtlar göstermiĢtir ki, Türkler tarafından sahip çıkılmayan söz 

konusu bu değerli tarih mirası, ―antik kavimlerle akrabalık ilişkileri ve kültürel 

bağları bulunmayan” ancak güçlü Batılı devletlerce desteklenen Grek ve 

Ġtalyanlarca sahiplenilmiĢtir. 

Dünya akademik çevrelerinde büyük dâhilerden biri olduğu kabul edilen, 

ünlü bilim adamı Ġsak Nüvtın (Ġsaac Newton) da, antik tarihe ilgi duyan bilim 

adamlarından biri olarak, Batı menĢeli antik tarihi araĢtırmıĢ, söz konusu bu 

tarihte sapma ve çeliĢkiler tespit ederek,  18. yüzyılda bu konuya dikkat çeken 

bir kitap yazmıĢtır.
2
  Ancak ―Batı menşeli‖ mevcut antik tarihin, Türkiye‘deki 

bilim çevrelerince 21. yüzyılda dahi sorgulanmaması ve söz konusu bu antik 

tarihte yer alan “sapma ve hataların, orijini değiştirilmiş antik ad ve yazıların 

ve de kronolojik hataların”,  dünya kamuoyu gündemine getirilmemesi oldukça 

düĢündürücü bulunmuĢtur. Ayrıca Türkiye müzelerinde sergilenen,  ―Türk 

Menşeli‖ olan antik eserlerinpek çoğunun ―tanıtım etiketlerine‖ ―Grek‖ ya da 

“İtalyanlarca” değiĢtirilmiĢ adların yazılması ve bu eserlerin, söz konusu 

milletlere mâl edilmesi, tarih ilmi adına kabul edilebilir bir uygulama değildir. 

Bunların baĢında da ünlü Etrüsk -  Gök - Türk Tanrıçası ―Turan‖ gelmektedir. 

MuhteĢem ―Tanrıça Turan Heykellerinin” altına Grekçe ―Afrodit” adının, ya da 

Ġtalyan yorumuna göre ―Venüs‖ adının yazılmıĢ olması, Türk Milleti adına 

büyük bir talihsizliktir. 

Bu bağlamda makalemizin amacı, bilim çevrelerince ―Antik Türk Tarihi‖ 

ile ilgili göz ardı edilen, hatta kasıtlı olarak karanlığa terk edilen, son derece 

                                                           
1 Mario Alinei, Ancient Link: The Magyar – Etrsucan Linguistic Relationship, Published By All 

Print Kiado, Budapest, 2005, s. 12. 
2 Ġsaac Newton, The Chronology Of Ancient Kingdoms Amended, Printed By J. Tonson – J. 

Osborn and T. Longman, London, 1728. 
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önemli bazı kanıtlara ıĢık tutmak olacaktır. Bilindiği üzere Batılı devletler, 16. 

yüzyıldan itibaren kurmuĢ oldukları ―sömürge imparatorluklarından” elde 

ettikleri değerli madenler (özellikle altın ve gümüĢ),  yer altı ve yer üstü 

kaynakları, sermaye birikimleri ve merkantalist iktisadi devlet politikalarıyla 

muazzam zenginliklere ulaĢmıĢlardır. Söz konusu bu zenginlikleri sayesinde 

Batılılar, hayatın en önemli alanlarından biri olan bilime büyük yatırımlar 

yapmıĢ, bilim insanlarını ve bilimsel çalıĢmaları azami ölçüde teĢvik etmiĢ ve 

böylece coğrafi keĢiflerde, ilmi ve teknolojik buluĢlarda büyük ilerlemeler 

kaydetmiĢlerdir.  Hıristiyan Batılıların, söz konusu bu geliĢmiĢlik düzeylerine 

paralel olarak onlarda, yaĢadıkları dünyanın geçmiĢini  - antik Ģehirleri - 

medeniyetleri – kendi cedlerini merak etme düĢünceleri uyanmıĢ ve bu 

doğrultuda ―kendi soylarını ilişkilendirebilecekleriantik atalararama ihtiyacı‖ 

hâsıl olmuĢtur.  Böylece Batılılar, antik Ģehirleri, tarihi sanat eserlerini, mimari 

yapıları, kaya ve tablet yazılarını, devasa sarayları, tapınakları,  tiyatroları vs… 

kısacası muhteĢem medeniyetleri araĢtırma ve gün ıĢığına çıkarma çalıĢmaları 

baĢlatmıĢlardır.  Bu bağlamda 17. yüzyıl sonları ve bilhassa 18. ve 19. yüzyıllar 

boyunca antik tarih çalıĢmaları ivme kazanmıĢ, antik Ģehirlerde keĢfedilen tarihi 

bulgular inceleme altına alınmıĢ, arkeolojik kazı ve keĢiflerde önemli geliĢmeler 

kaydedilmiĢtir.  

Ancak antik tarih sahasında tüm bu önemli ve heyecan verici geliĢmeler 

meydana gelirken, söz konusu zaman zarfında Türklerin konu ile ilgili 

tavırlarına bakıldığında hayretle görülmüĢtür ki,  Türkler, böylesine önemli bir 

konuya ilgi duymamıĢ,  hiçbir Ģekilde konuya taraf olmamıĢ ve antik tarih 

sahasında gerçekleĢen önemli çalıĢma ve tartıĢmaların tamamen dıĢında 

kalmıĢlardır.   

Bu bağlamda bu sahadaki önemli çalıĢma ve geliĢmelerin, Türklerin 

dıĢında ve doğal olarak Türklerin aleyhine gerçekleĢmiĢ olduğunu müĢahede 

etmiĢ bulunuyoruz. Türkleri hayati derecede ilgilendiren ―antik tarih yazılımı‖,  

Türklere karĢı önyargılı oldukları bilinen Batılı devlet ve bilim adamlarının 

tekelinde kalarak, kaleme alınmıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. Bu bağlamda 

Türklerin tarihi, Batılılarca tamamen göz ardı edilmiĢ ve antik tarih, ―Avrupa 

medeniyetini kuranantik kavimlerin torunları olarak görülmek ve gösterilmek 

istenilen Grek ve İtalyanların‖ lehine, Türklerin ise aleyhine ĢekillendirilmiĢtir. 

Kanaatimize göre söz konusu bu tespiti yapmak, ―Antik Türk Tarihini‖ gün 

ıĢığına çıkarıp, dünya kamuoyunun dikkatine sunabilmenin ilk ve temel 

adımıdır.  Günümüze kadar gelen süreçte dünyaya ezberletilen ―Batı 

MenşeliMevcutAntik Tarihin‖ saptırıldığı, bu tarihin taraflı olduğu, kronolojik 

hatalar ihtiva ettiği ve antik adlandırmaların orijinlerine uygun olmadıkları 

saptanmıĢtır. Böylece, ortaya çıkarılan ―bilimsel bulgu ve kanıtlara dayanarak‖,  

Batı menĢeli antik tarihin ―tarihi gerçekleri yansıtmadığını‖ rahatlıkla ifade 

edebiliriz.  
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AraĢtırmalarımız bize göstermiĢtir ki, ―antik tarih ile ilgili ilmi 

gerçeklerin‖ kabul edilip, edilmemesi, sadece ―siyasi bir karar‖ olmaktan öteye 

hiçbir anlam taĢımamaktadır. Türkiye‘de pek çok bilim insanı, önyargılı Batılı 

bilim insanlarıyla söz birliği etmiĢçesine ―Türklerin antik kavimlerle akrabalık 

bağlarıhenüz ispat edilemedi‖ cümlesini sürekli tekrar edip durmaktadırlar!  

Söz konusu bu kiĢiler, yüzyıllardır süregelen kapsamlı antik tarih çalıĢmaların 

ortaya çıkarmıĢ olduğu ilmi bilgi, bulgu ve kanıtlardan haberdar değil midirler? 

ġayet bu bilgi ve bulgulardan haberdar isiler ve halâ ―Antik Türk Tarihini‖ 

kabul etmek istemiyorlarsa, o zaman bu kiĢiler, söz konusu bu tarihi bilgi ve 

bulgular “Türklerin lehine oldukları” için kabul etmek istemiyorlar demektir ki, 

bu da oldukça vahim bir durumdur.  Dünya kamuoyuna hatırlatmak isteriz ki, 

aslında bilim ―mutlak gerçekleri‖ özgürce ve cesaretle gün ıĢığına çıkarmaktır. 

Bu bağlamda bir konuyu sorgulamadan, çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak, 

kıyaslama ve analizler yapmadan, baĢtan reddetmek, ―bilim‖  olarak 

nitelendirilemez. 

AraĢtırmalarımız bize göstermiĢtir ki, Batılılar ―biz ne söylersek, neyi 

iddia edersek ve bilim diye  neyi  ortaya  koyarsak,  ancak  onlar  doğrudur ve 

bilimseldir. Bizim iddialarımız kesinlikle sorgulanamaz” düĢüncesini 

―gelişmemiş ülke aydınlarına‖, yüzyıllardır öylesine telkin etmiĢlerdir ki,  

Türkiye deki bilim insanlarının pek çoğu, kendi vatanlarının tarihi ile ilgili 

bilimsel gerçekleri dahi, ―Batı onaylamıyor – kabul etmiyor, hatta Batılılar bize 

gülerler…‖ diyerek, ya görmemezlikten gelmektedir. Diğer bir ifadeyle 

gerçekleri ortaya koymaya çekinmekte ya da en kolay yolu tercih ederek, hatta 

―Antik Türk Tarihini‖ toptan reddetmektedirler. Bir baĢka ifadeyle ―Batı, kendi 

iddia ve çıkarlarının aleyhine olan tarihi gerçekleri neden onaylasın?” diyerek 

sorgulama gereği bile duymamaktadırlar.   

Oysa tüm bilim dallarında olduğu gibi,  antik tarih kaynaklarını da 

tarafsız ve önyargısız olarak araĢtırıp, incelenmesi gerekmektedir.  Çünkü ―gün 

ışığına çıkarılanbilimsel bilgi ve bulgular” mevcut antik tarihin Türkler 

aleyhine saptırıldığını ortaya koymaktadır. Batılıların,  yüzyıllardır Türkler 

aleyhine geliĢtirmiĢ oldukları düĢünce ve tutumları, onların antik tarih 

yazılımına da fazlasıyla yansımıĢtır. ġöyle ki, ―Türk adının,  ya da Türklerle 

ilişkilendirebilecek adların kullanılmamasına ve bazı durumlarda da bu adların 

ustaca gizlenmesine‖ özellikle dikkat edilmiĢtir. Aslında bu yanlı çalıĢmaları 

yapanlar açısından bakıldığında, bu davranıĢları gayet doğaldır, çünkü Türklerin 

antik tarihini ortaya koymak ve miras haklarını Türklere teslim etmek, 

Batılıların çıkarlarına ters düĢmektedir.  Diğer yandan Türkleri ilgilendiren 

tarihi gerçekleri ortaya çıkarmak onların görevi de değildir.  

Batılıların yüzyıllarca korktukları, çekindikleri ve Hıristiyanlığın en 

güçlü düĢmanı olarak nitelendirdikleri, hatta son yüz yıllarda ―işgalci,  barbar 
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ve kâfir‖ diyerek aĢağıladıkları Türklere
3
, kendi bakıĢ açıları ve kendi çıkarları 

doğrultusunda yazdıkları antik tarihte yer vermeyecekleri açıktır. Bu bağlamda 

antik tarihte ―Türklerle ilişkilendirilebilinen pek çok antik bölge  – şehir – 

kavim -  krallık – alfabe – mitoloji - tanrı ve tanrıça” orijinal adlarının,  

Greklerce sonradan değiĢtirilerek, gerekli altyapının hazırlandığı tespit 

edilmiĢtir.  Objektif antik tarih uzmanları, ―antik adların, alfabe ve yazıların, 

farklı milletlerin dillerine karşı nedensiz bir düşmanlık besleyen Greklerce 

değiştirildiği hususuna‖  bizzat dikkat çekmiĢlerdir.
4
 Hatta Etrüskler konusunda 

uzman olan bir antik tarihçi, ―Etrüsk Mitolojisi çalışmalarının önündeki en 

büyük engelin Grekler olduğunu‖
5
 dile getirmesi dikkat çekicidir. Benzer 

Ģekilde, ünlü bir Ġngiliz gazetesinde ―Grek papazların telkinleriyle, kendi 

dinlerinin (Hıristiyanlığın ) mensubu, dindaşları olan diğer milletlere dahi, 

Greklerin tahammül göstermeyerek, onlara karşı düşmanca tavır 

takındıklarının‖
6
 ifade edilmiĢ olması ilginçtir. 

Greklerce değiĢtirilmiĢ olan orijinal Tanrıça adlarının baĢında 

―Etrüsklerin Ünlü Aşk Ve Güzellik Tanrıçası Turan‖ (Grekçe Afrodit) 

gelmektedir. Batılılarla ilgili olarak edinmiĢ olduğumuz Ģahsi tecrübelerimiz, ön 

bilgi ve araĢtırmalarımız bize göstermiĢtir ki, Batılılar ―kimliklerinin deşifre 

edilmesini istemedikleri,  bunu kendi çıkarları için tehlikeli ve sakıncalı 

buldukları antik kavimler‖  için sürekli olarak ―bunlar gizemli kavimlerdir – 

orijinleri, kimlikleri bilinemiyor,  dilleri çözülemiyor vb…‖ gibi sözler 

kullanmıĢlardır.  Oysa böyle bir durum söz konusu değildir. Bu söylemler, 

―Etrüsklerin,  Türk orijinini gizlemek” üzere söylenmektedir.  Bir antik dil 

uzmanı bu hususa Ģöyle bir açıklama getirmiĢtir; ―Grekler, farklı dillere karşı 

anlaşılmaz bir düşmanlık geliştirmişlerdir.  Onlar, Grekçe olmayan – farklı 

orijini olan kelime ve adları, kendi dil yapılarına göre, başlarına ve sonlarına 

eklemeler yaparak, değiştirmişlerdir. Grekler, herhangi bir adı ya da kelimeyi, 

öylesine değiştirmişlerdir ki, artık o ad veya sözcüğün orijinal halini tespit 

etmek oldukça zorlaşmıştır.‖
7
  Bir de söz konu bu ―ad değiştirme işleminin‖ 

üzerinden yüzlerce yıl geçtiğini ve bu değiĢtirme iĢlemine herhangi bir itirazın 

da olmadığını düĢünürsek, durumun vahameti daha iyi anlaĢılabilir.  

                                                           
3 ―Cambridge Üniversitesinde Grek davasını Türklere karşı destekleyen bir Konferans 

düzenlenmiş ve bu Konferansta, Greklerin barbar Türklere karşı desteklenmeleri, özgürlüğün 

baskıya, medeniyetin barbarlığa, haçın hilâle karşı zaferi olacaktır‖ denilmiĢtir. The Times/ 

December 19, 1823, ―The Greek Cause‖, s. 3.  
4 James Noel Adams, Bilingualism and The Latin Language, Cambridge University Press, 

London, 2003, s. 102 – 107.  
5 Nancy Thomson De Grummond, Etrsucan Myth, Sacred History and Legend, Published By 

University Of Pennslyvania – Museum Of Archaeology, Philadelphia, 2006, s. 12. 
6The Observer/September 24, 1821,  ―The Turks and Greeks‖, s. 3. 
7 James Noel Adams, Bilingualism and The Latin Language, Cambridge University Press, 2003,  

s. 101 – 107. 
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Bu noktada kendimizden de bir örnek vermek, kanaatimize göre 

konumuza ıĢık tutacaktır. Ben yirmi küsur yıl yurt dıĢında, Kuzey Amerika‘da 

yaĢadım. Ortaokuldan baĢlayarak, üniversite yıllarımın sonuna kadar, yetkililer 

ve hocalarım, (gayri-resmi olarak – telkin yoluyla) benim adım olan ―Filiz‟i‖ 

değiĢtirmek için sürekli uğraĢ vermiĢlerdir…  Bunlar, adımı ―Philis ya da Liz‖ 

gibi adlarla değiĢtirmek, bu Ģekilde yazmak ve telaffuz etmek istemiĢlerdir. 

Ailem tarafından sağlam bir milli kültürle yetiĢtirilmiĢ olduğumdan, ben 

kesinlikle böyle bir Ģey yapmalarına müsaade etmedim. Her yerde ve her zaman 

adımın ―Türkçe‖ Ģekliyle yazılmasında ve telaffuz edilmesinde ısrarcı oldum. 

Adımı değiĢtiremeyince, bu defa dinimi değiĢtirmeye çalıĢtılar;  ―Sen hâlâ 

Müslüman mısın? Sen bizim aramızda yetiştin, okumuş ve medeni bir insansın, 

Muhammed‟in uydurduğu,  o sahte dine inanmaya neden devam ediyorsun, halâ 

doğru yolu bulamadın mı‖ diye pek çok kez bana sorulmuĢtur… Hatta bir 

keresinde üniversitede ki bir profesör hocam dahi bana bu soruyu sormuĢtur.  

ġayet ben Türkçe adımı ve Ġslam dinimi değiĢtirmiĢ olsaydım, zamanla Türk 

kültürümü ve orijinal kimliğimi de tamamen kaybetmiĢ olacaktım ki, tarihi 

süreç incelendiğinde, sağlam bir milli eğitim ve öğretim alamadıklarından 

dolayı, dünyada ―kimlik ve kültür soykırımı akıbetine uğramış‖ milyonlarca 

Türk olduğu bilinmektedir.  Ne yazık ki bu süreçlerde GrekleĢen, BulgarlaĢan, 

SırplaĢan, AraplaĢan, RuslaĢan, AmerikanlaĢan Türklerin de olduğu 

bilinmektedir. 

Yukarıda bahsetmiĢ olduğumuz özet bilgiler ıĢığında biz, ―Afrodit‟in 

Kimliğini‖ ele alarak, karanlıkta bırakılan ―Antik Türk Tarih Sahasını‖ 

ıĢıklandırmak istiyoruz. Greklerin adlandırmasıyla ―Afrodit‖  ve Ġtalyanların 

adlandırmasıyla ―Venüs‖ olarak tanıtılan ve söz konusu bu ―değiştirilmiş - 

takma adlarla‖ zihinlerde pekiĢtirilen ve binlerce yıldır, her çağda ve bölgede 

beğeni ve hayranlık uyandırarak, büyük bir üne kavuĢan, ―Canlılık, Aşk ve 

Güzellik Tanrıçası‖ olarak tanımlanan bu tanrıça kimdir ve gerçek adı nedir? 

Sorusuna verilecek olan cevap, kanaatimize göre aynı zamanda ―Antik Türk 

Tarihi‖ ile ilgili pek çok konuyu da aydınlığa kavuĢturacaktır.  Etkin metotlarla, 

sürekli olarak ―Afrodit 
8
,  ya da Venüs‖ adıyla dünyaya tanıtılan ve ezberletilen 

söz konusu ―Tanrıçanın‖ gerçek adının ―Turan‘ olduğu ve Tanrıça Turan‘ın 

“Çok Tanrılı Etrüsk Din Panteonunda” oldukça önemli bir yere sahip olan bir 

tanrıça olduğu belirlenmiĢtir.  Hatta antik tarihçiler, Tanrıça Turan‘ın, Orta 

Doğu, Anadolu, Ege Adaları, Balkanlara kadar, yani Doğu‘dan Batı‘ya geniĢ bir 

bölgede, en üst seviyede saygı duyularak, tapılan, fevkalâde önemli bir tanrıça 

                                                           
8 ―Tarihi açıdan değerlendirme yapıldığında anlaşılmıştır ki, Tanrıça Afrodit‟in menşei - tarihi 

kökeni Grek Devleti‟nin dışında, antik Anadolu topraklarıdır. Akademisyenler arasında, 

Afrodit‟in Grek menşeli olmadığına dair genel bir anlaşma vardır. Hatta akademisyenlerin, 

araştırmacı ve yazarların ekseriyeti, Afrodit‟in Doğu kökenli olduğunu gösteren kanıtlar tespit 

ettiklerini bildirmişlerdir.‖ David R. Kinsley, The Goddesses‘ Mirror: Visions Of The Divine 

From East To West, Published By The State University Of New York Press, New York, 1989, s. 

185 – 188.  
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olduğunu ortaya koymuĢlardır.
9
   Hatta günümüz Grek topraklarının antik 

çağlarında dahi, Tanrıça Turan‘ın merkezi bir ilâh olarak önemli bir tanrıça 

olmasına ve yaygın bir Ģekilde tapılmasına rağmen,  Greklerce ―Afrodit” olarak 

adlandırılan Tanrıça Turan‘ın Grek kökenli olmadığı, “Turan‟ın Yakın Doğu 

KökenliBir Tanrıça‖ olduğu, akademisyen ve yazarların ekseriyeti tarafından 

kabul edildiği dile getirilmiĢtir.
10

 

Hatta Greklerin ―Tanrıça Turan‟ı‖  sahiplenmelerindeki çeliĢkiye dikkat 

çekilerek, antik çağlarda Roma ve Grek toplumlarında “kadın statüsünün 

oldukça aşağı düzeyde olduğu, kadınlara değer verilmediği, onlara isim ve söz 

hakkı dahi tanınmadığı ve kadınların erkeklerden aşağı görüldükleri‖  halde 

Greklerin, ―bir kadını tanrıça olarak kabul etmeleri, ona saygı ve sevgi 

göstermeleri, onu yüceltip, ona tapınmalarının‖  Ģüphe uyandırdığı, akıllarda 

soru iĢaretleri bıraktığı dile getirilmiĢtir.
11

 

Söz konusu bu husus,  antik Grek tarihinin 19. yüzyılda kurgulanarak 

yazıldığına, Tanrıça Turan‘ın aslında Grek kökenli bir tanrıça olmayıp, Turan 

adının ―Afrodit‖ olarak Greklerce değiĢtirildiğine iĢaret eden, önemli 

ipuçlarından sadece birisidir.  Grekçe adlandırma ile Afrodit,  gerçek adıyla 

Tanrıça Turan‘ın aslında ―Etrüsk Menşeli‖ bir tanrıça olduğu hususu,  pek çok 

antik tarih kaynağında ifade edilmiĢtir.
12

  Madem Tanrıça Turan Etrüsklü bir 

tanrıçadır,  o halde Batılılarca kasıtlı olarak karanlıkta bırakılmak istenilen 

―Etrüsk Kimliği”  mutlaka gün ıĢığına çıkartılmalıdır.  

Her Ģeyden önce Ģunu belirtmek isteriz ki, Batılıların, Etrüsk kimliğini 

gizlemek amacıyla ileri sürdükleri ve sürekli tekrar ettikleri ―Etrüskler, henüz 

kimlikleri belirlenememiş, yazıları deşifre edilememiş, esrarengiz ve gizemli 

antik insanlardır‖ iddialarının doğru olmadığı tespit edilmiĢtir.  Konunun 

objektif uzmanları, ―Etrüsklerin kimliklerini, kendilerini nasıl adlandırdıklarını, 

Türklerle akrabalık bağlarını, Türklerle müşterek olan alfabe ve kültürlerini, 

bilhassa antik çağlarda olağanüstü bir uygulama olarak ön plana çıkan, 

toplumlarında kadınlara karşı sergiledikleri saygın bakış açısınıve Avrupa‟ya 

ilk kez medeniyet götüren insanların Etrüskler olduklarını‖, belirlemiĢ ve ortaya 

koymuĢlardır.
13

  BaĢta ―alfabe ve yazı‖ olmak üzere,  Avrupa topraklarına ilk 

                                                           
9 Nancy Thomson De Grummond, Etruscan Myth, Sacred History and Legend, Published By 

University Of Pennslyvania Museum Of Archaeology, 2006, s. 19. 
10 David R. Kinsley, The Goddesses‘ Mirror: Visons Of The Divine From East To West, 

Published By The State University Of New York Press, Albany, 1989, s. 185 – 187. 
11 Sue Blundell, Women Ġn Ancient Greece, Harvard University Press, 1995, s. 17. 
12 Nancy Thomson De Grummond, a.g.e., s. 19. 
13 ―Etrüsklere, Latince “Tusci – Tursci”, Grekçe “Tur-sen –oi” denilmesi, hatta Sümer kelimesi E 

– tur –u (evler inşa eden) ve Eridu (uzakta yapılmış evler) adlı bilinen en eski Sümer şehri, hatta 

“Tur- anians ya da Tur –k” kelimelerinin ortak “Tur” kökünden gelmesi, mümkünün de üstünde 

bir olgudur…” ‖Alfred Toth, Etrsucans, Huns and Hungarians, Published By Mikes Ġnternational, 

Den Haag, 2007, s. 3- 4.   
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medeniyeti getiren Etrüsklerin, diğer tüm yerli Avrupa kavimlerinden, her 

açıdan üstün oldukları, yine pek çok tarihi kaynakta dile getirilmiĢtir. Hatta 

2007 yılında Etrüsklerin, ―Türklerle müşterek olan genetik akrabalık bağlarının 

dahi kanıtlandığı‖
14

 ifade edilmiĢtir. Ayrıca “Etrüsklerin, kendilerine verdikleri 

“Asenna” adı,  kullandıkları Gök -Türk Alfabesi ve Türklere has kültürel 

özelliklere sahip olmaları‖ da, onların Türklerle akrabalık bağlarını gözler 

önüne seren diğer bilimsel kanıtları oluĢturmaktadır.   

Her hususta ―planlı,  programlı,  ileriye dönük - uzun vadeli devlet 

politikaları üreten ve bu politikalara bağlı kalarak,   kararlılıkla hedeflerine 

doğru adım adım ilerleyen Hıristiyan Batılı yönetimlerin‖, antik tarihi de,kendi 

çıkar politikaları doğrultusunda kurguladıkları, kaleme aldıkları ve dünyaya 

ezberlettikleri belirlenmiĢtir. Türklerin ise, bu duruma yüzyıllarca hiçbir 

itirazları olmadığından, söz konusu bu taraflı antik tarih, zihinlerde öylesine kök 

salma imkânına kavuĢmuĢtur ki, artık tarihi gerçeklere Ģüpheyle bakılmaya 

baĢlanmıĢtır.  Bu bağlamda Batılılar, Türklerle akrabalık bağları olduğunu tespit 

ettikleri  ―Antik Etrüsk  – Lidya – İyonya - Sümer - Hitit Kavimlerine‖ ait 

alfabeleri, tabletleri, kiĢileri, kralları, tanrı ve tanrıça adlarını “gizlemekte” hiç 

zorlanmamıĢlardır. Ancak tarihi araĢtırmalar derinleĢtirildiğinde ve antik 

adlandırın ―etimolojik köklerine inildiğinde‖, orijinal antik adların ve 

dolayısıyla tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılması mümkün olmuĢtur.  Örneğin 

―Etrüsk” adı, söz konusu bu antik kavmin kendine vermiĢ olduğu bir 

adlandırma olmadığından söz etmiĢtik.  Ayrıca bu kelimenin de ―Tur-k‖ 

sözcüğünden türetilmiĢ bir kelime olduğu tespit edilmiĢtir. AraĢtırmalarımız 

neticesinde, Etrüsk adıyla dünyaya tanıtılan antik insanların, ―Gök - Türk 

Soyundan Gelen Asena Kolu‖ olduklarını ve bu insanların da zaten kendilerini 

―Asena” adıyla tanımlamıĢ oldukları belirlenmiĢtir.
15

 

Diğer yandan Etrüsklerle aynı bölgede yaĢayan ―İyonyalılar‖ 

araĢtırıldığında, onların da Türklerle akrabalık iliĢkilerini gösteren ipuçları 

ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Greklerin, Ġyonyalılara ecdat olarak sahip 

çıkabilmeleri de, yine Türklerin yapmıĢ oldukları tarihi bir hatadan 

kaynaklandığı görülmüĢtür. ġöyle ki, Türkler, ―Yunan‖ kelimesinin etimolojik 

olarak ne anlama geldiğini araĢtırmadan, Greklere ―Yunanlı‖ demiĢlerdir. 

                                                                                                                                              
― Etrüskleri “Tyrsenoi – Tursenoi” olarak adlandıran Grekler, aynı adı Türkiye‟nin Kuzey-Batı 

bölgesinde yaşayan insanlara da vermişlerdir.  Etrüsklere verilen Latince ad, Grek adlandırması 

ile aynı kökten gelmektedir; Turs – anoi – Etruscus – Tursci.‖ R.S. Beekes, The Origin Of The 

Etrsucans, Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschapper, Amsterdam, 2003, s. 7.   (Bu 

hususta daha pek çok Ġngilizce kaynak vardır, ancak makalemizde hepsine yer vermemiz mümkün 

değildir.)  
14“2003‟den itibaren yapılan genetik çalışmalar neticesinde, 2007 yılında, Etrüskler ve Türkler 

arasında biyolojik ve genetik bağların bulunduğu ispat edilmiştir. ‖Alfred Toth, Etrsucans, Huns 

and Hungarians, Published By Mikes Ġnternational, Den Haag, 2007, s.4.   
15 Howard Hays, A History Of The Roman World (753 BC – 146 BC), Published By Routledge, 

London, 1991, s. 25. 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

 

24 
 

Oysaki bu kelimenin Grekleri tanımlamak için doğru bir kelime olmadığı, 

Yunan kelimesinin sadece Türkler tarafından, ―Grekleri‖ tanımlamak için 

kullanılan bir kelime olduğu ve bunun da ―Grek emperyalist yayılmacı 

politikalarına‖ hizmet ettiği tespit edilmiĢtir. Yunan kelimesinin ―etimolojik 

kökeni‖ son derece önemlidir; Yunan kelimesi, ―İyonya” kelimesinin Farsçadan 

türetilerek, Türkçeye ―Yunan‖ olarak girdiği, dil uzmanlarınca ifade edilmiĢtir.
16

   

Batı Anadolu‘da, günümüz Ġzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve bu illere bağlı Ege 

sahil Ģeridinde bulunan yerleĢim birimleriyle, bu bölgelerin kıyılarına yakın 

komĢu adaları kapsayan geniĢ coğrafi bölgeye antik Batı tarihinde ―İyonya‖ 

denilmiĢ ve bu bölgede yaĢayan kavimlere de ―İyonyalılar‖ adı verilmiĢtir.
17

 

Ancak söz konusu bu bölgede, aynı anda, ya da müteakip zamanlarda 

―Lidya Krallığının ve Lidyalıların‖
18

 da hüküm sürdükleri bilinmektedir.  Diğer 

yandan, Ġtalya‘ya göç eden Lidyalılara ―Etrüskler” adı verildiği ifade edilmiĢtir. 

Batı merkezli antik tarihte, çoğu zaman ―aynı kökten gelen akraba kavimlere‖, 

kasıtlı olarak farklı adlar verildiği, böylece bir ad karmaĢası ve kaos yaratıldığı 

ve bunun da ―kavimlerin gerçek kimliklerinin teşhis edilmesini zorlaştırdığı‖
19

 

dikkatimizi çekmiĢtir. Lidya Krallığı araĢtırıldığında, Etrüsklerin, Lidya 

Krallığına mensup insanlar oldukları, Anadolu‘da yaĢarken, oldukça ağır bir 

kuraklık nedeniyle Batı istikametine doğru göç ettikleri, Lidya Kralı‘nın 

oğlunun liderlik yaptığı kafilenin günümüz Ġtalya topraklarına gidip, 

yerleĢtikleri ve ―Etrüskler‖ olarak adlandırıldıkları ortaya çıkmıĢtır. Ünlü antik 

                                                           
16 Sevan NiĢanyan‘ın ―Sözlerin Soyağacı – Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü‟nde‖ Yunan 

kelimesinin karĢılığı “İyonya‖ olarak verilmiĢtir ki, bu diğer kaynaklarla örtüĢmektedir… (Türk 

Dil Kurumunun Resmi Ġnternet Sitesi olan http://www.tdksozluk.com‘dan ―etimolojik sözlük 

bölümüne‖ bir türlü ulaĢılamamıĢtır. Sitede problem vardır…) TDK sözlüğünde Grek adının 

karĢılığı olarak ―Eski Yunanlı‖ tanımı yapıldığı görülmüĢtür. Bu da ―Antik çağlarda Greklerin, 

Batı Anodolu‟nun sakinleri olduğunu söylemekle” eĢ anlamlıdır ki, bu arkeoloji ve antik 

tarihçilerin tespit ve ifadelerine göre doğru değildir.  (Bu hususa tezimizde açıklık getirilmeye 

çalıĢılmıĢtır…) Bu konu ile ilgili Ġngilizce internet araĢtırmalarımızdan daha verimli sonuçlar elde 

etmiĢ bulunuyoruz. Açıklamalı ve kapsamlı bir sözlük olan ―Online Etymology Dictionary‟de‖ 

―İonian‖ sözcüğünün anlamı Ģöyle verilmiĢtir; ―The Turkish name for the country of Greece is 

“Yunanistan” which means, “The Land Of The İonians”.  İonian name is pre – Greek  word and 

perhaps related to Skyt”.(Yunanistan, Greece ülkesine Türkçe olarak verilmiĢ bir ad olup,  bunun 

anlamı ―İyonyalıların ülkesi‖ demektir. Ancak Ġyonya adı Grek öncesi bir isim olup, Skyt‘lerle 

ilgili olma ihtimali vardır.)www.etymonline.com(Skyt ya da Skythai adı araĢtırıldığında, bunun 

―Grek kökenli‖ bir kelime olduğu ve Grek kaynaklarında  ―İskit – Saka Türklerine‖ Grekler 

tarafından verilmiĢ olan bir ad olduğu ortaya çıkmaktadır. Abdülhaluk M. Çay – Ġlhami DurmuĢ, 

Ġskitler, Genel Türk Tarih Ansiklopedisi Cilt 1, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 477. ) 
17 Faik ReĢit Unat, Tarih Atlası, Kanat Yayınları, Ġstanbul, 1991, s. 7. 
18 ―Etrüskler Anadolu‟nun yerli halkı olup, Lidyalı ve Etrüsk adları birbirleriyle özdeşlemiş ve bir 

birlerinin yerine kullanılmış olan kelimelerdir. Mezopotamya‟da bilinen en eski medeniyetini tesis 

eden Sümerli kavimlerin de Türklerle ilişki oldukları - benzerlikleri bulunduğu görülmüştür.” 

Jemima Simcox, Primitive Civilizations, Cambridge University Press, Cambrdige, 2010, s. 229, 

425. 
19 Fritz Hommel, The Civilization Of The East, Elibron Classics, Adamont Media Corporation, 

London, 2005, s. 2. 

http://www.tdksozluk.com'dan/
http://www.etymonline.com/
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tarihçi Herodot da bu görüĢte olanlardandır.
20

 Tarihi bulgular ―Lidyalıların – 

Etrüsklerin – İyonyalıların - Fenikelilerin – Frigyalıların vs…‖  birbirleriyle 

―akraba kavimler‖ olduklarını ortaya koymuĢtur.  

Hatta ―Tanrıça Turan‟ın, söz konusu bu kavimlerin yaşadıkları 

bölgelerde en üst düzeyde değer gören ve adına görkemli tapınaklar yapılan 

ünlü ve güçlü bir tanrıça olduğu‖ ifade edilmiĢtir.
21

  Lidyalıların, Etrüsklerin ve 

Ġyonyalıların ki bunlar aynı coğrafi bölgelerde yaĢamıĢ akraba kavimler 

olduklarının bir kez daha altını çiziyoruz, kimliklerinin ortaya çıkarılması, 

Türkler açısından büyük bir önem arz etmektedir.  Hemen belirtmek isteriz ki, 

gerek “İyonyalıların”, gerek ―Lidyalıların” ve gerekse “Etrüsklerin‖ Greklerle 

akrabalık bağlarının olmadığı hususu,  objektif antik tarihçiler tarafından, 

arkeolojik bilgi, bulgu ve kanıtlara dayanılarak ortaya çıkarılmıĢtır. Makalemiz 

izin verdiği çerçevede, bazı kanıtlara değinilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Anadolu‘da yaĢadıkları bilinen ve Greklerin ısrarla kendilerini ecdat 

olarak iliĢkilendirmek istedikleri ―Antik  Çağİyonyalıların”  kimliklerine  ıĢık 

tutmak istiyoruz. Sözünü edeceğimiz diğer kanıtların yanı sıra, ünlü Ġngiliz 

arkeolog, tarihçi, Ġncil uzmanı ve Türk topraklarında uzun yıllar arkeolojik 

araĢtırmalar yapmıĢ olan William Mitchell Ramsay‘in, Greklerle ilgili olarak 

1919 yılında ortaya koymuĢ olduğu bilgiler,  antik bir Anadolu kavmi olarak 

bilinen Ġyonyalıların, Grek oldukları tezini çürüten önemli kanıtlardan sadece 

bir tanesidir; ―Anadolu‟da yaşamış antik milletlerden İyonyalıların Greklerle 

bağlantıları yoktur ve tarih boyunca olmamıştır. 

Bir başka deyişle İyonyalılar Grek olarak nitelendirilemezler.  

İyonyalılar, Anadolu‟nun Batısında, Ege kıyılarında çoğalan ve gelişme 

kaydeden bir ırk olmuşlardır.  Eski Ahitte (İncil‟de),  Nuh peygamberin oğlu 

Yafes‟in (Japeth) oğulları ve torunlarının soyundan geldikleri bildirilen 

“İyonyalıların” kimlikleri konusuna açıklık getirilmeden, antik tarih konusunda 

mesafe kat edilmesine imkân yoktur.  İyonyalıların daha sonraları Greklerle 

birleşmeleri, etnik olarak değil, “dinsel olarak” nitelendirilmelidir. 

Unutulmamalıdır ki o devirlerde Ortodoks Kilisesi, farklı etnik grupları 

birleştirici bir rol oynamıştır.‖
22

  Türkiye‘ye gelip, kapsamlı araĢtırmalarda 

bulunmuĢ, yine ünlü bir tarihçi olan Alman Jacob Fallmerayer de, W. M. 

Ramsay ile aynı görüĢleri paylaĢan, ―günümüz Greklerinin antik kavimlerle 

akrabalık bağlarının bulunmadığını‖ iddia eden bir baĢka bilim adamıdır. 

                                                           
20 ―Hiçbir şüpheye yer yoktur ki, Etrüskler, kendi orijinlerini Troyalılara, hatta Asya‟ya 

bağlamışlardır. Hatta Herodot da bu görüştedir.‖ E. John Sweeney, Gods, Heroes and Tyrants: 

Greek Chronology Ġn Chaos, Algora Publishing, 2009, s. 76 – 77.   
21 Massimo Pallottino, The Etruscans,  Ġndiana Univeristy Press, Bloomington, 1975, s. 126, 141, 

221. 
22The Guardian/May 29, 1919, ―The Ġncalculable Evils Of Partition - By Sir William Mitchell 

Ramsay‖, s. 9.   
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Ġngiliz arkeolog W. M. Ramsay‘in kendinden on asır önce yaĢamıĢ olan 

Arap tarihçisi El-Mesudi‘i ile hemen hemen aynı Ģeyleri söylemiĢ olması dikkat 

çekicidir. 10. yüzyılda yaĢadığı ifade edilen Arap tarihçi El Mesudi, Türklerin 

kökenleri ile ilgili olarak ―Türkler, Nuh peygamberin üç oğlundan biri olan 

Yafes‟in (Japeth) soyundan gelmişlerdir‖ diye belirtmiĢtir.
23

  Ayrıca ―Kaşgarlı 

Mahmut ve Reşideddin‟in Oğuznâmelerini incelemiş ve kıyaslamalar yapmış 

olduğu‖ ifade edilen V. Bartold‘un da benzer görüĢ bildirerek ―Oğuz 

şeceresinin, Nuh‟un oğlu Yafes‟e (Japeth) kadar gidip dayanmaktadır…‖
24

 Diye 

ifade etmiĢ olması dikkat çekicidir.  

Yine benzer bir Ģekilde bilgi veren bir baĢka tarihçi de, ünlü Osmanlı 

tarihçisi NeĢri‘dir. NeĢri‘nin (Ö. 1520) Türk soyu ile ilgili olarak anlatmıĢ 

oldukları da ―İyonyalılar” tanımı ile örtüĢmektedir. NeĢri, tarih kitabında Ģu 

bilgilere yer vermiĢtir; ―Mevcut Türkler birçok sınıflara ayrılırlar: bazıları 

şehirlerde, saray ve kaleler sahibidirler, ipek elbiseler giyer, başlarına altından 

taçlar koyarlar, bazıları derlenen-toplanan evleriyle dağ başlarında, 

sahralarda otururlar. Bunlardan kimisi güneşe, kimisi puta, kimisi öküze, kimi 

ağaca, kimi taşa tapar, bazıları da din nedir bilmezler. Bazıları da Yahudiliği 

taklit ederler. Türkler hükümdarlarına “Hakan” derler. Türkler son derece 

yiğit olurlar, hepsinin soyu Nuh peygamberin oğlu Yafes (Japhet) oğlu Bulcas 

evladıdırlar.  Bu soy kesintisiz olarak devam ederek Oğuz Han ve oğullarına 

gelmiştir vb…‖
25

 diye devam etmektedir. 
26

 

Dikkatimizi çeken diğer bir husus da,  NeĢri tarafından Nuh peygamberin 

oğlu Yafes‘ten olma torunu ―Bulcas” adıdır. Söz konusu bu ad, Türklerle 

akrabalık bağları olduğu tespit edilmiĢ olan Fenikelilerin, (ki Fenike kelimesi 

Grekçe olup, ―Phoenician‖ dan çevrilmiĢtir ve aslında Hititleri ifade ettiği 

belirlenmiĢtir.)  -  bir baĢka deyiĢle Hititlerin ünlü efsanevi kralları ―Bacchus‖ 

ile (bazı Ġngilizce kaynaklarda Bacchus ―Üzüm Bağları ve ŞarapTanrısı‖ olarak 

ifade edilmiĢtir) ile büyük benzerliklere sahip
27

 olmasıdır. Ayrıca W. M. 

Ramsay‘ın ―İyonyalılarla” ilgili sözleri, aynı bölgede yaĢamıĢ olan 

―Lidyalıları” da anımsatmaktadır. Lidya Kralının oğlu önderliğinde Batı‘ya, 

                                                           
23 Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 2000, s. 23. 
24 Fuzuli Bayat, Oğuz Destan Dünyası – Oğuznâmelerin Tarihi, Mitolojik Kökönleri ve 

TeĢekkülü, Ötüken NeĢriyat A.ġ., Ġstanbul, 2006, s. 42. 
25 Mehmet Altay Köymen, NeĢri Tarihi Cilt I, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, BaĢbakanlık 

Basımevi, Ankara, 1983, s. 12 -13.  
26 NeĢri Tarihini bizde incelemiĢ bulunuyoruz, onun anlattıklarında Türk köklerine ıĢık tutan 

önemli bilgiler tespit edilmiĢtir. NeĢri Tarihini incelemiĢ ve yorumlamıĢ olan Osmanlı tarihçisi 

Victor L. Menage‘nin Ģu görüĢlerini bizde paylaĢmaktayız; ―Neşri‟nin “Osmanlı Tarihi” 

önemlidir. Neşri, Aşıkpaşazade‟yi takip etmiştir, ancak onun tarihi daha objektiftir.  Neşri gerçek 

bir tarihçidir, çünkü o  tarihçinin temel özelliği olan, olayların hakikatini tespit etmek arzusuna 

sahip olmuştur.‖  Oktay  Özel  –  Mehmet  Öz,   Victor  L.  Menage  ―Osmanlı  Tarihyazıcılığının  

Ġlk Dönemleri‖ – Söğüt‘ten Ġstanbul‘a, Ġmge Kitabevi, Ankara, 2000, s. 85 – 87.   
27 William Smith, A School Dictionary Of Greek and Roman Antiquities, Published By Harper 

and Brothers, New York, 1851, s. 64. 
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günümüz Ġtalya topraklarına göç edip, yerleĢen ve muhteĢem medeniyetlerini o 

topraklarda tesis eden, Grekler ve Romalılar tarafından ―Etrüskler” olarak 

adlandırılan ve daha sonraları, Romalılarca asimile edilen insanların da 

―İyonyalıların” yaĢadıkları bölge ve zamanda yaĢamıĢ insanlar olmaları da, 

yine ―İyonyalıların‖  kimliklerine ıĢık tutmaktadır. 
28

 

Söz konusu bu antik kavimler,  Greklerce her nasıl adlandırılmıĢ olurlarsa 

olsunlar, hepsinin ―kavim özellikleri, dilleri, alfabeleri, kültürleri, dini 

inançları, lüks sosyal yaşantıları, ürettikleri değerli sanat eserleri ve en 

önemlisi de, toplumlarında kadınlara karşı sergiledikleri saygın bakış 

açısıyla…‖  birbirlerine benzedikleri ve kültürlerinin süreklilik arz ederek, 

çağlar boyu devam ettiği ve Oğuz Türk Boylarına kadar geldiği görülmüĢtür. 

Diğer yandan, söz konusu bu kültür özelliklerinin, antik Grek kavimlerinde 

mevcut olmadığı, yine uzmanlarca ortaya çıkarılmıĢtır. Hatta ―Greklerin 18. yüz 

yıla kadar herhangi bir antik tarih bilinç veya bilgisine dahi sahip 

olmadıkları,ancak müstakil bir devletleri olduktan sonra, kendileri için bir antik 

tarih belirleme ihtiyacının hasıl olduğuna‖ dikkat çekilmiĢtir.
29

 

Antik kavimlerle ilgili araĢtırmalar yapan ve onlarla ilgili tespitler ortaya 

koyan antik dil ve tarih uzmanları, antik kavimlerin kimliklerinin 

belirlenmesine ıĢık tutan en önemli faktörlerin baĢında, ―onların kendilerini 

hangi adla adlandırdıkları” hususunun geldiğini,  daha sonra da “kullandıkları 

alfabe ve yazının yanı sıra, belirgin kültür özelliklerinin varlığı ve bu 

özelliklerin çağlarboyunca korunarak, devam ettirilmesi” gerektiğini 

vurgulamıĢlardır. Bu açıdan bakıldığında pek çok kanıt, Greklerin antik 

kavimlerle benzerlik ve süreklilik arz eden kültür bağlarının bulunmadığını,  

ancak diğer yandan, Türklerin ise söz konusu bu bağlara sahip olduklarını 

ortaya koymaktadır... 
30

  Ancak siyasi nedenlerden dolayı söz konusu bu 

                                                           
28 ―Etrüsklerle akrabalık bağları olduğu bilinen Lidya, Bergama ve Karya Krallarının ülkeleri 

Greklerce ele geçirilmiş, bu bölgeler Helenleştirilmiş ve bu topraklarda yerli dillerin yerini artık 

Grekçe almıştır. Hıristiyanlık Anadolu topraklarında kendini Grek kimliği ile ifade etmiş ve 

Anadolu halkları Greklerce asimile edilmişlerdir.” William M. Ramsay, The Letters To The 

Seven Churches, Kessinger Publishing, Whitefish/Montana, 2004, s. 119, 120, 378. 
29 ―Oryantalist akademisyenler, Greklerin etnik saflığa sahip olmadıklarını, ayrıca kültürlerinin 

de zayıf olduğunu, sahip oldukları kültürü kendilerinden önceki çağlarda yaşamış “Doğunun eski 

kavimlerine” borçlu oldukları gerçeğinin altını uzun yıllar çizmişlerdir... Söz konusu bu durumu 

tarihçi Jacob Fallmerayer‟in ünlü eseriyle ortaya koymuş olduğu ifade edilmiştir. Greklere eski 

ve bilge bir ced (ata) bulmak gerekmiş ve böylece Doğunun antik medeniyetleri “model” olarak 

alınmış ve Greklere “adapte” edilmiştir.‖ R. Beaton – David Ricks, The Making Of Modern 

Greece, Ashagate Publishing Ltd. London, 2009, s. 40.  
30 Pek çok kaynakta Nuh Peygamberin Yafes adlı oğlunun soyundan geldiği vurgulanan Türklerin 

yaĢadıkları bölgeler ve akrabalık bağları olduğu belirtilen antik kiĢiler birbirleri ile 

örtüĢmektedir… Örneğin Nuh‘un oğlu Yafes, onun oğlu Yavan (Yabagu/Yaparlı/Yavuz/Javan – 

[Ġonian] ) ve Yavan‘ın oğulları EliĢah, TarĢim, Kıttım ve Dodanım (Oğuz Boylarından Dodurga 

olabilir). Bunların torunlarının Anadolu ve Avrupa‘ya dağıldıkları ve yerleĢtikleri ifade 

edilmiĢtir… William M. Ramsay, Asia Minor:The Country and Its Religion, Published By 

Hodder & Stoughton, London, 1908, s. 103 – 139. 
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bilgilerin, Batılılarca kabul görmediği ve özellikle bastırılmaya çalıĢıldığını 

belirtmiĢtik.  Böyle bakıldığında onlar açısından gayet doğal ve anlaĢılır bir 

durumdur.  Çünkü ―Antik Türk Tarihi‖, Batılıların bugüne kadar ortaya koymuĢ 

oldukları Grek yanlısı, sübjektif antik tarihi tamamen çürütmekte ve dolayısıyla 

onların Türklerle ilgili iddialarına, Türk topraklarıyla ilgili plan ve çıkarlarına 

tamamen ters düĢmektedir.  

Oysa Batılılar ve onların himayesindeki Grekler, Türk topraklarıyla ilgili 

olarak, her devirde ve her platformda Ģu iddiada bulunmuĢlardır;  ―Anadolu 

toprakları, binlerce yıllık antik ecdadımızdan bize miras kalmıştır. Türkler uzak 

Asya kökenli olup, bu topraklara sonradan gelmiş, çadır ehli, işgalci, barbar 

insanlardır.  Türklerin dünya medeniyetine hiçbir katkıları olmamıştır vs…‖ 

Grekler, yoğun propaganda ağlarıyla, söz konusu bu iddialarını ―devlet - 

patrikhane, kilise - dernek - cemiyet vs…” düzeyinde sürekli olarak gündemde 

tutmaya devam etmektedirler.   

Hatırlanacağı üzere, altı yüz küsur yıllık Osmanlı Ġmparatorluğu 

döneminde, Türklerce sahip çıkılmayan, merak edilmeyen ve araĢtırılmayan 

tarihleri, 18. yüzyılda Çin kaynaklarını inceleyen Batılılarca fark edilmiĢ, ilk 

kez araĢtırılmıĢ ve Türklerle ilgili fevkalâde önemli bilgiler ortaya çıkarılmaya 

baĢlanmıĢtır...  Bunlardan ilki, Türklerin antik ataları olan Gök - Türklere ait 

olan ―Orhun Abideleri ve Yazıtlarının‖ 1889 yılında bulunmuĢ olması ve 

dolayısıyla ―Antik Türk Runik Alfabesinin‖ ortaya çıkarılmasıdır.  Daha sonraki 

araĢtırmalar, Orhun abidelerinden Batı istikametine doğru gidildiğinde, Orhun 

Yazıtlarından çok daha eski oldukları ifade edilen, benzer anıt ve yazıtların, 

Yenisey ve Talas bölgelerinde bulundukları ortaya koyulmuĢtur. Bu bağlamda 

Orhun Abide Yazıtlarının, ezberletilenlerin aksine, bilinen en eski Türk yazıtları 

olmayıp, Türklerin son dönemlerine ait yazıtlar oldukları dile getirilmiĢtir. Hatta 

daha da ilginç olanı, benzer yazılı anıtların, Danimarka, Norveç ve Ġsveç gibi 

Avrupa ülkelerinde de bulunmuĢ olmasıdır.
31

 

Son çalıĢmalarla hızla gün ıĢığına çıkmaya baĢlayan ―Türk Tarihi‖ 

dünyada öylesine büyük bir ilgi ve merak uyandırmıĢtır ki, 19. yüzyılı Avrupa 

ülkeleri üniversitelerinde, ―Türkoloji Kürsüleri” kurulmuĢ ve 

buralardayetiĢtirilen görevli Türkologların öncülüğünde, Türklerin tarihi, derin 

ve kapsamlı bir Ģekilde araĢtırılma olanağına kavuĢmuĢtur.  Ancak  ―1923 – 

                                                                                                                                              
(Karadeniz bölgesine yerleĢen Ashkenaz‘ın da (Euxinous olarak değiĢtirilmiĢtir) Yafes‘in torunu 

olduğu ifade edilmiĢtir. Bir baĢka ifadeyle Ashkenaz‘ın babasının, Yafes‘in en büyük oğlu 

Gomer? olduğu belirtilmiĢtir. Karadeniz olarak bilinen denizin adını ―Ashkenaz‟dan‖ aldığı 

bilidirilmiĢtir. Ayrıca ―Ashkenaz‖ kelimesinin Greklerce bozularak ―euxinus‖ olarak değiĢtirildiği 

vurgulanmıĢtır. Nathian Bailey, The Universal Etymological English Dictionary.) 
31 Orhun Göktürk Yazıtlarının benzerlerinin Ġskandinav ülkelerinde de bulunduğunu ifade eden 

intersitesi Türkiye‘de mahkeme kararıyla kapatılmıĢtır; ―8‘th Century Orhun Runic Ġnscriptions: 

Ancient Turkish Alphabet and Scripts and Their Ties To The Scandinavian Peoples:  Ankara 9. 

Sulh Ceza Mahkemesi, 04/02/2008 tarihli ve  2008/140 nolu kararıyla bu siteye eriĢim 

engellenmiĢtir.‖   



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

29 

 

1938 dönemi hariç olmak üzere”, günümüzde dahi, genel olarak Türk bilim 

çevrelerinin ―Antik Türk Tarihine‖ ilgi duymamaları oldukça düĢündürücüdür. 

Hatta tam tersine Tuncay‘ın belirtiği gibi ―ülkemizde cereyan eden Ģiddet 

eylemlerine yönelik gerek etnik temelli ve gerekse aĢırı muhafazakârlık bile 

olamayacak tarzda bir dine yönelik yönetim talebi olgusu özellikle 

üniversitelerimizde milli olabilme fikrinin yani ulusal çıkar ve ulusal 

mensubiyet bilincinin karĢısında olmaları‖ oldukça düĢündürücüdür.  

Bu bağlamda Türkiye‘de ―Antik Türk Tarihin‖,  ilk kez Mustafa Kemal 

Atatürk‘ün dikkatini çektiği ve bu konuyu bir bilim adamı hassasiyetiyle ele 

aldığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Bilindiği üzere araĢtırmaya, okumaya, 

öğrenmeye ve bilhassa tarihe büyük merakı olan ve dolayısıyla yüzlerce kitap 

okuduğu bilinen Mustafa Kemal Atatürk‘ün,  doğal olarak 19. yüzyıl 

baĢlarından itibaren gün ıĢığına çıkmaya baĢlayan pek çok antik tarih eserinden 

de haberdar olduğu anlaĢılmıĢtır.  Mustafa Kemal Atatürk, bir bilim insanı 

sorumluluğuyla  ―Antik Türk Tarihinin‖ araĢtırılmasına önem veren ilk Türk 

devlet adamı olmuĢ ve bu bağlamda ―Türk Tarih Kurumunu, Türk Dil 

Kurumunu ve Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesini” kurmuĢ, yurt içi ve yurt dıĢı 

tarihi araĢtırmaları ve arkeolojik kazıları bizzat teĢvik etmiĢtir. Mustafa Kemal 

Atatürk‘ün ―antik tarihi‖ gün ıĢığına çıkarma gayretleri, sadece kiĢisel bir 

merak, ya da Batılıların öne sürdükleri gibi, mevcut antik tarihe karĢı bir anti-

tez oluĢturmak, ya da bazılarının iddia ettiği gibi ―bir ulus ve bu ulusa bir tarih 

yaratmak” anlamında olmadığı araĢtırmalarımız neticesinde görülmüĢtür. 

Mustafa Kemal Atatürk‘ün Ģahsi araĢtırmaları, yüzlerce kitap okuyarak edindiği 

bilgiler, O‘na antik Türk tarihi hakkında fevkalâde önemli ipuçları vermiĢ ve O 

da, söz konusu bu ipuçları değerlendirerek, yüzyıllarca ihmal edilmiĢ ve 

karanlıklarda bırakılmıĢ olan ―Antik Türk Tarihinin‖ araĢtırılmasını ve gün 

ıĢığına çıkartılmasını istemiĢtir. Ġngilizce kaynaklardan dört yıldır amatörce 

sürdürmekte olduğumuz ―Antik Türk Tarihi‖ araĢtırmalarımız, Türklerin antik 

tarihlerinin bilinen en eski zamanlara kadar geri gittiğini, dünyaya örnek olmuĢ 

- muazzam medeniyetler kurmuĢ kavimlerle Türklerin akrabalık bağlarının 

bulunduğunu kanıtlamıĢtır.  Bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk‘ün ―İlim en 

hakiki yol göstericidir‖ ile ―Tarih ilmi, bir milletin varlığını ve köklerini hiç bir 

zaman inkâr etmez‖
32

  sözleri, bizim için hayat bulmuĢtur.   

Sözünü ettiğimiz kanıtların baĢında ―Gök - Türk Runik Alfabesi‖ 

gelmektedir.  Türkler için fevkalâde büyük bir öneme haiz olan söz konusu bu 

                                                           
32 ―Tarih, bir milletin kanını, hakkını ve varlığını hiçbir zaman inkâr edemez. Özellikle bizim 

milletimiz, milliyetini bilememesinin çok acı cezalarını çekmiştir. Osmanlı İmparatorluğu içindeki 

çeşitli toplumlar, hep milli inançlarına sarılarak, milliyet idealinin kuvvetiyle kendilerini 

kurtardılar. Biz ne olduğumuzu, onlardan ayrı ve onlara yabancı bir millet olduğumuzu, sopa ile 

içlerinden kovulunca anladık. Kuvvetimizin zayıfladığı anda biz hor ve hakir gördüler. Anladık ki 

kabahatimiz, kendimizi unutmakmış. Mustafa Kemal Atatürk‖. Genel Kurmay BaĢkanlığı, 

Atatürkçülük – Atatürk‘ün GörüĢ ve Direktifleri Cilt 1, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, 2001, s. 

277, 359.  
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―Antik Türk Alfabesinin‖, özellikle Türkiye‘de gözlerden uzak tutulmaya 

çalıĢılması dikkatimizden kaçmamıĢtır. Ġlk Alfabe ve yazının Yakın Doğu‘da 

Sümerli ve Fenikeli (Hitit) kavimlerce baĢlatıldığı, antik dünyaya tanıtıldığı ve 

Batı istikametine doğru yayıldığı,  antik dil bilimcilerinin genelde hem fikir 

oldukları bir tespittir.
33

  Söz konusu uzmanlar, bilinen en eski antik alfabenin 

―Futhark Alfabesi‖ olduğunu, yazının baĢlangıç noktasında ―resimli bir anlatım 

tarzıolanhiyerogliflerin” yer aldığını, daha sonra hiyerogliflerin bir üst aĢaması 

olarak da ―Runik Harflerin‖ geliĢtiğini ifade etmiĢlerdir. Antik Futhark 

Alfabesi, Etrüsk ve Gök - Türk Alfabelerinin, hepsi de,  birbirleriyle birebir 

benzerlikler gösterdikleri tespit edilmiĢtir.
34

  Antik diller hususunda uzman 

olmayan kiĢiler dahi, söz konusu bu alfabeleri inceleyip, birbirleriyle 

kıyaslandıklarında, aralarındaki bariz benzerlikleri görebileceklerdir.  Zaten 

―Sümer – Akad – Hitit (Fenike) – Lidya (Etrüsk) - Frigya - Minoya – Mişen -  

Latin vs… alfabelerinin de aynı kökten türeyerek geliştikleri ve bunlar arasında 

akrabalık ve devamlılık olduğunadair işaretler olduğu‖ ifade edilmiĢtir.
35

  Asya 

kökenli olan söz konusu bu dillerin ―Gök - Türk Alfabesi‖ ile bağlantılı 

oldukları tespit edilmiĢ ve dile getirilmiĢtir.
36

  Semetik olarak adlandırılan 

kavimler medeniyetinin, ―Altay ırkından‖ gelmiĢ olduğuna dair vurgu 

yapılmıĢtır.
37

  Bir baĢka deyiĢle medeniyetin baĢlangıç noktası, ya da kaynağı, 

―Türklerin ilk kez görkemli şehirler kurdukları ve yaşadıkları bölgeler‖  olarak 

ifade edilmiĢtir. Türkiye‘de bu konu ile ilgili bazı internet sitelerinin, mahkeme 

kararlarıyla kapatılmaları dikkatimizi çekmiĢtir.
38

  Objektif Batılı tarihçilerin, 

                                                           
33 Mara Van de Mieroop, A History Of The Ancient Near East, Published By Blackwell 

Publishing, Oxford/UK, 2004, s. xiv, 191. 
34Futhark Alphabet which is also called the ―Runic‖ stemmed from the very same origin as did 

the ancient ―Turkish Ġnscriptions‖ with the ―Gokturk Alphabet‖(Runik olarak da adlandırılan 

Futhark alfabesi, antik zamana ait Türkçe Yazıtlar gibi aynı kökten, yani ―Göktürk Alfabesinden‖ 

gelmektedir…) Bu siteye eriĢim Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi 04/02/2008 tarih ve 2008/140 

nolu kararı ile engellenmiĢtir.  
35 Salim Koca, Türklerin Göçleri ve Yayılmaları, Genel Türk Tarih Ansiklopedisi Cilt 1, Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 463 – 464. 
36 ―Yapılan araştırmalar 300 kadar Sümerce kelimenin hem ses, hem anlam bakımından Türkçe 

ile ilgisi olduğunu göstermiştir. Bunlardan bazı örnekler şöyledir (kelimelerin ilki Sümerce – 

İkincisi Türkçedir); Dingir= Tengri (Tanrı), kapkagag = kapkacak, men = men (ben), tin = tin 

(hayat –ruh), urugal = korıgan (mezar), aga r= agır (ağır), uş=us (akıl), adda = ata, aş = aş, 

zibin = cibin(sivrisinek), zag = sag (sağ taraf) vs…” Salim Koca, Türklerin Göçleri ve 

Yayılmaları, Genel Türk Tarih Ansiklopedisi Cilt 1, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 

463.  
37 Claude Reigner Conder, Altaic Hieroglyphs and Hittitte Ġnscriptions, Eibron Classics Series, 

Adamant Media Corporation, London/UK, 2006, s. 145. 
38Türk Mahkemelerince Yasaklanan Bazı Sitelere Örnekler; Turkish Runic Alphabet Found Ġn 

Norway and Sweden (Norveç ve Ġsveç‘te bulunan Türk Runik Alfabesi) : Ankara 9. Sulh Ceza 

Mahkemesi 04.02.2008 tarih ve 2008/ 140 nolu kararı gereği bu siteye eriĢim engellenmiĢtir. 

Sumerians – Proto-Turks – Turanians (Sümerliler – Ön Türkler – Turanlar):  Ankara 1. Sulh Ceza 

Mahkemesi 05.05.2008 tarih ve 2008/402 nolu kararı gereği bu siteye eriĢim engellenmiĢtir. 

Etruscan Etymological Dictionary (Etrüsk Etimolojik Sözlük): Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi 

04.02.2008 tarih ve 2008/140 nolu kararı gereği bu siteye eriĢim engellenmiĢtir. Etruscan 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

31 

 

―Runik harflerin kökenin kasıtlı olarak insanların dikkatinden yüzyıllarca 

kaçırılmış olduğunu”
39

ifade etmeleri dikkat çekicidir...  Söz konusu bu durum, 

bazı gerçeklerin gizlenilmek istenildiğinin açık kanıtı sayılabilir. 

Ancak neler gizlenilmek istenilirse istenilsin, Türklerin antik tarihi 

denildiği zaman, dünyada bilinen ilk çağlardaki ―kaya ve mağara 

resimlerinden‖ baĢlayarak,  izi sürülebilen ilk insanlara kadar geriye giden  ―on 

bin yılın çok üzerinde devasa bir zaman yelpazesinden‖ söz 

edilmektedir…
40

Türkmenistan‘da tespit edilen ―kaya ve mağara resimlerinin‖ 

Anadolu mağaralarında devam ettiği ve ayrıca ―Kurgan Kültürü‖ olarak 

adlandırılan anıt kurganlarda (mezar odalarında) bulunan değerli altın objeler, 

takılar, yazılar ve daha kazılmayı, araĢtırılmayı bekleyen pek çok kurganın 

varlığı, Türklerin ―kaya resimleri‖ ile baĢlayan ve binlerce yıldır geliĢerek, 

ilerleyen muhteĢem antik tarihlerini, hatta muazzam medeniyetler yaratan 

kavimlerin gerçek torunları olduklarını göstermektedir. Aslında söz konusu bu 

kadar uzun bir süreçte Anadolu‘dan birçok kavim gelmiĢ ve geçmiĢ, bunlar 

birbirleri ile iç-içe geçmiĢ, savaĢlar olmuĢ, Ģehirlerin üzerlerine Ģehirler 

kurulmuĢ ve farklı kavimler - soylar doğal olarak birbirlerine karıĢmıĢlardır.  

Bugün dünyada var olan çeĢitli milletlerin hiç birini ―yüzde yüz saf birsoy 

veya ırk‖ olarak nitelendirmek pek mümkün değildir.  Zaten böyle bir Ģeye 

gerek de yoktur.  Mustafa Kemal Atatürk‘ün Ģu sözleri, Türklerin farklı ―soy, 

ırk ve millet‖ kavramlarına bakıĢ açısını göstermek babında fevkalâde 

önemlidir; ―Bizler hiçbir millete karşı nefret duymayız. Fakat biz sadece 

“insanlığın düşmanı olanlara” düşmanız... Bizler dünyanın tüm insanlarını “tek 

bir vücut”  olarak ve farklı milletleri de bu vücudun “çeşitli organları” gibi 

düşünmeliyiz. Eğer herhangi bir organda bir ağrı ve acı varsa, tüm vücut bu 

ağrı ve acıyı hissetmeli ve bunu dindirmek için elinden geleni yapmalıdır. 

Benzer şekilde dünyanın herhangi bir yerinde bir sorun varsa, “bundan bize 

ne” diyemeyiz. Bizler o sorun, sanki kendi sorunumuzmuş gibi ilgi 

göstermeliyiz. Kendilerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, tüm uluslar 

acı çeken insanlara yardım etmeli, onların ızdıraplarına çare olmalıdırlar.‖
41

 

                                                                                                                                              
KingTarutius? and Foundation Of Rome (Etrüsk Kralı Tarutius (Tuğrul) ve Roma‘nın KuruluĢu) : 

Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesinin 04. 02. 2008 tarih ve 2008/140 nolu kararıyla bu siteye 

eriĢim engellenmiĢtir. VS… 
39 Edred Thorsson, Futhark, Published By Red Wheel Publishers, Boston, 1984, s. 1 - 3. 
40 TRT Belgesel Kanalında yayınlanan programda, ―Eskişehir Yazılı Kaya Anıtlarının‖ Gök-Türk 

alfabesiyle yazıldığından söz edilmiĢtir. Ayrıca Sivrihisar yakınlarında bulunan ―Ballıhisar 

Köyünde‖ oldukça görkemli ―Kibela  (Hittitçe Kababa) - Anadolu‟ya Has Doğa ve Bereket 

Tanrıçası” - tapınağı, manastır ve mağaraları tespit edilmiĢtir. Oldukça zor bir ulaĢımı olan ve 

Sivri Kaya diye adlandırılan mevkide ise, takriben Ġsa‘dan altı bin beĢ yüz yıl öncesine kadar 

eskiye gittiği ifade edilen, Kayalara kazınmıĢ ―Türk Kaya Damgaları‖ (sembol ve harfleri) 

bulunmuĢtur. TRT Belgesel Kanalı, 13 Ağustos 2011 – saat 12:30. 
41 Genel Kurmay BaĢkanlığı, Atatürkçülük – Atatürk‘ün GörüĢ ve Direktifleri Cilt I, a.g.e., s. 321, 

323. 
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Ancak tarihi süreç incelendiğinde, böylesine insancıl ve barıĢçıl 

düĢünmeyen, hatta ―kendilerini diğer milletlerden soyca, ırkça ve dinceüstün 

gören‖ Batılı devlet adamlarının varlığını dagörmemezlikten gelemeyiz.  Bu 

bağlamda bilhassa Lord Palmerston, Lord Grey, Gladstone, Salisbury, Lloyd 

George, Lord Kurzon vs… gibi ünlü Ġngiliz devlet adamları dikkat çekmektedir.  

Dünyadaki bütün insanların, “insan olma özelliklerindendolayı eĢit ve saygıya 

değer oldukları‖, bütün dünya milletlerince kabul edilmesi gereken bir 

olguyken, tarihi süreç içinde geliĢen olay ve uygulamalar,  bunun gerçek hayatta 

böyle olmadığını bizlere göstermiĢtir. Makalemizin baĢında bahsetmiĢ 

olduğumuz üzere, 17. yüzyıldan itibaren coğrafi keĢifler, sömürge 

imparatorlukları, teknolojik geliĢmeler ve merkantalist iktisadi politikalar 

sayesinde muazzam ölçüde zenginleĢen ve güçlenen Batılı devletlerin, 

kendilerini, dünyanın diğer milletlerinden farklı ve onlardan üstün görmeye 

baĢlamıĢ oldukları,  tarihi bir gerçektir. Batılıların gerçek düĢünce ve davranıĢ 

metotlarını kavramadan, onlarla ilgili konularda sağlıklı sonuçlara ulaĢabilmek 

elbette mümkün değildir. 19. yüzyıl Batılı bilim adamları,  insanları, ―kafatası 

şekli ve ölçüleri, deri renkleri vs… gibi fiziki özelliklerine göre 

sınıflandırdıkları” dünya bilim çevrelerince bilinmektedir. Böylece Avrupalılar 

―Beyaz ve Hıristiyan  - Üstün Irk Kavramını‖ ortaya çıkarmıĢ ve diğer milletleri 

kendilerinden aĢağı görerek, onlara boyun eğdirmeyi, onların toprak ve 

kaynaklarını sömürmeyi, hatta tarihi miraslarını inkâr etmeyi, kendileri için 

doğal bir hak olarak görmüĢlerdir. 19. yüzyıl Avrupa zihniyeti ―medeni olmayı, 

Avrupalı olmakla özdeşleştirmiş ve Greklerin Osmanlı İmparatorluğuna karşı 

giriştikleri isyanları dahi, onların Avrupa medeniyetine - kültürüne girme 

çabaları olarak‖ değerlendirmiĢlerdir.
42

 

Avrupa devletlerinin tarihi incelendiğinde, söz konusu bu ―ayırımcı 

düşüncenin‖ izlerini 1960‘lı yıllara kadar açıkça görmek mümkündür.  1960‘lı 

yıllardan sonra da aynı zihniyetin, gizlenerek, sürdürüldüğü bilinmektedir. 21. 

yüzyılda ―demokrasi, insan hakları, özgürlükler, küresel barış, dinler arası 

diyalog, medeniyetler ittifakı vs…‖ gibi bazı parlak ve cazip kavramların 

arkasına gizlenerek, geleneksel zihniyetlerini gizlemeye çalıĢan Batılı 

yönetimler, kendilerinden saymadıkları milletler arasında bölücülük yaparak, 

azınlıkları – mezhepleri kıĢkırtarak, iç savaĢlar çıkartarak, hatta Müslüman 

toprakları bizzat iĢgal ederek, milyondan fazla Müslüman‘ın ölümüne neden 

olarak, kendi çıkarları için her türlü politikayı uygulamayı, kendileri için hak 

saymaktadırlar. Batılı devlet adamlarının görünüĢte olumlu ve cazip 

söylevlerine
43

 rağmen,  kendilerinden görmedikleri milletlere karĢı takındıkları 

                                                           
42 Victor Roudometof, Nationalism, Globalization and Orthodoxy – The Social Origins Of Ethnic 

Conflict Ġn TheBalkans, Published By Greenwood Press, Westport/USA, 2001, s. 102. 
43ABD BaĢkanı B. Obama‘nın 04 Haziran 2009 tarihinde Mısır –Kahire Üniversitesi‘nde yapmıĢ 

olduğu konuĢmasında; “ilkönce Hıristiyan olduğunun altını çizmiş, sonra da birinci önceliğinin 

kendi vatandaşlarının güvenliği olduğuna ve İsrail ile kopmaz bağlarla birbirlerine bağlı 

olduklarına‖ vurgu yapmıĢtır. Sonrada, satır aralarında Müslümanlara karĢı tehditkâr bir tavır 
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tavır ve uyguladıkları çifte standart (bilhassa Müslüman milletlere karĢı), 

onların gerçek zihniyetlerinin günümüzde de değiĢmediğini gözler önüne 

sermektedir. Bu bağlamda Batılılar,  kendilerinden saymadıkları milletleri 

dıĢlamakta, haklarını, topraklarını gasp etmekte, onları yok etmekte, onların 

dinlerini, tarihlerini yok sayıp, tarihi miraslarını gasp etmekte hiç bir sakınca 

görmemektedirler.
44

  Bu bağlamda Batılılar, muazzam medeniyetleri konu alan 

antik tarihi, kendi istekleri doğrultusunda saptırmakta da hiç bir sakınca 

görmemiĢ, ―Beyaz, Hıristiyan ve Avrupalı‖ olarak benimsedikleri, hayranlık 

duydukları ve himayeleri altına aldıkları ―Grekleri‖ yücelterek, antik tarih 

mirasını onlara bağıĢlamayı uygun bulmuĢlardır. Batılıların söylediklerinin 

aksini ortaya koyan ve bunu bilimsel olarak kanıtlayan kaynaklara ki bunlar 

―her ne kadar ilmi olurlarsa olsunlar‖ Batılıların itibar etmedikleri tespit 

edilmiĢtir. Ancak onların gerçeklere itibar edip, etmemeleri,  tarihi gerçekleri 

değiĢtirmeyeceği açıktır;  dünya, ―dünyanın, yuvarlak olduğu keşifedilmeden‖  

önce de ―yuvarlıktı” ;  mikroplar, ―mikroskop icat edilmeden önce de 

mevcutlardı‖;  yıldız kümeleri, süper novalar, gezegenler ve kara delikler 

―Hubble Teleskopu‖ icat edilmeden önce de gökyüzünde varlardı. 

Genelde Batılı bilim çevrelerinin, önyargılı yönetimlerin paralelinde 

hareket ederek,  Etrüskler gibi Türklerle akrabalık bağları bilimsel olarak 

kanıtlanmıĢ olan kavimler hakkında dahi ―Etrüskler gizemli, esrarengiz 

insanlar, Etrüsklerin orijini, kim oldukları, nereden geldikleri bilinmiyor 

vs…”gibi bilim dıĢı söylevlerle, bunca kanıta rağmen,  halâ Etrüsklerin üzerine 

karanlık bir perde örtmeye devam ettikleri müĢahede edilmiĢtir. Örneğin 

Fransız tarihçi Etienne Copeaux,  ―Mustafa Kemal Atatürk‟ün Anadolu‟ya 

yerleşme konusunda Türklerin, Greklere oranla öncelliğini kanıtlamaya 

çalıştığını, bu nedenle “Türk Tarih Tezini”  öne sürdüğünü iddia etmiş ve bu 

tezle alay ederek,  bunu çok gülünç bulduğunu ve bu saçmalığın Türk-İslam 

Sentezi ile bir nebze olsun giderildiğini‖
45

 ifade etmiĢtir.  Bu sözleriyle E. 

Copeaux,  genel olarak Batılıların,  Türklerle ilgili duygu ve düĢüncelerine 

tercüman olmuĢtur diyebiliriz.  Oysaki objektif antik tarihçilerin ortaya 

                                                                                                                                              
sergileyerek ―ya bizi dinler, bizimle beraber hareket ederler, bizim istediğimiz gibi ılımlı! olurlar, 

ya da onlarla her yerde savaşır ve yola getiririz‖ mesajını verdiği açıkça görülmüĢtür. (Söz 

konusu Obama konuĢmasının videosu ve tam metni internette mevcuttur) 
44 Ünlü Ġngiliz din adamı ve tarihçi William Howitt (1792 – 1879), konu ile ilgili olarak yazmıĢ 

olduğu  kitabında emperyalist Batılı devletler için Ģu tespitlerde bulunmuĢtur; ―Hıristiyan 

Avrupalıların dünyanın bütün bölgelerinde ve boyundurukları altına almayı başardıkları bütün 

halklara – milletlere yaptıkları barbarlıklar ve emsali görülmemiş saldırıların, dünyanın 

herhangi bir döneminde ve herhangi bir yerinde, nice vahşi ve acımasız olurlarsa olsunlar, başka 

hiçbir ırkta örneğini görmek mümkün değildir.‖ William Howitt, Christian Colonial System: 

Ġmperialism, Longman Press, London, 1838, s. 9.  

B. Bruce Lawrence –Aisha Karim, On Violence, Published By Duke University Press, Durham, 

2007, s.70] 
45 Etienne Copeaux, Türk Tarih Tezinden Türk-Ġslam Tezine, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 2000, s. 

367, 368, 409.  
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çıkardıkları bilimsel kanıtlar , ―Türk Tarih Tezini” güçlü bir Ģekilde destekler 

niteliktedir.  Söz konusu bu uzmanlar, ―Grek ve Roma kaynaklarının, 

Etrüsklerle ilgili olarak nadiren gerçekleri yansıttıklarına,  bu milletlerin 

Etrüsklere karşı düşmanca bir tavırla yaklaşarak, onlar hakkında yanıltıcı, 

yalan - yanlış yorumlar ürettiklerine‖ özellikle dikkat çekmiĢlerdir.
46

 Bu 

bağlamda Orta Amerika‘da (Meksika bölgesi) ve Güney Amerika‘nın Kuzey 

bölgelerinde zengin medeniyetler kurmuĢ, Mısır piramitlerinden daha görkemli, 

devasa piramitler inĢa etmiĢ olan ve Türklerle akrabalık bağları olma 

ihtimalinin yüksek olduğu, ilmi çevrelerde dile getirilen antik ―Mayalar,  

Aztekler ve İnkalar‖ dahi Batılılarca göz ardı edilmeye çalıĢmaktadır.  Söz 

konusu bu antik milletler tarafından kurulan muhteĢem Ģehirler ve inĢa edilen 

piramitler hakkında ―bunlar oldukça ilginç ve gizemli, kimler tarafından 

yapıldıkları hala bilinmemektedir vs…‖ gibi iddiaları ortaya atan, Batı kaynaklı 

pek çok kitap ve belgeselde mevcuttur.  Aslında onlar, antik tarihle ilgili pek 

çok sırların uzmanlarca deĢifre edildiğini gayet iyi bilmektedirler. Batılı 

araĢtırmacıların, arkeologların, Türk topraklarına yüzyıllardır gelip gittikleri, 

köy - köy, kasaba - kasaba dolaĢtıkları,  çeĢitli arkeolojik kazılar 

gerçekleĢtirdikleri, bilgi ve bulgu toplayarak, survey tipi anketler yaptıkları 

ancak ―Türk Kimliği – Karakteri – İmgesi – Kültürükonusunda bir şeyler 

söylememeyi tercihettikleri ve tamamen sessiz kaldıkları‖ ifade edilmiĢtir.‖
47

  

AraĢtırmacıların elde ettiği söz konusu bilgi ve bulgular, Türklerin aleyhine 

olmuĢ olsaydı, elbette sessiz kalınmaz, bunlar memnuniyetle açıklanırdı. 

Avrupa topraklarına ilk kez medeniyet götüren, günümüz Grek, Ġtalya 

toprakları, Girit ve Ege Adaları gibi bölgelere yerleĢerek, buralarda muhteĢem 

saraylar, tapınaklar, yollar, köprüler, su kanalları, anıt mezarlar, heykeller, tunç 

- gümüĢ – altın - mermer pek çok sayıda sanat eserleri 
48

  ihtiva eden, ―Roma‖ 

gibi görkemli Ģehirler kurmuĢ olan Etrüskler, 19. yüzyıldan baĢlayarak 20. 

yüzyıla kadar bilim çevrelerince sıkça tartıĢılmıĢ ve ortaya Etrüsklerin gerçek 

kimliklerini gösteren önemli bilimsel kanıtlar çıkartılmıĢtır. Her Ģeyden önce 

Etrüsklerin, kendilerini “Etrüskler” olarak tanımlamadıkları, Etrüskler olarak 

bilinen halkın, kendilerini ―Resanna? - Asenna‖
49

 olarak adlandırdıkları, 

                                                           
46 Howard Hays, A History Of The Roman World, Published By Routledge, London, 1991, s. 33. 
47 Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği – Kültür Tarihinin Kaynakları, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 2000, 

s. 315. 
48The British Museum -London, The Louvre Museum –Paris, The Metropolitian Museum – New 

York, National Meseum Of Tarquinia - Ġtalya,  vs… gibi müzeler, göz kamaĢtıran, muazzam 

―Etrüsk‖ eserleriyle doludur. 
49 ―Halikarnuslu (Bodrumlu) Dionsus (Dionysius?), Ġsa‘dan önce 1. Yüzyılda, Etrüsklerin, 

kendilerini ―Rasna – Rasenna‖ olarak adlandırdıklarını ifade etmiĢtir.‖ Herald Haarman, Early 

Civilization and Literacy Ġn Europe, Published By Mouton Gruyter, Berlin, 1996, s. 151.  

―Oğuzların eski çağlarında Gök - Türk Hanedanına mensup olan Türgişler ve Aşinaların 

(Asenaların) yabgular tarafından idare edildiklerine şüphe yoktur…‖ Faruk Sümer, Oğuzlar 

(Türkmenler), Türk Dünyası AraĢtırma Vakfı Yayınları, Ġstanbul, 1992, s. 61 -62. 
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uzmanlarca ifade edilmiĢtir.
50

 DiĢi - ana bir kurttan türediklerine inanan 

―Resanna - Asenna‖ kavminin, aslında diĢi - ana bir kurttan türedikleri 

inancında olan, bir Gök- Türk boyu olduğu tespit edilmiĢtir.
51

  Bu insanlar 

kendilerine kurt efsanesini temel alan ve Gök- Türklerin bir kolu olan ―Asena 

Kabilesinde‖
52

 olduğu gibi, ―Rasenna – Asenna‖  adını vermiĢler ve Asya‘dan 

Ġtalya‘ya göç ederek, göç ettikleri topraklara muhteĢem medeniyetlerini 

getirmiĢlerdir.
53

  Eski Türklerde ―Kurt‟un son derece önemli ve kutsal bir anlam 

ifade ettiği, Türklerden bir grubun ―Kurt‟u ata olarak tanıdıkları, kurttan 

türedikleri inancına sahip oldukları ve “Kurdu”  devletlerinin arması haline 

dönüştürdükleri‖ ifade edilmiĢtir.
54

  Hatta Bizans tarihçileri, ―Avrupa‟ya göç 

eden Hun Türklerine
55

 birkurdun kılavuzluk ettiğihususunda bir mitolojiye yer 

verdikleri‖ dile getirilmiĢtir.  Asenaların (Etrüsklerin) kurttan türeme inancı 

dıĢında, ataları olan Gök - Türklerle daha pek çok ortak özelliklerinin 

bulunduğu ve bunların baĢında alfabe, dil, yazı, din, sosyal yaĢam ve kadına 

saygın bakıĢ açısı geldiği tespit edilmiĢtir. 

Ġtalyan ve Greklerin, Asenaları (Etrüskleri) farklı isimlerle zikredilmeleri, 

zihinlerde karıĢıklık yaratarak, Etrüsklerin ―Türk Köklerinin‖ ustaca 

gizlenilmesini sağlanmıĢtır. Örneğin Grekler Asenaları ―Tursenoi - Tyresenoi – 

                                                           
50 Herald Haarman, Early Civilization and Litracy Ġn Europe, Published By Mouton de Gruyter, 

Berlin – New York, 1996, s. 151. Howard Hays, A History Of The Roman World, Published By 

Routledge, 1991, s. 25. 
51 ―Çin tarihlerinin verdikleri bilgilere göre, Göktük devletini kuran Kağanların “Asena” soyu da 

Hunlardan ve belki de Mete Han‟ın soyundan geliyordu…‖ Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün 

GeliĢme Çağları Cilt II, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, 2001, s. 19.   

Rex Warner, Encyclopedia Of World Mythology, Published By Peerage Books, London, 1975, s. 

154, 229.  
52 ―Büyük devletler kurmuş olan Türklerde, örneğin Göktürklerde “dişi kurt” büyükannedir. Kurt 

bir devlet sembolü ve arması olmuştur.‖Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi Cilt II, Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, Ankara, 2006, s. 115  (Ünlü Kurt efsanesine dayanan Asenna kabilesinin 

―Göktürklerin” bir kolu olduğu bilinmektedir.) 
53 Herald Haarman, Early Civilization and Literacy Ġn Europe, Published By Mouton de Gruyter, 

Berlin-New York, 1996, s. 151. 
54 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün GeliĢme Çağları, Cilt I, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, 

2001, s. 14.  
55  Antik Çin Tarih Kaynaklarında Oğuz Türkleri ve Göktürkler at yetiĢtiren ve atlı kavimler 

olarak bilinen ―Hiung-nular - Hunlar‖ olarak ifade edilmiĢlerdir. Avrupa‘ya göç eden Atilla 

önderliğindeki Türkler ―Batı Hunları‖ olarak tanımlanmıĢlardır. Bunlar içinde Hıristiyanlığı 

kabul edenler, zamanla dilleri ve kültürleri de değiĢime uğratılarak, diğer milletlerce asimile 

edilmiĢlerdir. Söz konusu Türkler arasında ―Macarlar - Bulgarlar – Avarlar – Peçenekler – 

Kumanlar vs…” vardır. Bunlar içerisinde Gagauzlar, Yakutlar ve bazı Macarlar, dillerini ve öz 

kültürlerinin bir bölümünü korumayı baĢarmıĢlardır. Hatta 19. yüzyılda Macarlar ―Türkoloji 

Çalışmalarına ‖ öncülük etmiĢlerdir. ġerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, Bilge Yayınevi, 

Ankara, 2002, 132 – 135, 268. 

 Resmi Çin yazmalarına göre en eski Türkler, Çinlilerin ―Hiung-nu‖ adını verdikleri Hunlardır. 

Hunların ve Moğolların dil benzerlikleri vardır ve kökenleri birbirine karıĢmıĢtır. (Türk 

destanlarında Oğuz Han‘ın biri Türk, diğeri Moğol iki eĢi olduğu ve neslinin bu eĢlerden türediği 

anlatılmıĢtır.) Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 2000, s. 88.    
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Tyriens‖ gibi adlarla adlandırmıĢlar, Romalılar ise onları Latinceden türetilmiĢ 

olan ―Etrusci – Tusci - Tursci‖ olarak adlandırmıĢlardır. Mısır kaynakları ise 

Asenalardan (Etrüsklerden) ―Trs – Turs‖ olarak bahsetmiĢ ve onların ―Denizci 

Kavimlerle‖ özdeĢleĢmiĢ olan ―Fenikelilerle (Hititlerle)‖ akraba olduklarını 

belirtmiĢtir.
56

  Bazı antik tarih uzmanları ise, ―Batılılarca söz konusu antik 

kavimlere verilmiş olan bütün bu adların, Türklerleilişkilendirilebileceğini ifade  

etmeleri‖ dikkat çekicidir…
57

Hangi adlarla anılmıĢ olurlarsa olsunlar, 

―Asenalar  (Etrüskler)‖ kendilerine has kültürel özellikleriyle, bilgi 

donanımları, demir – gümüĢ – altın ve her türlü metal iĢçiliğinde 

―mükemmelliğe ulaştıkları ifade edilen sanatlarıyla‖,  lüks yaĢam tarzları, tanrı 

panteonları ve bilhassa sosyal yaĢantılarında “kadınlara vermiş oldukları üstün 

değerle”,çağdaĢları olan diğer Avrupa kavimlerinden tamamen farklı 

olduklarını ortaya koydukları dile getirilmiĢtir.
58

 

Asenaların (Etrüsklerin) nereden geldiklerine dair tartıĢmaların uzun 

yıllar devam ettiği ancak sonunda akademik çevrelerde genel bir mutabakata 

varıldığı ifade edilmiĢtir.  Bu hususta en fazla kabul gören görüĢ, daha önce 

bahsetmiĢ olduğumuz üzere tarihçiliğin babası addedilen Herodot‘un  

―Asenaların (Etrüsklerin) Batı  Anadolu  halkı  oldukları ve deniz yolu ile Batı 

Anadolu‟dan günümüz İtalya topraklarına  göç ettiklerine‖ dair olan görüĢüdür.  

Bu görüĢü paylaĢan tarihçiler, Asenaların (Etrüsklerin) günümüzden üç bin 

küsur yıl önce, Anadolu‘dan Avrupa‘ya göç ettiklerini belirtmiĢlerdir. Batı 

Anadolu‘da hüküm süren Lidya Kralı (Asenalıların Kralı) yaĢadıkları ağır bir 

kuraklık nedeniyle, bol su kaynakları, verimli toprakları ve elveriĢli iklimi 

Ģartları olan yeni topraklar keĢfetmek ve buralara yerleĢmek üzere prens oğlu 

Tyrsenus‘u – Taratius‘u ? (değiĢtirilmiĢ bir addır – Tuğrul – Tarık - Tarhan – 

Tarkan - Turan – Tufan – Tayfun vs… olabilir) Lidya Krallığı nüfusunun 

yarısıyla birlikte, deniz yoluyla Batı istikametine göndermiĢtir... Yola çıkan göç 

kafilesinden ―bir bölümünün, yol güzerğâhında bulunan çeşitli Ege adalarında 

kalıp, buralara yerleşmeye karar verdikleri, Prens oğlun başını çektiği daha 

kalabalık olan kafilenin ise,  İtalya topraklarına gidip yerleştikleri‖ ifade 

edilmiĢtir. Daha önce altını çizmiĢ olduğumuz gibi Herodot da dahil olmak 

üzere, bu görüĢte olanların çoğunlukta oldukları vurgulanmıĢtır.
59

 Ġtalya Turin 

Üniversitesinden Profesör Alberto Piazza‘nın da benzer görüĢ belirterek; 

―Günümüzden en az üç bin yıl önce, Tuscany (İtalya) olarak bilinen bölgeye göç 

etmiş ve bu topraklarda göz kamaştıran bir medeniyet başlatmış olan 

Etrüsklerin (Lidya Krallığından gelen halkın) Anadolu‟dan göç ettiklerini 

gösteren pek çok kanıt vardır‖ diye ifade etmiĢtir. Benzer görüĢü savunan diğer 

                                                           
56 Herald Haarman, a.g.e., s. 151. 
57 Mario Alinei, Ancient Link: The Magyar – Etrsucan Lingusitic Relationaship, Published By All 

Print Kiado, Budapest, 2005, s. 12.  
58 Nancy Thomson De Grummond, Etruscan Myth, Sacred History and Legend, Published By The 

University Of Pennsllyvania Museum Of Archaeology, 2006, s. 10 – 19. 
59 Howard Hays, A History Of Roman World, Published By Routledge, 1991, s. 26. 
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bir antik tarihçi R. S. Beekes‘dir ve Etrüsklerin nereden geldiklerine iliĢkin 

olarak Ģunları söylemiĢtir; ―Günümüzde bilim adamlarının çoğu Etrüsklerin 

Anadolu‟dan (Türkiye‟den) geldiklerine ikna olmuşlardır. Sadece İtalya‟da pek 

çok bilim adamı bu gerçeği inkâr etmektedir... Ben şahsen Etrüsklerin Doğu 

orijinli olduklarından eminim.‖
60

 

Genelde akademisyenlerin hemfikir oldukları diğer bir konu da, 

Asenaların (Etrüsklerin) Avrupa topraklarına ayak bastıkları çağlarda, 

Avrupa‘da olumsuz ve ilkel yaĢam Ģartlarının hüküm sürdüğüdür... O sırada 

Avrupa topraklarında dağınık - düzensiz bir Ģekilde, gruplar halinde yaĢayan 

yerli kavimlerin,  penceresiz toprak evlerde, hatta mağaralarda ikamet ettikleri, 

gayet basit ve ilkel bir hayat sürdüklerine iliĢkin tespitler vardır. 
61

  Bu 

bağlamda, Avrupa‘da yaĢayan bu yerli insanları, ilk kez medeniyetle tanıĢtıran, 

onlara baĢta alfabe, okuma - yazma olmak üzere, pek çok Ģeyi öğreten kavmin, 

Etrüskler diğer adıyla, Gök - Türklerin bir kolu olan Asenalar oldukları 

tarihçiler tarafından ortaya konulmuĢtur.
62

  Hatta bazı dil bilimciler ―İsa‟dan 

önce yedinci yüzyıl başlarında, Etrüsk dili konuşanların Roma üst tabakasında 

yer aldıklarını ve bu insanların varlıklarının, çok daha eski zamanlara kadar 

geri gittiğini gösteren kanıtlara sahip olduklarını‖ bildirmiĢlerdir.
63

  Türklerin 

yaĢadıkları coğrafyalarda, binlerce yıllık bir süreçte geliĢtirdikleri medeniyet 

eserleri, bırakmıĢ oldukları muazzam tarih mirasları dikkate alındığında, 

Asenaların  (Etrüsklerin)  ve Türklerle iliĢkilendirilebilen diğer Avrupa, Asya, 

hatta Amerika kıtası kavimlerinin sergiledikleri ―medeniyet kaynağının” 

nereden geldiği daha iyi anlaĢılabilinmektedir. Türklerle iliĢkilendirilen 

kavimler incelendiğinde,  ―yaşadıkları her çağda ve her bölgede, ortaya 

koydukları medeniyetleriyle, ilim ve irfanlarıyla, dinleriyle, değerli sanat 

eserleriyle, kurgan kültürleriyle, kendilerine has ahlâklarıyla, toplumlarında kız 

çocuklarına ve kadınlara verdikleri değerle, hayranlık uyandırmayı ve 

kendilerinden söz ettirmeyi başardıkları” ifade edilmiĢtir.
64

 

                                                           
60 R.S.P. Beekes, The Origin Of The Etruscans, Koninklijke Nederlandse Akademie, Van 

Wetenschapper, Amsterdam, 2003, s. 7. 
61 Larissa Bonfante, Etruscan Studies: Etruscan Life And Afterlife, Published by Wayne State 

University Press, Detroit, Michigan/USA, 1986, s. 48, 237. 
62   Tore Janson,   A Natural History Of Latin, Published By Oxford University Press, Oxford/UK, 

s.12. 
63 James Noel Adams, Bilingualism and The Latin Language, Published By Cambridge 

University Press, Cambridge/UK, 2003, s. 160. 
64 981 – 984 yılları arasında Uygur Türklerinin ülkesini ziyaret eden Çin Elçisi Vang Yen-Tö, 

Türklerle ilgili olarak özetle Ģu hususları dile getirmiĢtir; ―Şehirlerinde pek çok evleri, kuleleri ve 

bahçeleri vardır. Uygurlar zeki, doğru karakterli ve namuslu insanlardır. Altın, gümüş, bakır ve 

demirden yapılan eşya yapımı ile, vazo ve çanak çömlek yapımında, onların gösterdikleri 

mükemmellik ve fevkalâdelik Allah tarafından adeta yalnızca onlara verilmiş bir ihsan gibidir”.  

Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün GeliĢme Çağları Cilt I, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, 2001, 

s. 83 -84. 
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Türklerin, en eski çağlardan itibaren tarih sahnesinde yer aldıkları hususu 

―Paleolitik Devamlılık Teorisiyle‖ de (PCT: Palaeolithic Continuity Theory) 

kanıtlanmaya çalıĢılmıĢtır.  Söz konusu bu teoriyi gündeme getiren Profesör 

Mario Alinei‘nin görüĢleri, Altay dil bilimci ve arkeologların büyük çoğunluk 

tarafından kabul görmüĢtür.  Söz konusu bu teoriye göre Ural – Altay kökenli 

ilk insanlar olan ―Türkler ve Moğollar‖ Paleolitik
65

 çağlarda Orta Asya‘ya ve 

Avrupa‘ya yerleĢmiĢ bulunuyorlardı.
66

  Söz konusu bu ―teori” aĢağıda yer alan 

hususları vurgulamıĢtır;  ―İsa‟dan dört bin yıl önce,  at yetiştiren ve at süren –  

savaşçı göçmen kavimler 
67

 ki bunların Türkler oldukları tespit edilmiştir, Batı 

Asya düzlüklerinde görülmeye başlanmıştır. Tarih öncesinde ve tarihte savaş 

sanatlarında birinci olan ve nesilden nesile birbiri ardına gelen tüm kavimlerin 

“Altay kökenli” oldukları bilinmektedir. Doğu‟dan büyük göç dalgalarıyla Batı 

istikametine göç eden söz konusu bu “savaşçı  -  atlı kavimlerin” doğal 

temsilcisi “Hunlar” olarak görülmüştür. Farklı bir dile ve kültüre sahip olan ve 

bilhassa Kurgan 
68

 kültürü ile dikkatleri üzerine çeken, demir işçiliğinde en üst 

seviyede ustalaşan bu kavimler “Tunç Devrinde” Avrupa topraklarını ele 

geçirmiş ve buralara yerleşmişlerdir. İtalya‟ya yerleşenlere “Etrüskler” adı 

verilmiştir.‖
69

 Hatırlanacağı üzere Etrüskler, Lidya Krallığına mensup 

insanlardı, Lidya Krallığından, kralın isteğiyle ve kralın oğlu liderliğinde 

Ġtalya‘ya göç etmiĢlerdi. Bir baĢka deyiĢle ―Lidyalılarve Etrüskler‖ aslında aynı 

insanlardı, ancak Batı merkezli antik tarihte, aynı kavme mensup söz konusu bu 

insanlara, sanki onlar farklı iki kavimlermiĢ gibi, farklı iki ad verilmiĢtir.  

―Bazı tarihçiler de Asenaları (Etrüskleri), Avrupalı Macarlarının ataları 

olarak kabul edilen ―Tunç Devri Hun Türkleri‖ olarak da adlandırmıĢlardır.
70

  

                                                           
65Paleolitik Çağ: TaĢ Devrinin en erken dönemlerinin ifade edildiği bir zaman dilimidir. Söz 

konusu bu dönemde yaĢayan insanlar taĢlardan çeĢitli ev ve savaĢ aletleri yapmayı baĢarmıĢlardır.  
66 Mario Alinei, Ancient Link: The Magyar and Etruscan Linguistic Relationship, Published By 

All Print Kiado, Budapest, 2005, s. 12.  
67 ―Mesudi, Oğuz Türkleri ile ilgili şu hususları ifade etmiştir: “Oğuzların silahları ve av 

teçhizatları mükemmeldi. Silahlarının başında Türklerin milli silahı “ok” geliyordu ve onlar son 

derece keskin nişancıydılar. Bütün Türkler iyi biniciydi ve at üzerinde savaşırlardı. Türklerin at 

yetiştiriciliği ve kartallar gibi süratlı olduğu söylenen atları çok ünlüydi…‖ Faruk Sümer, 

Oğuzlar (Türkmenler), Türk Dünyası AraĢtırma Vakfı Yayınları, Ġstanbul, 1992, s. 62. 

( ―Avrupa‟daki tarih ilmi otoriteleri, en başından itibaren dünya tarihinde rol oyanayan kavimler 

arasında “Atlı Kavimler” dedikleri bir gruba büyük önem vermişlerdir: “Atlı Kavim” demek, at 

yetiştiren ve bütün günlük hayatlarını at üzerinde geçiren topluluklar demektir. Dünya tarihinde 

en önemli ve güçlü iki grup atlı kavimler olmuştur, bunlardan birincisi Doğu‟da Türkler, Batı‟da 

ise Cermenler idiler.‖ Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün GeliĢme Çağları Cilt 2, Milli Eğitim 

Basımevi, Ġstanbul, 2001, s. 9. ) 
68 Dini kabule göre, ölüm sonrası yaĢama inanılarak, ölüleri özel bir törenle ve değerli eĢyaları ile 

birlikte, hatta binek atlarıyla birlikte gömme merasimi, ölüler için hazırlanan sanatsal mezarlar, 

mezar baĢlarına anıt taĢların ve kitabelerin dikilmesi geleneğini kapsayan ―Kurgan Kültürünün‖, 

Türk kültürüne has bir uygulama olduğu pek çok eserde ifade edilmiĢtir… 
69 Mario Alinei, a.g.e, s. 10 – 13. 
70 Mario Alinei, Ancient Link: The Magyar – Etruscan Linguistic Relationsahip, Published By All 

Print Kiado, Budapest, 2005, s. 12. 
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Türk kökenli insanlar (Sümerli - Turani Irklar)) hakkında derin araĢtırmaları 

olan ve bu konuda pek çok eser ortaya koyan Macar (Hungarian – Hun) tarihçi 

Fred Hamori‘nin konumuzla ilgili tespitleri de oldukça dikkat çekicidir. 

Örneğin Fred Hamori, ―Etrüsk kral isimlerini‖ ön plana çıkarmıĢtır;  Roma‘nın 

en son Asena (Etrüsk) kralı olan Tarquin‘ın (Tarkhan - Tarkan)
71

 isminin ―Antik 

Bir Türk İsmi‖ olduğu vurgulanmıĢ ve bu ismin ―en güçlü, en yüksek değerde 

soylu insan - lider‖ anlamına geldiği ifade edilmiĢtir.  Aynı Ģekilde Faruk 

Sümer de ―Oğuzlar – Türkmenler‖ adlı eserinde,  KaĢgarlı Mahmut‘un ―Tarkan 

ya da Tarhan isimlerinin İslâm‟dan önce var olduğuna ve Türkler tarafından 

emir, ya da hükümdar anlamında kullanıldığına‖ dikkat çekmiĢtir.
72

 

Dipnotlarda da görüldüğü üzere, 20. yüzyıl baĢlarında, bazı antik tarih ve 

dil uzmanları, Etrüsklerin Asya kökenli olduklarına, Sümer – Akad kavimleri 

ile akrabalık bağları bulunduğuna ve söz konusu bu kavimlerin ―Moğol” 

ırkından geldiklerine vurgu yaptıkları görülmüĢtür. Bu tarihçilerin, özellikle 

―Türk” ırkı demekten kaçındıkları ve günümüzde daha az bilinen ―Moğol” 

adını kullanmaları dikkatimizden kaçmamıĢtır. Aslında Moğolların da, 

Türklerle aynı soy kökünden geldikleri bilinmektedir. Hatta bilindiği üzere,  

Orhun Gök – Türk Abideleri dahi Moğolistan topraklarında tesis edilmiĢtir.   

Her halükarda Batılıların bütün gayretlerine rağmen, Asenaların 

(Etrüsklerin), tanınmıĢ antik milletlerle olan akrabalık bağlarının gün ıĢığına 

çıkarılmasına engel olamamıĢlardır. Hatta Greklerin, ―yazıyı‖ Etrüsklerin ataları 

oldukları ifade edilen Fenikelilerden (Hititlerden) öğrendiklerini, alfabeyi 

onlardan aldıklarını, kendilerinin dahi kabul edip, itiraf etmeleri,
73

 pek çok 

gerçeği gün ıĢığına çıkarır niteliktedir.  Grekler olarak bilinen insanların tarih 

sahnesine çıkıĢları, onların çeĢitli sahil Ģehirlerine göç ederek, bu bölgelerde 

ticaret kolonileri kurmalarıyla baĢladığı ifade edilmiĢtir.
74

 Hatta antik 

                                                           
71 ―Tarkan adı sadece “Türk, Etrüsk ve Macar dillerinde” bulunmaktadır. Hıristiyanlığın 

başlangıç çağına kadar Kapodokyada varlığını sürdürebilmiş olan “Tarkan” adı, Bizans 

İmparatorlarınca bir “Türk”  adı olarak bilinmekteydi… Çok iyi bilinen ünlü “çift başlı kartal 

amblemi” Sümer – Akat ve Hititlerden Selçuklu hükümdarlarına geçmiş olup, bu amblemi hala 

Erzurum, Trabzon başta olmak üzere Anadolu‟nun çeşitli yerlerinde görmek mümkündür. Ayrıca 

Hititlerle ilgili yeni keşifler, onların Mısır medeniyetinden önce var olduklarını, Mısırlıların 

“tanrılar panteonlarını, atlı arabalarını, çift başlı savaş baltalarını ve pek çok şeyi” Hititlerden 

aldıkları anlaşılmıştır. British Müzesinde bulunan “Etrüsk Mezar Üstü İnsan Figürleri” onların 

Asya kökenli olduklarını – Moğollara benzediklerini göstermektedir…‖  Antik Tarih Uzmanı C. 

R. Conder, The Times, ―Hititler ve Etrüskler‖, November 23, 1903, s. 4. ; C.R. Conder‘in, 

Etrüsklerin ―Türklere‖ benzediklerini söylemekten kaçınarak, Moğollara benzediklerini söylemiĢ 

olması dikkat çekicidir… Zaten pek çok yabancı kaynakta, özellikle ―Türk‖ adının 

kullanılmamasına azami derecede gayret gösterildiği gözümüzden kaçmamıĢtır.  
72 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler)a.g.e., s. 61 – 62. 
73 Max Cary – Theodore Johannes Haarhof, Life and Thought Ġn The Greek and Roman World, 

Published By Greenwood Press/USA, 1985, s. 165. 
74 Jim Jones, Roman History Timeline, Published By West Chester University Of Pennsylvania, 

Philadelphia, 2004.     
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kavimlerin ―kendileriyle ilgili zengin bilgiler içeren ve kütüphaneler dolusu diye 

ifade edilen yazılı eserlerinin de‖, zamanla bu bölgeleri ele geçiren ilk 

Hıristiyan kavimlerce yok edildikleri‖
75

 dile getirilmiĢtir.   

Ayrıca Ġngiliz gazete arĢivlerinde, Grek tarihi ilgili haberler 

incelendiğinde, Grek kökenleri ile ilgili dikkat çekici bilgilere rastlanılmıĢtır; 

Greklerin hepsinin farklı özelliklere sahip, küçük Ģehir devletlerinde 

yaĢadıkları;  Greklerin ―bir senaryo gibi kurguladıkları tarihi olaylar zincirinin, 

aslında Grek tarihini oluşturmadığı‖, Grek tarihinin bir birlik ve süreklilik arz 

etmediği ve aslında ―Grek Tarihinin, tamamen Grek zekâsının bir ürünü 

olduğu” vurgulanmıĢtır.
76

 Söz konusu bu görüĢü destekleyen Grek yazar ve 

tarihçilerin olması ve Batının ihsanı ile bir devlet kuran Greklerin en baĢından 

itibaren ―bir kimlik ve köken sorunu‖  yaĢadıkları ve bu doğrultuda antik tarih 

senaryoları ürettikleri dile getirilmiĢtir. Örneğin Grek tarihçi Herkül Milas bu 

duruma Ģu sözlerle açıklık getirmiĢtir; ―1821 – 1830 yıllarındaki ihtilâl 

süresinde bile “ulusun adı” konusunda anlaşmazlıklar olduğu görülmektedir. 

Bu dönemde Helence konuşan Ortodokslar arasında en çok tartışılan 

konulardan biri de “köken” sorunu olmuştur. Özellikle 18. yüzyılın ikinci 

yarısında Grekler arasında “Antik Helen” dünyası canlandırılmıştır. Bu 

dönemde bilhassa Grek aydınlar çocuklarına “Antik Grek” isimleri 

vermişlerdir. Grek devletinin kuruluşundan otuz yıl sonra yeni bir yaklaşım ve 

tarih yorumu geliştirilmiştir. Bilhassa Fallmerayer‟in “bugünkü Grekler, antik 

dünyanın torunları değildir, antik milletlerle aralarında organik devamlılık ve 

devlet sürekliliği yoktur” tezi ortaya atıldıktan sonra...  Grek tarih yazıcıları 

Zampelios ve Paparigopulos sayesinde “yeni bir tarih anlayışı tesis edilmiş” ve 

bu yeni yoruma göre Grekler üç bin yıldır tarih sahnesinde olan bir ulus 

yapılmıştır.‖
77

  Oysaki 1840 yılına kadar Greklerle ilgili herhangi bir orijinal 

tarihin olmadığı ifade edilmiĢtir.
78

 

Greklerin, kendi kendileriyle çeliĢkiye düĢtükleri diğer bir konu da 

―Homer‖ ile ilgilidir.  19. yüzyılda oluĢturulmaya baĢlandığı ifade edilen ―Grek 

merkezli antik tarihte‖ Grekler,
79

  ―Homer‟in İlayda ve Odesa Destanlarına‖ 

sahip çıkmıĢ ve ―bu destanlar bizim tarihimizin başlangıç noktasıdır” diye 

iddia etmiĢlerdir. Ancak söz konusu bu antik tarih kurgusundan önceki 

                                                           
75 Glenn E. Markoe, Peoples Of The Past – Phoenicians, University Of California Press, Berkeley, 

2000, s. 16. 
76The Times/October 18, 1853, ―The History Of Greek Revolution‖, s. 7.  
77 Herkül Milas, GeçmiĢten Bugüne Yunanlılar (Dil, Din ve Kimlikleri), ĠletiĢim Yayınları, 

Ġstanbul, 2004, s. 165 – 167. 
78 Victor Roudometof,  Nationalsim, Globalization and Orthodoxy: The Social Origins Of Ethnic 

Conflict Ġn The Balkans, Published By Greenwood Publishing Group, Westport/USA, 2001, s. 

107. 
79 Victor Roudometof, Nationalism, Globalization and Orthodoxy: The Social Origins Of Ethnic 

Conflict Ġn The Balkans, Greenwood Press, Westport, 2001, s. 101 – 107.    
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çağlarda,  Greklerin Homer‘i reddettikleri tespit edilmiĢtir.
80

  Hatta Greklerin, 

―Homer ile ilgili olarak pek çok çelişki sergiledikleri” de ifade edilmiĢtir.
81

  

Aslında Homer (?)  üzerinde çok tartıĢılan tarihi bir figür olup,  böyle bir kiĢinin 

var olup, olmadığı, varsa ne zaman ve nerede yaĢadığı, gerçek adının Homer 

olup olmadığı, kim olduğu, söz konusu bu uzun destanların gerçekten ona ait 

olup olmadıkları, günümüze kadar netlik kazanmıĢ değildir. Ancak Türkiye‘de 

pek çok antik tarihçi, hatta profesör unvanlı olanlar bile, ―Homer‟in Grek ve 

eserlerinin de Grekçe olduğunu‖ hiç tereddüt etmeden,  rahatlıkla 

söyleyebilmektedir.  Homer (?)  ile ilgili olarak bilinen genel bilgiler ise, onun 

Anadolu‘da yaĢayan, gözleri görmeyen,  seyyah bir halk ozanı olduğu ve onun 

yaĢadığı çağda (takriben Ġsa‘dan önce 6. yüzyıl)
82

 Greklerce yazının 

bilinmediğidir. Hatta 18. yüzyıl Avrupalı bilim adamları, ―İlk Grek alfabesinin 

ve Grek yazısının hangi tarihte ve ne zaman başladığını gösteren, tek bir 

sağlam kanıtın dahi ellerinde olmadığını itiraf ettikleri‖ belirtilmiĢtir.
83

 

Homer (?) hakkında dikkat çeken diğer önemli bir husus da ―İlayda ve 

Odessa Destanlarının” yazılıĢında kullanılan alfabenin ―Etrüsk alfabesi, 

dolayısıyla Gök - Türk Runik Harfleriyle‖ bire bir benzerlik göstermesidir. 

AraĢtırmalarımız Homer‘e isnat edilen destanlarda kullanılan orijinal alfabenin 

―Türk Runik Harfleriyle”, bir baĢka deyiĢle ―Etrüsk – Gök Türk Alfabesi” 

kullanılarak yazıldığını göstermiĢtir.
84

  Ayrıca bu eserlerde kullanılmıĢ olan 

―yazı diliyle bire bir benzerlik gösteren bir anıt mezar taşının Limni Adasında 

bulunduğu‖ da ifade edilmiĢtir.  1885 yılında Limni adasının Kuzeyinde 

bulunan, antik çağlardan kalma bir askere ait olduğu ifade edilen anıt mezarın 

taĢında yer alan yazıların ―Gök - Türk Runik Harfleriyle‖ yazıldığı 

belirlenmiĢtir.
85

 Söz konusu bu anıt taĢ, Atina Milli Müzesinde 

                                                           
80 ―Greklerin Homer ile ilgili düşünceleri başlangıçta belirsiz ve bulanıktır… Felsefeci 

Xenophanes (550 BC), tanrıları yanlış tanıttığını ileri sürerek, Homer‟i suçlamış, Plato daha da 

ileri giderek, öğrencilerine Homer‟e ait olduğu söylenen İlayda ve Odessa Destanlarını okumayı 

yasaklamıştır.‖ Paul Aron, Mysteries Ġn History: From Prehistory To The Present, Published By 

ABC – CLĠO, Santa Barbara, 2005, s. 54.  
81 Romalı antik tarihçi Josephus (D: 37 AD  –  Ö: 100AD)  birinci asırda ―Greklerin ve 

Romalıların Homer‟e ve Destanlarına kuşku ile baktıklarını, destanlarda pek çok tutarsızlıklar 

olduğunu, Homer‟in zamanında Greklerce yazının bilinmediğini – okuma ve yazmanın olmadığı 

bir devirde söz konusu bu kadar uzun destanların yazılı olarak bırakılmasının mümkün 

olamayacağını‖ ifade etmiĢtir. Daha sonra 1795 yılında, Alman Akademisyen Friedrich Wolf, 

kendi çalışmaları neticesinde Josephus‟un ifadelerine ilmi bir boyut kazandırmış ve Josephus‟un 

Homer‟le ilgili söylediklerini doğrulamıştır.‖ Paul Aron, Mysteries Ġn History From Prehistory To 

The Present, Published By ABC – CLIO, 2005, s. 54 – 56.  
82 Paul Aron, Mysteries Ġn History: From Prehistory To The Presenta.g.e, s. 55. 
83 Barry B Powell, Homer, Published By Blackwell Publishing, London/UK, 2004, s. 11. 
84 Barry B. Powell, Homer,  a.g.e., s. 5 - 6.  
85 ―Limni adası Kuzeyinde bulunan antik savaşçının anıt mezar taşı yazı dilinin, hem Etrüskçeyle, 

hem de Anadolu dilleriyle ilişkili olduğu görülmüştür. Tarihçi Thucydides, Grek öncesi adanın 

Etrüsklerce iskan edilidiğini, bunların Batı Lidya Krallığı - Anadolu‟dan İtalya‟ya göç eden geniş 

kafileden ayrılıp, Limni adasına yerleşen Etrüskler olduğunu ifade etmiştir.‖ Howard Hays, A 
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sergilenmektedir. Bu anıt taĢın üzerindeki yazıların ―Arkaik Grekçe‖ 

olduklarının iddia edildiği ve yazıtın Grekçe okunmaya çalıĢıldığı, ancak 

Grekçe okunması ve anlaĢılmasının mümkün olmadığı ve nihayetinde söz 

konusu anıt yazıtın Orta Asya bilginlerince okunabilindiği ve yazıtın ―Etrüskçe 

- Ön-Türkçe” olduğu ifade edilmiĢtir.
86

   Aslında bunda ĢaĢılacak bir Ģey yoktur, 

çünkü zaten ―kelime veya fikirleri sembolize eden ilk arkaik yazının, Greklerden 

binlerce yıl önce kullanıldığı uzmanlarca belirlenmiştir.‖
87

 

Günümüz milletlerinin, antik kavimlerle olan akrabalık bağlarının ―teşhis 

edilebilinmesi‖ konusuna dönersek, Türklerin, antik ataları ile olan iliĢkilerinin 

en önemli göstergelerinin baĢında  ―alfabe veyazının‖ ön plana çıkmasının yanı 

sıra, Türklerin antik kavimlerle ―müşterek kültürel özelliklere‖ sahip olmaları 

oldukça önemli bir husustur.  Zaten ilk alfabe ve yazının Doğu‘da ―resimli 

anlatımolarak başlayıp, geliştiğinden‖ de söz etmiĢtik.
88

  Asya‘da kaya ve 

mağara duvarlarına ―obje betimlemesi‖ olarak yapılan ilk resimlerin, 

―hiyeroglif‖ olarak adlandırıldıklarından ve söz konusu bu ilkel anlatımın, 

zamanla geliĢtirilerek ―yazıya‖ dönüĢtüğünden bahsetmiĢtik. Her ne kadar Türk 

karĢıtlarınca gizlenmeye,  hatta külliyen inkâr edilmeye çalıĢılmıĢ olsa da, 

yazının baĢlangıç ve geliĢim sürecinde belirgin ―Türk İzleri‖ dikkat 

çekmektedir.  

Yazının Sümerlilerle baĢladığını ifade eden uzmanlar, Sümer 

medeniyetinin Türklerle olan akrabalık bağlarını da ortaya koymuĢlardır. 
89

   

Hatta bazı bilim insanları ―Türk Alfabe ve Yazısının‖ diğer antik milletlere 

örnek teĢkil ettiğini dile getirmiĢlerdir.
90

  Altay yazı sistemini ―doğru şekilde 

okuma anahtarını bulduğunu”  ifade eden antik dil bilimci Conder, ―Uygur –

Altay ailesine bağlı lehçelerin Akad – Sümer, hatta onlardan daha da eski 

yazılara kaynaklık ettiğini‖ vurgulamıĢtır.
91

  Bu bağlamda tüm Orta Doğu antik 

insanlarının ―Altay Irkı Köklerine” vurgu yapılmıĢtır.
92

  Ayrıca en eski yazı 

                                                                                                                                              
History Of The Roman World 753 BC – 146 BC, Published By Routledge, London, 1991, s. 27.   

(“Batılı bilginlerce okunamayan söz konusu antik savaşçı anıt mezar yazıtları, Orta Asya 

doğumlu bilginlerce okunabilinmiş ve onlar bu yazıların “Ön-Türkçe” olduğunu” ifade 

etmişlerdir.‖ Haluk Tarcan, Tarihin BaĢladığı Ön-Türk Uygarlığı, Töre Yayın Grubu ve Ön-Türk 

Uygarlığı AraĢtırma Merkezi, Ġstanbul, 2004, s. 291.) 
86 Howard Hays, A History Of The Roman World, Published By Routledge, 1991, s. 27. 
87 David Sacks, A Dictionary Of The Ancient Greek World, Published By Oxford University 

Press, New York, 1997, s. 266. 
88 C.B.F. Walker, Cuneiform – Reading The Past, Published By University Of California Press, 

Berkeley and Los Angeles, 2004, s. 7. 
89 Edith Jemima Simcox, Primitive Civilizations, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 

s. 229, 339, 425. 
90 Mario Alinei, Aspects Of  Language: Geolingusitics, Volume I, Published By Rodopi B.V., 

Amsterdam, 1986.  Claude Reignier Conder, Altaic Hieroglyphs and Hittite Ġnscriptions, Elibron 

Classics Series, Published By Adamant Media Corporation, London/UK, 2006, s. 145 - 148.  
91 C. R. Conder, a.g.e., s. 1. 
92A.g.e, s. 145. 
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türlerinden biri olarak kabul edilen “Sümercenin” en çok Türk diliyle benzerlik 

taĢıdığı ifade edilmiĢtir.
93

   Ġncil Arkeoloji Cemiyeti, 1885 yılında Babilon‘da 

(ünlü bir Sümer – Akad Ģehrinde) bulunan taĢ bir kâsenin resmini yayınlamıĢ ve 

―kâsenin üzerinde bulunan yazıların Altay dili ile yazılmış olduğunun 

belirlendiğini‖ ifade etmiĢtir.
94

  Keza (Türk kökenli) Fenikelilerin alfabe ve yazı 

örneklerinin de ―Hitit Hiyerogliflerinin‖ çözümlenmesinde büyük fayda 

sağladığı belirtilmiĢtir.
95

 Ayrıca  ―Hiyeroglif Yazısının‖ eski Anadolu insanın 

bulmuĢ ve geliĢtirmiĢ olduğu bir yazı biçimi olduğu vurgulanmıĢ, özellikle 

Hititlerin kil tabletlerde çivi yazısı,  mühürlerde,  kaya ve taĢ anıtlarda ise 

hiyeroglif yazısını kullanmıĢ olduklarına dikkat çekilmiĢtir.
96

 

Greklerin ―antik medeniyetlere‖  sahip çıkma iddialarına gölge ve Ģüphe 

düĢüren bir baĢka kanıt da Girit adasında, Ġngiliz arkeolog Arthur Evans 

tarafından bulunmuĢ olan ünlü ―Çizgisel B Tabletleri‖ olduğu tespit edilmiĢtir. 

Grekler, ―Minoyan (Minoan)(?) ve Mişeyan (Mycenaean)(?)‖ olarak 

adlandırdıkları ―Girit antik medeniyetleri hakkında değerli bilgiler içerdiği 

ifade edilensöz konusuÇizgisel B Tabletlerinin Grekçe olduklarını ve bu antik 

kavimlerin de Greklerin ataları olduklarını” iddia etmektedirler…
97

  Girit 

adasında muhteĢem güzellikte Ģehirler, saraylar, tapınaklar, sanat eserleri 

meydana getiren ve  ―göz kamaştıran, lüks bir yaşam tarzı sürdürdükleri” ifade 

edilen Minoyanlar ve onların torunları - mirasçıları MiĢeyanların dil ve 

kültürlerinin, Asenalarda (Etrüsklerde) olduğu gibi devam ettirildiği tespit 

edilmiĢtir. Söz konusu medeniyetlerin dilleri, yazıları ve kültürleri Greklerle 

değil,
98

 Asenalarla (Etrüsklerle) benzerlik göstermektedir. Asenaların 

(Etrüsklerin) Ġtalyan topraklarına taĢımıĢ oldukları medeniyet, Girit ve Limni 

adasında yerleĢen akrabalarının medeniyetleriyle de birebir benzerlik ve 

devamlılık göstermektedir.
99

  Bu hususta delil olarak gösterilen ünlü Girit antik 

tabletleri ―Çizgisel A ve Çizgisel B Tabletleri‖ olarak anılmaktadır. 

                                                           
93 ―Sümerce  eklemeli  bir  dildir.  Hint – Avrupa  ya  da  Sami  dilleri  gibi bükünlü değildir.  

Kökler genellikle değişmez. Temel gramer birim, tek tek sözcükler değil, sözcük bileşiğidir. 

Gramerde  isimlere  eklenen kelimeler köklerine ayrılmaz şekilde kaynaşmak yerine, bağımsız 

yapılarını korur. Sümerce bu nedenle Türkçe ve Macarca gibi eklemeli dillerle ve bazı Kafkas 

dilleriyle büyük benzerlikler gösterir.‖ Samuel  Noah  Kramer,  Sümerler, Kabalcı Yayınevi, 

Ġstanbul, 2002, s. 401. 
94 C.R. Conder, a.g.e, s. 5 - 6. 
95 Ġlker Koç, Hititler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Merkezi, ODTÜ 

GeliĢtirme Vakfı Yayıncılık ve ĠletiĢim A.ġ., Ankara, 2006, s. 11. 
96A.g.e., s. 22. 
97 ―Girit adasında antik çağlarda var olmuş olan Minoyan ve Mişayan kültürü, kesinlikle Grek 

değildir.‖ Oswyn Murray, Early Greece - Second Edition, Harvard University Press, 1993, s. 5 -7.  
98 Oswyn Murray, Early Greece, Second Edition, Published By Harvard University Press/USA, s. 

5 -6.  
99 Emmet John Sweeney, Gods, Heros and Tyrants: Greek Chronology Ġn Chaos, Published By 

Algora Publishing/USA, 2009, s. 77 – 78. 
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Uzmanlar, Girit adasında bulunan ―Çizgisel B Tabletlerinin” Girit‘te tesis 

edilen muazzam antik medeniyeti ortaya koyan en ünlü kanıtlar olduğunu 

vurgulamıĢlardır.  Söz konusu bu tabletlerin deĢifre edilmesine büyük ilgi 

duyan, üzerinde uzun yıllar çalıĢmalar yaparak adeta hayatını bu sırra 

adayanlardan birinin de,  amatör araĢtırmacı Michael Ventris olduğu ifade 

edilmiĢtir. Latince ve Klasik Grekçe okuyabilen, ayrıca altı dil bildiği ifade 

edilen mimar Michael Ventris‘in araĢtırmaları neticesinde söz konusu 

tabletlerin dili çözülmüĢ ve Michael Ventris,  ―Çizgisel B Tabletlerindilinin 

Etrüskçe olduğuna inandığını‖ beyan etmiĢtir.
100

   Hatta Michael Ventris bu 

inancını teyit etmek üzere 1949 yılında antik diller konusunda uzman birçok 

akademisyene bu ―tablet yazılardan numuneler göndererek‖, konu ile ilgili 

farklı fikirler almıĢ ve bunların hepsini bir raporda toplamıĢtır. Ünlü ―1950 

Tarihli Mid - Century Report” olarak adı geçen bu raporda, M. Ventris‘in 

danıĢmıĢ olduğu uzmanlardan, istisnasız hepsi de ―Çizgisel B Tabletlerinin 

Grekçe olabileceğine ihtimal dahi vermediklerini‖ net olarak ortaya 

koymuĢlardır.
101

 

Ancak ne ilginçtir ki, daha sonraları John Chadwick (1920 – 1998) 

adında bir ―Grek Tarihçinin‖ ortaya çıktığı ve Michael Ventris‘e  bu konu 

üzerinde birlikte çalıĢmayı teklif ettiği, hatta bu hususta oldukça  ısrarcı olduğu 

ve nihayetinde onu ikna etmeyi baĢardığı ve birlikte çalıĢmaya baĢladıktan bir 

müddet sonra, Michael Ventris‘in anlaĢılamaz bir biçimde fikir değiĢtirerek 

―Girit  Çizgisel B Tabletlerinin Grekçe olduğunu‖ açıkladığı ifade edilmiĢtir.  

Daha da anlaĢılmaz olanı, ―Michael Ventris‟in bir süre sonra, genç yaşta (34) 

elim bir trafik kazası geçirerek,  aniden hayatını kaybettiğinin‖ duyurulması 

olmuĢtur.
102

 O tarihten itibaren ―John Chadwick‟in,  bu önemli ve son derece 

prestijli çalışmayı tek başına sahiplendiği, konu hakkında çeşitli kitaplar 

yazarak büyük ün ve servet kazandığına‖ dikkat çekilmiĢtir.
103

   Çizgisel B 

Tabletleri hakkındaki tartıĢmaların kendi içine kapanık olarak uzun süre devam 

ettiği, objektif uzmanların ―Çizgisel B TabletlerininGrekçe olmadıklarını, bu 

tabletlerin aslında daha önceki Çizgisel A Tabletlerinin bir devamı niteliğinde 

olduğunu‖ kesin bir dille ifade ettikleri ve söz konusu bu tespitin genel olarak 

kabul gördüğü belirtilmiĢtir.
104

 

Ayrıca söz konusu bu Girit tabletleri ile ilgili ilginç bir konuya dikkat 

çekilmiĢtir; hem Homer‘e isnat edilen ―İlayda ve Odessa‖  destanlarında yer 

alan, hem de Homer‘in çağdaĢı Hesiod‘a isnat edilen ―Theogony‖  adlı dini 

                                                           
100 Leonard Robert Palmer, Minoans and Mycenaeans, Published By Faber and Faber, 1961, s. 

162. 
101A.g.e., s. 162. 
102 John Linton Myres, Homer and His Critics, Published By Routledge and Kegan Paul, 1958, s. 

266. 
103A.g.e., s. 265.  
104 Rodney Castleden, Mycenaens, Published By Routledge, New York/USA, 2005, s. 89 – 91. 
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eserde adı geçen, “Sözde Grek menşeli tanrılar panteonuna ait tanrı ve tanrıça 

adlarının”,  kronolojik olarak Homer ve Hesiod‘dan çok daha eski olduğu tespit 

edilen ―Çizgisel B Tabletlerinde‖ (takriben Ġsa‘dan 2500 yıl önce) geçmesinin, 

akademik dünya için oldukça büyük bir sürpriz olduğu”
105

ifade edilmiĢtir.  Söz 

konusu bu tabletlere incelendiğinde, uzman olmaya gerek kalmadan, yazıların 

―Arkaik Etrüskçe – Gök Türk Runik Alfabesiyle‖ yazıldığı son derece belirgin 

bir Ģekilde fark edilebilinmektedir. Ayrıca Etrüskçenin,  Grekçeden daha eski 

bir dil olduğunu kanıtlayan bir baĢka kanıt daha vardır; o da ünlü ―Zagreb 

Mumya Sargı Bezi Yazılarıdır‖. ―Zagreb Mumya Sargı Bezi Yazısı” olarak 

bilinen ve bir tarihçi tarafından tesadüfen Mısır‘da bir mumya üzerinde sarılı 

bulunan bu uzun ve değerli yazının, Grekçeden çok daha eski bir yazı dili ile 

yazıldığı ve yazının―EtrüskçeMetni‖ içerdiği ifade edilmiĢtir;  söz konusu 

Etrüskçe Metni içeren sargı bezine sarılı mumya, onu satın alan kiĢice, yaĢadığı 

Ģehre getirildiği ve bu meçhul kiĢinin, mumyayı Zagreb Müzesine bağıĢladığı 

ve adının deĢifre edilmesini de istemediği belirtilmiĢtir.
106

 

Alfabeden sonra, Türklerin antik kavimlerle akrabalık bağlarını gözler 

önüne seren en güçlü diğer bir kanıtta,  kültür benzerliğidir.  Bu bağlamda 

sosyologlar, bir toplumun en belirgin medeniyet özelliklerinden birinin ―kadına 

karşı oluşturulan bakış açısı ve söz konusu bu bakış açısıyla belirlenen kadın 

statüsü‖ olduğunu dile getirmiĢlerdir. Asenaların (Etrüsklerin), antik Türk 

ataları gibi,
107

 toplumlarında kadınlara en üst seviyede değer verdikleri, oysaki 

Grek toplumlarında kadınların erkeklerden aĢağı görüldükleri,  antik tarih 

kaynaklarında ayrıntılı olarak anlatılmıĢtır.
108

 

Etrüskleri diğer Avrupa halklarından oldukça farklı kılan en önemli 

özelliklerden biri de, ―Antik Türk Geleneğinin Devamı Olarak Ön Plana Çıkan, 

Kadına Saygın BakışAçısı‖ olmuĢtur. Bilindiği üzere eski Türklerde, bir 

kadının, erkeğin eĢi ve tamamlayıcısı olarak görülmesi, bütün toplumsal 

olaylarda, sosyal etkinliklerde, erkeklerle birlikte, yan yana yer alması, en 

belirgin Türk kültür özelliği olarak tarih kaynaklarında yer almaktadır.
109

  

Benzer Ģekilde Asenalı (Etrüsk) kadınlar da, av faaliyetlerinde, spor 

müsabakalarında, ziyafetlerde, dini törenlerde, Ģölenlerde, siyasi protokollerde, 

                                                           
105A.g.e., s. 91. 
106 Giuliano and Larissa Bonfante, The Etruscan Language, Published By Manchester University 

Press, New York, 2002, s. 7. 
107―Oğuz destanlarında, kahramanların tek bir kadınla evli oldukları, ne kumadan, ne de ortaktan 

bahsedilmediği, kadınların da kocaları karşısında söz sahibi oldukları, dikkate değer özellikler 

olarak vurgulanmıştır. Ayrıca Anadolu‟dan geçen Avrupalı seyyahların “Türkmen kadınların iyi 

ata binen, kılıç kullanan, yiğit kadınlar oldukları ve erkekler gibi savaşabildiklerini” işittikleri ve 

buna hayret ettikleri dile getirilmiştir.” Faruk Sümer, Oğuzlar Türkmenler, a.g.e., s. 291 – 292.  
108 Sarah B. Pomeroy, Women‘s History and Ancient History, The University Of North Caroline 

Press, 1991, s. 119, 141. 
109 Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, Ġnkılâp Kitabevi, Ġstanbul, 1991, s. 101, 104. 
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erkeklerin yanında, onlarla eĢit bir Ģekilde, yerlerini aldıkları ifade edilmiĢtir.
110

  

Türk kadınına saygın bakıĢ açısı ―Dede Korkut Destanlarıyla‖ da netlik 

kazanmaktadır; ―Türk kadını erkekle eşit görülerek, erkeği yanında olmadığı 

zaman, onun yerini doldurabilen, sözünü dinleten,  at binen, kılıç kuşanan,  

cesur ve saygın bir insan” olarak gösterilmiĢtir.
111

 Benzer Ģekilde Asenalarda 

(Etrüsklerde) kadının aile ve toplum içindeki yerine büyük saygı duyulduğu, 

ayrıca kadının ―anne olma vasfınında yüceltildiği‖ ifade edilmiĢtir.
112

Hatta 

Anadolu kökenli ve sadece Anadolu‘ya has bir tanrıça olduğu ifade edilen ünlü 

―Bolluk -Bereket - Verimlilik TanrıçasıKibela‟nın”  (Hititçe – Kababa‘nın) 

özellikle Asenaların (Etrüsklerin) yaĢadıkları bölgelerde (Orta Doğu, Anadolu, 

Kıbrıs, Limni Adası, Girit, Ġtalya, vs…) en yüksek seviyede saygı duyulan, 

ibadet edilen, adına görkemli tapınaklar yaptırılan ve tabiat ana ile 

özdeĢleĢtirilen “Ana Tanrıça‖ olduğu bildirilmiĢtir.
113

 

Ayrıca ―Tanrıça Kibela‟nın,Greklerin tarih sahnesine çıkmalarından çok 

önce var olduğu ve Grek tanrıçalarla benzerliği bulunmadığı‖ dile getirilmiĢtir. 
114

  Tarihi süreç içinde belirlenen kanıtlara göre,  ―kadın - erkek arasında 

ayırımcılık yapmayan, kadını önceinsanolarak kabul eden ve dolayısıylaerkekle 

eşit gören” söz konusu bu saygın bakıĢ açısı, oldukça eski bir Türk geleneği ve 

kültürü olarak, baĢlı baĢına büyük bir önem arz etmektedir.
115

  Türklerin, söz 

konusu bu belirgin kültür özelliğinin,bilinen en eski zamanlardan baĢlayarak, 

Osmanlı Ġmparatorluğu yönetimlerinin ―Grek ve Arap Kültürlerini‖ 

benimsemelerine kadar, çağlar boyu kesintisiz olarak sürdürülmüĢ olması dikkat 

çekicidir…  21.yüzyılda dahi bazı toplumlarda ―kadınların erkeklerden aşağı 

görüldükleri, yüzlerinin dahi kapatılıp, gizlendiği ve sosyal yaşantının tamamen 

dışında tutuldukları” göz önüne alınırsa,  Batılılarca ―medeniyetsiz ve barbar 

olarak aşağılanmak istenilen Türklerin‖, antik çağlardan itibaren, aslında ne 

kadar medeni oldukları daha iyi anlaĢılabilir.  Bilindiği üzere antik Türk 

tarihinde ön plana çıkan ―Kibela ve Turan‖ gibi ünlü Tanrıçalar, ―Türk Din 

Panteonunda‖, en üst seviyede saygı gören ve tapınılan ―kadın tanrıçalar‖ 

                                                           
110 Larissa Bonfante, Etruscan Life and After Life, Published By The Wayne State University 

Press, Detroit-Michigan, 1986, s. 237. 
111 Dede Korkut Destanları, ―Kazan Bey oğlu Uruz Beyin Esir Düştüğü Destan – Oğuz 

Beylerinden Kazan Han ve oğlu esir düştüğünde, eşi Burla Hatun, kocası ve oğlunu kurtarmak 

için sefer düzenler, kara atına biner, kılıç kuşanır, kırk tane savaşçı kızı yanına alır, naralar 

atarak düşmanın üzerine gider, kocasını ve oğlunu kurtarır‖ , Muharrem Ergin, Dede Korkut 

Kitabı, Boğaziçi Yayınları, Ġstanbul, 2005, s. 90 – 111. 
112 Howard Hays, A History Of The Roman World, a.g.e., s. 33. 
113 Walter Burkent, Greek Religion, Blackwell Publisher and Harvard University Press/USA, 

1985, s. 281. 
114A.g.e., s. 281. 
115 ―Eski Türklerde kadınlar genellikle amazon idiler. Usta binicilik, iyi silah kullanma, yiğitlik, 

Türk  erkekleri kadar Türk kadınlarında da vardı. Kadınlar doğrudan doğruya hükümdar, kale 

koruyucusu, vali ve elçi olabilirlerdi.‖ Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Ġnkılâp Kitabevi, 

Ġstanbul, 1997, s. 145. 
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olmuĢlardır.  Tanrıça Turan adına Geyre‘de (Aydın) muazzam bir Ģehir 

kurulmuĢ, Turan için muazzam bir tapınak, saray ve binalar inĢa edilmiĢtir. 

Yine Batılılarca gün ıĢığına çıkarılan bu muhteĢem Ģehir, devrinin en ünlü 

―sanatsal heykel yapım, eğitim ve üretim merkezi‖ olarak önem kazanmıĢtır. 

Asena (Etrüsk)  kadınlarının,  Avrupa‘da yaĢayan hemcinslerinden 

oldukça farklı ―sosyal ve yasal statüleri‖ olduğunun bir kez daha altını çizmek 

istiyoruz; ―Etrüsklü kadınların okur - yazarlık oranının  yüksek  olduğu,  

kendilerine has adlarının olduğu, şölenlere, ziyafetlere erkeklerle birlikte 

katıldıkları, kendileri de davetler verebildikleri, kanunen mülk sahibi 

olabildikleri, toplumda söz söyleme, fikir beyan etme hakkına sahip oldukları,  

bir babanın onayı ve kabulü olmaksızın çocuk sahibi olup, kendi başlarına 

çocuklarını yetiştirebildikleri‖ ifade edilmiĢtir. 
116

  Antik Grek ve Romalı 

kadınlara bakıldığında, tamamen farklı ve karanlık bir tablo ortaya 

çıkmaktadır...  Söz konusu bu kadınların kendilerine has bir isimlerinin dahi 

olmadığı, cemiyet hayatında “x adamın kızı,  ya da x adamın karısı veya annesi 

veya kız kardeşi vs…gibi tanımlamalarla bilinip, çağrıldıklarına” dikkat 

çekilmiĢtir. 
117

 Antik dönemlerde Grek kadınların statüsünün, erkeklerden çok 

aĢağı olduğu, toplumda onlara verilen rolün evde kalıp, ev iĢleriyle uğraĢmak, 

çocuk doğurup, yetiĢtirmekten ibaret kaldığı dile getirilmiĢtir. 
118

 Yine antik 

Grek ve Roma toplumlarında ―erkek çocukların, kız çocuklarından çok daha 

fazla değer gördükleri, istenmeyen bebeklerin açık havada bir yere bırakılarak, 

ölüme terk edildikleri” deifade edilmiĢtir.
119

 

Grek kadınının bütün hayatı boyunca, beĢikten mezara kadar, ancak 

yakın bir erkek akrabasının, ya da kocasının velâyeti altında yaĢayabildiği, 

resmi hiçbir iĢlemi kendi baĢına yapamadığı ve siyasi - sosyal hayatın neredeyse 

tamamen dıĢına itildikleri belirtilmiĢtir.
120

 Ayrıca ―Grek toplumlarında kız 

çocukların, erkek çocuklar gibi eğitim alamadıkları, sosyal hayata 

katılmalarına izin verilmediği, anneleriyle evde kalıp, günlük ev işlerinde, 

onlara yardım etmeye mecbur bırakıldıkları‖ ifade edilmiĢtir.
121

 

Diğer yandan antik Grek toplumlarında, bir kadınla bir erkeğin 

evliliğinin, duygusal ve sevgi amaçlı olmadığı, sadece ―üreme amaçlı olarak 

düşünüldüğü‖,  kadınlara çocuk doğurma ve onlara bakma rolünden baĢka bir 

rol verilmediği vurgulanmıĢtır.  Hatta ―Grek toplumlarında aşkların ve cinsel 

                                                           
116 Larissa Bonfante, Etruscan Life and After Life, Published By Wayne State University Press, 

Detroit/Michigan, 1986, s. s.236 – 237. 
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hazların daha ziyade aynı cinsiyetle paylaşıldığına; kadın homoseksüelliğinden 

ziyade, erkek homoseksüelliğinin yaygın olduğuna ve erkek homoseksüelliğinin 

toplumca kabul görmesine rağmen, kadın homoseksüelliğinin hoş 

karşılanmadığına” dikkat çekilmiĢtir.
122

 Ayrıca Grek mitolojisinde ―kadınlar,  

bütün kötülüklerin ve şeytani güçlerin kaynağı olarak gösterilmiş, hatta 

kadınların bir eşya gibi satılır ve devredilebilir oldukları‖ dile getirilmiĢtir. 

Cemiyet hayatında antik Romalı kadınların da, Grek kadınlarla aynı kaderi 

paylaĢtıkları ve Grek kadınlarla benzer statüye sahip olduklarına iĢaret 

edilmiĢtir.
123

 

Görüldüğü üzere antik tarihe hangi cepheden bakılırsa bakılsın ve her ne 

Ģekilde değerlendirmeler yapılırsa yapılsın,  baĢta alfabe, yazı ve kültür olmak 

üzere, bilimsel kanıtlar, ilk medeniyetin ―Asya Kökenli” olduğuna ve her 

halükarda bu medeniyet sürecinde de ―Türklerin katkıları bulunduğuna” iĢaret 

etmektedir... Bu bağlamda antik medeniyetler söz konusu olduğunda, Türklerin, 

Ġtalyan ve Greklerden çok daha fazla ―miras hakkınasahip oldukları‖  ortaya 

çıkmıĢtır. Bundan dolayıdır ki pek çok Batılı siyaset ve bilim insanı, ―gerçek 

antik tarihten‖ fazlasıyla rahatsızlık duymakta ve kendi öne sürdükleri ―mevcut 

taraflı antik tarihin‖ sorgulanmasına dahi izin vermemektedirler.  AraĢtırma 

sonuçlarımız, Türklere karĢı önyargılı oldukları tespit edilmiĢ olan Batılılara ve 

onların ortaya koydukları antik tarihe dikkatli - temkinli yaklaĢılmasını, bu 

tarihi olduğu gibi kabul etmek yerine, sorgulamak gerekliliğini ortaya 

koymuĢtur. O halde antik tarih ile ilgili sapmaları ve yanlıĢları düzeltmek ve 

Türklerin en doğal hakkı olan ―Antik Tarih Miraslarını‖ onlara teslim etmek 

için, gerçek antik tarihin mutlaka dünya kamuoyuna duyurulması 

gerekmektedir.  Bunu yapacak olanlar da elbette Türk tarihçilerdir.  Bu hususta 

Türkler,  eğer Batılılardan destek ve onay beklerlerse, o halde sonsuza dek 

beklemek zorunda kalacaklar ve Batılıların tamamen mesnetsiz olarak ortaya 

attıkları ―Türkler göçebe, işgalci ve barbar insanlardır, onların dünya 

medeniyetine hiç bir katkıları olmamıştır” iddialarına maruz kalmaya ve 

binlerce yıllık ana yurtlarında iĢgalci gibi gösterilmeye devam edeceklerdir… 

 

 

 

                                                           
122 Josephy M. Bryant, Moral Codes and Social Structure Ġn Ancient Greece, a.g.e., s. 107 – 108. 
123 Günümüzde dahi bir çok millette ―kadınların erkeklerden aşağı, kötü, şeytani ve bütün 

kötülüklerin kaynağı olarak görülmesi‖ hususu, antik zamanlardan günümüze kadar devam eden 

izler taĢımaktadır.  Türkler dıĢında, diğer pek çok milletin, ―kadınları, sadece erkeklerin eğlence 

aracı, cinsel zevk ve üreme için gerekli bir meta olarak görmüĢ oldukları‖ söz konusudur. 

Bilhassa Arapların Ġslamiyet öncesi kadınlara bakıĢ açısı çok iyi bilinmektedir. Araplar ―kız 

bebekleri, doğumundan altı yaşına kadar” diri diri toprağa gömerek, öldürebiliyorlardı. 21. 
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ve sosyal hayattan uzak tutulması söz konusudur.  
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SONUÇ 

Kapsamlı antik tarih araĢtırmaları olarak incelediğimiz bu çalıĢmada, 19. 

yüzyıldan itibaren Batılı güçler tarafından dünyaya sunulan, hatta ezberletilen 

―antik tarihin‖, hiçbir Ģüpheye yer bırakmayacak Ģekilde ―taraflı olduğunuve 

tarihi gerçekleri yansıtmadığını‖ gözler önüne sermiĢtir. Bu konu tarafımızdan 

aynı zamanda bir doktora konusu olarak da ele alınmıĢtır. 17. yüzyıldan itibaren 

mükemmel bir iĢbirliği içinde çalıĢan Batılı devlet ve bilim adamlarının, antik 

tarihi saptırdıkları, tarihi kronolojiyi ve orijinal antik adları değiĢtirdikleri, 

muazzam antik tarih mirasını Greklere ve Ġtalyanlara bağıĢladıkları tespit 

edilmiĢtir. O halde bu insanlar neden böyle bir Ģey yapma gereği duymuĢlardır? 

Çünkü antik tarihle ilgili gerçek bilgi ve bulgular, Batılıların, Müslüman 

Türklerle ilgili her çağ ve dönemlerde farklı boyutları ile karĢımıza çıkan 

planlarına, Türklerin ellerinde bulundurdukları tarihsel kaynak ve eserlerle daha 

da önemlisi üzerinde binlerce yıldır yaĢadığımız topraklarla ilgili küresel ve 

emperyal çıkarlarına tamamen ters düĢmektedir. 

Bu bağlamda antik tarih, sadece tarih ilmini ve bilim müesseseleri olan 

üniversiteleri, akademileri ilgilendiren bir konu olmaktan çıkarılmıĢ, dünyaya 

hâkim olma stratejileri geliĢtiren Batılı devletlerin, siyasi, iktisadi çıkarlarını 

ilgilendiren bir mesele haline dönüĢtürülmüĢtür... Hal böyle olunca, bir yanda 

Batılıların istek ve taleplerine “ilmi zemin oluşturabilmek ve 

meşrulaştırabilmek” üzere hizmet eden ve bunun karĢılığında prestijli mevkiler, 

unvanlar alan, zenginlikler elde eden sözde bilim insanları var olmuĢ, diğer 

yandan da ―hiçbir siyasi gücün hâkimiyetine girmeyi kabul etmeyen,  tam 

bağımsızlık içinde, görevini en doğru şekilde yapmayı ilke edinen” objektif 

bilim insanları olmuĢtur. Söz konusu bu objektif bilim insanları sayesindedir ki, 

gerçek antik tarih ve dolayısıyla “Antik Türk Tarihi‖ gün ıĢığına çıkma 

imkânına kavuĢabilmiĢtir.  

YapmıĢ olduğumuz araĢtırma, çalıĢma ve gözlemler, tarihten günümüze 

gelinceye kadar, Türklerin pek çok haksızlığa ve zulme uğratıldıklarını 

göstermiĢtir. Bunların içinde en vahim olanı, Türklerin kimliğini, antik tarih ve 

atalarını öğrenmelerinin engellenmiĢ olmasıdır.  Bilhassa altı yüz küsur yıllık 

Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde, zamanla Osmanlı yönetimine hâkim olan 

yabancı kökenli Hıristiyan eĢ, valide, akraba ve devĢirmelerin, Türk kimliği, 

dili,  dini ve tarihinin tamamen ihmal edilmesine ve Türk kimliğinin ―ümmet 

anlayışı” içinde eritilmesine neden oldukları belirlenmiĢtir. (Melting Pot 

Theory)  Tarih içinde Türklerin baĢına gelen tüm olumsuzlukların farkına varan, 

dile getiren KaĢgarlı Mahmut, Karamanlı Mehmet Bey vb gibi değerli insanlar 

elbette vardır.   Ancak bunların içinde Türk tarih, dil ve kültürüne en kapsamlı 

ilgi duyan ve bu yönde kalıcı çalıĢmaları çok önemli bir konu olarak gören Ne 

mutlu Türküm diyene diyerek özgüveni tam olması gereken yüce Türk 

milletinin ve cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‘tür.   
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Kapsamlı bir tarih bilgisine sahip olduğu bilinen Atatürk, Türklerin 

çağlar boyu maruz kaldıkları bütün olumsuzlukları çok iyi bilen bir kiĢi olarak, 

sorunları doğru teĢhis etmiĢ ve bu sorunları ortadan kaldırmak için çözümler 

üreterek, gereğini uygarca ve cesaretle yapmıĢtır. Atatürk kendi tarihini ve 

değerlerini bilmeyen toplumların uygarlıktan söz edemeyeceğini, onun için dil, 

tarih ve kültür üçgeni içinde politikaların üretilmesi hususunu sürekli gündemde 

tutmuĢtur. Bir ulusun kimliği, dili, dini, gelenekleri, toplusal değerleri, kültürü, 

ve tüm tarihi değerleriyle korunması ve yaĢatılması gereken bir bütündür
124

 

Atatürk bu anlamda Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu gibi önemli 

kurumları hayata geçirerek düĢüncelerini uygulamalar ile tamamlamıĢtır. Onun 

içindir ki Atatürk, ilk önce Türk ulusuna tarihi kimliğini, köklü medeniyetler 

kurmuĢ ve binlerce yıllık atalarına ait zengin kültürünü yeniden hatırlatmıĢ ve 

Türk Milletini, içine düĢürüldüğü çaresizlikten kurtararak, kendine güvenmeyi 

ve saygı duymayı öğretmiĢtir.  

Bir ulusun önceliği,  kendi dil,  tarih ve kültür üçgeni içinde kendi öz 

kimliğini bilmesinin temel Ģartı; elbette atalarını ve tarihini iyi tanıması ve 

kendi diline sahip çıkması ve kültürünü taĢımasında yatar.  Bu bağlamda bir 

ulusun geleceği ise, halkına dayanan, yabancı fikirlerden arınmıĢ kendi 

milletinin kültürünü ve dilini temsil eden tam demokrasi ilkelerine bağlı ulusal-

milli siyasal yönetimlere ve ideoloji sendromuna kapılmamıĢ, yaĢadığı 

toprakların ve tarihinin bilinci içinde Türk kültürü taĢıyan gerçek bilim 

adamlarına kavuĢması, yanıltıcı, aldatıcı ve aĢağılayıcı algılardan 

kurtarılmasında Atatürk ilkelerine bağlı milli eğitimin oluĢturulmasında 

yatmaktadır. 

 

 

                                                           
124 Tuncay, Suavi: Atatürk‘ün Dil, Tarih ve Kültür Üçgeninde Cumhuriyete BakıĢı, Türk DıĢ 

Politikası Bağlamında; Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Notları, 2009, Ġzmir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

51 

 

KAYNAKLAR 
 

Adams, James Noel:  Bilingualism and The Latin Language, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2003. 

Bayat, Fuzuli: Oğuz Destan Dünyası – Oğuznâmelerin Tarihi, Mitolojik 

Kökenleri ve TeĢekkülü, Ötüken NeĢriyat A.ġ., Ġstanbul, 2006, s. 42. 

Bonfante, Giuliano – Larissa:  The Etruscan Language, Manchester University 

Press, Manchester, 2002. 

Cary, Max  – Haarhof, J. Theodore: Life and Thought Ġn The Greek and 

Roman World, Published By Greenwood Press/USA, 1985. 

Çay, M. Ġlhami DurmuĢ: Ġskitler, Genel Türk Tarih Ansiklopedisi Cilt 1, Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.               

Ergin, Muharrem: Dede Korkut Kitabı, Boğaziçi Yayınları, Ġstanbul, 2005. 

Genel Kurmay BaĢkanlığı: Atatürkçülük – Atatürk‘ün GörüĢ ve Direktifleri Cilt 

1, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, 2001. 

Gökalp, Ziya: Türk Uygarlığı Tarihi, Ġnkılâp Kitabevi, Ġstanbul, 1991. 

Güvenç, Bozkurt: Türk Kimliği, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 2000. 

Janson, Tore: A Natural History Of Latin, Published By Oxford University 

Press, New York, 2004. 

Kinsley, R. David: The Goddesses‘ Mirror: Visions Of The Divine From East 

To West, Published By The State University Of New York Press, New York, 

1989.  

Koç, Ġlker: Hititler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Merkezi, 

ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Yayıncılık ve ĠletiĢim A.ġ., Ankara, 2006. 

Köymen, Mehmet Altay: NeĢri Tarihi Cilt I, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yayınları, BaĢbakanlık Basımevi, Ankara, 1983. 

Markoe, E. Glenn: Peoples Of The Past – Phoenicians, University Of California 

Press, Berkeley, 2000. 

Milas, Herkül:  GeçmiĢten Bugüne Yunanlılar (Dil, Din ve Kimlikleri), ĠletiĢim 

Yayınları, Ġstanbul, 2004. 

Özel, Oktay  – Öz,  Mehmet: Victor L. Menage  ―Osmanlı Tarih yazıcılığının 

Ġlk Dönemleri‖ – Söğüt‘ten Ġstanbul‘a, Ġmge Kitabevi, Ankara, 2000. 

Ögel, Bahaeddin: Türk Kültürünün GeliĢme Çağları Cilt 2, Milli Eğitim 

Basımevi, Ġstanbul, 2001.      



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

 

52 
 

Smith, William: A School Dictionary Of Greek and Roman Antiquities, 

Published By Harper and Brothers, New York, 1851. 

Sweeney, E. John: Gods, Heros and Tyrants: Greek Chronology Ġn Chaos, 

Published By Algora Publishing, New York, 2009. 

Sümer, Faruk:  Oğuzlar (Türkmenler), Türk Dünyası AraĢtırma Vakfı 

Yayınları, Ġstanbul, 1992. 

Tarcan, Haluk:  Tarihin BaĢladığı Ön-Türk Uygarlığı, Töre Yayın Grubu ve Ön-

Türk Uygarlığı AraĢtırma Merkezi, Ġstanbul, 2004. 

Thorsson, Edred: Futhark, Published By Red Wheel Publishers, Boston, 1984. 

Toth, Alfred :  Etrsucans, Huns and Hungarians, Published By Mikes 

Ġnternational, Den Haag, 2007. 

Tuncay, Suavi: Atatürk‘ün Dil, Tarih ve Kültür Üçgeninde Cumhuriyete BakıĢı, 

Türk DıĢ Politikası Bağlamında; Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans 

Notları, 2009, Ġzmir 

Turan, ġerafettin: Türk Kültür Tarihi, Bilge Yayınevi, Ankara, 2002.   

Unat, Faik ReĢit: Tarih Atlası, Kanat Yayınları, Ġstanbul, 1991. 

 

 

 

DĠĞER KAYNAKLAR 

 

Sevan NiĢanyan‘ın Online Etimolojik Sözlüğü 

The Times/ December 19, 1823, ―The Greek Cause‖, s. 3.  

The Times/October 18, 1853, ―The History Of Greek Revolution‖, s. 7 

The Observer/September 24, 1821,  ―The Turks and Greeks‖, s. 3. 

The Times, ―C. R. Conder - Hittites and Etruscans‖, November 23, 1903, s. 4 

The Guardian/May 29, 1919, ―The İncalculable Evils Of Partition –  William 

Mitchell Ramsay‖, s. 9.  

TRT Belgesel Kanalı, ( 13 Ağustos 2011 – Saat 12:30) ―Anadolu‟daki Ön - 

Türk İzleri‖. 

ABD BaĢkanı B. Obama‘nın,  ―04 Haziran 2009 Tarihli Kahire Üniversitesi 

Konuşması (Mısır)‖ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

53 

 

TEORĠDEN PRATĠĞE OLAĞANÜSTÜ BĠR MASAL DENEMESĠ 

  AyĢe AY

 

ÖZET 

Bu çalıĢma ‗Propp‘un masal tezine bağlı kalarak ve Türk Halk 

Masallarının dil ve anlatım özelliklerini kullanarak olağanüstü bir masal nasıl 

yazılır?‘ sorusunu cevaplamak için hazırlanmıĢtır. ÇalıĢmanın ilk bölümünde 

olağanüstü masalları oluĢturan iĢlevler incelenecektir ve bu iĢlevler yazılan 

masaldan örnekler verilerek açıklanacaktır. Ġkinci bölümde Türk Halk 

Masalarının dil ve anlatım özellikleri sıralanacak ve yine masaldan örnekler 

verilecektir. En sonunda da ―Kahraman Köpek‖  isimli masalın orijinal metni 

sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Halk Masalı, Teorik, Pratik, Dil ve Anlatım 

 

 

AN EXTRAORDINARY TALE ESSAY WITH THEORY AND 

PRACTICE 

ABSTRACT 

This article is written to answer the question ―How is a fairy tale written 

by adopting Propp‘s thesis on fairytales and using the language and narration 

features in Turkish folktales?‖. First, the functions; which are the most 

fundamental elements of a tale; are analysed and explained by giving examples 

from the written fairy tale.  And then the language and narration features are 

described by giving examples from the fairy tale. Finally, the original fairy tale 

called ―The Hero Dog‖ is presented. 

Key words: Turkish Folk Tales, Theory; Practice, Language and 

Narration 

 

GĠRĠġ 

Masal bir halk anlatısıdır. Masalın esas yaratılma sebebi ―Üstün fikrin 

idealin hiç değilse hayal âleminde gerçekleĢmesini sağlamak; güçsüzlüğümüz 

sebebiyle doğru bildiğimiz halde gerçekleĢtiremediğimiz bazı ideal fikirlerin 

tahakkuna yardım etmek.‖ olarak açıklanabilir.(Sakaoğlu 1999:159-160). 

Meclislerde, topluluklarda yaĢlı genç demeden bir araya gelinip masal anlatılır. 

Bu masallar kulaktan kulağa yayılıp, anlatıcısına ve anlatıldığı kitleye, nesilden 

nesile değiĢip Ģekillenir. Bu yüzden de bir masalın farklı yerlerde farklı 

                                                           
 Okutman, Ege Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu 
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biçimlerine rastlamak mümkündür. Zamanla bu ağızdan ağıza dolaĢan anlatılar 

derlenip toparlanıp yazılı metin haline getirilmiĢtir.  Pertev Naili Boratav, masal 

tanımını ‗100 Soruda Türk Halk Edebiyatı‘ adlı kitabında  ―Nesirle söylenmiĢ, 

dinlik ve büyüklük inanıĢlardan ve törelerden bağımsız, tamamıyla hayal ürünü, 

gerçeklerle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan, kısa bir 

anlatı.‖(Boratav 1969: sy 80) olarak yapar. 

 

OLAĞANÜSTÜ MASALIN ÖZELLĠKLERĠ ve MASALDAN 

ÖRNEKLERLE AÇIKLANMASI 

Germen kökenli olan V.Propp, Rus halkbilimcisi ve Rus Biçimcilerinin 

önde gelen temsilcilerinden birisidir. Propp, masalların çok renkli 

çeĢitliliğinden ve tüm masalların altında yatan tek biçimlilikten çok 

etkilenmiĢtir. Rus Halk Masallarından 100 tanesini inceleyerek masalların 

oluĢturucu bölümlerini bulmuĢtur. Bu bölümleri göz önüne alarak masalları 

karĢılaĢtırmıĢtır. Sonuçta da binlerce masala ortak olabilecek  ‗iĢlevsel‘ 

birimleri bulup ortaya çıkarmıĢtır. Peki iĢlev nedir? ―…V.Propp‘a göre, iĢlev 

kiĢinin eylemidir ama bu eylem de olay örgüsünün akıĢı içindeki anlamına göre 

belirlenmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle, kiĢilerin eylemleri, masalların temel 

bölümleridir. Masal kahramanlarının isimleri, özellikleri, faydalandıkları 

nesneler değiĢse de eylemleri yani iĢlevleri değiĢmez. Bunu aĢağıdaki Ģu 

durumları birbirleriyle kıyaslayarak görebiliriz:(Propp 2001: sy 38) 

1. Kral, bir yiğite, bir kartal verir. Kartal, yiğiti bir baĢka krallığa götürür. 

2. Büyükbaba, Suçenko‘ya bir at verir. At, Suçenko‘yu baĢka bir krallığa 

götürür. 

3. Bir büyücü, Ġvan‘a bir kayık verir. Kayık, Ġvan‘ı baĢka bir krallığa 

götürür. 

4. Kraliçe, Ġvan‘a bir yüzük verir.Yüzükten çıkan iri yarı adamlar Ġvan‘ı 

baĢka bir krallığa götürürler. 

 V. Propp bu eylemleri, kiĢilerin her masalda sürekli değiĢebilen 

özelliklerinden soyutlayarak ele alır ve her eylemi, anlatının akıĢı içinde yerini 

dikkate alarak belirler. Sonunda da otuz bir iĢlev saptar.‖ (Propp 2001: sy 10). 

ĠĢlevlerin dört ana özelliği vardır (Propp 2001, sy 40-43): 

1) KiĢiler kim olursa olsun ve iĢlevler nasıl gerçekleĢtirilirse 

gerçekleĢtirilsin, masalın değiĢmez, sürekli öğeleri, kiĢilerin iĢlevleridir. 

ĠĢlevler masalın temel oluĢturucu bölümleridir.  

2) Olağanüstü masalların içerdiği iĢlevlerin sayısı sınırlıdır. 

3) ĠĢlevlerin diziliĢi her zaman aynıdır. 

4) Bütün olağanüstü masallar yapıları açısından aynı tipe bağlanırlar.  
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ġimdi bu 31 iĢlevin neler olduğunu göreceğiz ve masalımızdan örnekler 

vererek anlatmaya çalıĢacağız. Örnek masalda bu 31 iĢlevin hepsi yoktur, 

Propp‘un kuramına göre olması da gerekli değildir. Her masalın giriĢinde bir 

baĢlangıç bölümü vardır. Burada ailenin bireyleri, ya da kahramanla ilgili 

bilgiler verilir. ĠĢlev sayılmayan bu baĢlangıç bölümü, önemli bir biçimbilimsel 

öğedir. ĠĢlevler baĢlangıç bölümünü takip eder: 

        BaĢlangıç bölümü: Bir çiftlikte yaĢayan bir aile ve köpekleri Köpük vardır. 

1) Aileden biri evden uzaklaĢır: Bütün aile uzakta yaĢayan akrabalarını 

ziyarete giderler. 

2) Kahraman bir yasakla karĢılaĢır: Köpük‘e çiftlikten hiç ayrılmayıp 

tavukları korumasını söylerler. 

3) Yasak çiğnenir: Köpük gökyüzüne gider 

4) Saldırgan bilgi edinmeye çalıĢır: Hiçkimse Köpük‘ü yukarıdan sürekli 

izlediğini söyler. 

5) Saldırgan kurbanıyla ilgili bilgi toplar 

6) Saldırgan, kurbanını ya da servetini ele geçirmek için, onu aldatmayı 

dener: Hiçkimse Köpük‘ü yanına çağırır. 

7) Kurban aldanır ve böylece istemeyerek düĢmanına yardım etmiĢ olur: 

Köpük gider ve böylece tilkiler tavukları çalar. 

8) Saldırgan aileden birine zarar verir 

9) Kötülüğün ya da eksikliğin haberi yayılır, bir dilek ya da bir buyrukla 

kahramana baĢvurulur, kahraman gönderilir ya da gitmesine izin verilir: 

Köpük tavukları göremeyince çiftliğin içinde koĢturup havlar, diğer 

hayvanlar da uyanıp tavukların yokluğunu fark ederler. Köpük de 

tavukları bulmak için çiftlikten ayrılır. 

10) Arayıcı kahraman eyleme geçmeyi kabul eder ya da eyleme geçmeye 

karar verir: Köpük çiftlikten ayrılır. 

11) Kahraman evinden ayrılır: Köpük çiftlikten ayrılır 

12) Kahraman büyülü bir nesneyi ya da yardımcıyı edinmesini sağlayan bir 

sınama, sorgulama, saldırı, vb ile karĢılaĢır: Köpük orman yolunda 

ilerler. Bir tavĢan, bir tavuskuĢu ve bir Kirpi ile karĢılaĢır. 

13) Kahraman ileride kendisine bağıĢta bulunacak kiĢinin (bağıĢçının) 

eylemlerine tepki gösterir: Köpük; TavĢan, TavuskuĢu ve Kirpi‘ye kötü 

davranır. 

14) Büyülü nesne kahramana verilir 
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15) Kahraman, aradığı nesnenin bulunduğu yere ulaĢtırılır, kendisine 

kılavuzluk edilir ya da yol gösterilir: Kirpi Köpük‘e gerçekleri gösterir 

ve tavukları bulmasında yardımcı olur. 

16) Kahraman ve saldırgan, bir çatıĢmada karĢı karĢıya gelir: Tilkiler 

Köpük‘ü kovalar. 

17) Kahraman özel bir iĢaret edinir 

18) Saldırgan yenik düĢer: TavuskuĢu gizlenecek yer gösterir ve böylece 

tilkiler Köpük‘ü yakalayamaz. 

19) BaĢlangıçtaki kötülük giderilir ya da eksiklik karĢılanır: Köpük, kötü 

davrandığı tavĢan ve tavuskuĢunun isteklerini dönüĢ yolunda yerine 

getirir. 

20) Kahraman geri döner: Köpük, TavuskuĢu ve tavuklarla çiftliğe geri 

döner. 

21) Kahraman izlenir: Çiftlikte bütün hayvanlar onlarla ilgilenir. 

22) Kahramanın yardımına koĢulur:  

23) Kahraman kimliğini gizleyerek kendi evine döner ya da bir baĢka 

ülkeye gider 

24) Düzmece bir kahraman asılsız savlar ileri sürer 

25) Kahramana güç bir iĢ önerilir 

26) Güç iĢ yerine getirilir 

27) Kahraman tanınır: Çiftlikte hayvanlar Köpük‘ü kahraman ilan eder. 

28) Düzmece kahramanın, saldırganın ya da kötünün gerçek kimliği ortaya 

çıkar: Hiçkimse Köpük‘ü yine yanına çağırır. Köpük gitmez. Sonra 

tilkiler gelir ve Köpük‘ün gitmediğini görünce ĢaĢırırlar. 

29) Kahraman yeni bir görünüm kazanır: Köpük artık ne istediğini bilen 

sorumluluklarını yerine geitren bir köpektir. 

30) Düzmece kahraman ya da saldırgan cezalandırılır: Hiçkimse yalnız 

kalır, tilkiler tavuklara yaklaĢamaz. 

31) Kahraman evlenir ve tahta çıkar: Köpük‘e Herkes‘le evlenir. 

Propp‘a göre masallarda da önemli olan olay akıĢıdır. KiĢilerin duyguları, 

nasıl hareket ettikleri, karakterleri iĢlevleri etkilemez. Hatta masalın anlamı ve 

güzelliği bile iĢlevlerden bağımsızdır. Fakat bu iĢlevler yedi kiĢinin eylem alanı 

içinde gerçekleĢir (Propp 2001: sy 105-6). AĢağıda bu yedi kiĢi masaldan 

örneklenerek yazılmıĢtır: 

1. Saldırgan (kötü kiĢinin): Hiçkimse ve Kurtlar 
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2. BağıĢçı (sağlayıcı): TavĢan, tavuskuĢu 

3. Yardımcı: Kirpi 

4. Prenses‘in (aranan kiĢinin) ve babasının eylem alanı: tavuklar 

5. Gönderen 

6. Kahraman: Köpük 

7. Düzmece kahraman 

Sonuç olarak, Propp masalları inceleyerek, masal yapısının formülünü 

çıkarmıĢtır. Bu çalıĢmada Propp‘un formülü temel alınarak olağanüstü bir masal 

çalıĢması yapılmıĢtır. Propp‘un sıraladığı iĢlevlerin ve masal karakterlerinin bir 

kısmı sırasıyla masalda kullanılmıĢtır. 

 

TÜRK HALK MASALLARININ DĠL VE ANLATIM ÖZELLĠKLERĠ 

Muhsine Helimoğlu Yavuz, Masallar ve Eğitimsel ĠĢlevleri kitabında 

Türk Halk masallarının özelliklerini on iki maddede toparlamıĢtır. AĢağıda 

kitabın ilgili olan bölümünün özeti masaldan örnekler vererek açıklanmaya 

çalıĢılacaktır (Helimoğlu 2009:sy 105-158):  

1. Masallarda dil yalın Türkçedir.  

2. Masalda tasvirlerden çok eylemler yer alır. Bu yüzden de masal dilinde 

sıfattan çok fiil kullanılır bu da masalın hareketli olması sağlayan en 

önemli unsurdur. Örnek masalımız 944 kelimeden oluĢmaktadır. 

Ġkilemeler ve pekiĢtirme sıfatları haricinde 8 tane sıfat (kestane, parlak, 

kahverengi, keskin, mutlu, Ģımarık, acımasız, kırıcı) kullanılmıĢtır.  

3. Anlatıma hareket ve renk getiren diğer unsurda anlatımın zaman zaman 

Ģiirlerle süslenmesidir. Örnek masalda Ģöyle bir Ģiirsel anlatım vardır: 

Ah baĢım ah baĢım 

Dertsiz baĢıma dert açan baĢım 

Tavuklar gitti ne ederim Ģimdi? 

Söyle bana baĢım! 

4. Ġkilemeler: Anlatım gücünü arttırmak, anlamı pekiĢtirmek, kavramı 

zenginleĢtirmek amacıyla, aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları 

birbirine yakın yahut karĢıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki 

sözcüğün yan yana kullanılmasıdır. Masal metninde kullanılan bazı 

ikilemeler: 

Süzüm süzüm, koĢa koĢa, salına salına, tek tek, koĢmuĢta koĢmuĢ, 

vardım gittim. 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

 

58 
 

5. PekiĢtirme sıfatları kullanıĢ örnekleri: 

IĢıl ıĢıl, mini mini 

6. Tezlik, sürerlik, yaklaĢma bildiren fiillerin kullanıĢ örneği: buluvermek, 

görür görmez 

7. Ses taklidi sözcüklerin kullanıĢ örnekleri: pır diye, pat diye 

8. Deyim: Kendi öz anlamından az çok ayrı bir anlam taĢıyan kliĢeleĢmiĢ 

söz. Deyim kullanıĢ örneği: etekleri tutuĢmak, yollara düĢmek, yerin 

dibine geçmek. 

9. Atasözleri: Ġyilik yap denize at. 

10. Benzetmeler: deli danalar gibi, gök gürlemesine benzeyen 

11. Hayır, dualar – beddualar: Öyle bir derde düĢ ki benim elim 

değmedikçe iyileĢeme 

12. Masalda çok kullanılan konuĢma dili söylemleri: Günün birinde, bunun 

üzerine 

13. Tekerlemeler: Masal tekerlemesi, masalın baĢında, ortasında, uygun 

yerlerde ve sonunda söylenen, yerine göre uzunca ya da çok kısa 

kalıplaĢmıĢ birtakım sözlere verilen addır. Örnek masalda, asıl masala 

baĢlanmadan önce bir tekerleme kullanılmıĢtır: 

 

GüneĢ Ayın peĢinde, Ay GüneĢin izinde, uzar gider bu masal 

kavuĢamazlar birbirlerine. Gece oldu uyudum, rüyama girdi Ay, dedi ―Bana 

GüneĢi bul, GüneĢi bul!‖…Sabah açtım gözümü karĢımda GüneĢ dedi ―Hani 

Ay, hani Ay?‖… Ġçlendim, dertlendim, süzüm süzüm süzülüp düĢtüm yatağa. 

Bir gün, iki gün, üç gün, en sonunda dayanamadım gittim uzaya. Yıldızlarla 

konuĢtum, meteorlarla Ģarkı söyledim, göktaĢlarıyla oynadım, ama hepsine 

sordum ―Nasıl kavuĢur Ay ve GüneĢ? Hele bir deyin, hele bir söyleyin.‖.Hepsi 

sustu, hepsi gitti, derken bir ses duydum uzaklardan, vardım gittim yanına, 

buldum Gezegen Venüs‘ü.  Sordum ―Nasıl kavuĢur GüneĢ‘le Ay?‖… ―Hele 

otur Ģu göktaĢına, dinle sözümün sonunu‖ dedi Venüs. Söz dinledim, masalı 

dinledim, size anlattım. 
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KAHRAMAN KÖPEK 

Güneş Ayın peşinde, Ay Güneşin izinde, uzar gider bu masal 

kavuşamazlar birbirlerine. Gece oldu uyudum, rüyama girdi Ay, dedi “Bana 

Güneşi bul, Güneşi bul!”…Sabah açtım gözümü karşımda Güneş dedi “Hani 

Ay, hani Ay?”… İçlendim, dertlendim, süzüm süzüm süzülüp düştüm yatağa. Bir 

gün, iki gün, üç gün, en sonunda dayanamadım gittim uzaya. Yıldızlarla 

konuştum, meteorlarla şarkı söyledim, göktaşlarıyla oynadım, ama hepsine 

sordum “Nasıl kavuşur Ay ve Güneş? Hele bir deyin, hele bir söyleyin.”.Hepsi 

sustu, hepsi gitti, derken bir ses duydum uzaklardan, vardım gittim yanına, 

buldum Gezegen Venüs‟ü.  Sordum “Nasıl kavuşur Güneş‟le Ay?”… “Hele otur 

şu göktaşına, dinle sözümün sonunu” dedi Venüs. Söz dinledim, masalı 

dinledim, size anlattım… 

Bir varmış bir yokmuş uzak uzak diyarlarda bir çiftlikte, tavukları 

korumakla görevli Köpük isminde bir köpek yaşarmış. Kestane rengi parlak 

tüyleri, kahverengi ışıl ışıl gözleriyle çitliğin sahiplerinin ve diğer tüm 

hayvanların göz bebeğiymiş. Keskin gözleriyle tavuk kümesine yaklaşan tilkileri 

görür görmez havlamaya başlarmış. Tilkiler de başları önde geldikleri gibi geri 

dönerlermiş. 

http://www.fantastikedebiyat.com/vladimir_proppun_kuramina_gore_bir_halk_masali_incelemesi-125-kutuphane-yazi.htm
http://www.fantastikedebiyat.com/vladimir_proppun_kuramina_gore_bir_halk_masali_incelemesi-125-kutuphane-yazi.htm
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Günün birinde, çiftliğin sahibi Ali Baba ve Ayşe Hatun çocuklarıyla 

birlikte uzakta oturan akrabalarını ziyaret etmek için çiftlikten ayrılmışlar. 

Gitmeden önce Köpük‟ün yanına gidip onu sevip kokladıktan sonra 

“Tavuklarımız sana emanet, sakın ola çiftlikten ayrılma, onları yalnız 

bırakma.” demişler. Köpük de iki ayağının üzerine kalkıp başını “Evet” 

anlamında öne arkaya sallayıp yolcu etmiş onları. 

Köpük ilk üç gün üç gece kümesin başında bekleyip tilkilere hiç fırsat 

vermemiş. Bir gece gökyüzünden gök gürlemesine benzeyen bir ses duymuş, 

merakla başını kaldırıp sesin nereden geldiğini bulmaya çalışmış. 

“Kimsin sen?” diye havlamış. 

“Benim adım Hiçkimse”  

“Ben öyle birisini tanımıyorum.” demiş Köpük. 

“Hiçkimseleri hiç kimse tanımaz zaten. Bu yüzden de hiç kimse sevmez 

onları.” 

 “Ben seni seviyorum.” demiş Köpük. 

“Görmediğin tanımadığın birini nasıl seversin?” 

“Seviyorum işte…” demiş Köpük. 

“Seni her gün izliyorum buradan, sen mutlu ve şımarık bir köpeksin. 

Benim duygularımla oynamakta hiç çekinmiyorsun!!!” 

“Gerçekten seviyorum.” 

“O zaman beni sevdiğini kanıtla!” 

“Nasıl?” 

“Buraya, yanıma gelerek.” 

“Ben uçamam.” 

“Uçmana gerek yok, gözlerini kapa ve düşün yeter.” 

Köpük hemen gözlerini kapamış ve pırr diye gökyüzüne uçuvermiş. Ama 

gözlerini açtığında Hiçkimse orada yokmuş. Yıldızlar, ay ve göktaşları da ona 

yardımcı olamamış. Sonunda çaresizce gözlerini kapamış ve pat diye çiftliğe 

düşmüş.. 
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Geri döndüğünde tavuk kümesini bomboş buluvermiş. Meydanı boş bol 

bulan tilkiler, tavukları kapıp götürmüşler. Köpük‟ün etekleri tutuşmuş, çiftliğin 

içinde bir o yana bir bu yana koşturup havlamış:   

Ah başım ah başım 

Dertsiz başıma dert açan başım 

Tavuklar gitti ne ederim şimdi? 

Söyle bana başım! 

Çiftlikteki bütün hayvanlar uyanmış. Hayvanlar tavukların kaçırıldığını 

görünce Köpük‟e “Böyle bir şeye nasıl göz yumabildin?” deyip kızmışlar. 

Köpük utançtan yerin dibini geçmiş. Hemen tavukları tez vakitte bulabilmek için 

yollara düşmüş. 

 Bir süre deli danalar gibi çalılıkların arasından, nehirlerin kıyısından, 

ağaçların arasından koşmuşta koşmuş. Sonra yorulup bir ağaç kenarına 

oturmuş. Yanına bembeyaz mini mini bir tavşan gelmiş. 

“Tavşan kardeş, tavşan kardeş tavuklarımı gördün mü?” diye sormuş 

Köpük. 

“Gördüm ama şu ağaçların arkasındaki havuçlardan bana bir tane 

getirirsen söylerim.” demiş Tavşan. 

Köpük “Çok yorgunum, gidecek çok yolum var, yapamam.” demiş. 

“Öyle bir derde düş ki, benim elim değmedikçe iyileşme.” diye beddua 

etmiş Tavşan. 

Köpük de yolcu yolunda gerek deyip yoluna devam etmiş. Bu sefer 

karşısına bir tavus kuşu çıkmış.  

“Tavuklarımı gördün mü?” diye sormuş Köpük. 

 Tavus kuşu “Beni sırtında taşırsan söylerim yerlerini.” demiş.  

Köpük yine oralı olmamış yoluna devam etmiş. Bunun üzerine Tavus 

Kuşu da arkasından beddua etmiş. 

Köpük az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş ama tavukların izine 

rastlamamış. Yorulmuş bir dere kenarına gelmiş. Tam o sırada ayağına diken 

batmış, can acısıyla havlamaya başlamış. Dikeni ayağından çıkarmak için yere 

baktığında Kirpi‟yi görmüş.  
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“Sen kim oluyorsun da benim ayağıma batıyorsun?” diye bir güzel 

azarlamış Kirpi‟yi. 

“Eğer böyle acımasız ve kırıcı olursan seni hiç kimse sevmez.” demiş 

Kirpi. 

“Hiçkimse‟yi tanıyor musun?” diye sormuş Köpük. 

“Hiçkimse görünmez sadece yokluğunu hissettirir. Bu da sana çok acı 

verir.” demiş Kirpi. 

“Evet, Hiçkimse‟yi bilmeden önce çok mutluydum. Şimdi…” 

“Yine mutlu olabilirsin!” 

“Nasıl?” 

“Tabi ki Herkes‟i severek.” 

“Herkes de kim?” 

“Ben, sen, tavşan, tavuskuşu, kurtlar,  hiçkimse, tavuklar, ağaçlar, 

çiçekler, yani herkes.” 

“Herkesi seversem Hiçkimse canımı acıtmaz mı?” 

“Asla! Herkesi sev! Herkese iyilik yap, denize at! Pişman olmazsın.” 

“Teşekkür ederim Kirpi kardeş. Son bir sorum daha var sana: 

Tavuklarımı gördün mü?” 

“Tilkiler tavuklarını kaçırıp şu dar patika yolun ucundaki mağaranın 

içine sakladılar. Biraz önce bütün tilkiler avlanmaya göle gitti. Hemen 

tavuklarını kurtar ve çiftliğe götür.” 

Köpük koşa koşa mağarayı bulup, tavukları da yanına katıp çiftliğe 

doğru gitmeye başlamış. Fakat tam o sırada tilkiler gelmiş ve onları 

kovalamaya başlamış.  

Yolda yine Tavuskuşu‟yla karşılaşmış Köpük, hemen tavuskuşunu sırtına 

alıp koşmaya devam etmiş.  Tavuskuşu da ona tavuklarla birlikte 

saklanabilecekleri bir çalılık göstermiş. Hep birlikte orada gizlenmişler ve 

tilkiler onları fark etmeden geçip gitmişler.  

Hep birlikte tekrar yola koyulmuşlar.  Tavşan çıkıvermiş önlerine, Köpük 

hemen gidip havuç tarlasından havuç toplayıp tavşana vermiş. Tavşan da 

Köpük‟e çiftliğe giden kısa yolu göstermiş. Böylece Köpük; Tavuskuşu ve 
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tavuklarla birlikte çiftliğe göz açıp kapayana kadar ulaşmış. Tavuklar 

kümeslerine yerleşmişler, Tavuskuşu salına salına dolaşmaya başlamış çiftlikte.   

Bütün hayvanlar gelip tek tek kutlamış Köpük‟ü ve onu çiftliğin 

„Kahraman‟ı ilan etmişler. Ayrıca da Tavuskuşu‟nu da çok sevmişler. 

Akşam olmuş Köpük yine gözünü kırpmadan kümesin başında beklemeye 

başlamış. Yine Hiçkimse seslenmiş “Geçen gece niye gelmedin?” diye. 

“Geldim ama seni bulamadım.” demiş Köpük. 

“Hadi şimdi yine gel!” 

“Yok olmaz, ben kümesi bırakmam.” demiş Köpük. Hiçkimse de bir daha 

onunla konuşmamış. 

Sonra tilkiler belirmiş çiftliğin önünde, Köpük havlamaya başlamış, 

tilkiler kaçmış.  

Kaçarken “Hani bu gece de kandıracaktı onu Hiçkimse? Niye gitmedi 

gökyüzüne?” diye bağırmış tilkiler. Köpük gülmüş. 

Ertesi gün sabah çiftliğin sahipleri Ali Bey, Ayşe Hatun ve çocukları 

gelmiş. Tavus kuşunu görünce çok sevinmişler. Hemen Köpük‟ün yanına gidip 

onu öpmüşler. Köpük‟e bir de sürprizleri varmış:  bir eş, dişi bir köpek, ismi de 

„Herkes‟. 

Herkes‟le Köpük evlenmişler, kırk gün kırk gece düğün yapmışlar. 

Hiçkimse uzaktan uzaktan seyretmiş, tilkiler de çaresizlikten patilerine kınalar 

yakmışlar. 
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DEUTSCHE UND TÜRKISCHE FACHSPRACHE DES THEATERS: 

EINE KONTRASTIVE STUDIE 

 

Mehmet Tahir ÖNCÜ

 

 

ABSTRACT 

Ziel der vorliegenden Studie ist es festzustellen, ob und inwieweit im 

türkischen und deutschen Wortschatz der Theatersprache von Entlehnungen- 

und/ oder Lehnübertragungen die Rede sein kann. Dazu wird die Lexis der 

türkischen und der deutschen Theatersprache untersucht, indem die Etymologie 

der als theatertypisch identifizierten Lexeme herausgearbeitet und im selben 

Zuge festgestellt wird, ob es sich jeweils um eine Entlehnung oder um eine 

Lehnübertragung handelt. In einem ersten Schritt wird also eine systematische 

Gegenüberstellung der deutschen und türkischen Fachsprachen des Theaters 

durchgeführt. Daran schließt sich in einem zweiten Schritt eine grundlegende 

kontrastive Analyse der gefundenen Entlehnungen und Lehnübersetzungen an. 

Diese gibt Anlass für die weitergehende These, dass es sich bei der 

Theatersprache im Allgemeinen um eine interlinguale Fachsprache handelt. 

Schliesslich soll eine Auswertung der Ergebnisse veranschaulicht werden. 

Schlagworte: Theatersprache, Entlehnungen, Lehnübersetzungen, 

Türkische Fachsprache des Theaters, Deutsche Fachsprache des Theaters 

 

 

ALMAN VE TÜRK TĠYATROSU UZMANLIK DĠLĠ:    

KARġILAġTIRMALI ĠNCELEME 

ÖZET 

Önümüzdeki çalıĢma Türk ve Alman tiyatro diline ait sözcüklerin alıntı 

veya öyküntü yöntemiyle oluĢturulduğunu incelemeyi amaçlamaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda tiyatro diline ait alan sözcüklerinin etimolojik özellikleri 

belirlendikten sonra alıntı veya öyküntü yöntemleri ile nasıl aktarıldıkları 

araĢtırılacaktır. ÇalıĢmanın ilk aĢamasında Türk ve Alman tiyatro dili 

karĢılaĢtırılarak ele alınacaktır. Daha sonra alıntı ve öyküntü yöntemleri 

tanıtılacak ve belirlenen sözcükler incelemeye alınacaktır. Son olarak elde 

edilen sonuçlar karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tiyatro dili, alıntı, öyküntü, Türk tiyatosu 

uzmanlık dili, Alman tiyatrosu uzmanlık dili 

 

                                                           
 Yrd. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğretim 

Üyesi  mtoncu@yahoo.com 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

 

66 
 

1. Einleitung (GiriĢ) 

Spricht man heute von Fachsprachen, so fallen einem sofort die 

Fachsprachen des Rechts, der Technik, der Wirtschaft oder der Medizin ein. 

Von einer Fachsprache des Theaters ist dagegen kaum die Rede. Aufgrund 

eines dynamischen nationalen und internationalen Austauschs kommt es 

allerdings auch im Bereich der Kunst und Literatur zu einer gegenseitigen 

Bereicherung der fachlichen Ausdrucksweise. Gleichzeitig wächst durch die 

Spezialisierung innerhalb der einzelnen Disziplinen die Herausforderung, die 

verschiedenen einzelnen Teildisziplinen voneinander abzugrenzen und sie 

fundiert zu analysieren.  

Zu ihrer theatersprachlichen Spezifik bemerkt Griesel, dass das Theater 

im Grunde nie national war, sondern sich vielmehr von Anfang an international 

entwickelte. In den Arenen des Römischen Reichs schaute ein multikulturelles 

Publikum gebannt auf die ersten Theateraufführungen, Übersetzer der 

damaligen Zeit  übersetzten Stücke aus dem Griechischen und eigneten sich so 

einen Teil der Kultur des Alten Griechenland an. Im 19. Jahrhundert 

entwickelten sich die sogenannte Theaterrevolution über Ländergrenzen 

hinweg, sie sprang von einem Land auf das andere über (ders. 2000: 9; 2008: 

167).  

Vor diesem Hintergrund kann durchaus behauptet werden, dass das 

Theater und die Theaterforschung heute als ein eigenständiges Fachgebiet 

betrachten werden können. Auch ist davon auszugehen, dass in der 

Theaterterminologie der fremdsprachliche Einfluss besonders offensichtlich 

sein sollte. 

 

2. Fachsprache des Theaters 

Nach dem linguistischen Wörterbuch sind „Fachsprachen„:  

Berufssprachen; Sprachen der fachlichen bzw. beruflichen 

Spezialisierung, die sich gegenüber der Umgangs- oder Standardsprache (auch: 

Gemeinsprache) vor allem durch einen erweiterten und spezialisierten 

Wortschatz, aber auch durch syntaktische und textuelle Besonderheiten sowie 

durch intensive Nutzung bestimmter Wortbildungsmodelle auszeichnen. (...) 

Fachsprachen sind Teilsprachen, die nur einem jeweils begrenzten Kreis der 

Sprachgemeinschaft geläufig und verständlich sind (...). (Lewandowski 1994: 

293)   

Im Rahmen seiner Studien zu Theaterwissenschaft erfasst Mehlin unter 

„Fachsprachen― die folgende Definition: 

Fachsprachen nenne ich die Terminologien für die verschiedenen 

Gebiete der geistigen, sittlichen und künstlerischen Betätigung des 

Menschen[…] Der Wortschatz, der zu diesen Gebieten gehört, ist aus 
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sachlichen Gründen weiteren Kreisen meist unbekannt, setzt zumindest höhere 

sachliche und sprachliche Bildung voraus, … ist auch mehr oder weniger arm 

an Konkreten, dagegen reich an Abstrakten und an Verben, verdankt zumeist 

sein Entstehen nicht volkstümlicher Prägung, sondern bewusster, oft in 

geschichtlichem Lichte vor sich gehender Wortschöpfungen, und zeigt 

Neigung zu Internationalität, sei es durch Fremdwortübernahme, 

Lehnübersetzungen oder Bedeutungsentlehnungen… so fehlt z.B. eine 

eingehende Behandlung der Ausdrücke des Theaterwesens… (1969: 495) 

 

Die Fachsprache des Theaters wird zwar dem Teilbereich der 

Gemeinsprache zugerechnet, besitzt jedoch aufgrund ihres fachsprachennahen 

und bildungssprachlich überformten Repertoires die Tendenz zum 

Fachsprachlichen. Im Vergleich zur Fachsprache der Mediziner oder der 

Juristen gibt es aber gravierende Unterschiede in der ‗Fach‘sprache des 

Theaters: 

Der Unterschied zur medizinischen Fachsprache besteht prinzipiell 

darin, dass es sich im Theater meist um Begriffe handelt, die auf einen 

bestimmten kulturellen oder gesellschaftlichen Einfluss schließen lassen, 

wogegen medizinische Termini häufig gleichsam ‗synthetisch‘ aus 

griechischem und lateinischen Wortmaterial gebildet werden. (Mehlin 1969: 

491) 

 

Die  von Mehlin vorgenommene Bestimmung der Fachsprache des 

Theaters spielt ebenso auf der länderspezifischen Ebene eine ausschlaggebende 

Rolle. So sind Deutschland und somit die deutsche Sprache aufgrund der 

geografischen Lage von einer Vielzahl von Sprachen, Gemeinschaften und 

Kulturen umgeben. Die der deutschen seinerzeit überlegene französische 

Literatur, und somit das Französische, treten ab dem 17. Jahrhundert immer 

mehr an die Stelle des laeinischen. Französische Wörter halten allmählich 

Einzug in fast allen Bevölkerungsschichten. So wurden z.B. die französischen 

Anreden wie Madame, Mademoiselle, Monsieur ins Deutsche übernommen. Die 

Entlehnung von Ausdrücken aus dem Französischen in die Theatersprache 

vollzog sich hier gleichsam indirekt über das Gesellschaftliche und Kulturelle 

(ebd.: 482).  

Hinter dem Einfluss des Französischen bleibt der des Italienischen weit 

zurück, zumal manche Wörter aus dem Italienischen "erst ins Französische 

eingedrungen sind, von wo aus sie ins Deutsche weiterwanderten" (ebd.: 485). 

Von herausragender Bedeutung erwies sich das Italienische für die musikalische 

Fachsprache. In Italien war um 1600 die Oratorien- und Opernmusik 

aufgeblüht, von der die deutsche Musik starke Anregungen erhielt. Dennoch ist, 

mit Ausnahme etwa der Oper, der italienische Einfluss weit geringer als der 

französische(ebd.: 484). 
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Als dritte Sprache, die die deutsche Fachsprache des Theaters beeinflusst 

hat, nennt Mehlin das Englische. Vom 19. Jahrhundert an werden mit steigender 

Häufigkeit auch aus dem Englischen Theaterausdrücke entlehnt. Mehlin 

differenziert hier noch weiter zwischen dem britischem und amerikanischem 

Englisch auf und kommt zu dem Schluss, dass das amerikanische Englisch in 

der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg das stärkere Gewicht (ebd.:  487) habe, 

das britische Englisch dagegen in der Zeit davor. Wie in Fachgebieten des 

Rechts und der Einsenbahnterminologie hat man ab dem 19. Jahrhundert 

versucht, den Entlehnungsprozess in der Theatersprache rückgängig zu machen 

und durch Verdeutschungen zu ersetzen (ebd.: 490), jedoch ohne anhaltenden 

Erfolg. Denn bis heute sind in der Theatersprache des Deutschen immer noch 

ein großer Anteil an französischen, italienischen und englischen Entlehnungen 

zu begegnen. 

Ein starker fremdsprachiger Einfluss ist auch in der türkischen 

Theatersprache zu erkennen. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden das 

Arabische und das Persische auch von Verfechtern einer türkischen 

Gemeinsprache als Quelle für die wissenschaftliche und kulturelle 

Terminologie des Türkischen empfohlen. Das Arabische war natürlich für die 

einfachen türkischen Bürger nicht transparent, wohl aber für die gebildeten 

Türken (Röhrborn 2002: 27). 

Zusätzlich zu der Beeinflussung durch das Arabische und Persische nahm 

seit Beginn der technisch-industriellen Revolution in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts auch der Einfluss westlicher Sprachen auf das Türkische ständig 

zu (Eckardt 2000: 23). Dies galt insbesondere für das Französische, das, wie 

oben erörtert, auch für die Entwicklung der deutschen Theatersprache von 

enormer Bedeutung war. Auch nahm das Türkische nun in großem Umfang 

lateinisch-griechische Terminologie auf, wobei das Französische vielfach eine 

Mittlerrolle spielte, wie sie oben für das Verhältnis von Deutsch und Italienisch 

angemerkt wurde In neuerer Zeit ist dann in allen europäischen Sprachen, nicht 

zuletzt im Deutschen und im Türkischen, eine deutliche Beeinflussung durch 

das Englische festzustellen, das Schritt für Schritt an die Stelle des 

Französischen tritt. 

Damit spiegelt sich auch in den vielfältigen Einflüssen, die das Türkische 

im Bereich der Terminologien erfahren hat, die spezielle Position der türkischen 

Kultur zwischen Orient und Okzident wieder. Zugleich macht das Beispiel der 

Türkei deutlich, wie stark die politische, gesellschaftliche und kulturelle 

Entwicklung die sprachliche und speziell die terminologische Entwicklung 

beeinflussen kann. Gerade in letzten 100 bis 150 Jahren hat man in vielen 

Ländern Europas sprachpuristische Tendenzen feststellen können, d.h. 

Bemühungen um eine betont präskriptiv-normative Beeinflussung des 

Sprachgebrauchs, die sich bestimmten Reinheitsvorstellungen verpflichtet fühlt 
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(Landrö 2008: 30). Dabei  ging es zumeist darum, die nationale Identität der 

Sprecher der betreffenden Sprache zu stärken.  

In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde eine Sprachreform des 

Türkischen durchgeführt, die unter dem Stichwort: Authentifizierung stand 

(Röhrbom 2002: 21). Und tatsächlich liegt in dieser Phase der Schwerpunkt der 

sprachplanerischen Aktivitäten auf der Ersetzung des nicht- türkischen 

Wortgutes durch türkisches Wortmaterial. Die arabischen, persischen, 

französische, italienischen, lateinischen, griechischen und englischen Wörter 

des Türkischen sollten durch türkische Wörter ersetzt werden.  

Diese Sprachpolitik die zu Beginn der türkischen Republik verfolgt 

wurde, führte nicht besonders zum Erfolg. Dies liegt nach Röhrborn vor allem 

daran, dass man von vornherein eine Europäisierung der Sprache wünschte 

(ebd.: 22). Die europäischen Sprachen waren die Sprachen mit dem hohen 

Prestige. Dass es von Anfang um eine Europäisierung ging, zeigt auch die 

Umstellung des Alphabets von arabischen auf das lateinische. 

Wie sich der politische, gesellschaftliche und kulturelle Einfluss des 

Arabischen, Persischen und der westlichen Sprachen auf die türkische 

Wortbildung und der des Lateinischen, Französischen auf die deutsche 

Wortbildung ausgewirkt hat, soll im Folgendem näher betrachtet werden. 

 

3. Entlehnung vs. Lehnübersetzung 

Wenn sich die Lexeme zweier Sprachen erheblich voneinander 

unterscheiden oder wenn ein Lexem nur in einer Sprache vorkommt, so lassen 

sich zur Wiedergabe des Terminus in der jeweils anderen Sprache prinzipiell 

zwei Verfahren anwenden: a. Entlehnung; b. Lehnübersetzung 

Unter Entlehnung wird die unveränderte Übernahme eines Wortes aus 

einer anderen Sprache (Arntz/ Picht 1982: 115) verstanden. Von Entlehnung 

wird dann gesprochen, wenn ein Fachwort aus einer fremden Sprache unter 

mehr oder weniger starker Anpassung an das morphologisch-phonologische 

System in die Zielsprache übernommen wird. Sie ist gewissermaßen die 

grafisch und inhaltlich unveränderte Übernahme ausgangssprachlicher Lexeme 

in die Zielsprache (Stolze 2001: 75). In einigen Fällen kann es allerdings zu 

einer Anpassung an das phonetisch-phonologische System der Zielsprache 

kommen (Drozd/Seibicke 1973: 158). Sie erfahren damit im weiteren Verlauf 

der Einbürgerung eine orthographische und lautliche Angleichung an 

zielsprachliche Schreibmuster. Im Ergebnis kommt es zu einer Bereicherung 

des Wortbestands einer Sprache, eines Dialekts oder Idiolekts durch den 

Wortbestand einer anderen Sprache, eines anderen Dialekts oder Idiolekts 

(Lewandowski 1994: 263). Einige Beispiele aus dem Alltag sollen zur 

Veranschaulichung dieser Kategorie dienen:  
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Bsp. (1):  
de

1
 tr 

-computer (en)-Computer (de) 

-garden (en)-Garten (de) 

-bistrot (fr)-Bistro (de) 

-standard (fr)- standart (tr) 

-station (fr)-istasyon (tr) 

-projet (fr)-proje (tr) 

 

Ein anderer Entlehnungsvorgang ist die Bedeutungsentlehnung bzw. 

Lehnübertragung bzw. Lehnübersetzung. Die Lehnübersetzung nimmt - wie die 

oben diskutierte Entlehnung - in den Fachsprachen einen wichtigen Platz ein. 

Sie übernimmt die Bedeutung in freier Übertragung (Heusinger 2004: 70) und 

orientiert sich direkt am sprachlichen Original, das meist wortwörtlich übersetzt 

wird. Im Gegensatz zur Entlehnung überträgt die Lehnübersetzung also die 

einzelnen Wortelemente in die eigene Sprache, in der Regel ohne die Struktur 

der Benennung zu verändern. Es kann allerdings auch vorkommen, dass die 

Struktur der Lehnübersetzung keine Übereinstimmung mit der Struktur ihrer 

Herkunftssprache aufweist (vgl. Fluck 1985: 49). Sie ist die von der 

zielsprachlichen Sprachgemeinschaft geduldete lineare Ersetzung 

morphologisch analysierbarer ausgangssprachlicher Syntagmen (Stolze 2001: 

76). Beim Prozess der Lehnübersetzung wird jedes Morphem durch das 

semantisch nächststehende Morphem der Empfängersprache übersetzt; dabei 

werden die einheitlichen Wortbildungsregeln beachtet. Für die Bedeutung eines 

Fremdwortes kann ein in der Zielsprache bestehendes formgleiche Wort 

untergezogen werden (Drozd/Seibicke 1973: 159). 

Bsp. (2):  
de tr 

-converto (la)- bekehren (de) 

-football (en)-Fussball (de) 

-dom kult‘tury (ru)- Kulturhaus (de) 

-libre (fr)- hür (tr) 

-expansion (fr)- yayılma (tr) 

- idee(fr)-görüş (tr) 

 

Die Lehnübersetzung bzw. Lehnbildung/ Lehnprägung ist also eine 

Glied-für-Glied-Übersetzung, die die inhaltlich-formale Reproduktion von 

Einheiten der interferierenden Sprache in der integrierenden Sprache und die 

die gewissenhafte Nachbildung des fremden Vorbildes darstellt (Lewandowski 

1994: 647). 

Der sprachliche Hintergrund und der Entlehnungsvorgang der Lexeme im 

Bereich der deutschen und türkischen Fachsprache des Theaters sollen 

nachfolgend untersucht werden.  

 

                                                           
1 Es wurden die ISO-659-Sprachenkürzel verwendet: Arabisch; ar; Deutsch=de; Englisch= en, 

Französisch=fr; Germanisch= germ. Griechisch= el;  Italienisch= it; Lateinisch=la; Persich=fa; 

Russisch=ru; Türkisch=tr  
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4. Empirischer Teil 

Aus einer größeren Sammlung theaterspezifischen Bezeichnungen, die 

sich u.a. aus den Registern bei Mehlin (1969: 527-570; mit ca. 2000 

theaterspezifischen Stichwörtern) und der Stichwortansammlung bei Volmert/ 

Weyers/ Gnutschke/ Mucha (1990: 132-145) speist, wird im Folgeden zunächst 

eine Liste von 167 Stichworten , für den interlexikalischen Vergleich 

zusammengestellt. Die Stichwortliste, die in diesem Stadium der 

wissenschaftlichen Erschließung weder erschöpfend noch statistisch 

repräsentativ sein kann, umfasst wie erwähnt 167 deutsche und türkische 

Lexeme, die mit dem englischen und französischen Entsprechungen tabellarisch 

aufgelistet werden. Die 167 Stichwörter sind nach folgenden Bereiche 

aufgegliedert: 

1-Schauspiel 

2-Dramaturgie 

3-Bühne, Bühnenform, Bühnenbild, Bühnentechnik; Kostüm, Theaterbau 

4-Theaterberufe, Theaterfunktionen, Theatertitel  

5-Theaterstile 

6-Theatergattungen, Theaterformen, Theaterepochen 

7-Theaterverwaltung und -organisation; Verhältnis Theater-Zuschauer 

8-Begriffe des Musik- und Tanztheaters im Schauspiel 

 

Aus dem Anspruch dieser Studie, die internationale Verbreitung und auf 

diesem Wege die Internationalität des Wortschatzes der deutschen und 

türkischen Theatersprache zu untersuchen, ergibt sich die methodische 

Konsequenz, Vergleiche auf der Basis ein- und zweisprachiger Wörterbücher 

durchzuführen. Zusätzlich werden auch fachsprachliche Lexika, etymologische 

und wortgeschichtliche Wörterbücher herangezogen, wobei zweisprachigen 

Wörterbüchern die größte Bedeutung zukommt. Außerdem werden außerdem 

größere einsprachige Wörterbücher, Handbücher und Sekundärliteratur zur 

Theatersprache verwendet, um die Äquivalenz der theatersprachlichen 

Bedeutungen in den beiden Sprachen zu überprüfen. Es wurden folgende 

Wörterbücher verwendet: Aus der 10. Auflage des offiziellen Wörterbuches des 

staatlichen Türkischen Sprachvereins (Türk Dil Kurumu- Abk. TDK) (2005), 

das Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat von Devellioğlu (2008) und das 

Tiyatro Terimleri Sözlüğü von Taner/ And/ Nutku (1966) wurden Belege für die 

aufgeführten türkischen Wortangaben herangezogen. Als zweisprachige 

Wörterbücher wurden das Almanca-Türkçe-Sözlük von Vural Ülkü (1993) und 

das Almanca-Türkçe-Sözlük von TDK (1993) eingesetzt. Wahrig- Deutsches 

Wörterbuch (1997) und das Duden- Wörterbuch (1997) wurden als Nachweis 

der deutschen Lexeme verwendet.  

 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

 

72 
 

Im Folgenden führe ich als Ergebnis der lexikalischen Vergleiche 

zunächst die Wortlisten auf; die Grobgliederung entspricht den oben genannten 

acht Themen- bzw. Sachbereichen. Innerhalb dieser Bereiche sind die einzelnen 

Stichwörter alphabetisch angeordnet.  
 

Bereich 1: Schauspielkunst 

 
 

 Ergebnisse des Bereichs 1: Schauspielkunst-Türkisch 

30 Lexeme 
Ursprungssprache Übertragungsart 

fr tr en fr it Entlehnung Lehnübersetzung 

Anzahl der 

Lexeme 

13 12 2 2 1 18 12 

Prozent 43,33% 40% 6,67% 6,67% 3,33% 60% 40% 

 

Ergebnisse des Bereich 1: Schauspielkunst-Deutsch 
30 

Lexeme 

Ursprungssprache Übertragungsart 

la de el fr it Entlehnung Lehnübersetzung 

Anzahl 

der 

Lexeme 

14 6 5 4 1 24 6 

Prozent 46,67% 20% 16,67% 13,33% 3,33% 80% 20% 
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Im Bereich 1: Schauspielkunst handelt es sich um insgesamt 30 

untersuchte Lexeme. Anhand der lexikalischen Auflistung und deren 

Aufgliederung nach Herkunftssprachen und Übertragungsart kann man für 

diesen Themenbereich feststellen, dass die verfügbaren lexikalischen Anteile im 

Türkischen sich aus fünf Sprachen speisen: Französisch, Türkisch, Englisch, 

Persisch und Italienisch. Genauer beträgt die Gesamtzahl der französischen 

Lexeme 13 oder 43,33 Prozent. Die Anzahl der türkischen Lexeme beträgt 

dagegen 12, was 40 Prozent aller Lexeme entspricht. Aus dem Persischen, 

Englischen sowie dem Italienischen findet sich lediglich eine sehr geringe 

Anzahl von Lexemen. Bei der Übertragungsart der einzelnen Lexeme ist 

festzustellen, dass von den erwählten 30 Lexemen 18 Lexeme (80%) durch die 

Entlehnung übernommen wurden und 12 Lexeme (40%) durch die 

Lehnübersetzung mit türkischen Entsprechungen wiedergegeben wurde. 

Auch im Deutschen sieht man, dass die aufgelisteten Lexeme aus 

insgesamt fünf Sprachen kommen: Latein, Deutsch, Griechisch, Französisch, 

Italienisch. Der  Aufteilung nach Ursprungssprache zufolge beträgt die 

Gesamtzahl der lateinischen Lexeme 14, diese Anzahl entspricht dem 

prozentualen Anteil von 46,67%. Die Anzahl der deutschen Lexeme beträgt 

dagegen 6, was 20 Prozent entspricht. Aus dem Griechischen, Französischen 

sowie dem Italienischen ist eine geringfügige Anzahl von Lexemen 

vorzufinden. Bei der Übertragungsart der einzelnen Lexeme ist allerdings 

festzustellen, dass von den erwählten 30 Lexemen 24 Lexeme, also 80% durch 

die Entlehnung übernommen wurden und 6 Lexeme, 20%, durch die 

Lehnübersetzung mit deutschen Entsprechungen wiedergegeben wurden. 
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Bereich 2: Dramaturgie 

 
 

Ergebniss des Bereich 2: Dramaturgie-Türkisch 

42 Lexeme 

Ursprungssprache Übertragungsart 

tr Fr ar it fa El Entlehnun

g 

Lehnübersetzu

ng 

Anzahl 

der 

Lexeme 

21 15 3 1 1 1 21 21 

Prozent 50,00

% 

35,71

% 

7,14

% 

2,38

% 

2,38

% 

2,38

% 

50,00% 50,00% 
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Ergebnisse des Bereich 2: Dramaturgie-Deutsch 

42 Lexeme 
Ursprungssprache Übertragungsart 

La de fr el Entlehnung Lehnübersetzung 

Anzahl der 

Lexeme 

20 8 7 7 34 8 

Prozent 47,62% 19,05% 16,67% 16,67% 80,95% 19,05% 

 

Für den Bereich 2: Dramaturgie wurden insgesamt 42 Lexeme 

verglichen. Mittels deren Auflistung und der Aufteilung nach 

Ursprungssprachen kann man hier sehen, dass die verfügbaren lexikalischen 

Anteile im Türkischen aus sechs Sprachen stammen: Französisch, Türkisch, 

Arabisch, Persisch, Griechisch und Italienisch. Die Gesamtzahl der türkischen 

Lexeme beträgt 21, diese Anzahl entspricht 50 Prozent. Die Anzahl der 

französischen Lexeme beträgt dagegen 15 (36 Prozent). Aus dem Arabischen, 

Italienischen sowie Persischen und Griechischen ist eine unbeträchtliche Anzahl 

von Lexeme vorzufinden. Bei der Übertragungsart der einzelnen Lexeme ist 

festzustellen, dass von den erwählten 42 Lexemen 21 Lexeme (50 Prozent) 

durch die Entlehnung übernommen wurden und 50 Prozent der Lexeme (21 

Lexeme) durch die Lehnübersetzung mit türkischen Entsprechungen 

wiedergegeben wurde. 

Bei der Aufteilung der deutschen Liste sieht man, dass sich die 

Terminologie insgesamt aus vier Sprache speist: Latein, Deutsch, Französisch 

und Griechisch. Die Gesamtzahl der lateinischen Lexeme beträgt 20, diese 

Anzahl entspricht einem prozentualen Anteil von 48. Die Anzahl der deutschen 

Lexeme beträgt dagegen 8, was 19,05 Prozent entspricht. Aus der französischen 

und griechischen Sprache ist eine geringfügige Anzahl von Lexemen 

vorzufinden. Bei der Übertragungsart der einzelnen Lexeme ist festzustellen, 

dass von den ausgewählten 34 Lexeme, also ca. 80,95 Prozent durch die 

Entlehnung übernommen wurden und 8 Lexeme, ca. 19,05 Prozent, durch die 

Lehnübersetzung mit deutschen Entsprechungen wiedergegeben wurden. 
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Bereich 3: Bühne, Bühnenformen, -bild, -technik; Kostüm, Theaterbau 

 
 

 

Ergebnisse des Bereichs 3: Bühne, Bühnenformen, -bild, -technik; Kostüm, 

Theaterbau-Türkisch 

 
31 

Lexeme 

Ursprungssprache Übertragungsart 

fr Tr ar it fa En Entlehnung Lehnübersetzung 

Anzahl 

der 

Lexeme 

19 4 4 2 1 1 27 4 

Prozent 61,29

% 

12,90

% 

12,90

% 

6,45

% 

3,23

% 

3,23

% 

87,10% 12,90% 
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Ergebnisse des Bereichs 3: Bühne, Bühnenformen, -bild, -technik; Kostüm, 

Theaterbau-Deutsch 
31 

Lexeme 

Ursprungssprache Übertragungsart 

fr la de en el Entlehnung Lehnübersetzung 

Anzahl 

der 

Lexeme 

14 10 4 2 1 27 4 

Prozent 45,16% 32,26% 12,90% 6,45% 3,23% 87,10% 12,90% 

 

Im Bereich 3: Bühne, Bühnenformen, -bild, -technik; Kostüm, Theaterbau 

werden insgesamt 31 Lexeme in die Untersuchung einbezogen. Anhand der 

Auflistung kann man hier sehen, dass die lexikalischen Anteile im Türkischen 

aus sechs Sprachen stammen: Französisch, Türkisch, Arabisch, Italienisch, 

Persisch und Englisch. Die Gesamtzahl der französischen Lexeme beträgt 19, 

diese Anzahl entspricht einem prozentualen Anteil von 61,29%. Die Anzahl der 

türkischen Lexeme beträgt dagegen 4 (ca.12,90 Prozent). Auch aus dem 

Arabischen sind 4 Lexeme übertragen worden. Aus der italienischen, persischen 

sowie englischen Sprache ist eine geringe Anzahl von Lexeme vorzufinden. Bei 

der Übertragungsart der einzelnen Lexeme ist festzustellen, dass von den 

erwählten 31 Lexemen 27 Lexeme (ca. 87,10 Prozent) durch die Entlehnung 

übernommen wurden und 4 Lexeme (ca. 12,90 Prozent) durch die 

Lehnübersetzung mit türkischen Entsprechungen wiedergegeben wurden. 

Bei der Aufteilung der deutschen Liste sieht man, dass die 

entsprechenden Lexeme aus insgesamt fünf Sprachen vorkommen: Französisch, 

Latein, Deutsch, Englisch und Griechisch. Der lexikalischen Aufteilung 

entsprechend finden sich 14 französiche Lexeme (ca. 45,16 Prozent). Die 10 

lateinischen Lexeme entsprechen einem prozentualen Anteil von ca. 32,26 

Prozent. Aus dem Deutschen, Englischen und Griechischen ist eine 

geringfügige Anzahl von Lexeme vorzufinden. Bezüglich der Übertragungsart 

der einzelnen Lexeme zeigt sich, dass von den betrachteten 31 Lexemen 27 

Lexeme, also ca 87,10 Prozent durch Entlehnung übernommen wurden und 4 

Lexeme, ca. 12,90 Prozent, durch die Lehnübersetzung mit deutschen 

Entsprechungen. 
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Bereich 4: Theaterberufe, Theaterfunktion, Theatertitel 

 

 
 

Ergebnisse des Bereichs 4: Theaterberufe, Theaterfunktion, Theatertitel-

Türkisch 

17 Lexeme 
Ursprungssprache Übertragungsart 

tr fr Entlehnung Lehnübersetzung 

Anzahl der Lexeme 9 8 8 9 

Prozent 52,94% 47,06% 47,06% 52,94% 

 

Ergebnisse des Bereichs 4: Theaterberufe, Theaterfunktion, Theatertitel-

Deutsch 
17 

Lexeme 

Ursprungssprache Übertragungsart 

la Fr de el it Entlehnung Lehnübersetzung 

Anzahl 

der 

Lexeme 

7 4 3 2 1 14 3 

Prozent 41,18% 23,53% 17,65% 11,76% 5,88% 82,35% 17,65% 

 

Aus dem Bereich 4: Theaterberufe, Theaterfunktion, Theatertitel sind im 

Ganzen 17 Lexeme analysiert worden. Anhand der Aufteilung zeigt sich im 

Bereich 4, dass die lexikalischen Anteile im Türkischen aus zwei Sprachen 

stammen: Französisch und Türkisch. Der Aufteilung nach Ursprungssprachen 

zufolge beträgt die Gesamtzahl der türkischen Lexeme 9, diese Anzahl 

entspricht dem prozentualen Anteil von 53. Die Anzahl der französischen 

Lexeme beträgt demgegenüber 8, was insgesamt 47 Prozent entspricht. Bei der 

Übertragungsart der einzelnen Lexeme ist hervorzuheben, dass von den 

ausgewählten 17 Lexemen 8 Lexeme (ca. 47 Prozent) aus dem Französischen 
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entlehnt und 9 Lexeme durch Lehnübersetzung mit türkischen Entsprechungen 

realisiert wurden. 

Die Aufteilung der deutschen  Liste offenbart, dass insgesamt fünf 

Sprachen vorkommen: Latein, Französisch, Deutsch, Griechisch und Italienisch. 

Die Gesamtzahl der lateinischen Lexeme beträgt 7 (ca. 41,18%). 4 französische 

Lexeme (ca. 23,53%) sind verzeichnet. Aus dem Deutschen, Griechischen und 

Englischen ist eine unbeträchtliche Anzahl von Lexeme vorhanden. Bei der 

Übertragungsart der Lexeme zeigt sich, dass von den ausgewählten 17 

lexikalischen Einheiten 14 Lexeme, also ca. 82,35%, durch die Entlehnung aus 

den verschiedenen Sprachen übernommen und 3 Lexeme, ca. 17,65%, durch die 

Lehnübersetzung mit deutschen Entsprechungen übertragen wurden. 

 

Bereich 5:Theaterverwaltung, -organisation; Verhältnis Theater-Zuschauer 
 

 
 

Ergebnisse des Bereichs 5:Theaterverwaltung, -organisation; Verhältnis 

Theater-Zuschauer-Türkisch 

17 Lexeme 
Ursprungssprache Übertragungsart 

fr tr Entlehnung Lehnübersetzung 

Anzahl der Lexeme 11 6 11 6 

Prozent 64,71% 35,29% 64,71% 35,29% 

 

Ergebnisse des Bereichs 5:Theaterverwaltung, -organisation; Verhältnis 

Theater-Zuschauer-Deutsch 
17 

Lexeme 

Ursprungssprache Übertragungsart 

fr la de el germ Entlehnung Lehnübersetzung 

Anzahl 

der 

Lexeme 

7 4 4 1 1 13 4 

Prozent 41,18% 23,53% 23,53% 5,88% 5,88% 76,47 23,53% 
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Der Bereich 5: Theaterverwaltung, -organisation; Verhältnis Theater-

Zuschauer umfasst insgesamt 17 Lexeme. Durch die Auflistung und deren 

Untergliederung ziegt sich hier, dass die lexikalischen Anteile im Türkischen 

aus zwei Sprachen stammen: Französisch und Türkisch. Die Gesamtzahl der 

französischen Lexeme beträgt 11 oder ca. 64 Prozent. Die Anzahl der 

türkischen Lexeme beträgt dagegen 6, was insgesamt ca. 35 Prozent entspricht. 

Bezüglich der Übertragungsart der einzelnen Lexeme zeigt sich, dass von den 

ausgewählten 17 Lexemen 11 Lexeme (ca. 64 Prozent) aus der Fremdsprache 

entlehnt und 6 Lexeme (ca.35 Prozent) anhand der Lehnübersetzung mit den 

türkischen Entsprechungen wiedergegeben wurden. 

Die Klassifikation der deutschen Lexeme lässt erkennen, dass die Liste 

insgesamt aus fünf Ursprungssprachen umfasst: Französisch, Latein, Deutsch, 

Griechisch und Germanisch. Die Liste umfasst 7 französische Lexeme, diese 

Anzahl entspricht einem prozentualen Anteil von ca. 41 Prozent. Die Anzahl 

der lateinischen Lexeme beträgt 4, was insgesamt ca. 24 Prozent gleichkommt. 

Es finden sich auch 4 deutsche Lexeme, also ca. 24 Prozent. Aus dem 

Griechischen und Germanischen zeigt sich eine unwesentliche Anzahl von 

Lexemen. Bei der Übertragungsart der einzelnen Lexeme zeigt sich, dass von 

den ausgewählten 17 Lexemen 13 Lexeme, also ca 76 Prozent durch 

Entlehnung übernommen und 4 Lexeme, ca. 24 Prozent, durch die 

Lehnübersetzung mit deutschen Entsprechungen realisiert wurden. 

Bereich 6: Theater-“stile” 

 
 

Ergebnisse des Bereichs 6: Theater-“stile”-Türkisch 

10 Lexeme 
Ursprungssprache Übertragungsart 

tr fr en Entlehnung Lehnübersetzung 

Anzahl der Lexeme 8 1 1 2 8 

Prozent 80% 10% 10% 20% 80% 

 

Ergebnisse des Bereichs 6: Theater-“stile”-Deutsch 

10 Lexeme 
Ursprungssprache Übertragungsart 

La fr it Entlehnung Lehnübersetzung 

Anzahl der Lexeme 5 4 1 10 --- 

Prozent 50 40 10% 100% --- 
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Für den Bereich 6: Theater-“stile” wurden 10 Lexeme herangezogen. 

Die Liste und deren Aufteilung nach Herkunftsspprachen zeigt, dass die 

verwendeten lexikalischen Anteile im Türkischen aus drei Sprachen 

herkommen: Türkisch, Französisch und Englisch. Die Gesamtzahl der 

türkischen Lexeme ist 8 (80%). Die Anzahl der französischen und englischen 

Lexeme beträgt dagegen jeweils 1, was je  10 Prozent entspricht. Bezüglich der 

Übertragungsart lässt sich ableiten, dass von den gewählten 10 Lexemen 2 

Lexeme, also 20 Prozent, durch Entlehnung übernommen und 8 Lexeme, also 

80 Prozent, durch Lehnübersetzung mit türkischen Entsprechungen realisiert 

wurden. 

Die deutschen Lexeme der obigen Liste kommen aus drei Sprachen: 

Latein, Französisch und Italienisch. Die Aufteilung zeigt, dass 5 lateinische 

Lexeme vorkommen, diese Anzahl entspricht einem prozentualen Anteil von 

50%. Die Anzahl der französischen Lexeme beträgt dagegen 4, was 40 Prozent 

entspricht. Aus dem Italienischen ist ein Lexem anzutreffen. Bezüglich der 

Übertragungsart der einzelnen Lexeme zeigt sich, dass alle, also 100 Prozent, 

durch Entlehnung übernommen wurden. 

Bereich 7: Theatergattung, Theaterform  

 
 

Ergebnisse des Bereichs 7: Theatergattung, Theaterform-Türkisch 

12 Lexeme 
Ursprungssprache Übertragungsart 

fr en tr Entlehnung Lehnübersetzung 

Anzahl der Lexeme 9 2 1 11 1 

Prozent 75% 16,67% 8,33% 91,67% 8,33% 
 

Ergebnisse des Bereichs 7: Theatergattung, Theaterform-Deutsch 

12 Lexeme 
Ursprungssprache Übertragungsart 

la fr en it Entlehnung Lehnübersetzung 

Anzahl der 

Lexeme 

4 4 3 1 12 --- 

Prozent 33,33% 33,33% 25% 8,33% 100% --- 
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Im Bereich 7: Theatergattung, Theaterform  wurden insgesamt 12 

Lexeme untersucht. Mit Hilfe der Auflistung kann man in dieser Kategorie 

deutlich erkennen, dass die betrachteten lexikalischen Anteile im Türkischen 

aus drei Sprachen stammen: Französisch, Englisch und Türkisch. Gemäß der 

Aufteilung nach Ursprungsprache beträgt die Gesamtzahl der französischen 

Lexeme 9, diese Anzahl entspricht einem prozentualen Anteil von 75. Dagegen 

sind 2 englische Lexeme (ca. 17 Prozent) und ein einziges türkisches Lexem 

vorhanden. Bezüglich der Übertragungsart ist festzustellen, dass von den obigen 

12 Lexemen 11 Lexeme, ca. 92 Prozent, durch Entlehnung aus de 

Fremdsprachen übertragen und 1 Lexem durch Lehnübersetzung realisiert 

wurden. 

Bei der Aufteilung der deutschen Liste sieht man, dass die Terminologie 

aus vier Sprachen stammt: Latein, Französisch, Englisch und Italienisch. Dabei 

entspricht die Anzahl der lateinischen und französischen Lexeme jeweils 4, also 

rund 33 Prozent; hinzu kommen 3 englische Lexeme (25 Prozent) sowie ein 

italienisches. Damit beträgt der Anteil der Entlehnungen in diesem Bereich 100 

Prozet.  

 

Bereich 8: Begriffe des Musik- und Tanztheaters 
 en Fr tr Übertragun

g 

Spr

. 

de Übertragun

g 

Spr

. 

1 Ballet Ballet bale Entlehnung fr Ballett Entlehnung it 

2 Singing Chant Ģan Entlehnung fr Gesang Lehnübers.  de 

3 Ġnstrume

nt 

Instrume

nt 

enstrüma

n 

Entlehnung fr Instrume

nt 

Entlehnung la 

4 Libretto Libretto libretto  Entlehnung it Libretto Entlehnung it 

5 Music Musique müzik  Entlehnung fr Musik Entlehnung la 

6 Orchestra Orchestre orkestra Entlehnung it Orchester Entlehnung la 

7 Song Chanson Ģarkı Entlehnung ar Song Entlehnung en 

8 stanze Strophe dörtlük Lehnübers.  tr Strophe Entlehnung la 

 

Ergebnisse des Bereichs 8: Begriffe des Musik- und Tanztheaters-Türkisch 

8 Lexeme 
Ursprungssprache Übertragungsart 

fr it tr ar Entlehnung Lehnübersetzung 

Anzahl der Lexeme 4 2 1 1 7 1 

Prozent 50% 25% 12,50% 12,50% 87,50% 12,50% 

 

Ergebnisse des Bereichs 8: Begriffe des Musik- und Tanztheaters-Deutsch 

8 Lexeme 
Ursprungssprache Übertragungsart 

La it de en Entlehnung Lehnübersetzung 

Anzahl der Lexeme 4 2 1 1 7 1 

Prozent 50% 25% 12,50% 12,50% 87,50% 12,50% 
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Im letzten Bereich 8: Begriffe des Musik- und Tanztheaters wurden 

insgesamt 8 Lexeme für die Studie betrachtet. Die Auflistung zeigt für das 

Türkischen der lexikalische Anteile aus vier Sprachen besteht: Französisch, 

Italienisch, Türkisch und Arabisch. Nach der lexikalischen Aufteilung beträgt 

die Gesamtzahl der französischen Lexeme 4 (50 Prozent), die der italienischen 

dagegen 2 (25 Prozent).. Aus dem Türkischen und Arabischen stammt jeweils 1 

Lexem. Bezüglich der Übertragungsart überwiegen auch hier die Entlehnungen 

mit 7 von 8 (ca. 88 Prozent) bei Weitem, nur 1 Lexem wurde durch die 

Lehnübersetzung mit türkischen Entsprechungen wiedergegeben. 

Bei den entsprechenden deutschen Lexemen ist zu beobachten, dass die 

Lexik aus insgesamt vier Sprachen besteht: Latein, Italienisch, Deutsch und 

Englisch. Die  Gesamtzahl der lateinischen Lexeme beträgt  4, (50 Prozent), 

hinzu kommen 2 italienische Wörter (25 Prozent). Aus der deutschen und 

englischen Sprache findet sich je ein Lexem. Bei der Übertragungsart der 

einzelnen Lexeme zeigt sich wiederum, dass von den gewählten 8 Lexemen 7 , 

also ca. 88 Prozentdurch Entlehnung übernommen wurden und lediglich 1 

Lexem durch die Lehnübersetzung mit deutschen Entsprechungen 

wiedergegeben wurde. 

 

5. Fazit 

Die Ergebnisse der lexikalischen Bestandsaufnahme im Wortschatz der 

türkischen und deutschen Theatersprache soll nun abschließend im Sinne 

unserer Fragestellung zunächst in einer übersichtlichen Darstellung 

zusammengefasst werden; diese soll zeigen, zu welchen Stichworten 

Äquivalente in welchen Sprachen  nachgewiesen werden konnten. Die 

Übersicht dient dann auch als Grundlage für die weitergehende quantitative 

Analyse. 

 

Ergebnisse im Überblick- Türkisch 

167 Lexeme 
Ursprungssprache 

fr tr ar en it fa El 

Anzahl der 

Lexeme 

80 63 8 6 6 4 1 

Prozent 47,90% 37,72% 4,79% 3,59% 3,59% 2,40% 0,60 

 

Übertragungsart 

Entlehnung Lehnübersetzung 

104 63 

62,28% 37,72% 
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Ergebnisse im Überblick- Deutsch 

167 Lexeme 
Ursprungssprache 

la fr de el it en Germ 

Anzahl der 

Lexeme 

68 44 26 16 6 6 1 

Prozent 40,72% 26,35% 15,57% 9,58% 3,59% 3,59% 0,60% 

 

Übertragungsart 

Entlehnung Lehnübersetzung 

141 26 

84,43% 15,57% 

 

Fasst man alle Ergebnisse aus den oben betrachteten acht Bereichen 

zusammen, zeigt sich, dass für das Türkische insgesamt 167 Lexeme in die 

kontrastive Untersuchung einbezogen wurden. Diese lexikalischen Anteile 

stammen aus sieben Sprachen: Französisch, Türkisch, Arabisch, Englisch, 

Italienisch, Persisch und Griechisch. Die höchste Gesamtzahl weisen dabei die 

französischen Lexeme mit 80 auf, diese Anzahl entspricht einem prozentualen 

Anteil von ca. 48. Die Anzahl der türkischen Lexeme beträgt dagegen 63, was 

ca. 38 Prozent entspricht. Aus dem Arabischen sind 8 Lexeme (ca. 5 Prozent) 

und aus dem Englischen und Italienischen jeweils 6 Lexeme (je ca. 4 Prozent) 

übernommen worden. Aus der persischen sowie der griechischen Sprache findet 

sich nur eine sehr geringe Anzahl von Lexemen. Bezüglich der Übertragungsart 

ist ersichtlich, dass 104 von 167 Lexemen, also  ca. 63 Prozent, entlehnt und 63 

Lexeme (ca. 38 Prozent) durch Lehnübersetzung mit türkischen Entsprechungen 

wiedergegeben wurden. 

Bezüglich der deutschen Entsprechungsliste kann man folgendes 

festhalten: insgesamt kommen auch in der deutschen Liste sieben Sprachen vor: 

Latein, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Englisch und Germanisch. 

Die Gesamtzahl der lateinischen Lexeme beträgt 68, diese Anzahl entspricht 

einem prozentualen Anteil von 41 Prozent, die der französischen Lexeme 44 

(ca. 26 Prozent). Aus dem deutschen Wortschatz stammen 26 Lexeme, also ca. 

16 Prozent, Und das Griechische ist mit 16 Lexemen (ca. 10 Prozent) vertreten. 

Die Anzahl der Lexeme aus dem Italienischen, Englischen und Germanischen 

ist sehr gering. Für die Übertragungsart gilt, dass von den erwählten 167 

Lexemen 141 Lexeme, also ca. 84 Prozent durch die Entlehnung übernommen 

und 26 Lexeme (ca. 16 Prozent) durch die Lehnübersetzung mit deutschen 

Entsprechungen wiedergegeben wurden. 

Um auf den Gegenstand der Analyse zurückzukommen, spricht also 

vieles dafür, dass die Termini, die in den unterschiedlichen Bereichen der 

Theatersprache untersucht wurden, sowohl in der türkischen als auch in der 

deustchen Fachsprache des Theaters auch heute noch mehrheitlich einem 

fremdsprachlichen Einfluss unterliegen. Die Theatersprache des Türkischen 
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stützt sich hauptsächlich auf einen französischen Wortbestand (47,90%) die 

deutsche Theatersprache ist dagegen vor allem unter vom Lateinischen 

beeinflusst (40,72%). Obwohl aus den verschiedenen Bereichen jeweils nur ein 

kleiner Ausschnitt untersucht werden konnte, illustriert die Auszählung der 

obigen  Listen eindrucksvoll das Bild der „Interlingualität― der Theatersprache. 

Zusätzlich fällt Folgendes als nicht ganz unerwarteter 

sprachvergleichender Befund ins Auge: Die Gemeinsamkeiten zwischen der 

deutschen und der türkischen Sprache deuten darauf hin, dass bei den 

ausgewählten deutschen und türkischen Stichworten ein enormer Anteil an 

Internationalismen vorhanden ist. Gerade die französischen und lateinischen 

Ursprungslexeme erlauben die Feststellung, dass es sich mit der Fachsprache 

des Theaters  eine interlinguale und gleichzeitig intrafachliche Sprache 

entwickelt. Eine eingehendere, vergleichende Überprüfung der 

Ursprungslexeme türkischer und deutscher theaterbezogener Lexik erscheint 

vor diesem Hintergrund wünschenswert. 
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AKDENĠZ BÖLGESĠNĠN EKONOMĠSĠNĠN GELĠġMESĠNDE ĠNANÇ 

TURĠZMĠNĠN ETKĠSĠ 

Zekeriya BĠNGÖL

 

ÖZET 

Asırlar boyu birçok uygarlığa ve dine ev sahipliği yapan Anadolu, bu 

özelliği nedeniyle, tarihsel, kültürel ve dinsel açılardan önemli değerlere 

sahiptir.  Akdeniz bölgesinde de yer alan bu değerlerin bir kısmı da dini turizm 

kapsamında turizm hareketliliği oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada, Akdeniz 

bölgesinin ekonomik girdilerinden olan tarım ve sanayi analiz edilmiĢ olup, 

Akdeniz Bölgesindeki Ġnanç turizm alanları ve Ġnanç turizminin bölgeye olan 

ekonomik katkıları incelenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Akdeniz bölgesi, Ġnanç Turizmi, Turizm Ekonomisi 

 

 

EFFECT OF FAITH TOURISM ON THE DEVELOPMENT OF 

MEDITERRANEAN REGION 

ABSTRACT 

Anatolia, which was hosting many civilizations and religions, has got 

precious pieces as historical, kultural and religious sides. Some of these pieces, 

which are located at Mediterranean Region, are a part of tourism activities 

which are under the religious tourism. In this search, as the economic income 

of Mediterranean Region‘s agriculture and industry is analized, religious 

tourism sites of Mediterranean region and their contribution to economy is 

examined. 

Key Words: Mediterranean Region, Religious Tourism, Tourism 

Economy 

 

GiriĢ 

Akdeniz, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alır. Adını Latince 

medius ―orta‖ ve terra ―dünya‖ ya da ―toprak‖ anlamına gelen ve belirli 

uygarlıklarca dünyanın merkezinde oluĢuna inanıldığını gösteren sözcüklerden 

almıĢtır (Yenen, 1998:431).  Akdeniz‘in zengin geçmiĢi, tarih öncesi dönemlere 

kadar gitmektedir. Konumu itibariyle büyük öneme sahip olan bölgede çok 

sayıda medeniyet hüküm sürmüĢ, sayısız eser ve izi geride bırakmıĢtır. 

                                                           
 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ġçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu, zbingol@mu.edu.tr 
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Ülkemiz topraklarında üç büyük din olan Müslümanlık, Hıristiyanlık ve 

Musevilik olgunlaĢmıĢ ve tüm dünyaya yayılmıĢtır. Anadolu‘da bulunan inanç 

turizmiyle ilgili eserlere bakıldığında, Ġslamiyet ile ilgili eserlerin büyük 

çoğunluğunun Marmara ile Orta Anadolu bölgelerinde yoğunlaĢtığı 

görülmektedir. Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgelerinde ise daha çok Hıristiyan 

dinini benimsemiĢ uygarlıklara ait eserler bulunmaktadır. Akdeniz bölgesinde 

inanç turizmi ile ilgili eserler genel olarak Hıristiyanlığın doğuĢu ve 

yayılmasında büyük öneme sahip St. Paul ve St. Nicholas‘a atfedilen eserlerdir. 

Hristiyanlığa ait bu önemli eserleri görmek, tanımak, manevi dünyasını 

zenginleĢtirmek isteyen turistler dini nedenlerle de Akdeniz Bölgesini ziyaret 

edebilmektedir. Akdeniz Bölgesinin ekonomisinin büyük bir bölümü tarım ve 

sanayi sektörlerinden oluĢmakla birlikte, çeĢitli turizm türleri ile zenginleĢen 

bölgeye din amaçlı gerçekleĢtirilen turizm hareketleri de önemli bir ekonomik 

girdi sağlamaktadır. 

 

Akdeniz Bölgesinin Ekonomisi 

Coğrafi Konum: Akdeniz Bölgesi, ülkemizin Akdeniz kıyıları boyunca, 

bir Ģerit biçiminde uzanır. Bölge batıda Dalaman‘dan baĢlar, doğuda Gaziantep 

Platosuna kadar devam eder. Kuzey ve kuzeydoğuda Toros Dağlarının kuzey 

etekleri ile Ġç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden ayrılır. Güneydoğuda 

Suriye ile komĢudur. Yüzölçümü bakımından ülkemiz topraklarının yaklaĢık 

%15‘ini kaplar. Adana, Antalya, Mersin, Hatay, KahramanmaraĢ, Osmaniye, 

Isparta ve Burdur bölgenin illeridir (Antalya Turizm Envanteri, 1997,16). 

Tarım: Akdeniz bölgesinde tarım geniĢ yer tutar. Ekonomisi daha çok 

tarıma dayalıdır. ÇalıĢan nüfusun büyük bölümü tarımla uğraĢır. Türkiye'de 

tarımdan elde edilen gelirin en yüksek olduğu bölgedir. Akdeniz Bölgesi'ndeki 

ekili alanların yaklaĢık üçte ikisinde tahıl tarımı yapılır. Tahıl ürünleri arasında 

buğday ve arpa önde gelir. Bölgede sanayi bitkilerinin üretimi de önemli bir 

yere sahiptir. Sanayi bitkilerinden pamuk, bölgenin ana gelir kaynaklarından 

birisidir ve pamuk üretimi Türkiye pamuk üretiminin üçte ikisi kadardır. Pamuk 

üretiminde baĢta Adana ili gelir ve onu sırasıyla Antalya, Ġçel ve Hatay izler. 

Sanayi bitkileri arasında özellikle susam ekimi yaygındır. Akdeniz Bölgesi'nde 

meyve ve sebze yetiĢtiriciliği de önemlidir. Turfandacılık son yıllarda ulaĢımın 

geliĢmesine dayalı olarak çok ilerlemiĢtir. Meyvecilikte ilk sırayı turunçgiller 

alır. Türkiye'nin turunçgiller üretiminin önemli bir kısmı bu bölgemizde 

gerçekleĢtirilir. Bölgede belirli bir kıyı kesimine özgü bir meyve türü de 

muzdur. Muz üretimi en yoğun olarak Mersin yakınlarında Erdemli'den baĢlar 

ve batıda Alanya yakınlarında Alara çayı vadisine kadar uzanır (Antalya Turizm 

Envanteri, 1997,16). 

Hayvancılık: Akdeniz bölgesinde hayvancılık fazla yaygın değildir. Sığır, 

koyun ve keçi Toroslar'da yaylacılık yapanlar tarafından yetiĢtirilir. 
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Hayvanlardan en yaygın olanı kıl keçisidir. Hayvancılık bakımından dikkati 

çeken özellik, bölgede keçi sayısının, koyun sayısından çok olmasıdır.  

Madencilik: Bölgenin en önemli madeni kromdur. ÇeĢitli yerlerde 

bulunmakla birlikte, baĢlıca yatakları Fethiye' dedir. SeydiĢehir boksit 

yataklarının ürünüyse, alüminyumun hammaddesi olarak kullanılır. Manganeze 

ancak sınırlı alanlarda rastlanır.  

Bölgedeki öbür madenler arasında, magnezit, kükürt, linyit sayılabilir. 

Ayrıca, Adana'nın kuzeyinde Barla dağında yüksek nitelikli petrol bulunmuĢtur 

ancak rezervi sınırlıdır. 

Sanayi: Akdeniz bölgesinde hammaddeye dayalı olarak geliĢen sanayi, 

baĢta pamuklu dokumacılığına dayanır. Adana, Tarsus, Mersin, Antalya ve 

Antakya'da iplik ve dokuma fabrikaları vardır. Ağaca dayalı sanayi olarak 

Dalaman'da selüloz, yazı ve baskı kâğıdı fabrikası kurulmuĢtur. ÇeĢitli 

fabrikalar arasında SeydiĢehir alüminyum fabrikası, Adana'da Çukurova 

çimento fabrikası, Keçiborlu'da kükürt fabrikası, Antalya' da ferrokrom 

fabrikası, Burdur'da gülyağı fabrikası sayılabilir. Mersin önemli bir liman 

kentidir. Türkiye'nin 4 petrol rafinerisinden biri olan AtaĢ rafinerisi de 

Mersin'dedir. Türkiye'nin üçüncü demir-çelik tesisleri Ġskenderun'da 

kurulmuĢtur. Ayrıca büyük kentler çevresinde buz fabrikaları, soğuk hava 

depoları, tuğla ve kiremit fabrika ve atölyeleri yer alır. 

Turizm: Bölge turizmden elde edilen gelirler 

bakımından üçüncü sıradadır. Turizm kıyı kesimlerinde özelikle de Antalya 

çevresinde önemli bir gelir kaynağıdır. Akdeniz bölgesi doğa, tarih ve arkeoloji 

değerleri açısından büyük ölçüde turist çeker. Dalaman ırmağı ağzından Suriye 

sınırına kadar 1577 km'lik kıyı, gerek doğal güzellikleri, gerek deniz suyu 

sıcaklığı açısından deniz turizmine son derece elveriĢlidir. KıĢların ılık geçmesi, 

yazların sıcak ve yağıĢsız olması turizm mevsimini uzatır. Dağlar Akdeniz 

bölgesinde geniĢ yer tutar. Özellikle Bey dağları, Orta Toroslar ve Aladağlar 

güzel görünümleri, irili ufaklı gölleri ve ormanlarıyla dağ turizmine son derece 

elveriĢlidir. Yazların kıyılarda çok sıcak geçmesi nedeniyle, bölge halkı Toros 

dağlarındaki yaylalara çıkar. Yaylalar özellikle doğuda yaygındır ve hemen her 

ailenin yaylada bir evi vardır. BaĢlıca yaylalar arasında Hatay'da Batı Ayaz (ya 

da. Teknepınar), Ġskenderun'da Soğukoluk, Adana'da Bürücek ve Tekir, 

Osmaniye'de Zorkun, Mersin'de Gözne ve Fındık-pınarı, Tarsus'da Namrun 

sayılabilir. Akdeniz bölgesinde çok sayıda mağara bulunmaktadır. Ülkemizde 

turizme açılan mağaraların tümü bu bölgededir. Burdur'un Ġnsuyu mağarası, 

mağaradan çıkan yeraltı suyunun çeĢitli hastalıklara iyi geldiğinin söylenmesi 

nedeniyle büyük ilgi görür (Köksal, 1994:68). Alanya'nın DamlataĢ 

mağarasındaki havanın astım hastalığına iyi geldiği kanıtlanmıĢtır. Silifke'nin 

Cennet, Cehennem ve Narlıkuyu mağaraları da çok sayıda turist çeker. Akdeniz 

bölgesi ayrıca çağlayanlarıyla ünlüdür. Manavgat suyu üstünde Manavgat 
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çağlayanı, Düden suyu üstünde Düden çağlayanı, Göksu üstünde Yerköprü 

çağlayanı yer alır. Akdeniz bölgesinin doğal güzelliklerini ve tarih kalıntılarını 

korumak amacıyla ulusal parklar düzenlenmiĢtir. Bölgenin sınırları içinde 

batıdan baĢlayarak Göller yöresinde Kovada Ulusal Parkı; Antalya'nın 

kuzeyinde Termessos Ulusal Parkı; Antalya körfezinin batısında Olimpos-Bey 

dağları Ulusal Parkı; Adana ilinde Karatepe-AslantaĢ Ulusal Parkı; Isparta 

ilinde Kızıldağ Ulusal Parkı. Akdeniz bölgesi arkeoloji ve tarih değerleri 

bakımından da önemlidir. Türkiye'de en eski yerleĢmenin izlerine Antalya'da 

Beldibi, Karain mağaralarında ve Antakya'nın Samandağ yamaçlarındaki 

mağaralarda rastlanmıĢtır  (http://www.kalkinma.com.tr).  

 

Akdeniz Bölgesinin Ekonomisinin GeliĢmesinde Ġnanç Turizminin 

Etkisi 

Anadolu, pek çok kavmin göçüp konduğu bir geçit-ülke özelliğini 

taĢımakta olup, dinler ve kültür arasında oluĢan yakın iliĢkilere sahne olmuĢtur. 

Türkiye‘nin turizm arzının önemli bir bölümüne sahip olan Akdeniz bölgesi de 

bu göçleri sürekli bir Ģekilde yaĢamıĢtır. Bölgede inanç ve kültür turizmi 

kapsamında değerlen-dirilebilecek eser sayısı da yadsınamayacak düzeydedir. 

Dünyada yaĢayan 6,2 milyar insanın, ortalama 2 milyarının Hıristiyan, 1,3 

milyarının Müslüman, 14 milyonunun Musevî olduğu ve her üç dine ait çok 

sayıda mabedin de Akdeniz bölgesin-de yer aldığı düĢünüldüğünde, Akdeniz 

bölgesi kültür ve inanç turizmi için önemli bir kaynaktır (Bingöl, 2004:126). 

Akdeniz bölgesi, Hıristiyanlığın en önemli ve kutsal sayılan 

yerleĢimlerinden, kilise ve anıtlarından birçoğuna ev sahipliği yaptığı gibi, 

Hıristiyanlık tarihi açısından büyük önemi olan olaylara da sahne olmuĢtur. Bu 

olayların ilk sırada yer alanlarından birisi de kuĢkusuz Aziz Paul‘un yaptığı 

seyahatlerdir. Anadolu, Aziz Paul‘un yaptığı bu seyahatler sayesinde Kudüs‘te 

yapılan baskılarla yok olma tehlikesi geçiren Hıristiyanlığın ilk kilise 

toplulukları halinde ortaya çıktığı ve tüm dünyaya yayıldığı bir köprü haline 

gelmiĢtir. Hıristiyanlığın en büyük savunucularından olan ve zorluklarla dolu 

uzun yolculuklarla Hz. Ġsa‘nın öğretilerini yaymayı baĢaran Aziz Paul baĢta 

Anadolu olmak üzere tüm Akdeniz çevresinde ilk Hıristiyan topluluklarını 

oluĢturmayı baĢarmıĢtır. Hz. Ġsa‘nın 12 havarisinden olmamasına rağmen 

Küçük Asya (Anadolu) havarisi olarak adlandırılmasının nedeni de Hıristiyanlık 

yolunda verdiği bu hizmetlerdir (http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/belge/1-

74788/st-paul-aziz-paulus.html).  

Antakya: Aziz Paul‘un doğum yeri olması ve Ġncil‘de de Tarsuslu Paul 

olarak geçmesi nedeniyle Hıristiyanlık tarihi açısından oldukça önemli bir 

yerleĢim olan Tarsus, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde de yer 

alan Aziz Paul Kilisesi, Aziz Paul Kuyusu ve çevresi ile Aziz Paul yılında 

ziyaret edilmesi gereken yerler arasında ilk sırada geliyor. Aziz Paul Kilisesi:  

http://www.kalkinma.com.tr/
http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/belge/1-74788/st-paul-aziz-paulus.html
http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/belge/1-74788/st-paul-aziz-paulus.html
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M.S.11.–12.yüzyıllarda Aziz Paul‘e adanarak inĢa edilen kilise 1862 yılında 

büyük ölçüde tamir edilmiĢtir. Tavanındaki Hz. Ġsa ve dört Ġncil yazarı ile 

melek freskolarının  (Gürdal, 2001: 343) yer aldığı, Hıristiyanlığın önemli hac 

merkezlerinden olan kilise, 1992–1993 yılında Vatikan tarafından düzenlenen 

―Aziz Paul Sempozyumu ve Ayini‖ne de ev sahipliği yapmıĢtır.  

Aziz Paul Kuyusu: Hıristiyanlığın önemli hac merkezlerinden birisidir. 

Aziz Paul‘un evinin avlusu olduğu düĢünülen yerde bulunmaktadır. Kuyunun 

Ģifalı ve kutsal olduğuna inanılan suyu hiçbir zaman eksilmez. Antik 

Yol: Kuyunun bulunduğu avlunun 300 metre güneyindeki Cumhuriyet 

Alanı‘nda yer alan bazalt taĢlarla kaplı antik yol, Aziz Paul‘un seyahatlerinde 

ve Tarsus‘ta yaĢadığı yıllarda kullandığı biçimiyle günümüze gelmiĢtir. Siz de 

bu yolu adımlayarak Aziz Paul‘un yaĢadığı yıllara bir zaman yolculuğu 

yapabilirsiniz.  

Eshab-ı Kehf (Yedi Uyurlar) Mağarası:  Hıristiyanlığın ilk inananlarından 

olan yedi gencin eziyetlerden kaçmak için köpekleriyle birlikte sığındıkları ve 

mucizevî biçimde 300 yıl boyunca uykuya daldıkları yerdir. Hıristiyanlar 

tarafından olduğu kadar Müslümanlarca da kutsal sayıldığından mağaranın 

üzerine bir cami de inĢa edilmiĢtir (http://www.hataykulturturizm.gov.tr/ana-

sayfa/1-33583/20120924.html).  

Antalya: Perge, Aziz Paul‘ün ilk yolculuğunda iki kez ziyaret ettiği 

kentler arasında yer alır (Evliyaoğlu, 1996:67). Birinci yolculuğunun 

baĢlangıcında deniz yoluyla Perge‘ye gelmiĢtir. Ġlk yolculuğunun geri dönüĢü 

sırasında da Perge‘ye uğramıĢ ve Tanrının sözlerini Perge halkına aktarmıĢtır. 

Perge, Kate Clow tarafından ortaya çıkartılan St. Paul yolunun da baĢlangıç 

noktasıdır. Perge‘de günümüze gelebilen genelde bazilikal planlı kiliseler 

yanında bir manastır kompleksinin parçası olarak düĢünülen kiliselerin büyük 

bir bölümü V.-VI. yüzyıllara ait. Perge‘nin simgesi olan paralel kuleler bir 

zamanlar kentin en önemli kapısının iki yanında yer alıyordu. Muhtemelen Aziz 

Paul de kente girerken bu kapıyı ve ardından uzanan sütunlu caddeyi kullanmıĢ 

olmalıdır (http://www.antalyamuzesi.gov.tr/tr/perge-orenyeri). 

Antalya‘da bulunan ve inanç turizmine hizmet eden bir diğer merkez ise 

Demre'de antik dönemdeki adıyla Myra'da bulunan ve Noel Baba olarak da 

bilinen St. Nicholas kilisesidir. Ġ.S. 3. yüzyılın ikinci yarısında Patara'da doğup 

Myra'da piskoposluk yapmıĢ olan Aziz Nikolaos'ın saygın dini kiĢiliği öldükten 

sonra aziz mertebesine ulaĢmasını sağlamıĢtır. Avrupa'nın kuzey ülkelerinde 

çocukların koruyucusu ve sevindiricisi Noel Baba geleneği Aziz Nikolaos 

inancıyla bütünleĢtirilerek yarı dini ve çok popüler efsanevi bir tipin 

yaratılmasına sebep olmuĢtur. Bu tipin kökünün kuzey ülkelerinin çok eski 

inançlarından alındığı, Noel Baba'nın geyikler tarafından çekilen bir kızakla 

dolaĢmasından anlaĢılır. Gerçekte Myra'lı Aziz Nikolaos'ın yaĢadığı yerler hiç 

kar görmeyen Akdeniz kıyılarıdır. Aziz Nikolaos olarak özellikle Doğu 

http://www.hataykulturturizm.gov.tr/ana-sayfa/1-33583/20120924.html
http://www.hataykulturturizm.gov.tr/ana-sayfa/1-33583/20120924.html
http://www.antalyamuzesi.gov.tr/tr/perge-orenyeri
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Akdenizli gemiciler ona saygı göstermiĢ, küçük büyük bütün teknelere resmi 

veya ikonası asılmıĢ, sefere çıkarken "Dümenini Aziz Nikolaos tutsun" dileği 

gelenek olmuĢtur. Bu özelliği ona ilk çağın çok tanrılı döneminin denizler 

tanrısı Poseidon'a ait inançların 4.yüzyıldan sonra Aziz Nikolaos'a 

yakıĢtırıldığını göstermektedir http://www.antalyamuzesi.gov.tr/tr/noel-baba-

muzesi. Aziz Nikolaos‘ın piskoposluk yaptığı  Demre ve KaĢ‘ta her yıl 6-8 

Aralık tarihlerinde Uluslar arası Noel Baba Festivali gerçekleĢtirilmektedir 

(AktaĢ, 2008:225). 

Isparta: Aziz Paulus‘un ilk yolculuğunda üç kez uğradığı bir kent olan 

Yalvaç‘ın bitiĢiğindeki Pisidia Antiokheia‘dır. Aziz Paulus, Psidia 

Antiokheia‘ya, Aksu (Kestros) Vadisi‘nden o günkü yerleĢim yerlerine 

uğrayarak gelmiĢtir. Burada Sebt günü sinagoga girip yaptığı konuĢmada Kutsal 

Yasa‘dan ve peygamberin yazılarından metinler okur. Bu konuĢma Aziz 

Paulus‘un misyonerlik görevinde yaptığı ilk konuĢması olarak bilinmektedir. 

Aziz Paul‘un ardından, birçok azizin vaazlar verdiği Psidia Antiokheia‘da 

bulunan yedi kilise kentin uzun zamanlar boyunca dini merkez olduğunu 

göstermektedir. ġu anki adı olan ve Resul anlamına gelen Yalvaç, Selçuklular 

döneminden günümüze kadar da kentin Aziz Paul‘un anısının hala yaĢatıldığı 

akla getirir (http://www.isparta.gov.tr/isparta.aspx?rid=53). 

Ġnanç turizmi kapsamında bu kutsal mekânların ülke ve bölge 

ekonomisine yaptığı katkıyı değerlendirmek için ziyaretçi istatistikleri 

değerlendirilebilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören 

yerlerini 2011'de ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artıĢ 

göstererek yaklaĢık 28.5 milyon oldu Müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir 

de son 10 yılda 9.7 kat artarak 254 milyon liraya ulaĢmıĢtır. Geçen yıl en çok 

ziyaret edilen müze yaklaĢık 3 milyon 200 bin kiĢi ile Ayasofya olmuĢtur. 

2011'de en çok ziyaret edilen müzeler ve ziyaretçi sayıları sırasıyla Ģöyle: 

Konya Mevlana Müzesi 1 milyon 735 bin 424, Antalya Noel Baba Müzesi 587 

bin 692, Ġstanbul Kariye Müzesi 387 bin 481, Ġstanbul Arkeoloji Müzesi 382 

bin 148, NevĢehir HacıbektaĢ Müzesi 362 bin 307. En çok ziyaret edilen ilk 5 

müzeden 4‘ü inanç turizmi için önemli mekânlar arasında yer almaktadır.  Bu 

genel tablonun ardından Akdeniz bölgesinin durumu incelenecek olursa yine 

kutsal mekânların ziyaretçi sayısı göze çarpmaktadır. Antalya‘da Perge ören 

yerini 399.805 kiĢi, Noel Baba Müzesi 587.692 kiĢi, Hatay St. Pierre Kilisesini 

87.532 kiĢi, Isparta Antiocheia Ören yerini 18.543 ziyaret etmiĢtir 

http://dosim.kulturturizm.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F889

2433CFFAAF6AA849816B2EFA83883643726FA6B).  

 

http://www.antalyamuzesi.gov.tr/tr/noel-baba-muzesi
http://www.antalyamuzesi.gov.tr/tr/noel-baba-muzesi
http://www.isparta.gov.tr/isparta.aspx?rid=53
http://dosim.kulturturizm.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFA83883643726FA6B
http://dosim.kulturturizm.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFA83883643726FA6B


 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

 

94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

95 

 

Akdeniz Bölgesinin dini turizm açısından rekabet üstünlüğü 

bulunmaktadır. Kutsal mekânları turizm geliri elde edecek bir kaynağa 

çevirmek dini turizm potansiyeli büyük olan Akdeniz Bölgesi için önemli bir 

girdi sağlamaktadır. Ġnanç turizmi kapsamında bu mekânları ziyaret eden yerli 

ve yabancı turistler bu merkezlere önemli ölçüde ekonomik avantaj 

kazandırmaktadır. Akdeniz Bölgesine yapılan inanç turizminde kutsal 

mekânları ziyaret, konaklama ve turistlerin yapmıĢ olduğu harcama ile gelir 

meydana gelmektedir. Gelirdeki artıĢ milli gelirin ve refah seviyesinin artıĢı 

anlamına gelmektedir. Bununla birlikte gelirdeki artıĢ turizm yatırımlarını 

olumlu yönde etkiler. Alt yapı (ulaĢım, teknoloji, su, v.b.) ve üst yapı (otel, 

sosyal tesis, restoran) eksiklikleri gidermek için inĢaat, tarım, mobilya-

dekorasyon, gıda v.b. birçok sektörü canlanır. Akdeniz Bölgesindeki kutsal 

mekânları ziyaret eden turistler uluslararası turizm hareketi gerçekleĢtirmekte 

ve ziyaret edilen ülkeye döviz girdisi kazandırmaktadır. Böylece kutsal 

mekânlar, döviz sıkıntısı çeken ve ödemeler dengesi açık veren ülkeler için 

oldukça önemli bir döviz kaynağı haline gelmektedir. Ayrıca Akdeniz 

Bölgesinde dini turizm ile sanayileĢmenin olmadığı ya da tarımın yetersiz 

olduğu alanlar gelir, istihdam yaratıcı bir Ģekil kazanmaktadır. 

 

SONUÇ 

Türkiye sahip olduğu doğal kaynaklar ve kültürel mirası sayesinde birçok 

turizm türünün gerçekleĢtirildiği önemli bir destinasyon olmaktadır. Ayrıca, 

kültürel mirasın unsurları olan çeĢitli turistik ürünler sayesinde ulusal ve 

uluslararası turizm tanıtımını da gerçekleĢtirilmektedir. Turizm türlerinin 

yapılabilirliği açısından inanç turizmi tüm yıl uygulanabilen bir turizm türüdür. 

Geleneksel turizm anlayıĢından (3S)  sıyrılıp alternatif turizm türleri ortaya 

çıkmıĢ ve özel ilgi turizm türleri yaygınlaĢmıĢtır. 

Turistik amaçlara göre turizm türleri açısından incelendiğinde inanç 

turizmi, insanların dini inançlarıyla ilgili kutsal yerleri ve değerleri görmek, dini 

törenleri izlemek veya bu törenlere katılmak, dini görevlerini yerine getirmek 

gibi amaçlarla turizm hareketlerini gerçekleĢtirme olayıdır (Hazar 2010). 

Bireyler inanç turizmi sayesinde yeni ve farklı turizm merkezlerini ziyaret 

etmekte ve oradaki turizm hareketlerine katılarak bölge ekonomisine her dönem 

katkı sağlayabilmektedir. 

Türkiye‘nin inanç turizmi açısından çeĢitli uygarlıklara ev sahipliği 

yapması, çeĢitli dinleri ve kökenleri inanç turizmi çatısı altında birleĢtirmesi 

açısından önemlidir. Bu bağlamda uluslararası önemli inanç turizmi 

merkezlerinin birçoğu Anadolu topraklarında bulunmaktadır. Özellikle Akdeniz 

çanağı, inanç turizmi merkezi olup, Hıristiyanlığın önemli hac 

merkezlerindendir. Aziz Paul Kilisesi, Aziz Paul Kuyusu ve çevresi, Eshab-ı 
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Kehf (Yedi Uyurlar) Mağarası, Perge, Demre, Pisidia Antiokheia gibi birçok 

inanç merkezi Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. 

Gerek turizm açısından gerek ekonomik katkıları olarak incelendiğinde, 

yılın her döneminde yapılabilen bir turizm türü olan inanç turizminin, etkileyici 

bir Ģekilde yapılabilen ulusal ve uluslararası tanıtımları sayesinde bölge 

kültürünün ve inancının turizm ile birleĢtirilmesi sağlanmaktadır. Fakat yapılan 

ulusal ve uluslararası tanıtımlar yeterli değildir. Yapılacak olan tanıtım 

faaliyetleri ile inanç turizmine olan talep arttırılarak, yılın her döneminden 

bölge ekonomisine destek sağlana bilir. Bu da bölgeye inanç turizm bağlamında 

daha çok turistin gelmesine vesile olacak ve turizm gelirlerin artmasını 

sağlayacaktır.    
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RADYOAKTĠF ĠLAÇLAR ve RADYASYONDAN KORUNMA 

Ali Nezihi BĠLGE

 

ÖZET 

Hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan radyoaktif ilaçlar genel olarak 

incelendi. Radyoaktif ilaçların üretimi hakkında fikir verebilmek üzere 

radyasyon çeĢitleri kısaca belirtilmiĢtir. Öncelikle radyoizotopların üretim 

metotları vurgulanmıĢ ve nükleer reaktörler, nötron jeneratörleri ve 

hızlandırıcılarda üretilen radyoizotopların üretim tepkimelerine ait örnekler 

verilmiĢtir. Radyasyon türleri kısaca anlatılmıĢ ve özellikle doku ve hücre 

içindeki ulaĢım menzilleri türlerine göre açıklanmıĢtır. Bu çalıĢmanın temel 

hedeflerinin baĢında ise radyasyondan korunma gelmektedir. Radyasyon 

aktivite ve doz birimleri açıklandıktan sonra normal müsaade edilen doz 

miktarları ayrıntılı tablolar yardımıyla açıklanmıĢtır. Risk faktörleri 

karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir. Özellikle gereksiz radyoloji veya nükleer tıp 

uygulamalarında fazladan uygulanabilecek radyoaktif metotların oluĢturabilecği 

risk faktörlerinin azımsanamıyacak olduğu belirtilmiĢtir. Bunlara ilave olarak 

radyasyondan korunma için önemli olan üç temel faktör açıklanmıĢtır. Bu 

faktörlerin radyasyonun bulunduğu yer ile doktorun ya da uygulamayı yapan 

teknisyenin arasındaki uzaklığın mümkün olan en uzun mesafe olması, 

radyasyonla en kısa zmanda iĢlemin yapılması ve radyoizotoplarla aramıza 

yüksek yoğunluklu zırh malzemesi konması anlatılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Radyoaktif ilaç, Radyasyon, radyasyon dozları 

 

 

RADIOPHARMASOTICALS AND RADIATION PROTECTION 

ABSTRACT 

Radiopharmaceuticals and radiation are widely used in medical field 

both for diagnostic and therapy purposes. Radiation types are explained briefly 

to have some idea about radiopharmaceuticals. Radioisotope production 

facilities, such as nuclear reactors, accelerators and neutron generators are 

mentioned. Effect of radiation to living cells and their range in different parts 

of body are explained and examples are given. Radiation dose units and their 

limits are shown and risk parameters are evaluated. Radiation protection 

parameters are briefly told and the importance of ALARA principle is 

mentioned 

Key Words:  Radiopharmasorical, Radiation, Radiation dosage 

                                                           
 Prof.Dr. BĠLGĠ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi 
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1. GĠRĠġ 

Günlük yaĢamımızda yaygın olarak hepimizin kullandığı ilaç kelimesinin 

baĢına radyasyon yada radyoaktif kelimesi geldiğinde, hastalıkların tanı ve 

tedavisinde kullanılan radyoaktif ilaçlar oluĢmaktadır.  

Bilindiği gibi ilaçlar hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 

Radyoaktif ilaçlar ise normal ilaçlardan ayrıcalıklı olarak hastalıkların tanı 

(teĢhis) ve tedavisinde kullanılmaktadırlar. Doğal olarak radyoaktif 

olmalarından dolayı radyasyon yayımlamaktadırlar. Bu radyasyonun etkileri 

neler olabilir? Hastayı tedavi etme amacıyla kullanırken zarar verilmekte midir?  

Öncelikle, radyoaktif ilaç denildiği zaman nükleer tekniklerle üretilen 

normaliyle aynı kimyasal ve biyolojik yapıda olan ilaçlar anlaĢılmaktadır. Bu 

tür ilaçlar kimyasal ve biyolojik olarak insan sağlığına göre araĢtırılmıĢ ve 

geliĢtirilmiĢ maddelerin nükleer reaktörler ya da parçacık hızlandırıcı 

sistemlerde radyoaktif hale getirilmeleri sonucu oluĢturulmaktadır.  

Radyoaktif ilaçların üretilmesi, uzun yarı ömürlü radyoizotoplarla ıĢın 

tedavisi ya da normal radyoaktif uygulamalarda tıbbi yönden yapılamsı gerekli 

iĢlemlerin yanında radyasyondan korunma konusunda yeterli bilgi ve birikimin 

olması gerekmektedir. Radyasyondan korunma tedbirlerinin öncelikle alınarak 

uygulamaların yapılması hastanın tanı ve tedavi iĢlemlerinde önem arz 

etmektedir. Hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan Radyoaktif ilaçların 

nasıl ve ne Ģekilde üretildiğinin vurgulanmasından sonra tanı ve tedavi için 

uygulamalara ait örnekler incelenecektir. Bu uygulama örnekleri belirtildikten 

sonra radyasyondan korunmanın temel prensipleri ve etkileriyle radyasyon doz 

Ģiddetleri konusunda görüĢlere yer verilecektir. 

 

2. RADYOĠZOTOPLARIN ÜRETĠMĠ 

Radyoaktif ilaç olarak kullanılan radyoizotoplar, normal ilaçlarla aynı 

kimyasal ve biyolojik yapıya sahip olup bir kaç farklı sistemle üretilmektedirler. 

2.1. Nükleer Reaktörlerde: Nötron ıĢınlamasıyla ya da uranyumun 

fisyonu yani parçalanmasıyla istenilen elementin radyoizotopu üretilir. 

130Te(n,?) 131Te  

235U(n,f) 131Te 

131Te(n,?) 131I 

235U (n,f) 131I 

I-131 (iyot 131) olarak da bilinen bu atom, diğer radyoaktif maddeler gibi 

devamlı surette parçalanarak çevreye radyasyon yayar. Parçalanması sırasında 

iki tür ıĢın ortaya çıkmaktadır. Bu ıĢınlar; 
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• Beta ıĢınları  

• Gamma ıĢınları   

olarak bilinmektedir. Bulunduklaru dokuya ve organa bu tür 

radyasyonları vererek sağlıksız hücrelerin ölümüne neden olmaktadırlar. 

2.2.  Nötron Jeneratörleri: Nötron Jeneratörlerinde üretilen nötronlar 

aracılığıyla özellikle hastalık tanısında kullanılan radyoaktif ilaçlar 

üretilmektedir. Bunların baĢında molibden -99 izotopu gelmektedir ve bu 

izotoptan sağma tekniği ile adlandırılan metotla bu izotopun yavru ürünü olan 

ve hastalık tanısında kullanılan Tc-99m üretilmektedir. 

 98 Mo(n,?) 99Mo 

Ve sağma tekniği ile   99Mo› ›  99mTc 

2.3.  Proton Hızlandırıcıları: Özellikle pozitif yüklü parçacıkların 

hızlandırılmasıyla üretilen radyoaktif izotoplar bu gruba girmektedirler. 

Proton(hidrojen) ve ağır hidrojen yani detöryum hızlandırılan parçacıkların 

çoğunluğunu oluĢturmaktadır.     

12C(d,n)13N 

16O(p, )13N 

13C(p,n)13N 

 

3. RADYASYON TÜRLERĠ VE ETKĠNLĠK DERĠNLĠKLERĠ 

Radyoaktif ilaç olarak üretilen radyoizotoplar kendilerine özgü radyasyon 

yayımlarlar. Yayımladıkları radyasyon iki grupta toplanır. Bunlar parçacık 

radyasyonu ve elektromanyetik radyasyondur. 

3.1. Parçacık Radyasyonu 

Parçacık radyasyonu pozitif, negatif elktrik yüklü yada nötr olabilir.  

» Alfa Parçacığı  ( pozitif elektrik yüklü) 

» Proton(pozitif elektrik yüklü) 

» Beta parçacığı (negatif elektrik yüklü) 

» Nötronlar (elektriksel olarak yüksüz) 

Alfa parçacığı helyum çekirdeği ve proton ise hidrojen çekirdekleri olup 

pozitif elektrik yüklüdürler. Bata parcacığı ise negatif yüklü elektrondur. Nötron 

ise elektriksel olarak herhangibir yükü yoktur. 
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3.2. Elektromanyetik Radyasyon 

» Gama RadyasyonU 

» X- ıĢınları 

X- IĢınları elektromanyetik radyasyonlar olup atom elektronlarının enerji 

seviyelerinde dıĢ etkenlerden oluĢan farklılıklardan üretilmektedirler. 

Rayasyonla tedavide kullanılan elektromagnetik radyasyon ise dalga 

karekteriğine sahip ve yüksek enerjilerde oluĢan gamma radyasyonudur. Dalga 

özelliğinde olduğundan doku ve organ içinde geçirgenliği ve giriciliği 

yüksektir. Parçacık ve elktromanyetik radyasyonun malzem ve organlar içinde 

tutulmaları ve geçirgenlikleri ġekil 1., de gösterilmektedir. 

 

 

ġekil 1. Parçacık ve elktromanyetik Radyasyon Geçirgenliği 

 

4. RADYASYON DOZU VE RĠSKĠ 

Radyasyon Kaynağının yayımladığı radyasyon miktarı CURIE(Ci) veya 

yeni Birim BECQUEREL(Bq)  ile ifade edilmektedir. Eski birim olan Ci, 

radyoaktiviteyi keĢfeden Polonya asıllı kimyager ve fizikci olan Madam Marie 

Curie‘nin anısına kullanılmıĢ bir radyoaktivite birimi olup ve 1 saniyede 37 

milyar radyoaktif çekirdeğin bozunumu olarak tanımlanmıĢtı. Daha sonra 

Fransız fizikci Henri Becquerel‘in anısına Bq birimi kullanılmaya baĢlandı. 

Saniyede 1 parçalanma eĢit olarak kabul edilen birim1 Bq.,dir. Bu birimler 

radyoaktif izotopların yayımladığı radyasyonun aktivite birimleri olup canlı 
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dokuların aldığı ve soğurduğu radyasyon dozu ise REM veya yeni birim 

Sievert(Sv) birimleriyle ölçülmektedir. Biyolojik doz birimi ―Rem (Roentgen 

Equivalent Man)‖ bir Roentgenlik X veya gama ıĢınının meydana getirdiği aynı 

biyolojik etkiyi meydana getiren radyasyon miktarı olarak tanımlanır. Bir 

―Roentgen (R)‖ise tanım olarak; 0.001293 gram hava içinde 1 elektrostatik 

birimlik yükü taĢıyan pozitif veya negatif yüklü iyonlar meydana getiren 

ıĢınlama miktarıdır. 1 Sv  ise 100 mRem‘dir. 

Bir insanda, ömür boyunca hiçbir zaman önemli bir vücut arazı ve bir 

genetik etki meydana getirmeksizin alınan radyasyon dozuna ―Müsaade Edilen 

Doz‖ denir Bu değerin üst sınırına ise ―Maksimum Müsaade Edilen Doz‖ adı 

verilir. Maksimum müsaade edilen doz miktarının tayini için, uluslararası ilgili 

kuruluĢlarca, biyolojik deneylerden hareketle, bir insanın tüm çalıĢma hayatı 

boyunca (18-65 yaĢ arası 47 yıl) radyasyonla çalıĢması halinde 235 rem‘lik bir 

doz almasına müsaade edilebileceği kararlaĢtırılmıĢtır. Müsaade edilen doz 

hesaplamasına örnek Tablo 1.‘ de görülmektedir. 

Tablo 1. Maksimum MüsaadeEdilen Doz Hesaplaması 

235  :  47  (çalıĢma yılı)  = 5    rem/yıl =5000 mrem/yıl 

5000  :  50  (iĢ haftası)       = 100    mrem/hafta  

100  :    5  (iĢ günü )        = 20    mrem/gün  

20  :    8  (iĢ saati)          =     2,5 mrem/saat  

Tablo 1‘de verilen doz değerleri, bütün vücut dozu olarak verilmiĢtir. 

Bununla beraber, bazı özel durumlarda, farklı organlar için doz alma sözkonusu 

olabilir. Fazla olarak, hayati organların radyasyona direkt maruz kalmaları 

önlenebilir. Bu durumda, maksimum müsaade edilen dozlar bazı organlar için 

Tablo.2‘de verilmiĢtir. 

Tablo. 2 . Radyasyon Bölgesinde ÇalıĢanlar için Maksimum Müsade Edilen 

Dozlar 

Organ Günlük Doz  

(mrem) 

Haftalık Doz  

(mrem) 

Yıllık Doz  

(mrem) 

Bütün vücüt 20 100 5 

Gonadlar ve Kırmızı 

Kemik Ġliği 

20 100 5 

Cilt, kemikler ve Troid 120 600 30 

Eller ve kollar ayak ve 

bacaklar 

300 1500 75 

Diğer herhangi bir 

tekorgan 

60 300 15 
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Tablo 2, radyasyon bölgesinde çalıĢanlar için düzenlenmiĢtir. Toplum 

üyesi kiĢiler için tavsiye edilen doz değerleri; mesleki olarak radyasyon 

bölgesinde çalıĢanlar için verilen maksimum müsaade edilen doz değerlerinin, 

genel olarak onda biridir. Bu durumda, radyasyonda çalıĢılan yerlerde çalıĢma 

Ģartları, çalıĢanlar için uygun olsa da, çalıĢma yeri ile dıĢ çevre arasında, 

çevrede yaĢayanların alabileceği onda bir dozu sağlayacak biçimde önlem 

alınmıĢ olmalıdır. Özellikle, hamile kadınlar ile çocuklar, radyasyon bölgesi 

dıĢında tutulmalıdırlar. Radyasyon bölgesi çevresinde gerekli ikaz ve iĢaretler 

kullanılmalıdır. 

Radyasyon dozunun büyüklüğü arttıkça, risk de artar. Belirli bir dozun 

alındığı süre arttıkça, etkisi azalır ve bu nedenle risk de azalır. ġöyle ki; 2.5mSv 

bir doza 2 dakika içinde maruz kalınca mı yoksa bu doz miktarına 2 yıl boyunca 

maruz kalınca mı risk artacaktır. Tabbi ki bu doz kısa zamanda alınırsa risk 

artar. 

Doku ne kadar farklılık gösterirse iyonlayıcı ıĢınlara karĢı dirençte 

değiĢmektedir. Organlarının oluĢmakta olduğu embriyo, anne karnındaki 

bebekler ve çocuklar iyonlayıcı ıĢınlara, yetiĢkinlerden çok daha duyarlılar. 

Bütün bu dıĢ etkenlerden alınan radyasyona ilave olarak vücudumuzda bulunan 

radyoaktif elementlerden de bir yıl boyunca maruz kaldığımız ortalama iç 

radyasyon dozu 0.55 -1.5 mSv kadardır.  ayrıca Yiyecek, içecek ve teneffüs 

ettiğimiz havadan maruz kaldığımız ortalama doz ise, yaklaĢık 0.25 mSv/yıl dır. 

Tablo 3.‘de Uluslararsı sağlık organizasyonu tarafından önerilen radyasyon doz 

sınırları görülmektedir. Doğal olarak bu yıllık doz miktarları bir kerede değil bir 

yıl boyunca alınmasına müsaade edilen doz miktarıdır.   

 

Tablo 3. ICRP Tarafından Önerilen Doz Sınırları 
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Bazı tıbbi uygulamalar sonucu alınan radyasyon dozları incelendiğinde 

anjiyografide alınan radyasyon dozunun çok yüksek olduğunu göstermektedir. 

Genel etkin doz eĢdeğerleri Tablo 4.‘de görülmektedir. Bu durumda ortaya 

çıkan sonuç zorunlu olmadıkca hastayı radyasyon dozuna maruz bırakmamak 

gerekmektedir. 

 

Tablo 4. Radyoloji ve Nükleer Tıpta alınan Radyasyon Dozları 

 

  

Dünya Genelinde Alınan Yıllık Ortalama KiĢisel Dozun yaklaĢık %14 ü 

tıbbi nedenlerden geldiği bilinmektedir. Ġçinde bulunduğumuz teklojik çağda 

dikkate alındığında bunun daha da azaltılmasının yolları aranmalıdır. Doğal 

olarak tıbbi radyasyon tek kaynak değildir. YaĢamımız boyunca bulunduğumuz 

çevreyele de bağlantılı olarak birçok risk altında bulunmaktayız. Genel risk 

faktörleri Tablo 5.‘de ayrıntılı olarak görülebilmektedir. Tablo 5‘in incelenmesi 

bir adet sigara içme riski ile göğüs radyografisi çektirme riskini arasındaki farkı 

kolayca anlamamıza olanak vermektedir. Ayrıca kapalı odalarda oluĢan radon 

gazının neden olduğu radyoaktivitede dikkate alınacak olursa, havalandırmanın 

ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 5. Farklı aktivitelere göre milyonda bir ölüm riski 

 

 

5. RADYASYONDAN KORUNMA PRENSĠPLERĠ 

Çevemizde bulunma olasılığı olan radyoaktif kaynaklardan veya 

radyasyon yayımlayan radyoizotoplardan korunmak için dikkat edilmesi 

gereken basit prensiplerin bilinmesinde büyük fayda vardır. Bu prensipler; 

 Uzaklık 

Radyasyon Ģiddeti uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. BaĢka bir 

tanımlama ile radyasyon kaynağı veya radyoizotop ile aramızdaki uzaklık 

artıkca alınan radyasyon dozu ilk dozun karesi kadar azalmaktadır. Örneğin 

radyoaktif iyotun bir metrede verdiği radyasyon dozu 9 mSv ise bu doz iki 

metrede 3 mSv‘te düĢecektir. 

 Zaman 

Radyasyon kaynağı veya uygulamada kullanılacak radyoizotop ile 

mümkün olan en kısa zaman aralığında iĢlemin yapılması gerekmektedir. Eğer 

Co-60 radyoizotopu kullanılarak ıĢın (Ģua) tedavisi yapılacaksa hazırlıkların ve 
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hastanın ıĢınlama bölgesinin önceden ayarlanması ve iĢlem anında ortamda 

kimsenin bulunmaması gerekmektedir. 

 Zırh Kullanılması 

Özellikle radyoaktif izotoplarla çalıĢırken veya ıĢın tedavisi yaparken 

radyasyon kaynağı ile aramıza yüksek yoğunluklu malzem koymak 

gerekmektedir. Bu amaçla yaygın bulunmasından ve ekonomik olasından dolayı 

genellikle kurĢun kullanılmaktadır. Radyasyon daima doğrusal hareket 

ettiğinden ıĢının doğrudan önünde durmamk gerekmektedir. 

Bütün bu prensiplere uyulmasının yaynında Uluslararsı Atom Enerjisi ve 

Dünya sağlık Organizasyonun önerisi ise ALARA prensibidir. Diğer bir 

anlatımla mümkün olan en az radyasyon dozunun alınması esas olmalıdır. 

 

6. SONUÇ 

Radyoaktif ilaç üretiminde kullanılan radyoizotopların tanı ve tedavide 

çok yararlı ve etkin olarak kullanılmasının getirebileceği risklerin hiç bir zaman 

göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Ġstatistikî bilgiler risk faktörlerinin önemini 

göstermektedir. Dolayısıyla, özellikle Nükleer tıp ve radyolojide en az 

radyasyon dozunun hastaya verilmesinin temel bir ilke olduğu anlaĢılmaktadır. 

Bu dallarda çalıĢan hekim ve operatörlerinde hasta riskleri kadar kendi risk 

faktörlerini de unutmamaları zorunludur. 
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BĠLĠNÇ 

Emine KAĞIT O

 

ÖZET 

Bilinç kavramı günümüz dünyasında ―yeniden keĢfedilmiĢ‖, ―yeni 

farkına varılmıĢ‖, ―yeni kazanılmıĢ‖ kadar revaçta bir kavramdır. Bu kavramla 

ilgili, ‗Journal of Consciousness Studies‘ adlı bir dergi psikoloji, fizyoloji, 

anatomi, bilgi iĢlem, yapay zekâ, din ve felsefe alanlarında çalıĢan 

araĢtırmacıların tartıĢmalarını içerirken, bilinç konusundaki araĢtırmalara mali 

desteği ‗Association for the Scientific Study of Consciousness‘ sağlıyor.Bu 

çalıĢmada bilinç kavramı iĢgal ettiği alanların geniĢliği göz önünde 

bulundurularak; farklı disiplinler bakımından incelenecek, insan bilincinin yanı 

sıra hayvan ve bitkilerde de anılan kavrama değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Bilinç,  Farkındalık, KarĢılaĢtırmalı Disiplinler, 

Hayvan ve Bitkilerde Bilinç. 

 

 

CONSCIOUSNESS 

ABSTRACT 

The concept of consciousness in today's world is popular as much as "re-

discovered", "new recognized ―or "regained‖. About this concept‗Journal of 

Consciousness Studies‘ involves the discussions of researchers about 

psychology, physiology, anatomy, information processing, artificial 

intelligence, religion, philosophy and ―Association for the Scientific Study of 

Consciousness‖, gives financial support for researchers working on 

consciousness '.In this study, the concept of consciousness will be examined 

considering the width of the occupied areas and different disciplines and also 

the concept will include human consciousness as well as animals and plants.  

Key Words: Consciousness, Awareness, Comparative Disciplines, 

Awareness of Animals and Plants. 

 

Kavram olarak ―Bilinç‖ Atlantik‘in her iki yakasında ve hemen hemen 

tüm dünyada bilim insanlarıyla felsefeciler arasında çok yaygın olarak 

ilgilenilen ve özel değeri olan bir konudur. Yakın zamanlarda, bu konuya olan 
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ilgi akademik dergiler ve kurumların dıĢına da taĢtı. Dergi ve günlük gazetelerin 

editörleri, bilim ve sanat programlarının yapımcıları ve hatta medya program 

yöneticilerinin belki de hepsi farkındalığın doğasıyla onun beyindeki temelinin, 

artık sık sık konu edinmeye değecek derecede Ģık ve önemli baĢlıklar olduğunu 

artık düĢünüyorlar (Zeman, 2006, s.29-33). 

En öz ve genel tanımı ile ―farkındalık‖ demek olan bilinç; belli bir anda 

duygu ve düĢüncelerin,  anıların, sembollerin algılandığı ve farkında olunduğu 

bölümdür. Bizler yaĢamla nasıl iliĢki kuracağımızı bu yetenekle düĢünür, 

kararlarımızı bu yetenekle veririz. Sadece pasif bir algılama farkına varma 

sistemi olamayan, hem dıĢ dünyayı, hem kendi içeriğini hem de ruhsal aygıtı 

aktif olarak tarama, inceleme yeteneğine sahip olan bu kavram; bu özelliğiyle 

bilimsel psikolojide, biliĢ, öğrenme ve nöropsikoloji gibi alanlarda ağırlıklı bir 

araĢtırma konusu olmaya devam etmektedir. 

Aslında bilincin oluĢabilmesi için Tuncay‘ın genel olarak üzerinde 

durduğu algılama yetisinin öncelikle temellendirilmesi gerekiyor. Zira algılama 

beĢ duyu organımız ve sezgilerimizin katkısıyla her hangi bir olayı olguyu 

nesne ve objeyi tanımlama ve içselleĢtirme yeteneğidir. Bu tanım paralelinde 

ele aldığımızda bilinç ile algılama yetisi örtüĢük olarak karĢımıza çıkar. Çünkü 

algılama farkında olma ve fark edilme eylemlerini de içermektedir(Tuncay, 

2005, s.11).  

Bilincin geniĢ ve farklı tariflerine geçmeden önce,‖Canlı varlıkların 

kendilerine ve çevrelerine hâsılı; bir bütün olarak içinde yaĢadıkları dünyaya 

iliĢkin farkında olma hali‖ demek olan bu kavramın, tanımında yer bulan ‗canlı 

varlıklar‘ ifadesi bakımından incelenmesinde fayda bulunmaktadır. Keza anılan 

ifadeye, ‗Her türlü canlı çeĢidini sokmak mümkün müdür?‖ Sorusu akla 

gelebilir. Bilimsel olarak bu sorunun cevabı insanlar bakımından rahatça 

bulunabilirken, diğer canlı türleri için cevap aynı Ģekilde kolay olmayacaktır. 

 

I.HAYVAN ve BĠTKĠLERDE BĠLĠNÇ 

I.a)Hayvanlar Bilince Sahip midir? 

Ġnsanlar dıĢındaki hayvanların bilinçli deneyime sahip olup olmadıkları 

sorusunun önem taĢımasının bir nedeni; eğer gerçekten öyleyse, birçok kiĢinin 

insan türünün etrafında çizdiği dairenin içine onları da almak zorunda 

kalabileceğidir. Bazıları içinse, hayvanların acı duyabildiklerini gösteren 

bulgular, onlar adına ahlâki kaygı duymak açısından yeterli olabilir. BaĢka 

hayvanlara nasıl davranacağımıza karar verebilmek için, çoğumuz öteki türlerin 

deneyimlerinin nasıl ve ne düzeyde olduğunu bilmek isteriz. Kaldı ki, insanlar 

hayvanlar ve bitkileri incelerler; çünkü yaĢamın çeĢitliliğini ve yeryüzündeki 

canlıların evrimini anlamak isterler. ĠĢte bu nedenle biyoloji bilimi ile 
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uğraĢanlar için hâlâ cevap bekleyen soruların en derinliklisi ve gizemli olanı 

―bilinç‖ konusu olarak karĢımızda durmaktadır (Dawkins, 1999, s. 9-10). 

Jacues Loeb (1859-1924) hayvanlarda da bir tür bilincin olabileceğini 

öne sürmüĢtü.1911 yılında ise Journal of Animal Behaviour adlı ‗Hayvan 

DavranıĢı Dergisi‘ yayınlanmaya baĢlanmıĢtır.  

Daha 1908 yılında Margaret Washburn, ‗Hayvan Zihni‘ adında bir kitap 

yazdı ve kitabında antropomorfizmden kaçamayacağımızı vurguladı: ―Bizler 

kabul etmek zorunda bırakıldık ki, hayvan davranıĢının tüm ruhsal 

yorumlanmalarının, insan deneyimi üzerinde benzetme yaparak olması 

gerekir… BakıĢ açısı olarak ve bir hayvanın zihninde nelerin yer aldığı 

konusunda antopomorfik düĢünmek zorunda bırakıldık.‖ Washburn‘un bu 

yorumunun mefhum-u muhalifinden çıkarılacak olan; aslında insan dıĢındaki 

canlılarda zihin ve bilinç konuları irdelenirken, bunu insan deneyimi üzerinden 

yapmanın pek de doğru olmadığıdır. Hayvanlar dünyasında bilinç ve zekâyla 

ilgili gözlemleriniz için kullandığınız ölçütler ayrıntılı ve nesnel değilse ve 

önyargılı nitelikteyse, hayvanlar dünyasında bilinç olmadığını ve zekâdan hiç 

bahsedilemeyeceğini bulgulayabilirsiniz.   

Günümüzde de benzer tartıĢmalar daha yoğun alarak devam etmektedir. 

Hatta hayvan zihni, bilinci ve algıları konusunda akademik dergiler (Animal 

Cognition, Springer) yayınlanmaktadır. Hayvanlardaki bilinç, bizim tam olarak 

―yoğun bilinç‖ dediğimiz en üst düzey olmayabilir. Belki sadece düĢük 

seviyelerde bir ―bilinç‖ durumudur. Ancak bunu bulmak için elimizde olan ya 

da izlenecek yöntemler sınırlıdır. Hayvanların davranıĢsal özelliklerinden 

yararlanarak bilincin varlığını araĢtırma MS Dawkins tarafından ―Hayvanların 

Sessiz Dünyası: Hayvanlarda bilincin varlığı üzerinde bir araĢtırma‖ adlı kitapta 

geniĢ örnekleriyle ortaya konmuĢtur. Dawkins, ―...hayvanların sadece içgüdüsel, 

otomatik tepkiler göstermediğini ve davranıĢlarını içinde bulundukları Ģartlara 

uydurmayı öğrenebileceklerini ortaya koymak gerekir.‖ 

I.b)Bitkilerin Bilinci Var mıdır? 

Bizim zihnimizi meĢgul eden bir diğer canlı türü olan bitkiler de acaba 

bilinç sahibi midirler? Cevap için önce Ģu örneklere bakalım:  

1. Toprağın içinde yüzlerce mineral bulunur. Bitkiler bu çok sayıdaki 

mineral içinden sadece ihtiyaçları olan 13 tanesini seçip alırlar. Bu seçim, 

bitkilerde basınç sisteminin tersine iĢleyen pompalar tarafından yapılır. 

Bu pompalar yalnızca mineralleri bitki içinde dağıtmakla kalmaz, aynı 

zamanda bitki için gerekli olan maddeleri de tespit eder ve topraktan 

çekerek bitki içinde dağıtırlar. 

2. BaĢka bir örnek ise,‘Mimoza‘ ve böcek yiyen ‗Dionea‘ gibi bazı 

bitkilerin büyük bir hassasiyet ve bazı durumlarda bir tür irade 

taĢıdıklarına iĢaret eden hareketlerinin olduğudur. Dionea adlı bitki 
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lobları üzerine konan sinekleri yakalar ve hatta onu öldürmek için sanki 

tuzak kurar. Bu bitkilere acaba düĢünebilme vasfı mı bahĢedilmiĢtir? Bir 

iradeleri var mıdır ve bitkilerle hayvanlar arasında bir baĢka sınıfı mı 

teĢkil ederler? Bu bitkiler birinden diğerine bir geçiĢ noktası mıdır? 

Hayır! 

Doğadaki her Ģey değiĢim, dönüĢüm halindedir. Evet, her Ģey farklıdır 

ancak her Ģey birbiriyle de bağlantılıdır. Bitkiler düĢünmezler, dolayısıyla 

iradeleri de yoktur. Kabuğunu açan bir istiridye ve ―zoofit‖ denilen o bitkisel 

hayvanların hiçbiri düĢünmezler, sadece kör bir doğal içgüdüleri vardır. 

Dolayısıyla yukarıdaki örneklere rağmen bitkiler bilinç sahibi değildirler, yani 

kendi var oluĢlarının farkında olmaları söz konusu değildir.(Kardeç, 2011, s. 

589) 

 

II. FARKLI DĠSĠPLĠN VE ALANLARDA BĠLĠNÇ KAVRAMININ 

KARġILIĞI: 

Konumuz olan insan bilincine dönecek olursak, bilinç kavramının salt 

tıbbi bir terim olmadığını en baĢta söylemek gerekir. Bilinç mefhumunun tıbbi 

tarafının yanında edebi, filozofi, psikolojik ve sosyolojik tarafları da vardır. 

Anılan kavramın anlam çerçevesinin geniĢliğinden dolayı, farklı disiplinler ve 

kuramsal yaklaĢımlar bu kavrama farklı perspektifler getirmiĢlerdir. Yani 

psikolojide, psikiyatride, tıpta, antropoloji, sosyoloji ve felsefede bilinç 

kavramına dair farklı yaklaĢımlara rastlamak mümkündür. Bu sebeple bu 

kavramın biyoloji, psikoloji, sosyoloji ve felsefedeki kullanılıĢları birbirlerinden 

oldukça farklıdır. Sonuçta bu konuda henüz bir fikir birliği sağlanabilmiĢ da 

değildir. 

Örneğin felsefeci Daniel Dennett, bilinçle ilgili düĢünce biçimimizin 

köklü bir değiĢikliğe ihtiyaç gösterdiğini savunmaktadır. Bilince bakıĢımızı 

gözden geçirirken onu bilimsel açıklama için uygun bir konu olarak görmemiz 

gerektiğine inanır.O, bilinci tek bir "akım" olarak gören ve daha da yaygın 

biçimde onu kafamızın içinden dıĢarıya bakarak anlamaya çalıĢan bir insan 

olarak canlandıran düĢünceleri eleĢtirir.  Çünkü bu, dıĢarıya bakan kiĢinin kim 

olduğu ve onun kafasının içinden neler geçtiği sorusunu gündeme getirecektir. 

Dennett bunun yerine bilinci, beynin değiĢik bölgelerinin aynı anda değiĢik iĢler 

yaptığı ve olayları kendine göre yorumladığı bir çeĢit yaratıcı kargaĢa olarak 

görür. Ona göre ortada tek ve doğru bir yorum yoktur. Birçok kanaldan sürekli 

gönderilen parçalar vardır. Merkezi ve bütünlüklü bir "ben" olduğu yanılsaması 

sadece bir yanılsamadır. (Dawkins, 1999, s. 267 ) 

AĢağıda farklı bilim dalları bakımından irdelenmesine geçmeden önce 

genel olarak yapılmıĢ çeĢitli bilinç tanımları yer almaktadır: 
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-Öznenin duygularına, algılarına, bilgilerine ve kavrayıĢlarına bağlı 

olarak kendini anlama, tanıma ya da bilme yetisi;  

-Bilme edimi ile bilinen içerik arasındaki iliĢkiyi her ikisini de içerecek 

biçimde bir üst düzeyde kurabilme becerisi;  

-―ĠçebakıĢ‖ yoluyla zihnin kendi deneyimlerinin gerçekliğini kavrama 

edimi;  

-Zihinsel yaĢamın geçmiĢ duyumları, algıları, bilgileri bellekte tutma 

yeteneği;  

-KiĢinin kendi içinde yaĢadıklarına ya da dıĢarıda olup bitenlere yönelik 

incelmiĢ sezgisi, bütün yaĢadıklarına iliĢkin genel görüĢü.  (Wikiapedia) 

Bilinç, çoğu kez "farkında olma, farkındalık" ile aynı anlamda kullanılır. 

Yani bilinçli kabul edilen varlıkların ―nesnel/dıĢsal gözlem‖ ve ―öznel/içsel 

gözlem‖leri vardır. Yukarıdaki tanımlarda da olduğu gibi Ġlk bakıĢta bilince dair 

tüm tarifler, temelde hep aynı gibidir. Ama iĢin aslı pek de böyle değildir. 

Yalnızca tanımı yapacak bir ―doctor universalis‖ yani evrensel bilgin bulmak 

mümkün değildir. Bütün bu sebeplerden ötürü anılan kavramı salt tek bir boyut 

üzerinden incelemektense, farklı disiplinlerde ifade bulan Ģekillerine bakmak 

daha sağlıklı olacaktır. 

II.a)Psikolojik Açıdan Bilinç 

Bilinç kavramı, çoğu kez, "psiĢik" kavramı ile eĢ anlamlı olarak 

kullanılır. Psikolojik bağlamda bilinç, öz itibariyle, "algı ve bilgilerin anlıkta 

duru ve aydınlık olarak izlenme süreci" olarak tanımlanır. (Enç, 1974, s. 19) 

Bilinci psikolojik bir realite olarak gören W.Wundt, insanlarda iki 

aĢamalı bilinç olduğundan söz eder. Bunlar, ‗bilinç odağı‘ (bilincin en parlak 

noktası) ile ‗bilinç alanı‘ndan (açık olmayan bazı duyum ve duygular) oluĢurlar.  

Bilincin deneysel olarak araĢtırılmasının, 1876‘da psikolog Wilhelm Max 

Wundt (1832-1920) tarafından baĢlatıldığı söylenebilir. Wundtçu psikolojinin 

ana konusu tek kelimeyle ‗BĠLĠNÇ‘ti. Wundt ―…bir gerçeğin araĢtırılmasındaki 

ilk adım bu gerçeği oluĢturan unsurların tek tek tanımlanması olmak 

zorundadır‖ diyerek iĢe baĢlar. Bu yöntem aslında Gazali, sonradan 

Descartes‘ın yöntemiydi: Bütünü parçalara bölerek anlamak. Dolayısı ile 

bilincin elemanlarını aramak gerekiyordu. Wundt‘un sistemi zihin (veya 

bilincin) kendi kendini düzenleyebilme yeteneği üzerinde yoğunlaĢtığından 

iradecilik olarak da adlandırıldı.  

Wundt kiĢinin bir uyarana karĢılık veriĢini de üç aĢamalı olarak tespit 

etti: Farkına varma (perception), tamalgı ve niyet (will). Orijin olarak tıp 

mensubu ve fizyolog olan Wundt, ‗Principles of Physiological Psychology‘ 

kitabında, anatomik olarak sinir sisteminin birbirleriyle iliĢkili, çok sayıda 

öğeden oluĢmuĢ bir karmaĢık bütünlük olduğunu açıklamıĢtır. Asırlar boyunca 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Nesnel
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96znel
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bilinç kapsamının öğelerine çözümlenebileceği üzerinde durulmuĢtu. 

Yukarıdaki fikirleriyle Wundt bu görüĢü ―Sinir sisteminin bilinen gerçekleri‖ ile 

düĢünme temelinde kanıtlama yolunu açmıĢtır. Edward Bradford Titchener 

(1867–1927), Wundt‘un sadık bir takipçisi olmasına karĢın, sistemi kökten 

değiĢtirmiĢ ve yapısalcılık (structuralism) adı altında kendi yaklaĢımını 

geliĢtirmiĢtir. Wundt‘un yolundan giderek bilincin parçalarından ya da 

atomlarından bilincin kendisine ulaĢmayı hedeflemiĢtir. Titchener‘e göre de, 

psikolojinin ana konusu bilinç deneyimleri ve yaĢantılarıdır. Bilinci, belirli bir 

zamanda var olan yaĢantılarımızın, deneyimlerimizin tamamı Ģeklinde 

tanımlamıĢtır. Titchener üç temel bilinç durumunun varlığına inanmaktadır: 

Duyumlar, imgeler ve duygusal durumlar. ―Psikoloji‘ye Bir BakıĢ‖ adlı 

kitabında, bilinç ile ilgili burada özetlemeye çalıĢtığımız diğer düĢüncelerine de 

rastlanabilir(SCHULTZ, D.& SCHULTZ S. , 2002).   

Felsefeci, tıp doktoru,  fizyolog ve psikolog olan William James ise, 

(1842–1910) bireysel yaĢamın özü niteliğindeki insan bilincinin bir süreç 

niteliğinde olmadığını savunur ve onu düĢünce ve subjektif yaĢamın 

sürüklendiği bir kaynak olarak niteler. Ona göre, bilincin temel özelliği, kiĢiyi 

kendi varlığının farkındalığına sahip kılmasıdır. James, bilincin kendini 

oluĢturan elemanlara ayrılmasına karĢıydı. Ona göre bilinç, karmaĢık bir 

ortamda, karmaĢık bir varlığın ihtiyaçlarına yanıt olarak oluĢmuĢtu.  

Psikolog G.T. Ladd ise bilinci öz itibariyle, ―Uyanık olduğumuz zaman 

ne isek o, yani farkında olma hali‖ olarak tanımlamaktadır ki bu tanım aslında 

bilincin biyolojik tanımına da uzak değildir. Bu çerçevede, bilinç, bir tür 

uyanıklık durumu, olan bitenlere tanık olma, onları algılama, duyumsama, 

müdahalede bulunma Ģuurudur.  

Görüldüğü üzere, psikolojide ve psikiyatride bilinç olgusuna iliĢkin tekil 

bir bakıĢ mevcut değildir. Aksine, farklı yaklaĢımlar bu konuda 

değiĢikperspektiflere sahiptirler. Bunun nedeni psikolojide(ve psikiyatride), 

organizma ile çevre arasındaki etkileĢimin çok daha çetrefilli, dolayısıyla bilinç 

kavramının kapsam ve muhtevasının da çok daha değiĢik olmasıdır. 

KiĢilik yapıları da, bilinçlilik düzeyini belirleyen bir diğer etkendir. 

Mahcup, sıkılgan birisiyle giriĢimci atılgan birisi; telkine müsait, her denileni 

yapan birisiyle kendine güvenli, kararlı birisi arasında bilinç düzeyi yönünden 

farklar olması muhtemeldir. Yukarıda değinildiği gibi; psikolojinin bilince 

bakıĢı konusunda hemen her ekolün değiĢik görüĢleri vardır. Fakat bilinç 

kavramına genel psikoloji teorisi içinde ve farklı psikolojik yaklaĢımlar arasında 

özel bir yer veren ve kendisine ağırlıkla atıf yapılan psikoanalitik ekoldür 

denebilir. Anılan ekolün müellifi Sigmund Freud'un psikoanalitik kuramında, 

zihinsel süreçler derinlikli bir yapılanma gösterirler. Bilincin belirli zihinsel 

katmanları vardır. Fakat bilincin biyolojik ele alınıĢından farklı olarak zihnin 
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yapı katmanları, merkezi sinir sistemindeki belirli anatomik bölgelere tekabül 

etmezler.  

En derinde zihinsel süreçlerin en büyük bölümünü, aysbergin su altındaki 

asıl gövdesini teĢkil eden ancak hiçbir zaman fark edilemeyen bilinçdıĢı 

oluĢturur. Yani zihinsel süreçlerin en derininde bilinçdıĢı yer alır.Yine bu 

kurama göre, bilinçdıĢında yerleĢmiĢ olan istek, dürtü, anı ve yaĢantılar sözle 

ifade edilemezler, kısmen sanat ürünlerinde kendilerini açığa vurabilirler.  

Zihnin biliçdıĢı katmanında tam bir kaos hakimdir, hiçbir mantık ve kural 

geçerli değildir. BilinçdıĢının bilince en yakın olan bölümünde yerleĢmiĢ anı ve 

yaĢantılar ise bilinçli çabayla veya bazı zamanlar kendiliklerinden fark edilebilir 

hale gelirler. Bu zihin katmanına bilinçaltı adı verilir ve bilinçdıĢından kısmen 

fark edilebilir olmasıyla ayrılır. Bilinçaltı kavramı, gündelik dilde yanlıĢ olarak 

çok sıklıkla bilinçdıĢı yerine kullanılmaktadır. Bilinç ise bütünüyle farkına 

varılan süreçlerin yer aldığı zihnin en üst fakat en küçük katmanıdır, aysbergin 

görünen kısmıdır. Psikoanalize göre psikolojik bilinçlilik için uyanıklık ve 

farkında olma yeterli değildir. Zihinsel süreçlerin gerçeğe uygun, neden-sonuç 

ve yer, zaman bağlantılarını da gözeten mantıklı iĢlemler olmaları gereklidir" 

(Göka, 1990, s.206-207) 

Bilinç Seviyeleri ve Buzdağı Benzetmesi  

Freud'un bilincin çeĢitli katmanlarından bahsettiği kuramı "Topografik 

zihin modeli" olarak da adlandırılıyor. Topografinin sözcük olarak yer betimi 

anlamına geldiğini göz önünde bulunduracak olursak, buzdağı ve bilinç 

arasındaki benzeĢimi kurmak çok da zor olmuyor. Çünkü Freud, yukarıda da 

değinildiği gibi bilinci bir buzdağına benzeterek farklı bilinç aĢamalarını bu 

buzdağının suyun altında ve üstünde kalan kısımlarıyla, yerlerini su seviyesine 

göre betimleyerek bağdaĢtırıyor. Dolayısıyla su seviyesini bilinç eĢiği olarak 

düĢünürsek, bu eĢiğin altında bilincin en büyük alanını oluĢturan bilinçaltının 

yattığına inanıyor. Bilinç ve bilinçaltı arasında bulunan ön bilinç aĢamasında ise 

o anda farkında olmadığımız ancak her an bilince taĢıyabileceğimiz anılarımız 

ve dünya bilgileri yer alıyor. 

Bilinç AĢaması (Buzdağının su yüzeyinden görünen kısmı): Bilincinde 

olduğumuz her türlü düĢünce ve algılar bilinç aĢamasını oluĢturuyor. Bu 

düĢünce ve algılar farkındalık eĢiğinin üzerinde kaldıklarından kendilerini 

açıkça belli ediyorlar. 

Ön Bilinç AĢaması (Buzdağında su seviyesinin hemen altı): O anda 

bilincinde olmasak da hemen bilince taĢıyabileceğimiz anılar ve dünya 

bilgilerini kapsıyor. Bu aĢama, bilinçle bilinçaltı arasında bir tür geçiĢ aĢaması 

görevi üstleniyor. 

Bilinçaltı (Buzdağının suyun altındaki geri kalan kısmı): Bilinçaltında 

farkında olmadığımız korkular, kabul göremez cinsel arzular, mantık dıĢı 
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istekler, vahĢet yönelimleri, utanç verici deneyimler, bencilce istekler ve ahlak 

dıĢı dürtüler bulunuyor. Buzdağı benzetmesinde, buzdağının en büyük alanını 

oluĢturuyor. Freud, insanın doğası gereği Ģiddet ve cinselliğe yönelik utanç 

verici dürtüler barındırdığını iddia ederek, bilinçaltımızda bu fikir ve dürtülerin 

konuĢlandığını belirtiyor.   

Freud‘un bilince dair öne sürdüğü bu topografik modelse insan aklını 

duyusal eĢiklerle açıklamaya dayalıydı. Bahsettiği aĢamaları irdeleyecek 

olursak her bir aĢamadan birbirine geçiĢ için belirli bir bilinç eĢiği gerektiğini 

görüyoruz. Freud'a göre bilinçaltındaki çoğu düĢünce aslında bir zamanlar 

bilinç eĢiğinin üstündeydi. Ancak kaygı seviyemizi arttırıp bizleri rahatsız 

ettiklerinden, bilinçaltının dehlizlerine bastırıldı ve davranıĢlarımızı biz farkında 

olmadan yönlendirmeye baĢladı. Bu nedenle ki çoğu akıl hastalıklarının 

temelinde bilinçaltına atılmıĢ bu korku ve arzular yatıyor. Bu noktaysa bizleri 

psikalanalist terapinin amacına götürüyor. Freud'a göre psikolojik rahatsızlıkları 

tedavi etmenin en iyi yolu bilinçaltına bastırılmıĢ ne varsa bilinç yüzeyine 

çıkarmaktı.  

Yukarıda anlatılanlara benzer olarak yazar Vera Peiffer de düĢünceyi buz 

dağına benzetir. Ona göre de,buz dağının denizin üzerinde görünen küçük kısmı 

(farkında olduğumuz) bilinç, denizin altında kalan görünmeyen çok daha büyük 

kısmı ise (farkında olmadığımız) bilinçaltıdır. 

II.aa)Psikolojik Bilincin Diğer Disiplinler ile KarĢılaĢtırılması:  

Psikolojik bilinç ile diğer branĢlarda ele alınan bilinç kavramını 

kıyaslayacak olursak; örneğin psikolojik bilinç ile biyolojik bilinç arasındaki 

farkı Ģu örnekle ifade edebiliriz: Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle büyüklük 

hezeyanları bulunan, kendini cumhurbaĢkanı sanan bir kimse dıĢ uyaranları 

algılayabilecek uyanıklığa, onları bütünleĢtirecek veya ayırt edebilecek bir fark 

ediĢe ve bunları yapmasını sağlayacak anatomik-biyolojik donanıma sahip 

olduğu için biyolojik (tıbbi) anlamda bilinci kabul edilir. Fakat aynı kiĢi 

psikolojik anlamda daha ziyade bilinçdıĢı zihinsel süreçlerin etkisi altında 

olarak değerlendirilir. 

Yine bir farklılık adına ifade etmek gerekir ki; örneğin gündelik dilde bir 

kiĢi için "ne kadar bilinçli insan" dediğimizde psikolojide kullandığımız bilinç 

kavramından farklı olarak o kiĢinin "aydın" veya "entellektüel" kapasitesini 

düĢünürüz. Psikolojide söz edilen bilinç ise, beynin bilgiyi iĢlemlemede 

gerçeklere uyumu önde tuttuğu, mantıksal (logical) düĢünmenin egemen olduğu 

zihinsel süreçlerdir. Yani kiĢi bir uyaranı beyninde gerçeklerle ve mantıksal 

iliĢkilere iĢlemleyerek sonuca varır. Bu tür iĢlemlemelerde düĢüncelerin, 

duyguların ve anıların iliĢkileri yer zaman iliĢkileri, neden sonuç iliĢkileri ve 

diğer tüm bağlantıları gerçeğe uygun olarak kurulur. Bu esaslara göre geliĢen 

zihinsel iĢlemlemenin sonucundaki davranıĢ da uyumsal (adaptive) olur. ĠĢte bu 

zihinsel iĢlemleme sistemi insanoğlunun hayatta kalmasını sağlar. 
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Ġnsan yavrusunun beyni doğar doğmaz bilinçli iĢlemleme yetisine sahip 

değildir. Bilgileri bilinçsiz olarak iĢlemektedir. Yani bilgiler yer-zaman, neden-

sonuç iliĢkisi ve gerçeklik üzerine kurulmamıĢtır. Bu bilinçsiz iĢlemle 

bölmesine unconscious denmektedir. Bu kelime aslında "bilinçsiz" anlamına 

gelir, ama Türkçe'ye "bilinçdıĢı" olarak girmiĢtir. Çocuk büyüdükçe yaĢamın 

gerçekliği bilinçli iĢlemlemenin geliĢmesini kaçınılmaz yapar. Çocukluk 

dönemimize özgü bu zihinsel iĢlemleme biçimine "birincil süreç" (bilinçsiz), 

eriĢkinlik dönemimize özgü zihinsel iĢlemleme biçimine de "ikincil süreç" 

denir. Bu zihinsel süreçlerin hiçbirisi beyinde özel bir anatomik bölgeye karĢılık 

gelmemektedir. Yani iki süreç de beynin her bir nöronunda oluĢmaktadır ve tüm 

beyin hücreleri bu süreçlere katılmaktadır. Ġlginç olan nokta bu iki süreç 

arasında bir bıçak sırtı gibi keskin geçiĢler olmamasıdır.  

Yani bir davranıĢımızı açıklarken, söz konusu davranıĢın %100 bilinçli 

veya %100 bilinçdıĢı kaynaklı olduğu söylenemez. Belirli bir davranıĢımızın bir 

kısmı bilinçli iĢlemlemelerden bir kısmı da bilinçdıĢı süreçlerden köken 

alabilmektedir. BilinçdıĢı süreçler kiĢi tarafından bilinçli olarak kolayca farkına 

varılamadığından, anlaĢılıp yorumlanamadığından veya tanınamadığından 

dolayı ruhsal hastalıkları tedavisinde önemlidir. Örneğin günde 20-30 defa 

ellerini yıkayan veya iĢinden kaçıp ev kapısının kilitli olup olmadığını kontrol 

eden ya da küçücük bir kediden abartılı korkan bir kiĢinin bu davranıĢlarında 

bilinçdıĢı faktörler önemli rol oynamaktadır. Ancak kiĢi bu faktörlerin ne 

olduğunu anlayamadığından, kavrayamadığından davranıĢına anlam 

veremeyebilir, davranıĢını kontrol edemeyebilir. Yani düĢmanını tanıyamayan 

savaĢı kazanamaz.  

II.b) Felsefik Açıdan Bilinç 

Ġlk çağlardan itibaren bilinç konusu filozoflar bakımından incelenmeye 

değer görülmüĢtür. Örneğin Aristoteles, ‗Tin Üstüne‘ de (De Anima)  günümüz 

felsefesinde bilinci kavramaya çalıĢırken yanıt aranan pek çok sorunun ilk 

biçimlerini ortaya koyar. Aristoteles,bir Ģeyin farkında ya da bilincinde olmanın 

niteliği bağlamında ‗farkındalık‘ın ya da bilincin değergesi sorununun baĢlı 

baĢına erekbilgisel bir yaklaĢım çerçevesi içinde kalarak "neden araĢtırması" 

yapmayı gerekli kıldığını bildirmektedir. Aristoteles ayrıca, bu sorunun "aynı 

nesneleri düĢündüğü biçimde kendi kendisini de düĢünebilen zihin" tasarımında 

da baĢ gösterdiğine dikkat çekmiĢtir.  

Descartes, yeniçağ biliminin kurucusu, yeniçağ felsefesinin ilk ve en 

büyük sistemcisidir. Rasyonalist bir filozof olan Descartes, bilgiyi ancak 

―Kendini Bilme‖ de bulabileceğimizi söylemiĢtir. Ona göre ruhumuzda 

deneyden önce de yerleĢik düĢünceler vardır. 17. yüzyılın en önemli ve 

neredeyse bir çağ baĢlatıcısı konumunda olan Descartes‘e göre insan düĢündüğü 

için vardır. Ünlü sözü, ―Cogito Ergo Sum‖, ―DüĢünüyorum Öyleyse Varım‖ 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

 

116 
 

önerisi ile bugün bizim ‗bilinç‘ dediğimiz Ģeyi anlatmak istemiĢtir. Yani 

bilincimizi bilmemiz en sağlam doğrudur.  

Çünkü insanın kendi bilincini doğrudan doğruya yaĢaması olgusu, en 

sağlam bilgi ve temel doğrudur. Bununla Descartes Ģunu da söylemek istemiĢtir: 

Her bilgide bir içeriğin bilinci saklıdır; bu içerik de baĢka bir Ģeyin, bilincimizin 

dıĢında bulunan bir Ģeyin iĢaretidir. Bilincin dıĢında bulunan obje de Tanrı‘dır. 

En yetkin varlık olan Tanrı kavramı bize nereden gelmiĢ olabilir? Biz bu 

düĢünceyi kendimiz yaratmıĢ olamayız, biz eksik ve sınırlıyız. Sonsuz ve en 

yetkin varlık düĢüncesini nasıl kendimizden yaratabiliriz? Bu da olmayınca 

geriye ancak Ģu kalır; Tanrı düĢüncesi ruhumuza sonsuzluktan yani Tanrı‘nın 

kendisi tarafından yerleĢtirilmiĢtir. 

Descartes‘e göre ruhun özü, öz niteliği düĢünme yani geniĢ anlamıyla 

bilinç idi. Yalnız bir filozof değil, aynı zamanda döneminin  en iyi 

matematikçisi, olan Descartes çalıĢmaları ve felsefesi ile bir çağa imza atmıĢ 

çok önemli bir düĢünürdür. Burada Descartes‘in yanında, felsefeci, tıp doktoru, 

fizyolog ve psikolog olan William James‘den de tekrar (1842–1910) bahsetmek 

gerekir. Yukarıda da değinildiği üzere, kendisi ‖The Principles of 

Psychology/Psikolojinin Ġlkeleri‘inde‖ (1890), bilinçten derinlemesine 

bahsetmiĢtir. Bugün bile önemini koruyan bilinç, farkındalık, duyusal sistem 

üzerine çok değerli gözlemleri ve çalıĢmaları vardır. Eğer, modern anlamda 

bilincin felsefi tartıĢmasının Descartes ile baĢladığı kabul edilirse, bilimsel 

zemine taĢınması ve anlaĢılması da William James tarafından sağlanmıĢtır 

denilebilir. James bilincin kendini oluĢturan elemanlara ayrılmasına karĢıydı. 

Ona göre bilinç, karmaĢık bir ortamda, karmaĢık bir varlığın ihtiyaçlarına yanıt 

olarak oluĢmuĢtu. Psikolojinin Ġlkeleri‘nde ruh ve beden arasındaki iliĢkiyi ele 

alan belli baĢlı tüm felsefi kavramları tartıĢmıĢ ve eleĢtirmiĢti. Bilinç durumları 

(ruh) ve beyin süreçlerini (beden) doğal dünyadaki fenomenler olarak kabul etti. 

Kitabında ana tema ―Bilince yeni bakıĢtır.‖ Burada bilinç yaĢantılarının daha 

basit elemanlara indirgenmesi yerine, yeni bir yaklaĢım önermiĢtir. Ona göre 

bilinç durağan değildi; aksine bilinç bir ırmak gibi akıyordu. Kendisi bu 

anlamda ―bilinç akıĢı‖ ifadesini kullanmıĢtır. Bu sürekli akıĢ ve oluĢ nedeni ile 

de bilinci parçalara bölmek bilinci yolundan saptıracaktır. 

Bilinç terimini bugünkü anlamına çok yakın bir anlamda ilk kez kullanan 

Locke, "KiĢinin zihninden geçeni algılaması" olarak tanımladığı bilinci 

doğrudan bilinç edimlerinden türetmiĢtir. Bu noktada Locke'un temel derdi, 

bilinci öznenin temeli yapmak, bilinç olgusuna dayanarak "kiĢisel özdeĢlik" 

olgusunu temellendirmektir. Kant‘ın eleĢtirel felsefesinde ise bilinç, genelde 

bütün bilme etkinliklerinin evrensel koĢulunu biçimlendiren "Bende zaten 

bulunan bir tasarımın tasarımı" olarak tanımlamaktadır. Kant kendisini, 

bilmenin "koĢulu" ya da "nasıl olanaklı olduğu" deyiĢleriyle, öteden beri açıkça 

bilincin kesin değergesini belirleme arayıĢı içinde olmuĢ felsefe geleneğinin 

dıĢında eleĢtirel bir felsefe konumuna taĢımıĢ olmaktadır. 
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Bilinç, bir baĢka modern filozof Leibniz'e göre, tin‘in özünü kavramaya 

olanak tanıyan en yüksek düĢünsel sezgidir. Ġlk bakıĢta bilinç konusuna bir 

hayli kuĢkuyla yaklaĢması beklenen deneyciliğin kurucularından Hume'un 

gözündeyse bilinç, kendimizde sezgisine ulaĢtığımız açık seçik olgular 

çokluğunun toplamıdır. 

Bilincin felsefe bakımdan değerlendirmesi konusunda, diğerlerinden 

farklı savlarıyla Nietzsche‘ye de değinmek gerekir. Çünkü Nietzsche, bilincin 

çoğu durumda gerçekleri görmek yerine bunları iĢine geldiği gibi yorumlayıp 

algıladığına ya da bile isteye görmezden geldiğine yönelik saptamasıyla, bilince 

bütün bir felsefe tarihini darmadağın edecek denli sert bir çekiç darbesi 

indirmiĢtir. Sonuç olarak felsefi açıdan bilinç irdelemesinde de, tıpkı psikolojide 

olduğu gibi yeknesak bir tanım ve değerlendirmenin olmadığı; farklı düĢünürler 

bakımından çeĢitli tarifler ileri sürüldüğü söylenebilir.  

II.c)Sosyolojik Açıdan  Bilinç  

Bilinç faaliyetlerini yapan insanın aynı zamanda topluluk içinde yaĢıyor 

olması, bilinç kavramına sosyal bir boyut katmaktadır. Aynı bireyin değiĢik 

insan grupları içinde yaĢarken farklı özellikler gösterdiği gözlemlenmektedir, 

örneğin ergenlik dönemi, delikanlılık diye ifade edilen neredeyse bütün 

gençlerin belirli yaĢantı ve davranıĢ kalıplarıyla bilinmektedir. Gençliği 

taĢkınlık ve kural tanımazlık içinde geçen bir kimse eriĢkinlik yaĢına 

ulaĢmasıyla birlikte birdenbire uyumlu, kurallara bağlı birisi olabilmektedir. ĠĢte 

bu örneği bilincin sosyo-psikolojik tarafı ile açıklayabiliriz. Sosyolojide bilinç 

olgusu, bireyin topluluk içinde yaĢıyor olmasından kaynaklanan sosyal 

boyutunu ifade eder. Sosyolojik kuramda bilinç, özellikle toplumsal bilinç, 

toplumsal yaĢamı, varoluĢ süreçlerini anlamak için oldukça iĢlevsel bir 

kullanıma sahiptir.  

Bilincin sosyolojik boyutu, onun somuta indirgenebilen ve daha çok 

toplumsal düzlemdeki algısıyla iliĢkilidir. Erichorn, bilincin tümüyle insana 

özgü bir gerçeklik olduğunu ve bireyin tüm kavrayıcı etkinlik biçimlerini 

kapsadığını ileri sürmektedirler. Onlara göre bilinç, "nesnel gerçekliğin 

toplumsal belirlenimli düĢünsel yansımasını bize gösterir". K.Manheim, 

‗Ġdeoloji ve Ütopya‘da bilince toplumsal bir içerik yükleyerek, insan bilincini 

kendi toplumsal varlığının belirlediğini ileri sürer. Aksine insanların varlığını 

bilinçlerinin belirlemediğini savunur. (Erichorn, l985, s. 99,278) 

Ozankaya da, ‗Toplumbilim Terimleri Sözlüğü'nde, bilinci, sosyolojik bir 

gerçeklik olarak ele alır. Ona göre bilinç, "Ġnsanın çalıĢma süreci içinde, eĢ 

deyiĢle toplumsal iliĢkiler süreci içinde nesnel çevresini ve kiĢisel varoluĢunu 

anlamasını sağlayan düĢünsel süreçlerin tümüdür".  Burada bilinç, bireyin tüm 

varoluĢunu sağlayan ve onun hayatını anlamlandıran duyarlılık biçimlerini ve 

düĢünsel süreçlerini kapsar. (Ozankaya,1984,s.21).  
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Yine, Hamilton da, bilincin toplumsal boyutuna vurgu yapmaktadır. Ona 

göre, bilinç, her Ģeyden önce toplumsal olanın yani toplumsal yaĢamın bir 

ürünüdür ve toplumun ortak zihinsel süreçlerinin bileĢkesidir. DüĢünce ve dil 

nasıl toplumsal süreç içerisinde oluĢuyorsa bilinç de toplum üyelerinin ortak 

düĢünme, davranma ve bakıĢ açılarının genel ifadesidir. Bilinci oluĢturan en 

temel dinamik toplumsal koĢullar ve toplumsal yaĢam deneyimleridir. Oskay‘a 

göre, sosyolojik ele alındığında 'bilinç' açısından öncelikle toplumsal yaĢam ve 

bu yaĢamın iĢleyiĢ biçimleri, nitelikleri ve değiĢen toplumsal koĢullar önem 

taĢımaktadır. Bilinç, bu koĢulların kesiĢtiği noktada oluĢur. (Oskay, 1983, 

s.225) 

Sosyolojik açıdan bilinç, toplumsal yaĢama iliĢkin farkındalıklarımız ve 

bundan hareketle oluĢan duyarlılıklarımızı ifade eder. Toplumun içinden 

bakmak, algılamak, düĢünmek ve tepkiler vermek vs. toplum bilincini 

içselleĢtirdiğimiz anlamına gelir. ToplumsallaĢma sürecinde, bireyler toplumun 

geçerli değer ve norm sistemlerini tanıma, kabullenme ona uygun hareket 

etmenin yollarını öğrenirler. Bu süreçle birlikte, bireyler ortak bir algılama ve 

duruĢ keĢfetme imkanı bulurlar ve toplumsallığa içkin ortak coĢku, heyecan ve 

korkular edinirler. Bu bilinç, bireyselliğin üstünde, ortak idealler ve heyecanlar 

paylaĢma, toplum penceresinden bakma anlamı taĢır. 

Toplumsal bilinci, ayrı bir gerçeklik, birey bilinci üzerinde bir realite 

olarak gören değiĢik düĢünürler vardır. Bunlar arasında, A.Comte‘nin pozitivist 

kuramını, Roberty‘nin neo-pozitivist kuramı ve Espinas, Ġzoulet, Draghicesco, 

Cooley vb. düĢünürlerinin fikirlerini, Durkheim ve izleyenlerinin fikirlerini, 

Gumplowicz ile Oppenheimer ve formalist ekolün temsilcilerini bu düzlemde 

sayabiliriz(Kösemihal,1989,s.148). Mc Dougall‘a göre, ―her toplumun bir 

kolektif zihni/bilinci vardır‖. Toplum, zihinsel birlik etrafında örgütlenmiĢ bir 

yapıdır. Bireyin bilinci, zihinsel ya da amaçlı güçlerin bir arada bulunduğu bir 

sistemi andırır. Bu sistemi biçimlendiren toplumun ortak zihnidir. Bir baĢka 

deyiĢle, "toplum kiĢinin zihni, kiĢinin zihni ise toplumun zihnidir. Bu grup 

zihni, o gruptaki kiĢinin zihni dıĢında veya onun üstünde bir zihniyet değildir. 

Bu zihinsel birlik sistemi, grubu oluĢturan üyelerin sosyalleĢmiĢ zihinleri 

arasındaki birlikteliktir." (Arkonaç, 1993, s.4) 

II.d)Bilince Fizyolojik YaklaĢımlar 

Fizyolojik bakımından bilinci oluĢturan, beyin kabuğu ile sinirler 

arasındaki gidiĢ geliĢlerdir. Bu akıĢın yavaĢlaması ya da bozulması bilinci 

güçsüzleĢtirir ya da büsbütün ortadan kaldırır. Örneğin trafik kazası geçiren ya 

da zehirlenen bireyler çevre uyarıcılarına karĢı duyarsız hale geldiklerinde, 

―bilinci kapalı‖ denir. Beden ile zihin uyumlu bir bütünlük gösterir. Birbirinden 

bağımsız değildirler. Bedensel etkiler ruhsal durumu, ruhsal durum da bedeni 

etkiler. Örneğin aĢırı stres yaĢayanlarda mide kanaması (ülser) ortaya çıkar. 

Kafa travması geçiren kiĢi, asabi biri olup çıkabilir. Ġnsan kan kaybından 
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hayatını kaybedebildiği gibi, heyecan Ģokundan da hayatını kaybedebilir. Beyin 

iĢlevleri, beyinde belli davranıĢlardan sorumlu özel yerlerin bulunduğunu 

gösterir. Örneğin beyindeki hipotalamusun açlık, doyma, susuzluğu düzenlediği 

lokalizasyonla belirlenebilmektedir. Beyin kökünü saran birbirinden farklı 

özellikteki sinir telleri zevk, huzursuzluk, korku gibi temel duyguların yer aldığı 

bölgedir. 

Fizyolog için bilinç, kiĢinin kendisi ve etrafı hakkında sürekli farkında 

olması halidir. Kendini bilmenin anlamı içine duygular, davranıĢlar, heyecanlar, 

dürtüler, irade, yapılan iĢin aktif veya uğraĢılan bölümü girmektedir. Kısaca, 

kiĢinin tüm mental fonksiyonlarının özellikle de kognitif iĢleyiĢin ve bunların 

geçmiĢ hafıza ve tecrübe ile iliĢkisinin farkındalığı demektir. Tüm bunlar 

hakkındaki karara kiĢinin kendi düĢüncelerini, fikirlerini ve hislerini sözel 

olarak değerlendirmek veya dolaylı yoldan da davranıĢlarına bakarak varılabilir. 

Bu nedenle en sık ve basit kullanımında bilinç kelimesi ―kiĢinin kendisi ve 

çevresi hakkında anlık farkındalığı, dıĢ uyaranlar ve içten gelen ihtiyaçlara 

yanıtlılık hali‖ anlamında kullanılmaktadır. Bu tanımın mefhum-u muhalifi 

olarak bilinçsizlik ise, ―kiĢinin kendisi ve çevresinin farkına varmalarını 

sağlayan aktivitelerin askıya alınmasıyla beraber çevreye yanıtın kaybolması‖ 

anlamını vermektedir. (Adams, 1997, s.344-366) 

Bazı yazarlar bilinç derecesi (uyanıklık hali veya normal uyanıklıktan 

farklılığın yüz kasları, bakıĢın fiksasyonu ve vücut hareketleri ile ayırt edilmesi) 

ile bilinç içeriği (düĢünce ve davranıĢın özelliği ve uygunluğu) arasında ayrım 

yapmaktadır. Tıbbi amaçla, bilinç bozukluklarının en önemli ve dramatik 

bölümünü normal uyanıklığın kaybı oluĢturmaktadır ve hastayı bulan tıbbi 

bilgisi olmayan kiĢi ile doktor arasındaki esas noktayı oluĢturmaktadır.  

Fizikçi Roger Penrose‘a göre bilinç, fiziksel olarak yanına yaklaĢılması 

gereken ve bilimsel bir kavramdır. Tanımlamadan ziyade tarif edilmesinin daha 

uygun olacağını belirterek, aktif ve pasif olarak iki parçaya ayırır. Renk ve 

armonilerin algılanmasını farkındalıkla birlikte pasif olarak kabul ederken, 

bilincin özgür irade ile iĢ görme yeteneğini de aktif kısmı olarak ele alır. 

AnlayıĢı bu ikisi arasına yerleĢtirir ve farkındalıkla anlayıĢın ayrılamayacağını, 

eğer farkındalık olmazsa anlayıĢtan bahsetmenin anlamsız olduğunu belirtir. 

Bilincin tanımını da farkındalıklaeĢanlamlı olarak kabul eder. Yine zekâyı da 

anlayıĢa bağlar. 

II.e)Tıbbi ve Biyolojik Açıdan Bilinç  

Bilinç, nörologların bir takım fiziksel testlerle gözlemledikleri, açık / 

kapalı olarak değerlendirdikleri bir kavramdır. Ġnsan beyninin beden üzerinde 

tepkilerinin ölçümüdür. Biyolojide ve tıpta bilinç kavramı, beynin ve merkez 

sinir sisteminin diğer bölümlerinin bir iĢlevi olarak kullanılır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilimsel
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kavram
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fark%C4%B1ndal%C4%B1k&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fark%C4%B1ndal%C4%B1k&action=edit&redlink=1
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Çevredeki uyaranların duyu organları tarafından algılanarak sinir sistemi 

aracılığıyla beyin kabuğuna götürülmesi, gelen bilgilerin orada iĢlenip 

ayıklandıktan sonra gerekli tepkilerin verilmesi anlamına gelir. Bilinci meydana 

getiren bu bir dizi iĢlemin olabilmesi için organizmanın bir uyanıklık halinde 

olması gerekir ve iĢlemin sonucunda bir farkında olma durumu ortaya çıkar. 

Yani bilince biyolojik ve tıbbi olarak bakıldığında iki belirleyeni olduğu 

söylenebilir. Bunlar uyanıklık ve farkında olmadır. Uyanıklık mekanizması da 

son tahlilde en üst zihinsel faaliyetlerin yürütüldüğü yer olan beyin kabuğuna 

bağlıdır ve uyanıklık mekanizması yürüten ağımsı aktive edici sistemin belirli 

ölçülerde özerkliği (otonomisi) vardır.  

Farkında olma için ise, çevreden gelen bilgilerin bütünleĢtirilmesi, iĢlenip 

ayıklanması ve gerekli tepkilerin düzenlenmesi, kısacası üst düzeyde zihinsel 

faaliyetlere ihtiyaç vardır. Bütün bu faaliyetleri merkezi sinir sisteminin 

kumanda yeri olan beyin kabuğu düzenler. Biyolojik bilinci meydana getiren 

uyanıklık ve farkında olma yollarındaki engellemelere göre iĢlevlerde azalma ve 

bozulmalar ortaya çıkar. Örneğin sağır bir kiĢinin iĢitsel nitelikteki bilgileri 

almasında eksikler olacaktır.  

Biyolojik bilincin bu karmaĢık yapısını alkollü içki alan ve alkol alımını 

belirli bir süre içinde durmaksızın sürdüren bir kiĢideki değiĢiklikleri izleyerek 

daha kolay anlayabiliriz. Buna göre; alkollü içki alınmasının ilk aĢamalarında 

kiĢi, belli bir gevĢeklik ve rahatlama hisseder, ancak çevreden gelen uyaranlara 

tepki verme süresinde bir gecikme olur. Alkol alınmaya devam edildiğinde kiĢi 

daha önce yapmaya çekindiği hareketleri kolaylıkla yaparken konuĢması 

peltekleĢir, hareketlerinde dengesizlikler ortaya çıkar. Buraya kadar yapılanları 

biyolojik bilince göre ifade edersek, yükselen kan alkol düzeyine bağlı olarak 

üst düzeydeki zihinsel faaliyetleri, kiĢinin farkında olma yeteneğini düzenleyen 

beyin kabuğu iĢlevlerinin yürütmediği sonucuna varırız.  

Her Ģeye rağmen alkol alınır ve kandaki alkol düzeyi daha da artarsa kiĢi 

uykuya eğilim duymaya baĢlar, ancak çevreden gelen gürültü ve güçlü ıĢık gibi 

uyaranlarla uyarılabilir. Ardından yalnızca ağrılı uyaranlar verildiğinde gözünü 

açabildiği koma devresi ve sonra da hiç bir uyarana cevap veremediği, ancak 

kalp çarpması ve soluk alıp verme gibi uyarana ihtiyaç göstermeden 

kendiliğinden devam eden beyin sapı iĢlevlerinin sürdüğü derin koma devresi 

gelir. Gerekli önlemler alınmazsa artık ölüm beklenen bir durum olmuĢtur. Yine 

bu olanlara biyolojik bilinç açısından bakarsak, bozulan beyin kabuğu 

iĢlevlerinden sonra daha aĢağıda beyin sapında bulunan uyanıklık 

mekanizmalarının da giderek artan Ģiddette bozulmaya baĢladığını anlarız. 

Tıbbi açıdan bilinç konusunda değinilmesi gereken bir baĢlık da, ―Bilinç 

Kaybı ve Bozuklukları‖dır. 

Bilinç Kaybı: Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeniyle uyku 

halinden baĢlayarak(Bilinç Bozukluğu) hiçbir uyarıya cevap vermeme(Bilinç 
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Kaybı) haline kadar giden, bilincin kısmen ya da tamamen kaybolması halidir. 

Yani; 

Bilinç bozukluğu: Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeni ile 

oluĢan uyku hali. 

Bilinç kaybı: Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeni ile 

oluĢan hiçbir uyarıya cevap vermeme halidir. 

ġunu da ayrıca belirtmek gerekir ki; bilinç bakımından koma, beyin 

ölümü, bitkisel hayat gibi kavramlar birbirinin aynı değildirler. Örneğinsadece 

ruhsal yaĢamsal sorun ya farkına varılmadığından, ya çözülemediğinden, ya da 

uygun Ģekilde ifade edilemediğinden bir bilinç kaybı ya da beden değiĢmesiyle 

kendisine ifade yolu bulmaktadır.  

‗Bitkisel Hayat‘ dediğimiz kavramda beyin sapı sağlamdır yani beyin 

bütünüyle faaliyetini durdurmadığından hasta hareketsiz yıllarca yatabilmesine 

rağmen ölümden söz edilemez. DüĢük bir olasılıkla da olsa bildiğimiz manada 

yaĢama geri dönüĢ mümkün olabilir. Komaların birçok değiĢik Ģekli vardır. 

Bunlarda bazı beyin fonksiyonları azalmıĢ ya da tamamen kaybolmuĢ olabilir 

ama tam anlamıyla beyin ölümü geliĢmediğinden ölüm oluĢmamıĢtır. O nedenle 

de bu hastaların organları asla organ naklinde kullanılamaz. Bu vakıalar ağır da 

olsa hastadırlar, ölü değil.  

Bitkisel hayatta " Bilinç - Farkındalık " açıktır.(Yani halk arasında yaygın 

Ģekilde yanlıĢ olarak bilinenin tersine bilinç bitkisel hayatta açıktır.)Hatta 

bitkisel hayat ile bilinç arasındaki iliĢkiye Ģu örnekler üzerinden bakarsak konu 

daha iyi açıklanmıĢ olacaktır. ġöyle ki, yayınlanan iĢlevsel beyin görüntüleme 

çalıĢmalarının sonucuna göre: Bitkisel hayat tanısı konan hastaların % 10 nun 

ĢaĢırtıcı Ģekilde iletiĢim kurabildiklerini göstermiĢtir. Hastalara anne adı, baba 

adı gibi kendileri ile ilgili 16 farklı soru beĢer kez yöneltilmiĢ ve hastaların 

cevaplarını da zihinsel hayal etme becerilerini kullanarak vermeleri istenmiĢtir. 

Yanıt evet ise 30 saniye süre ile tenis kortunda elindeki raketi kullanırken hayal 

etmeleri istenmiĢ ve bu faaliyet beynin ön kısmında suplementer motor 

kortekste bir aktiviteye yol açmıĢtır. Eğer yanıt hayır ise, kendisini evinin 

kapısından içeri girip odaları yavaĢ yavaĢ dolaĢırken hayal etmesi istenmiĢ ve 

bu faaliyette beynin arka tarafında parahipokampal girus, posterior parietal lob 

ve lateral premotor alanı harekete geçirmiĢtir. Böylelikle evet yanıtı hayır 

yanıtından kolaylıkla ayırt edilmiĢtir.  

Kullanılan parametreler; iĢitme, konuĢulanı anlama, otobiyografik 

hafızadan geri çağırma, karar verme, uygun yanıt oluĢturma,  evet ya da hayır 

cevabı ile uyumlu eylemi planlama ve 30 sn kadar bu eylemi zihinde 

canlandırma gibi karmaĢık biliĢsel iĢlevleri yerine getirebildiklerini 

göstermektedir. Bu çalıĢma davranıĢı çıktı olarak ele aldığımızda bitkisel 

hayattaki hastaların bilincinin olmadığı varsayımının çöktüğü bir duruma iĢaret 
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etmektedir. O halde bitkisel hayattaki hasta ne kadar bitkiseldir? Sorusu 

kaçınılmaz olarak akla gelebilecektir. Ayrıca çalıĢmada bitkisel hayat veya 

minimal bilinç düzeyi tanısı konulan hastalar değerlendirilmiĢ, % 10 luk dilimin 

ise genç ve beyin travması geçiren hastalar olduğu tespit edilmiĢtir. 

Peki, tıbbi bakımdan bilinç ne zaman kapanır? Beyin ölümü 

gerçekleĢtiğinde bilinç de bugünkü bilgilerimizle kapanır. Geriye dönüĢ 

olmaz.(ġu anki bilgilerimizle kavrayamadığımız baĢka bir enerji formuna 

dönüĢmüyor veya baĢka bir alana geçmiyorsa.) Peki, tıbbi açıdan bilinç kapalı 

iken bilgi alımı yapabilir mi? BaĢka bir aktarımla fiziksel yanıt alamadığımız ve 

kapalı olduğunu düĢündüğümüz durumda bilgi girdisi yapıp, çıktısı yapamıyor 

olabilir mi? Bu sorulara karĢı aranacak cevaplar baĢka bir araĢtırma konusu 

olduğundan burada değinmek pek mümkün değildir. Ancak; bilinç kavramından 

bahsettiğimizde nörolojik muayeneden elde edilen bilincin beden üzerindeki 

fiziksel cevaplarından değil; ‗FARKINDALIK‘ tan söz edilmesi gerekmektedir 

denilerek, bu baĢlıktaki açıklamalar özetlenebilir. 

II. f)Hukuki Açıdan Bilinç 

II. ff)Ceza Hukuku Bakımından: Hukuk bilinci olay, eylem ve 

iĢlemlerin hukuki sonuçlarının farkında olmayı ifade eder. Bu farkındalığın, 

yani bilicin kaynağı Ģüphesiz temel hukuk kaidelerini bilmekten geçer. Keza 

evrensel bir hukuk kaidesi olarak, bir kimsenin hukuki olarak sorumluluğunun 

ve belirli iĢlemleri yapabilme ehliyetine sahip olabilmesinin birtakım Ģartları 

mevcuttur. Bu Ģartlardan biri olarak, hukukta ‗kusurluluk‘ ve ‗sorumluluk‘ 

kavramları, bilinci iĢaret eder.  

Bireyler, gerçekleĢtirdikleri yasada tanımlı ve hukuka aykırı 

eylemlerinden dolayı ancak, gerçekleĢtirdikleri eylem nedeniyle 

kınanabildikleri, bu eylem öznel açıdan kendilerine yüklenebildiği, kısaca 

gerçekleĢtirdikleri eylem nedeniyle kusurlu oldukları takdirde sorumlu 

tutulabilirler. ―Kusur‖ aslında sadece bir ceza hukuku kavramı değildir. Bu, 

teoloji ve felsefe gibi disiplinler ile kriminoloji, psikoloji gibi gözleme dayalı 

çok sayıda baĢkaca bilim dalları tarafından kullanılan ve bireylerin iradi 

hareketleriyle bunların sonucundan bireye yönelik bir anlam çıkarmak ve 

yüklenimde bulunmak amacıyla kullanılan bir kavramdır.  

Ancak bu kavram zamanla ceza hukukun vazgeçilmez bir öğesi haline 

gelmiĢtir. Bu nedenle ceza hukukuna göre ceza sorumluluğu, kiĢinin bir suç 

iĢlediğinde tam bir bilinç ve iradeye sahip olması temeline dayanır. Türk Ceza 

Kanunu'nda, kanunun yasakladığı eylemler suç olarak kabul edilmektedir. Bir 

olayda suç ve ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığı, eylemin yasada suç 

olarak kabul edilip edilmemesine ve fiili gerçekleĢtiren failin iĢlediği fiil ile i 

ilgili farkındalık düzeyine bağlıdır. Yani kiĢide iĢlediği fiil ile ilgili bir bilincin 

var olup olmadığı, hukuki açıdan değerlendirilmesi gereken bir durumdur. 
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Suçlar kural olarak ancak kasten iĢlenebilir. Suçların kasten iĢlenmesi ise, 

suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleĢtirilmesidir 

ki; bu açıdan da karĢımıza ‗bilinç‘ kavramı çıkacaktır. Keza bilinç bir yönüyle 

‗bilme‘ ve ‗isteme‘ olgularını da karĢılar. Ceza hukuku bakımından yukarıda 

değinilen hususları maddeleyecek olursak, kiĢinin iĢlediği suçtan ötürü sorumlu 

kabul edilebilmesi yani ceza alması için: YaĢ ve ruhsal-zihinsel-bedensel 

olgunluk bakımından belli bir düzeye ulaĢmıĢ olmalı; yaptığı eylemin anlamını, 

doğuracağı sonuçları ve bunların toplum değer yargılarından farkını bilmeli; 

eylemi iĢlediği anda hareket ile irade ve Ģuur serbestisine sahip olmalı; 

kendisine uygulanan ceza ve infazından olumlu dersler çıkarabilmelidir.(23) 

5237 sayılı TCK‟ya göre:  

YaĢ küçüklüğü 

MADDE 31. - (1) Fiili iĢlediği sırada oniki yaĢını doldurmamıĢ olan 

çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kiĢiler hakkında, ceza kovuĢturması 

yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 

(2) Fiili iĢlediği sırada oniki yaĢını doldurmuĢ olup da onbeĢ yaĢını 

doldurmamıĢ olanların iĢlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını 

algılayamaması veya davranıĢlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince 

geliĢmemiĢ olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kiĢiler hakkında 

çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. ĠĢlediği fiili algılama ve bu 

fiille ilgili olarak davranıĢlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu 

kiĢiler hakkında suç, ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 

dokuz yıldan oniki yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde yedi 

yıldan dokuz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte ikisi 

indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası altı yıldan fazla olamaz. 

(3) Fiili iĢlediği sırada onbeĢ yaĢını doldurmuĢ olup da onsekiz yaĢını 

doldurmamıĢ olan kiĢiler hakkında suç, ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasını 

gerektirdiği takdirde ondört yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını 

gerektirdiği takdirde dokuz yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası 

sekiz yıldan fazla olamaz.  Ġlgili kanun maddelerine göre, ceza sorumluluğunun 

kiĢinin bir suç iĢlediğinde tam bir bilinç ve iradeye sahip olması temeline 

dayandığı ve bununla ilgili olarak kanun koyucunun bir yaĢ kategorisine göre 

sorumluluğu belirlediği söylenebilir.(Cantürk, 2005, s.32,33) 

Akıl hastalığı 

MADDE 32. - (1) Akıl hastalığı nedeniyle, iĢlediği fiilin hukukî anlam ve 

sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranıĢlarını yönlendirme 

yeteneği önemli derecede azalmıĢ olan kiĢiye ceza verilmez. Ancak, bu kiĢiler 

hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur.  
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(2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte iĢlediği fiille ilgili 

olarak davranıĢlarını yönlendirme yeteneği azalmıĢ olan kiĢiye, ağırlaĢtırılmıĢ 

müebbet hapis cezası yerine yirmibeĢ yıl, müebbet hapis cezası yerine yirmi yıl 

hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek ceza, altıda birden fazla olmamak 

üzere indirilebilir. Mahkûm olunan ceza, süresi aynı olmak koĢuluyla, kısmen 

veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir. 

Sağır ve dilsizlik 

MADDE 33. - (1) Bu Kanunun, fiili iĢlediği sırada oniki yaĢını 

doldurmamıĢ olan çocuklara iliĢkin hükümleri, onbeĢ yaĢını doldurmamıĢ olan 

sağır ve dilsizler hakkında; oniki yaĢını doldurmuĢ olup da onbeĢ yaĢını 

doldurmamıĢ olanlara iliĢkin hükümleri, onbeĢ yaĢını doldurmuĢ olup da 

onsekiz yaĢını doldurmamıĢ olan sağır ve dilsizler hakkında; onbeĢ yaĢını 

doldurmuĢ olup da onsekiz yaĢını doldurmamıĢ olanlara iliĢkin hükümleri, 

onsekiz yaĢını doldurmuĢ olup da yirmibir yaĢını doldurmamıĢ olan sağır ve 

dilsizler hakkında da uygulanır. Geçici nedenler, alkol veya uyuĢturucu madde 

etkisinde olma.  

MADDE 34. - (1) Geçici bir nedenle ya da irade dıĢı alınan alkol veya 

uyuĢturucu madde etkisiyle, iĢlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını 

algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranıĢlarını yönlendirme yeteneği 

önemli derecede azalmıĢ olan kiĢiye ceza verilmez.  

                          (2) Ġradî olarak alınan alkol veya uyuĢturucu madde 

etkisinde suç iĢleyen kiĢi hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

II.fff) Medeni Hukuk Bakımından 

Yine medeni hukuk bakımından fiil ehliyetinin varlığı, yani kiĢilerin 

bizzat kendi iĢlemleri ile hak ve borç sahibi olabilmeleri için belli Ģartların 

bulunması hukuki bakımdan elzemdir. ġöyle ki,medeni kanuna göre, fiil 

ehliyetinin içine giren hukuki iĢlem yapabilme ehliyeti,haksız fiillerden sorumlu 

olma ehliyeti ve dava ehliyeti ancak kiĢinin;mümeyyiz ve reĢit olmasına ve 

mahcur(kısıtlı) olmamasına bağlıdır.(TMK md.10) Bu ön Ģartlardan ‗mümeyyiz 

olma‘ yani temyiz kudretini haiz olma, inceleme konumuz olan bilinç kavramı 

ile doğrudan ilgilidir denebilir.Keza mümeyyiz olmak (ayırt etme gücüne sahip 

olmak) kiĢinin yapmıĢ olduğu davranıĢların neden ve sonuçlarını anlama ve bu 

yönde hareket etme yeteneğidir.Bu durumda kiĢinin anılan Ģekilde bir hukuki 

bilinç sahibi olması gerekliliği karĢımıza çıkmaktadır.Özetle;Hukuk açısından 

tam bir eylem yeterliliği için kiĢinin ayırt etme gücü (temyiz kudreti) 

bulunması, ergin (reĢit) olması, kısıtlı olmaması gerekir. 
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Ayırt Etme Gücü (Temyiz kudreti, sezginlik, mümeyyizlik) 

KiĢinin akla uygun Ģekilde hareket edebilme, eylemlerinin neden ve 

sonuçlarını kavrayabilme (idrak edebilme) yetisine ayırt etme gücü 

(temyizkudreti, sezginlik gücü) denir. 

Ayırt etme gücünün 2 öğesi vardır: 

-Ġstenç(irade): Ġsteme ve istediğini yapabilme, istemediğini yapmama 

yetisi 

-KavrayıĢ(idrak): KiĢinin eylemlerinin neden ve sonuçlarını 

değerlendirebilme yetisidir. 

Ancak kiĢinin kavrayıĢlı (müdrik) sayılabilmesi için eylemin tüm 

sonuçlarını anlaması, bilmesi gerekmez. Edindiği bilgiye göre varmak istediği 

sonucu bulması ve buna göre hareket edebilmesi yeterlidir. Bir kimsede hukuki 

muameleyi yapacak temyiz kudreti yoksa o kiĢi fiil ehliyetinden kesin olarak 

yoksundur. Temyiz kudretine sahip olan kimse, ergin (reĢit) ise ve kısıtlama 

altına alınmıĢ da değilse hukuki muamele ehliyetine (fiil ehliyetine) tam olarak 

sahiptir. Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç 

altına girebilir. 

YaĢının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoĢluk 

ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma 

yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu kanuna göre ayırt etme gücüne 

sahiptir.(TMK 13). Yani kanuna göre 1. YaĢ küçüklüğü 2. Akıl hastalığı ve 

zayıflığı 3.SarhoĢluk, gibi nedenler temyiz gücünü ortadan kaldırır. Çünkü kiĢi 

bu hallerde yaptığı eylem ve iĢlemlerin doğuracağı sonuçlar konusunda bir 

bilinç sahibi olamayacaktır. 

Kanuna göre reĢit olmak da fiil ehliyetinin Ģartlarından biridir. Çünkü 

kiĢiler ancak belirli yaĢların üzerinde bir hukuki iĢlem yapabilmenin 

farkındalığına sahip olabilmektedirler. Kural olarak rüĢt yaĢı 18‘dir.Ġstisnaları 

ise evlenme ve kazai rüĢttür. Evlenme yaĢı olağan durumlarda 17,olağanüstü 

durumlarda ise 16‘ıdır. Kanuna göre evlenme ile kiĢiler -18 yaĢ Ģartı 

aranmaksızın- reĢit olurlar. Kanun evlenme gibi toplumsal bakımdan da çok 

önemli hukuki sonuçları olan bir iĢlemi belirli bir yaĢ Ģartına bağlamakla; 

kiĢilerde bu yönde bir farkındalık, bir bilinç aramıĢ, bir kere de evlenme ile 

kazanılan rüĢtü -evlilik sona erse bile- kazanılmıĢ olarak saymıĢtır.Son olarak 

konumuz ile irtibatlı olarak son olarak fiil ehliyeti konusunda rapor isteme 

nedenlerine ve rapor istenecek kurumlara da değinelim: 

Fiil ehliyeti konusunda hekimden rapor isteme nedenleri: 

. YaĢlılık (65 yaĢ ve üzeri olarak sayılma) 

. Vasiyetname düzenlemek için baĢvuran her yaĢtaki ergin 
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. ĠĢlem yapan kamu görevlisini tereddüte düĢüren bir durumun varlığı 

. BağıĢ (hibe), taĢınmaz alıĢveriĢi, vekâletname düzenleme, evlenme, 

evlat edinme gibi iĢlemlerde 

. Mahkeme kararı ile ergin kılınma giriĢimi 

Fiil ehliyeti ile ilgili rapor isteminde bulunabilen kurumlar 

. Noterler 

. Tapu sicil müdürlükleri 

. Mahkemeler 

. Evlendirme memurlukları  

Özet olarak; hukuk alanında bilinç kavramı, özü itibariyle kiĢinin yaptığı 

eylem ve iĢlemler bakımından bunların sonuçlarına müdrik olabilmesi ve ancak 

bu ön Ģart ile sorumluluk ve hak edinebilmesine karĢılık gelmektedir.  

 

 

SONUÇ 

Ġnsan doğası gereği hiçbir zaman ‗farkındalık‘ kavramından uzak 

kal(a)mamıĢtır. Keza bu canlıyı diğerlerinden ayıran temel özelliklerinden biri 

de; onun kendisine ve içinde yaĢadığı hayata karĢı farkındalık sahibi olmasıdır. 

Bu özelliğinden ötürü bilinç kavramı, bugün de tıpkı eski çağlarda olduğu gibi 

farklı bilimsel disiplinler açısından incelemeye değer görülmektedir. Kavramın 

ilgi çekiciliğine rağmen, yukarıdaki çalıĢma ile de görülmektedir ki, bilincin 

bütün yanlarının ortak bir tanımla veya evrensel bir dil ile ifade edilmesi pek 

mümkün değildir. Keza anılan kavram sadece duyguların değil, düĢüncelerin 

de; sadece bedenin değil, ruhun da; sadece aklın değil, hislerin de konusudur.  

Yerel Yönetimlerde Kentlilik Bilinci Kent Kültürü ve Kent 

Yönetimlerinin Sorun-değer OluĢum Süreci adlı çalıĢmasında bilincin önemine 

değinen Tuncay‘a göre ―Bilinç her hangi bir olay ve olgunun, simge ve 

sembolün kısacası insan çevre iliĢkisi içinde algılanan her Ģeyin, algısal 

yetimizle zihnimize ve eylemlerimize kattığı her Ģeydir. Toplumsal uyumun ya 

da uyumsuzluğun anahtar sözcüğü olan bilinç; ona yüklediğimiz değerlerle 

biçimlenir‖(Bkz. Tuncay, 2009) 

Bütün bu sebeplerden yola çıkarak denilebilir ki, bu kavramla ilgili 

genelgeçer açıklamalar yapmaktansa; kavramı farklı disiplinler bakımından çok 

özel olarak inceleyen ve değerlendiren çalıĢmalar daha isabetli ve sağlıklı 

olabilecektir. 
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KAZAK MANEVĠLĠĞĠ VE 20. YÜZYILIN BAġLANGICINDAKĠ 

KAZAK ġĠĠRLERĠNDEKĠ TÜRKÇÜLÜK YÖNÜ 

Aknur OSPANOVA

 

ÖZET 

‗Edebiyattaki milli maarifçilik; Batı ve Doğu, bu iki kutup içinde farklı 

seviyede çok yakın iliĢkisi var. Rus, Müslüman maarifçiliği metinde incelendi. 

Özellikle Kazak maarifçiliğini çok etkileyen ceditçilik, ayrıntılı olarak 

incelenilmeye çalıĢıldı. Ġncelenilmesine göre Türk (Osmanlı, Anadolu) ve Türk 

milletinin maarifçiliği, karĢılaĢtırılarak irdelendi. Aslında edebi-tarihi süreç; 

fikirler, yaklaĢımlar ve önemli manevi akımların üzerinde incelendi. Diyelim ki, 

M.Auezov ve A.Margulan araĢtırmalarından baĢlayan abaytanu, Ģokantanu, 

genel ilk maarifçilik manevi-talimlik, edebi-estetik potansiyelini teĢhis etme 

Kazak edebiyatı ve tarihinde açıkça gruplara ayrılarak sınıflandırıldığı için, o; 

sadece idrak basamağı ve dünya görüĢü açısından araĢtırıldı. 

Az araĢtırılan ceditçilik ve onu geliĢtiren Gaspıralı‘yı detaylı olarak 

anlamaya büyük önem verildi. Bunun dıĢında Rusya imparatorluğunun 

sömürgesine manevi cevap olarak ortaya çıkan milliyetçilik ve bolĢevizmle 

mücadele yapan muhalefetli edebiyat, tarihi verilere göre incelenildi. ÇalıĢmada 

maarifçiliği etkileyen din faktörüne de önem verildi‘ (1, s.6). 

Yirminci yüzyılın baĢlangıcındaki edebi geliĢmeye dayanan 

G.Togjanulı‘nın ‗Edebiyat jane Sın Maseleleri‘/‗Әдебиет және сын 

мәселелері‘ (1929) kitabının içeriğini aktarırken D.Qamzabekulı birçok Ģeyi 

anlattı. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, milli maarifçilik, Batı ve Doğu, Rus, 

Müslüman maarifçiliği, Türk (Osman, Anadolu) ve Türk milletleri maarifçiliği. 

 

 

KAZAKS‟ SPIRITUALITY AND TURKISH AREA IN KAZAK POETRY 

AT THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY 

ABSTRACT 

In this article it will be spoken about less explored ―ceditcilik‖ and about  

I.Gasprinskii phenomenon, who developed this ―ceditcilik‖. Moreover there 

was considered as oppositional literature fight against nationalism and 

bolshevism, appeared  as spiritual answer for Russian empire‘s 

colonialism,relying on historic facts. In our works it was given importance to 

religious factor, influenced to enlightenment‖ (1, 6 pages). 

                                                           
 Al-Farabi Kazak milli üniversitesi Filoloji, edebiyat ilmi ve dünya dilleri fakültesi, Kazak 

edebiyatı ve edebiyat teorisi bölümü, doktora, e-posta: aknur.ospanova@mail.ru 
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At the beginning of the 20
th
 century D.Qamzabekuli opens more secrets 

in writing contents of G.Togzhanuli‘s book «Әдебиет және сын мәселелері» 

(1929), on which literal development was tenor.  

Key Words: Russian empire‘s colonialism, nationalism and bolshevism, 

enlightenment. 

 

GĠRĠġ 

Gabbas Togjanulı irdeleyip değerlendiren edebiyat temsilcileri içinde 

Gumar QaraĢ ismi de geçmektedir. ―Devrimden önceki Kazakların edebi 

eserinin genel konusu milliyetçilik idi. Ahmet, Mirjaqıp, Omar QaraĢulı, 

Sultanmahmut, Jusipbek, Muhtar, Sabit Dönentayulı, kısacası kalemi güçlü olan 

Ģair-yazarlarıntümü de Kazak halkının bilgisizliğini, Rus imparatorluğunun 

eziyetinde olduğunu, ―Âdil‖ han, bilerin (hakimlerin) bölündüğünü, Kazak 

kadınlarına her türlü istismara yönelik zulümlerinyapıldığını, geri kalmıĢlığın 

Kazak ülkesine engel olduğunu anlatırdı‖ (2, s.23). 

G.Togjanulı; o dönemin hakikatini gösterirken edebiyatta adı geçen 

yazarların eserlerinin anlamlarına isimler koyarak bu yöndeki çalıĢmalarını 

sürdürmüĢtür. 

Dihan Qamzabekulı; incelenmeyen ceditçiliik Sabit Mukanov‘un 

‘20.yüzyılın Kazak Edebiyatı‘ (―ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті‖) 

kitabındaözenle durulduğunu belirterek bu çalıĢma üzerinde önemle 

durmaktadır. 

Sabit Mukanov‘un kendisine hitabe ederken tarihi hakikatın ortaya 

çıktığını anlıyoruz. 

―20. yüzyıldan bu yana Kazak milliyetçilerinin fikrini belirlemekte Tatar 

milliyetçileri büyük etkiye sahip oldu. Yukarıda anıldığı gibi Kazaklara okuma-

yazma eğitimini Tatarlar getirdi.‖ 

 

Kazak Maneviliği ve 20. Yüzyılın BaĢlangıcındaki Kazak ġiirlerindeki 

Türkçülük Yönü 

―… Kapitalizmi geliĢen Tatarların kültürü yeni yol, Avrupa yoluna geçti. 

Okul, sınıf aleti ise, Tatar zenginleri önceki eski okulları (Arap) terk ederek 

okulları zenginlerin durumuna göre yeni yola (cedit) getirdi. Kazan‘da açılan – 

Muhammediya, Ufa‘da açılan Galiyamedresesi, Orınbor‘da açılan 

Kusayıniyamedresesi, Troitski‘de açılan Uazipalar medresesi; Tatar 

kapitalistlerin isteğiyleĢekillendi. Bu okullara Araplar (eskiciler) tamamen karĢı 

oldular. Fakat zenginler büyüyerek ilerleyen sınıf olduğu için, cedit onların 

isteği olduğu için, Arabî cedit yendi. Cedit üstün oldu‖ (С.М., 29-б.). 
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Dihan Qamzabekulı‘nın araĢtırmalarının 20. yüzyıl baĢındaki sıkıntılı, 

değiĢmeli zamanın edebi geliĢme, sosyal-toplumsal ortamdaki siyasi tutum 

yönünden irdeleyip, incelemekte, gerçekçi olayları belirlemede büyük önemi 

vardır. O dönemde birkaç yıl sonra yayınlanan edebi eleĢtiri eserleri 

(G.Togjanulı, S.Mukanov, S.Seyfullin, M.Joldıbayulı, M.Auyezulı, 

A.Konıratbayulı, E.Bekenulı, E.Ismayılov, B.Kenjebayev) tartıĢmaya sunarak, 

böylece tartıĢmada sorunun durumu görünüyor. 

―30‘lu yılların sonunda felâketli baskı sloganının etkisinde kalmadan, 

bilimsel tarafsızlığını saklayabilen eseri, 1941 yılında yayınlanan 

‘20.yüzyılındaki Kazak edebiyatı‘ (―XX ғасырдағы қазақ әдебиеті‖) isimli 

ders kitabıdır. Yazarı, E.Ismayılovtur. Ismayılov, ders kitabında edebiyatçıları 

‗EleĢtirel Realizm Edebiyatı‘ («Сыншыл реализм әдебиеті») (Narmanbet, 

Gumar, Nurjan) ve‗Demokratik Edebiyat‘«Демократияшыл әдебиет» (MaĢhur 

Jusip, Spandiyar, Sultanmahmut, Sabit Donentayulı) olarak sınıflandırmıĢtır. 

1916 yılı ile ilgili edebiyatı ayrı koymuĢlar. Tabii ki az Ģair-yazar katıldı. Bu da 

anlaĢılır durumdadır. Fakat buradaki eğilim hakkında ağırbaĢlı analiz 

yapılmıĢtır. Yazar: ―20. yüzyılın ilk 15-16. yıllarında Kazak yazarlarının iki 

kuĢak edebi yüzü açık görülmektedir. Birincisi, evvelki kuĢak, eleĢtirmeyi 

seven realizm yazarları (Omar, Narmanbet, Nurjan vs.). Bu, yazarların sistemli 

eserlerindeki özellik: süreci desteklemektedir, ona slogan atmaktadır, halkının 

acı durumuna bakarak üzülmekte, kederlenmektedir. … Bazen eski köyünü de 

özlemektedir. Ġkincisi, son kuĢaktır.  1910‘lu yılların baĢından yazmaya 

baĢlayan genç Ģair-yazarlar (Sultanmahmut, Sabit, Amirali, vs.). Bunların 

eserlerindeki bir özellik; kederlenmeden, iyimserlik görüĢle yazdıkları, amaçlı 

görevlerini belirlediğindedir‖, diyerek, bu iki yön birbirlerine destek verdi, 

tamamladılar diyereksonuçlara geldi. 

… Nasıl olsa da bu ders kitabında bilim adamının soruna tamamen 

bakmaya çalıĢtığı görülmektedir‖ (Д.Қ., 14-б.). 

20. yüzyıl baĢındaki edebiyat süreci, A.Derbisalin, M.BöĢeev, B.Iskakov 

gibi bilim adamlarının araĢtırmalarında detaylı olarak anlatıldı. 

Edebiyat bilimini daha ‗yumuĢak‘ Ģekilde kullanmak zorunda olan Kazak 

maneviyatçılığının kavramsal ve esaslı sorunları Bağımsız Kazakistan bilim 

alanında geniĢ bir Ģekilde irdelenebilir hale geldi. 20. yüzyıl baĢındaki edebi 

karmaĢık geliĢmenin vaziyetini Ģimdiden T.KakiĢulı, S.Kirabayev, 

ġ.Eleykenov, R.Nurgali, A.Espembetov, B.Abdigaziulı, Z.Bisengali, 

Ö.Abdimanulı, A:Ġsimakova, D.Kamzabekulı, R.Turısbek vs. bilim adamları; 

yazarın yaratıcılığı, dönem sıfatı, tanımlama tarihiyönündenaraĢtırmaktadır. 

Dihan Kamzabekulı konuyu araĢtırmanın sonraki dönemindeki 

yöntemlerine dikkat ederek, önemsenmesi gereken durumu anlatmaktadır. 

Edebiyat, bilim adamlarının diğer alanlarıyla sıkı irtibatta olma görevi, 

gerçekten de her bir yazarın mirasını araĢtırmakta da uygulanmalıdır. 
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―K.Nurpeyisov, M.Koygeldiyev gibi bilim adamları, Ģu andaki AlaĢ 

bilimini geliĢtirenlerdir. Onlar; güçlü arĢiv, vakayiname, gazete yazıları ile AlaĢ 

hareketinin ortaya çıkma, oluĢturulma, geliĢme ve mecburi durma kanuniliğini 

açık bir Ģekilde araĢtırmaktadırlar.‖ (Д.Қ., 22-б.). 

ġu anda o dönemin edebiyatındaki edebi tarz ile ilgili birkaç araĢtırma 

mevcuttur. Milli istiklal hakkında da getirilen sözler az değildir.  

Sorunun kesin sessiz kalan yönlerinden biri, 20. yüzyılın baĢındaki Kazak 

edebiyatında olan Türkçülük muratlarıdır. Bu muratlar, o dönemin manevi-

siyasi durumu kavramı tarafından bakıldığında eğitim-bilim, ceditçilik 

konularıyla bağlı olan Türkçülük yön gibi Ģimdiye kadar çok tartıĢılıp 

anlatılmayan olaylarla sıkı bağlıdır. 

Sadece 20. yüzyılın baĢındaki edebiyatın değil, genel Kazak Ģiirinin 

tarihinde maarifçilik, ülke muratlarını ele alan emektarlık varlığının yanı sıra 

resimli, benzerlik anlamında da çok etkili yönlenmenin baĢında olan Ģair Gumar 

KaraĢ‘ın edebi mirasını araĢtırmada ceditçilik akımının tarihi-sosyal verimi ve 

dönemlik önemi konuları geçmezse, Ģairin bilmecesi tamamen açıklanamayacak 

olurdu. 

ġamĢiyabanu KanıĢkızı Satbayeva‘nın 20. yüzyılın baĢındaki edebi 

geliĢme ile ilgili fikrine Dihan Kamzabekulı ipucu vermiĢtir. O düĢüncenin 

derin anlamının verdiği görevlerin amacına ulaĢması, kuĢakların borcudur.  

―AraĢtırma yapıldığında Kazak edebiyatının o dönemdeki geliĢme 

özelliklerinden biri; edebiyatın çok fazla sorunlu olduğuna, sadece kendisinin 

birkaç kurumun faaliyetini gösterebildiğine, edebi sözle ilgili olmayan sorunun 

olmamasına önem verilmesi gerekir. Edebiyatın maarifçilik, eğitim-bilim 

çalıĢmalarının canlanmasıyla sıkı bağlılığı; 20. yüzyılın baĢındaki edebiyatın 

Kazak milli aydınlarının oluĢturulmasındaki, geliĢmesindeki rolü gibi 

sorunlarınıinceleyerek araĢtırmayı gerektirir‖. 

Bu yönde Dihan Kamzabekulı‘nın ‗AlaĢ ve Edebiyat‘ («Алаш және 

әдебиет») araĢtırmasında herhangi bir yaratıcılık; insanın varlığının toplumun 

geliĢmesi, tarihsel yöneliĢ, duruma göre değerlendirerek, irdelemenin örneği var 

diyebiliriz, aĢırı değerlendirilmez. Bilim adamı; olayı göz önünde bulundurarak, 

temelli güçlü bütün görüĢleri için yararlı olup dikkatini çekmektedir. 

Müslüman maarifçiliği sorunu, sadece bir yönden tanıtılmakta olduğunu 

üzülerek söyleyerek bilim adamı Ģöyle ifade etmektedir: 

―Fakat Ġslam dinini yaygınlaĢtırmak örneğin, bizim Türk milletlerinin 

varlığı ve namusunu imha etti sözüne inanmak zordur. Kazak edebiyatının tarihi 

Ġslam‘ı gıybet eden hiçbir efsaneden, destandan, hikâyeden oluĢmuyordu. Ġslam 

kültürüyle aynı yerde olduğumuzu kanıtlayan bulgudan biri, Türk uluslarının 
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içinden çıkan birkaç bilim adamınınArap dilinde büyük mirasını bırakmalarıdır‖ 

(Д.Қ. 64-б.). 

Bu bilim adamı; Müslüman maarifçiliğin Kazak bozkırına dağılma 

yollarını incelemede ilk alternatif yolu, Mısırdan geçtiğini, ikinci yolun ise, 

Türkiye‘den geçtiğini ileri sürmüĢtür. Üçüncüsü ise, Kazan ve Bahçesaray‘dan 

geçen yolu belirtmiĢtir. Burada Gumar KaraĢ mirasının tanınmasında önem 

verilecek bir ispat edilmiĢtir. 

 

“Ġkinci yol, Türkiye‟den gelen yoldur”. 

19. yüzyılında milletler arasında ―Ġslam‘ı ortaya çıkaran; Arabîstan‘dır, 

dağıtan ve yayan ise; Türkiye‘dir‖ dediği herkes tarafından bilinmektedir. Bu, 

artık Osmanlı imparatorluğuna gelen mutluluğu hayal etmek olduğundan, 

esasında ―yenidünyadaki‖ Türkiye‘nin yerini değerlendirmeden gelen söz 

gibidir. Kazak aydınlarıyla irtibat kuran, geri kalan hayatında anılar yazan 

BaĢkurt emektarı Zaki Velidi Togan Ģöyle yazıyor: ―Ağabeyim Ġstanbul‘dan 

getiren kitapları düĢkünle okuyordum. Böylece, yaklaĢık 16-18 yaĢında bilim ve 

dinin iliĢkisiyle ilgili Ġstanbul‘da yayınlanmıĢ olan Ernest Renen, Amerikalı 

bilim adamı D.V.Drener, Alman ġopengauer, Mısırlı Muhamed Abdo ve Farid 

Vadji eserleri aracılığıyla öğrendim. Bunların birçoğu Ġslam sosyolojisini 

araĢtırmıĢtır‖. Zaki Velidi ve Kazakların birkaç aydını ortak bilim ve eğitim 

sahasında yaĢadığı gerçek ise, M.Abdo gibi ıslahatçılar eseri günümüze 

ulaĢmadı demek mantıksızdır (örneğin, G.KaraĢ onu okumuĢtur),  (Д.Қ., 69-б.). 

AraĢtırmaların kavramında göründüğü gibi, 20. yüzyılın baĢında Kazak 

milleti; seçme yol ayırımında idi. Eziyet altındaki milletin yok olma tehlikesi 

vardı. Bununla birlikte milli namusu uyandırıp, özgürlük yolunu, bilinçli ruhani 

mücadele yolunu seçmek lazımdı. 

―Ġlk önce maarifçilerin içinde Abay‘ın söylediği hayırlı yol ve Ibıray‘ın 

gösterdiği insanlık; ceditçiliğe getirdi. ‗Ceditçilik‘ kavramının Kazak dilindeki 

nüshası iki geçitten oluĢmakta diye sayılmaktadır. Birinci geçit; 1890-1911 

yılları öğrenme ve tecrübe alma dönemidir. Ġkinci geçit; ceditçiliğin yayılma, 

AlaĢ hareketiyle birleĢme dönemidir. AnlaĢıldığı gibi, ceditçilik; Rusya 

imparatorluğunun Müslüman bölgelerine ortak, gelenek ve yeniliğin sentezli 

olayıdır. Onu sade dildesöylersek, ―yenileme‖, ―birlik beraberlik için yeni yöne 

çıkmak‖ sözüne gelirdi‖ (Д.Қ., 79-б.). 

Dihan Kamzabekulı, Rusya imparatorluğu eziyetinde olan Müslüman 

milletlerinceditçilik hareketinin geliĢme özelliklerine önem veren Kazakistanlı 

bilim adamlarının içinde ilk bilim adamıdır. 20. yüzyıl baĢında Kazakistan‘da 

AlaĢ hareketi canlandı. Azerbaycan‘da aynı amaçları hedefleyen Musavat, 

Kırım‘da Milli-Fark, Özbekistan‘da ―cedidizm‖, Tataristan‘da itifak al-
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muslimun hareketleri geçti. Bu, sadece siyasi hareket değil, maarifçilik, 

manevilik etkinlikleri birleĢmiĢ akım diyor araĢtırmacı, D.Kamzabekulı.  

BaĢlamasında Kırım Tatarı Ġsmail Gaspıralı duran ―usul cedit‖ akımı 

yönünden Ģu anda sistemli, doğru yönlü olay olarak birkaç açıklamalar yapıldı. 

―Eğitim alanındaki Ġ.Gaspıralı ceditçiliği, Edil aydınları al-Kursavi (Âbdi 

ap-Nasır bin Ġbrahim Âbu-n-Nasır âl-Bulhari, 1776-1812) ve âl-Marjani (ġihab 

ad-din Harin bin Baha ad-din bin Subhan bin Âbdi âl-Karim, 1818-1889) 

eserlerinde yer almıĢ, 19. yüzyılın 90‘lı yılları Kazan‘daki Muhammadiya, 

Marjaniya, Kasımiya, Âmirhaniya, Âzimov, Ufa‘daki Usmaniya, Galiya, 

Hakimiya, Hasaniya, Orınbor‘daki Husayıniya, Vyatka eyaletindeki Ġj-Bubi 

medreselerinin değiĢik Ģekilde ders vermekle ilgili ilk tecrübelere dayanan 

aranmalar idi. Bu aranma ―hiçbir Ģey değiĢmesin‖ diyen eski yazı taraftarları ve 

PadiĢah hükümetini korkuttu. BaĢkurt bilim adamı A.H.FarhĢatov bununla ilgili 

Ģöyle demektedir: ‗Ceditçilerin kültürel yönüne ve hükümete dayanan yazı 

taraftarları çabuk ve istikrarla itiraz etti. PadiĢah hükümeti ise, Türk 

milletlerinin milli talebine siyasi ayrılma akımı olarak baktı. Fakat çarlık 

rejiminin toplu sürgün önlemleri, Müslüman milletlerinin yenilenmesine 

yönlendirilen doğal süreci durdurma imkânı olmadı‖ (Д.Қ., 80-б.). 

Konuyu ısrarla araĢtıran D.Kamzabekulı âl-Marjani kavrayıĢına göre her 

Müslüman Ġçtihada (düĢünmeye, eleĢtirel fikirleri anlatmaya, açıklığa) sahiptir: 

önceki Ġslam‘a dönmektir. 

Marjani tutumları, onun eserleri; belli bir dönemdeki Doğu ve Batı 

konusundaki etkili olay oldu. ġ.Marjani ilminin takipçisi Ġsmail Gaspıralı‘nın 

oluĢmasına verimli oldu diyor D.Qamzabekulı. 

―19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın baĢındaki dünya siyasi, manevi 

çekiĢme ve etkileĢimde Türk veya Rusya Müslümanlarının dıĢlanmaması için 

‗Kara Katepti Nar‘(―Қара қатепті нар‖) Ģahıs gerekirdi. Tarihi geliĢmenin 

tesadüfü değil, istediği; Türk soyunun bir oğlunu yirmi yaĢındaki âl-Marjani 

gibi Buhara medresesine değil, Paris‘in Sorbonna üniversitesine götürmek idi 

ve götürdü. Gerçekten de o Fransa‘ya kadar Voronej ve Moskova‘da, birazcık 

Ġstanbul‘da okumuĢtur. O zaman âl-Marjani 53 yaĢındaki Kazan‘in Birinci 

mahallesindeki cami imamı hem de oradaki medresenin müderrisi (profesöre 

makul) oluyordu. Türk halkını değiĢken dönemden kurtarma nasibi olan 

emektarın gençliğinden Fransız ve Rus‘lara ortak yazar Ġ.S.Turgenev‘in 

hüsnühatçısı olmasında da kanunilik vardır gibidir. Gaspıralı sadece aydınlanan 

Batı‘nın eksikliğini tamamlarsa, tırnak içindeki reformcusu olurdu. O nedenle 

arayıĢ ve tevekkül; onu Tunus, Mısır, Atina ve tekrar Ġstanbul‘a götürdü. 

20. yüzyıl baĢındaki AlaĢ aydınlarının özgür, maarifçilik hareketinde, 

maarifçilik yönünde Gaspıralı Ģahsının tarihte büyük önemi vardır. 
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Eğitim sistemindeki değiĢim, Rusya eziyetinden sıkıntı çeken Türk 

halkının siyasi yönünü oluĢturmaya çok uygun imkân verdiği kesindir. Öncü 

düĢünür, ileri muradı olan maarifçinin cesur neticeleri Rusya‘daki Türk 

milletlerinin gücünü yok etmektedir. Cengiz Han dönemini Rus tarihinde 

acımasızlık ve düzensizlik, yersizlik tarihi olarak tanıtmıĢtır. Bu açıdan Rusya 

imparatorluğunun gerçek yüzünü acımadan açık söyleyen Gaspıralı‘nın fikirleri 

doğrudan gelen belirli olarak keskinliğiyle hissettirecekmiĢ. YurtdıĢı milletlere 

gücünü göstermenin sınırdan aĢan delillerini dehĢete kapılarak anlatan 

Gaspıralı‘nın söyledikleri hakikatten yapılmıĢtır. ―Tatarlar sahiplenerek vergi 

aldılar, Asya oğulları olarak sık sık güzel kızları çaldılar. Fakat Rusya‘nın 

geleneğine ve dinine dokunmadı. Ben tarihçi değilim, yanılabilirim, ama 

Tatarlar Rusya‘yı düĢmanlarından koruyarak Rusya Birliği iddiasının ortaya 

çıkmasına etki olmuĢtur, - diye yazması bile, kahramanlıktır‖ (3, 25-б.). 

Sonraki dönemde 20. yüzyıl baĢındaki farklı akımlara uygun görülüp, 

bazen araĢtırmadan çıkarılıp, bazen dahil olan yaratıcı Ģahısların mirası 

ceditçilik anlamında da araĢtırılıp, irdelenmektedir. Bu yeni kavramın yönünü 

bilim esasında tasdik edilmekte, tarihi kaynak, malûmata dayanarak hakiki 

fırsatları yakalamakta zekiliğini göstermekte olan bilim adamı Dihan 

Kamzabekulı böyle diyor: ―Kısaca 20. yüzyıl baĢındaki Ģair-yazarların hemen 

hepsi Kazak hayatını değiĢtirmeye çalıĢan ceditçiliği kullandı. Onlar eserlerine 

bunu tek değil, maarifçilik temeline dayanarak ĢiirleĢtirdi. Millet kaderi 

tartıĢıldığı zor dönemde ġângerey Bökeyulı, MâĢhur-Jusip Köpeyulı, ġâkârim 

Kudayberdiulı, Narmanbet Ormanbetulı, vs. büyüklerden temsilciler olup, 

Âlihan Bökeyhan, Ahmet Baytursınulı, Muhamedjan Seralin, Gumar KaraĢ, 

Mirjakıp Dulatulı, Spandiyar Kobeyulı gibi orta kuĢağın öncüsünden baĢlayıp 

ve Baybatır Erjanulı, Bekmuhamed Serkebayulı, vs. gençlerin desteğiyle 

eğitim-maarifçilik alanının nitelikli dengeye çabuk geçmesine neden olan temel 

maarifçilik esasını kuran edebiyat ortaya geldi. Bu edebiyat, sıradaki görevleri 

yaptı: Birincisi, sosyal-ideolojik görevidir. Kazakların yaĢam tarzı dıĢ 

güçlerinden dolayı zorluk çeken dönemde onun millet olarak yok olmaması için 

edebiyat, milleti öne çıkarma görevini de üstlendi. ġair-yazarların tamamen 

maarifçilik konusunu almasının nedeni de bundandır. Ġkincisi, sosyal-estetik 

hizmetidir. Millet, her hangi bir durumda da manevi-estetik enerjiyi gerektirir‖ 

(Д.Қ., 127-б.). 

Gumar KaraĢ – yaratıcılık kaderi alaĢ sloganlı edebiyat, maarifçilik 

edebiyatla birleĢmiĢ bir Ģahıstır. ġair mirasının 20. yüzyıl baĢındaki değiĢik 

nitelikte ayağa durmuĢ milli akımın kendi girdabının diğer sıfatı hakkında 

biyograficiler her zaman gösteriyordu. Sonraki dönemdeki yaklaĢımlı 

araĢtırmaları dizmekte olan bilim adamı Dihan Qamzabekulı bu durumu 

keskinleĢtirip kesinleĢtiren idi. Dönemi, geniĢ yayılmıĢ milli muratlar 

yönündeki sesi çıkan Gumar KaraĢ hakkında, onun dürüstlük tutumlarından 

heveslenen, keskin ve cesur ruhu var, maarifçilikle ima edilen mücadele yönünü 
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sonraki kuĢak yeniden uygulayarak öğrenen durumu da vardır. Gelecekte Ģair 

mirasının tek sıfatı, açık imzası daha da belirgin olacağı bellidir. 

―Milli iddiayı ilerletmekle milletçilik konusunda yaratıcılığından tek 

tiplilik ve sistemlilik anlaĢılan Ģairlerden biri – Gumar KaraĢ. O, M.Abdo ve 

ġ.Afgani reformcularını biliyordu. 

…Gumar millet konusunda da bunun gibi düĢünüyordu. Ülkesinin 

yenilenmesini ve geliĢmesini destekledi‖ (Д.Қ., 165-б.). 

‗Jana ġıkkan Jastarga‘ (―Жаңа шыққан жастарға‖)Ģiirinde (―Аға 

тұлпар‖ külliyatı) Gumar halkının yeni kuĢağına, gençlerine güvenerek, ümit 

bağlayarak, millet muradına katlanarak söylemiĢtir. Bazen geçmiĢi süsleyerek, 

bazen zamana üzülerek, kederlenerek söyleyen Ģair umudun olduğuna inandığı 

gibi neĢeyle söyler.  

Balapannan bau tagıp, Балапаннан бау тағып, 

Talpınıp qolda ösirgen Талпынып қолда өсірген 

Sunqarlarım sendersin, Сұңқарларым сендерсің. 

Qulın kunnen ardaqtap, Құлын күннен ардақтап, 

Sutten sulı jem bergen Сүттен сұлы жем берген 

Tulparlarım sendersin, Тұлпарларым сендерсің. 

Qarangıga jarıq berip, Қараңғыға жарық беріп, 

Cihanga tegis nur ĢaĢqan Жиһанға тегіс нұр шашқан 

Tolgan ayım sendersin, Толған айым сендерсің. 

Qısılganda baratın, Қысылғанда баратын, 

Qinalgan kuni tabatın Қиналған күні табатын 

Bolgan barım sendersin, Болған барым сендерсің. 

Agıtqan qoyday Ģulagan, Ағытқан қойдай шулаған, 

Tilegimen khalıqtın Тілегімен халықтың 

Tânirim bergen erlersin, Тәңірім берген ерлерсің. 

Talma közder jetkende, Талма көздер жеткенде, 

Taygaq keĢu ötkende, Тайғақ кешу өткенде, 

Tilektes qara khalqına Тілектес қара халқыңа 

Qoldarın uĢın bergeysin, Қолдарың ұшын бергейсің. 

Senderge aytpay kimge aytam, Сендерге айтпай кімге айтам, 

Bir dep bilekterinnen Бір деп білектеріңнен 

Eki dep etekterinnen Екі деп етектеріңнен 

Ustaydı khalqın sengen son. Ұстайды халқың сенген соң. 

Köz adlında minekey, Көз алдыңда мінекей, 

Eki közi jaypırap, Екі көзі жаудырап, 

Torga tusip khalqın tur. Торға түсіп халқың тұр. 

ĠĢi-bauırın dert alıp, Іші-бауырын дерт алып, 

Jan alqımga taqalıp, Жан алқымға тақалып, 

Tulaboyı salqın tur. Тұлабойы салқын тұр. 
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Sender bari tapqanı Сендер бәрі тапқаны 

Tauıp munin aytkanı, Тауып мұңын айтқаны, 

Kunderdin kuni bolganda Күндердің күні болғанда 

Közderin sala jurgeysin. Көздерің сала жүргейсің. 

. 

ġair, gençlere talih ve mertebeye sahip olursanız, halk niye gerek diye 

söylemeyin, millet gibi cemaatin, kanı bir akrabayı, doğduktan beri beraber 

büyüyen canı var demesin diyor. Destek ol demesin diyor. 

 

 SONUÇ 

Gumar KaraĢ, Kazak Ģiirlerindeki geleneksel insanlık ve özgürlük 

destekleri ustalık yöntemlerini geliĢtirerek ileriye götüren zamanının öncü 

Ģairidir. 

AlaĢ sloganlı edebiyat temsilcilerinin tümü de ġâkârim de, Ahmet de, 

Mirjakıp da, Magjan da, MaqıĢ da, Narmanbet de, Sultanmahmut da, herkes de; 

zamanın keskin, güncel durumlarını canlandırıp, Ģiirlerle süsleyerek milletini 

uyandırmaktan vazgeçmediler. Bunun gibi Ģahısların tümünün de tutunmuĢ 

yönleri ve maksadı oldu. 

Yaratıcılık enerjilerini Türkçülük ve millet muradına uygun ve ülke 

geleceğiyle örtüĢtürerek halkı bu bilince yönlendirerek ömür boyu uğraĢan ve 

bu idealle yaĢayan Türk Dünyasının ve Kazakistan‘ın önemli kültür ve bilim 

adamıydı. 
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                             TARĠHSEL SÜREÇ ĠÇĠNDE ÇEVRESEL  

GÜVENLĠK POLĠTĠKALARI 

 Sonay ġAHĠN

 

ÖZET 

Soğuk SavaĢ öncesi askeri ulusal güvenlik kavramı olarak nitelendirilen 

güvenlik kavramı, soğuk savaĢ bitiminde değiĢen dünya Ģartlarına göre daha 

geniĢ bir alanda kullanılmaya baĢlanmıĢtır. KüreselleĢme ile birlikte ekonomik 

sosyal ve kültürel iletiĢimin hızlı yaygınlaĢması, serbest dıĢ ticaret uygulamaları 

ve geliĢtirilen teknolojiyle orantılı ihtiyaçların artması gibi nedenlerle dünya 

ülkelerinin güvenlik anlayıĢları da değiĢmiĢtir. Dünyadaki bu geliĢmelerle 

birlikte küresel boyutta ekonomik, sosyal, siyasal ve çevre sorunlarının 

artmasına neden olmuĢtur. Bu sorunlara bağlı olarak da, ulusal güvenlik 

anlayıĢının yeniden tanımlanması gereğini ve çevresel güvenlik tanımını ortaya 

çıkarmıĢtır. Soğuk SavaĢın sona ermesiyle değiĢen uluslararası güç dengeleri, 

yaĢanan ekolojik krizin ortaya çıkması ve sermaye birikimi krizi ile birlikte 

çevresel varlıkların sınırsız olmadığı gerçeği ile yüzleĢen endüstriyel geliĢimini 

tamamlamıĢ kuzey ülkeleri tarafından, ulusal güvenlik kavramının boyutları 

çevresel, sosyal, ekonomik, siyasal konuları da içine alarak kapsamı 

geniĢletilmiĢtir. Güvenlik kavramı ulusal güvenlik kavramı ile birlikte, politik 

güvenlik, ekonomik güvenlik, siyasal güvenlik, toplumsal güvenlik ve çevresel 

güvenlik boyutunda küresel politika ve belgelerde yerini almıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Çevre, güvenlik, çevresel güvenlik, ulusal güvenlik,  

 

 

ENVIRONMENTAL SECURITY POLICIES IN HISTORY 

ABSTRACT 

The safety concept, which was described as the national military security 

before the Cold War, has become to be used in a broader sense with the 

changing world conditions after the Cold War. In the meantime, states‘ 

understanding of security has changed with globalization, depending upon such 

developments as the fast spread of economical, social and cultural 

communication; free foreign trade practices; and technology. 

Such developments in the world has also brought about increasing 

economical, social, political and environmental problems at global level, which 

resulted in the necessity to redefine the national military security as well as the 

definition of environmental safety.     
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Following the shifts in the international balance of power, and ecological 

and capital stock crisis with the end of the Cold War, facing the fact that 

environmental creatures are not unlimited, the North countries that did not 

accomplish their industrial development extended the scope of the national 

security concept to include environmental, social, economical and political 

issues. The security concept gained its place in documents, including the 

dimensions of political safety, economical safety, social safety, and 

environmental safety as well as national security.  

Key words: Environment, security, environmental safety, national 

security.    

 

GĠRĠġ 

Yüzyıllar boyunca kapitalizmin yarattığı sermaye üretimine hem kaynak 

oluĢturmak hem de pazar ağlarını geniĢletmek için ABD, Almanya, Japonya, 

Ġngiltere, Fransa v.s. gibi endüstriyel geliĢmiĢliklerini tamamlamıĢ kuzey 

ülkeleri çevresel varlıkların kontrolünü daima ellerinde tutmuĢlardır. Süregelen 

bu süreçte ölçüsüz ve adaletsiz kaynak kullanımı sorunları ile birlikte özellikle 

güney ülkelerde yaĢanan kaynak çatıĢması, iç karıĢıklık, savaĢlar, nükleer ve 

diğer kimyasal silah uygulamalarının neticesinde çevresel risk faktörleri ortaya 

çıkmaktadır. Bu risk faktörleri ile birlikte iklim değiĢikliği, nüfus artıĢı, kıtlık, 

göç, çevresel bozulmalar, mülteci sorunları v.s. gibi faktörler çevresel güvenlik 

kavramı içinde yer almaktadır. Çevresel güvenlik içerisinde yer alan terör, iç 

çatıĢma, mülteci sorunu, göç gibi risk faktörleri çevresel güvenlik tehditleri 

olarak birçok ülkenin güvenlik stratejisinde yer verilmektedir. Ulusal Güvenlik 

stratejisi içinde çevresel güvenlik tehditlerine yer veren kuzey ülkeleri bazı 

durumlarda bu tehditleri öne sürerek az geliĢmiĢ ve geliĢmemiĢ ülkelere(güney 

ülkeleri) askeri müdahaleler yapabilmektedirler. Kuzey ülkelerinin doğal 

varlıkların ve bu kaynaklara giden sosyo-ekonomik, coğrafi stratejik kanalların 

denetimini sağlama çabası uluslararası platformda geliĢtirilen politikalarda da 

kendini hissettirmektedir. 

Bu çalıĢmada güvenlik kavramı yaklaĢımları ve ulusal güvenlik 

kavramının yeniden tanımlanması tarihsel süreç içerinde incelenmektedir. 

Kapsamı geniĢletilen ulusal güvenlik konularından çevresel güvenlik kavramı 

yaklaĢımları ve risk faktörleri bu alanda yapılan çalıĢmalar çerçevesinde kuzey 

ve güney ülkeler iliĢkisi bağlamında tarihsel olaylar ve oluĢturulan politikalar 

çerçevesinde incelenmiĢtir. 

Tarih boyunca insanoğlu bulunduğumuz çevre içerisinde doğayı kendi 

lehine kullanarak yaĢamını sürdürmeye çalıĢmıĢtır. GeliĢen teknoloji ve 

keĢifler, ülkelerin artı ürün elde etmesi, pazar ağlarını geliĢtirmesine ve çevresel 

varlıklar üzerinde stratejiler oluĢturmasına olanak sağlamıĢtır. Özellikle 15. 
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yüzyıldan bu yana kuzey ülkeleri, ülke refahına kaynak teĢkil eden çevresel 

varlıkları barındıran diğer geliĢmemiĢ ülkeleri sömürgeleĢtirerek denetimi elde 

tutmaya çalıĢmıĢlar ve sömürge ülkelerindeki çevresel varlıkların akıĢı 

üzerindeki denetimlerini sağlamak amacıyla birbirleri ile devamlı çatıĢma 

halinde olmuĢlardır. 18. ve 19. yüzyıllarda Sanayi Devrimi ile birlikte, sanayi 

malları seri üretimi ve teknolojinin hızlanmasıyla, kaynak akıĢı ve pazar 

üzerindeki kontrolün önemi daha da hız kazanmıĢtır.  

20. yüzyıla gelindiğinde ise, sömürge ülkelerin ulus devlet olarak ortaya 

çıkmasıyla sermaye hareketlerinin bu ülkeler üzerindeki kontrolü kalkınma 

modelleri ile kendini göstermiĢtir. Soğuk SavaĢ yıllarında sermayeyi ellerinde 

bulunduran kuzey ülkelerinin hızlı ekonomik büyümeleri ile 1970‘lerde 

sermaye birikimi krizi yaĢanmasına ve ayrıca sanayileĢmenin getirdiği ekolojik 

krize neden olmuĢtur. KüreselleĢme ile teknolojik yeniliklerin artması ve 

çevresel varlıkların ölçüsüz kullanımı küresel ekolojik krizi daha da artırmıĢtır. 

GeliĢen bu süreçte dünyada kuzey ülkelerin sermaye üretimini devamlı artırmak 

için dünyada bulunan çevresel varlıkları ölçüsüz kullanması, kaynakların 

adaletsiz dağılımını devam ettirmesi ortaya çıkan kıtlık, kaynak çatıĢmasını da 

beraberinde getirmektedir. Tüm bu geliĢmeler sonucunda meydana gelen 

çevresel bozulmalar, kaynak kıtlığı, nüfus artıĢı gibi sorunlar; sosyal, ekonomik, 

siyasal istikrarsızlık ve çevresel faktörleri de içine alan yeni bir güvenlik 

tanımlanması hususunda tartıĢmaları beraberinde getirmiĢtir. Bu bağlamda 

KentleĢme ve master planlamalar üzerinde de, bilim adamları psikolojik 

süreçleri de kapsayacak biçimde; çeĢitli çalıĢmalar yaparak kente yönelik 

önemli sorunların çözümünde yeni kent modelleri önerilerinde bulunarak 

ekolojik çevre ve demografik yönden çevre güvenliği politikalarını gündeme 

taĢımıĢlardır(Bkz.Tuncay, Almanya, 2011). 

1990‘lı yıllarda çevresel varlıkların küresel ısınma ve iklim değiĢikliğine 

bağlı temiz su kaynaklarının ve tarım alanlarının yok olacağı tehdidi ile karĢı 

karĢıya kalan kuzey ülkeleri, enerji kaynakları, tarımsal alanların korunması 

gibi çevre faktörünü de içine alan güvenlik kavramının boyutlarını geniĢletme 

stratejisi izlemiĢlerdir. Çevresel güvenlik kavramı, yine bu yıllarda resmi 

belgelere yansımıĢtır. Bu belgeler arasında önem arz eden belgelerden biri olan 

ve UNEP tarafından, dünya genelinde herhangi bir yerde çıkacak olan bir 

felaketin veya olumsuz bir durumun tüm dünyayı tehdit edebileceği gerçeği ve 

son zamanlarda çevreye verilen tahribatın gelecekte nasıl sorunlar ortaya 

çıkarabileceği düĢüncesinde bu sorunların önlenmesi ve çözülmesi konusunda 

―Ortak Geleceğimiz Raporu‖ dur. 

2000 li yıllara gelindiğinde ise yine kaynak çatıĢması ve iklim değiĢikliği, 

su ve toprak gibi doğal faktörlerle nüfus, kentsel ve kırsal sorunlar üzerindeki 

risklerin önemi artmıĢ, hatta küresel ısınma neticesinde kutuplardaki buzulların 

erimesiyle kuzey ülkelerinin bölgedeki kaynaklar konusunda etki alanlarını 

belirleme çabası içine girmiĢlerdir 
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1. ULUSAL GÜVENLĠK VE ULUSAL GÜVENLĠKPOLĠTĠKALARININ 

DÖNÜġÜMÜ   

Soğuk SavaĢ yıllarında ve öncesi ulusal sınırların korunmasına yönelik 

ulusal güvenlik anlayıĢı, soğuk savaĢın bitimiyle yeni bir anlayıĢa yerini 

bırakmıĢtır. Bu yıllarda iki süper gücün mücadelesi ile ortaya çıkan nükleer 

tehlike, çevresel varlıkları barındıran bölge ve ülkeler üzerinde kaynak 

çatıĢmasından kaynaklı savaĢ ortamı ve sanayileĢmeyle doğanın ölçüsüz 

kullanımı güvenlik boyutuna sosyal, ekonomik, siyasal ve çevresel konular da 

eklenerek kapsamı geniĢletilmiĢtir.  

Bu bölümde güvenlik kavramının genel tanımı ve tarihsel değiĢimi 

anlatılmıĢtır. 

1.1. Ulusal Güvenlik ve Güvenliğin Yeniden Tanımlanması  

Kullanım alanları içinde bir tehlikeye yönelik tedbir alma ve savunma 

algısı üzerine kullanılan güvenlik kavramı, coğrafi bölgelerin stratejik önemine 

göre bölge güvenliği, toplumun, devletin, uluslararası ve diğer grupların ve 

dolayısıyla bireyin güvenliği gibi birbirini etkileyen unsurları içermektedir 

(Dedeoğlu, 2008, s.24). 

Güvenliğin geniĢ alanda algılanmasına rağmen net bir tanımı yoktur. 

Genelde askeri tehditlere oluĢturulan önlemler bütünü olarak ulusal güvenlik 

tanımı yapılmıĢtır. 

Ulusal güvenlik, devletlerin her türlü ulusal tehditlere karĢı güvenliklerini 

sağlamaya iliĢkin önlemler olarak kullanılan bir terimdir. Dolayısıyla ―ulusal 

güvenlik‖, ulus – devletlerden oluĢan bir dünya siyasal yapısı içinde ulus 

güvenliğinin geliĢimini sağlayan yöntemler bütünü olarak düĢünülebilir (Bilgin, 

2006, s.8). Bu bağlamda ulusal güvenlik, ―bir devletin sahip olduğu değerlere 

yönelik tehditlerin olmadığı ya da çok az olduğu bir durum olarak 

tanımlanabilir‖ (Kasım, 2006, s.20). 

Aslında güvenlik kavramı uluslararası literatürde de sürekli tartıĢılan bir 

konudur. Özellikle Realistler ve Neorealistler tarafından da güvenlik kavramı 

uluslararası iliĢkilerde geliĢtirilmiĢtir. Hobbes, Machiavelli, Rousseau ve Klasik 

Realist düĢünce ekolünü geliĢtiren Edward H. Carr ve Hans Morgenthau gibi 

yazarlar devletlerin, sınırlarını korumaya ve ülke çıkarlarına yönelik her türlü 

Ģiddet ortamında güvenlik stratejisi izleyebilecekleri görüĢünde birleĢmiĢlerdir. 

―Neorealist‖ Kenneth Waltz ve John Mearsheimer gibi yazarlarca da güvenliğin 

uluslararası iliĢkilerin bir sonucu olduğu sonucuna varmıĢlardır. Ülke çıkarları 

ve dünyadaki her türlü rekabet ortamının uzlaĢmacı bir yapının oluĢmasına izin 

vermeyeceği ihtimalinde bulunmuĢlar ve devletlerin güç için güvenliği 

geliĢtirdiklerini savunmuĢlardır (Baylis, 2008, s.72,73). 
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Diğer yandan her devletin kendi taleplerine göre güvenlik algılamaları 

farklıdır. Günümüz dünyasında uluslararası düzlemde güvenlik kavramı 

düĢünüldüğünde devletlerin veya toplulukların refah ve çıkarları doğrultusunda 

talepleri de birbirleriyle uyuĢmamaktadırlar. Uluslararası sistemin bütününü 

oluĢturan aktörlerin bu talepleri arasındaki farklılık tarih boyunca uzlaĢma ve 

çatıĢma ikilemi arasında geçmiĢtir. Ancak gıda sıkıntısı, çevresel bozulmalar, 

nükleer silahlanma ve savaĢlar aslında uluslararası tüm ülke ve topluluklar için 

tehdit olarak algılanmaktadır. Dedeoğlu bu tehditunsurlarını sistemin bütünü 

içinde iki tür davranıĢ olarak ele almaktadır: 

1. Tehdide direnç sağlamak için aralarında iĢbirliği kurarlar. Bu tür 

iĢbirliği kendisini iki biçimde gösterir. 

a) ĠĢbirliği yalnızca bir araya gelenlerin güvenliğinin esas alır, 

b) ĠĢbirliği, sistemin bütününün güvenliğini esas alır. 

2. Tehdide direnç sağlamak için tehdidi ortadan kaldırmaya muktedir en 

güçlü aktörün denetimi altına girilir. Bu durum, asimetrik bir karĢılıklı 

bağımlılık anlamına gelebileceği gibi, bir bağımlılık iliĢkisine de karĢılık 

gelebilir (Dedeoğlu,2008, s.25,26). 

Devletler için bir araç veya bir amaç olarak kullandıkları güvenliğin bir 

maliyeti de söz konusudur. Bu açıdan devletlerin güvenliğe verdikleri değeri 

Kasım‘a(2006) göre, üç yaklaĢımla açıklanabilir. Bunlar ― ―asli değer 

yaklaĢımı‖, ―öz değer yaklaĢımı‖ ve ―marjinal değer yaklaĢımıdır‖. Asli değer 

yaklaĢımına göre, özgürlük ve refah gibi diğer değerlerden sağlanan faydaların 

kullanılabilmesi için güvenlik mutlaka gereklidir. Asli değer yaklaĢımı ile ilgili 

olarak tartıĢılabilecek olan konu, mutlak güvenliğin mümkün olup olmadığı ve 

devletlerin gerçektende güvenliklerini baĢka değerler için riske atıp atmadığıdır. 

Bu noktada, bazen devletlerin yeni değerlere sahip olmak için güvenliklerini 

riske atabildikleri ve bazen de savaĢ durumunda bile bütün kaynaklarını 

seferber etmedikleri söylenebilir. Öz değer yaklaĢımı ise, güvenliği önemli 

değerlerden birisi olarak görürken diğer değerlerin de bu bağlamda dikkate 

alınması gerektiğini ileri sürmektedir. Marjinal değer yaklaĢımı, azalan son 

birim yararı kanununun, diğer değerlere olduğu gibi, güvenliğe de uygulanabilir 

olduğu varsayımından hareket etmektedir. Bu yaklaĢıma göre, güvenliğin değeri 

güvenlik için kullanılacak kaynakların değeriyle birlikte dikkate alınmalıdır. 

Sonuçta askeri açıdan güvenliğin sağlanması da kıt olan kaynakların tahsisi ile 

ilgili bir konudur (Kasım, 2006: s.21). 

Dietrich Fischer‘e göre,  güvenlk ―sadece savaĢtan korunmak ya da 

savası engellemek demek değildir. Aynı zamanda hayatta kalabilmemizi ve 

refahı etkileyen muhtemel tehlikelerden korunmayı da içerir. SavaĢtan 

korunmanın tek yolu askeri tehditlere karsı koymaktan geçmez. Muhtemel 

savaĢ nedenlerine dikkat etmek ve muhtemel çatıĢmaları öngörebilmek ve 
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bunları bir savaĢa yol açmadan önce çözebilmek, güvenliği sağlamak için doğru 

yaklaĢımlardır‖ (KüçükĢahin, 2006, s.10).   

Tarih boyunca literatürde tartıĢıla gelen güvenlik kavramı, her ne kadar 

bireysel güvenlik mi ulusal güvenlik mi uluslararası güvenlik mi kavramları da 

farklı da olsa temelde tehditlere karĢı birey ve grupların korunma ve askeri 

anlamda ulusal güvenlik kavramında yoğunlaĢmıĢlardır. Ancak bazı 

araĢtırmacılarca sadece askeri tehditlere karĢı kavramsallaĢan güvenlik anlayıĢı 

II. Dünya SavaĢından sonra dünyada değiĢen politikaların göz ardı edilmemesi 

gerektiği üzerinde eleĢtiriler yapmıĢlar ve ulusal güvenlik kavramı kapsamının 

geniĢletilmesi hususunda tartıĢmalar baĢlamıĢtır (Baylis, 2008, s.73). 

1.2. Yeni Ulusal Güvenlik Politikaları 

Güvenlik kavramı, uluslararası boyutta dıĢ tehditlere karĢı algılandığında 

askeri güvenlik temelinde ulusların imkân ve kabiliyetleri ile talepleri 

doğrultusunda strateji ve uygulamalarına dayanır. Bir ulusun tek baĢına askeri 

yetenek ve imkânlarının olması diğer uluslar açısından askeri tehdit olarak 

algılanır. Bu tehditlere karĢı devletler karĢılıklı olarak, yetenek ve imkânlarına 

göre teknolojilerini, ekonomilerini geliĢtirmek ve siyasi politikalarına buna göre 

belirlemek zorundadırlar.  Bu açıdan bakıldığında, tarihsel süreçte 19. yüzyıla 

gelinceye kadar Batı Ülkeleri, ABD ve Japonya gibi hegemon kuzey ülkeleri 

arasında ülke çıkarları ve kaynak denetimi üzerinde askeri mücadeleler 

yaĢanmıĢtır. Bu güçler tarafından Afrika,  Asya, Orta Doğu ülkelerinin büyük 

çoğunluğu sömürgeleĢtirilmiĢ ve kendi aralarında bu ülkelerdeki kaynak 

denetimi üzerinde çatıĢmalardan kaynaklı ulusal çıkarlarını gözeten güvenlik 

stratejileri izlemiĢlerdir. 20. yüzyılın baĢlarına gelindiğinde ulus devletler 

sömürgeciliğin sona ermesi ile bağımsızlıklarını elde etmiĢlerdir. Hegemon 

güçler arasındaki kaynak denetimi böylece bölgesel bir boyut kazanmıĢ ve 

güvenlik stratejileri de değiĢmeye baĢlamıĢtır. II. Dünya savaĢı sonrası iki süper 

gücün oluĢturduğu iki kutuplu dünya düzeninde ise oluĢan nükleer tehlike ve 

diğer evrensel savaĢ ihtimalleriyle güvenlik kavramının boyutunun kapsamı 

geniĢlemiĢtir (Buzan, 2008, s.109-112). 

1990‘lı yıllarda SSCB‘nin dağılmasıyla ve 1980‘li yılların sonlarında 

küreselleĢen uluslararası dünyada, ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda 

yeniden yapılanma söz konusu olmuĢtur. Teknolojinin hızla geliĢmesiyle ve 

değiĢen bu düzlemde küresel demografik, çevresel ve siyasal sorunları 

beraberinde getirmiĢ ve uluslararası tehdit algılamaları da değiĢmiĢtir.―Artık, 

ulusal güvenlik ve ulusal çıkar kavramlarını Soğuk SavaĢ koĢullarının 

geleneksel ―sıfır toplam‖ mantığı yerine; uluslararası ―karĢılıklı bağımlılıkları‖ 

dikkate alan, çatıĢma yerine iĢ birliğini öne çıkaran ve olayları liberal (idealist) 

çerçevede irdeleyen yaklaĢımlar güç kazanmıĢtır. Bu çerçevede, ulusal 

güvenliğin ve ulusal çıkarın tanımlanma parametreleri ile birlikte tehdit 

algılamaları ve güvenlik politikaları da içerik değiĢtirmiĢtir (Bilgin, 2006, s.13). 
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Siyasi, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarda kapsamı geniĢletilen 

güvenlik kavramındaki bu geniĢlemeye paralel olarak risk ve tehdit kavramları, 

bu boyutlarda askeri konuların yanı sıra devletin bütün organlarını da 

ilgilendiren bir mahiyet almıĢtır. Aynı bağlamda güvenlik, pasif yapıdan sürekli 

değiĢen ve takip edilmeyi gerektiren aktif bir yapıya geçmiĢtir (KüçükĢahin, 

2006, s.7). 

Soğuk SavaĢın sona ermesiyle geniĢleyen ulusal güvenlik konularından 

biri de çevresel güvenliktir. Sonraki bölümde, çevresel güvenlik kavramı 

anlatılıp, uluslararası politikalar çerçevesinde incelenecektir. 

 

2. ÇEVRESEL GÜVENLĠK  

DeğiĢen ulusal güvenlik kavramı çerçevesinde; çevre ve iklimle ilgili 

olan sulak alanlar, tarım alanları, ormanlar biyolojik çeĢitlilik, hava, su, toprak 

verimliliği ve sürekliliği ulusal ve küresel güvenlik açısından önem arz 

etmektedir. Bu faktörler askeri güvenlik unsurları ile karĢılaĢtırıldığında ülke 

toprakları sınırını güvenliği için yapılan askeri mücadeleler kadar artık, 

erozyonla kaybedilmiĢ topraklar, ormanlar veya iklim değiĢikliğine bağlı 

çevresel bozulmalara bağlı kıtlık, çatıĢma, açlık, göç v.s gibi tehditler de küresel 

anlamda önem taĢımaktadır.  

Bu bölümde çevre sorunları ele alınarak güvenlik arasındaki bağlantı 

incelenerek, çevresel güvenlik, tarihsel geliĢimi ve risk faktörleri anlatılacaktır. 

2.1. DeğiĢen Ulusal Güvenlik Bağlamında Çevre 

Çevre; insanlar, hava, su, doğal kaynaklar, bitkiler, hayvanlar oluĢturan 

tüm canlı ve cansız varlıkların yaĢam boyu iliĢkilerini sürdürdükleri ve 

etkileĢim halinde bulundukları bir ortam olarak tanımlanabilir (Karacan, 2007, 

s. 3). Bu tanım içinde güvenliğe konu olan çevre unsurlarının içinde özellikle 

insan yaĢamı için önemli olan yenilenebilir ve yenilenemez olarak ikiye ayrılan 

çevresel varlıklar önem arz etmektedir. Petrol, madenler gibi yenilenemeyen 

çevresel varlıklar üzerinde çevresel çatıĢmalar olduğu gibi su kaynakları gibi 

çevresel varlıkların da zaman içinde insan tahribatlarıyla bozulma riski göz 

önünde bulundurularak, özellikle son yıllarda çatıĢma nedeni olabileceği 

düĢünülmektedir. Dolayısıyla artan nüfus oranı, çevresel varlıkların azalması 

veya kalitesinin bozulması ve bu varlıklar üzerindeki çatıĢmaların geniĢ bir 

boyut kazanması çevre ve güvenlik arasında nedensellik iliĢkisi kurulmasının 

gerekliliğini ortaya koymaktadır (Mazlum, 2003, s.14,18). 

Sanayi ve teknolojinin geliĢmesi, nüfusun artması, tüketime yönelik 

ürünlerin çeĢitliliğinin artması ve buna bağlı yaĢam standartlarının yükselmesi 

gibi nedenlerle giderek sanayi girdilerine ve enerji kaynaklarına daha çok 

ihtiyaç duyulmaktadır. Enerjinin üretimi ve sanayi ürünlerinin üretim sürecinde 
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oluĢan atık ve gazların çevreye verdiği zararların yanında, enerji kaynaklarının 

ve diğer yenilenemeyen kıt çevresel varlıkların giderek azalması ülkeler 

arasında çatıĢmalara neden olabilmekte ve hem ulusal hem de küresel kapsamda 

güvenliği tehdit eden bir hal almaktadır. SanayileĢmenin hızlanması, kıt 

çevresel varlıklar üzerindeki çatıĢma ve sonrasında yaĢanan savaĢ ve nükleer 

silah test uygulamaları ve tüm bu olayların çoğunluğunun yaĢandığı güney 

ülkeler olarak Üçüncü Dünya Ülkeleri ve GeliĢmekte Olan Ülkeler üzerinde 

yaĢanan sömürünün ardından kalkınamamıĢlığın verdiği aĢırı nüfus artıĢı, 

erozyon, çölleĢme, salgın hastalıklar ve göç gibi tüm dünyayı etkileyen risk 

faktörleri ortaya çıkmaktadır (Dikmen, 2004, s.31). 

Elieen Claussen‘ a göre; "Çevre sorunları genellikle savaĢların tek nedeni 

olmaz, ancak diğer gerilim unsurlarıyla birleĢtiğinde önemli bir etken olur. 

Doğal kaynaklarda meydana gelen kıtlıklar sokaklara kızgın güruhlar salmaz 

fakat bu kıtlıklar yoksulluk, açlık, etnik gerilimler, göç ve devletlerin 

zayıflaması gibi ikinci etkiler doğurarak savaĢlara yol açar." DemiĢtir (Dikmen, 

2004, s.31,32). Literatürde bu çerçevede çevre sorunlarının önemli derecelerde 

tehdit oluĢturduğu bu yüzden güvenlik kapsamı içinde yer alması ve yüksek 

politika düzeyinde ele alınması gerektiğini savunan çalıĢmalar olduğu gibi, bu 

konuların kuzey ülkelerin küresel kaynak denetimini sürdürmek üzere izlemiĢ 

oldukları bir politika aracı olduğunu savunan çalıĢmalar da mevcuttur (Dikmen, 

2004, s.31,32). 

Nitekim her ne kadar çevresel bozulmalara bağlı geliĢen siyasal ve sosyal 

olaylar savaĢlara neden olsa da bu çevresel bozulmalara zemin hazırlayan yine 

çevresel varlıklar üzerindeki denetimi elde etme mücadelesidir. Bu mücadeleler 

sosyo-ekonomik olduğu gibi askeri müdahaleler de olabilmektedir. Ayrıca 

güvenlik politikaları, yatan sermayenin uluslararası düzlemde daha rahat 

hareket edebilmesi ve yatırımlarına ve kaynak teĢkilden hammadde giden 

güzergâhların güvenliğinin sağlanması temelinde oluĢturulur (ġengül, 2011, s. 

2).  

Kıt çevresel varlıklar üzerinde çatıĢma, çevresel kirliliğin artması ve 

çatıĢmaya konu olan coğrafya ve küresel anlamda siyasi, askeri, ekonomik ve 

sosyal konular farklı boyutlarıyla artık tüm dünya tarafından dikkate alınmaya 

baĢlanmıĢtır. Ve akabinde askeri tehditlere karĢı ulusal güvenliği sağlamak veya 

bir savaĢı engellemek olarak tanımlanan ulusal güvenliğin, zaman içindeki 

dünya genelinde dillendirilen bu kaygılar ve ayrıca yaĢanan çevresel felaketler 

neticesinde kapsamı geniĢletilmiĢtir (AltıntaĢ, 2003, s. 131,132). Aynı zamanda 

geliĢmiĢ Dünya ülkeleri tarafından 1970‘lerde yaĢanan petrol Ģokları, 1980‘li 

yıllarda yaĢanan Çernobil faciası gibi sorunlarla karĢılaĢınca artık ulusal 

güvenliğin ulusal stratejilerle sağlanmayacağı ve çevresel felaketlerin tüm 

dünyayı etkileyebileceği düĢüncelerinden yola çıkılarak güvenlik kavramı ve 

küresel boyutta çevre, sosyal, siyasal faktörler de ele alınarak sorgulanmaya 

baĢlanmıĢtır (Türk, 2008, s.63). 
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Çevre ve güvenlik arasındaki bu bağlantı 1970‘li yılların sonu ve 1980‘li 

yıllarda literatürde tartıĢılmaya baĢlanmıĢ ve zaman içinde çevresel bozulmalara 

bağlı geliĢen kıtlığın küresel boyutta çatıĢmaya zemin oluĢturacağı üzerinde 

durulmuĢtur. 1990‘lı yıllarda ise kıtlığa bağlı bu çatıĢmanın boyutlarının daha 

ciddi sonuçlar doğuracağı tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır (Dalby, 2008, s.180). 

Literatürde Çevrenin kirlenmesine ve kıt çevresel varlıkların da 

azaldığına dair en çok ses getiren araĢtırmalardan birisi, 1972 yılında Roma 

Kulübü ―Büyümenin Sınırları‖ adı altında araĢtırma raporudur. Bu rapor; dünya 

ölçeğinde üretimin ve nüfusun artması ve doğal kaynakların artan bir Ģekilde 

tüketilmesi sonucu, yüzyılın sonunda doğa yaĢanamayacak hale gelebilir tezini 

öne sürmüĢtür (Önder, 2003: 99). Çevre ve güvenlik arasındaki bağlantıyı 

anlatan birçok önemli çalıĢma yapılmıĢ olsa da, çevresel güvenlik kavramı için 

önemli bir araĢtırma olan 1983 ‗te Richard H. Ullman‘ın ―Redefining Security 

adlı çalıĢmasıdır. Bu çalıĢmada Ullman, ulusal güvenlik için tehdit unsurlarını 

tanımlamıĢ ve askeri tehdit olarak algılanan ülke içinde kiĢi, grup ve toplumun 

ülke içinde ve dıĢında oluĢturduğu askeri tehditlerin dar kapsamda nitelendiğini 

açıklamıĢtır. Yazara göre tehdit unsurları ülke içinde ve küresel boyutta 

oluĢabilecek çevresel felaketler, salgın hastalıklar, göç, aĢırı nüfus artıĢı ve 

çevresel varlıkların tükenmesi gibi tehditlerin geliĢmiĢ ülkeler ve ABD‘nin 

refahını olumsuz etkileyeceğini belirtmiĢtir. ABD‘nin kendi güvenliğini 

sağlaması için içerdeki karmaĢadan çok sağlıklı bir toplum için gerekli olan 

çevresel varlıkların yoğun bir Ģekilde bulunduğu Üçüncü Dünya Ülkelerindeki 

kaynak yönetiminde etkin olma gerekliliğini savunmuĢtur ki bu kaynaklar 

üzerinde Ullman‘ a göre, SSCB gibi diğer güçlerin kontrol edebileceği ihtimali 

de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca Üçüncü Dünya Ülkelerinde yaĢanan 

ve yaĢanması muhtemel kıtlık, salgın hastalık vb. gibi faktörleri ABD‘nin ve 

Kuzey ülkelerinin ulusal güvenliğine tehdit olarak nitelemiĢtir (Ullman, 1983, 

s.133.140.141). 

1990‘lı yıllarda ―çevre sorunlarının ve küresel ısınmanın temiz su 

varlığını ve tarımsal alanları daha da kıtlaĢtıracağı, gıda üretimini sınırlayacağı, 

küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesinin kıyı ülkelerinde 

toprak kayıplarına ve bu nedenle güvenlik sorunlarına yol açacağı vb. kaygıların 

ulusal ve uluslararası ölçekte, politik ve akademik çevrelerde yaygın biçimde 

dillendiriliyor olması çevresel tehditlerin de güvenlik stratejilerine dâhil 

edilmesine zemin hazırlamıĢtır‖ (ġengül, 2010, s.3). 

YaĢanan bu sorunların geneli güney ülkelerinde gerçekleĢmesi ve bu risk 

faktörlerine karĢı batı ülkeleri, güvenlik politikalarının belirlenmesini ve 

kavramsal boyutunun yeniden ele alınmasının nasıl olacağını kendi ülkeleri 

açısından bakarak ĢekillendirmiĢtir (ġengül,2010, s.3). 1990‘lı yıllarda 

ABD‘nin öncülüğünde sosyo-ekonomik güçlü devletler, bir yandan, 

küreselleĢme ile insan hakları, çevrenin korunması, barıĢçıl ve demokratik 

yönetimler gibi konuları ön plana çıkarırken, bir yandan da bu baĢlıklar adı 
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altında kendi ülkelerinin ekonomik, siyasi refahı için güney ülkelere müdahale 

etmekten kaçınmamıĢtır. Bu bağlamda kuzey ülkelerin ekonomisinin ve 

refahının sürekliliği için askeri ve diğer yaptıkları müdahaleler ile güney 

ülkelerdeki enerji ve ekonomik kıt kaynakların, bu kaynakların dağılımı ve 

ülkelerine giden yolların güvenliğini sağlamak adına alınan önlemler kapsamı 

geniĢletilen güvenlik kavramı içinde yerini bulmaktadır (Demiray, ĠĢcan, 2008, 

s.141-143). 

Bu kapsamda, çevresel güvenlik kavramı içinde tehdit unsurları ise; 

çoğunluğu yüzyıllar boyunca sömürülen güney ülkelerinde yaĢanan çölleĢme, 

tarımsal ve su kaynaklarının kalitesinin bozulması ve geliĢmemiĢliğin verdiği 

salgın hatalıklar, nüfus artıĢı, terör, iç çatıĢma, organize suçlar göç v.b. 

sayılabilir.   

2.2. Çevresel Güvenlik Risk Faktörleri 

Çevresel güvenlik kavramı 1970 ve 1980‘li yıllardan bu yana 

akademisyenler, sivil toplum kuruluĢları ve politikacılar tarafından tartıĢılmaya 

baĢlanmıĢtır. 1990‘lı yıllarda ise uluslararası uygulama alanlarında politikalarda 

yerini almıĢtır. Farklı yazarlar ve araĢtırmacılar tarafından güvenlik ve çevre 

arasındaki bağlantılar farklı boyutlarda ele alınmıĢtır. Bazı araĢtırmacılar dar bir 

yaklaĢımla sadece çevre ve çatıĢma arasındaki bağlantıya yoğunlaĢırken, 

bazıları da çevresel değiĢmelerden ve küresel yaĢanan sosyal, ekonomik ve 

siyasal sorunların sonucunda ortaya çıkacak çatıĢma ve küresel felaketler 

boyutunda çalıĢmalarını yapmıĢlardır (Renner, 2006, s. 11).  Dolayısıyla 

çevresel güvenlik kavramının ortak bir tanımı yoktur. Çok az ülke veya 

uluslararası örgütler tarafından resmi olarak çevresel güvenlik tanımı 

yapılmıĢtır (Türk, 2008, s. 57). 

Çevresel değiĢimin getirdiği sosyo-ekonomik, siyasal risk faktörleri 

kapsayan çevresel güvenlik kavramı genel anlamda ―Çevresel güvenlik; 

çevresel kaynakların niteliğinde, niceliğinde ve sürekliliğinde oluĢabilecek bir 

değiĢim; kaynakların ve üretilen ürünlerin adil olarak dağıtılmaması; canlıların 

yaĢama, barınma, üreme ve özgürlük haklarının azalması ya da yok olması‖, 

uygun yaĢam ortamının ortadan kalkması olarak tanımlanabilir (Uğurlu, 2006, 

s. 72). 

Bu bağlamda çevresel güvenlik kavramının boyutlarını Uğurlu Ģu Ģekilde 

genelleĢtirmiĢtir: 

1. Dünya ölçeğinde insan türü ve diğer canlı varlıkların yaĢamlarını ve 

varlığını tehlikeye düĢürecek olan çevresel kriz.  

2.  Çevre sorunlarının ekonomik ve siyasal istikrarı tehdit eden niteliği.  
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3. Çevresel kaynakların bölüĢülmesi ve çevreden kaynaklanan sorunların 

ülkeler ve topluluklar arasında çatıĢmalara neden olma riskidir 

(Uğurlu, 2006, s.72).   

Bu risk faktörlerinden de anlaĢılacağı üzere Dünya literatüründe Ġklim 

değiĢikliği, ozon tabakasının incelmesi,  su kıtlığı, nüfusun artması, kaynak 

tükenmesi, insan göçü, çevresel bozulma, çölleĢme, erozyon vb. gibi sorunlar 

temel çevresel güvenlik riskleri olarak kabul edilmektedir.  

 

2.2.1. Kaynak Kıtlığı ve Kaynak ÇatıĢmasından Kaynaklanan Risk 

Faktörleri 

14. yüzyılın sonlarında, Avrupa ülkelerinin Asya ve Afrika ülkelerinde 

baĢlattığı keĢiflerle ortaya çıkan kapitalist dünya sistemi, aĢamalı bir Ģekilde 

tarihsel dönemlerde değiĢerek hammadde elde etmek için sömürgeleĢtirilen 

bölge alanını da geniĢletmiĢtir. Bu bölgelerde hammadde akıĢı adına çevreye 

geri dönüĢü olmayan zararlar verilmiĢ ve 18. ve 19.ortaya çıkan yüzyılda sanayi 

devrimi ile birlikte de sermaye birimine ve geliĢmiĢliğe bağlı bölge ayrımına 

(merkez (kuzey)-perifer (güney) ülke) neden olmuĢtur. Ayrıca zaman içerisinde 

kapitalizmle birlikte nüfus, enerji, kentleĢme ve sanayileĢme alanlarındaki 

değiĢmeler küresel boyutta sosyo-ekonomik ve çevresel etkileri de beraberinde 

getirmiĢtir (Foster, 2002, s.13,14). 

Çevresel varlıklar üzerinde denetimi elinde tutmak isteyen kuzey ülkeleri 

hem kendi ararlarında hem de güney ülkelerle yüzyıllar boyunca mücadeleden 

hatta askeri müdahalelerden kaçınmamıĢlardır. 1970‘li yıllarda petrol Ģoklarıyla 

birlikte de ekolojik krizle karĢı karĢıya kalmıĢlar ve stratejik önem taĢıyan enerji 

kaynaklarının denetiminin önemi bir kat daha artmıĢtır. Bu ülkeler tarafından 

politikacılar ve araĢtırmacılar çalıĢmalar yapmıĢlar ve özellikle kıt varlıklar 

katagorisinde petrol, kömür gibi yenilenemeyen kaynaklar üzerindeki çevresel 

çatıĢmalarla ilgili çalıĢmaların çoğu güney ülkelerde yoğunlaĢtığı 

görülmektedir. 

Kaynak ve çevre sorunsalında ülkeler ve uluslararası örgütlerin, kendi 

kapitalist süreçlerinin geliĢmesi için bu bölgelerdeki kalkınmıĢlığın 

sağlanmasında hem fikirdirler ve güney ülkelerin geleneksel kültürleri dikkate 

alınmadan giydirdikleri modernitenin getirdiği sorunları görmezden gelmekte 

ve aynı zamanda bu coğrafyada etkiledikleri etnik savaĢlardan da habersiz 

görünmektedirler. Çevresel güvenlik bağlamında hassas görülen bu 

bölgelerdeki çatıĢmanın çevresel bozulmadan kaynaklandığını savunan daha 

önceki çalıĢmalar, çevresel güvenliğin temsilcilerinden olan Thomas Homer-

Dixon tarafından çevre ve çatıĢma iliĢkisini daha çok ülkeler arası çatıĢmadan 

ziyade ulus –altı çatıĢmalar olduğu Ģeklinde yorumlanmıĢtır.  Homer-Dixon‘a 

göre, ―çatıĢmanın ortaya çıkabilmesi için politik, ekonomik belirli Ģartların 
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olması gerektiği, kuzey ve güney ülkeler arasında belirli kaynakların denetimine 

ve iklim değiĢikliği ile ozon deliği gibi geniĢ fenomenlere dayalı bir savaĢa 

yönelik uyarıların gerçekleĢmesinin muhtemel değildir. Son dönem 

çalıĢmalardan hiçbiri bu bulguya karĢı çıkmazken, Homer-Dixon sonraki detaylı 

çalıĢmasında, Ģiddetin ortaya çıkmasının muhtemel olduğu koĢul ve durumları 

belirlemeye çalıĢmıĢtır. Analizine göre, kıtlık ve çatıĢma arasındaki bağlantı 

kurulabileceği, bununla birlikte çatıĢmanın ortaya çıkacağı yer ve zaman 

konusunda temel belirleyicilerin çatıĢmaya yol açan ara nedenler olduğu açık 

olarak görülmektedirler‖ (Dalby, 2008, s. 182,183). 

Kaynak çatıĢmalarından kaynaklanan risk faktörleri meta stratejik önem 

taĢıyan kaynakların yoğunlukta olduğu bölgelere askeri ve diğer müdahaleleri 

beraberinde getirdiği savaĢlar, iç çatıĢma, terör ve kaçakçılık olaylarıdır.  

SavaĢlarda ve iç çatıĢmada kullanılan konvansiyonel silahların çevresel 

güvenlik riski söz konusudur. Üretim sürecinde tarımsal arazilerin kullanımı, 

testlerin, sanayi atıklarının verdiği zarar ve kullanımı sonrasında hem insanlar 

ölürken hem de yayılan gazların ve kalıntıların torağa ve atmosfere verdiği 

zararlar önemlidir. Kaynak çatıĢmalarının neden olduğu bir baĢka çevresel 

güvenlik risk faktörü nükleer tehlikedir. Ancak kitle imha silahları olarak 

adlandırılan nükleer silahlar diğer konvansiyonel silahlardan farklı olarak 

biyolojik, kimyasal ve nükleer olarak sınıflandırılmıĢlardır. Konvansiyonel 

silahlar gibi sadece kullanıldığı hedefe zarar vermekle kalmayıp geniĢ bir 

bölgeye yayılarak yıllar süren hastalık, ölüm, sakatlık ve tüm canlıların yok 

olmasına neden olmaktadır. ―Günümüzde ABD, Rusya, Ġngiltere, Fransa, Cin 

Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika 

Cumhuriyeti, Ġsrail, Kazakistan, Ukrayna, Beyaz Rusya nükleer güce sahip 

devletlerdir. Nükleer silahların üretiminin ve test edilmesinin her safhasında 

büyük miktarlarda radyasyon çevreye doğru yayılarak insanlığın ve çeĢitli 

biyolojik türlerin yok olmasına yol açabilecek ciddi bir tehdit ortamı 

yaratmaktadır. Radyasyonun miktarı ve etkilerinin epidemiyolojik çalıĢmalar 

sonucu insanlara ve ekosistemlere verdiği tahribatı değerlendirerek olası sağlık 

sorunlarını belirlemeye yönelik çalıĢmalar yapmak oldukça pahalı, tehlikeli ve 

güçtür‖ (AltıntaĢ, 2003, s.132,133). 

Bir diğer risk faktör de savaĢlar ve bu savaĢlarda kullanılan silahların 

sonrası meydana gelen çevresel bozulmalar ve iklim değiĢiminin etkilediği su 

kıtlığı, gıda güvenliği, göç, yaygın hastalıklar, kıyı sınırları gibi birçok sorunun 

ciddi Ģekilde bir küresel güvenlik unsuru olarak görülebilir. Bu bağlamda da, iç 

çatıĢmaların yaĢandığı Ortadoğu‘da, Asya‘da ve Afrika‘da bulunan bazı 

bölgelerde iklim değiĢimi kaynaklı anlaĢmazlıkların ve çatıĢmaların çıkması 

muhtemeldir (Sağsen, 2011, s. 47). Çevresel nedenlerle oluĢacak olan kıtlıktan 

kaynaklı çatıĢma olabileceği gibi, bu bölgelerde yaĢanan iç karıĢıklık, savaĢlar 

neticesinde kaynak kıtlığı yaĢanacak ve bu bölgelerdeki insanların güvenliğini 

tehdit edecektir (Mazlum, 2003, s.39). 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

151 

 

Kaynak çatıĢmaların yaĢandığı bölgelerde yaĢanan savaĢlar, etnik 

çatıĢmalar neticesinde bu ülkelerin sağlık, sosyal ve ekonomik altyapıları 

geliĢememekte ve kalkınamamıĢlığın verdiği sorunlarla da salgın hastalıklar, 

organize suçlar, uyuĢturucu ve silah kaçakçılığı artmaktadır. Neticede buralarda 

yaĢayan insanlar açlık, yoksulluk, hastalık ve her türlü Ģiddet olayları ile karĢı 

karĢıya kalmaktadırlar. 

Teknolojinin ve sanayileĢmenin giderek hız kazanmasıyla birlikte enerji 

kaynaklarına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.  

ABD, SSCB‘nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan ülkelerin sahip 

olduğu çevresel varlıklar ve enerji kaynaklarına ulaĢmak, kaynak denetimini 

elinde tutmak için, Rusya kaybettiği gücü tekrar kazanmak ve özellikle bu 

bölgede Çin etki alanını geniĢletmek için Aya ve Ortadoğu Ülkelerinde etnik 

çatıĢmaların yaĢanmasına destek vermektedirler (Kasım, 2006, s.19,20). 

Birçok nedenden dolayı savaĢ ve istikrarsız bir ortam olan Ortadoğu ve 

Afrika‘da olduğu gibi birçok güney ülkelerinde iklim değiĢimi ile de zaten kıt 

olan veya etkin bir rejimle yönetilemeyen su kaynakları üzerinde çatıĢmalar 

yaĢanabileceği ihtimali mümkündür (Sağsen, 2011, s. 47). Ancak su kaynakları 

üzerinde ancak devletlerarası çatıĢmalar yaĢanması az olasılıkladır, daha çok 

küçük gruplar arasında olabilir. Örneğin, Ortadoğu‘daki kıt su kaynaklarından 

kaynaklı Ģimdiye kadar devletlerarası bir çatıĢma olmamıĢtır ki su çatıĢma 

yaĢanabilecek kaynakların baĢında gelmektedir. Bu konuda Ģimdiye kadar 

Devletler daha uzlaĢmacı bir tavır sergilemektedir (Mazlum, 2003, s. 39). 

2.2.2. Nüfus ArtıĢından Kaynaklanan Risk Faktörleri 

Dünya nüfusu giderek artmaktadır. 20. yüzyılda nüfus patlaması 

yaĢanmıĢtır. 1900 yıllarda dünya nüfusu ortalama 1. 5 milyar iken, 2000‘li 

yıllarda bu sayı ortalama 6 milyara ulaĢmıĢtır. Nüfus artıĢ hızı ekonomik, 

sosyal, siyasal altyapı ile iliĢkilendirilebilir. Ekonomik geliĢmiĢliğini 

tamamlayamamıĢ sosyal güvenlik uygulamaları yetersiz özellikle tarım 

toplumlarında geçim kaynağı olarak genç ve çocuk nüfus önem arz eder. Fakat 

nüfus artıĢı ekonomik ve sosyal sorunları beraberinde getirir. Güney ülkelerde 

durum böyle iken kuzey ülkelerinde nüfus artıĢ oranı az ve soysal güvenlik 

uygulamaları daha iyidir.  AraĢtırmacıların tahminine göre dünya nüfusu 2013 

yılında 7 milyar, 2028 yılında 8 milyar olması bekleniyor ve bu artıĢın % 95‘i 

perfer ülkelerde gerçekleĢecektir (Tuna, 2003, s. 23.24.113). 

United Nations Population Division (UNPD)‘ nin 2007 raporuna göre, bu 

nüfus artıĢıyla birlikte kentleĢme de hızlanmaktadır. Ġleriki yıllarda da nüfusun 

hemen hemen yarısı kentlerde yaĢayacaktır. Yine araĢtırmacılara göre nüfus 

patlaması çevresel güvenlik konularından biridir. Çünkü nüfusun artması, kırsal 

alandan kente veya uluslararası göçe neden olmaktadır. Hızlı kentleĢme ile 

birlikte su kaynaklarının azalması, altyapı sorunları ve bunları getirdiği hijyen 
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sorunu ve salgın hastalık gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Ayrıca 

uluslar arası göçlerde etnik uyuĢmazlık ve çatıĢma ortamı olabilmektedir 

(Matthew, 2004, s. 8,9). 

Hızlı nüfus artıĢı ile nüfusu artan kentlerde ortaya çıkacak yapılaĢma ile 

doğal alanlar ve tarım arazileri zarar görmekte ve hava kirliliği artmaktadır. 

Etkin bir altyapı (katı atık ve katık su arıtma ) uygulamalarındaki yetersizlikler 

ise çevrenin kirlenmesine ve salgın hastalıkların oluĢmasına neden teĢkil 

etmektedir. Ayrıca uluslararası göçlerin kaynağı olan nüfus fazlalığı uluslar 

arası istikrarsızlığa neden olabilmektedir (Tuna, 2003, s. 114-116).  

2.2.3.  Çevre Sorunlarından Kaynaklanan Risk Faktörleri 

Tüm canlı ve cansız varlıkların birbiriyle etkileĢim içinde oluĢturduğu 

çevre, yerkürede bir denge içindeyken, insan tahribatları nedeniyle bu dengenin 

kaybına ve bozulmasına yol açılmaktadır. ―Sanayi devriminden sonra insanoğlu 

bacalardan çıkan gazları atmosfere, fabrika atıklarını akarsulara, motorlu 

taĢıtlardan kaynaklanan dumanı havaya, katı atıkları boĢ arazilere ve canlı 

sağlığını ciddi bir Ģekilde tehdit eden zehirli kimyasal maddeleri denizlere 

bırakmak suretiyle çevreyi kirletmiĢ ve doğal kaynakların aĢırı ölçüde kullanma 

yoluna gitmiĢtir‖ (Karacan, 2007, s. 3-5,6).  

Çevresel varlıkların böyle ölçüsüz kullanımının yanında kaynak denetimi, 

ekonomik siyasal nedenler ile günümüzde kullanılan nükleer, kimyasal ve 

biyolojik silahlar ve testleri, geleneksel silahlar çevreye yönelik kalıcı veya 

uzun sureli olumsuz etkileri çevresel bozulmayı giderek artırmakta ve kıtlığa 

neden olmaktadır. Örneğin, Ortadoğu‘da yaĢanan savaĢ ortamı da hem bölge 

insanın hem de dünya genelinde çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. ―Körfez 

savaĢı döneminde Kuveyt‘ten denize dökülen ham petrol oranı 11 milyon 

varildi. Bu petrol Basra körfezinin büyük bir bölümüne ayılmıĢtı. Saddam‘ın 

askerleri tarafından Kuveyt‘teki 500 den fazla petrol kuyusunun ateĢe verilmesi 

karĢısında kuyulardan çıkan duman ve is, Kuveyt‘in büyük bir bölümünü 

kaplamıĢ, güneĢ görülmez hale gelmiĢti. Bu nedenle ortalama 25 derece olan 

sıcaklık 10 dereceye kadar düĢmüĢ ve ısı farkı yöredeki basınç farkını 

değiĢtirmiĢtir‖ (AltıntaĢ, 2003, s.150). 

Çevresel bozulmalar güney ülkeleri çölleĢme, erozyon, ormanların yok 

olması, biyolojik çeĢitliliğin kaybolması gibi çevresel sorunların yaĢanacağı 

muhtemel ise kuzey ülkeleri de sanayileĢmenin getirdiği iklim değiĢikliği, asit 

yağmurları, kalıcı kimyasal kirlenme gibi sorunlarla muzdarip olmaktadırlar. 

Ulusal sınırları aĢan bu sorunlar çevresel güvenlik konusu içerisinde yer 

almaktadır (Chalecki, [tarihsiz], s. 1,2). 

Ġçme suyu ve tarımdan endüstriye kadar, pek çok alanda kullanılan yeraltı 

ve yüzey suları, yaĢamın devamlılığını sağlayan en önemli elementlerden 

biridir. Su sıkıntısı olan bölgelerde aĢırı nüfus artıĢı, göç ve bunun sonucunda 
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oluĢan çarpık kentleĢme ve mülteci sorunu, gıda güvenliği, tarımsal, evsel ve 

sanayi atıklarının neden olduğu kirlilik, küresel iklim değiĢikliği sonucu yağıĢ 

rejimlerinin değiĢmesi, hidrolojik döngünün tüm süreçlerini olumsuz 

etkileyebilmektedir. Bunun sonucunda su kaynakları zamanla hem miktar hem 

de kalite yönünden değiĢime uğramakta ve suyun arzı ile tüketim talebi 

arasındaki uçurum her gecen gün artmaktadır. Dolayısıyla su kaynaklarının 

üzerindeki kontrolü ve yönetimi elinde tutmak için devletler ve sermaye 

grupları arasında çatıĢmalara neden olmaktadır. Bilhassa Ortadoğu, bu konudaki 

çatıĢmanın yaĢandığı ve yaĢanacağı önemli bölge özelliği taĢımaktadır (Ġklim 

DeğiĢimi….2011, s. 4). 

Ġklim değiĢikliği ile ABD ve diğer kuzey ülkeleri jeopolitik stratejilerini 

de farklı misyonda planlamaktadırlar. Örneğin, ABD 1998 den beri kendi 

bünyesinde çalıĢan U.S. Global Change Research Programıyla 19 bölge 5 

sektörde iklim değiĢikliği ile ilgili raporlar hazırlamaktadır. Ġlki değiĢikliğine 

bağlı global ısınmanın artacağını dile getiren raporlarda ABD‘nin askeri 

stratejilerinin de değiĢeceği özellikle Kutuplardaki ısınmaya bağlı buzulların 

erimesiyle ulaĢımın daha kolay olacağı ve bu bölgeye askeri gücün 

yönlendireceğinden bahsetmektedir. Ancak askeri gücü kullandığı zaman bu 

bölgeye Kanada, Rusya gibi geliĢmiĢ ülkelerin de konuĢlanmak isteyecek ve 

çatıĢma olasılığı artacaktır. Yine Ġklim değiĢikliğine bağlı felaketler ve gıda 

güvenliği sorunları, salgın hastalıklar ortaya çıkmakta ve sonucunda, Ģuanda da 

mevcut olan sınırları aĢan mülteci ve göç sorunu artması muhtemel olacaktır 

(Chalecki, [tarihsiz], s. 3,4). 

 

3. ÇEVRESEL GÜVENLĠĞĠN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

Çevresel güvenlik kavramı literatürde 20. yüzyılın son çeyreğinde 

tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Ancak hazırlayan nedenler ve politikalar merkantilist 

döneme kadar uzanmaktadır. Bu bölümde çevresel güvenliğin tarihsel süreci 

dönemsel olarak anlatılacaktır. 

3.1. Çevresel Güvenlik Aslında Yeni Bir Olgu mudur? 

Yeniden tanımlanma ihtiyacı duyulan ulusal güvenlik kavramı, aslında; 

15. yüzyıldan bu yana Batı Avrupa ve ABD, daha sonraki yıllarda Rusya, 

Japonya gibi güçlü ekonomileri olan kuzey ülkelerinin sanayileĢmede temel 

kaynak olan hammaddelerinin sömürge ülkelerinden sağlamasıyla ve daha 

sonraki yüzyıllarda da bu kaynaklar üzerinde denetimi elde etmek istemelerine 

kadar dayanır (ġengül, 2008, s. 501). 17. yüzyılda modern tekniklerle geliĢen 

tarım ekonomisi ve ticaret üzerinde dünya pazarlarındaki çatıĢmaya ek olarak, 

18. ve 19. yüzyıllarda Batı Avrupa‘da baĢlayan hızlı sanayileĢme ile ihtiyaç 

duyulan çevresel kaynakların denetimini elde etme çabası, kuzey ülkeleri 

arasındaki çatıĢmayı yoğunlaĢtırmıĢtır (Wallerstein, 2011, s. 70-72) 
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20. yüzyılın baĢlarına gelindiğinde, devletlerarası uzun süren savaĢlar, 

ulus-devletlerarasındaki sınırların güçlenmesine ve savunma amaçlı askeri 

stratejilerin geliĢmesine neden olmuĢtur. Devlet politikaları ekonomik ve sosyal 

olmaktan çok genellikle askeri ve jeopolitik olmuĢ ve sosyal harcamalar en az 

miktarlarda kalmıĢtır ve devletlerin kendi güvenliklerini güçlendirmelerine, 

diğer devletlerin de aynı politikalar izlemelerine neden olmuĢtur. Dolayısıyla 

savaĢ, devlet yapılanmasında önemli stratejik politikaların uygulanmasını da 

zorunlu kılmıĢtır. Ancak II. Dünya SavaĢı sonrası ülkelerin vermiĢ olduğu ağır 

kayıplar ve yıkım, onları barıĢ ve güvenlik bağlamında yeni arayıĢlara 

yöneltmiĢtir. ―1945 yılında imzalanan BM SözleĢmesi ile uluslararası iliĢkilerde 

yeni bir dönem baĢlamıĢtır. SözleĢme; insan haklarının korunması, uluslararası 

barıĢ ve güvenliğin korunması, sosyal geliĢmenin ve özgür bir ortamda daha iyi 

yaĢam ölçülerin sağlanması ve uluslararası hukukun yükümlülüklerine uyulması 

düĢüncelerine dayandırılmıĢtır‖ (Uğurlu, 2009, s. 77,78). 

Soğuk SavaĢ Dönemi esnasında bazı ülkeler bir araya gelerek 1949 

yılında, ülkeler ve toplumların barıĢ içinde yaĢamalarını amaçlayan, Kuzey 

Atlantik AntlaĢma Örgütü (NATO)‘ nü kurmuĢ ve bu antlaĢma ile ―ulusal 

güvenliklerini yalnız askeri güçleriyle savunamayacaklarını, toplumu oluĢturan 

insanların sosyal, ekonomik, demokratik tüm ihtiyaçlarının karĢılanması 

gerekliliği üzerinde durmuĢlardır. Ancak NATO ülkeleri oluĢturdukları bu güç 

birliğini sadece barıĢ için değil de, aynı zamanda kendilerine tehdit olarak 

ortaya çıkan güçlere karĢı da kullanılacağı görüĢünde birleĢmiĢlerdir. Böylece, 

bir ulusun güvenliği olarak tanımlanan ulusal güvenlik kavramı içine, tüm 

toplumların ve yaĢadığı çevrenin güvenliği de eklenerek güvenlik kapsamındaki 

değiĢim söz konusu olmuĢtur (Uğurlu, 2009, s. 78). 

Ayrıca, Soğuk SavaĢ dönemindeki iki kutuplu dünya sisteminde ABD ve 

SSCB arasında nükleer savaĢ tehdidi ve kendi aralarındaki kaynak denetimi etki 

alanlarını belirleme gibi çatıĢmalarla birlikte, Batı Avrupa ve ABDhızlı 

kalkınma sürecinden geçerek 1970‘lerde büyük sermaye birikimine neden 

olmuĢtur. Sanayi Devrimiyle süregelen sanayileĢmenin getirdiği ekolojik kriz 

ile birlikte kendi coğrafyalarında ekolojik kirliliğinin derinlere indiğini fark 

etmiĢ ve yine 1970‘ li yıllarda yaĢanan petrol Ģokları ile dünyadaki çevresel 

varlıkların sınırsız olmadığı görülmüĢtür. Böylece sınırlı çevresel varlıklar 

üzerindeki denetimi daha bir önem kazanmıĢtır. Kuzey ülkeleri bu durumdan 

çıkmak için, Neo-liberal Birikim Modeli ile serbest piyasa ekonomisini devreye 

sokarak hem çevresel varlıklar üzerindeki denetimlerini sağlamak hem de 

coğrafyalarındaki çevreyle ilgili krizi aĢmak için sanayi merkezlerini kendi 

coğrafyalarından uzaklaĢtırarak, hammaddenin kaynağı olan çeper ülkelere 

taĢıyarak sağlamaktadırlar. 1990‘lı yıllarda SSCB‘nin dağılması ile birlikte iki 

kutuplu dünya sistemi ABD‘nin hâkimiyetinde tek kutuplu olarak yeniden 

yapılanmıĢ ve özellikle enerji kaynaklarını barındıran coğrafyalarda jeostratejik 

politikalar önem kazanmıĢ ve geleneksel ulusal güvenlik yaklaĢımı değiĢmiĢtir. 
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Bu değiĢimde organize suçlar, etnik çatıĢmalar, göç, terör v.s. gibi yeni küresel 

tehditler ortaya çıkmıĢtır (ġengül, 2010, s.2,3). 

Giderek artan çevresel sorunların da kaynak olduğu bu tehditler uluslar 

arası disiplinlerde değiĢen jeopolitik coğrafyalar, artan yoksulluk oranları ve 

küresel ekolojik felaketler güvenliğin ulusal güvenlik stratejisiyle 

tanımlanamayacağı gerçeğiyle yüzleĢmiĢ ve güvenliğin ekonomik, sosyal, 

çevresel ve toplumsal konuların da içine alınarak geniĢ bir çerçevede 

incelenmesi hususunda çalıĢmalar yürütülmektedir (Mazlum, 2003, s.12). 

Bu bağlamda uluslar arası boyutta güvenlik kavramı daima konu edilmiĢ 

ve küresel geliĢme konjonktürüne göre tanımlanmıĢtır. Nitekim ―24 Ağustos-11 

Eylül 1987 tarihleri arasında BirleĢmiĢ Milletlerin düzenlediği Silahsızlanma ve 

Kalkınma Arasındaki ĠliĢki Üzerine Uluslar arası Konferansta benimsenen ve 

sonuç belgesinde yer verilen tanımda,"Ulusal güvenlik, askeri boyutuna ek 

olarak siyasal, ekonomik, sosyal, ekolojik ve insan haklarına iliĢkin yönleri de 

bulunan bir kavram olarak nitelendirilmiĢtir‖ (KüçükĢahin, 2006, s. 10).  

Sonuç olarak güvenlik kavramının net bir tanımı olmamakla birlikte 

genel bir ifade ile toplumların ve bireylerin varlığını sürdürmeye yönelik alınan 

önlemler bütünü olarak kullanılırken, Brauh‘ a göre güvenlik, ―sosyal 

bilimlerde genel çerçeve ve boyutlara tekabül eden, bireylere konulara, 

toplumsal adetler ile değiĢen tarihsel Ģartlara ve durumlara uyarlanan temel bir 

kavramdır‖ (Brauch, 2008, s. 2). Bu tanımdan da yola çıkılarak güvenlik 

anlayıĢı üzerinde geliĢme ve değiĢen tarihsel Ģartlara ve durumlara göre yeniden 

tanımlanma gereği duyulmuĢ ve iki kutuplu dünya düzeninde sadece askeri 

nitelikli güvenlik anlayıĢı yerini, ekonomik, sosyal, siyasal ve ekolojik tehditleri 

içeren daha geniĢ kapsamlı bir anlayıĢa bırakmıĢtır. 

3.2. Tarihsel Süreç Ġçerisinde Çevresel Güvenliğin Politik Alana 

Yansıması 

Tarihsel süreç içerisinde sadece ulusal sınırların korunmasına yönelik 

güvenlik anlayıĢı yerini, çevre, siyasal ve sosyal konuları da içeren çevresel 

güvenliğe bırakmıĢtır. 20. yüzyılın son çeyreğine kadar, uluslararası arenada 

çevre konusunda sadece kirliliğe ve çevrenin korunmasına yönelik belge ve 

düzenlemeler yapılmıĢtır. Uluslararası konferanslar ve belgelere 1980‘li ve 

1990‘lı yıllarda yansımıĢtır (ġengül, 2010, s. 2,3). 

Kuzey ülkeleri yoğun sermaye üretim sürecinde, sömürgeleĢtirdikleri 

güney ülkelerindeki kaynakları kullanırken sınırsızca ve kontrolsüz davrandığı 

gibi kendi doğasını da kirletmiĢ ve asit yağmurları, kimyasal kirlenme vb. gibi 

büyük çevre problemleri ile karĢı karĢıya kalmıĢtır.  

Bu süreçte çevresel varlıkların yok olma riski ve kıt kaynakların yönetimi 

düĢüncesinde sanayileĢme sürecindeki kaynak ihtiyacı ile çevresel varlıkların 

korunmasına ve sermaye mallarının ticaretine yönelik uluslararası politikalar 
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belirlenmiĢ ve çevresel güvenlik konusu, kuzey ülkelerin önderliğinde 

uluslararası kuruluĢlar tarafından politika belgelerinde yerini almıĢtır. 

 Özellikle Soğuk SavaĢ Döneminde bazı dünya ve NATO ülkeleri, ulusal 

güvenliğin sadece askeri güçle sağlanamayacağını, insan güvenlik sağlık, 

eğitim, çevre gibi konuların da güvenlik kavramı içerisine alınması gerekliliği 

ile ulusal güvenlik kavramını yeniden tanımlamıĢtır. Böylece ulusal güvenlikte 

bir ülkenin sadece kendi sınırlarının korunması yerine bireysel anlamda insan 

faktörü temelinde insan ve çevresinin güvenliği olarak algılanmıĢtır. Bu değiĢim 

uluslararası arenada da aynı zamanda yaĢanmıĢtır. ―Bu konunun, ülkelerarası 

güvenlik ve güç dengelerinin bir öğesi olduğunun dikkate alınmaya baĢlanması 

ile; NATO, Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatı (AGĠT), BM, BM‘e bağlı 

UNEP, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi kurumlar ve ABD gibi ülkelerin 

güvenlik algılayıĢında bir değiĢim yaĢanmıĢtır‖ (Uğurlu, 2006, s. 63).  

 

4. ULUSLARARASI POLĠTĠKA BELGELERĠNDEÇEVRESEL 

GÜVENLĠK OKUMALARI   

Çevresel güvenlik kavramı kuzey ülkeler tarafından geliĢtirilen bir 

kavram olup çevresel güvenlik risk faktörleri içinde yer alan, kıtlık, nüfus 

artıĢı, çölleĢme, organize suçlar, terör ve göç gibi faktörlerin güney ülkelerde 

gerçekleĢeceğinin altı çizilip kendi ülkelerine tehdit olarak algılanmaktadırlar.  

Bu bölümde, uluslararası politika belgelerinde çevresel güvenlik ile 

ilgili konular kuzey ve güney ülkeler açısından ayrı ayrı anlatılacaktır. 

4.1. 1970 – 1990 Döneminde Uluslararası Politika Belgelerinde 

Çevresel Güvenlik                    

4.1.1. Kuzey Ülkeleri Açısından Çevresel Güvenlik Politika Belgeleri 

Birçok araĢtırmacının çalıĢmaları ve uluslararası zirve ve konferanslarda 

alınan kararlar, çevresel güvenlik kavramının geliĢmesine katkı sağlamıĢtır. 

1972‘de, günümüzde birçok sözleĢmeye temel olan Stockholm BM Ġnsan 

Çevresi Konferansı BM Ġnsan Çevresi konferansı bildirgesi kabul edilmiĢtir. 26 

ilkeden oluĢan bu bildirgede çevresel sorunlar küresel anlamda ele alınmıĢtır ve 

doğa ekosistemi temsil eden tüm unsurları çevresel varlıklar içerisinde kabul 

edilmesine karar verilmiĢtir. Bu kararla, çevresel varlıkların Ģimdiki ve gelecek 

nesillerin yaĢamlarını sürdürmeleri için korunmasına ve ayrıca, yenilenemeyen 

kaynakların korunması, etkin yönetimi, geliĢmekte olan ülkelerin çevresel 

sorunların önlenmesine yönelik kalkınması için destek verilmesi olduğu gibi 

çevresel varlıkların korunması ve doğru yönetimine yönelik uluslararası iĢbirliği 

konusunda öneminin de altı çizilmiĢtir (Kızılsümer, 2009, s. 36-42). 

BirleĢmiĢ Milletler bünyesinde hizmet veren United Nations 

Environmental Programme (UNEP) kurulmuĢtur. 1980‘lerde ozon tabakasını 
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incelmesi, iklim değiĢikliği nükleer ve küresel felaketlerin yaĢanması ile bu 

felaketlerin ulusal güvenlik sınırını aĢması, ülkelerin tek baĢına bu felaketlerle 

baĢa çıkamayacakları anlaĢılmıĢtır. 1990‘lı yıllarda UNDP içinde çevrenin 

korunmasına ve kalkınmaya yönelik birimler ve birçok ülkede Kalkınma 

Bankaları oluĢturulmuĢtur (Kızılsümer, 2009, s. 43). 

Ayrıca çevresel varlıkların azalması ve kontrolünden kaynaklı çatıĢma 

konusunda BM tarafından geniĢ kapsamlı projeler yürütülmektedir. 

UNEP/PRIO (Oslo BarıĢ ÇalıĢmaları Enstitüsü) ―Çevresel güvenlik ÇalıĢmaları 

Programı‖ dır. Bu program Afrika‘da yapılmıĢtır. Proje sonrasında ―çevrenin 

kendi baĢına çatıĢmanın kaynağı olabileceği‖ sonucuna ulaĢılmıĢ ve buna etken 

olarak da çevresel varlıkların kıt olduğudur ( Mazlum, 2003, s. 35). 1990‘lı 

yıllarda yürütülen diğer bir proje Çevresel ÇatıĢma Projesi (ENKOP)‘ dur. 

ENCOP projesinde yapılan analize göre, geliĢmemiĢ ve fakir toplumlarda 

kalkınma stratejilerinin bu toplumlara entegrasyonunda çatıĢmanın daha fazla 

görülebileceği ve bu halkların kalkınma araçlarından ve Ģirketlerden verimli 

tarım alanlarının, çevresel varlıklarının korumaya yönelik çatıĢma 

çıkarabileceği ihtimali üzerinde durulmuĢtur (Dalby, 2008, s. 184).   Bu 

projelere benzer birçok çalıĢma yapılmıĢ ve uluslararası belgelerin yapılmasında 

etkin olmuĢtur. 

Bu uluslararası giriĢimler ve belgeler içinde çevresel güvenlik kavramının 

net kullanıldığı en önemli belgelerden birisi Ortak geleceğimiz Raporu ( 

Bruntland Raporu)‘dur. Bu rapor 1983 yılında oluĢturulan BM bünyesinde 

faaliyet gösteren Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından 

oluĢturulmuĢtur. Borç krizi, ekonomi, gıda güvenliği iklim değiĢikliği, endüstri, 

silahlanma gibi sorunlara iliĢkin stratejiler bu raporda belirtilmiĢtir (Kızılsümer, 

2009, s. 36-43). Ayrıca raporda, ülkelerin sahip olduğu stratejik öneme sahip 

enerji kaynakları, su kaynakları, hammadde ve diğer çevresel varlıkların 

azalması riskiyle ve çevresel varlıkların üzerinde kontrol taleplerinden kaynaklı 

çatıĢma ihtimalinin artacağı belirtilmiĢtir. Yine aynı raporda, azgeliĢmiĢlik, 

uluslararası ekonomik ve demografik sorunların (nüfus artıĢı, finansal krizler ) 

ve eksik uygulama politikalarının çevresel güvenlik kavramının oluĢmasını 

etkileyen unsurlar olduğu da vurgulanmıĢtır (Mazlum, 2003, s. 19). 

Çevresel güvenlik sorunları içerisinde AzgeliĢmiĢ Ülkelerin kalkınma 

yetersizliklerinden dolayı olabilecek felaketlerin önlenmesine sürdürülebilir 

kalkınma modeli ile önüne geçilebileceği savunulan Ortak Geleceğimiz 

Raporu‘nda ayrıca BM Genel Kurulu tarafından atıfta bulunularak (1989) BM 

Çevre ve Kalkınma Konferansı‘nın toplanması için çağrıda bulunulmuĢtur.  

Bu arada 1990 ve 1992 yılları arasında UNECE (United Nations 

Economic Commission for Europe)bünyesinde çevre etki değerlendirmesi, 

endüstri kazaları ve çevre güvenliğinin korunmasına yönelik birçok sözleĢme ve 
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protokoller gerçekleĢtirilmiĢtir. 1992‘de Çevre ve Kalkınma Konferansı Rio‘ da 

geniĢ bir katılımla bir zirve gerçekleĢtirmiĢtir  (Kızılsümer, 2009, s. 43,44).  

4.1.2. Güney Ülkeler Açısından Düzenlemeler ve Sonuçları 

1970 – 1990 yılları arasında uluslararası ekonomik düzenin, yeniden 

yapılandırma süreci ve petrol Ģoklarının beraber yaĢandığı bir dönem olma 

özelliği ile birlikte geliĢmiĢlik ve geliĢmemiĢlik konularıyla ekolojik krizin 

yaĢandığı bir dönemdir. Ekolojik kriz ile birlikte literatürde ve uluslararası 

düzlemde çevresel sorunların tartıĢılmaya baĢlanması ile birlikte kuzey - güney 

ayrımı bir kez daha derinden kendini göstermiĢtir. Çevresel sorunlara kuzey 

ülkelerinin sanayileĢmenin zirvesinde ekonomik geliĢmiĢliğini tamamlamıĢ ve 

aĢırı ve ölçüsüz tüketiminden kaynaklı çevresel sorunlara neden olmuĢ ve bu 

sorunları yaĢamaktadır. Bağımsızlığını kazanmıĢ güney ülkeleri kuzey ülkeleri 

tarafından sömürülmüĢ ve mevcut doğası bozulmuĢluğun ve geliĢmemiĢliğin 

verdiği yetersizlikle hızlı nüfus artıĢ, yoksulluk, hastalık vb. sorunlarla 

kalkınmaya çalıĢmaktadır (Tuna, 2003, s. 129). 

Güney ülkeler bağımsızlığını kazanmıĢ olmasına rağmen geliĢmiĢ ülkeler 

ve büyük sermaye grupları güney ülkelerdeki kaynak kontrolünü devam 

ettirmektedir. KarĢı bir direniĢte ise askeri müdahale gerçekleĢtirmektedirler. 

Örneğin, Soğuk SavaĢ yıllarında iki kutubun dünya üzerinde hegemonyasını 

daimi kılmak için emperyalizm, daha sert ve yaygın uygulanmıĢtı. ABD‘nin bu 

çatıĢmada Asya‘da yaptığı Vietnam müdahalesi (1964–1972) ciddi bir çevre 

kıyımıydı. Bu savaĢı bahane ederek deney amaçlı kimyasal silahlarda 

kullanılmıĢ bu bölgedeki ormanlar tahrip edilmiĢtir (Foster, 2002, s. 115-117). 

Daha sonraki yıllarda da ABD sömürgeleĢmeyi devam ettirmek amacıyla askeri 

müdahalelerini sürdürdü. Bu duruma bir diğer örnek ise, El Salvador‘daki 

verimli tarım toprakları 200 yıldan beri sömürgeci ülkelerin elinde bölge halkı 

yoksulluk içerisinde yönetilmiĢ olup direniĢ sonrasında ABD‘nin mevcut 

hükümete desteği ile yaklaĢık 80 bin kiĢinin ölümüne yol açmıĢtır. Yıllarca 

buradaki topraklar çevresel faktörler göz önünde bulundurulmadan kullanılmıĢ 

ve geriye çölleĢme ve erozyonun neden olduğu verimsiz topraklar kalmıĢ ve El 

Salvador halkı hali hazıra sosyo-ekonomik sorunlar yaĢamaktadır (Tuna, 2003, 

s. 187,188). 

4.2. 1990 Sonrası Dönemde Uluslararası Politika Belgelerinde 

Çevresel Güvenlik 

4.2.1. Kuzey Ülkeler Açısında Yönelik Düzenlemeler ve Sonuçları 

1992 yılında 150‘den fazla ülkenin katılımı ile gerçekleĢen Rio Dünya 

Zirvesi‘nde dünyanın hızlı nüfus artıĢı, ülkelerin geliĢmiĢlikleri ve 

sürdürülebilir kalkınma konuları çoğunlukla görüĢülmüĢtür. Zirvede ―katılan 

ülkelerin ortak idarelerini gösteren bildirgede, barıĢın sağlanması, çevre koruma 

ve kalkınma arasında karĢılıklı bağımlığın oluĢturulması ve sürdürülmesi çevre 
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sorunlarına getirilebilecek çözümler olarak savunulmuĢtur. 1999 Dünya ġartı 

Komisyonu‘nda da baĢlıca çevre sorunları olarak iklim değiĢikliği, çevresel 

bozulma doğal kaynakların kirlenmesi, aĢırı nüfus artıĢı, yoksulluk ve silahlı 

çatıĢmaların yarattığı sorunlar gösterilmiĢ; bu sorunların üstesinden çevresel 

baskıların önlenmesi, nüfus artıĢının frenlenmesi ve barıĢ içinde yaĢama 

sayesinde gelinebileceği vurgulanmıĢtır‖ (Mazlum, 2003, s. 23,24). 

Tüm bu sözleĢme ve belgelerin hazırlanması ve uygulamalarında kuzey 

ülkelerinin payının en fazla olduğu görülebilir. Daha sonraki yıllarda ise, global 

ısınmanın önlenmesine yönelik giriĢimlerde bulunulmuĢ ve 1997 yılında Kyoto 

Protokolü yapılmıĢtır. ―Kyoto protokolü, özellikle havaya karıĢan karbondioksit 

sınırları ile ilgili olarak 2008- 2012 yılları için hedefler koymuĢtur. 

Karbondioksit emisyonu en yüksek ülkelerle geliĢmiĢlik düzeyi arasında pozitif 

bir iliĢki söz konusudur. Çoğunluğu geliĢmiĢ ülke olmak üzere toplam 20 

ülkenin, dünyadaki karbondioksit emisyonunun % 80'ini oluĢturduğunun 

saptanmasının ardından, dünya çapında ısınmaya karĢı ilk defa bu kadar etkin 

bir mekanizma devreye sokulmuĢtur‖ (Gönel, 2002, s.72,73). 

Kyoto protokolü hemen yürürlüğe girmemiĢtir. Birçok ülkenin onayı 

beklenmektedir. Özellikle ABD çevreyi sanayileĢme hızı ve sermaye birikimim 

ile en çok kirleten bir ülke olasına rağmen, güney ülkelerin taahhütte 

bulunmalarını istemiĢ aksi takdirde onaylamayacağını savunmuĢtur (Yıkılmaz, 

2003, s. 305,306). YapmıĢ olduğu ekonomik faaliyetler sonucu ABD, Çin, 

Rusya, Japonya, Almanya, Hindistan, Ukrayna, Ġngiltere, Kanada ve Ġtalya gibi 

geliĢmiĢ ülkeler çevresel kirliliğe neden olmaktadır. ABD, bu kirliliğin % 

34‘üne sebep olmakla birlikte bu kirliliğin azaltılması ve önlenmesine yönelik 

dünyada yapılan giriĢimlere katılmakta isteksiz davranmıĢtır, Örneğin, ―George 

Bush'un ABD BaĢkanı olduktan sonra, atmosfere karbondioksit salınmasını 

denetim altına almayı amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD imzasını, ulusal 

sanayinin zarar göreceği gerekçesiyle geri çekmesi, öngörülen uluslararası 

iĢbirliğini anlamsız kılmıĢtır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların 

neredeyse % 70‘i ABD kaynaklıdır‖. Fakat küresel çevresel güvenlik 

çabalarının yanında ABD ulusal çevre güvenliği konusunda daha etkin 

çalıĢmaktadır. Çevre güvenliği konusunda 1993 yılında Çevre Görev Gücü‘nü 

kurmuĢtur (Karabulut, 2009, s. 1). 

Kuzey ülkeleri genelini oluĢturan ABD ve AB son yıllarda ulusal 

güvenlik politikalarını oluĢtururken ulusal tehdit olarak ekonomik, sosyal ve 

çevresel sorunları göz önünde bulundurarak planlamakta ve uygulamaktadır. 

Örneğin, 1991 ABD ulusal güvenlik stratejisinde, SSCB‘nin dağılmasıyla 

oluĢan yeniden dünyadaki güç dengesine geniĢ yer verilmiĢ ve Ortadoğu, 

Asya‘daki kaynak yönetiminin ne olacağı ve Doğu Avrupa‘daki eski 

teknolojilerin getireceği çevresel güvenlik tehditlerinin nasıl giderileceği 

hususunda bütünleĢmeci ve AB ile ittifak halinde politika izlemenin gerekli 

olduğu belirtilmektedir. Ayrıca soğuk savaĢın bitmesi ve yeni bağımsızlıklarını 
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kazanmıĢ ekonomiler, ordular, teknolojilerin yani ülkelerin beraberinde 

getireceği rekabete bağlı sosyo-ekonomik, askeri ve çevresel tehditlerden 

bahsederken kendi ülkesinin tek süper güç olduğunu ve politik, ekonomik, 

sosyal ve her alanda daha da güçlenmesi gerektiği üzerinde durarak 

egemenliğini ilan etmektedir. ABD yine bu güvenlik stratejisinde kendilerinin 

dünyanın polisi olmadığı ancak tek süper güç olarak sosyal, ekonomik ve 

politik global güvenlik sorunlarının çözülmesinde sorumlu ülke olduğunu beyan 

etmiĢtir (Natıonal ….1991, s. 1-3).ABD‘nin 2010 güvenlik strateji; son yıllarda 

yaĢanan ekonomik kriz, terör, çevresel felaketler, mülteci göçleri üçüncü dünya 

ülkelerinin elinde bulundurduğu nükleer silahları kendi ülkesine bir tehdit 

olarak görmektedir. Ayrıca ABD kendisini müttefikleriyle ve ortak politika 

yürüttükleri ülkelerle Pakistan‘da, Irak‘ta ve diğer dünya bölgelerinde küresel 

güvenliği devam ettirecek ülke olarak görmektedir ve uluslararası demokrasiyi 

uygulamalarında kendilerini zorunlu görmektedir. Doğal felaketlere, teröre ve 

dünyadaki geliĢmelere karĢı kendi ulusal güvenliklerini sağlamaları için küresel 

anlamsa demokrasi ve insan hakları,  bağlamında NATO, BM, IMF gibi 

kuruluĢlarla ve diğer müttefiklerle ticari iliĢkilerin geniĢletilmesiyle ve iĢbirliği 

içinde çalıĢmaları gerektiği üzerinde durulmuĢtur. Ayrıca teröre karĢı, enerjinin 

geçiĢ güvenliği, global pazara ABD sermaye gruplarının entegre olması 

açısından Ortadoğu ve diğer güney ülkelerde güvenlik politikalarını 

belirlemiĢtir (Natıonal …. 2010, s. 1-5, 24). 

AB ise, ulusal güvenlik stratejisini yine son 30 yılda global değiĢimlere 

göre oluĢturmaktadır. Ekonomi ve ticaretteki dalgalanmalar, teknoloji, ulaĢım 

ve enformasyondaki hızlı geliĢmeler berberinde birçok sorunu da beraberinde 

getirmiĢtir ve AB, Birlik ülkelerinin enerji kaynaklarına olan ihtiyacın arttığına 

vurgu yapmaktadırlar. Ayrıca GeliĢmiĢ Ülkelerde olumlu geliĢmeler artarken 

Afrika ve diğer güney ülkelerde sosyal, ekonomik ve siyasal altyapının 

yetersizliğinden kaynaklı AIDS gibi salgın hastalıklar, hızlı ve sağlıksız nüfus 

artıĢı, çatıĢma ve buna bağlı göç, terör, organize suçlar artmaktadır. Bu 

tehditlere karĢı önlem alınması gerektiği üzerinde durulmuĢtur. Bu ülkelerdeki 

tehditlerden bahsederken de aynı zamanda kendilerinin petrol, gaz gibi enerji 

kaynakları açısından, Kuzey Afrika, Rusya ve Körfez ülkelerine bağımlı 

olduklarını belirtmekte ve bu bölgelerde askeri ve siyasi rejimlerin yeniden 

yapılanmasında AB‘nin önemli rol oynaması gerektiği ve uluslararası 

antlaĢmalarla çatıĢmaların ve diğer sorunların giderilmesinde yer almaları 

gerektiği hususunda politikalarını bu yönde belirlemiĢlerdir (A Secure 

Europe…2003, s. 2-7) 

4.2.2. Güney Ülkeler Açısından Düzenlemeler ve Sonuçlar 

Kapitalizmin getirdiği çevre kirliliğinin nedenini kuzey ülkeleri, güney 

ülkelerin kalkınma yetersizliğine ve bu ülkelerdeki aĢırı nüfustan 

kaynaklandığını göstermektedirler. Güney ülkelerin çoğu, kapitalist ülkelerin 

sömürgesine bağlı yok edilen ormanlar, ölçüsüz kullanılan doğa ve yine aĢırı 
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sanayileĢmeden kaynaklı iklim değiĢikliğine bağlı felaketler, erozyon ve 

çölleĢmeyle yoksulluk, açlıkla baĢ baĢa kalmıĢlardır. Diğer yandan iklim 

değiĢikliği ve çevresel sorunların çözümü için Rio Zirvesi ve Kyoto protokolü 

birçok geliĢmiĢ ülkelerin katılımı ile uluslararası konferans ve belgeler 

düzenlenmiĢtir. Ancak uygulamada kalkınmaya yönelik ekonomik faaliyetlerini 

bu anlaĢmalarda alınan kararlara göre yapmamıĢlardır (Torunoğlu, [tarihsiz], 

s.1,2). Örneğin yukarıda anlatılan Kyoto Protokolü merkez ülkeler tarafından 

uygulanması ertelenmektedir. Bu duruma karĢı, Kyoto zirvesinde güney 

ülkelerin oluĢturduğu Grup 77, bu duruma tepki göstermiĢtir, çevre kirliliğinin 

sebebi olarak kuzey ülkelerini suçlamıĢtır (Yıkılmaz, 2003, s. 305,306). 

Ayrıca kaynak çatıĢması, nüfus artıĢı, kıtlık, terör gibi risk faktörlerini 

içeren çevresel güvenlik kavramı, kuzey ülkeleri tarafından geliĢtirilen bir 

kavramdır. ―Çevresel sorunlar ve neden olduğu yıkım daha büyük ölçüde 

yerkürenin Güneyinde yaĢanmasına karĢın güvenliği çevresel tehditler 

doğrultusunda yeniden tanımlama giriĢimleri ve politika belirleme çalıĢmaları 

Kuzey Amerika‘da gerçekleĢmiĢtir. Ulusal güvenlik kavramının çevresel 

güvenliği de içerecek biçimde geniĢlemesine neden olan asıl olarak kendini 

küresel çıkarları olan tek ülke olarak tanımlayan ABD‘dir. Dönemin DıĢiĢleri 

Bakanı Warren Christopher‘ın 1996‘daki Ģu açıklaması bu bakımdan çarpıcıdır: 

―Yönetimimiz, baĢından bu yana dünyanın doğal kaynaklarını nasıl 

yöneteceğimiz konusuyla karmaĢık bağlantıları olan küresel çıkarlarımızı 

geliĢtirme yeteneğimizin farkındadır. Bu yüzden çevre konuları Amerikan dıĢ 

politikasının ana konularından biridir‖ (ġengül, 2011, s. 3). 

SSCB‘nin çöküĢü ile birlikte ABD dünya üzerindeki bu kaynak 

yönetimini daha etkin kılmak ve yaygınlaĢtırmak için askeri müdahalelerini 

daima sürdürmektedir. 1991‘de Irak Kuveyt‘i iĢgal ettiğinde hemen ardından 

Irak- Kuveyt müdahalesinin özgürlük ve demokrasi gibi retorik söylemlerle 

gerçekleĢtirmiĢtir ve amacı bu bölgede bulunana petrol kaynaklarını kontrol 

altına almaktır. Bu savaĢta kimyasal, biyolojik ve elektrik santrali ABD 

tarafından bombalanmıĢ ve Irak büyük bir çevresel bozulmayla baĢ baĢa 

kalmıĢtır (Foster, 2002, s.119, 120). 

SSCB‘nin dağılmasıyla aynı zamanda ABD, etki alanı büyütmek için, 

ulusal çıkarlarına tehdit alanlarını belirlemiĢ ve kaynaklar üzerinde denetimini 

sağlamak için bu bölgelere askeri ve diğer müdahaleden geri durmamıĢtır. Bu 

geliĢmeye paralel olarak NATO‘da 1991‘de güvenlik stratejisine çevresel 

sorunları dâhil etmiĢtir (ġengül,2011, s. 4). 

Kuzey ülkeleri, ayrıca kendilerine tehdit olarak algıladıkları ve kaynak, 

pazar denetimlerini ellerinde tuttukları bu coğrafyalarda (Ortadoğu, Asya ve 

Afrika ülkelerinin çoğu), kaynak akıĢını sağlarken oluĢan maliyetten ve kendi 

doğalarında oluĢan çevre kirliliğinin önüne geçebilmek için, yatırımlarını 

buralara aktarmaktadırlar. Böylece sanayi üretimi sürecindeki ortaya çıkan 
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kimyasal gazlar ve atıkları buralarda bırakıp kendi ülkelerini ekolojik kirlilikten 

korumuĢ olacaklardır. Dolayısıyla ―Kaynak savaĢları tartıĢmasıyla doğrudan 

bağlantılı olarak, küresel ekonominin büyük Ģehirlerindeki üretimin, kenar 

bölgelerin birçoğu üzerinde doğrudan veya ozon deliği ve iklim değiĢikliği 

yoluyla dolaylı çevresel etkileri bulunmaktadır. Bu kategoriler, farklı ekonomik 

faaliyetlerin genel etkisinin takriben hesaplanmasını mümkün kılar. Küresel 

olarak değerlendirildiğinde, kaçınılmaz sonuç Ģudur: En büyük ayak izlerine 

sahip ve bu nedenle çevresel sistemde en büyük zarara neden olanlar, dünyanın 

zenginleridir‖ (Dalby, 2008, s. 189). 

Güney ülkelerinin tehlikede oldukları bir baĢka tehdit ise, kuzey ülkeleri 

kendi ülkelerinde kullanamadıkları kimyasal maddeleri veya ürünleri ticari 

kazanç uğruna çevre politikaları ve yasal düzenlemelerinin eksikliğinden 

yararlanarak güney ülkelerine satabilmektedirler. Gelecekte kullanmaları 

muhtemel nükleer silah, kimyasal bazlı ziraat gibi çalıĢmaları da yine güney 

ülkeler toraklarında yapabilmektedirler (Yıkılmaz, 2003, s. 275). Bazen zehirli 

atıklarını daha önce sömürgelerinde bulunan ve bağımsızlığını kazanmıĢ ama 

yine kuzey ülkelerin müdahalesi ile iç çatıĢma yaĢayan ülkelere 

bırakabilmektedirler. Örneğin, Somali 19. yüzyılda Ġngiltere ve Ġtalya‘nın 

sömürgesi iken 1960‘lı yıllarda bağımsızlığını kazanmıĢtır. Ancak Etiyopya‘dan 

gelen sığınmacıların getirdiği sorunlar ve iç çatıĢma 1990 ve 1991 yıllarında 

büyük bir ayaklanmaya neden olmuĢtur ve yerleĢme yerleri tahrip olmuĢ, 

yaĢanmaz hale gelmiĢtir. SavaĢın yıkıcı etkisi ile çevresel sorunlar, kitlesel 

açlık, yoksulluk kendini göstermiĢ ve BM bünyesinde bir askeri güç bölgeye 

yerleĢtirilmiĢtir. Bu savaĢlar neticesinde istikrarını kaybeden, Somali Ġngiltere 

ve Ġtalya‘nın büyük Ģirketlerinin zehirli endüstriyel atıklarının açık ve ucuz 

pazarı durumundadır (Tuna, 2003, s. 202,203) 
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MAKEDONYA‟DAKĠ GELENEKSEL TÜRK EVLERĠNDE  

AHġAP TAVANLAR 

 

Sevil BÜLBÜL

 

 

ÖZET 

Makedonya bölgesindeki Geleneksel Türk Evlerinde ahĢap süslemeli 

tavanlar çok sık uygulanmıĢtır. Bu çalıĢma ile Makedonya‘daki ―Türk Evi‖ 

içinde yer alan ahĢap tavanlarının sınıflandırılması ve bu tavanların Geleneksel 

Türk Evi kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. AhĢap tavanlar, 

Üsküp, Pirlepe, Manastır, Debre, Kalkandelen, ĠĢtip, Köprülü, KruĢova ve Ohri 

Ģehirlerinde incelenmiĢtir. Yapılan incelemelerin sonucunda, ahĢap tavanların 

yapım yöntemleri ve süsleme kompozisyonları değerlendirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Evi, AhĢap Tavan, Yapım Yöntemleri, 

Süsleme 

 

 
 

THE WOODEN CEILINGS IN THE TRADITIONAL TURKISH 

HOUSES IN MACEDONIA 

ABSTRACT 

The wooden decorated ceilings in the traditional Turkish Houses in 

Macedonia were used very common. Ġn this study, we have made classification 

of wooden ceilings in Turkish House in Macedonia and this ceilings were 

analysed as a part of traditional Turkish House. Wooden ceilings were 

observated in the region of Skopje, Prilep, Bitola, Debar, Tetovo, Stip, Veles, 

Krusevo and Ohrid. As a result of this observation, wooden ceilings were 

classified to methods of their construction, decorative technics and 

compositions. 

Key Words: Turkish House, Wooden Ceiling, Construction Methods, 

Decoration 
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I.GĠRĠġ 

Balkan Yarımadasının güneyinde yer alan Makedonya Cumhuriyeti, 

ahĢap süslemesi
1
 konusunda zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bu bölgede 

ahĢabın süslenilmesi, eski bir gelenektir.  Ancak, ağaç malzemesi zamana 

dayanıksız olduğundan dolayı, günümüze kadar çok az sayıda korunmuĢtur. Bu 

sayılı örneklerin büyük bir kısmı XVIII. ve XIX. yüzyıla aittir.  Nitekim 

Makedonya‘da Osmanlı döneminden kalmıĢ Türk evlerinin en eski örnekleri de 

XVIII. yüzyıla tarihlenmektedir. Bu evler, bölgesel özellikler taĢıdıklarından 

dolayı, günümüzün Makedonya Sanat Tarihçileri tarafından, “Makedon Evi” 

olarak gruplandırılmıĢtır. Bu isim altında Makedon kültür mirası olarak 

benimsenmiĢtir. Ancak, kanaatimizce, bu evler ve iç mekânlarında uygulanan 

ağaç iĢçiliği, tekniği ve süslemesi ile Geleneksel Türk Evinin bir parçasıdır ve 

Türkiye sınırları dıĢında kalan kültürel mirasımız kapsamında 

değerlendirilmelidir.   

Osmanlı Devletinin idaresine geçmeden evvel Makedonya‘da AhĢap 

Süsleme Sanatı, belirli bir çizgide geliĢtiği bilinmektedir. Ancak bunun somut 

kanıtları yok denilebilecek kadar azdır. Örneğin ahĢap süslemenin bu dönemden 

günümüze gelebilen en eski örneği XIII. yüzyılın sonlarına yada XIV. yüzyılın 

baĢlarına ait olan Aziz Kliment Ohridski Heykelidir. Slav eğitimci ve 

edebiyatçıyı temsil eden bu heykel yüksek kabartma tekniğinde yapılmıĢtır. Yüz 

hatlarının detayları iĢlenen bu heykelde Bizans Sanatından çok, Roma 

heykeltıraĢçılığının etkileri hissedilmektedir.(Kornakov,1987,s.6) Bu döneme 

ait diğer örnekler, kiliselerin iç mekânı süslemesi için hazırlanmıĢ ve genellikle 

dini temaları iĢlemektedir. Örneğin, Ohri Mali Sveti Vraçi ve Üsküp Aziz 

Andrey Manastırı için yapılan sunaklar bunun devamıdır. 

Osmanlı dönemi içerisinde kiliseler için yapılan ahĢap süsleme örnekleri 

Bizans geleneğini devam ettirmiĢtir. XV. ve XVI.  yüzyılları arasında meydana 

getirilen ahĢap eserlerinde teknik ve motif açısından yenilikler gözlenmiĢtir. 

Yüksek kabartma tekniği terk edilmiĢtir. Daha çok örgü Ģeklindeki motifler ve 

insan figürlerinden oluĢturulan kalabalık kompozisyonlar önem kazanmıĢtır. 

Mekân süslemesinde, Pirlepe bölgesinde Treskaveç ve Slepçe, Prespa 

bölgesinde Lesnovo ve Slivniça ile Kavadar bölgesinde Aziz Georgi PoloĢki 

                                                           
1 Makedonya‘daki ahĢap süsleme sanatıyla ilgili bkz.,Dimitar KORNAKOV,‖Razvojniot pat na 

rezbarstvoto vo Makedonija‖,  Kulturno nasledstvo X-XI, Skopje, 1987, s.5-33; Dimitar 

KORNAKOV, Rezbarstvoto vo Makedonija‖,Ġnstitut za istrajuvanye na staroslovenskata 

kultura,Prilep,1986; Dimitar KORNAKOV,TvoreĢtvoto na Miyaçkite rezbari na Balkanot od 

krayot na XVIII i XIX. Vek,Prilep,1986;Miryana LUBĠNKOVĠÇ,Srednyevekovni duborez u 

istoçnim oblastima Yugoslaviye,Beograd,1965;Miryana LUBĠNKOVĠÇ,‖Drvo‖,Ġstoriya 

primenyene umetnosti kod Srba, Beograd, 1977,s.197-203; Zoe LĠÇENOVSKA,‖Makedonskata 

crkovna rezba vo XVIII. i XIX. vek‖,Glasnik na etnoloĢkiot muzey,Skopye,1960,s.79-129; 
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Manastırları, bu dönemdeki ahĢap süslemenin önde gelen örnekleridir. 

(Kornakov,1986,s.7) 

XVII. yüzyılda Yunanistan‘ın Atos yarımadası, dini çevrede, önemli bir 

sanat merkezidir. Bu merkezde, Ġtalya‘dan gelen ahĢap ustaları Barok etkisinde 

eserler meydana getirmiĢlerdir. Atos yeni bir akımı oluĢturarak Makedonya‘da 

da etkilerini hissettirmeye baĢlamıĢtır. Batı ve doğu motiflerin birleĢtirilmesi ile 

oluĢturulan kompozisyonlarda en sık uygulanan temalar, ―Hayvan Figürlerinin 

Etrafını Saran Üzüm Salkımları‖ ve  ―Çiçek Vazoları‖ olmuĢtur.(Çoroviç 

Lubinkoviç,1965,s.116) Bunun yanı sıra, Ġslam etkili doğu motiflerden en çok 

bitkisel Ģekiller daha doğrusu üzüm salkımları, yapraklar, çiçekler v.b. daha 

realist bir tarzla, mekan içerisinde cepheden yada çapraz olarak gösterilmiĢtir.  

XVIII. yüzyılda, Debre bölgesinden gelen ahĢap ustalar, ahĢap süsleme 

sanatı alanında bir çığır açmıĢ. Bu dönemde, gruplar Ģeklinde çalıĢan bu 

sanatçılar arasında Gari köyünden Petre Filipoviç-Garkata yönetimindeki 

çalıĢmalar önemlidir. Debreli ahĢap ustaların hemen hepsi ilk derslerini, birlikte 

çalıĢtıkları bu ustadan almıĢlardır. Makariye Fırçkovski, Avram Filipovski ve 

Dimitar StaniĢev gibi ahĢap süslemesinde ad yapmıĢ isimler önce Garkata ile 

birlikte çalıĢmıĢlardır. Daha sonra kendi atölyelerini kurarak,  bu sanatı,  

gelecek nesillere aktarmıĢlardır.  Bu nedenle,  literatürde genellikle  

―Miyak AhĢap Ustaları‖ olarak adlandırılan bu sanatçıların 

çalıĢmalarında, motifler ve kompozisyonlar benzerdir. Fakat her ustanın 

kendine öz geliĢtirdiği bazı farklılıklar mevcuttur. Bu sanatçılar, dini eserlerinde 

imzalarını atmıĢtır ancak sivil mimaride yaptıkları süslemede ne yazık ki isim 

bırakmamıĢlardır. Ancak, motif ve kompozisyon ile iĢçilik benzerliği nedeniyle, 

evlerde görülen ahĢap süslemelerin bir kısmı bu ustalara ait olduğu 

düĢünülmektedir. 

 

II. GELENEKSEL TÜRK EVĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 

Geleneksel Türk Evi ilk olarak Anadolu‘da kendisine has karakterini 

bulmuĢ ve buradan zamanla geliĢerek ve çeĢitli dıĢ etkileri benimseyerek, 

Osmanlı fütuhatını takiben değiĢik yerlerinde kökleĢmiĢtir.(Eldem, 1968,s.11) 

Her ne kadar esasta aynı özelliklere sahip olsa da, Geleneksel Türk Evi 

bölgelere göre değiĢmektedir. Bu değiĢimin temel sebebi iklim ve yöresel 

halkın ihtiyacıdır. Bu nedenle, Anadolu‘da, Karadeniz‘de ve Rumeli‘deki Türk 

Evleri farklı özelliklere sahiptir. Eski Türk evlerinin çoğu kerpiç, dolma ve 

ahĢap olduğundan dolayı ömürleri kısa olmuĢtur. Bu nedenle, çok eskiye 

dayanan ve günümüze kadar korunabilen konut mimarisine rastlanılmamıĢtır. 

Niğde, Erzurum gibi Anadolu Ģehirlerinde bazı eski kargır evlere tesadüf 

edilmekte ise de, bunların da bir iki asrı geçmedikleri belirtilmektedir. 

(Arseven, tarihsiz, s. 535) 
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Türk Evi genellikle bir katlıdır. Zamanla kat sayısı çoğalmıĢtır. Ancak 

daima esas kat tektir.(Eldem,1968,s.12)En üstte olan bu kat, fazla ıĢık, güneĢ, 

hava ve manzara içermesi nedeniyle en önemli yaĢama mekânı olmuĢtur. 

Geleneksel Türk evinin baĢlıca elemanları odalar, sofalar ve eklentileri ile 

geçit ve merdivenlerdir. Türk evinde odalar genellikle sofa denilen önü açık 

geniĢ kısımların etrafındadır. Her oda aynı zamanda, hem oturma, hem de 

yemek yeme, hem yatmak için kullanılır. Yalnız her evin bir baĢ odası vardır ki, 

bu oda en büyük ve en süslü bir odadır. Burada evin büyüğü oturur ve misafir 

kabul olunur(Arseven, tarihsiz, s.540). Sofanın yerleĢtirilmesine bağlı olarak 

odaların diziliĢ Ģekli değiĢir. Öyle ki, dıĢ sofalı planda bir, iç sofalı planda ise 

iki oda sırası vardır. Zira sofalar, evin planını belirler. DıĢ sofalı evlerde, 

sofanın bir yanında odalar dizilmiĢtir. Ġç sofalı evlerde ise sofanın her iki 

yanında odalar mevcuttur. Ayrıca, orta sofalı evlerde, sofa evin merkezinde ve 

dört tarafı oda sıraları ile çevrilidir. Bu üç plan dıĢında daha çok Irak ve Suriye 

sınırlarında rastlandığı sofasız ev tipi de mevcuttur(Eldem,1968,s.22). 

Geçitler iki odayı birbirine bağlayan kısımlardır. Genellikle odaların 

yüklük bölmelerinin arkaları gizli olmak üzere geçit halinde yapılır. Zamanla 

geçitler geniĢleyip aydınlanıyor ve plan içinde önemli bir yere sahip olmaktadır. 

Merdivenler dıĢ sofalı eski tiplerde tamamen dıĢarıda ve sofaya paralel 

bir konumdadır.(Uysal,2007,s.16)Merdivenlerin oda sıraları arasına alınması 

hali, orta ve iç sofalı tiplerde daha çok görülür. O zaman plan Ģemasında 

merdiven de önemli bir rol oynamaya baĢlar(Uysal,2007,s.17). 

Geleneksel Türk Evinde ahĢap hem yapı hem de süsleme malzemesi 

olarak karĢımıza çıkar. Süsleme amaçlı ahĢap malzemesi, evlerin iç 

mekânlarında, tavanlarda, kapılarda ve dolaplarda kullanılmıĢtır. Makedonya 

Bölgesinde görülen Türk Evleri genellikle dıĢ sofalı ve iç sofalı tiptedir.  

Evlerin mimarilerine bakıldığında, bütün bölgelerde her iki tipin 

uygulandığı denilebilir. Evlerin iç mekânlarında yer alan yüklükler, dolaplar, 

kapılar, merdivenler gibi yapı elemanları yapım yöntemleri ve süslemeleri 

açısından geleneksel Türk Evlerinin bir devamıdır. Evlerin genelinde ahĢap 

tavanlar mevcuttur. 

1. AhĢap Tavanların Yapım Yöntemleri 

Makedonya bölgesindeki Geleneksel Türk Evinde ahĢap tavanların yapım 

yöntemleri üç ana grupta toplanabilir. 

1.1. Düz Tavan 

Bu tavan, geleneksel Türk Evlerinde çok sık uygulanmıĢtır. Bu tavan 

türünde, perdahlı yada düz tahtalar uzunlamasına veya enlemesine düzgün bir 

yüzey oluĢturacak Ģekilde çakılmasıyla elde edilir. (Resim No:1)Elde edilen 

yüzey değiĢik motiflerle süslenilir. Bu tavanlarda, en yaygın süsleme Ģekli, 
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yüzeyin merkezinde bir göbek ve tavanın dört köĢesinde birer köĢelik 

uygulanmasıdır. Bazı durumlarda ise, tavan yüzeyi, önceden hazırlanmıĢ ahĢap 

kısımların, mozaik kompozisyonlar oluĢturacak Ģekilde birbirlerine 

birleĢtirilmesiyle süslenir. 

 

Resim No 1- Kalkandelen, XIX. yy; 

 

1.2.Tekne Tavan 

Bu tavan türü, öncellikle düz tavan gibi düz tahtalardan oluĢturulur. 

Tavanın duvarlarla birleĢtiği çizgilerde ise kademeli olarak kat kat pervazlar 

çakılarak tekne gibi bir görüntü elde edilir.(Resim No:2) Tekne tavanlarda 

genellikle merkezde birer göbek vardır. Bu tür tavanların en çok kenar 

pervazlarında ve göbeklerinde süsleme vardır. 
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Resim No 2 – KruĢova, XIX.yy; (A.Svetieva‘dan) 

 

1.3. Yüksek Tavan 

Yüksek tavan zemini düz ve tekne tavanlarda olduğu gibi ahĢap 

tahtalardan oluĢturulur. Kat kat çakılan kademeli pervazlardan sonra, merkez 

yüzey dairevi ya da poligonal bir ahĢap yüzey ile doldurulur. Bu yüzeyin 

merkezinde süslemeli göbek bulunmaktadır.(Resim No:3) Dairevi yada 

poligonal ahĢap Ģemanın dıĢındaki yüzeyler bazen üçgen bazen de asimetrik 

Ģekillerle süslenilir. 

 

 

  Resim No 3 – ĠĢtip,XVIII.yy; 
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2.AhĢap Tavanların Süsleme Teknikleri 

2.1. Çıtakâri 

Bu tür tavan süslemesinde, zemin ince çıtalardan oluĢturulur. Düz olan 

ana zemin üzerine süslemeyi oluĢturacak parçalar ―S‖ ve ―C‖ kıvrımları veya 

çıtalar çakılır ya da yapıĢtırılır.(Çizim No:1) Bu tekniğe ―çubuklu‖, yada 

―ĢiĢhane‖ de denilmektedir.(Yıldırım/Hidayetoğlu, 2006, s.335; Namiçev, 1998, 

s.49-50) Çıtakari süsleme tekniğini, XIX. yüzyıla ait Debre 

(Namiçev,1998,s.49),Kıratova (Namiçev,1998,s.50) ve Üsküp 

(Svetieva,1992,r.2) bölgesindeki evlerde görmekteyiz. Bunun benzer örnekleri 

Safranbolu, Tokat (Çal,1988,s.20), Sivas (Bilget,1992,s.20), Kula 

(Bozer,1988,s.19-22) evlerinde görmekteyiz. Tavan zeminlerinde, çıtaların 

dörtgen yada kare bölmeleri oluĢturan örnekler daha sık ĠĢtip 

(Svetieva,1992,r.9) ve Kalkandelen (Svetieva,1992,r.15) evlerinde 

görülmektedir. Bunun benzer örnekleri, Bursa (Tomsu,1950,s.77), Kula 

(Bozer,1988,s.54), Kastamonu (Ataoğuz,1992,s.54,194,243), Ankara 

(Oğuz,1992,s.72,23,85), Alanya (Ceylan,1997,s.87) ve YeniĢehir 

(Küçükerman/Güner,1995,s.87)  evlerinde görülür. 

 

Çizim No 1 – Kıratova,XIX.yy; (Namiçev‘den) 
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2.2.Geçme 

Bu tür süslemeyi genellikle Üsküp (Namiçev,1998,s.45,48,51), Manastır, 

Debre ve Kıratova (Namiçev,1998,s.46,47) gibi daha büyük Ģehirlerin evlerinde 

görmekteyiz. Tavan zemini oluĢturulduktan sonra, yüzeye önceden hazırlanmıĢ 

dairevi yada poligonal ahĢap süslemeli kısımlar ilave edilmektedir.(Resim 

No.4)Bu kısımların merkezine süslemeli göbekler ilave edilmiĢtir. 

 

Resim No 4 – Debre, XVIII.yy; (Makedonya Müzesi‘nden) 

 

3.AhĢap Tavanların Süsleme Kompozisyonları 

3.1. Geometrik Motifli Kompozisyonlar  

Bu kompozisyonda, tavanın zemini, göbek yüzeyi ve köĢelikleri 

geometrik motiflerden oluĢmaktadır. Makedonya‘daki Türk evlerinde sadece 

geometrik motiflerden oluĢan kompozisyonlar, her bölgede görülmesine rağmen 

daha seyrek uygulanmıĢtır. Bazı örneklerde, tavan göbeklerinin ortasında bir 

yıldız motifi ya da motifleri ve bunun çevresini kuĢatan dairevi veya poligonal 

bir düzenleme görülmektedir. Örneğin bu tip süsleme, Köprülü (Svetieva, 

1992,r.21,25) ve Manastır (Svetieva, 1992, r.11) bölgelerinde daha sık 

rastlanılmaktadır. Buna benzer örnekleri ise Kastamonu (Ataoğuz 1992, s.123), 

Alanya (Ceylan, 1997,s.87) ve Akseki‘de görmekteyiz.  
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3.2.Geometrik ve Bitkisel Motifli Kompozisyonlar 

Makedonya‘daki geleneksel Türk evlerinde en sık uygulanan 

kompozisyondur. Bu tip ahĢap tavanlarda bitkisel ve geometrik kompozisyonlar 

birlikte kullanılmıĢtır. Tavan zeminine yerleĢtirilen göbekler dairevi veya 

poligonaldir. Göbeklerin yüzeyi yıldız, üçgen yada dörtgen Ģekilleriyle 

süslenmiĢtir. Bu Ģekillerin çoğu örneğinin yüzeyinde ise bitkisel motifli 

düzenleme uygulanmıĢtır.(Resim No:5)(Çizim No:2)Örneğin,bu tip 

kompozisyonları Üsküp(Namiçev,1998,s.51),Ohri(Svetieva,1992,r.6), ĠĢtip 

(Svetieva,1992,r.7), Kıratova (Namiçev,1998,s.47), Debre (Namiçev,1998,s.49) 

bölgelerinde çok sık görmekteyiz.Buna benzer örnekler, Kula 

(Bozer,1998,s.19,20), Kayseri (Ġmamoğlu, 1992, s.45,46)  ve Ankara 

(Oğuz,1992,s.53) evlerinde görülür. 

 

Resim No 5 – Debre,XVIII.yy; (Makedonya Müzesi‘nden) 
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Çizim No 2 – Debre,XVIII.yy.;(Namiçev‘den) 

 

III.SONUÇ 

Makedonya‘daki Geleneksel Türk Evlerinin en çok süslenen kısımları, 

ahĢap tavanlardır. Bu çalıĢmamızın kapsamında incelenen ahĢap tavanlar XVIII. 

ve XIX. yüzyıla aittir. Bu coğrafi bölgede inĢaat edilen Türk evlerinde ağaç 

malzemesi hem yapı hem süsleme malzemesi olarak karĢımıza çıkar. Bu 

nedenle, çalıĢmamızda, ahĢap tavanların yapım yöntemleri, süsleme teknikleri 

ve süsleme kompozisyonları incelenerek sınıflandırılmıĢtır. Makedonya‘daki 

Türk evlerinin yapım yöntemleri, düz tavan, tekne tavan ve yüksek tavan olmak 

üzere üç ana grupta toplanmıĢtır. Genellikle tavan zemini çıtakâri tekniğiyle 

süslenmiĢtir. Tavan zemini hazırlandıktan sonra, yüzeye önceden hazırlanmıĢ 

dairevi yada poligonal ahĢap süslemeli kısımlar ilave edilmektedir. Bu 

kısımların merkezine süslemeli göbekler ilave edilir. AhĢap tavanlarda, 

geometrik motifli ve geometrik ile bitkisel motifli süslemeler görülmektedir. 

Ülkemizde, Türk Evinin özellikleri bölgelere göre değiĢmektedir. 

Dolayısıyla, Makedonya‘daki Türk Evleri de yerel özelliklerine göre farklılık 

göstermektedir. Bu farklılık özellikle süsleme motiflerinde ve bu motiflerin 

iĢçiliğinde görülmektedir. Süsleme motifi olarak daha çok bölgede yetiĢen bitki 

türlerinin uygulandığı görülmektedir. Zira, Makedonya‘daki Geleneksel Türk 

Evleri gerek mimari gerek ahĢap süslemeleriyle, Türk Evinin bölünmez bir 

kısmıdır ve bu Ģekilde değerlendirilmelidir.  
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DOĞA EVREN VE ĠNSAN ÜÇGENĠNDE TAHTACI OLARAK 

ADLANDIRILAN TÜRKMENLER 

Murat KÜÇÜKEBE

 

ÖZET 

Bu makale ele alınan ve eleĢtirisi yapılan kitap aracılığıyla ağaç ve ağaç 

iĢlerini yaĢamlarının merkezine alarak bu konuda know how sahibi olan, yani 

yapabilme, inĢa edebilme birikimi ve yetisini kazanmıĢ bir kültürel topluluk 

olarak Tahtacıların;  kültürel özellikleri ile çalgı yapım mesleği içerisinde var 

olan belirli davranıĢ ve mesleğe özgü görgü kuralları arasındaki iliĢkiyi 

sorgulamayı hedefler. Bu çalıĢma içinde Selçuk, Ali, Tahtacılar; Ağaçeri 

Türkmenleri, Ġstanbul, 2008, IQ Kültür Sanat, 448 s., 9 fotoğraf 1 harita örnek 

olarak ele alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Tahtacılar, Türkmenler, Yörükler, Çalgı Yapım, 

Kültür 

 

TAHTACI TURKMENS IN THE TRIANGLE OF NATURE, UNIVERSE 

AND HUMAN 

ABSTRACT 

This article aims at investigating the relationship between the 

professional proprieties and the certain behaviours existing in the profession of 

instrument making and also the cultural characteristics of Tahtacıs as a cultural 

community that has trees and wood work in the center of their lives thus 

having a know-how in this field through this review.   

Key Words: Tahtacıs, Turkmens, Yörüks, Musical Instrument 

Construction, Culture 

 

Bilimsel bilgi, bilimsel yöntem ve akıl yürütme yoluyla elde edilen 

bilgidir. ‗Nedensellik‘ ilkesini kullanarak, olgular üzerinde hipotezler üretir ve 

bunları deneylerle sınar. Deneysel testleri geçen hipotezler bilgi dağarcığına 

katılmıĢ olurlar. Bir bilginin bilimsel olmasının ana ölçütü ‗yöntemsel‘ 

olmasıdır. Bilimsel bilgi objektif, tutarlı ve eleĢtiriye açık bilgidir. Teknik 

bilgiden farklı olarak uygulama bilgisi değil, teorik bilgidir. Bilim adamı 

nesneye ‗bilmek için bilmek‘ amacı ile yönelir.  

Bilgi paylaĢılabilen bir niteliktedir. Ne var ki teknolojik ilerleme ve elde 

edilen ürünün pazarlanma potansiyeli, bilgiye ‗ticari‘ bir etmen olma özelliği de 

                                                           
 Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı AraĢtırma 

Görevlisi.   
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kazandırmıĢtır. ÇeĢitli sektörlerde yer alan firmalar, yılların getirdiği tecrübe ve 

bilgi birikimlerini rakiplerine karĢı bir pazarlama stratejisi olarak kullanırlar. Bu 

birikim ve tecrübelerin tamamına ‗know-how‘ yani ‗yapabilme bilgisi‘ denir. 

BaĢka bir deyiĢle know how, bir üründen ya da yöntemden en kolay ve en 

verimli biçimde yararlanmayı sağlayan bilgi ve ‗ticari sır‘ olarak tanımlanır.  

Tıpkı Ģirketler gibi, kültürel topluluklar da belirli bir pratiği yüzyıllarca 

tekrarlayarak know how sahibi olabilirler. Örneğin usta balıkçılar belirli bir 

bölgenin balık türü hakkında zoologlardan daha bilgili olabilirler. Ya da 

ormancılar, belirli bir bitki türü hakkında botanikçilerden çok daha fazla Ģey 

bilebilirler. Burada kiĢi ya da topluluğun bilgiye yöneliĢi bilmek için değil, 

gündelik ihtiyaçların giderilmesi, hayatla mücadele ya da sorunların üstesinden 

gelebilme gibi, uygulamaya iliĢkili amaçlardan ileri gelir. Yüzyıllarca tekrar 

edilen belirli bir mesleki pratik, köklü bir tecrübe ve bilgi birikimini de 

beraberinde getirmektedir.  

Belirli kültürel grupların belirli mesleki yönelimleri olduğu görülebilir. 

Bu mesleki yönelim nedeni ile oluĢan köklü deneyim, söz konusu topluluk 

yapısı sınırları içerisinde kullanılır ve yeni kuĢaklara aktarılır. Bu noktada, ‗usta 

çırak iliĢkisi‘, durumu tanımlamak için yeterli değildir. Çünkü usta-çırak 

Ģeklindeki adlandırma, mesleki tecrübe ve bilginin aktarımını, usta ve çırak 

arasındaki bilgi ve görgü akıĢıyla sınırlar. Ne var ki, usta kadar kiĢinin içinde 

bulunduğu ‗topluluk‘ da o mesleği öğrenen kiĢiye ve görgüsünün oluĢumuna 

katkısı olacaktır. Üniversitelerde, özellikle belirli sanat dallarında eğitim ve 

uzmanlaĢma imkânı veren çeĢitli bölümler olduğu halde, bu bölümlerden mezun 

olan kiĢilerin mesleki bilgi ve ‗görgü‘lerini arttırma amacı ile o mesleğin 

kültürel ortamına yönelmelerinin nedeni budur. Gene bu nedenledir ki, bir iĢte 

ustalaĢmak, o iĢi yapmak için gerekli olan bilginin temin edilmesi ile 

gerçekleĢmez. Ustalık, bütün bir hayat sürecine dağılan ve insanların ancak o 

topluluk yapısına dâhil olmakla anlayabilecekleri bir takım görgü kurallarını 

bilmeyi gerektirir. Bu nedenle, bir meslek erbabının yetiĢmesi, yeterli bilgi 

kadar o mesleki kültüre iliĢkin ‗görgünün‘ de kazanılmıĢ olmasına bağlıdır. 

Keman yapımcılarının ustalaĢmak için Ġtalya‘nın Cremona kasabasına gitmesi 

bunun bir örneğidir. ÇeĢitli ülkelerde söz konusu mesleki faaliyetin gerektirdiği 

bilgiyi sağlayan akademik birimler bulunsa da, Cremona, 335.000‘e yaklaĢan 

nüfusu içinde 150‘ye yakın usta keman yapımcısını barındıran bir kasaba 

olarak, keman yapımcıları için, mesleğe iliĢkin topluluk yapısının 

deneyimlenebildiği ve görgü transferinin yapılabildiği önemli bir kültürel 

kaynak durumundadır. 

Türkler orta asyadan anadoluya göç ettiklerinde birçok boyların çeĢitli 

yörelerimize 1071 den çok önceleri geldikleri artık bilinmektedir. Aslında en 

önemli ve bilinen tanımıyla Yörük ve Türkmenler eĢ anlamlı kabul edilir. 

Aslında Yörük Türkçede yürümek anlamında kullanılmakta ve göçebe olarak 

yaĢayan Türkmenleri tanımlamaktadır. Türkmen ise Türklerin Müslümanlığı 
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kabul etmelerinden sonra kendilerine verilen bir sıfatlardan birisidir. Oğuzların 

bir koluna denildiği gibi, Tam Göçebe Olmayan, ancak mevsimlere göre yazı 

veya yaylaya çıkan grup ve topluluklara da Türkmen denilmektedir(Kahraman 

s.24). 

Tahtacılar, gündelik yaĢam deneyimleri aracılığı ile ağaçlar konusunda 

ustalaĢmıĢ, geniĢ bir tecrübe ve mesleki görgü edinmiĢ know how sahibi kültürel 

bir topluluktur. Tahtacılar, ağaç iĢleri ile ilgili büyük bilgi ve tecrübe birikimine 

sahip Alevi Türkmenlerine verilen genel bir addır. Bu adlandırma Ģeklinin, 

sahip oldukları geleneksel meslek nedeni ile olacak ki günümüzde de devam 

ettiği görülmektedir (Selçuk s. 409). Faruk Sümer tahtacıların 1950‘lere kadar 

gelenekselleĢmiĢ meslekleri olan ağaç gövdelerinden tahta ve ‗dilme‘ imal etme 

iĢine devam ettiklerini, ancak söz konusu süreçte motorlu bıçkıların çoğaldığını, 

bu nedenle onların meyvecilik, zeytincilik, yapı ustalığı, doğramacılık ve 

mobilyacılık gibi çeĢitli yeni meslek kollarına da yöneldiklerini belirtmektedir
1
.  

Tahtacı kavramına ilk olarak 16. yüzyıl resmi kayıtlarında rastlanır. 18. 

yüzyıla kadar göçebe bir hayat tarzı süren Tahtacılar, aynı yüzyılda Osmanlı 

Devleti tarafından iskâna tâbi tutulmuĢlar, günümüzde ise, tamamen yerleĢik 

hayata geçmiĢlerdir
2
. Konu ile ilgili kaynaklara bakıldığında söz konusu 

topluluğun kökenleri konusunda farklı görüĢler olduğu görülmektedir. Bir kısım 

tarihçi, onların, yazılı kaynaklarda 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

rastlanan ‗Ağaçeri‘ Türkmenlerinin devamı olduğunu ileri sürmektedir
3
. Ancak, 

onların ‗Oğuzlardan ayrı bir Türk boyu mu, Oğuz boyları ile diğer Türk 

boylarının oluĢturduğu bir topluluk mu, yoksa sadece Oğuz boylarından biri mi 

oldukları tartıĢma konusudur‘
4
. Bununla birlikte, Tahtacıların Ağaçeri 

Türkmenlerinin devamı oldukları görüĢünü kabul etmeyen araĢtırmacılar da 

bulunmaktadır. Baha Said, Tahtacıların ‗Aktav‘ Türkmenlerinin devamı 

olduklarını öne sürerken, Yusuf Ziya Arıkan, onların Orta Asya‘daki ‗Tahtah‘ 

adı verilen bir boyun devamı olduklarını ileri sürmektedir
5
. M. ġakir ÜlkütaĢır 

ve Krisztina Kehl Bodrogi de bu topluluğu Ağaçerilerin devamı olarak görme 

konusunda temkinli olmak gerektiğini ifade etmektedirler
6
. Ancak Tahtacılar 

üzerine araĢtırma yapanların büyük çoğunluğu, onların Türkmen-Alevi 

oldukları hususunda hemfikirdirler
7
. 

Ali Selçuk kitabında, köken ile ilgili tartıĢmaya geniĢçe yer veriyor ve bu 

konuda yazılmıĢ kaynaklara ulaĢmaya da aracılık ediyor. Kitap, Selçuk‘un 

                                                           
1 Faruk Sümer, Tahtacılar, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 82, 1993, s.10, ayrıca bkz. Faruk 

Sümer, Ağaç Eriler, Belleten, Sayı 103, 1962, s. 528.    
2 Ali Selçuk, Tahtacılar; Ağaçeri Türkmenleri, Ġstanbul, 2008, s. 409. 
3A.g.e. s. 409 
4.A.g.e. s. 33 
5A.g.e. s. 35. 
6A.g.e. s. 35 
7A.g.e. s. 35 
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doktora tezidir. 1999-2003 yılları arasında yürütülen ve Mersin yöresi ile 

sınırlandırılan bir alan çalıĢmasına dayanmaktadır. Söz konusu alan çalıĢması 

yörede yaĢayan Tahtacıların yerleĢim birimlerinde yürütülmüĢ, onların dini 

inanç ve uygulamalarına iliĢkin veri toplamak amaçlanmıĢtır.  

ÇalıĢma dört bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, Tahtacıların 

inanç sistemini oluĢturan Tanrı tasavvuru, tenasüh ve devriye, on iki imam ve 

Mehdi, ahiret ve Ģefaat inançları ele alınır. Ġkinci bölümde, cem töreni, kurban 

ve oruç gibi Tahtacı ibadetleri hakkında ayrıntılı bir inceleme yer alır. 

Tahtacıların ‗doğum, sünnet, ikrar verme, evlenme, musahiplik ve ölüm‘den 

oluĢan geçiĢ-giriĢ ritüelleri, üçüncü bölümün konusudur.  

Dördüncü bölümde ise, ziyaret yerleri, yağmur duası, bahar bayramları, 

ateĢ, su, hayvan, ağaç ve ormanla ilgili uygulamalar üzerinde durulmuĢtur. Söz 

konusu bölümlerin sonlarında, ele alınan yörede karĢılaĢılan inanıĢ ya da dini 

uygulamaların analizi yapılır. Bu bağlamda Tahtacıların inanç sistemleri ile bazı 

baĢka inanç sistemleri arasında büyük benzerlikler ve çeĢitli etkileĢimler olduğu 

ortaya çıkmaktadır.  

Örneğin, doğum ile ilgili inanıĢ ve uygulamalarda, genellikle Orta Asya 

Türk Kültürünün hakim olduğu görülmekte ancak doğum sonrasında kadının 

‗kirli‘ görülmesi sebebi ile, Orta Doğu kültürünün de etkisinin olduğu 

düĢünülmektedir. Diğer taraftan, sünnet geleneği tamamen Sami kültürü ile 

iliĢkilendirilir, ancak sünnetten kaynaklanan ‗kirvelik‘ kurumunun Anadolu 

Kültürünün etkisi ile oluĢmuĢ olduğu belirtilmektedir. Benzer Ģekilde, Aleviliğe 

giriĢ ritüeli olarak kabul edilen ‗ikrar alma‘ uygulamasındaki eline, beline, 

diline sahip olma ilkesi, Mani dinindeki ‗üç mühür‘ün devamı niteliğindedir. 

Düğün törenleri ve evlenme gelenekleri geleneksel Türk inancındaki 

uygulamalar ile büyük benzerlikler gösterirken, boĢanma yasağı ile ilgili 

uygulamada Hıristiyanlık etkisinin olduğu ileri sürülmektedir.   

Kitabın dördüncü bölümünde, ‗tabiatla ilgili inanıĢ ve uygulamalar‘ 

Ģeklindeki baĢlık altında, Ağaç ve Orman kültüne değinilmekte, bu bağlamda 

kutsal kabul edilen ağaçlar, tedavi ritüellerinde ağaç, doğum sonrası Ağaç-kütük 

atma töreni, rüyada ağaç simgesi, ağacın kesilmesinin yasak olduğu zamanlar 

ve orman kültü, ayrı baĢlıklar altında ele alınmaktadır. 

Sözü edilen yörede yürütülen alan çalıĢması, ağaçlar ile ilgili dini inanıĢ 

ve davranıĢlara iliĢkin önemli veriler elde edilmesine olanak sağlamıĢtır. Buna 

göre Tahtacılar, ağaçların da insanlar gibi ‗canlı‘ varlıklar olmasına çok önem 

vermektedirler. Özellikle mersin
8
 ve ardıç ağaçları kutsal sayılırlar. Bununla 

                                                           
8 Murt olarak da bilinmektedirler. 
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birlikte mezarlıklarda bulunan tüm ağaç türleri
9
, ormanlardaki çok yaĢlı ağaçlar 

(ulu ağaç) benzer Ģekilde kutsal kabul edilmekte bu nedenle
10

 

kesilmemektedirler. Bu ağaçların kesilmelerinin uğursuzluk getireceği ve çeĢitli 

iĢ kazalarına ya da önemli hastalıklara sebebiyet vereceğine yaygın Ģekilde 

inanıldığı görülmektedir. 

Alan çalıĢmasından elde edilen verilere göre Tahtacılar için mersin 

ağacının önemli bir yeri vardır. Öyle ki bu ağaç türünün yetiĢmediği yörelerde 

bile çeĢitli uygulamalarda kullanılmak üzere özellikle temin edildiği 

görülmektedir. Bu uygulamalardan bazıları ölünün yıkanması ve defnedilmesi 

sürecindeki iĢlemlerle ilgilidir. Buna göre ölünün yıkandıktan sonra 

durulanması için hazırlanan suyun içine murt ağacının dallarının atıldığı ve 

mezarın saptırma bölümüne ölü yerleĢtirilmeden önce murt dalları konduğu 

görülmektedir. Aynı zamanda defin sonrasında mezarın üzeri de murt dallarıyla 

örtülmektedir. Bununla birlikte mezar ziyaretlerinde de, mezarın üzerine murt 

dalı saplamak ya da üzerine murt dalları bırakmak sureti ile bu ağacın 

kullanıldığı iletilmektedir.  

Bunun yanında, Tahtacıların ağacı çeĢitli hastalıklarla ilgili tedavi 

ritüellerinde de kullandığı görülür. Bu bağlamda, ritüelin bir bölümü, genellikle 

ağacın kökünden geçme ya da gövdesinde bulunan bir delikten geçme Ģeklinde 

gerçekleĢir.  

Yazar ağaçlar ile ilgili davranıĢlara örnek olarak, doğum sonrasında 

yapılan ve kütük atma adı verilen bir törenden söz eder. Buna göre bir ailenin 

oğlan çocuğu olduğunda, gençler ormandan bir ardıç ağacı keserler. Bu ağacın 

gövdesinden yaklaĢık bir metre uzunluğundaki bir parçayı doğumun olduğu 

eve, havaya silahla ateĢ ederek getirirler ve kütüğü, ‗ardıçgibi dallı babası gibi 

döllü olsun‟ diyerek evin önüne atarlar.  

Yazar, ağacın geçiĢ ritüellerinde nasıl kullanıldığına iliĢkin davranıĢ ve 

inanıĢları bu Ģekilde anlatıyor. Ne var ki bunun dıĢında kalan, ağaçtan yapılmıĢ 

gündelik araç gereçlerin kullanımına iliĢkin çeĢitli davranıĢlara da yer 

verilebilirdi. Bunun incelenmiĢ olması, kitaba ve söz konusu araĢtırmaya büyük 

katkı sağlayabilir ve çalıĢmanın bu yönde de geniĢlemesine olanak verebilirdi.         

Ağacı yaĢamlarının merkezine alan ve ona bir canlı oluĢunun gerektirdiği 

Ģekilde muamele eden bu halkın, ağaç kesme iĢine ayrı bir önem verdiği tahmin 

edilebilir. Buna göre ağaç kesme iĢine baĢlamadan önce herkes temizlenmekte 

ve yeni elbiseler giyerek, ortaklaĢa alınan bir koçu kurban etmek üzere ağaç 

                                                           
9 Mezarlıklarda bulunan ağaç türlerinin kesilmesi bir yana onların dallarına ve yapraklarına zarar 

vermek bile günah sayılmaktadır. Bu ağaçlar yörenin bitki örtüsüne bağlı olarak her türden 

olabilir.   
10 Bununla birlikte Allah‘ın dünyayı salı günü kurduğuna iliĢkin inanç sebebi ile bu günlerde de 

kesinlikle ağaç kesilmez ve tarım yapılmaz. Salı günleri tüm canlılar Allah‘a niyaz etmektedir. Bu 

nedenle canlılara zarar vermek yasaklanmıĢtır.    
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kesiminin yapılacağı ormana gitmektedir. Kesim iĢi bittikten sonra, kurban eti 

eĢit parçalara bölünmekte, daha sonra alana getirilen bir erkek çocuk tarafından, 

bu parçalar arkası dönük halde bekleyen ailelere dağıtılmaktadır. Her aile 

payına düĢen eti alarak evine gitmekte, akĢam olduğunda bu etle yapılan çeĢitli 

yemekler, eğer dede varsa onun, yoksa oradaki en büyük kiĢinin evinde 

toplanılarak yenilmektedir. Ormanda ağaç kesiminde iĢ kazasına uğramamak 

amacı ile ‗pay kurbanı‘ adı verilen bu ritüel yapılmakta iken, ormanın dıĢında 

yer alan bir ağacın kesimi ya da ormanlık arazi dıĢında yapılacak bir iĢin 

baĢlangıcı için böyle bir uygulamanın olmadığı görülmektedir. 

Tahtacılar ormanda ağaç kesmeye ‗Habib Nacar !‘ diyerek baĢlarlar. 

Habib Nacar isimli kiĢi dülgerdir, bu mesleğin önderi olarak kabul edilmekte ve 

ağaç kesme iĢine baĢlamadan önce onun yad edilmesi gerektiğine 

inanılmaktadır. 

Sonuç olarak bu kitap belirli bir bölümünde, ağacı yaĢamlarının 

merkezine almıĢ bir topluluk olarak Tahtacıları, çeĢitli yönleri ile ele 

almaktadır. Bu gün marangoz, ağaç oymacılığı ya da çalgı yapımcılığı gibi 

çeĢitli meslek kollarında yer alan kiĢilerin bir ölçüde kanıksadığı ağaç ile ilgili 

kimi davranıĢların anlaĢılması ve bu meslek kültürlerinin oluĢumunun hangi 

etkileĢimler aracılığı ile gerçekleĢtiğinin görülebilmesi açısından farklı bir bakıĢ 

açısı sunabilir. Kitapta ele alınan kültürün çeĢitli izlerini, bazı davranıĢ örnekleri 

üzerinden bu meslek kültürleri içerisinde aramak mümkündür.  

Örneğin çalgı yapımcılığı mesleğine giriĢ yaptığım öğrencilik yıllarından 

çok iyi hatırladığım ve daha sonra yeni baĢlayan baĢka meslek adaylarına da 

söylendiğini sıklıkla duyduğum bir söz vardı:  ‗Onkere düĢün bir kere kes!‘Bu 

öğütün, çalgı yapım bölümünde genelleĢmiĢ ve bir düstur olarak kabul edilmiĢ 

olduğundan söz ederken, konuya iliĢkin çeĢitli davranıĢları ne ölçüde 

etkilediğini de ölçmek yararlı olacaktır. Ne var ki, bu sözün kullanılıyor 

olmasına iliĢkin bilgi de tek baĢına anlam ifade eder ve konuya iliĢkin bir örnek 

olması açısından değerlidir.  

Kesme iĢinin önemine vurgu yapan bu söz, okul öncesinde ağaç iĢleri ile 

ilgili herhangi bir deneyimi olmayan yeni meslek adayı için önemli bir uyarı 

mahiyetindedir ve söylenen kiĢiye çeĢitli mesajları aktarması olasıdır; Kesme iĢi 

önemlidir ve büyük dikkat gerektirir. Çünkü bir Ģey keserken kendine zarar 

verebilirsin ve vücudundan kesilen bir parçanın yerine yeniden konması çoğu 

zaman mümkün olmaz, olsa bile eski hali gibi olmaz. Bununla birlikte, kesim 

yaparken, yapmakta olduğun çalgıya da zarar verebilirsin. Yapmakta olduğun 

çalgı da, tıpkı vücudun gibidir, çoğu zaman yanlıĢ kesimlerin telafisi ve geriye 

dönüĢü olmaz. Ağaç kıymetli bir malzemedir yetiĢmesi çok uzun zaman alır. 

Bununla birlikte çalgı yapımında kullanılan ağaçlar daha da kıymetlidir, çünkü 

uygun nitelikte ağaç bulmak oldukça zordur. ĠĢte bu kıymetli malzeme ile 
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çalıĢırken, malzemenin bozulması, aynı zamanda, üretim sürecinin de heba 

olması anlamına gelmektedir ki, bu hiç hoĢ karĢılanmaz. 

Bölümün öğrencisi olduğum ilk günlerde, üniversiteli olmanın üzerimde 

yarattığı özgürlük hissi ve güven duygusu ile çalgı yapım iĢi ile ilgili beceri 

kazanmaya çalıĢtığım bu dönemde, içinde yaĢadığım yeni meslek ortamının, 

‗küçük bir çırak‘ olarak kabul edildiğimi düĢündüren söz konusu uyarıları 

karĢısında, içimde çeliĢik duygular oluĢtuğunu hatırlıyorum. Artık üniversite 

öğrencisi olmuĢtum, yaĢadığım toplumda az kiĢinin sahip olduğu ayrıcalıklı bir 

konumdaydım. Bu nedenle kendimi değerli hissedebilirdim. Öte yandan, çalgı 

yapım bölümü öğrencisi olarak dahil olduğum bu yeni meslek kültürü ‗HoĢ 

geldin!‘ derken, bir yandan da beni, ‗iĢ görmesini henüz bilmeyen, daha çok 

mesleki kültüre iliĢkin değerlerin aktarıldığı küçük bir çırakmıĢım‘ gibi 

karĢılıyordu ve söz konusu değerlilik duygusunu bir kenara bırakmamı 

istiyordu. Bu nedenle olsa gerek, birinci yılımızda atölye derslerinde çalgı 

yapımını öğrenmek kadar, atölye dersleri dıĢında, bölüme alınan yeni ağaçları 

taĢımak, bizim için alınan yeni tezgâhların profillerini boyamak, eski 

tezgâhların ahĢap kısımlarını sistire yaparak temizlemek ve cilalamak gibi çalgı 

yapımcılığı iĢinin yan görevlerinde de hizmet etmekteydik. Bu durumdan, 

hazırlık sınıfının, geleneksel yapıdaki çıraklık sürecine eĢdeğer olduğu sonucu 

çıkarılabilir. Öncelikle kiĢiye, mesleğe iliĢkin genel kuralların ve meslek 

‗değerlerinin‘ aktarılmaya çalıĢıldığı bir süreçtir ve bu süreçte kiĢi, öncelikle 

ağacın değerli bir malzeme olduğunu öğrenmeli ve onu kesmeden önce iyice 

düĢünmelidir.    

Bununla birlikte aktarılmaya çalıĢılan baĢka bir mesleki değer de Ģudur; 

bu değerli malzeme ‗canlıdır‘ ve ‗yaĢamaktadır‘. Bu durumun çeĢitli davranıĢ 

ya da isimlendirme Ģekilleri ile doğrulandığını görmek olasıdır. Malzemenin, 

aslında anlam bakımından kullanılmasında hiçbir sakınca yokmuĢ gibi görünen 

bir kelime olan ‗tahta‘ yerine ‗ağaç‘ Ģeklinde isimlendirilmesi ve bu 

isimlendirmenin özellikle tercih edilmesi anlamlıdır. Tahta yerine tercih edilen 

‗ağaç‘ Ģeklindeki isimlendirme, bu maddenin doğal koĢullarına ve kesilmeden 

önceki haline gönderme yaparak, yaĢayan/canlı bir malzeme olduğuna iĢaret 

eden anlamı kuvvetlendirmektedir. Değer atfedilmiĢ bu anlam, ‗ağaç iĢleri‘ ile 

uğraĢanlar tarafından özellikle tercih edilmekte ve mesleğe sanatsal gözle bakan 

ve değer veren bir kiĢi olmanın göstergesi olarak kullanılmaktadır. Öyle ki bir 

süre önce, Ġzmir‘de bulunan bir kemençe yapım atölyesinde, TRT kurumu bir 

çekim yapmıĢ ve yapımcıdan, TRT‘de yayınlanacak ‗El Yapımı‘ isimli bir 

program için kendisini kısaca tanıtması ve kemençe yapımının aĢamalarını 

anlatması istenmiĢtir. Çekim için ziyaret edilen söz konusu atölye ve genç 

kemençe yapımcısı, baĢarılı iĢleri ile son dönemde kendisinden sıklıkla söz 

ettirmektedir. Ne var ki bu durum, anlatımı sırasında ‗ağaç‘ yerine kullandığı 

‗tahta‘ kelimesi nedeni ile bazı kiĢiler tarafından ağır Ģekilde eleĢtirilmesini 

engellemeye yetmemiĢtir.  
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Ağaca ve ağaç malzemeye verilen bu değer sebebiyle, çoğu zaman pratik 

ve yarar getirebilecek olmalarına rağmen plastikten ya da metalden yapılmıĢ 

malzemeler çalgı yapımında mecbur kalınmadıkça tercih edilmez. Elbette bu 

tercihte, kullanılması muhtemel bu malzemelerin çalgının tınısını 

etkileyebileceğine iliĢkin düĢünce de etkili olmaktadır. Ancak çoğu zaman 

ahĢap ve plastik/metal karĢıtlığının çalıcı tarafından vurgulandığını ve ahĢabın 

‗canlı‘ ve ‗doğal‘ bir malzeme olarak kabul görmesi nedeni ile tercih edildiğini 

görmek mümkündür. Örneğin kemanın kuyruk adı verilen bölümünde ince 

akort yapmaya yarayan ‗fix‘ adı verilen mekanizma, çok küçük olması nedeni 

ile ahĢaptan yapılmaya uygun değildir. Bu nedenle genellikle metalden yapılmıĢ 

olanlarının tercih edildiği bu opsiyonel parça, sadece mi teli için, yani en çok 

akort gerektiren tel için kullanılır. Çalıcı, öğrenci ya da bu iĢe yani baĢlamıĢ biri 

olmadıkça, kuyrukta sol, re ve la tellerinin bulunduğu yerlerde fix kullanılması 

hoĢ karĢılanmamakta ve iyi çalıcılıkla bağdaĢtırılmamaktadır.  

Ağaç kesme iĢine verilen önemi çeĢitli folklorik öğeler üzerinden görmek 

mümkündür. Örneğin ‗Kanlı Kavak‘ adındaki Karagöz oyununda, gereksiz yere 

kesilen ağaç, kahramanın baĢına vahim sonuçlar doğurur ve türlü 

uğursuzluklarla mücadele etmek zorunda kalır. Karagöz ilk önce ağacın yılanı 

ile karĢılaĢır ancak bir leylek gelerek yılanı götürür. Sonrasında bir cin gelerek 

Hacivat ve Karagözü çarpar. Bundan sonra ikili, Hacivat‘ın duaları ile düzelir 

ve normale döner. Ancak kesme iĢinden Hacivat‘ın ısrarına rağmen 

vazgeçmeyen Karagöz, sonunda ağacı keser. Arkasından Arnavut Bayram Ağa 

gelir ve Karagözü falakaya yatırır ve epeyce döver. Sonra da, boynuna ip takıp 

sokak sokak dolaĢtırır. Karagöz gene uslanmaz ve Arnavut Bayram Ağa‘nın 

elinden kurtulduktan sonra bir fırsatını bularak ağacın dallarını evine, karısına 

götürür. Karısı ile arasında geçen diyalog söyledir; 

 

Karagöz: Oh be ellerinden zor 

kurtuldum, Ģimdi bu dalları eve 

taĢıyayım, kıĢın yakarız (bir dal 

omuzlar eve götürür) Yahuu, al bakalım 

sana kıĢlık odun getirdim.  

Karagözün Karısı: (içerden) Aaaa! Bu 

yaĢ ağacı neden kestin? Allahtan 

korkmadın mı?  

Karagöz: (içerden) Nene gerek? KıĢın 

ısınırız.  

Karagözün Karısı: (içerden) Ben 
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Allahtan korkarım, yaĢ ağacı yakamam, 

götür baĢkasına ver.
11

 

 

Kesme iĢi, aynı zamanda, kesilen Ģeyin içine girmek, anlamına da gelir. 

Bir canlı varlığın kabuğunun kesilmesi, onun iç kısmını dıĢarıya kapatan 

tabakanın da ortadan kaldırılmasıdır. Bu kabuk, varlığın iç dünyası/batını ile dıĢ 

dünya arasında kalan önemli bir kısmıdır ve birçok inanç sistemine göre 

aĢılması kabul edilebilecek bir davranıĢ değildir. Bu nedenle ne Hıristiyanlık ne 

de Ġslamiyet ilk baĢlarda insana yapılacak cerrahi müdahaleyi doğru bulmamıĢ 

ve canlı dokuların kesilip içine bakılmasını Ortaçağ boyunca yasaklamıĢtır. 

Modern tıp, ya da ‗aydınlanma tıbbı‘ olarak da adlandırılan günümüz tıbbından 

farklı olarak birçok geleneksel tıp sisteminde de insan vücudunun açılması 

kabul edilmez.  

Bu kabul, toprak ve toprakla ilgili inanıĢların da Ģekillenmesine etki 

etmiĢtir. Buna göre toprak tanrılık nitelikleri taĢıyan bir yer kabuğudur. Onun 

sürülerek açılması altta kalan geçmiĢ çağlara ulaĢmak,  dolayısı ile batıni olanla 

iliĢkiye geçmek anlamına geldiği için kötü bir davranıĢtır. Nitekim  ‗Kara 

Toprak‘ isimli türküde de AĢık Veysel, iĢlediği günahlar için topraktan af diler 

ve ona Ģöyle seslenir;  

Karnın yardım kazmayınan belinen 

Yüzün yırttım tırnağınan elinen 

Yine beni karĢıladı gülünen  

Benim sâdık yârim kara topraktır 

 

ĠĢkence yaptıkça bana gülerdi 

Bunda yalan yoktur herkes de gördü 

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi 

Benim sadık yârim kara topraktır
12

 

Bu noktadan bakıldığında, ağaç kesme iĢinde ehliyet sahibi olan 

Tahtacılar daha da ilgi çekicidir. Böylelikle, onların hangi etnik kökene ait 

olduklarını anlamaya çalıĢmak yerine, bu kültürel ayrıcalığa nasıl sahip 

olduklarını, bu durumun yaĢamlarını ve kültürel pratiklerini nasıl etkilediğini 

görmeye çalıĢmak, daha anlamlı hale geliyor.  

 

                                                           
11http://www.karagoz.net/kanli_kavak.htm, 20.11.12 
12http://www.turkuyurdu.com/kara-toprak-1097.html, 20.11. 2012 
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SONUÇ 

Sonuç olarak, Türkmenlere verilen ve ağaç iĢlerinde ağaç eri yani ağacı 

iĢleyen büyük usta anlamına gelen ve ‗Tahtacılar‘ olarak isimlendirilen kültürel 

bir topluluktur. Büyük bir grup olup, bir yandan yaĢadıkları, varlık gösterdikleri 

coğrafyada hüküm sürmüĢ ya da sürmekte olan çeĢitli inanç sistemlerinin de 

izlerinin görüldüğü kültürel pratikleri ile kendileri dıĢındaki kültürel grupları da 

anlatan, onlara ıĢık tutan ya da geçiĢ sağlayan bir köprüdür. Diğer yandan da 

günümüzün gerek teorik gerekse ritüelistik kaynaklı çeĢitli mesleki davranıĢ 

kalıpları ve görgü kurallarının anlaĢılmasına ve köklerinin görünürlük 

kazanmasına aracılık etmektedir. 

Aslında tarihin derinliklerinde bakıldığında ilk çağlardan günümüze 

insanın yaĢamsal alanının ayrılmaz bir parçası olan doğa ve yaratıcılık yaĢam 

alanında olduğu gibi, insanın duygusal ve görsel eğilim ve yönelimlerini 

belirten sanatsal alanlarda da kendisini göstermiĢtir. Diğer bir ifafeyle önemli 

bir kültürel birikimi, ince ruh ve sanatsal birikimi olan Türk topluluklarından 

Türkmen topluluğu da bu yönüyle öne çıkmakta; Türk soyunun ―doğa evren ve 

insan‖ üçgeni içinde üstün gücünü belirlemektedir
13

.  
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HĠNDĠSTAN‟DAKĠ TÜRKLER‟ĠN TÜRK DĠLĠNE ETKĠSĠ 

Tuğba DURMAZ

 

 

ÖZET 

Aydınlanma,  bir toplumun diğer bir toplumdan ne öğrenebileceği kadar, 

öğrenmek için ne yaptığına bağlıdır. Bugün bir insanın bilgisi çoğunlukla kendi 

içinde yaĢamakta olduğundan baĢka bir topluma aittir. ġu anda insanların neden 

birden fazla yabancı dile gereksinim duymalarının nedeni budur. Eskiden 

sadece göçler, savaĢlar, kervanlar ve misyonerler aracılığı ile taĢınabilen bilgi 

Ģimdi kısa bir sürede dünyanın her bölgesine ulaĢabilmektedir. Bu yüzden, 

diller belli bir ölçüde diğer dillerden etkilenmiĢtir. Dünya dillerinin çok 

etkileyen dillerden birisi de Türkçe olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Aydınlanma, Etki, Türk Dili 

 

 

THE EFFECTS OF „TURKS IN INDIA‟ ON TURKISH LANGUAGE 

 

ABSTRACT 

Enlightenment depends on what a society does to learn, as much as what 

they can learn from another society. Today, most of the knowledge of a person 

belongs to a society different from the one he lives in. This is the reason why 

people need more than one foreign language at present. The knowledge which 

could only be carried through migrations, wars, caravans or missionaries in 

ancient times can now reach every part of the world in a short time. For this 

reason, languages have more or less been affected by other languages. One of 

the languages which affected world languages most may be the Turkish 

language. 

Key Words: Enlightenment, Effect, Turkish Language 

 

 

GĠRĠġ 

Üniter yapıları tehdit etsede dünyamızı etkisi altına alan ve önü alınamz 

tehlikeli sonuçlar doğruabilecek küreselleĢme belli merkezlerin kontrolü altında 

hızla sürdürülmektedir. Bir diğer ifadeyle küreselleĢmeyi bir anlamda, tekniğin 

                                                           
 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Hindoloji A.B.D Öğrencisi 
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dünyayı küçültmesi anlamında da anlatılmak istenmektedir. Eski devirlerde 

yalnızca yöneticilerini eğiten halklar, tek tanrılı dinlerle birlikte eğitim-öğretim 

hizmetinin demokratikleĢmesiyle, cami avlularındaki medreseler ile kilise 

avlularındaki manastırların bu demokratikleĢmenin baĢlangıç noktalarını 

oluĢturmasıyla hız kazanan bilgi birikimi, daha bu çağlarda ulusal sınırlara 

sığmaz olmuĢtu. Bu bilgi birikiminin ve ulaĢılan yeni bilgilerin çok kısa bir 

sürede dünyayı kuĢatabilmesi, küreselleĢmenin diğer bir anlamı olmuĢtur. 

 

TÜRKÇE VE HĠNT DĠLĠ ĠLĠġKĠSĠ 

Türkçe, bugün yaĢayan dillerin en yaĢlılarından biridir ve bu tarih 

derinliği yanında mekân olarak da geniĢ bir coğrafyaya sahiptir. Türkçenin 

konuĢucuları, bu geniĢ tarih ve coğrafya diliminde birçok devlet kurmuĢlar, 

komĢuluklarında yer alan kavimlerden birçok bilgi öğrenmiĢler ve komĢularına 

da bir çok bilgi öğretmiĢlerdir. 

Dolayısıyla, Türklerin komĢularına öğrettikleri ile komĢularından 

öğrendikleri bilgilerin adları, Türkçe ile ona komĢu olarak yaĢayan baĢka diller 

arasında, oldukça zengin bir söz alıĢveriĢine yol açmıĢtır. 

Bir Ural- Altay dili olan Türk dili ile Hint- Avrupa dil ailesinin Hindî 

dilleri arasındaki iliĢkiler çok eski dönemlere kadar uzanır. Hindistan, Türklerin 

benimsediği dinlerden biri olarak, Buddhacılığın merkezi olması yanında, çeĢitli 

Türk boylarının da göç yeri olmuĢtur. Hint kavimleri, tarihin her döneminde, bir 

veya birkaç Türk kavmiyle komĢuluk yaĢamıĢtır. Son olarak da Gazneli 

Mahmud ile komĢuluk iliĢkisine ve nihayet Kutbettin Aybek‘in 1192‘de Delhi 

Sultanlığı‘nı kurmasıyla yöneten-yönetilen iliĢkisine dönüĢmesi, 665 yıl süren 

bir birliktelik yaratmıĢ ve bu iliĢkiler, Ġngilizlerin 1857‘ de Hindistan‘ı iĢgaliyle 

sona ermiĢtir.  

Bu iliĢkilerde en önemli husus ise, burada kurulan ilk Müslüman Türk 

devleti olan Gazneliler‘den itibaren gittikçe zenginleĢen kültürel bir ortam 

meydana gelmiĢtir. Gazneliler‘den baĢlayarak sarayda Türkçe konuĢan 

sultanlar, kendi ülkelerinin kültürel zenginliği konusunda hoĢgörülü 

davranmıĢlardır. 

Türkçedeki Hintçe unsurlar üzerinde bir çalıĢmaya rastlayamadık. 

Türkçedeki Hintçe unsurların bulunabileceği düĢünülmediği gibi, Türkçeye 

Hint dillerinden girmiĢ her sözcüğü farsça kaynaklı göstermek gibi bir yanlıĢlık 

da sürekli tekrarlanmaktadır. 

Eski devirler söz konusu olduğunda, Buddhacılığı benimseyen eski 

Uygurların dilindeki Sanskrit sözcükler üzerinde epeyce durulmuĢtur. 

Türk dilinin etkilediği sahalardan Hindistan yarımadasında, Hindî dillerle 

Türk dili iliĢkileri konusundaki ilk çalıĢma, Otto Spies‘in yayımladığı Hindî 
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dillerdeki Türkçe kökenli sözcüklerle Türkçe üzerinden bu dillere geçen 

sözcüklerin yer aldığı 135 sözcükten oluĢan bir listedir. 

Bu konuda Abidin Ġtil tarafından yayımlanan makalede(Türkçe- Sanskrit 

Arasında Lenguistik Paraleller, Doğu Dilleri I, Ankara 1970, s. 139-150)ise 

Türkçe- Sanskrit iliĢkileri değerlendirilerek, Sanskrit‘ten Türkçe‘ye ve 

Türkçe‘den Sanskrit‘e geçen bir takım sözcüklerin üzerinde bu iki dil arasında 

linguistik paralellik gösterilmiĢtir.  

Türkçe- Sanskrit iliĢkilerinin çok eskilere dayandığını vurgulayan bu 

çalıĢmada, Türk hanedanların kuzey Hindistan‘da kurdukları uzun süreli 

yönetimlerde resmî dil olarak Farsçayı kullanmalarına rağmen günlük dil olarak 

Türkçe‘yi kullandıklarını, bunun sonucu olarak da gerek Farsça‘ya gerek 

Hindistan‘daki değiĢik lehçelere, hatta modern Sanskrit‘e çok sayıda Türkçe 

kelimenin yerleĢtiği ve Hindûstânî dilinde 80, Bengal dilinde de 40 kadar 

Türkçe kökenli sözcüğün bulunduğu belirtilmiĢtir. 

Türkçe- Hintçe ve Urdu dili arasındaki iliĢkilerle ilgili olarak, ―eski ve 

büyük sözlükleri taramanın uzun zaman alacağını‖ söyleyen Erkan Türkmen, 

baĢlıca iki pratik sözlüğü tarayarak hazırladığı 118 kelimelik bir listeyi, iki yazı 

olarak yayımlar. 

Bu konuda son araĢtırmayı yapan Münevver Tekcan (Urducadaki Türkçe 

Kelimeler ve Bunların Tematik Ġncelemesi, Akçağ Yay., Ankara 2004, s. 75-93) 

ise Ģunları söylemektedir: ―yukarıdaki araĢtırmacılar tarafından daha önce tespit 

edilen Hindî dillerdeki ve Urducadaki Türkçe sözcüklere ek olarak 77 sözcük 

daha tespit ettik. Daha önce yapılan çalıĢmalarda taranan eserlerin dıĢında, 

Urduca- Urduca, Türkçe- Urduca olarak hazırlanmıĢ üç sözlük ile Delhi 

Sultanlığı‘nın saray hayatı konusunda yazılan Bezm-i Âhir adlı eseri taradık. Bu 

sözcüklerin etimolojik ve morfolojik özelliklerini baĢka bir çalıĢmanın konusu 

olarak bıraktık. Elde edilen yeni sözcükler ile daha önce yayımlanan sözcükler, 

yapı özelliklerine göre ve tematik olarak değerlendirildi. Tespit edilen 

sözcüklerin sayısı 227‘dir. Sosyal hayatla ilgili 140, yönetimle ilgili 61, 

beslenme ile ilgili olanlar 17, giyimle ilgili olanlar ise 9‘dur.‖(Prof. Dr. Günay 

KARAAĞAÇ, Türkçe‘nin Dünya Dillerine Etkisi –Yayına Haz.-, Ankara, 

2004) 

Günümüzde de hala kabul gören, dilbilimcilerin ―Sanskrit‘in hemen 

hemen bütün dillerin atası olduğu‖ düĢüncesi; iki farklı dil ailesine mensup 

lisanın, savaĢlar ve en nihayetinde kültürel etkileĢimlerle nasıl ortak bir çok 

kelime taĢıdığını bize anlatıyor. Az önce de değindiğimiz gibi Hindî dillerden 

lisanımıza girmiĢ çoğu kelimeyi Farsça kaynaklı gösterdiğimizden dolayı, 

aslında Hindistan‘ın bize öğrettiklerini görmezden geliyoruz. 

Hint- Avrupa dil ailesine mensup olan üç dil de tek bir kelimeyi 

incelmeye kalktığımızda karĢımıza hoĢ bir tablo çıkıyor.  
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ĠNGĠLĠZCE                      HĠNTÇE                                  FARSÇA 

brother                                       bhai                                         birader 

 

Sadece bu kelime bile Hint- Avrupa dil ailesinde ne denli sıkı bir iletiĢim 

olduğunu bizlere gösteriyor. Kaldı ki tarih boyunca birçok kavme ev sahipliği 

yapmıĢ Hindistan, inançlarının getirdiği bir hoĢgörüyle gelen her bilgiye 

kapısını açmıĢ bir ülke. Biz de gerek iĢgallerle, gerek yalnızca komĢuluk 

iliĢkileriyle Hint- Avrupa dil ailesine mensup birçok dille etkileĢime geçmiĢ bir 

kültür taĢıyoruz.  

Coğrafi olarak uzak olduğumuz bir ülke olsa da Hindistan, yaĢadığımız 

bir takım ortak geçmiĢten ötürü pek de küçümsenemeyecek benzerliklerimiz 

olan bir ülke.  

Ayrıca Hindistan gerek edebiyatıyla gerek sinemasıyla bütün dünyaya 

varlığının önemini hissettirmiĢtir. Özellikle masallar ve destanlar diyarı olan 

Hindistan Ezop‘tan La Fontaine‘e kadar ilham kaynağı olmuĢtur. Örneğin, La 

Fontaine‘nin ―Balıkçıl ve Yengeç‖, ―Demiri Yiyen Fare‖, ―Ġki BaĢlı Yılan‖, 

―Kaplan Postu Giyen EĢek‖ masalları tamamen Hint masalıdır. Grimm 

KardeĢler‘in ―Dört Marifetli KardeĢ‖ masalı aslında Hint VetalapançavimĢati 

(Hortlağın 25 Öyküsü) masal serisinin beĢinci masalıdır. Hatta bu masal ufak 

tefek farklarla ―Üç ArkadaĢ‖ veya ―Uçan Halı, Sihirli Ayna ve Can Portakalı‖ 

gibi isimler altında bir Ġstanbul masalı olarak karĢımıza çıkar.  

Kathasaritsagara‘nın son hikayesi ise Türk masalı olarak da anlatılan 

―Fesleğenci Kız‖ adıyla Anadolu üzerinden Avrupa‘ya geçmiĢ, burada önce 

Boccacio, sonra da Shakespeare tarafından kullanılmıĢtır. Tema hepsinde 

aynıdır: ―ĠĢin sonuna bakmalı‖ (veya; ―Yeter ki Sonu Ġyi Bitsin‖ – ―All‘s Well 

That Ends Well‖) (Prof. Dr. Korhan KAYA, Hint Masalları,  Ġmge Kitabevi 

Yayınları, 1998, Ankara) 

Ayrıca 2009 yapımı Amerikan filmi olan ―Avatar‖ın Hint mitolojisinden 

etkilendiği aĢikârdır. Bir Hint tanrısı olan Vishnu, dünyada kötülükler 

çoğaldığında bedenlenerek (avatarıyla) yeryüzüne iner ve kötülükleri yok eder. 

Ramayana Destanı bunun için en güzel örnektir. 

Günümüzde hala Hindistan‘da yaĢayan Türkler ve Türkiye‘de bulunan 

Hintliler‘den bahsedebiliriz. Tarihin birçok noktasında bir araya gelmiĢ; dil, 

kültür ve bilgi alıĢveriĢi yapmıĢ bu iki ülke Ģuan çok daha farklı konumlarda. 

Hindistan insana sabrı ve sukûneti öğreten bir ülke. Ġçlerinde bulunan o 

hoĢgörü ve herkese açık kapıları, dıĢarıdan gelen kültürleri asimile olmaya 

zorlamadığı gibi; içlerindeki renkleri birbirine karıĢtırmadan tek tek sergilemeyi 

baĢarabiliyor.  Hindistan farklılığının farkına varıp bunu tüm dünyaya kabul 
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ettirmiĢ bir ülke. ĠĢte o yüzden kanaatimizce içinde bulunduğumuz dünyadaki 

birçok ülkenin su, Hindistanın ise zeytinyağı olduğunu söyleyebiliriz. 
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ELÇĠ MORGENTHAU‟NUN AKIL ALMAZ ÇELĠġKĠLERĠ: 

POLĠTĠKA, PROPAGANDA VE ÇARPITMALARLA ĠLGĠLĠ GERÇEK  

BĠR ÖYKÜ 

Ata ATUN

 

 

1913-1916 yılları arasında Ġstanbul‘da BirleĢik Devletler Büyükelçiliği 

yapan Henry Morgenthau tarafından yazılan, Ermenilerin iddialarına 

çoğunlukla dayanak kabul ettiği, ―Büyükelçi Morgenthau‘nun Öyküsü,‖ adlı 

eser yapılan ayrıntılı ve ciddi incelemeler sonucu o dönemde olan hakikatleri 

ortaya koymaktan ziyade belli amaçlara yönelik kurmaca bir gerçeği yansıttığı 

netleĢmiĢtir. 

Ġstanbul‘daki 780 günlük diplomatik görevi esnasında Büyükelçi Henry 

Morgenthau Boğaz‘daki bir iki yer ve arkadaĢlarıyla ata binmek için gittiği 

Belgrat ormanları dıĢında Ģehir merkezinden uzakta herhangi bir sayfiye yerine 

ya da kırsal alana geziye çıkmamıĢtır bile. Yaptığı tek yolculuk 1914‘de gemi 

ile Yunanistan‘a ve Mısır‘a, oradan da Filistin kutsal topraklarına, Ģehirlerine ve 

son olarak da Beyrut‘a gitmek olmuĢtur. 

Oradan, kendisine tahsis edilen Akrep isimli yat ile sırasıyla Mersin, 

Adana, Rodos ve Ġzmir‘e uğrayarak 40 gün içersinde Ġstanbul‘a geri dönmüĢtür. 

Bu çoğu denizde geçen yolculukta Osmanlı Ġmparatorluğu topraklarında ne ata 

binmiĢtir, ne de arabaya. Anadolu‘nun Doğusuna hiç yolculuk etmemiĢ, 

Üsküdar‘ın 10-15 km doğusundan ileriye geçmemiĢtir.  

―Büyükelçi Morgenthau‘nun Öyküsü‖ adlı eseri ise çoğunlukla sağdan 

soldan duyduklarına ya da kendisine anlatılanlara dayanmaktadır. Bu tür 

kanıtlar ya da ifadeler kulaktan dolmadır ve resmi olarak dikkate alınacak ve 

geçerli sayılacak nitelikten uzaktır.   

Kısacası, kitaptaki öykülerin Büyükelçi Arshag Schimavonian‘ın Türk 

karĢıtlığıyla bilinen danıĢmanı ve sağ kolu çevirmen Arshag Schimavonian ve 

sekreteri Hagop Andonian‘ın yönlendirmeleri ile oluĢturulmuĢ taraflı ve 

kurmaca bir gerçekliği yansıttığı aĢikârdır. Bu öyküler, Pulitzer ödüllü Burton J. 

Hendrick tarafından ustalıklı bir biçimde roman tarzında bir tarihsel anlatıya 

dönüĢtürülmüĢtür.  

Hendrick öyküleri sanki anlatıcıların ağzından birebire kaydetmiĢ de 

aktarıyormuĢçasına ustalıkla ve çekici bir biçimde kurgulamıĢtır. Bu kitaptan 

büyük bir gelir elde etmiĢ, satıĢlardan da yüzde kırk pay almıĢtır.  

                                                           
 Prof.Dr. KKTC CumhurbaĢkanı DanıĢmanı, Türkbilim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Temsilcisi. 
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Oysa ―Büyükelçi Morgenthau‘nun Öyküsü‖ adlı kitabın yazılma ve 

basılma sebeplerinden en önemlisi Türkleri ve Almanları kınayarak,  ABD‘nin 

savaĢa katılıĢını meĢrulaĢtırmaktır. Bu, Büyükelçi Morgenthau‘nun fikridir ve 

bunu yakın olduğu BaĢkan Wilson‘a da kendisi önermiĢtir. Yani, bunun 

ısmarlama bir kitap olduğunu ve stratejik olarak kullanılacağını ABD ve 

Britanya biliyordu.  

BaĢkan Wilson‘ın da fikri desteklemesiyle, Türkiye‘deki sözde hizmetler 

için yeni bir ekip kuruldu. Bu yeni ekibin liderleri Arshag Schimavonian ve 

Hagop Andonian oldu. Kitabın yazarı Büyükelçi Henry Morgenthau olarak 

görünse de, asıl yazarın Mogenthau, Schimavonian ve Andonian‘ın 

anlattıklarını güvenilir ifadeler olarak ele alan Burton J. Hendrick olduğu artık 

herkes tarafından bilinmektedir. YaklaĢık 75 yıl sonra Morgenthau‘nun 

kitabının güvenilirliği akademik çevrelerce ciddi bir Ģekilde sorgulanmıĢ ve 

etraflıca araĢtırılmıĢtır. Bütün bunların sonucunda, Prof. Heath Lowry 

tarafından yazılan ―Büyükelçi Morgenthau‘nun Öyküsünün Arkasındaki Öykü‖ 

adlı eser ―Büyükelçi Morgenthau‘nun Öyküsü‖ne büyük bir darbe olmuĢtur.  

Bu bağlamda, ġükrü Server Aya tarafından yazılan ―Büyükelçi 

Morgenthau‘nun Akıl Almaz ÇeliĢkileri‖ adlı bu kitap, Ermeni iddialarına ve 

Büyükelçi Morgenthau‘nun öyküsündekilere dair titiz, güvenilir ve akademik 

bir araĢtırmanın sonucu olarak ortaya çıkmıĢ, doğruları ortaya koymayı 

amaçlayan bir çalıĢmadır. 

 

Kitap EleĢtirisi Ġngilizce Metin: Prof. Dr. Ata ATUN, Prof.Dr. KKTC 

CumhurbaĢkanı DanıĢmanı, Türkbilim Kuzey Kıbrıs Temsilcisi. 

Book Review by ATA ATUN: Preposterous Paradoxes of Ambassador 

Morgenthau: A Factual Story About Politics, Propaganda and Distortions 

Kitap EleĢtirisi Türkçe Metin: Dr. Asya ALTUĞ, Türkbilim Yayın Kurulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://armenians-1915.blogspot.com/2012/11/3379-book-review-preposterous-paradoxes.html
http://armenians-1915.blogspot.com/2012/11/3379-book-review-preposterous-paradoxes.html
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 KERKÜK ASLA UNUTULMAMALI… 

Mustafa E. ERKAL

 

Aslında konuĢulması ve tartıĢılması gereken konular bir tarafa 

bırakılıyor.  Havadan sudan konular gündeme oturuyor. Hollanda‘da kamusal 

alanda Türkçe konuĢanlara bugünlerde adeta iĢkence yapılıyor. Türk çocukları 

okulda ders aralarında Türkçe konuĢtukları için okullarından atılıyor ve 

istikballeri karartılıyor. 2004 yılında Türkçe eğitimi değil, Türkçe öğretimi 

sosyal bütünleĢmeyi engelliyor diye yasaklanmıĢtı. Bilhassa yurtdıĢındaki 

vatandaĢlarımıza yapılan insan hakları ihlalleri yıllardır sürüyor. Onlara sahip 

çıkmak yerine; Türkiye‘de yapay konuları gündeme getiriyoruz. Bunu da 

yadırgamamak gerekir. Türkiye‘de Türkçe ile oynanıyor. Yeni bir devlet 

kuruluyor veya askeri müdahale sonrası gibi sözde yeni anayasa hazırlanıyor. 

Türk ve Türkçe ile ülkeyi yönetenler bile kavgalı… 

Kerkük‘ü unuttuk. Oradaki Türk liderleri pasifleĢtirmekle uğraĢıyoruz. 

Türkiye‘de Türk kimliği ile uğraĢanlardan Kerkük‘te kimlik savunması mı 

bekleyeceğiz? Ülke çıkarları ile tamamen ters bir Ģekilde asıl düĢmanı dost 

edinmiĢiz. Bağdat yönetimi ile düĢman olma pahasına Kuzey Irak‘taki siyasi 

oluĢuma çanak tutuyoruz. YanlıĢ Suriye politikası, Suriye‘nin kuzeyini örgüte 

teslim etti. Kendi elimizle bindiğimiz dalı kesiyoruz. Madem Barzani Bağdat 

yönetimi ile ihtilaflı ve bize dayanıyor; o halde biz Barzani‘yi niye 

kullanamıyoruz. Kerkük‘te Türkmen çıkarlarını neden Koruyamıyoruz? Bazıları 

taĢeronluk deyince kızıyorlar. Ama Türkiye‘nin bağımsız bir dıĢ politika 

izlediği söylenebilir mi? 

ABD, Ortadoğu‘yu Ģekillendiriyor. Arap Baharı ile Ortadoğu‘da 

demokratikleĢme oyunu oynandı. ġartlar elverdikçe Arap baharından sonra 

Kürt baharına dönecekler. Suriye‘nin ve Irak‘ın kuzeyi halledildi. ġimdi sırada 

Ġran‘dan ve Türkiye‘den çalınacak toprak var. ABD basınında yer alana 

haberlere göre, DıĢiĢleri eski Bakanı C.Rice ve bazı köĢe yazarları Türkiye‘nin 

ABD çıkarlarına göre dönüĢtürülmesinde ve Kürt açılımının gerçekleĢmesinde, 

Türk Milliyetçileri ve Ulusalcılar büyük engel teĢkil ediyorlarmıĢ. 

AnlaĢılan bunlar da olmasa iĢler çok daha kolay yürüyecek. ABD 

projeleri rahatlıkla uygulanabilecek. BaĢbakan‘ın zaman zaman oy kaybını 

önlemek için, sözde milliyetçi görüntü verme gayretlerinden de Ģikâyet ediliyor. 

Demek ki, ―Malta Sürgünleri‖ni andıran Silivri kampları yeterli olamamıĢ. 

KuĢatma ve küresel istilaya karĢı direnç kırılamamıĢ.  

Bu geliĢme son 6-7 senedir bizim görüĢlerimizin ne kadar doğru 

olduğunu gösteriyor. Sağın milliyetsiz, vatansız, milliyetçiliği küfür gören 

kesimi ile Türk milliyetçileri arasındaki temel farklar daha iyi ortaya çıkıyor. 

                                                           
 Prof.Dr. Ġstanbul Üniversitesi, Ġktisat Ssoyolojisi, Uluslar arası Türkbilim Dergisi Editör Hakemi 
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Devlete karĢı dıĢ destekli baĢkaldırma ve ihanet ittifakı daha da netleĢiyor. 

Batının yeniçerileri ve taĢeronları olan bazı liberaller, Ġslamcı Kürtçüler, 

Cumhuriyete ve Milli Mücadeleye dün de bugün de karĢı oldukları için Kürtçü 

bölücülüğe göz kırpan bazı Ġslamcılar, dün de bugün de küresel patron hesabına 

çalıĢtıkları ortaya çıkan bazı eski komünistler ortak cephede yerlerini 

almıĢlardır.  

Diğer tarafta ise, ABD‟li sözde dostlarımızın rahatsız oldukları Türk 

milliyetçileri ve ulusalcılar… 6-7 sene önce Dünyada olup bitenleri fark 

edemeyenler, 1970‘li yılların soğuk harp Ģartlarının ve ideolojik kamplaĢmanın 

aynen sürdüğünü zannedenler, dün bazı milliyetçileri, ulusalcılarla 

komünistlerle iĢbirliği yapmakla suçlamıĢlardı. Bunun nasıl bir yanılgı ve 

ĢaĢırtmaca olduğu bugün daha iyi ortaya çıkıyor. Nitekim Abant 

Toplantılarındaki milli devlet, üniter yapı düĢmanlığı, taĢeronluk yapan aĢırı sol 

ile iĢbirliği, etnik ırkçılık tahrikçiliği gerçekleri ortaya çıkarıyor. 
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TÜRKBĠLĠM HABERLER 

“DOĞAYA BAKIġ” KARMA SERGĠSĠ 

 

Ege Üniversitesi bünyesinde önemli etkinliklere damgasını vuran Ege 

Bilim Sanat Platformu Ekim ayında düzenledikleri ―Ġzmir‘in KuĢları‖ adlı 

Karma Sergiden sonra, Ege Üniversitesi Doğa Gözlem Topluluğu ile 

―DOĞAYA BAKIġ‖ adını verdikleri Karma Sergiyi hayata geçirerek büyük 

takdir topladı. 

Etkinlik iki gurubun geniĢ katılımı ile renkli sahnelere konu oldu. ġiir 

söyleĢileriyle renklenen etkinliğe E.Ü. Doğa Gözlem Grubundan Prof.Dr. 

Bayram GÖÇMEN ile Dilara KIZIL, Ġbrahim SUSAM ve Volkan EROĞLU 

katıldı. Sosyal ve Bilimsel Etkinlikleri yürüten ve aynı zamanda destekleyen 

Ege Bilim Sanat Platformundan ise Pakize AKÇAKIR, Bilter ANI, Eda ANI, 

Kezban ARIKAN, Cem ATMACA, Prof.Dr. Kazım ÇAPACI, BüĢra GEMĠCĠ, 

Hande GEMĠCĠ ve Muammer YILDIRIM katıldılar. 17 Aralık - 07 Ocak 

tarihleri arasında gerçekleĢtirilen sergi son derece ilgi çekti. Özellikle doğa ve 

insan iliĢkilerindeki inceliği tasvir eden çevreci tablolar sergiyi gezenler 

tarafından çok beğenildi büyük ilgi gördü. 

Sergi açılıĢını yapan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Semih 

ÖTLEġ‘ten sonra, Ege Bilim Sanat Platformu BaĢkanı Kezban ARIKAN 

konuĢmasında özetle ―Doğa tapusuz, biz canlıların diyerek, böylesine doğanın 

katledildiği bir ortamda Ġzmir gibi tarihi derinlikleri olan bir kentin çevre 

açısından ve özellikle KuĢ Cenneti ve doğal hayatı korumakta yeterince baĢarılı 

olunamadığı, bundan dolayı bir nebze uyarıcı rol üstlenmek istediklerini‖ ifade 

etti. Ardından Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Semih ÖTLEġ ve 

diğer TÜM SANATÇI VE KATILIMCILAR bir araya gelerek hatıra fotoğrafı 

çekildi.  
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Ege Bilim Sanat Platformu Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. 

Semih ÖTLEġ‘e günün anısına Atatürk Çiçeği takdim etti. Aynı zamanda 

platform, sanatseverlere sergi açılıĢında ―Ġzmir‘in KuĢları‖ adlı kitaplarını 

armağan etti ve Doğa Gözlem Grubu da katılımcı sanatçılara günün anısına 

fidan bağıĢında bulundu. 

Tüm katılımcıların ortak görüĢü olarak büyük beğeni kazanan sergi için 

Yard. Doç.Dr Suavi TUNCAY ise, ―bu sergide el emeği göz nuru ve birbirinden 

güzel çalıĢmaları ile Fotoğraf sanatında, Seramik-Heykel sanatında, Türk resim 

sanatında Ġzmir‘in söz sahipliğini arttırmanın yolunda renkli ve takdir edilecek 

bir yer iĢgal ettiğini‖ vurgulayarak, Ege Bilim Sanat Platformu Onursal baĢkanı 

Yrd.Doç.Dr. Eren AKÇĠÇEK‘e öncülüğünden dolayı, Ege Üniversitesi Doğa 

Gözlem topluluğu adına Prof.Dr. Bayram GÖÇMEN‘e bu etkinliği 

düzenlediğinden ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Candeğer YILMAZ ve 

yardımcılarına Sanat ve Edebiyata, DOĞAYA ve ÇEVREYE verdikleri değer 

açısından teĢekkür etti.  

Pakize AKÇAKIR 

Ege Bilim Sanat Platformu Yönetim Kurulu BaĢkanı 
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AHĠSKA TÜRKLERĠ DOSYASI 

 

TBMM DE GÜNDEM DIġI KONUġMA 

MHP Tokat Milletvekili Dr. Reşat Doğru, Ahıska Türklerinin zor 

şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyleyerek, Ermeniler geriye dönüşün 

olmaması için her türlü baskıyı Gürcistana yapmaktadır. Vatanlarına 

dönemiyor bu insanlar dedi. 

 

AHISKA TÜRKLERĠ ASLA UNUTULMAMALISAHĠP 

ÇIKILMALIDIR.. 

Sn. Dr. ReĢat Doğru‘nun 22.01.13 tarihinde TBMM Genel Kurul 

ÇalıĢmasında gündem dıĢı yapmıĢ olduğu konuĢma metni.  

Ahıska Gürcistan‘ın güney batısında, Ardahan ilimize yakın dağlık bir 

bölgedir. Burada yaĢayan Türklere mesket, Ahıska Türkleri denilmektedir.  

1826 Osmanlı - Rus savaĢlarından sonra Türklerin hâkimiyetinden Ruslara 

geçmiĢtir. Ahıska Türkünün bitmeyen çilesi bu tarihten itibaren baĢlamıĢtır. 

Ruslar asimilasyon politikasıyla, bu bölgeye 100 binden fazla baĢka gurupları 

yerleĢtirmiĢtir.  

Ancak ikinci dünya harbinde, zalim Stalin binlerce Ahıska Türkünü zorla 

savaĢ bölgelerine göndermiĢtir.  13 Kasım 1944 de, de bütün Ahıska Türkleri 

zorla trenlere bindirilip Sovyet Rusya‘nın çeĢitli yerlerine dağıtıldı. 1,5 ay süren 

bu zorlu yolculukta açlıktan, soğuktan, hastalıktan 17 bini, çocuk olmak üzere 

30 binden fazla insan vefat etmiĢtir.  

Bu insanlar Orta Asya‘nın zor Ģartlarına hiçbir zaman alıĢamadılar. Çok 

zor Ģartlarda yaĢam mücadelesi veriyorlar. Vatan özlemi ile yanıp tutuĢuyorlar. 

Stalin‘in ölümünden sonra, Ahıska bölgesinde sıkıyönetim kalkmasına rağmen, 

dönüĢlerine izin verilmedi. Ellerinden alınan mal ve mülkleri geri verilmedi. 
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Ayrıca topraklarına da Ermeniler yerleĢti. Ancak her türlü olumsuz 

Ģartlara rağmen Ahıska Türkleri topraklarına geri dönmek istiyorlar. Mart 1999 

tarihinde Gürcistan Avrupa Konseyine kabulünde, Ahıska Türklerinin, 

vatanlarına, geriye dönmesi için, teminat vermiĢtir. Bu çok önemli bir 

geliĢmedir. Ancak Ahıska Türkünün geriye dönüĢleri ile ilgili aldığı karar 

maalesef uygulanmamaktadır. 

Ermeniler geriye dönüĢün olmaması için her türlü baskıyı Gürcistan‘a 

yapmaktadır. Vatanlarına dönemiyor bu insanlar.  

Ahıska Türklerinin insan hakkı ihlalleri dünyanın her tarafında devam 

ediyor. Halen Rusya‘nın birçok yerinde yaĢayan bu insanlar içinde kimliksiz 

olarak yaĢayanlar vardır. 2004 yılında ki Amerika‘ya göç ikinci bir travma 

olarak zihinlerdedir. Bir tane Ermeni‘nin burnu kanasa dünya ayağa kalkıyor. 

Ancak konu Türkler olunca, insani değerlerin hepsi unutuluyor, yok sayılıyor. 

Bizde Türkiye Türkleri olarak aynısını mı yapalım.  

Türkiye‘ye çeĢitli göç yollar ile, 40 binden fazla Ahıska Türkleri 

gelmiĢtir. Bu insanların oturma izni, çalıĢma izni ve vatandaĢlık sorunları 

vardır. Emeklilik haklarına sahip olmak istiyorlar. Ayrıca önemli bir sorunda 

diploma denkliği ile ilgilidir. Bu insanlar bizim kardeĢlerimizdir. Onlara yardım 

etmek bizim borcumuzdur.  

Ahıska bölgesine gitmek isteyenleri destekleyelim. Çifte vatandaĢlık 

verelim. Orada toprak, ev alıp bu insanlara verelim. YaĢam Ģartlarını 

kolaylaĢtıralım. Kırım Türklerine yapılan desteklerin benzerinin bu insanlara 

yapalım. Ancak bunların hiçbirisi maalesef AKP iktidarınca yapılmıyor. 

Müteaddit defalar gündeme getirmemize rağmen sonuç alınamadı. Ancak bu 

doğru değildir. Türk Milleti kendisine yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. 

Ahıskalı Türkler bizim Ģeref meselemiz ve tarihi hatıralarımızın sabırlı 

yıldızlarıdır. Onlar anlamak için yürekli olmak gereklidir. 

Figüran aktörlerin ağlama moduna sokulması ve sahte gözyaĢları bu 

konuyu çözüyoruz manasına gelmez. Sen Ahıskalı kardeĢim merak etme ve anla 

üzülme. Bu millet ki yedi düveli dize getirmiĢ bir millettir.  

Sen herkesi yetkili ve etkili zannetme. Kendinden menkul insanlar bir Ģey 

yapamaz. Çünkü at sahibine göre kiĢner. Attan düĢenler bozkırların hüznünü 

asla bilemez. Sonuçta sabır ile koruk helva olur. 

Daha ne kadar, bu suçsuz insanlar gözyaĢı dökecektir. Bu mahzun, garip 

insanların dertlerini, acılarını dindirelim. Ġnsanımıza yapılan her türlü haksızlığı, 

yanlıĢı, hainliği her yerde haykırıp protesto edelim. Unutmayalım ki Ahıska‘da 

ve Hocalı ‘da Türk dünyasının ortak sorunudur. 
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DATÜB YÖNETĠCĠLERĠ TBMM DE…. 

 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Yönetici ve üyeleri Prof. Dr. Ġlyas 

Doğan, Ziyattin Kassanov, Sadir Eyübov, Prof. Dr. Ġlhan Yıldız, Prof. Dr. 

Hamit Hancı, Prof. Dr. Ġbrahim Ağara, Adalet Kahvecioğlu ce Av. Cahit 

Doğan‟dan oluĢan heyet TBMM‟DE Salim Uslu‟yu ziyaret ettiler… 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Yönetici ve üyeleri Prof. Dr. Ġlyas Doğan, 

Ziyattin Kassanov, Sadir Eyübov, Prof. Dr. Ġlhan Yıldız, Prof. Dr. Hamit Hancı, 

Prof. Dr. Ġbrahim Ağara, Adalet Kahvecioğlu ve Av. Cahit Doğan, AK Parti 

Çorum Milletvekili TBMM Ġdare Amiri Salim Uslu‘yu makamında ziyaret 

ettiler. Dünya Ahıska Türkleri Birliği BaĢkan Vekili Prof. Dr. Ġlyas Doğan, 

dernek çalıĢmaları hakkında bilgiler vererek, ―Bizim en büyük sorunumuz 

sizlerin de yakından takip ettiği gibi vatandaĢlık konusu çözülemiyor. Gürcistan 

BaĢkanı Türkiye'yi ziyaret edecek ve bizler de kendisini takip etmeye 

çalıĢacağız. Ahıska Türklerine çifte vatandaĢlık verilmesini istiyoruz.‖ dedi. 

Doğan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak Bolu'da yapılan toplantının 

benzerini Ġzmit'te yapmayı planladıklarını söyleyerek, ―Ġzmir ilimizde 

Derneğimiz tarafından Ahıska Kasabası ve Ahıska Saygı Anıtı yaptık. 

BaĢbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Ahıska Kasabasının ve 

Anıtın açılıĢını gerçekleĢtirmeyi düĢünüyoruz. Programlarımızda sizleri de 

aramızda görmek isteriz.‖ diye konuĢtu. Çorum Milletvekili ve TBMM Ġdare 

Amiri Salim Uslu da, ―Ahıska Türklerinin sorunlarını biliyor ve birliğimizin 

çalıĢmalarını yakından takip ediyorum. Ahıska kökenli milletvekili 

arkadaĢlarımız ile sizleri ziyaret etmek isteriz. 

Yapacağınız programlara eğer bizim de programlarımız uyar ise 

katılmaya çalıĢacağım. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı ve 

TRT Genel Müdürümüz Sayın Ġbrahim ġahin'le görüĢtüm. Yapımcı bulunması 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2013 

201 

 

halinde ‗Salkım Söğütlerin Gölgesinde‘ kitabının ‗Schindler'in listesi‘ gibi bir 

göç filmi olarak dizi haline getirilmesi konusunda bir çalıĢma baĢlattım. Kitabı 

inceleyen kimi senaristler de bu kitaptan senaryo çıkabileceğini söylediler. 

ġimdi TRT ve Milli Eğitim Bakanından gelecek cevaplar bekleniyor. Bunu da 

sizlere müjdelemiĢ olayım.‖ dedi.  

http://www.corumhakimiyet.net/Detay/38580/USLU-DAN-AHISKA-

TURKLERINE-MUJDE.13.02.2013 aspx . 

   

MECLĠSTE HAREKETLĠLĠK SÜRÜYOR 

ReĢat Doğru‘nun baĢlattığı Ahiskalı Türklerin sorunları için Salim Uslu‘dan 

sonra, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Yöneticileri Nevzat Pakdil‘i de ziyaret 

ettiler...

 

DATÜB GENEL BAġKAN YARDIMCISI Prof. Dr. Ġlyas Doğan VE 

PARLAMENTERLER BĠRLĠĞĠ BAġKANI Nevzat PAKDĠL AHĠSKALI 

TÜRKLERĠ KONUġTU... 

Pakdil, “Ahıska türklerinin vatanlarına dönüĢ yolundaki engeller 

kaldırılmalı ve Ahıska türkleri‟nin verdiği vatan ve hukuk mücadelesine 

herkes destek vermelidir” dedi. 

Ahıska Türklerinin vatansızlık sebebiyle ciddi sıkıntılar çektiğini, bu 

durumu yakinen takip ettiğini ve sıkıntıları bildiğini belirten Türk 

Parlamenterler Birliği BaĢkanı Nevzat Pakdil, ―Bir milletin hakkıyla, hukukuyla 

en doğru Ģekilde, en anlamlı Ģekilde ilgilenmek gerekiyor. Ahıska Türklerinin 

vatanlarına dönüĢ yolundaki tüm engeller kaldırılmalıdır. Bu bir insan hakkıdır. 

http://www.corumhakimiyet.net/Detay/38580/USLU-DAN-AHISKA-TURKLERINE-MUJDE.13.02.2013%20aspx
http://www.corumhakimiyet.net/Detay/38580/USLU-DAN-AHISKA-TURKLERINE-MUJDE.13.02.2013%20aspx
http://www.kahramanmarasgazetesi.com.tr/index.php/politika/item/477-d%C3%BCnya-ah%C4%B1ska-t%C3%BCrkleri-birli%C4%9Fi-y%C3%B6neticileri-nevzat-pakdil%E2%80%99i-ziyaret-ettiler.html
http://www.kahramanmarasgazetesi.com.tr/index.php/politika/item/477-d%C3%BCnya-ah%C4%B1ska-t%C3%BCrkleri-birli%C4%9Fi-y%C3%B6neticileri-nevzat-pakdil%E2%80%99i-ziyaret-ettiler.html
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Ahıska Türklerinin verdiği vatan ve hukuk mücadelesine herkes destek 

vermelidir‖ dedi.  

 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Yönetici ve üyeleri; Prof. Dr. Ġlyas 

Doğan, Sadir Eyübov, Prof. Dr. Hamit Hancı,  Av. Cahit Doğan ve Hayati 

BaĢaran, Türk Parlamenterler Birliği Genel BaĢkanı ve KahramanmaraĢ 

Milletvekili Nevzat Pakdil‘i makamında ziyaret ederek, Ahıska Türklerinin 

sorunlarını dile getirdiler ve çözüm yolları konularında desteklerini istediler.  

Uluslararası topluluğun Ahıska Türklerinin yeniden yerleĢtirilme 

konusunu resmen tanıdığını fakat Gürcistan‘ın takındığı tavrın Ahıska 

Türklerini zor durumda bıraktığını ifade eden Türk Parlamenterler Birliği Genel 

BaĢkanı ve KahramanmaraĢ Milletvekili Nevzat Pakdil, ―Sovyetler Birliği‘nin 

çökmesinden 1996‘ya kadar olan dönem içerisinde uluslararası toplumun 

dikkati eski Yugoslavya ve eski Sovyetler Birliği‘ndeki Ģiddetli uyuĢmazlıklara 

odaklandığı için, Ahıska Türkleri konusu bu dönemde hemen hemen hiç dikkati 

çekmemiĢtir. 1996 Mayısında “Bağımsız Devletler Topluluğu ve Alakalı 

KomĢu Devletlerdeki Mülteciler, Yerinden EdilmiĢ KiĢiler, Diğer Gönülsüz 

Yerinden Edilme ġekilleri ve Geri Dönenlerin Problemleri Hususundaki 

Bölgesel Konferans” Bağımsız Devletler Topluluğundaki istekleri dıĢında 

yerinden edilen insanlar, mülteciler ve geri dönenlerin problemlerinden 

bahsedilmektedir. 

Söz konusu Konferans Bildirisi özetle: (Daha önceden sürgün edilmiĢ 

halklara mensup kiĢilerin gönüllü olarak geri dönme hakkı vardır. Bu hak, 

transit geçiĢin güvenceye alınmasını, kendilerine ait malvarlığının 

yasaklanmamıĢ kısmını birlikte götürmelerini ve tarihi vatanlarında 

birleĢmeleri için yardımı da kapsar) Ģeklindedir. Fakat Ģu ana kadar Ahıska 
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Türklerinin dönüĢlerinde ciddi sıkıntılar yaĢanmaktadır. Bizim burada 

yapmamız gereken uluslar arası kamuoyunda bu insanlarının içinde bulunduğu 

durumu çok iyi bir Ģekilde gündeme getirmemizdir. Türk Parlamenterler Birliği 

olarak yapılacak çalıĢmalara destek olmaktan mutluluk duyacağım.‖ 

 

7 BĠN 500 AHISKA TÜRKÜ AĠLESĠ, GÜRCĠSTAN‟DAN HABER 

BEKLĠYOR 

Ahıska Türklerinin vatana dönüĢünün Gürcistan tarafından 1999 

tarihinden beri türlü sebep ve bahanelerle engellendiğini belirten Dünya Ahıska 

Türkleri Birliği BaĢkan Vekili Prof. Dr. Ġlyas Doğan, ―Vatana dönüĢ için 

baĢvuran 7 bin 500 ailenin dosyası çocukları bile ikna etmekten uzak 

bahanelerle gereği yapılmamaktadır. Biz Ahıska Türklerinin sorunlarını 

çözebilmek için 9 ayrı ülkede yaĢamakta olan halkımızı bir platformda 

buluĢturmak için çalıĢmalar yapıyoruz. Bu hedeflere ilgi duyan ve yüreğinde 

vatan sevisi olan Ahıska Türklerinin insan haklarına saygı gösterilmesine çaba 

harcayan herkesi bizimle aynı çatı altında birleĢmeye çağırıyoruz‖ 

dedAzerbaycan‘da yaĢayan bin 410 Ahıska Türkü ile baĢvuruyu Gürcistan 

makamlarına ulaĢtırdıklarını belirten Dünya Ahıska Türkleri Birliği BaĢkan 

Vekili Prof. Dr. Ġlyas Doğan, ― Bizim en büyük sorunumuz sizlerin de yakından 

takip ettiği gibi vatandaĢlık konusudur. Gürcistan BaĢbakanı Türkiye‘yi ziyaret 

etti ve bizlerde kendisini takip etmeye çalıĢtık. Ahıska Türklerine çifte 

vatandaĢlık verilmesini istiyoruz. Fakat çifte vatandaĢlık konusunda bazı 

sıkıntılar da olabilmektedir. Ġnsanlarımızın sıkıntılarını gündemde tutmak için 

dergiler çıkarıyoruz, konferanslar düzenliyoruz‖ dedi. 

Doğan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak Bolu‘da yapılan toplantının 

benzerini Ġzmit‘te yapmayı planladıklarını da sözlerine ekleyerek  ―Ġzmir 

ilimizde Derneğimiz tarafından Ahıska Kasabası ve Ahıska Saygı anıtı yaptık. 

BaĢbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın da katılımıyla ―Ahıska Kasabasının 

ve Anıtın‖ açılıĢını gerçekleĢtirmeyi düĢünüyoruz. Programlarımızda sizleri de 

aramızda görmek isteriz.‖ ġeklindekonuĢtu. 

http://www.kahramanmarasgazetesi.com.tr/index.php/component/k2/itemlist/us

er/226-yonetici.html#.UR8rHaW4Yuw 

 

AHISKA SORUNUNDA SON GELĠġMELER: GERĠ DÖNÜġLER 

BAġLIYOR MU? 

Ahıska bilindiği üzere Ģuanda Gürcistan‘ın sınırları içerisinde, Türkiye 

sınırında yer alan eski Türk yurdudur. Bu bölgede eskiden beri yaĢamakta olan 

Türkler 2. Dünya savaĢı sırasında güvenlik gerekçesiyle ani baskınla toplanarak 

Orta Asya‘ya sürgün edilmiĢlerdir. Ahıska Türklerine burada 12 yıl askeri rejim 

http://www.kahramanmarasgazetesi.com.tr/index.php/component/k2/itemlist/user/226-yonetici.html#.UR8rHaW4Yuw
http://www.kahramanmarasgazetesi.com.tr/index.php/component/k2/itemlist/user/226-yonetici.html#.UR8rHaW4Yuw
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uygulanarak köyden köye hareket etmeleri bile engellenmiĢtir. 1956‘da askeri 

rejim kaldırılınca bu halkın ileri gelenleri örgütlenerek sürgün edildikleri 

vatanlarına geri dönüĢ mücadelesi vermeye baĢlamıĢlardır. Sovyet yönetimi 

Ahıska Türklerinin vatanlarına geri dönmelerine izin vermezken, geri dönüĢ 

mücadelelerinin önderleri KGB baĢta olmak üzere çeĢitli baskı araçlarıyla 

susturulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu sorunun muhatabı Gürcistan 

olmuĢtur. Gürcistan soruna ilk baĢlarda kulaklarını tıkasa da daha sonra 

uluslararası toplumun baskılarıyla birlikte bu sorunla ilgilenmek zorunda 

kalmıĢtır. Gürcistan 1999 yılında Avrupa Konseyine Ģartlı kabul edilmiĢtir. Bu 

Ģartlardan biride Ahıska Türklerinin (MeskhetianTurks) haklarının iade 

edilmesidir. Bu kapsamda Gürcistan 12 sene içerisinde Ahıska Türklerini ata 

yurtlarına geri dönüĢünü sağlamıĢ olacaktır. Gürcistan uzun zaman iç 

problemlerini ileri sürerek sorunla ilgilenmekten uzak kalmasıyla birlikte, ancak 

2007 yılında Ahıska Türklerinin geri dönüĢünü içerek ―Gürcistan kanunu‖ 

isimli bir düzenlemeyi meclisten geçirmiĢ ve CumhurbaĢkanı SaakaĢvili 

imzalamıĢtır. Bu kanunla ilgili bu zaman kadar çok Ģey yazılmıĢ ve eleĢtiri 

yapılmıĢtır ama kısaca belirtecek olursa kanunun her paragrafı insan haklarına 

tamamen ters düĢen, asimilasyonu amaç edinmiĢ bir düzenlemedir diyebiliriz. 

Fakat süreç geri dönüĢü imkânsızlaĢtırdığı için bu kanun bir geliĢme olarak 

kabul edilmiĢtir. Bu kanuna göre 2008-2009 döneminde müracaatlar yapılacak 

2010 yılından itibaren ―geri dönüĢçü statüleri‖ (repatriatestatus) verilecektir. 

2008‘in baĢından baĢlaması gereken müracaatlar Gürcü tarafının baĢvuru 

formlarını ancak Haziran 2008‘de vermesi dolayısıyla 6 ay geç baĢlamıĢtır. 

Hem müracaatlarda istenen belgelerin çokluğu hem formların yalnızca Gürcüce 

olması hem de kanunun asimilasyonu amaçlayan içerikte olması nedeniyle 

müracaatların sınırlı kaldığı söylenebilir. Fakat yinede bu Ģartlar altında 14 bine 

yakın kiĢi müracaatta bulunmuĢ bunlardan dosyası tamamlanan 5.841 kiĢinin 

dosyası Gürcü makamlarına iletilmiĢ diğer 8 bine yakın dosya ise Rus dilinde 

olması ve belgelerde eksiklik olması dolayısıyla halen beklemededir. 

Gürcistan içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumu gerekçe 

göstererek dosyaları incelemeyi ağırdan alsa da Avrupa konseyine verdiği sözü 

verine getirme çabası içerisinde olduğunu göstermek için 2011 Haziran ayından 

itibaren Ahıska Türklerine (Gürcü makamlarının deyimiyle Meskilere) ―geri 

dönüĢçü statüsü‖ (repatriatestatus) vermeye baĢlamıĢlardır. Ġlk etapta 500‘ün 

üzerinde kiĢiye geri dönüĢçü statüsü verildiği bilinmektedir. Gürcistan Hükümet 

Konseyi BaĢkanı ve Zorla Yurtlarından Göç Ettirilen KiĢilerin Ġskanı ve 

Göçmenlerden Sorumlu Devlet Bakanı Birinci Yardımcısı Tamar Martiashvili 

bakanlığın 79, 04.07.2011 tarihli kararı ile ilk ―geri dönüĢçü statüsü‖ 

(repatriatestatus) Azerbaycan‘da yaĢayan Binali Süleymanov‘a verilmiĢtir. 2011 

yılında 1000 kiĢiye statü verileceği ileri sürülmüĢtür ama bu rakama halen 

ulaĢılmamıĢtır. ĠĢler ağır yürüse de durum olumlu geliĢme olarak kabul 
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edilebilir. Zaten Ahıska Türkleri de bu haberi sevinçle karĢılamıĢlardır. Bununla 

birlikte resmi olmayan bilgiler geri dönüĢçü statüsü alan kiĢilere ilerleyen 

günlerde ev yapımına baĢlanacağı duyurulmuĢtur. Tabii ki bunun ne zaman 

açıklanacağı ve inĢaatın tam olarak ne zaman baĢlanacağı bilinmemektedir. 

Fakat genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse, müracaatların 

teslim edilmesinin üzerinden üç buçuk sene geçmesine rağmen teslim alınmıĢ 

5.480 dosyadan bu zaman kadar 500 dosyanın sonuçlandırılmıĢ olması iĢlerin 

çok yavaĢ ilerlediğini göstermektedir. En önemlisi de müracaat ederken 

istenilen belgeler belli iken dosyaların neye göre incelendiği ve 

sonuçlandırıldığı insanı düĢündürmektedir. Ahıska Türklerinin vatanlarına geri 

dönüĢü gasp edilen haklarının iadesidir. Bundan dolayı vatana geri dönmek için 

müracaat etmiĢ, sürgüne tabi tutulmuĢ ve sürgün esnasında 2. Dünya savaĢında 

olan, geri döndüğünde Ahıska‘ya bırakılmayan her Ahıska Türkü ve onların 

çocuklarının geri dönüĢ statüsü almaları onların en doğal hakkıdır. Dolayısıyla 

dosyaların incelenmesi sadece istenilen belgelerin olup olmaması veya gerçek 

olup olmaması açısından incelenmelidir ki bunun da bu kadar uzun sürmemesi 

gerekmektedir. Diğer taraftan gürcü makamlarının istedikleri kiĢiye geri 

dönüĢçü statüsü verip, istemedikleri kiĢiye vermeme gibi davranıĢları en temel 

uluslararası hukuk kurallarına ters düĢecektir. Bununla birlikte 500 kiĢinin 

talebinin sonuçlandırılmıĢ olması sadece kabul edilmiĢ 5.480 dosyanın yıllar 

alacağını göstermektedir. ġuan itibariyle 500 kiĢiye geri dönüĢçü statüsünün 

verilmiĢ olması olumlu geliĢme olarak kabul edilmiĢ olsa da bunun beklentileri 

tatmin edecek bir rakam olduğunu söylemekte çok iyimserci bir düĢünce 

olacaktır. Hal böyle iken bu durum bize, Gürcistan makamlarının sorunu 

sürüncemede tutmaya devam ettikleri, yapılanın sadece Avrupa Konseyi baĢta 

olmakla uluslararası kuruluĢlardan gelen baskıları yatıĢtırmak ve geri dönüĢ için 

ayrılmıĢ kredileri alabilmek için uygulanmakta olan bir taktik olarak 

gözükmektedir. 

Gürcistan makamları 2007 yılında resmileĢen kanunu uygulama 

konusunda epey yavaĢ hareket etmektedirler. Buna ülkenin içinde bulunduğu 

durumu gerekçe göstermektedirler. Müracaat süresi kısa tutulurken yapılan 

inceleme ve sonuçlandırmalar çok yavaĢ ilerlemektedir. Avrupa Konseyine 

verdikleri söze gör Ģimdiye kadar Ahıska Türkleri vatanlarına geri dönmeleri 

gerekmekteydi. Kendileri belirlenen tarihlere uymazken dağınık Ģekilde 

yaĢayan Ahıska Türklerinin müracaatları bir seneye sığdırılmıĢ olması hiçte iyi 

niyetli bir davranıĢ olarak gözükmemektedir. Bundan dolayı bekletilen 

müracaatların kabul edilmesi konusunda esnek davranmaları beklenmektedir. 

Ayrıca ―geri dönüĢçü‖ statülerinin 2 yıllık süreleri vardır, yani bu süre 

içerisinde kiĢinin Gürcistan‘a yerleĢtirilmesi gerekmektedir. ―Geri dönüĢçü‖ 

statülerinin Haziran ayında verilmeye baĢladığını düĢünürsek bir senenin geride 

kaldığı anlaĢılmaktadır. Fakat daha yerleĢimle ilgili ufak bir adım dahi 

atılmamıĢtır. Bu durumunda bir sene sonra soruna dönüĢeceği açıktır. 
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Tabii ki bu soruların cevap bulması Gürcü makamlarının elinde olan bir 

Ģeydir. Geri dönüĢle ilgili düzenli bir program oluĢturulup açıklanması birçok 

soruyu ortadan kaldıracaktır. Ama burada bu programın bilgi edinme açısından 

doyurucu olması gerekmektedir. Bir resmi web sitesinden müracaat edenlerin 

tamamını içeren bir bilgi edinme rehberi olursa, incelemelerin ne aĢamada 

olduğu ne zaman sonuçlanacağı, evlerinin hangi bölgede yapılacağı, ne zaman 

göç ettirileceği, hatta ne zaman vatandaĢlık verileceği ve bunun gibi birçok 

konuda yeteri bilgiye ulaĢılabilecek bir haber kaynağı düĢüncelerin değiĢmesine 

yardımcı olacaktır. Önerimiz zor bir Ģey değil uygulanmak istenirse.ElĢan 

ĠZZETGĠL; 23.03.2012, http://www.usgam.com/tr/ 

 

AHISKA TÜRKLERĠ VE SORUNLARI 

Çıldır Beyliğine 250 yıl baĢkentlik yapmıĢ (1578-1828) tarihiyle bilinen 

Ahıska, siyasi antlaĢmalar sonucu Osmanlıdan (14 Eylül 1829.Edirne) 

koparılarak Rusya coğrafyasına katılır.  Mondros (30 Ekim 1918) ve Moskof 

(16 Mart 1921) olarak tarihe geçen antlaĢmalarla Ahıska Türklerinin talihi, 

aslında filmlerdeki trajedilere konu olacak muazzam bir roman. Yazımda bu 

antlaĢmaların gerekçelerini, tarihi ve siyasi değerlendirmelerini ele 

almayacağım.  Çünkü bu hususta yeterince çalıĢmalar, araĢtırmalar ve kaynaklar 

mevcuttur. Konumuz Ahıskalılar ve sorunları. 

SSCB olarak bildiğimiz devlette, nüfuslarında milliyeti Türk olarak 

yazılan yegâne halk olan Ahıskalılar,  yıllarca taĢıdıkları kimliklerin acı 

faturasını ödemiĢlerdir. Türk ve Müslüman oldukları için sürgünlere maruz 

kalmıĢ, elde ettikleri her Ģeyi kaybetmiĢ ama umutsuzluğa kapılmamıĢ, 

mücadelesini sürdürmüĢ ve halen sürdürmeye devam eden ayrıca bütün bu 

zorluklara rağmen asla dilencisi olmayan Türklerden bahsedeceğiz. Erzurumlu, 

Artvin, ġavĢat, Yusufeli, Ardahan, Posof halkı ne kadar Türk ise Ahıskalılar da 

en az onlar kadar Türktür. 

Türk kimliğini Ģerefiyle taĢıyan Ahıskalıları, zalimin zulmünden 

kurtarmak, hasrete, sürgüne son vermek adına Türkiye Cumhuriyeti (TBMM), 

Ahıska Türklerinin Türkiye‘ye Kabulü ve Ġskânıyla ilgili kanunu çıkardı. (1992. 

No: 3835) 

Iğdır‘a iskânı gerçekleĢen 115 ailenin (1992) ardından Türkiye‘ye 

iskânsız olarak serbest göç baĢladı. O dönemlerde Türkiye‘de sık sık el 

değiĢtiren hükümetler, adı geçen kanunun yürütülmesinde değiĢik politikalar 

izlemeye baĢladı. 

Bu süreçte (tarihi toprakları) Ahıska‘ya dönmek maksadıyla ―Vatan 

Cemiyeti‖ adıyla örgütlenen Ahıskalılar, hukuki haklarını aramaya devam 

ederek, bu hususta Avrupa Konseyine taahhütte bulunan Gürcistan‘ın 

sorumluluklarını yerine getirmeleri yönünde giriĢimlerini hızlandırdı. Ahıska 

http://www.usgam.com/tr/
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Türklerinin Türkiye‘deki sivil toplum örgütleri konuyla ilgili azami gayret sarf 

etti. T.C. BaĢbakanlık ve DıĢ ĠĢleri Bakanlığı, sürecin takip edilmesinde ve 

Gürcistan Parlamentosundan vatana dönüĢ yasasının çıkarılmasında maksimum 

koordinasyon sağladı. 2007 yılında tartıĢmalara açık olan ―vatana 

dönüĢ‖  yasası nihayetinde çıktı. Ama Gürcistan, ne yazık ki, uygulama 

noktasında Ģu ana kadar somut bir icraat gerçekleĢtirmedi. 

Azerbaycan BaĢbakan Yardımcısı, Mülteciler ve Zorunlu Göçmenler 

Devlet Komitesi BaĢkanı Ali Hasanov, dün yapılan Bakanlar Kurulu 

toplantısındaki konuĢmasında mültecilere yönelik gerçekleĢtirilen konut 

projelerinden bahsetti. 

Hasanov, devlet bütçesinde öngörülen kaynaklarla Ahıska Türkleri için 

352 konutun yapımının tamamlandığını ve Ahıska Türklerine yönelik bu sosyal 

konut projesinin bu yıl da süreceğini söyledi: ―Bu, Azerbaycan devletinin 

uluslararası anlaĢma koĢulları doğrultusunda hareket ederek, kendi ülkesinin 

mülteci ve zorunlu göçmenleri ile diğer ülkelerden gelen mülteciler arasında bir 

fark gözetmediğini ortaya koyuyor.‖ 

Hasanov, 2012 yılında çeĢitli ilçe ve Ģehirlerdeki toplam 2 bin 885 

göçmen ailesi için her türlü altyapısı bulunan 3 kasaba ve 2 site inĢa edildiğini, 

Bakü Devlet Üniversitesi ve Devlet Petrol Akademisi yurtlarında kalan zorunlu 

göçmenlerin 2012 yılında Bakü çevresinde inĢa edilen kasabalara 

yerleĢtirileceğini ifade etti. 

BaĢbakan Yardımcısını konuĢmasını Ģöyle sürdürdü: 

―2012 yılında toplam alanı 296 bin metrekare olan 6 yeni yerleĢim birimi 

inĢa edildi, toplam 22 bin 765 kiĢiden oluĢan 4553 göçmen ve mülteci ailesi 

yeni evlerine taĢındı, 3300 öğrenci kapasiteli 6 okul inĢa edildi. 

Son 20 yılda yapılanlar içinde en büyük okul olan 1300 öğrenci kapasiteli 

yeni okul binası 2012 yılında Karadağ ilçesine bağlı MüĢfigabad kasabasında 

inĢa edildi.BAKÜ-1NEWS.COM.TR Ġ.A.-F.V 

 

AHISKA GAÇGINLARI 

Nazif KURUCU 

Akıska'dan daĢ gelir;  Huma gözden yaĢ gelir. 

Seni  mene verseler;  Allah'a da hoĢ gelir! 

Ahıska kaçgınları, Bakü sokaklarında mahzun ve üzgün kalabalıklar 

halinde dolaĢırlardı. Ahıska, Osmanlı devletinin en geniĢ ve zengin 

vilayetlerinin baĢında geliyorken Ruslar tarafından iĢgal edilince; soykırımdan 

kurtulabilenler değiĢik Türk cumhuriyetlerine kaçmıĢlardı. 

http://bakü-1news.com.tr/
http://www.egirdirakingazetesi.com.tr/haber/editor/21-nazif-kurucu.html
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Çoğu Kazakistan'da kabul ve itibar görmüĢ; önemli bir kısmı da, 

Azerbaycan'a sığınmıĢlardı. Birbirine yapıĢık dolaĢırlardı sokaklarda. 

Azerbaycan'ın baĢında, Rus taraftarı Hüseyinof bulunmaktaydı. Türkiye 

Cumhuriyetinin ve Atatürk'ün hayranı Ebufeyz Elçibey'in baĢa geçmesini 

isteyen Azerbaycanlılar çoğunluktaydı. Bu yüzden, o milliyetçi liderin hayatı 

tehlike altındaydı. Rahmetli Elçibey de, Rahmetli Haydar Aliyev gibi, Nahcivan 

doğumluydu.  Nahcivan'ın Azerbaycan'la ilgisini kesebilmek için Aradaki 

topraklar, Rusya tarafından Ermenistan'a verildi.  Bağımsız Nahcivan 

Cumhuriyeti, gene de Azerbaycan'a bağlıdır. 

Haydar Aliyev,  Bağımsız Devletler Topluluğu'nun baĢına geçmeyi hak 

ediyordu. Türk asıllı olmasından dolayı engellediler. Onun Azerbaycan'ın 

baĢına geçmesi, 20 yanvar(Ocak) katliamları gibi Rus saldırılarının ve Baku'ya 

uygulanmak istenen soykırımların tekrarlanmasını bir dereceye kadar önledi. 

Fakat Ermenilerin Karabağ'ı, Rus ordularının ateĢ gücü ve yardımlarıyla istila 

edip halkı katliama uğratmalarına engel olunamadı. Aslında Karabağ'da Ermeni 

zulmü ile, Türk halkına iĢkence ve soykırım eskiden beri Rusların desteğiyle 

sürüp gelmekteydi. Bu zulmü hatırlatıp sızlanan birçok dörtlükler, Azeri 

halkınındilindedolaĢıyordu: 

Garabağ'da Talan var!     

Zülf yüzüne salan var.         

Ben gurbette eğlendim. 

Gözü yolda galan var....          

Batı ülkelerinde ve Amerika'da zenginleĢen Ermeni diyasporasının 

kıĢkırtmasıyla komĢu Ermenistan, bize ve Azerbaycan'a sürekli dert çıkarmıĢ ve 

daha da çıkaracaktır. Kadim Türk olan ġuĢa kentinin iĢgali ve Hocalı katliamı, 

Ermenistan'ın ne kadar kan dökücü olduğunu gösterdi. Sayın Ġlham Aliyev 

topraklarını kurtarmaya hazır görünüyor. Nahcivan'ı  Azerbaycan'dan ayıran 

toprakları da almalı. Fakat Ruslar, her ihtilafta Ermenistan'dan yana güç 

kullandılar. Bu tutumun değiĢmesi inĢa Allah sağlanmıĢ olur! 

Bağımsız Devletler topluluğu iĢlevini yitirmiĢ gibi görünüyordu. Putin'in 

liderliği, o birliği yeniden güçlendirmiĢ durumda! Bizim de, kardeĢ Türk 

Cumhuriyetleriyle ekonomik ve politik iĢbirliğimiz; Rusya ile iliĢkilerimizin 

dostça sürdürülmesi halinde daha baĢarılı olacak. 

Birinci Cihan SavaĢında, Filistinli ve Arap kardeĢlerimizin Ġngilizlerle 

iĢbirliği yapması sonucu  acı bir yenilgi geçirmiĢken; yeni serüvenlere girmeyip 

toparlanmaya çalıĢmamız daha doğru ve yararımıza olurdu. Genel Kurmay 

BaĢkanlığımızın bir Alman MareĢale teslim edilmesi felaketlere yol açtı. Enver 

PaĢanın, doksan bin askerimizi aç ve yalınayak, SarıkamıĢ'ta karlı ve buzlu 

dağlarda Ģehit etmesi ve Alman savaĢ gemilerine bayrağımızın çekilerek Rus 
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limanlarını topa tutulmasına izin vermesi; felaketimiz oldu! Bunlar olmasa ve 

Rusya ile savaĢ haline sokulmasak; halkı Konyalılar gibi konuĢan ve Konya 

kadar geniĢ olan Ahıska vilayetimizi kaybetmezdik! Kırılmaktan ve 

soykırımdan kurtulabilen bir kısım halkı da, orada burada periĢan olmazlardı. 

Onlara kucak açan Kazakistan ve Azerbaycan'a minnet borçluyuz. 

KüçükmüĢ gibi görünen çatıĢmalar, büyüyüp felaketlere dönüĢebiliyor. 

En ufak savaĢ olasılıklarından bile sakınarak kalkınma ve sanayileĢmeye hız 

verebilirsek; kendimize de, Türk ve Müslüman kardeĢlerimize de, çok daha 

yararlı olma gücüne ulaĢacağımız kesindir. 

 

ANAVATAN TÜRKĠYE‟YE GELEN AHISKA TÜRKLERĠ‟NĠN ANA 

TEMEL SORUNLARI AġAĞIDAKĠ GĠBĠ SIRALANMIġTIR: 

1) Ġkamet teskeresi: Biz Ahıska Türklerini yabancı statüsünde 

değerlendirilmemizi haksızlık olarak görüyoruz. Çünkü biz hiçbir zaman 

Türkiye‘ye ve Türk insanına yabancı olmadık. Ahıska Türkü olduğumuza 

dair belgeyi elde etmemiz içinde 90 yıldır bize Türk olduğumuzdan dolayı 

zulüm etmiĢ, soykırıma uğratmıĢ, eski Sovyet Cumhuriyeti Devletlerinden 

isteniyor. O zatlarda isterlerse bu belge‖yi 100–200 dolar karĢılığında 

veriyorlar, isterlerse de böyle bir belge vermeyerek bizleri kaderimizle yüz 

yüze bırakıyorlar. Bu belge olmadan ikamet teskeresi alınamıyor. Hâlbuki 

Ahıska Türküne ikamet teskeresi hava limanında hiçbir belge istenmeden 

komisyon oluĢturarak verilmesi gerektiğini düĢünüyoruz. Nedeni de Ahıska 

Türkü özgeçmiĢi ile bunu hak etmiĢ bir toplumdur. 

 2) Ġkamet tezkeresinde çalıĢma hakkı verilmiyor: Verilen ikamet 

teskerelerine ‗çalıĢma hakkı verilmez‘ diye kırmızı mühür basılıyordu. Son 

düzenleme ile bu ortadan kaldırılmıĢ olarak görülse de sıkıntılarımız devam 

etmektedir. Bu da halkımızda Ģöyle bir yanılgıya sebep olmaktadır. Sanki 

Ahıskalı; yabancı bir ülkeye para kazanmak için gelmiĢ muamelesi 

yapılıyor. Elde ettiği son kuruĢu ile anavatanına ayak basan aileler, 

çalıĢamadıkları için maddi ve manevi açıdan, psikolojik çöküntü içine 

girmektedir. 

 3) VatandaĢlık hakları: Yeni vatandaĢlık kanununa göre 5 sene çalıĢmadan 

aralıksız Türkiye‘de oturma Ģartı aranıyor. Ahıska Türklerinin de anavatanı 

sayılan Türkiye Cumhuriyeti Devletinde böyle bir uygulamanın bizlere 

yapılmasına üzülüyoruz. Bu topraklar için kendi yurdunu yani Ahıska 

topraklarını Rusya‘ya terk ederek ve sonradan Türklük suçlaması ile sürgün 

ve soykırıma uğramıĢ, TBMM‘nin 3835 sayılı kanununa göre göç etmiĢ 

ailelere vatandaĢlık hakkı en geç 6 ay içinde verilmesi gerekiyor. 

 4) Emeklilik hakları: Tüm dünyada belli bir süre çalıĢmıĢ, yaĢtan dolayı 

insanlara vatandaĢı olduğu ülkenin anayasa haklarından yararlanarak emekli 
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maaĢı bağlanıyor. Ahıskalılar içinde Türk vatandaĢlığına kabul edilen 60 yaĢ 

üstü bazı yaĢlılarımız maddi ve manevi sıkıntılar içindedirler. Onlara 

Türkiye‘de emeklilik hakkı tanımıyor. Hâlbuki bu insanlar eski Sovyet 

topraklarında memur, iĢçi en az 25–30 yıl çalıĢtığına dair ellerinde noter 

onaylı çalıĢma belgeleri mevcuttur.  Eski Sovyetler Birliğinde Ahıskalılarla 

yaĢamıĢ, aynı statüde çalıĢmıĢ, 1990 yıllarından sonra anavatanlarına göç 

etmiĢ olan Almanlar, Rumlar, Yahudilerin ellerindeki belgeler esas alınarak 

askeri ücret hesabından 60 yaĢ üstü vatandaĢlarına emeklilik maaĢı 

verilebiliyorsa, benim Yüce Türkiye devletim sayıları 2 bini geçmeyen ve 

zor durumda olan gözü yaĢlı insanlarımıza bu hakkı tanımasını talep 

ediyoruz. 

     Ayrıca son çıkan SGK zorunlu sigorta uygulamasında VatandaĢlık almamıĢ 

her aile bireyi için aylık 212 TL gibi ücret talep edilmektedir. Bu yeni 

uygulama bizi oldukça müĢkül duruma düĢürmüĢtür. 

 5) Ahıska Türkleri‟ne çifte vatandaĢlık verilmelidir: Bir çok ülkenin 

uyguladığı gibi Türkiye Cumhuriyeti de yurt dıĢında yaĢayan Ahıska 

Türklerine çifte vatandaĢlık hakkı tanımalıdır. Böylece yurt dıĢında da 

yaĢasa çifte vatandaĢlık haklarından yararlanarak ülkemize bulundukları 

ülkede de rahatça hizmet edebilme Ģansını elde edeceklerdir. Ayrıca Büyük 

Türkiye‘nin vatandaĢı olma avantajını kullanarak daha güçlü bir toplum 

olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerdir. 

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği BaĢkanı 

ġamilov oldu 

Kırgızistan'da yaĢayan Ahıska Türkleri yeni 

baĢkanını seçti. Kırgızistan Halklar Asamblesi 

bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ahıska Türkleri 

Derneği baĢkanlığına RaĢadġamilov seçildi. 

BiĢkek Tarih Müzesi Konferans Salonu'nda, 

225 delegenin katılımıyla gerçekleĢtirilen seçim 

toplantısında, Ahıska Türkleri Derneği baĢkanlığı görevine 206 oyla 

RaĢadġamilov seçildi. 

RaĢadġamilov, yaptığı konuĢmada, mesuliyet isteyen bu göreve gelmek 

için halkın desteğini aldığını belirterek, baĢarılı olmak için takım ruhuna 

inandığını söyledi. Sürgündeki Türklerin çok büyük zorluklar gördüğünü ve 

Ahıskalıların bölünmesine, ayrılmasına ve parçalanmasına izin vermeyeceğini 

vurgulayan ġamilov, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. 

ġamilov, yaptığı açıklamada, "Biz Türküz. Kırgızistan'da ikamet 

ediyoruz. Türkiye bizim için her Ģeydir. Bunu her bir Ahıskalı biliyor. Her bir 

Ahıskalı'nın evinde Kuran Kerim ve Türk bayrağı vardır. Biz, ana vatandan 

kopsak da kalben ve ruhen Türkiye ile beraberiz. Biz, burada Türkiye‘nin bir 
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parçasıyız. Kırgızistan da Türkiye‘nin bir parçasıdır. Halkım için elimden geleni 

yapacağım ve hizmet edeceğim" diye konuĢtu. 

Yeni baĢkanlığa seçilen ġamilov, konuĢmasının devamında layık 

görüldüğü görevin kendisi için gurur kaynağı olduğunu ve Ahıskalı Türklerin 

problemlerinin çözümü için yapılması mümkün olanları yapacağını kaydetti. 

Dernek baĢkanı olmanın ağır bir sorumluluğu da olduğunu belirten ġamilov, 

―Ahıskalı Türklerin sorunlarını yenı Yönetim Kurulu üyelerimizle ve 

halkımızala hep birlikte ele ele vererek çözmeliyiz. Sorunlarımızın çözümü için 

hazırlayacağımız bir plan dahilinde yeni bir çalıĢma dönemine gireceğiz‖ dedi. 

Tarih Müzesi Konferans salonunda gerçekleĢen seçime, Türkiye Cumhuriyeti 

BiĢkek Büyükelçiliği yetkilileri, Kırgızistan Halklar Asemblesi ve basın 

mensupları katıldı. 

Kırgızistan'da baĢta baĢkent BiĢkek olmak üzere Çuy, Talas, OĢ ve 

Celalabad eyaletinde toplam 39 bin 400 Ahıskalı yaĢıyor. 

Gebzeli Ahıska Türk'leri Kongresine Türkbilim Editörümüz Prof. 

Dr. Ġlyas DOĞAN katıldı. 

AHISKALILAR 

VAKFI: GEBZE 

AHISKA 

TÜRKLERĠ 

DERNEĞĠ 

BAġKANI AZĠZ 

AZĠZ 

BAġKANIMIZI 

TEBRĠK EDĠYOR. 

HĠZMETLERĠNDE 

BAġARILAR 

DĠLĠYORUZ. 

 

Duygusal konuĢmaların yapıldığı kongreye protokol de büyük ilgi 

gösterdi. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel BaĢkan Yardımcısı ve 

Türkbilim Editörü  Pror. Dr. Ġlyas DOĞAN'ın katıldığı kongreye, Gebze Ticaret 

Odası BaĢkanı (GTO) BaĢkanı Nail ÇĠLER, Gebze Ticaret Odası BaĢkanı 

(GTO) BaĢkan Yardımcısı ve Gebze Ahıska Türkleri Derneği'nin Onursal 

BaĢkanı Ġbrahim ÇĠÇEK, Gebze Ahıska Türkleri Derneği'nin Fahri BaĢkanı 

Binali Osmanlı, Kocaeli ĠġKUR Müdürü Öztekin KaĢukçi, Gebze Ġlçe Milli 

Eğitim Müdürü Hakkı Özgür ve çok sayıda Gebze bölgesinde yaĢayan Ahıska 

Türkleri katıldı. 

2011 de Olağan üstü seçim sonrası BaĢkan olarak seçilen ve bir yıllık 

baĢkanlık süresinde yaptığı çalıĢmalarını anlatarak baĢlayan Gebze Ahıska 
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Türkleri Derneği BaĢkanı Aziz AZĠZ, Azerbaycan'da yaĢanan kanlı 20 Ocak 

1990 katliamında yaĢamını kaybeden Azerbaycanlı kardeĢleri için, Allah'tan 

rahmet diledi. Konuyla ilgili konuĢmasına Ģöyle devam eden baĢkan Aziz Aziz, 

kendisinde aynı zamanda Azerbaycan vatandaĢı olarak, 20 Ocak 1990 yıllında 

Azerbaycan'da yaĢanan trajediye Ģahit olduk. KardeĢlerimiz bağımsızlıkları 

uğruna Sovyet ordusuna, tanklarına karĢı göğüslerini ve canlarını gererek Ģehit 

oldular. Oradaki kardeĢlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine can sağlığı ve birlik 

beraberlik içerisinde yaĢamalarını temenni ediyorum dedi." 

Katılımcılara verdikleri desteklerden dolayı teĢekkür eden Aziz, "Bu 

yolda daha önce emek sarf eden, dava yoldaĢımız olan fahri ve kurucu 

baĢkanımıza vefa ve sadakatimi hiç eksik etmeyeceğiz. Onların yapmıĢ 

oldukları veya yapamadıkları projeleri, daha da yükseltmeye gayret edeceğiz. 

Sözlerime son vermeden önce, burada bulunan yediden yetmiĢe baĢ tacımız 

olan Aziz Milletimize ve kardeĢlerimize bize güvenmeleri ve dualarının eksik 

etmemelerini diliyoruz. Sizleri seviyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum" 

dedi. 

Türk soylu dernekleri ile birlikte ailelerin kaynaĢması için yöresel Ģenlik 

programlarını düzenlendiğini açıklayarak dernek çalıĢmalarından bahseden 

Gebze Ahıska Türkleri Derneği BaĢkanı Aziz Aziz, mübarek topraklar uğruna 

Ģehit olan vatan evlatlarının Çanakkale'deki Ģehitliği ziyaret edildi. BeĢincisi 

düzenlenen Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu projesi çerçevesinde Ümraniye 

Ahıska Türkleri Derneğinin düzenlemiĢ oldukları gezisi ve Ahıskalı ilk sinema 

sanatçılarının tiyatrosuna katılım sağlandı. Gebze Belediyesi ve Gebze Ticaret 

Odası'nın ana sponsorluğunda Gebze 1. Uluslararası Festivali'ne, 

Azerbaycan‘dan Ahıska Folklor ekibimiz ağırlandı ve dünyaya tanıtıldı. Ahıska 

Türkeri‘nin ana vatanlarından sürülüĢlerinin 68. yılı Gebze Yükse Teknoloji 

(GYTE)'de düzenlenen konferansla anıldı. Dünya Ahıska Türkleri Birliği 

(DATÜB) tarafından Bolu Ġzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen ÇalıĢtay'a 

Gebze Ahıska Türkleri Derneği adına katılım sağlandı. Bir çok ailelilerimize, 

yakacak ve yiyecek, hastalarımızın ve ihtiyaçlarımızın yanlarında, bir üniversite 

öğrencimize de 5 yıllık burs imkanının sağlanmasında faydalı olabildik. 

BaĢkanlığı süresince yaptığı çalıĢmalarını anlatan BaĢkan, hemĢerilerinin 

kendisine verdiği desteği boĢa çıkarmayacağını söyledi. Olağan Genel Kurul'da 

yeni yönetim Ģöyle oluĢtu; BaĢkan Aziz Aziz, Vahitdin Saha, RaĢit Celal, 

Ahmet Hafizoğlu, Bayram Bayramoğlu. ALLAH‘ım Rahmeti ve Bereketi 

üzerinize olsun, önümüzdeki hafta karĢılayacağımız Mevlit Kandilimiz tüm 

Ġslam âlemine Mübarek olsun dilekleri ile Plaket törenlerinin yanı sıra kapanıĢı 

sağlamıĢ oldu 
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GURBET ELLERDE ÖDEDĠM, ÇOK BEDELLER EFENDĠM 

ġiir: Mikail Soytürk 

 

ġehit kanıyla yoğrulmuĢ ol, topraklar üstünde. 

YaĢamanın bir bedeli varsa söyle efendim. 

Hazırım ben ödemeye ol, bedeli aslında. 

Gurbet ellerde ödedim, çok bedeller efendim. 

 

Yaranamadık kimseye illa Türksün dediler. 

Pasaportta menĢeime 7 damga vurdular. 

O damgayı görende de, bir kenara sürdüler. 

Gurbet ellerde ödedim, çok bedeller efendim. 

 

Ay yıldızlı, al bayrağa kavuĢmanın hüznüyle. 

Hazırım ben ödemeye ol bedeli misliyle. 

Yeter ki, bana bir Ģans ver utandırmam izniyle. 

Gurbet ellerde ödedim, çok bedeller efendim. 

 

Kul Mikail Ģükrü, tövbe kula farzdır Allahtan. 

Ġzni, inayeti olsa kurtulursun fırak"tan.    

Ham idim, piĢtim efendim, usta oldum çıraktan. 

Gurbet ellerde ödedim, çok bedeller efendim. 

frak- periĢan olmak. Derbederlik. 
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ULUSLARARASI 9.ANADOLU ADLĠ BĠLĠMLER KONGRESĠ 

KAPANIġ BĠLDĠRGESĠ  

Uluslararası 9.Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 6-8 Kasım 2012 

tarihlerinde Zonguldak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Adli Bilimciler 

Derneği tarafından Zonguldak ta kalabalık bir katılımla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Kongre eĢbaĢkanlıklarını 

Adli Bilimciler Derneği BaĢkanı Prof. Dr.Hamit HANCI ile 

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp FakültesiAdli Tıp A.D dan 

Doç.Dr. Sadık TOPRAK veDoç.Dr.Rıza YILMAZ ın yaptığı kongrede 

aĢağıdaki çıktılar alınmıĢtır. 

 -Kadınlarımız toplumda en değerli varlıklar olarak kabul edilmelidir. 

ġiddet toplumların karĢı karĢıya kaldıkları ve bugün daha da öne çıkan bir 

kavram olarak insanın diğer insanlara karĢı ters bir bakıĢından silahlı ve kanlı 

hareket ve eylemlere kadar karĢılaĢtığı haksız, ruhsal-patolojik kodlarla yüklü 

hukukun, vicdanın ve ahlakın reddettiği eylem türüdür. Bireysel Ģiddet olduğu 

gibi grupsal, illegal örgütlenmeye dayalı, gizli kalarak devletlerin oluĢturduğu 

devletlerarası Ģiddet ile devletlerin örgütlenmelerinde de kurumsal Ģiddetten de 

söz etmek mümkündür. Birçok olay ve olguda insanlar, gruplar ve devletler 

arası iliĢkilerde bu kavramın üzerine iletiĢimin kurulduğu görülmektedir. Bunu 

önlemek için ötekileĢmeyi ve YabancılaĢmayı hatta yalnızlaĢmayı da ortadan 

kaldırmak zorundayız. Ġnsanın kendini tanıması çok önemli ve yüksek bir 

davranıĢtır. Çünkü sağlıklı iliĢkileri kiĢi ancak böyle kurabilir. Kendini tanıyan 

ne kendisine ne de baĢkasına haksızlık yapmayacaktır. 

ġiddet, kadının yalnızca bedensel ve ruh sağlığını etkilemekle kalmayıp, 

kendine saygısını, güvenini, yaĢam kalitesini ve kendi yaĢamını kontrol etme 

yetisini de yitirmesine neden olmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet eĢitliği ve kadına yönelik aile içi Ģiddet konularına 

eğitim, hukuk, tıp, iletiĢim ve diğer ilgili tüm fakültelerin lisans programlarında 

yer verilmesi milli eğitim ile aile ve sosyal politikalar bakanlığı müfredatı dıĢına 

taĢmadan öğrencilere mensubiyet bilinci verilmelidir. Fakir Kız çocuklarımızı 

eğitime ve topluma kazandırmak için yatılı pansiyonlu hizmetler sağlamakla 

birlikte ekonomik ve sosyal destek sağlanmasına yasal çerçeve hazırlanmalı, 

televizyon ve radyo kanallarında toplumsal cinsiyet eĢitliği ve kadına karĢı 

Ģiddet konusunda duyarlılık kazandırıcı programların hazırlanarak yayınlanmalı, 

kadın konuk evlerinin nitelik ve nicelik bakımından geliĢtirilmesi amacıyla 

Avrupa Birliği standartları dikkate alınarak altyapı standartlarını ve alternatif 

iĢletim modellerini içeren bir yönergenin hazırlanması ve bunların periyodik 

denetim ve gözetim raporlarının bakanlığa iletilmesi sağlanmalıdır. Sağlık 

Kurum ve kuruluĢlarında Ģiddet uygulayanlara yönelik danıĢmanlık, tedavi ve 
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rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği özel birimler oluĢturulmalı ve bu 

birimlerde sağlık personelinin yanı sıra konu ile ilgili diğer uzmanların ortak 

çalıĢma yürütülmelidir. 

 -Batı Karadeniz bölgesi suç oranı bakımından Türkiye ortalamasının 

üzerindedir. Cinsel saldırı suçları Türk Ceza Kanunu‘nun 102.-105. Maddeleri 

arasında kiĢilere karĢı suçlar bölümünde düzenlenmiĢtir. Failin cinsel amaçla 

veya cinsel arzularını tatmin amacıyla yapılan cinsel davranıĢların tümüdür. Fail 

ve mağdur açısından cinsiyet ayrımı yoktur. Suçun oluĢabilmesi için failin 

tatmin olması aranmamaktadır. 

Son yıllarda cinsel suç oranlar ciddi Ģekilde artmıĢ olup bu konuda 

psikosoyal incelemeler yapılmaldır. 

 - Çocuk ve ebeveynlerle ilk karĢılaĢan, ilk iletiĢim kuran kiĢi genellikle 

hemĢiredir. Adli hemĢireler için güvenlik, mahremiyet ve incinebilirlik önemli 

kavramlardır Bakım ve yargılama sürecinin emosyonel etkisini bilmek adli 

hemĢirenin görevlerinden olmalıdır. 

Cinsel saldırı Mağduruna muayenede refakat edecek hemĢirenin muayene 

öncesi çocukla tanıĢması/tanıĢtırılması gereklidir. Muayene sırasında gizlilik ve 

utanma söz konusu olacağı için, uygun eğitim görmemiĢ görevliler, aile 

bireyleri ve arkadaĢlar muayeneye dahil edilmemelidir. Adli hemĢirelerin 

çocuklara ve ailelerine; güven verici teröpatik bir yaklaĢımda bulunması, 

geliĢimsel olarak uygun desteğin sağlanması, baĢ etme stratejilerinin 

güçlendirilmesi, öfke yönetimini öğretmesi, suçlar ve yasal süreçle ilgili 

konularda bilgilendirmesi, destek olması ve danıĢmanlık yapması gereklidir. 

HemĢire tüm iĢlemler sırasında çocuk ve ailesine karĢı oldukça saygılı ve 

hassas olmalıdır. 

Türkiye‘de de yurtdıĢında olduğu gibi, cinsel saldırılarla ilgili Cinsel 

Saldırı Muayene HemĢireliği (CSMH) bir uzmanlık ya da sertifika programı 

olarak yaĢama geçirilmelidir. 

Adli hemĢirenin ekip içindeki yerinin daha belirgin bir Ģekilde ortaya 

konması ve daha aktif roller alması sağlanmalıdır. 

 -Psikanalizin adli tıp açısından önemi, adli bölümün atlanmıĢ olmasıdır. 

Genlleikle Adli Psikiyatriye ağırlık verilmiĢtir. Psikanaliz hastanelerde bir 

kenara itilmiĢtir. Saldırganlık ve suçluluk akıl hastalarında ayrı, çocuklarda ayrı 

değildir. Psikanaliz açısından mağdur olan kadar mağdur edende hastadır. 

Saldırgan hastalarla yapılan çalıĢmalar göstermiĢtir ki aslında süperego boĢluğu 

değil, ağır süperego geliĢimindeki baskı ı nedeniyle yani çok cezalandırıcı 

olması nedeniyle suçluluk giderek artmaktadır. Hukukçuların bu ağır 

süpereoguyu kanunlarda nasıl iĢleyeceklerini araĢtırılmalıdır. 
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Psikanaliz adli bilimlerde ve suç çözümlemelerinde yer alması gereken 

vir alandır 

 -SubliminalMesajlar, modern yaĢamda önemli bir sorun olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

Bedenimizin en ücra hücrelerinin ileri görüntüleme teknikleriyle 

görüntülenebildiği, insanlığın kılcal damarların içinde gezindiği günümüzde 

bilinçaltı, bizler için hâlâ bilinmezliğini korumaya devam etmektedir.Bilinç 

yapısı ikili bir nitelik taĢır, yani görülen bilinç hallerinin gerisinde çok daha 

derinde ve görünmez bir bölgede iĢleyen baĢka bir yapı daha söz konusudur. Bu 

bölgenin adı bilinçaltıdır ve bilinç durumunu etkileyen asıl olarak bu yapıdır. 

Bilinçaltı ile dolaylı yoldan iletiĢimde tüm dünyada kullanılan 

tekniklerden en etkilisi  bilinçdıĢı dil kalıplarıdır. Bilinçaltını etkilemeyi 

amaçlayan reklamlara (mesajlara) subliminal reklam adı verilir. Genel olarak 

―bilinçaltına yönelik mesajlar/ reklamlar‖ olarak ifade edebiliriz. Bu tip 

mesajlar üç Ģekilde uygulanır: 

1-Reklam afiĢleri, logoları ve benzeri nitelikteki görsel malzemenin içine 

saklanmıĢ Ģekil, kelime ve rakamlar yoluyla 

2-Gözle algılanamayacak kadar kısa süreyle ve sık patlayan flaĢlar 

Ģeklinde sinema ya da televizyon görüntüsü yoluyla 

3-ĠĢitsel yollarla, 

Subliminal mesaj veya bilinçaltı mesaj, baĢka bir objenin içine gömülü 

olan bir iĢaret ya da mesajdır ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, 

o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıĢtır.EĢik altı mesajları içeren reklamları 

yasaktır ancak denetimi de son dertece zordur. Subliminal mesajlar insanın 

bilinçli dikkati tarafından fark edilemezler, ancak bu mesajların insanın 

bilinçaltını etkiledikleri ileri sürülmektedir. 

Subliminal teknikler reklamcılık ve propaganda alanlarında sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bu tekniklerin amaçları, etkisi, kullanım sıklığı ve rekabet 

gibi konularda ahlaka uygunluğu konuları tartıĢmalıdır. 

 -Memurlarca iĢlenen suçlar konusunda en sık muhtarlar ve doktorlar 

Ģikayet edilmektedir.  Yargılama beraatle sonuçlansa bile kamu çalıĢanının 

onuru zedelenmektedir. 

Kamu çalıĢanlarının yargılamaları isimsiz dilekçelerle yapılmamalıdır. 

SoruĢturmalar cezalandırma ya da mobbing halini almamalıdır. 

 -Psikolojik Ģiddet; bireyin psikolojik sağlık durumunu olumsuz yönde 

etkileyen, onu üzen, rahatsız eden, bireyin kendisini baskı ve tehdit altında 

hissetmesine neden olan her türlü tutum ve davranıĢ psikolojik anlamda 

Ģiddettir. Mobbing; bir iĢyerinde, bir yada birkaç çalıĢanın, sistematik bir 
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biçimde ve etik dıĢı bir iletiĢim ile düĢmanca davranıĢlarda bulunarak, diğer bir 

yada birkaç çalıĢanı, çaresiz ve savunmaz bırakıp, onlara duygusal yönden zarar 

verme durumudur. Mobbing, iĢyerinde gerçekleĢtirilen psikolojik Ģiddet veya 

psikolojik terördür. Mobbing örgütsel bir patalojidir. 

Avrupa Birliği Hukukunda mobbinge  karĢı yasal koruma yolları 

belirtilmiĢtir. 

Türkiye‘de sağlık ve yüksek öğrenim alanında ciddi Mobbing vakaları  

görülmektedir. Bu konuda yapılacak baĢvurular için profesyonelce delil 

toplanması gerektiğini, bu konuda idari ve adli yargıda sonuç alınan davalar 

olduğunu belirtmiĢtir. 

 -Sağlık ÇalıĢanlarının Hukuki Sorumluluk Türleri; 1. Tazminat 

Sorumluluğu, 2.  Mesleki Sorumluluk, 3.Ġdari Sorumluluk, 4.Ceza Sorumluluğu 

olmak üzere 4 baĢlık altında toplanabilir. 

Hak ve sorumlulukları konusunda sağlık personeli daha iyi 

bilgilendirilerek kendilerine  hukuki destek sağlanmalıdır. 

 - KiĢinin özel yaĢamına veya gizli alanına iliĢkin bilgi ve olaylara sır 

denilebilir. Meslek sırrı; kiĢilerin hayatlarını kazanmak için yaptıkları faaliyet 

sırasında hizmet verdikleri kiĢi hakkında veya onlar aracılığı ile 3.kiĢiler 

hakkında öğrendikleri, doğrudan doğruya meslekle ilgili olan ve açıklandığı 

zaman sır sahibini maddi ve manevi zarara uğratabilecek nitelikte olan bilgi, 

Ģey, olay veya olgulardır.Hekimler  için sır saklama yükümlülüğün temeli insani 

ve ahlaki bir temele inĢa edilmiĢtir.Günümüzde bu yükümlülük 

sözleĢmelerde,meslek ve ceza hukuku kurallarında hekimlerin yanısıra tüm 

sağlık mensuplarını kapsayacak Ģekilde düzenlenmiĢtir.Her hekim tedavi 

çerçevesinde hastanın en özel alanına iliĢkin sırları öğrenir. Sır saklama 

yükümlülüğü çerçevesinde hasta, hekimin bunları açıklamayacağından emin 

olmalıdır. Bir olayın sır olabilmesi için o olayın ilgilisi dıĢında baĢkalarınca 

bilinmemesi veya bilebilecek nitelikte olmaması gerekir. Sıradan 3.kiĢilerin 

bildiği yada herkes tarafından kolayca öğrenilebilecek nitelikteki olaylar sır 

değildir. Hekim hastalığını bilmeyen hastasının bu sırrını baĢkalarına 

açıklayamaz. Hastanın temyiz kudretinin bulunmaması, psikolojik, zihinsel ya 

da fiziksel bir rahatsızlık ya da engelinin bulunması hekimin sır saklama 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Temel kural; kiĢi kendisine ait sırlarını 

kendisi açıklar. 

 -SanayileĢmiĢ ülkelerde kafa travmalarının en sık nedeni motorlu araç 

kazalarıdır.YaĢlılar‘da düĢmeler, Gençler‘de ise motorlu taĢıt kazaları en sık 

görülen nedenlerdir. Kontüzyon ya da KontüzyoSerebri; Tıp literatüründe 

genelde Hafif Kafa Travması‘nın (HKF) özdeĢi olarak kullanılmaktadır.HKT‘lı 

hastalarda intrakranial risklerin varlığı açısından en azından 24 saat gözlem 

http://3.ki/
http://3.ki/
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önerilmektedir.Ġlk gece hasta her 2 saatte bir uykudan uyandırılmalı ve en az 24 

saat için ağır ve fiziksel faaliyetlerden uzak tutulmalıdır. 

Beyin kontüzyonu‘na ek olarak kafa travması; kafatası veya yüz kemik 

kırıklarına, omurga veya omurilik hasarlarına, göz hasarlarına ve boyundaki 

büyük damar yaralanmalarına sebebiyet verebilir. Bir kafa kırığı altında beyin 

kontüzyonu, dura mater yırtıkları ve vasküler travma gibi birçok patolojik bulgu 

bir arada olabilir.Kısa ve uzun dönemde, nadir olmakla birlikte sekel 

görülebilir. Kafa travmalar konusunda sağlık personeli daha bilgili ve biliçli 

olmalıdır 

 -Oftalmoloji, görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgilenen bir tıp 

bilim dalıdır. Adli Oftalmoloji, bireyin görmesini etkileyen ya da görme 

organına zarar veren olayları, travmaları değerlendiren disiplinlerarası bir bilim 

dalıdır. Oftalmolojinin adli tıp açısından önemi; Bireyin nasıl yaralandığı, hangi 

alet ya da cisim tarafından yaralandığı, ortalama ne zaman yaralandığı, kiĢilerin 

maluliyet derecelerinin belirlenmesidir. Adli göz muayenesi; Tam oftalmolojik 

muayene ile olur. Bunlar; ayrıntılı görme keskinliği, göz tansiyonu ölçümü, 

biomikroskobik muayene, fundus muayenesidir. 

 - Anestezi esnasında meydana gelen hatalı tıbbi uygulamalar konusunda 

geriye dönük ayrıntılı bilimsel çalıĢmalar yapılarak, bu hataların önüne 

geçilmesi sağlanmalıdır. 

 -Akupunkturun kelime anlamı; acus: delmek, puncture: iğnelemek olarak 

söylenebilir. Tıbbi olarak ise; deri üzerinde belirli noktalara çok ince altın, 

gümüĢ yada çelik iğne batırılarak uygulanan bir tedavi sistematiği Ģeklinde 

tanımlanabilir. 

Ġlk olarak MÖ 3000 de Çin‘de uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Canlı, 

canlılığını belirli bir denge içinde yürütür. Bu dengeyi tanımlamak için 

akupunktur Ying ve Yang kavramlarını kullanır. Eğer Yin ve Yang denge 

halinde iseler canlının sağlığı yerindedir. 

Akupunkturun Sedatif Etki, Psikolojik Etki, Motor ĠyileĢtirici Etki, 

Ġmmüniteyi Artırıcı Etki, Homeostatik Etkileri bulunmaktadır. Doping; Vücuda 

üstün hareket ve enerji sağlamak için uyarıcı ilaç almak olarak tanımlanabilir. 

Bir sporcunun doping yapıp yapmadığı karĢılaĢmanın hemen sonrasında yapılan 

idrar ve tükürük tahliliyle anlaĢılır. Denetimden geçmeyi kabul etmemek ve 

tamamlayıcı bir ceza niteliğindeki yarıĢmaya katılma yasağına uymamak 

kanuna aykırı davranıĢlar arasına girer. 

Akupunktur sporculara doping olarak uygulanmakta ancak biyokimyasal 

testler bunu kanıtlamak mümkün olmamaktadır. Ya bu yöntemi belirleyecek 

yeni belirteçler geliĢtirilmeli ya da Akupunktur uygulaması herkese serbest 

bırakılarak doping olmaktan çıkarılmalıdır. 
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 -Dünya sağlık Örgütü; Osteoporozu: DüĢük kemik kütlesi ve kemiğin 

mikromimarisinde değiĢikliklerle birlikte kemik frajilitesinde ve kırık riskinde 

artma ile karakterli sistemik, metabolik bir kemik hastalığı olarak 

tanımlamaktadır.Kemik kütlesi ilerleyen yaĢla ters orantılıdır. 

Osteoporoz 9 cm‘e kadar boyda kısalmaya neden olabilmektedir. 

Osteoporoz tedavisinde amaç: Kırıkların önlenmesi, Kemik kütlesininin 

korunması ve mümkünse arttırılması, Kırık ve kemik deformitelerinin 

düzeltilmesi, YaĢam kalitesinin arttırılması‘dır. Osteoporozdan Korunma yolları 

ise: Ġyi beslenme, GüneĢten yararlanma, Egzersiz, Risk faktörlerinden korunma, 

Risk taĢıyanların erken tanısı, Medikal tedavi desteği, Bilinçlendirme ve 

bilgilendirme, DüĢmenin önlenmesi‘dir. YürüyüĢ ve bisiklet gibi yük taĢıyıcı 

egzersizler: Genç yaĢlarda kemik kütlesini arttırır kemiği güçlendirir, kas 

gücünü arttırır düĢmeyi engellemeye yardım eder, Ġleri yaĢlarda kardivasküler 

yüklenme ve kırık riskini arttırır, Ġleri yaĢlarda günlük yarım saat yürüyüĢ 

yeterlidir.Risk Faktörlerinden korunmak için:Sigara, AĢırı kafein alımı, AĢırı 

alkol alımı, AĢırı zayıflık, Sedanter yaĢam tarzı, Beslenme yetersizliği veya 

dengesizliği,  Ca++   D vit az alımı,  Sodyum ve proteinlerin fazla alımına 

dikkat edilmelidir. 

 -Bir toplumda gerçek anlamda iĢ güvenliğinin sağlanması, o toplumda 

her Ģeyden önce iĢ güvenliği bilincinin oluĢması ile mümkündür. Anayasada, 

yasalarda ve tüm iĢ güvenliği mevzuatında getirilen hukuki güvence 

mekanizmaları ne kadar iyi düzenlenmiĢ olurlarsa olsunlar, ilgili tüm çevre ve 

kiĢilerde bu güvenceleri korumak ve iĢletmek konusunda yeterli bir bilinç 

oluĢturulamamıĢsa, kağıt üzerinde kalan temenniler olmaktan öte gidemezler. ĠĢ 

Güvenliğinin tarafları:Devlet, ĠĢveren, Sendikalardır. Arzu edilen sonuçlara 

ulaĢılabilmek için bu üçlünün kendilerine düĢen ödevleri en iyi Ģekilde yerine 

getirmesi, iĢbirliği yaratmaları gerekir, Ayrıca üniversitelerin, araĢtırma 

kurumlarının, medya, meslek kuruluĢları ve gönüllü derneklerin ISG 

faaliyetlerine etkili bir biçimde katılması, iĢ kazalarının ve meslek 

hastalıklarının önlenmesine olumlu katkı yapacaktır. ĠĢ Kazası; Önceden 

bilinemeyen, planlanmamıĢ ve kontrol altına alınamamıĢ, ani olan ve etrafına 

zarar verebilecek nitelikteki olaydır. 

Kaza Zincirinin Halkaları:Ġnsanın doğal yapısı ve sosyal çevre, Bireyin 

kusurları, Güvensiz hareket ve güvensiz koĢullar, Kaza, Yaralanma‘dır. ĠĢveren 

iĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi 

almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; iĢçilerde iĢ sağlığı ve 

güvenliği konusunda her türlü önleme uymakla yükümlüdür. 

ĠĢ kazaları incelendiğinde, kazaların nedenlerinin tek bir kiĢinin 

dikkatsizlik ve tedbirsizliğine bağlamak doğru değildir. Diğer taraftan ölüm ve 

yaralanma ile sonuçlanan iĢ kazalarında teknik elemanların tazminata taraf 

olmaları nedeni ile kurum avukatlarınca savunulmaları yapılamamaktadır. 
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Teknik elemanların kiĢisel kusurlar dıĢında, ―görev kusuru‖ nedeni ile 

cezalandırılmaları doğru değildir. Kaza ile ilgili bilgi ve belgelerin sıcağı 

sıcağına toplanabilmesi için C. Savcılarınca suçüstü bilirkiĢileri atanmalıdır. ĠĢ 

kazalarında ÇSGB ĠĢ müfettiĢlerinin raporları yönlendirici olmaktadır. ÇSGB 

müfettiĢleri tazminata konu taraf olmaları nedeni ile iĢ kazalarında bilirkiĢi 

olarak görevlendirilmemelidir. ĠĢ kazaları ihtisas mahkemelerinde görülmeli, bu 

mahkemelerde bilirkiĢilik yapacak profesyonel bilirkiĢiler 

görevlendirilmelidir. Kaza kanaat raporlarının hazırlanmasında daha dikkatli ve 

titiz davranılmalı, Ģahit ifadeleri özenle alınmalı, Ģahitlere kazayı tam olarak 

açıklayacak sorular yöneltilmeli, raporlar; kroki, plan,  kesit, fotoğraf vbg  

belge  ve bilgilerle desteklenmelidir. 

 - DoğuĢtan veya sonradan kazanılmıĢ zihinsel veya fiziksel yetersizliği 

olan kiĢiler özürlü olarak tanımlanmaktadır  Yasalarda engelli kavramı olmayıp 

özürlü kavramıgeçmektedir. Özürlü kelimesi engelli kelimesine göre daha 

doğru bir kelimedir. Ülkemizde yıllarca özürlüler eve kapatılarak toplumdan 

izole edilmiĢtir. Onlar için ayrı alanlar oluĢturulmuĢtur. Örneğin özürlü tuvaleti 

gibi…  Özürlülere olan tüm engeller kaldırılmaya çalıĢılmalıdır. Özürlüleri 

pasif tutmak yerine kendi ayakları üzerinde durabilecek bireyler olmaları için 

eğitimler verilmelidir. Özürlüler yeteri kadar eğitildiği takdirde 

yapamayacaklarıhiçbir Ģey yoktur.Yasalardaki hakların pratik hayatta 

uygulanmasındaki problemler giderilmelidir. 

 -DiĢ adli tıpta en önemli materyallerden biridir. Pelvis ve kafatası varsa 

cinsiyet tayini kolaydır. Ama sadece femur, humerus gibi kemiklerden bunu 

anlamak kolay değildir. Kimliklendirme yaĢ tahmini, cinsiyet tespiti, DNA 

profilinin çıkarılması olarak yapılır. Cinsiyet tespiti morfolojik yöntemler, 

Metrik Yöntemler (Osteometrik Yöntem, Odontometrik Yöntem)ve DNA 

Profili ile yapılır. Problemli örneklerden DNA analizinde Kontaminasyon, DNA 

molekülünün degradasyonu, PCR inhibitörlerinin varlığı problemleriyle 

karĢılaĢılır. Antik örneklerde materyal kemik ve diĢten alınır. Kemiklerde daha 

fazla hücre ve daha fazla DNA olmasına rağmen diĢlerde daha verimli sonuçlar 

elde edilir. DiĢler DNA‘nın degrade olmasına sebep olan nem, yüksek ısı, 

mantar ve bakteriyel bozunma gibi koĢullara karĢı diğer dokulardan çok daha 

fazla dayanıklıdır. 

 -Ülkemizde Yüzün yeniden yapılandırma çalıĢmalarında uygulama 

teknikleri her geçen gün geliĢmektedir. 

Fasiyalrekonstrüksiyon; Kriminal araĢtırmalarda, tarih öncesi insanların 

kimliklendirilmesinde ve tarihi öneme sahip insanların yeniden 

yüzlendirilmesinde kullanılmaktadır. Manuel (2 ve 3 boyutlu) ve komputerize 

yöntemler bulunmaktadır. Manuel tekniklerle daha gerçekçi sonuçlar alınırken, 

komputerize ve kumpas yöntemlerinde de gayet hızlı sonuçlar alınabilmektedir. 

Bu konuda yetiĢmiĢ uzman sayısı arttırlmaldır. 
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 -Fetus ve infantlarda yaĢ tayini için en iyi formülün baĢ ve diĢ ölçümleri 

olduğu tespit edilmiĢtir. Tüm diĢ ölçümleri ve baĢ çevresi kombinasyonları yaĢ 

tayininde en az hata ile sonuç vermektedir. 

 -Gizli parmak izlerinde ter gözeneklerinin görünürlüğünü etkileyen, 

çeĢitli faktörler konusunda Poroskopik çalıĢmalar yaygınlaĢtırılmaldır. 

 -TafonomiTafo+nomos(gömme kuralları) kelimelerinden oluĢur. 

Tafonomi bireyin veya bir organizmanın ölümden sonra 

fosilleĢmeye/taĢlaĢmaya kadar geçen süreçte baĢından geçen olayların 

incelenmesidir. 

Adli tafonomi; bireyin ölümünden bulunduğu ana kadar geçirmiĢ olduğu 

olayların incelenmesini konu edinir. Adli antropolojinin bir alt disiplini olarak; 

tıbbi-yasal (medikolegal) araĢtırmalarda tafonomik güçlerin etkisiyle delillerin 

nasıl bir dağılım gösterdiğini araĢtırmak amacıyla yaralanılmasıgereklen bir adli 

bilimler alanıdır. 

Özellikle adli bağlamda, premortem ve postmortem süreçlerde insan 

kaynaklı travmaların ayırt edilmesinde yararlanılmalıdır. 

Adli bilimlerin bir alt dalı olarak adli tafanomi çalıĢmalarının yapılması 

vakaların çözümüne zaman ve netlik kazandırmada yardımcı olacaktır. 

 -Adli Ses ve KonuĢmacı tanıma iĢlevsel ve görsel duyuların kullanıldığı 

bir iĢlemdir. Seslerin, kendi baĢlarına sahip olduğu karakteristiklerle ayırt 

edilmesidir. Bu iĢlemde, ĠĢitsel Teknikler; SöyleyiĢ Özellikleri; Ses ve 

KonuĢma Kalitesi Ayrımları, Parçalarüstü Sesbirimler, Ağız, Subjektif Unsurlar 

(Tını ve Renk), Psikolojik Kaynaklı Anlık KonuĢma Bozuklukları (Speech 

Distortion), Artikülasyon Bozuklukları, Patolojik Olanlar-Psikolojik Olanlardır. 

Görsel Teknikler ise; Perde periyodu seviyesi, Perde periyodu değiĢkenliği, 

Genlik analizleri, Spektrogramlarınfotoğrafik karĢılaĢtırılması, Formant analizi, 

Kısa dönem frekans ve genlik tutarlılığı, Parametrik karĢılaĢtırma, Artikülasyon 

organlarının karĢılaĢtırmasıdır. 

Adli konuĢmacı tanıma iĢlemlerinde bireyler eĢsizdir. 

ĠĢitsel tanımlama – cinsiyet ve Görsel tanımlama, tek yumurta ikizlerinin 

tanımlanmasında daha önemli bir yer tutmaktadır. Ġkizlerin seslerinin 

birbirinden farklı olduğu tespit edilebilmektedir. 

ĠĢitsel olarak erkeklerin tanımlanması daha iyidir. Sadece iĢitsel 

tekniklerle yapılabilecek bir tanımlama hatalı olabilecektir. 

  -Bitkisel kökenli ilaçlar özellikle de zayıflama ilaçları Bugün bütün 

dünyanın uğraĢtığı bir sorundur. Ġnsan sağlığını, yasam kalitesini ve süresini 

kısaltmaktadır. Bütün dünyada doğala, doğaya dönüĢ vardır ancak kullanılan 

ürünler yeterince denetlenememekte ve Ciddi yan etkileri bulunmaktadır. Bu 
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ürünlerin tamamı dokumante edilmemektedir. Sağlık Bakanlığı ve FDI onayı 

olmayan ürünlerdir. Piyasada en çok satılan tamamen doğal olduğu ve herhangi 

bir yan etkisi olmadığı söylenen ürünlerde ek maddeler tespit edilmektedir. Bu 

ürünle ani ölümlere yol açmaktadır. 

Dozlar düĢük gösterilmektedir. 

Bu konuda denetimler daha sıklaĢtırılmalıdır. Hukuki düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

 -Adli Ziraat: UyuĢturucu Madde Elde Edilen Bitkiler, Tıbbi Bitkiler,       

Mera Arazi mülkiyeti, Agroterör konularını içeren bir adli bilimler alanıdır. 

Bitkiler halk tarafından genellikle tamamen doğal ve zararsız olarak 

kabul edilip ilaç olarak değerlendirilmediğinden zehirlenmelere yol açabilir. 

Amaç dıĢı kullanımları engellenmelidir. Fitoterapi hekim ve hasta tarafından 

çok iyi bilinmelidir. , Uygulamada yapılacak hatalar, hayati tehlikeye yol 

açabilmektedir. 

Terör;Kökünü Latince "terrere" sözcüğünden alan terör deyimi 

"korkudan sarsıntı geçirme‘‘ anlamına gelir, Amaç, ―hedef kitleyi‖ yıldırmak, 

yönlendirmek ve yönetmektir.Ġçerisinde üç temel unsuru (ideoloji, örgüt ve 

eylem) birden taĢımayan Ģiddet hareketleri terör suçu olarak tanımlanmaz. 

Biyoterörizm; hava, su, yiyecek ve çeĢitli dağıtım sistemleri aracılığıyla 

biyolojik ajanların çevreye yayılmasını ve buna bağlı olarak toplumda kasıtlı 

olarak bu hastalıkların oluĢturulmasına neden olmaktır. Ġnsanoğlunun en temel 

besin kaynağı olan bitkilerin ve hayvanların, tüm canlı yaĢamını kısıtlayacak 

yada tamamen ortadan kaldıracak Ģekilde veya söz konusu hammaddeye bağlı 

diğer tüm sektörlerle birlikte insan davranıĢlarını yönetmek ve yönlendirmek 

amacıyla yapılan ve de bütün kötü amaçları da içine alan faaliyetler dizisi 

kısaca Agroterör yada Agriterör olarak tanımlanabilir. 

Her türlü bitki Agroterörün hedefi olabilir. 

Agroterör yaygın olarak biyolojik yada kimyasal kökenli olabilir. Ancak 

son yıllarda radyolojik kökenli ajanlarda dile getirilmeye baĢlanılmıĢtır. 

Agroterör anlaĢılmalı ve sınırları çizilmelidir.Biyolojik Terörle Mücadele 

değerlendirmeye alınmalıdır. Biyogüvenlik tanıtılmalı ve buna karĢı savunma 

stratejileri geliĢtirilmelidir. Hangi kurumların, hangi durumlarda nasıl çalıĢacağı 

bir karara bağlanmalıdır.BaĢlıca tarımsal sektörlerden üretim esnekliği geri 

alınarak caydırma stratejileri geliĢtirilmelidir. Çıkarılacak uygun yasalarla 

birlikte kırsal yada profesyonel üreticilerin ticari paketleri geliĢtirilmelidir. 

Kırsala yönelik büyük tarımsal desteklerle birlikte yükümlülükleri de 

uygulamaya konulmalıdır.Özellikle oluĢması muhtemel hasarlara karĢı tarımsal 

güvenlik (agro-security) sistemi, çevre faktörlerinde dikkate alarak hem 

iĢverenin hem de toplumun yararına olacak Ģekilde geliĢtirilerek uygun yasal 
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düzenlemeler yapılmalıdır. Tohumluk üretiminde genetik karıĢma engellenmeli, 

Zirai karantina kurallarına uyulmalı, Terörle ilgili Mevcut Risk Analizler, 

Geleceğe Yönelik Risk Odaklı Analizler, Agroterörizm Terörle Mücadelenin 

kapsamı içine alınmalıdır. 

-Terör tehditinin boyutu: politik etki yaratabilmek amacıyla Ģiddet 

uygulaması, terörizmin planlı, hesaplanmıĢ sistematik bir eylem olması, 

teröristin belirlenmiĢ savaĢ kuralları ile sınırlandırılamayacağı, seçilen hedef 

üzerinde anlık alınabilen sonuçlar yanında uzun vadeli psikolojik yansımaların 

olmasını kapsar. Terörün sonuçları: Can kayıpları,  mal kayıpları, ĠĢsizlik,  

yaĢam Ģartlarında ciddi değiĢikliklerdir. 

Tipik bir terör saldırısı planlama döngüsü: 1.hedef seçimi, 2. keĢif, 3. 

seçilen hedefe karar verme, 4. planlama, 5. son keĢif, 6. teröristin eylem yerine 

sevki, 7. saldırının gerçekleĢtirilmesidir. Terör amaçlı patlayıcı madde kullanma 

olaylarında yeni yöntemler kullanılması beklenmektedir. 

Terör: DıĢ ülkelerde barınabilmekte ve faaliyet gösterebilmekte, Para 

kaynakları, lojistik destekleri ülke sınırları ile sınırlanmamakta, Ekonomik 

ambargolarla para akıĢları durdurulamamakta, Hızlı ve etkin bir haberleĢme 

sağlamak için en üstün teknolojileri kullanmaktadır. Amaçl önceki dönemlerden 

çok daha ölümcül olup genellikle kitle imhasına yönelik teknikler kullanmaktır. 

Çözüm; eğitimle caydırıcılığın sağlanmasıdır. Korku her zaman ihmalkarlıktan 

kaynaklanır. Terör maksatlı bu tür saldırıların saf dıĢı bırakılabilmesi için;  

tehdidin disiplinler arası bir anlayıĢla değerlendirilmesi, risk analizinin 

yapılması ve yönetilmesi gerekir. Terör dinamikleri üzerine yapılan her türlü 

çalıĢmada biyolojik-kimyasal saldırıların da yer almasının sağlanması, Risk 

analizi ve yönetiminin etkinliğinin sağlanması, Ġlgili kurumlar ile sivil toplum 

kuruluĢları arasında irtibat ve koordinasyon tesisine hız verilmesi, Uygulanan 

politikalar ve uluslararası güvenlik tedbirleri birbirleri ile irtibatlı ve koordineli 

olması gereklidir. 

 -Bugün gösteri kontrol ajanlarını günümüzdeki kolluk tarafından 

kullanılmaktadır. 

Bu ajanların savaĢ amacıyla kullanılması yasaktır. Ama ülke içinde 

domestik olaylar için kullanımı serbesttir. Aslında bu gazlara en çok maruz 

kalan kiĢiler güvenlik kuvvetleridir. Kronik olarak sürekli etki altındadırlar. 

Biber gazından öldüğü düĢünülen Ģüpheli olgularda detaylı bir otopsi 

yapılmalıdır. ġüpheli ölümlerde «ölüm sebebi nedir?» « bu ölümde gösteri 

kontrol ajanının rolü nedir. Gösteri kontrol ajanı ana ölüm sebebi midir? 

Yardımcı faktör müdür? 

» soruları yanıtlanmalıdır. 
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Ayrıca polis raporlarının incelenmesi, olay yeri incelemesi, toksikolojik 

ve histopatolojik tetkiklerinde yapılması gerekir. 

Gösteri kontrol ajanları çeĢitli deri lezyonlarına neden olur. Bunların bir 

kısmı çıplak gözle görülebilirken, bir kısmı için histopatolojik inceleme gerekir. 

Otopsi yapan ekip kiĢinin sağlık kayıtlarına ulaĢabilmelidir. 

-Türkiye nin bulunduğu Coğrafi bölge ve jeopolitik durumu nedeniyle 

çatıĢmalara açık bir bölge olması nedeniyle ―Harp cerrahisi‖ konusunda 

deneyimli sağlık personeli yetiĢtirilmelidir. 

-Radyasyon ve  elektromanyetik alanların zararlarından korunma 

konusunda daha objektif ve sonuç elde edici bilimsel çalıĢmalar yapılmalıdır. 

- Sivil sürücülerle, profesyonel sürücülerin alkol sınırları arasında 

adaletsizlik mevcuttur. Trafikte seyir halindeki iki araç durdurulduğunda 0.49 

promil alkol tespit edilen sivil sürücü ye devam izni verilirken, 0.10 promil 

alkol tespit edilen profesyonel sürücü cezalandırılmaktadır. Bu eĢitsizlik 

kaldırılmalı ve Trafikte alkole sıfır tolerans olmalıdır. 

-Yasal düzenlemelerde rızası olmayan bir kiĢiye trafikte ―üfleterek ya da 

kan alarak‖ zorla alkol muayenesi yapılmasıyla ilgili bir düzenleme mevcut 

değildir ve bu durum anayasa ve uluslararası düzenlemelere aykırıdır . Bu 

durumda kolluğun zor kullanması da hukuka aykırıdır. 

Bunun yanı sıra KiĢinin rıza vermediği durumlarda nasıl bir yaptırım 

uygulanacağı da yasalarda yer almamaktadır. 

Bu sorun trafikte ciddi problemlere yol açabilir. 

Ġnsan Haklarını ilke edinmiĢ bir hukuk devleti olarak Türkiye 

Cumhuriyeti yasalardaki bu boĢluğu doldurmalıdır. 

Zorla üflemeyen kiĢiye karĢı -örneğin ehliyetine belli bir süre el 

konulması gibi- yaptırımlar  getirilebilir. 

-Ülkemizde mürekkep yaĢ tayini  2011 yılından beri Ġstanbul Adli Tıp 

Enstitüsünde standartlara uygun olarak gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. ENFSI 

iĢlemleri ENFHEX(Yazının kime ait olduğu) ve EDEWG(Ne zaman yazıldığı) 

olmak üzere 2‘ye ayrılmaktadır. Üreticiler mürekkeplerine hiç değiĢmeyen ve 

her yıl değiĢen iĢaretler koymaktadırlar. Bu tür iĢaretler mahkemenin isteği ile 

ICP-MS i olan laboratuvarlarda belirlenebilmektedir. YaĢ tayini öncelikle 

sahtecilikle mücadelede kullanılmaktadır. Günümüzde maalesef ― Dünyada ve 

Türkiye‘de yaĢ tayini yapılamaz ― Ģeklinde raporlar yazılmaktadır. Artık bu 

yanlıĢ bilgiden kurtulunması gerekir 

-Telekomünikasyon:ĠĢaret, sembol, ses ve görüntü ile elektrik 

sinyallerine dönüĢtürülebilen her türlü verinin; kablo, telsiz, optik, elektrik, 

manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim 
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sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını ifade eder. 

ĠletiĢimin dinlenmesi ve kayda alınması: Telekomünikasyon yoluyla 

gerçekleĢtirilmekte olan konuĢmaların dinlenmesi ve kayda alınması ile diğer 

her türlü iletiĢimin uygun teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda alınmasına 

yönelik iĢlemleri ifade eder. ĠletiĢimin tespiti:ĠletiĢimin içeriğine müdahale 

etmeden, iletiĢim araçlarının diğer iletiĢim araçlarıyla kurduğu iletiĢime iliĢkin 

arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik 

iĢlemleri ifade eder. 

ĠletiĢimlere müdahalenin kanunlara uygun olması, Müdahalenin meĢru 

bir amacının bulunması, Demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde olması 

gerekmektedir. 

HaberleĢmenin gizliliği esastır. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç 

iĢlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya 

baĢkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya 

birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiĢ hakim kararı olmadıkça; yine bu 

sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili 

kılınmıĢ merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleĢme engellenemez ve 

gizliliğine dokunulamaz. 

-Bir yanda siber suçlar ve dijital terör (siber terör) saldırılarının 

gerçekleĢtirilmesinde, öte yanda genelde suçlarla özelde terörle mücadelede 

bilgi teknolojilerinin rolü yadsınamaz.GeliĢen teknoloji ile bilgi toplumunu 

hedeflerken içine düĢtüğümüz gözetim toplumunda, özgürlük mü? Güvenlik 

mi? Çıkmazında, genel olarak mahremiyetin, özel olarak kiĢisel verilerin 

korunması hayati rol oynamaktadır. 

Güvenlik uğruna özgürlükten ödün verilirse, ne özgürlük kalır ne de 

güvenlik kalacaktır. 

Teknolojik dönüĢüme uygun özgürlüklerin korunmasını sağlamak ve 

güvence altına almak üzere, çağdaĢ bir dünyanın zırhı olan, sistematik ve 

kurumsal koruma öngören kiĢisel verilerin korunması kanunu bir an evvel 

çıkarılmalıdır. 

-Vergi yargısında kiĢisel verilerin delil olarak kullanılması çok dikkatle 

ele alınması gerken hassas bir konudur. Anayasa‘nın 38. Maddesi gereği 

hukuka aykırı biçimde elde edilen bir delil yargı aĢamasında 

kullanılamamaktadır. Özel yaĢamın gizliliği ile yurttaĢ ve devlet arasındaki güç 

dengesinde bireylerin özel yaĢamlarına müdahale edebilecek kurumlardan 

korumaları amacı güdülmüĢtür. Susma hakkı suçsuzluk karinesi ve adil 

yargılanma hakkı ile iliĢkili bir kavramdır. Bir görüĢe göre kiĢinin kendi 

aleyhindeki bilgiyi cebir altında yetkili makamlara vermemesi durumunda karĢı 

karĢıya kalacağı her türlü yaptırımın uygulanması halinde susma hakkı ihlal 

edilmiĢ olur. Vergi usul kanununa göre ihbar veya yükümlünün vergi 
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kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa arama yapılabilir. Avrupa Ġnsan 

Hakları Mahkemesi uygulamasında arama bakımından ölçülülük ilkesi sıklıkla 

uygulanmaktadır. Arama yoluyla kiĢilerin özel yaĢamlarının gizliliği, 

haberleĢme hürriyetleri ya da konut dokunulmazlıkları ihlal edilebilmektedir. 

-Ġç hukuk tüketildikten sonra 1 ay içinde yapılması gereken Anayasa 

Mahkemesine bireysel baĢvurunun süresi –Kosova da olduğu gibi- en az 4 ay a 

çıkarılmalıdır. BaĢvurular internet üzerinden yapılabilmelidir. 

Haksız vergilendirme konularında da mahkemeye baĢvurulabilmelidir. 

-Türkiye Cumhuriyeti dıĢındaki ülkelerde  yaĢayan soydaĢlarımızın 

uğradıkları insan hakları  ihlalleri konusunda ülke ve dünya kamuoyunun 

bilinçlendirilmesinde iĢbirliği halinde hareket edilmelidir. 

-Bu soydaĢlarımıza karĢı iĢlenen katliamların durdurulması için 

çalıĢmalar yapılmalı, geçmiĢte yaĢanan katliamlarla ilgili Uluslarası hukuki 

süreçler baĢlatılmalıdır. 

-YaĢadıkları bölgelerden göçe zorlanan soydaĢlarımızın, bu bölgelere geri 

dönüĢlerini sağlayacak hukuki ve idari faaliyetler baĢlatılmalıdır. 
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TÜRKBĠLĠM ETKĠNLĠKLER 

9. ADLĠ BĠLĠMLER KONGRESĠNDEN GÖRÜNTÜLER 
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PROF. DR. BĠNGÜR SÖNMEZ BAġKANLIĞINDA SARIKAMIġ DENĠZ 

ġEHĠTLERĠ EREĞLĠ‟DE ANILDI 
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KAZAKĠSTAN‟IN BAĞIMSIZLIĞININ 21. YILI ĠZMĠR‟DE 

KUTLANDI 

Assemgul ZHUMAGULOVA

 

Kazakistan‘ın 21. Bağımsızlık yıl dönümü Çiğli‘de kutlandı. Çiğli 

Belediyesi Konferans Salonunda yapılan bağımsızlık günü kutlamalarına Çiğli 

Belediye BaĢkanı Metin Solak, Kredi Yurtlar Kurumu Ġzmir Bölge Müdürü 

Yakup Karaca, Türk Dünyası Ġzmir eski koordinatörü Dr. Fadıl Ünal, Ege 

Üniversitesinin Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Suavi Tuncay ile birçok siyasi 

parti ve sivil toplum kuruluĢunun yöneticileri ve Ġzmir'de öğrenim gören Türk 

Dünyası öğrencileri katıldı. 

MĠLLĠ RUH ÖLMEDĠ 

Çiğli Belediyesinin katkılarıyla Kazak Kültür Derneği ve Ġzmir‘de 

okuyan öğrencilerin 16 Aralık tarihinde düzenlediği etkinlikte açılıĢ 

konuĢmasını Kazak Kültür Derneğinin ve Kültür Merkezinin kurucusu ve 

yönetim kurulu baĢkanı Çağlar Erbek yaptı. Erbek, yaptığı konuĢmada 

kendilerine her konuda destek olan Çiğli Belediyesine teĢekkür etti. AçılıĢ 

konuĢmalarının ardından Kazakistan bağımsızlık ateĢinin yakıldığı Jeltoksan 

(Aralık) Olayları ile ilgili konferans verildi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Kara‘nın verdiği konferansta 

Kazaklar için büyük öneme sahip Jeltoksan Olaylarına katılan genç kahramanlar 

anlatıldı. Duygusal anların yaĢandığı sunumda Prof. Dr. Kara, ―16 Aralık 1986 

yılında dökülen kanlar ve verilen canlar, 70 yıllık zalim rejim boyunca 

bastırıldığı düĢünülen Kazak milli ruhunun hangi yüksek derecede yaĢadığını 

gösterdi‖ dedi. Ayrıca Kazakistan‘ın Milli yazarı Muhtar ġahanov‘un olaylarla 

ilgili konuĢmaları da etkinlikte gösterildi. 

ÖĞRENCĠLER RENK KATTI 

Konferansın ardından Jeltoksan Olaylarının önemli isimlerinden biri olan 

Kayrat Rıskulbekov hakkında kısa bir oyun sergilendi. Rıskulbekov‘a yüklenen 

haksız suçlamaların yer aldığı oyunda Kayrat Rıskulbekov‘un son kez 

soruĢturmada yaĢadıkları Kazak gençler tarafından canlandırıldı. Konser dans, 

Ģarkı ve Ģiir ile dolu dolu geçti. Özellikle sahne gösterileri programa renk 

katarak izleyicilere neĢe kattı. Ayrıca Kazakistan‘ın milli çalgısı dombıra ile 
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küyler (sessiz müzik) seslendirildi ve Ģarkılar söylenildi. Program, Kazakistan 

ile ilgili soru-cevap yarıĢmasıyla devam etti. Doğru cevap verenler 

Kazakistan‘dan hediyeler kazandılar. Plaket töreninde Bağımsızlık Günü 

programına sağladıkları katkılarından dolayı Çiğli Belediye BaĢkanı Metin 

Solak‘a ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Abdulvahap Kara‘ya plaketler takdim edildi ve herkes ‗Kök Tudın Jelbiregeni‘ 

adındaki Kazak Ģarkısını söyledi. Kazakistan‘ın ‗Nur Otan‘ Halk Demokratik 

Partisi Aktöbe Ģehrinin ġubesi BaĢkanı Sulupan ġıntasova, Kazakistan‘ın Milli 

yazarı, Kırgızistan‘ın Milli Ģairi, ‗Türk Dünyası Milletleri arasındaki En Büyük 

Dünya ġairi‘ ödülünün sahibi, ‗Jalın‘ dergisinin baĢ redaktörü Muhtar ġahanov, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Aziz Kocaoğlu‘ndan gelen tebrik mesajları 

okunuldu. Kazakistan‘ın Bağımsızlık Günü programı kokteylle sona erdi. 
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ULUSLAR ARASI TÜRKBĠLĠM DERGĠSĠ YAYIM ĠLKELERĠ VE 

YAZIM KURALLARI 

 

1.  Uluslar arası Türkbilim dergisi hakemli bir dergi olup, hakemler 

Türkiye'deki ve diğer ülkelerin üniversite öğretim üyeleri arasından yazının 

içeriğine uygun olarak belirlenir. 

2. Dergide sosyal bilimler alanında hazırlanmıĢ Türkçe, Ġngilizce, Almanca 

ve Fransızca bilimsel çalıĢmalar yayımlanır. 

3. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma baĢlanabilecek 

Ģekilde iki nüsha ve kopyalanmıĢ disketiyle dergi adresine 

temsilcilerimizin kontrolünde gönderilmelidir. 

4. Dergiye gönderilen yazılar baĢka bir yerde yayımlanmıĢ yada 

yayımlanmak üzere gönderilmiĢ olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi 

formatında 15-20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aĢağıda belirtilen biçimde 

yazılmalıdır: 

        Üst: 5.2 cm Sol: 5 cm Alt: 5cm Sağ: 3.5 cm 

        Karakter: Times New Roman 11 PuntoSatır aralığı: 1 Paragraf Aralığı: 6 

5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Uluslar arası Türkbilim 

Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır. 

6. Yazarlar e-mail adresiyle birlikte, gsm numaralarını da bildirmelidir. 

7. Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunca ilk değerlendirilmesi 

yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden 

gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor 

çerçevesinde düzeltme istenmesine yada yazının geri çevrilmesine karar 

verilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir. 

8. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak yazara 

ait çalıĢmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir. 

9. Makale baĢlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra ortalanarak 

yazılmalıdır. Yazar adı/adları, ünvanları ve mensup oldukları kurum ile 

birlikte dipnot olarak ilk sayfada verilecektir. 

10. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir. 

(Yazarın/Yazarların soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası 

sırasıyla).Örnek: (Tatlıdil, 2009, s.41). Açıklama notları ise sayfa altında 

dipnot Ģeklinde belirtilmelidir. Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel 

standartlara uygun olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar çalıĢmanın sonunda 

ayrıca belirtilmelidir. Dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır. 

11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur. 
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12. Her makalenin baĢına yazar tarafından mutlaka makale baĢlığı dahil hem 

Türkçe ve hem Ġngilizce veya/Almanca/Fransızca özet verilmeli, özetler 

150 kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır. 

13. ÇalıĢmanın hem ingilizce hem türkçe baĢlığı mutlaka belirtilerek özet 

verilmeli; içerik içinde önemli anahtar kelimeler de türkçe veya diğer 

belirtilen dillerde yazılmalıdır. 

14. Türkbilim dergisine makale gönderen yazarlar kimlik bilgilerinde email 

adreslerini, GSM ve Kurum Telefonlarını diğer yazıĢma adreslerini de 

yazmalıdır. 

15. Uluslar arası Türkbilim dergisi dört aylık periyotlarla yılda üç sayı olarak 

yayımlanır. 

 

                                                          Editör: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY 

 

 

  
 

 


