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"Hayali dıĢ siyasetler peĢinde dolaĢanlar, dayanak 

noktalarını kendiliğinden kaybederler." 

Mustafa Kemal ATATÜRK, 1923 

 

 

 

“Türk dilini incelerken insan zekâsını dilde yarattığı 

mucizeyi görürsünüz.” 

Maks MÜLLER 

 

 

“BaĢkalarının senin hakkında ne düĢündükleri konusunda 

endiĢe duyduğun sürece onlar senin sahibindir.” 

 

Neale Donald WALSCH 

 

 

“21. Yüzyılın cahilleri, okuma yazma bilmeyenler 

değil, yanlıĢ öğrendiklerini unutamayan, yeniden 

öğrenmeye, değiĢime ve dönüĢüme açık olmayanlar 

olacaktır!” 

 

Alvin Toffler 
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ÖZET 

Sovyetler Birliği‟nin 1991 yılında dağılması dünya tarihindeki en önemli 

jeopolitik olaylardan biri olmuĢtur. Yeni bağımsız devletlerin dünya sahnesinde 

yerini almasının üstünden yirmi yıldan fazla bir zaman geçmiĢ olmasına rağmen 

söz konusu devletlerin politik, ekonomik ve psikolojik olarak bu sürece hazır 

olmadıkları görülmüĢtür. Büyük bir ölçüde basın ve ifade özgürlüğü de bu 

süreçten etkilenmiĢtir. Görülmektedir ki bu ülkelerde basın ve ifade 

özgürlüğünün geliĢimi politik ve ekonomik açıdan geliĢime büyük ölçüde 

bağlıdır.  
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GĠRĠġ 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği‟nde Mihail Gorbaçov‟un 

„Yeniden Yapılanma‟ ve „Açıklık‟ politikalarıyla baĢlayan demokratikleĢme 

süreci on beĢ yeni devletin tarih sahnesine çıkmasına yol açmıĢ, Rusya 

Federasyonu dıĢındaki on dört cumhuriyet „ulus devlet‟ yapılanmasını temel 

almıĢ ve ülkelerinin geleceğini belirleyen tüm yasal, sosyal ve ekonomik 

düzenlemelerini bu hedef doğrultusunda geliĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. Uzun yıllar 

boyunca birer Sovyet Cumhuriyeti olarak, Sovyetler Birliği sınırları içinde 

varlıklarını sürdürmüĢ olan Türk Cumhuriyetleri, bağımsızlık süreçlerinin ilk 

yirmili yıllarını önemli reform yılları olarak geride bırakmıĢ, aralarında 

farklılıklar mutlaka olmakla birlikte genel olarak ekonomik, siyasi, hukuki ve 

kültürel alanlarda önemli geliĢmeler gösterdikleri görülmüĢtür.  

Ancak Sovyetler Birliği‟nin dağılması, bu devletleri bağımsızlık 

konusunda hazırlıksız yakalamıĢ, tüm cumhuriyetlerde özellikle 

demokratikleĢme alanında önemli sorunlarla karĢılaĢılmıĢtır. 

SSCB‟nin dağılmasıyla ortaya çıkan ülkeler, bağımsızlık öncesi izlenen 

politikalar nedeniyle sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan farklı özellikler 

göstermektedirler. Bu ülkeler coğrafi açıdan değerlendirilecek olursa Doğu 

Avrupa (Rusya, Belarus, Ukrayna, Moldova), Baltık Ülkeleri (Estonya, Latviya, 

Litvanya), Kafkasya Ülkeleri (Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan) ve Orta 

Asya ülkeleri ( Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan) 

oluĢturmaktadır. Irk olarak ele alındığında Ruslar, Slavlar, Türkler, Gürcüler ve 

Ermenilerin, din olarak ele alındığında ise Katolikler, Ortodokslar, 

Gregoryenler ve Müslümanların bu devletlerin etnik ve dini kimliklerini 

oluĢturduğu görülmektedir (Gürbüz&Karabulut,2009;33). ÇalıĢmamıza konu 

oluĢturan Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan 

ve Türkmenistan, gerek kültürel, gerek ekonomik gerekse siyasal 

yapılanmalarında çeĢitli farklılıklar göstermekte, demokrasiye geçiĢ 

dönemlerinde her cumhuriyet farklı sorunlarla karĢılaĢmaktadır.  

Sağlıklı bir demokrasinin yaĢatılması ve geliĢtirilmesinde demokratik 

ölçütlere göre yapılanmanın önemi büyük olup  (demokratik ölçütlerden 

kastedilen, dengeli, çoğulcu ve çeĢitliliğe dayalı bir medya sistemi)  böyle bir 

sistemde özgür ve sorumlu bir basın anlayıĢının oluĢturulması ve yerleĢtirilmesi 

gerekliliği bir ilke olarak benimsenmelidir. ÇalıĢmamız devlet ve kitle iletiĢim 

sistemi iliĢkilerini içerdiğinden baĢka bir ifadeyle bir sistem değerlendirmesi 

olduğundan mevcut ülke medyalarına kuramsal yönelim, medya sistemleri ve 

politikaları perspektifinden olacaktır. 

Toplumlarda kitle iletiĢiminin rolünün anlaĢılması kitle iletiĢim 

kuramının bütününün tanımlanması açısından önemli olup dünya üzerinde en 

çok bilinen basın sistemi ayrımı, dört kuram fikri üzerine dayandırılmıĢtır. 

Siebert, Peterson ve Schramm  “Four Theories Of The Press” (Basının Dört 
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Kuramı) isimli çalıĢmalarında kitle iletiĢiminin düĢünsel temellerini tartıĢmıĢ ve 

dört basın kuramı fikrini ortaya koymuĢlardır ( Siebert, Peterson&Schramm, 

1956;6-7). Siebert, Peterson ve Schramm,  Plato‟dan Machivalli‟ye kadar 

uzanan otoriter siyasi düĢüncenin ıĢığında geliĢtirilen ilk kuramı “Otoriter 

Kuram” olarak belirlemiĢlerdir. 

Otoriter kuram,  tarihi açıdan en eski basın kuramı olarak bilinir. Ancak 

kuramın etkin hale gelerek kitle iletiĢim alanını etkileyen bazı yol ve 

yöntemleri, tümüyle tarihsel bir yaklaĢım olarak görülmemesi gerektiğini ortaya 

koymaktadır: “Otoriter yönetimlerin açık olarak görülmediği ancak baskı ve 

sansürün genel konsensüsü temsil ettiği kimi zamanlarda, iletiĢim araçlarına 

karĢı tutum bu yaklaĢım kapsamında ortaya çıkabilir”(Kaya, 1985, 40). Yani 

Otoriter Kuram, basın alanından tümüyle ortadan kalkmıĢ değildir, bazı koĢullar 

altında örtük durumda olan düĢünsel yapı ve uygulama süreci tekrar aktif hale 

gelebilir.  

Ġkinci Kuram, Milton, Locke ve Mill gibi düĢünürlerden ve Aydınlanma 

Çağının genel felsefi yapısından etkilenerek ortaya çıkan “Liberal Basın 

Kuramı”dır. Kuramın geliĢiminde bilim ve teknolojinin ilerlemesi, coğrafi 

keĢifler, seçkinlerin yönetimine karĢı çıkan orta sınıfın doğuĢu, dinde reform 

hareketleri, rasyonalizm akımının güçlenmesi gibi çok sayıda etken rol 

oynamıĢtır. Bu kuram, Aydınlanma Çağı‟nın genel felsefi yapısı ile 

bütünleĢmektedir. Birey özgürleĢmekte ve özgürleĢtiği ölçüde düĢünce ve ifade 

özgürlüğüne yönelik baskı ve kısıtlamaların ortadan kalkmasının gerekliliği de 

ilke olarak benimsenmektedir. Liberal öğretide basın, halkın karar verme 

aĢamasına gerçeğin ortaya çıkarılmasında her türlü kanıt ve düĢünceyi sunmalı, 

halkın bilgilendirme ve eğitimine katkıda bulunmalı (Werner&Tankard; 1994; 

502), basının iĢlevini gereğince yerine getirebilmesi için bu alandan hükümet 

olabildiğince uzak durmalı, sansür ve oto sansür olmamalıdır. Otoriter 

Kuram‟da basının kontrolünü kim yapacak sorusu, Liberal Kuram‟da 

hükümetin kontrolünü kim yapacak sorusuna dönüĢmüĢtür. Liberal Kuram, bu 

yönüyle kitle iletiĢim araçlarına dördüncü güç olma özelliğini kazandırmıĢtır. 

Kuram basının hükümet kontrolünü ancak hükümet etki ve denetiminde uzak 

kalırsa yapabileceğini belirlemektedir. 

ĠletiĢim alanındaki devrim ve teknolojik geliĢmeler ile Aydınlanma 

Çağının felsefesindeki bazı belirsizlikler nedeni ile üçüncü kuram 

ĢekillenmiĢtir. Bu kuram, “Sosyal Sorumluluk Kuramı”dır.  Otoriter 

Kuram‟da kitle iletiĢim alanı yönetimi ellerinde bulunduran sınıfların 

denetimine girmekteydi. Liberal Kuram ise böyle bir Ģey öngörmediği halde 

basının sermaye sahiplerinin eline geçmesini engelleyememiĢtir. Bu sürecin 

doğal sonucu olarak ulaĢılacak noktanın baĢka tür bir yetkecilik (otoriteryenlik) 

olacağını düĢünen çağ düĢünürleri söz konusu ideolojiye karĢı bir güvenlik gücü 

olarak Toplumsal Sorumluluk Ġdeolojisini benimsemiĢlerdir.  Özet olarak 

Sosyal Sorumluluk Kuramı, kitle iletiĢim araçlarının bağımsız olması ile 
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topluma karĢı sorumluluklarını bağdaĢtırmayı öngörür. YaklaĢım, kitle iletiĢim 

araçlarının toplumsal yaĢam ve demokratik gelenekler açısından üstleneceği 

önemli iĢlevlerin altını çizerken sorumluluk içeren bir özgürlüğün anlamlı ve 

yetkin olabileceğine vurgu yapmaktadır. 

Marx, Lenin ve Stalin‟in düĢünceleri ile Sovyetler Birliği‟ndeki 

Komünist Parti‟nin diktatoryası ile Ģekillenen “Sovyet Komünist Kuram” ise 

dördüncü kuramı oluĢturmaktadır. Sovyetler Birliği‟nin dağılmasının ardından 

tarih sahnesine çıkan genç cumhuriyetlerin medya sistemleri, Sovyetler Birliği 

döneminde uzun yıllar boyunca, felsefi yapılanmalarını bu kuramın ortaya 

koyduğu ilkeler çerçevesinde düzenlemiĢlerdi.  

Sovyet Komünist Kuramı, Sovyet Komünist Basın Kuramı‟nın en çok 

benzerlik gösterdiği basın kuramı ise Otoriter Kuram‟dır. Otoriter Kuram, 

özellikle kontrol yol ve yöntemleri konusunda Sovyet Komünist Kurama 

benzemektedir. Ancak Sovyet Komünist Kuramı, Sovyetler Birliği‟nde yaygın 

olan egemen yaklaĢımlar paralelinde ĢekillenmiĢtir. Sovyet Basını ve diğer kitle 

iletiĢim araçları, bu süreç içinde Marksist öğretiye dayalı olarak yeni bir basın 

kuramının felsefi yapısını oluĢturmuĢtur. Halkı temsil ettiği düĢünülen Parti, 

Sovyet Basını‟nın kontrolünde merkezi kontrole sahip olmuĢtur. Devlet Sırlarını 

Koruma Birimi  (Müdüriyeti) isimli bir kuruluĢ, izin alıp yayın yapan tüm 

medyayı yayın öncesi denetlemekle yükümlüydü. Resmi doktrine karĢı olduğu 

düĢünülen hemen her Ģey hem yönetenlerden hem de yönetilenlerin ulaĢımından 

uzak tutulmuĢ (Sakhorov, 1969;149), izlenen politikayı ve kararları 

değiĢtirebilecek nitelikteki her bilgi, düĢünce de yayın ortamına sokulmamıĢtır. 

Özet olarak Sovyet Komünist Kuramı‟nda kitle iletiĢim araçlarının 

kontrolü, rejimin amaçladığı hedeflere ulaĢmasında, günlük olayları ideolojinin 

bakıĢ açısından vermede halkı dıĢ kökenli yabancı mesajlardan korumada ve 

rejimin istediği bilgileri halka aktarmada aktif olarak kullanılmıĢtır. Sovyet 

döneminin tüm uygulamaları gibi Sovyetler Birliği‟ndeki kitle iletiĢim sistemi 

de Marksist öğretiye dayalı ve Lenin in geliĢtirdiği ilkeler doğrultusunda 

organize olarak yeni bir kitle iletiĢim kuramının oluĢumuna düĢünsel anlamda 

öncülük etmiĢ ve bu sistem zaman içinde diğer sosyalist ülkeler içinde bir 

model oluĢturmuĢtur. Merkezi anlamda medya kontrol altında tutulmuĢtur. 

Medyada esas olan propaganda ve ikna olmuĢtur. Toplumsal ve politik yaĢamın 

tüm aĢamaları medya yoluyla bilinçli olarak yönlendirilmiĢtir (Bal, 1996;97-

107). Gazeteler, kitap ve dergiler haber ajansları, film çalıĢmaları, daha 

sonraları radyo ve televizyon yayınları, egemen ideolojinin siyasal araçları 

olarak kullanılmıĢtır. Halk devletin duyurmak istediği konularda bilgilenmiĢ, 

bireylerin düĢünce ve kanaatleri, kontrol altında tutulmaya çalıĢılmıĢtır.   

Modern dünyada büyük ölçüde uygulamalarına rastlanmamakla birlikte 

kuramın bazı yönleri ile yeniden tartıĢmaya açılması ve hatta yeni bir basın 

kuramının ortaya çıkıĢı söz konusu olmuĢtur. Buna neden olan ise öncelikle 
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Rusya‟ da, daha sonra da bu coğrafyadaki genç cumhuriyetlerin medya alanında 

geçirdikleri yapısal değiĢim ve medya alanındaki bazı uygulamalardır. Henüz 

tartıĢma safhasında olmakla birlikte söz konusu yeni kuram “Yeni Otoriter 

Kuram” olarak tanımlanmaktadır. Bu kuram bu coğrafyada Sovyet Komünist 

Kuramı ile Otoriter Kuramın bir karıĢımı olarak formüle edilmekte, henüz yeni 

geliĢtirilmeye çalıĢılan bir medya kuramı olarak bilinmektedir Yeni Otoriter 

Kuram, bu ülkelerdeki mevcut durumu eski medya kuramlarının tam olarak 

karĢılayamadığı gerçeğinden hareketle doğan boĢluğu bir ölçüde gidemeye 

yönelik bir değerlendirme olarak ele alınmaktadır. Söz konusu bu yeni kuram, 

gerek Otoriter Kuram‟dan gerekse Sovyet Komünist Kuramı‟ndan izler 

içermekle birlikte günümüzdeki medya ortamını siyasal sistem ve  kitle iletiĢim 

sistemi arasındaki iliĢkiyi  (özellikle Rusya ve bazı yeni cumhuriyetlerdeki) 

betimlemeye yöneliktir. 

Soğuk SavaĢ‟ın 1991 yılında Sovyetler Birliği‟nin çözülmesiyle birlikte 

ortaya çıkan bağımsız devletler, uluslararası sisteme entegre olma sürecinin 

bütün sorunlarını yaĢarken, bir diğer yandan da ihmal edilen toplumsal, kültürel 

ihtiyaçlarının giderilmesi gereksinimi ön plana çıkmıĢtır. Egemen siyasi elitin 

Sovyet Kültürünün bir parçası olması dolayısıyla hâkimiyet algılarının farklı 

ĢekillenmiĢ olması buna ek olarak halkların yeni ekonomik ve politik sisteme 

uyum sağlama çabaları Orta Asya halklarını derinden etkilemiĢtir 

(Bıçakçı,2008,2). Bütün bu sorunlarla yirmi yıllık bağımsızlık dönemlerini 

geride bıraktılar. ÇalıĢmamızın konusunu oluĢturan Türk Cumhuriyetleri, 

medya sistemleri ve medya sistemlerinin genel özellikleri ile ilerleyen 

bölümlerde ele alınmakta; yasalar, yapısal durum, basın ve ifade özgürlüğü 

genel çerçeve ile değerlendirilmektedir. 

       

AZERBAYCAN 

Sovyetler Birliği‟nin dağılmasıyla 18 Ekim 1991‟de bağımsızlığını ilan 

eden Azerbaycan, her alanda geliĢme göstermekte, bölgenin en önemli ve güçlü 

ülkelerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda Sovyet sonrası 

çağdaĢ Azerbaycan‟ın on yılı (1994–2003) özellikle Haydar Aliyev ve 

politikaları ile ĢekillenmiĢ ve kendisinden sonraki dönemde de bu politikaların 

belirleyiciliği devam etmiĢtir. Bu dönem aynı zamanda ülkenin uluslararası 

sisteme entegrasyonu açısından bazı olumsuzluklara karĢın ciddi geliĢmelerin 

yaĢandığı bir dönem olarak da bilinmektedir (Dikkaya & Çaylak, 2008). 

Sovyetler Birliği‟nin dağılması sonrası Azerbaycan‟da genel anlamda bir 

değiĢim süreci baĢlamıĢ, bağımsızlıktan sonrası ülkede demokratikleĢme 

yolunda önemli adımlar atılmıĢtır. 

Bununla birlikte Rusya‟nın Azerbaycan‟da hala devam eden etkisi ve bu 

sürecin yarattığı bazı sorunlar, Dağlık Karabağ meselesi baĢta olmak üzere 

Azerbaycan-Ermenistan iliĢkilerindeki gerginlik, ülkenin sahip olduğu zengin 
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enerji kaynaklarının Rusya ve batılı ülkeler için önemi ve ülkenin farklı kökene 

sahip vatandaĢlarının oluĢturduğu etnik yapısı, tüm bunlara ek olarak hızlı bir 

değiĢim sürecinin her yönüyle ülkeyi etkilemesi söz konusu geçiĢ dönemini 

Azerbaycan‟da çok karmaĢık bir hale getiren baĢlıca faktörler olmuĢtur. Elçibey 

döneminde kurumsallaĢma ve demokratikleĢme çabaları daha çok ön plana 

çıkmıĢtır. Ancak Haydar Aliyev döneminde toplumsal istikrarı sağlama çabaları 

demokratik bazı geliĢmeleri ertelemiĢ veya geciktirmiĢtir. YaklaĢık 70 yıl süren 

Sovyet Yönetimi‟nden sonra, bağımsızlık sürecinde ortaya çıkan ve bu sürecin 

çok önemli ve aktif bir aktörü olan devlet kontrolünden uzak özel basın 

giriĢimlerinin temelleri de bu dönemde atılmıĢ, bağımsızlık sonrası basın, 

geçmiĢteki yapılanmanın izlerini belli ölçülerde taĢımıĢ, bu durum bir yandan 

reddedilen Sovyet sistemiyle özdeĢleĢen Aliyev ismine yönelik bir tepki olmuĢ, 

bir diğer yandan ise Aliyev iktidarına karĢı çıkan siyasal güç odaklarının 

kontrolü basın üzerinde yeni egemenlik alanlarını kurmaya yönelmiĢtir. 

Böylece, Sovyet sistemine tepki olarak doğan ve temel dinamiklerini bu 

platformda kazanan ulusal bağımsızlık mücadelesi, geçiĢ sürecinde, Aliyev 

yönetimine karĢı bir iktidar mücadelesine dönüĢmüĢ,  siyasi arenada ve 

mücadele ortamında basın hem bir silah hem de bir hedef olarak (Genberli, 

2001) görülmüĢtür. 

Azerbaycan‟da Kitle ĠletiĢimini Ġlgilendiren ve Düzenleyen Yasalar: 

Azerbaycan Anayasası, insan hak ve özgürlüklerine önemli ölçüde yer veren 

bir yasal düzenlemedir. Ayrıca Anayasa, Azerbaycan Cumhuriyeti‟nin taraf 

olduğu uluslararası antlaĢmalara uygun olarak düzenlenmiĢ olup “Avrupa Ġnsan 

Hakları SözleĢmesi” ‟de dâhil olmak üzere uluslararası insan hak ve 

özgürlükleri ile uyum içindedir (Kazımlı, 2006:191-205). Azerbaycan 

Anayasası‟nda düĢünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili olarak kiĢilerin,  düĢünce ve 

ilkelerini reddetmeye veya açıklamaya zorlanmaları yasaklanmıĢtır. Yine 

Anayasa‟da, “bilgiye ulaĢma,  enformasyon edinme ve yayma özgürlüğü 

korunmuĢ, kiĢi ve kurumların hak ve özgürlüklerinin anayasal garanti altında” 

olduğu belirtilmiĢtir. 6 Ağustos 1998‟de CumhurbaĢkanı H.Aliyev‟in imzaladığı 

özel kararnameyle Azerbaycan‟da basın üzerindeki sansür kaldırılmıĢtır. 1999 

KĠA hakkında Azerbaycan Kanunu ve diğer normatif düzenlemeler yürürlüğe 

girmiĢ, 31 Temmuz 2008 tarihinde ise Azerbaycan CumhurbaĢkanı Ġlham 

Aliyev‟in emriyle "Azerbaycan Cumhuriyetinde Kitle ĠletiĢim Araçlarına 

Devlet Yardımı Konsepti" kabul edilmiĢtir. Konsepte uygun olarak 22 Mayıs 

2009 yılında Azerbaycan CumhurbaĢkanlığına bağlı olarak Kitle ĠletiĢim 

Araçlarının GeliĢmesine Devlet Yardımı Vakfı kurulmuĢtur 

(http://www.azerbaijans.com/content_741_tr.html.). 

7 Aralık 1992 yılında yayınlanan Basın Kanunu, yazılı, sözlü ve 

görüntülü basını, haber ajanslarını, faaliyetlerini, enformasyona iliĢkin konuları 

düzenlemektedir. Basın Kanunu‟nda, devlet düzenini, ülke bütünlüğünü, 

bağımsızlığı tehdit edici faaliyetler, yıkıcı propaganda, Ģiddet ve ayırımcılığa 
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yol açacak yayınlar yasaklanmaktadır. Kitle iletiĢim araçlarının tekelleĢmesini, 

üretim ve dağıtımında her türlü haksız rekabeti önleyici düzenlemeler de ilgili 

yasalar çerçevesinde yasaklanmaktadır. Basın Kanunu, bazı değiĢiklikler ve 

yeniden yapılan bazı düzenlemelerle yeniden yayınlanmıĢtır. Azerbaycan 

Devleti, uluslararası anlaĢmaların uygulanması gerekliliğini de ilke olarak 

belirlemiĢ, Anayasaya göre ulusal yasalar ile uluslararası yasalar arasında bir 

uyuĢmazlık olduğu takdirde sonraki tarihli yasanın ilgili hükmünün 

uygulanacağı saptanmıĢtır. 

Azerbaycan Yazılı Basını; Popüler gazetelerin önemli bir bölümü 

Bakü‟de basılmaktadır. Azadlig, Azerbaycan, Yeni Azerbaycan, Yeni Musavat, 

525 Gazet, Ayna Zerkolo, Alternativ, Azernews bağımsızlık döneminin önemli 

gazetelerinden birkaçıdır.  Bu gazetelerin bazıları, kesintilerle yayınlanmıĢ 

olsalar da bağımsızlık dönemi boyunca halk tarafından ilgi ile takip edilmiĢ, 

baskı sayısı açısından da diğer gazetelere göre daha fazla basılan yayınlardır. 

Ancak ülke genelinde etkili olan ekonomik sorunlar nedeniyle ve özellikle 

ekonomik kriz dönemlerinde gazete satıĢları olumsuz yönde etkilenmiĢ, tiraj 

yazılı basında genel olarak düĢmüĢtür. 2010 yılının verilerine göre, 

Azerbaycan‟da 32 günlük, 45 haftalık, 85 aylık gazete ve dergi 

yayınlanmaktadır. Ülkede haber ajanslarının geçmiĢi 1919 yılına dayanmakta 

olup toplam iki yıl bağımsız kalabilmiĢ Azerbaycan Demokratik Halk 

Cumhuriyeti‟nin resmi Telgraf Ajansı ülkenin ilk haber ajansı sayılmaktadır 

(Enserov,2010). 

2000‟li yılların baĢında haber ajanslarının sayısı 32 civarında olmasına 

rağmen bu ajansların üçte birinin faal olduğu bilinmektedir. 1991 yılında 

kurulan TURAN Haber Ajansı ülkenin en önemli haber ajanslarındandır. Azeri 

Türkçe‟sinden baĢka Rusça, Ġngilizce haberler de geçmektedir. Ayrıca MAA 

(1996), Azertac (1919), SHARG ( 1996), ANS Press (1994), Olaylar (1993), 

Exclusive (1995) bağımsızlık döneminde önemli diğer haber ajansları arasında 

sayılabilir. Günümüzde ülkedeki haber ajanslarının genel durumu 

incelendiğinde mali sorunların ajansların düzenli çalıĢmasını tıpkı yazılı basında 

olduğu gibi önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Azerbaycan‟da bugün 

yaklaĢık 4500 basın organı Adalet Bakanlığı tarafından tescil edilmiĢtir. 

Azerbaycan‟da Radyo ve Televizyon Yayıncılığı: 2010 yılına 

bakıldığında 7 si Bakü‟de olmak üzere, 10 bölgesel kanalla 17 televizyon 

kuruĢunun faaliyette olduğu görülmektedir.  Azerbaycan‟da ülke genelinde 

etkili olan yayın kuruluĢlarından en önemlisi devlete ait Az Tv. Kanalıdır. Az 

Tv.‟nin birinci kanalı ülke genelinde ve yurt dıĢında seyredilebilmekteyken Az 

Tv.2, daha sınırlı bir yayın bölgesine sahiptir. Devlet televizyonlarının yayın 

içeriklerinde haber ve yorumlar yanında devlet politikası ve hükümet 

faaliyetlerine de ağırlıkla yer verilmektedir.  Bağımsızlık dönemi boyunca genel 

anlamda etkin olan üç özel televizyon kuruluĢu mevcuttur.1992 yılında kurulan 

ve ANS Ģirketler grubuna ait olan ANS TV. Ayrıca iĢ çevrelerinin ortak giriĢimi 
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olarak kurulan SPACE TV. (1997) bunlardan ikisidir. Dönemin mevcut siyasi 

yönetimi ile bağları olduğu konusunda çeĢitli eleĢtirilere de maruz kalan SPACE 

Tv özellikle ilk on yıllık dönemde etkin olan ticari kanallar arasında yerini 

almıĢtır. Bir baĢka özel kanal SARA Tv. dir.  

ANS Tv. (Haber ağırlıklı), Azad Tv (eğlence ağırlıklı), Az Tv (devlet 

televizyonu) en çok seyredilen televizyon kanallarıdır. Radyo kanallarına 

bakıldığında 2010 yılında, 10 AM istasyonu,  17 FM istasyonunun ülke 

genelinde yayın yaptığı bilinmektedir.  

Ġnternet Kullanımı: Gelecekte medya ve iletiĢim alanında uluslararası 

iliĢkilerin artmasının, dünyanın çeĢitli devletlerine transit iletiĢim hizmetinin 

sunulmasının ve genel olarak Azerbaycan‟da iletiĢim sektörünün her boyutu ile 

geliĢmesinin ülkenin sadece bölgede değil aynı zamanda dünya ülkeleri 

arasında ön sıralarda yer almasına katkı sağlayacağı Ģeklinde görüĢ (Özertem, 

2009.58) ülke genelinde destek görmektedir. Bu doğrultuda Azerbaycan, bilgi 

ve iletiĢim teknolojileri ile doğrudan ilgili olan  “Rabıta ve Enformasyon 

Teknolojileri Bakanlığı” kurulmuĢ, iletiĢim ve biliĢim alanı ile ilgili olarak yeni 

kanunlar yayınlanmıĢ ve yürürlüğe konmuĢtur;  “Telekomünikasyon Hakkında 

Kanun”, “Bilgi Edinme Hakkında Kanun”, “Bilgi Özgür AkıĢı Hakkında 

Kanun”  söz konusu kanunlardan bazılarıdır (Penahlı, 2009: 149-150).  

Azerbaycan‟daki  internet ortamı, son derece dinamik ve hızlı geliĢen alt yapısı 

ile dikkati çekmektedir. Sosyal medya ortamlarından Facebook ve Twitter, 

Azerbaycan‟da yaygın Ģekilde kullanılmakta sadece  Facebook  üye sayısının 

400 bine yaklaĢtığı bilinmektedir.  2010 yılına göre % 200‟den fazla ve dikkate 

değer bir artıĢın gerçekleĢtiği Facebook en popüler sosyal medya olmuĢtur.   

Değerlendirme: Bağımsızlığın ilk on yıllık döneminde ülke genelinde 

344‟ü gazete, 86‟sı dergi, 25‟i haber ajansı ve 30‟u radyo televizyon kuruluĢu 

olmak üzere 485 civarında medya kuruluĢu olduğu görülmekte,  2000 li yılların 

sonunda ise Azerbaycan‟ın komĢu ülkelere göre medya alanında önemli bir 

potansiyele sahip olduğu vurgulanmalıdır. 1830 civarında medya kuruluĢunun 

mevcut olduğu dönemde söz konusu medya kuruluĢlarının 1750‟sinin gazete ve 

haber kuruluĢu, 80‟inin radyo ve televizyon kuruluĢu olduğu belirtilmektedir. 

 Gazete ve dergilerin  %15‟i devlete aitken, %5‟inin farklı politik ve 

kamu organizasyonlara, özel kiĢi ve kuruluĢlara ait kurumlar olduğu 

görülmektedir 

(http://www.azerbaijan.az/_Society/_MassMedia/_massMedia_e.html). Ülke 

genelinde medya alanında yaĢanan bu geliĢim mevcut bazı sorunlar aĢılabildiği 

takdirde önemli bir potansiyel olduğunu ortaya koymaktadır. Ġkinci on yıllık 

dönemde Azerbaycan ekonomi alanındaki dalgalanmalara paralel olarak medya 

alanındaki potansiyelini aynı ölçüde koruyamamıĢ, bazı medya kuruluĢları 

faaliyetlerini durdurmak durumunda kalmıĢ, bazı basın-yayın kuruluĢları da 

aralıklarla faaliyetlerine devam edebilmiĢlerdir. Basın çalıĢanlarının sosyal ve 
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ekonomik statüleri, basın profesyoneli olarak sahip oldukları haklar, hayat 

standartları genelde çok yüksek olmayıp ekonomik ve sosyal haklar açısından 

da batılı meslektaĢlarına oranla daha zor koĢullarda çalıĢmaktadırlar. Medya 

yasal ve teorik açıdan özgürdür, devlet ve diğer odaklar tarafından basın 

sansürü yasaklanmıĢtır. 2005 yılında kurulan bir kamu radyo televizyon 

kanalının da "hükümet denetiminin dıĢında" olması öngörülmüĢtür.  

Yasal düzenlemelerde yapılan birçok değiĢiklik ile medya sistemi daha 

demokratik ve özgür ölçütlere taĢınmıĢ ise de basın çalıĢanlarına yönelik 

davalar ve mahkûmiyet kararlarının son yıllarda arttığı gözlenmiĢtir. 

Enformasyon, Adalet ve ĠletiĢim Bakanlıkları‟nın medya sistemi üzerinde genel 

bir etkisi olduğu da belirtilmektedir. Bazen basın çevreleri tarafından baskı 

olarak değerlendirilen bu durum, muhalif basını susturma olarak da 

nitelendirilmiĢtir (Budak, 2011). Ülkede bugün muhalefette etkin rol alan 

aktörlerin geçmiĢte, siyasi anlamda aktif aktörler olması, muhalefetin güçlü 

taban arayıĢının önünde önemli bir engel teĢkil etmesi bakımından önemlidir. 

Ayrıca denenmiĢ siyasi aktörlerin var olan siyasi paradigmaya alternatif üretme 

konusunda yaĢadığı sorunlar ve muhalefetin etkin ve güçlü boyutta oluĢmasında 

ortaya konamayan dinamizm, ülkede demokratik kültürün geliĢiminde de 

olumsuz etki edebilmektedir  (Özertem, 2010). Basının aĢırı ölçüde 

siyasileĢmesi eleĢtirel olmak yerine taraf olmayı seçmesi de bu sürecin bir 

yansıması olarak okunabilir. Frekans temini ve yayın lisansı verilmesi 

iĢlemlerindeki kargaĢa sebebi ile özellikle ilk on yıllık bağımsızlık döneminde 

çok sayıda radyo televizyon kuruluĢu sorun yaĢamıĢtır.  

Bağımsızlık döneminde basın çalıĢanlarının, meslek içi eğitim faaliyetleri 

sınırlı ölçüde geliĢmiĢ;  Azerbaycan‟da faaliyet gösteren çeĢitli profesyonel 

gazetecilik kuruluĢlarının ekonomik sıkıntılarını ve siyasi-ticari etkileri 

aĢabildikleri ölçüde etkili olduğu gözlenmiĢtir. Ancak özellikle etnik kargaĢa ve 

gerginliklerin tam ortasında kalabilen Azerbaycan‟da medya çalıĢanlarının 

profesyonel etik standartlarının geliĢiminin son derece önemli bir konu olarak 

gündemdeki varlığını koruduğu da görülmüĢtür. Özellikle Dağlık Karabağ 

çatıĢması ve etnik gerginlik ortamında Azerbaycan‟lı gazetecilerin tıpkı Ermeni 

meslektaĢları gibi savaĢ ve çatıĢma ortamına nefret söylemine (hate speech) 

gazetecilik yoluyla katkı sağladıkları Ģeklinde akademik çevrelerde tartıĢılan 

görüĢler, konunun önemini ve acil çözüm bekleyen bir sorun oluĢturduğunu bir 

kez daha ortaya koymuĢtur. 

 

KAZAKĠSTAN 

1990 yılında egemenliğini, 1991 yılında ise bağımsızlığını ilan eden 

Kazakistan, bağımsızlığının ilk yıllarında ağır bir ekonomik kriz ile karĢı 

karĢıya kalmıĢ, ancak ekonomik istikrarının sağlanması yönünde harcanan 

çabalar sonuç vermiĢ ve ülke Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında kendine 
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özgü ve istikrarlı bir ekonomik kalkınma modeli oluĢturmuĢtur. Bir diğer 

yandan Kazakistan, Orta Asya‟nın en istikrarlı ülkesi olmasının yanı sıra 

bölgede yaĢam standardının en yüksek olduğu ülke olarak da dikkati 

çekmektedir. Türk Cumhuriyetleri içinde en zengin yeraltı kaynaklarına sahip 

ülke konumunda olan Kazakistan‟da petrol ve doğal gaz rezervleri bulunmakta 

bu yönüyle de özellikle ABD baĢta olmak üzere batı ülkelerinin dikkati her 

zaman bu ülke üzerinde yoğunlaĢmaktadır. 

Kazakistan, Sovyetler Birliği dönemi sonrası ortaya çıkan ekonomik 

problemleri aĢmaya çalıĢırken siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel birçok 

sorunla da karĢı karĢıya kalmıĢtır. Genç Cumhuriyet, bağımsızlığın üstünden 

geçen yaklaĢık yirmi iki yıllık dönemde medya alanında da hala önemli 

mücadeleler vermek durumundadır.  Kitle iletiĢim alanında tekelleĢme 

eğilimleri, hükümet kontrolünün farklı boyutlarla da olsa devam ettiği, dolaylı 

kontrol yöntemleri,  gazetecilerin kendi kendilerine sansür uygulayıp 

uygulamadıkları, yasal düzenlemelerin yeterliliği gibi konularda çok sayıda soru 

henüz tam anlamı ile cevap bulabilmiĢ değildir. Ülkenin Rusya kadar Batı 

ülkelerinin da ilgi ve etkisine açık bir medya ortamına sahip olması, medyanın 

çözüm bekleyen çok sayıda sorunla mücadele etmesi gerçeğinin yanı sıra 

(Budak, 2010) kitle iletiĢim kuruluĢları alanında önemli bir potansiyele sahip 

olduğu da bir diğer gerçektir. 

Kitle ĠletiĢim Sistemini Düzenleyen Yasalar Anayasanın 5. 

Maddesinde “Kazakistan Cumhuriyeti‟nde siyasal ve ideolojik açıdan 

çeĢitliliğin ve çoğulculuğun” sağlanacağı belirtilirken, 12. maddede insan 

hakları ve özgürlüklerine değinilmekte, “ Kazakistan Cumhuriyeti’nde insan 

hak ve özgürlükleri sağlanacaktır. Bireyler hak ve özgürlüklerini kullanırken 

diğer bireylerin hak ve özgürlüklerine zarar veremezler ve anayasal isteme ve 

toplumsal değerler rencide edilemez” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca Kazakistan 

Anayasası, basın ve ifade özgürlüğünü garanti altına almakta, herkesin kendi 

siyasi veya dini görüĢlerini açıklamakta serbest olduğunu belirlemektedir. 

Sansür de yasaklanmaktadır. Ancak devlete ait bilgi ve belgelerin korunması 

gerekliliğine de iĢaret edilmektedir. 23 Temmuz 1999 tarihinde kabul edilen 

yeni “Kitle İletişim Yasası” radyo televizyon yayıncılığını ve yazılı basını 

düzenlemektedir. Yasanın ilk bölümünde sansürün yasaklandığı basın ve ifade 

özgürlüğünün, basın faaliyetlerinin, enformasyona ulaĢım özgürlüğünün 

anayasal güvence altında olduğu ifadesi de yer almaktadır. Ancak kitle iletiĢim 

araçlarının anayasal düzeni değiĢtirmek için propaganda ve yönlendirici 

faaliyetleri kabul edilmemektedir. Tüm kitle iletiĢim araçlarının, Kazakistan 

Cumhuriyeti‟nin bütünlüğüne ve ulusal güvenliğe yönelik tehdit yaratabilecek 

eylemleri, sosyal açıdan, miliyet, ırk veya din unsurları açısından tahrik 

yaratabilecek faaliyetleri engellenmekte, kitle iletiĢim araçlarının devlet sırlarını 

açığa vurmaması istenmektedir. ġiddet ve pornografik unsurlar içeren yayınlar 

yasaklanmaktadır.  



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2013 

11 

 

Yazılı Basın: 1998 yılının rakamlarına bakıldığında gazete ve dergi 

sayısı 1625 iken  (Petters,1998), Temmuz 2001 de Kazakistan Kültür ve 

Enformasyon Bakanlığı yazılı basın (gazete ve dergi) toplam sayısının 1258 

olduğunu açıklamıĢtır. Bunlardan 337‟si dergi, 921‟i gazetedir (Kazakhstan, 

Media Report From Cıs, 2001). Ülke genelinde yayınlanan gazetelerin önemli 

bir bölümü Rusça yayınlanmakta olup tirajları genelde Kazak dilinde 

yayınlananlardan daha yüksektir. Genel nüfus dağılımına bakıldığında 

Kazaklara göre Rusların özellikle büyük Ģehirlerde ve sanayileĢmenin yoğun 

olduğu bölgelerde daha etkin olduğu görülmektedir  (Çarıkçı, 2001). 

Günümüzde 2012 yılı verileri dikkate alındığında 900‟dan fazla basılı yayın 

olduğu görülmektedir. Gazete ve dergilerin ülke genelinde, bölgesel ve yerel 

düzeyde farklılaĢtıkları dikkati çekmektedir. Kazakistan‟da Rusça, Kazakça, 

Ukraynaca, Korece, Almanca ve Ġbranice dillerinde gazete ve dergilerin 

yayınlandığı görülmektedir. Kazakistan‟ın bağımsızlığının ilk on yıllık 

döneminde Rusça yayınlanan gazetelerden Konsomalskaykaya Pravda yüksek 

tiraja ulaĢan bir yayın olarak dikkat çekmiĢtir.  Kazak dilinde yayınlanan 

gazeteler arasında ise Karavan, Kazakhanskaya Pravda, Vechernii Almatı, The 

Glombus Vremya sayılabilir.  Gazetelerin ülkenin bağımsızlığının ilk on yıllık 

döneminde %80 oranında devlet desteği aldığı, Kazak Türkçesi ile yayınlanan 

gazetelerde ise bu desteğin %90 oranına çıktığı bilinmektedir („Kazakhstan‟, 

Communications Law in Transition Newsletter,  2000).  

Ġkinci on yıllık dönemde ülkedeki baĢlıca gazeteler arasında hükümet 

destekli olanlardan Kazakhstanskaya Pravda ve Yegemen Kazakhstan 

sayılabilir. Söz konusu gazeteler,  haftada beĢ kez Rusca ve Kazakça 

yayınlanmaktadır.  Özel sektöre ait gazeteler arasında ise Rusça Ekspress-K ve 

Kazak dilinde  Zhas Alash., Nachnem Ponedelnika S, XXI Vek, Soldat ve 

Vremya yer almaktadır.  Özel olarak çıkarılan yayınlardan Karavan Medya 

Grubuna ait Karavan ve Novaya Pokolenie’nin mülkiyet yapısı açısından 

Devlet BaĢkanı ve ailesi ile yakın bağları olduğu belirtilmektedir.  

Kazakistan‟da yayınlanan bazı yabancı yayınlar arasında ise Kazakistan Zaman 

(Türkiye), Almaty Herald (Ġngilizce ve Batı Kökenli)  ayrıca günlük yayınlanan 

Litre sayılabilir  (http://www.article19.org/speaking-out/kazakhstan).  

Radyo ve Televizyon KuruluĢları: Ülkede ilk özel televizyon 

yayıncılığı 1990 yılında baĢlamıĢ,1991 yılında Kazakistan'ın Almaty Ģehrinde 

ilk kez ''Tan''  ve ''KTK''   özel kanalları kurulmuĢtur.  Ülkede yayıncılık 

organizasyonu olan kuruluĢların sayısı bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren 

değiĢiklikler göstermiĢtir. Bağımsızlığın ilk on yılında yayın frekansı 

konusunda sorun yaĢayan özel yayın kuruluĢlarının bazıları faaliyetlerine ara 

vermiĢ veya yayın hayatından çekilmek durumunda kalmıĢlardır. 1999 yılının 

Mayıs‟ında 30 televizyon kanalı, 20 radyo istasyonu yayın yapmakta iken 2001 

yılının Temmuz‟unda ülkede faaliyet gösteren toplam radyo televizyon sayısı 

125‟i bulmuĢtur. 2011 yılının resmi verilerine bakıldığında düzenli yayın 

http://www.article19.org/speaking-out/kazakhstan
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yapabilen kuruluĢ sayısının radyolarda 40 civarında olduğu görülmektedir. 

Radyoların dördünün ulusal düzeyde yayın yapabildiği, geri kalanının bölgesel 

veya yerel düzeyde yayın yaptığı bilinmektedir. Devlete ait televizyonların ülke 

geneline yayınlarını eriĢtirme olanakları mevcuttur. Ülke genelinde 14 kablolu 

televizyon Ģebekesinin yayın yapabildiği, 100 civarında bölgesel veya yerel 

televizyon kanalı olduğu bilinmektedir. Devlete ait yayın kuruluĢlarından öne 

çıkan Khabar ve Kazakistan 1‟dir. Ülkenin devlet yayın kuruluĢu olan 

Kazakistan 1, Kazakça ve Rusça yayın yapmaktadır. Kazakça ve Rusca yayın 

yapan Khabar televizyonu program içeriklerinde daha çok habere yer vermekte, 

en çok izlenen devlet televizyonlarından biri olduğu bilinmektedir. Devlete ait 

Avrasya Tv,  Rusya‟nın Channel One kanalı tarafından yönetilmektedir. Tv 

Khabar, KTK ve uydudan yayın yapan Caspione,  Khabar Ajansı tarafından 

iĢletilmektedir. Kazakistan‟ın ilk uydu kanalı „CaspioNet‟ 2002 yılında yayına 

baĢlamıĢtır.  Bu televizyon kanalı Avrupa, Orta Asya ve Afrika‟nın kuzey 

bölgelerinde yayınlarını iletebilmekte,  Kazakça, Rusça ve Ġngilizce olarak 

yayın yapmaktadır (Budak, 2011). Kazakistan‟da uydu aracılığı ile yayın yapan 

çok sayıda yabancı televizyonun izlenebildiği de bilinmekte; bunlar arasında 

BBC, CNN ve Rus televizyonları baĢta gelmektedir  

Ġnternet Yayıncılığı ve Haber Ajansları: Ġnternet, popüler bir bilgi 

kaynağı olarak son yıllarda giderek ön plana çıkmaya baĢlamıĢ; 2009 yılı 

verilerine göre nüfusun %27‟sinin internet eriĢimi mevcut olan ülkede internet 

yayıncılığını düzenleyen bir kanun çalıĢmanın yapıldığı dönem itibariyle henüz 

yoktur.  Ġnternet kullanımı medyayı düzenleyen diğer kanunlar tarafından 

düzenlenmektedir (Jamankulova, 2010). Kazakistan‟da internetin geliĢiminin 

ikinci safhasında olduğu belirtilmektedir.  Nüfusun çoğunluğu için henüz 

günlük bir internet kullanım ihtiyacının oluĢmadığı görülmektedir. Ġnternet, 

genellikle iĢ ve ekonomi ağırlıklı siteler için uygun bir ortamdır 

(Möller&Dohel, 2006,32). Ülkede 14 haber ajansı bulunmakta; bunlardan 

Interfax Kazakhstan, Kazakınform, Kaz TAG önemli haber ajansları arasında 

sayılmaktadır. 

Değerlendirme: Kazakistan‟ da gazetecilerin tutuklanması, mahkûmiyeti 

veya gazetecilere yönelik Ģiddet eylemlerinden nadiren söz edilebilir (Berg, 

2008;37). Buna karĢın öncelikle radyo ve televizyon yayıncılığı alanında 

yoğunlaĢan tekelleĢme eğilimleri ve medyanın finansal güç odaklarına bağımlı 

geliĢen yapısı Kazakistan‟daki medya giriĢimlerinin bağımsızlıkları ve ifade 

özgürlükleri açısından en önemli sorun olarak dikkati çekmektedir. BaĢka bir 

ifadeyle basın ve ifade özgürlüğünün asıl sorunu ekonomik istikrarsızlıktan 

veya doğrudan kontrolden çok ekonomik açıdan bağlı bulunulan güç 

odaklarıdır. Özet olarak ülkede medya alanında egemen siyasi kanada yakın kiĢi 

ve kuruluĢların etki ve kontrolü egemenliğini sürdürmektedir (Cummings, 2005: 

124). Devlet televizyonları hükümete desteklerini sürdürürken, muhalefetin 

medya olanaklarından yararlanması aynı ölçüde geliĢmemiĢtir.  Bu anlamda 
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medya imkânları açısından muhalefetin hükümete göre daha sınırlı olanaklara 

sahip olduğu vurgulanmalıdır. Ancak özellikle  „Cuma Zamanı’, „Svoboda 

Slova’, „Ak Jol Kazakistan’ ve „Azat‟ gibi gazeteler aracılığıyla yazılı medya 

alanında muhalefetin sesini duyurabilme imkânına sahip olduğu görülmektedir. 

Buna karĢılık muhalefet ve muhalif görüĢler, görsel medyada oldukça sınırlı 

oranda yer bulabilmektedir (Demirtepe, 2006). Ayrıca televizyon yayınlarında 

en az %50 oranında Kazak Türkçe‟sine yer verilmesi yasal bir gereklilik olarak 

kabul edilmiĢtir  (Petters;1998).  Bu yasal düzenleme, TV kanallarının Kazakça 

programları gece 12 sonrasına kaydırmasına göz yumulmasıyla pratikte 

anlamsız hale gelmiĢtir. (Demirtepe,2006). Demirtepe; Kazak yönetici elitinin 

Kazak dil politikasının ülke içindeki etnik dengelerin gözetilmesiyle 

"kırılma"ya uğradığını belirtmekte, baĢlangıçtaki ivmesini en azından uygulama 

platformunda kaybettiğine dikkat çekmektedir. Yeterli reklam gelirleri olmayan, 

çeĢitli vergiler ödeyen, teknik alt yapı ve eleman sıkıntısı yaĢayan küçük ölçekli 

veya yerel düzeyde yayın yapan televizyon kuruluĢları açısından bu yasal 

düzenleme (gerekli program üretimi veya dublaj gibi konularda) zorluklar 

yaratabilmektedir (Budak, 2011).         

Ulusal ve özellikle yerel basın kuruluĢlarının önde gelen sıkıntısı finans 

kaynaklarının yetersizliği olup yerel radyo-televizyon kuruluĢlarının yayın 

yaptıkları bölgedeki ticari güç odaklarına bağımlı olduğu, ulusal düzeyde 

medya alanında tekelleĢmenin arttığı gözlenmekte, sermaye sahiplerinin 

ellerindeki kitle iletiĢim olanaklarını kendi siyasi veya ticari amaçları 

doğrultusunda kullandığı, gazetecilerin çalıĢtıkları kuruluĢların sahiplerinin 

çıkarları ile ters düĢmeyecek haber ve yayınlar yapmak durumunda kaldığı 

vurgulanmalıdır. Adil Söz, Karagandy Ģehrinde olan Medialife Vakfı gibi  

kuruluĢlar gazetecilere hukuki yardım ve destek vermektedir. Aynı Ģekilde 

„MediaNet‟, „Internews Kazakhstan’, „Institute for War and Peace Reporting’ 

(IWPR) gibi kuruluĢlar da faaliyetlerine devam etmektedir. Ancak bu 

kuruluĢların hemen hepsi batı destekli olup bölgedeki etkin çıkarlarını göz 

önüne alarak hareket eden sivil toplum örgütleridir (Budak, 2011). Kazakistan 

Anayasası ve Kazakistan Cumhuriyeti Kitle ĠletiĢim Yasası kitle iletiĢim 

alanında sansürü yasaklamakta ve basın ve ifade özgürlüğüne olanak 

vermektedir. Bununla birlikte tüm genç cumhuriyetlerde uygulama ile yasalar 

arasında derin ayrılıklar olduğu da görülmektedir. Nazarbayev, 1989‟dan sonra 

medya özgürlüğü ile sivil hak ve özgürlükler konularında sağladığı geliĢmelerle 

batının desteğini almıĢ bir liderdir. Ancak 1990‟lı yılların ortalarında 

gerçekleĢtirilen bazı yasal ve anayasal değiĢiklikler nedeni ile tepki almıĢ, 

Nazarbayev rejiminin giderek katı ve otoriter bir baĢkanlık sistemine dönüĢtüğü 

Ģeklinde eleĢtiriler(Dave, 2007:326) uluslar arası arenada artmıĢtır.  

Belirtmek gerekir ki batı ülkeleri söz konusu Cumhuriyetlerin hemen 

hepsinde kendi menfaatlerini merkeze aldıkları için ve bu doğrultuda beklenen 

adımlar atılamadığı durumlarda benzer tepkiler vermektedirler. Kesin olan ise 
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Ģudur; tekelleĢme eğilimleri ve medyanın arkasındaki kiĢi ve grupların siyasi 

elite yakın kiĢi ve kuruluĢlar olması basın ve ifade özgürlüğü bağlamında 

önemli konular olarak varlığını bağımsızlıktan 22 yıl sonra da sürdürmektedir. 

BaĢka bir ifadeyle Kazakistan genelinde giderek yoğunlaĢan medya alanındaki 

tekelleĢme, medya ortamında dinamik ve güçlü bir potansiyele sahip ülkenin 

basın ve ifade özgürlüğü bağlamında yaĢadığı en önemli sorun olarak 

gündemdeki yerini korumaktadır. 

 

KIRGIZĠSTAN 

Orta Asya‟da yer alan Kırgızistan, Sovyetler Birliği‟nin 1991 yılında 

dağılmasından sonra 3 Ağustos 1991‟de bağımsızlığını ilan etmiĢ ve Bağımsız 

Devletler Topluluğu‟na katılmıĢtır. Bağımsızlıktan 2005 yılına kadar 

CumhurbaĢkanlığı görevini Aksar Akayev yürütmüĢtür. 2005 „in Mart Ayında 

yapılan seçimler sonrası Akayev yanlılarının seçimleri kazanması sonrası 

muhalefet seçimlere hile karıĢtırıldığı iddiası ile büyük çaplı ayaklanma 

baĢlatmıĢ, 24 Mart 2005 te baĢkanlık sarayının ele geçirilmesi ve sonrasında 

Akayev‟in ülkeyi terk etmesi ile Kırgızistan, siyasi gerginlik ortamı ile 

sarsılmıĢ, olaylar sonrası muhalefet lideri Kurmanbek Bakiyev, CumhurbaĢkanı 

olarak görevi devralmıĢtır. 2006 yılında da yeni bir anayasa yapılmıĢtır. Ancak 

Kırgızistan‟da etnik gerginlikler durulmamıĢ, siyasi istikrarsızlık devam 

etmiĢtir. 2010 yılında Bakiyev, benzer bir ayaklanma ile devrilmiĢ, 

Kırgızistan‟da etnik kökeni farklı gruplar karĢı karĢıya gelmiĢtir. 

Kırgızistan‟da yakın zamanlara kadar süren bu istikrarsız durum baĢlıca 

medya gruplarında kontrolün iktidarı elinde bulunduran elit kitlede olması 

nedeniyle sokak gösterileri sırasında yaĢanan olayları yansıtan baĢlıca ve en 

önemli muhalif medya internetdeki sosyal paylaĢım siteleri, bloglar olmuĢtur 

(Kulikova, 2007). Ülke içinde yaĢanan ve Kırgızlarla Özbekleri karĢı karĢıya 

getiren bu ayaklanmaların arkasında çok çeĢitli sosyal, politik, etnik ve 

uluslararası nedenler mevcuttur. 2004 ve 2005 yıllarında batı destekli devrimler, 

Gürcistan ve Ukrayna‟nın ardından Kırgızistan‟ı da etkilemiĢtir.  Askar Akayev 

rejiminin devrilmesi ve sonrasında Bakiyev‟in iktidara gelmesi ABD‟nin ülke 

üzerindeki nüfuzunu artırmasına zemin hazırlamıĢtır. Çünkü Akayev 

döneminde ABD taleplerine olumlu yaklaĢılmamıĢ, Irak konusunda Kırgızistan 

ABD‟ye destek vermemiĢ, yaĢanan çeĢitli geliĢmeler sonrası da ABD 

Kırgızistan iliĢkileri gerilmiĢtir. Bu geliĢmeler, ABD yönetiminin Kırgız 

muhalefetiyle iliĢkilerini yoğunlaĢtırmasının zeminini hazırlamıĢtır. 2010 Nisan 

ayında Kırgızistan‟da muhalefetin harekete geçmesinin ardından Bakiyev‟in 

ülkeyi terk etmesi ile baĢlayan dönemde baĢa gelen geçici yönetim, ülke içinde 

huzuru sağlamakta baĢarısız kalmıĢ, ülke içinde zaman zaman yaĢanan 

çatıĢmalar, Kırgız-Özbek halkları arasında etnik bir iç savaĢa dönüĢmüĢtür 

(GülĢen, 2010). Ülke yapısındaki etnik sorunlar, ABD etkisi ve Rusya‟nın 
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Kırgızistan‟a ilgisinin devam etmesi, medyanın bu ortamda çeĢitli gerginlik ve 

çıkarların tam ortasında kalmasına neden olmuĢ, Aralık 2010 itibariyle olaylar 

durulmuĢtur. 

Sonuç olarak son yıllarda iki siyasi devrim ve ayaklanmaya sahne olan 

Kırgızistan‟da medya üzerindeki kontrol artırılmıĢ, medya mensuplarına ve 

binalarına yönelik Ģiddet eylemleri artmıĢ, ülkenin zaten sorunlu olan medya 

sistemi, halk ayaklanmalarını tahrik edebilecek ve kan dökülmesine yol 

açabilecek bir sürecin tetiğini çekmekle suçlanmıĢ,  gazetecilere yönelik sayısız 

dava ve suçlama kamuoyunda yer almıĢ, bazı medya kuruluĢlarının yayın 

lisanslarının iptaline kadar giden ve yayının durdurulmasına yol açan bir dönem 

yaĢanmıĢtır (Budak,2010). Bu süreç sonrası Kırgızistan‟da siyasi istikrarsızlık, 

etnik gerginlikler kısmen de olsa yatıĢmıĢtır.  

Anayasa ve Yasal Düzenlemeler: Kırgızistan Cumhuriyeti‟nin ilk 

Anayasası medya alanının özgür olduğunu belirlemiĢ: Anayasa‟da: “ Kitle 

iletiĢim araçları özgürdür ve devlet kitle iletiĢim araçları için gereken koĢulları 

oluĢturmalı ve bunlar için gereken önemi sarfetmelidir” (Madde 36) Ģeklinde bir 

ifade yer almıĢtır. Yeni bir anayasayı referandumla kabul etmiĢ olan 

Kırgızistan‟da (2010) medyanın özgür olduğu ve sansür edilemeyeceği ifadeleri 

yine yer almıĢtır. Ülkenin bağımsızlığının ilk yirmi yılı içinde kitle iletiĢim 

alanı üzerinde etkili olan söz konusu kanunlar genel olarak basın ve ifade 

özgürlüğünü desteklerken, bazı belirsiz veya geniĢ ifadelerin sınır veya 

kapsamları çeĢitli tartıĢmaları da gündeme getirmiĢtir. Kitle ĠletiĢim alanını 

düzenleyen yasada basın ve ifade özgürlüğü konusu hakkında düzenlemeler 

mevcuttur. Kanunun ikinci maddesinde kitle iletiĢim araçlarının meydanının 

özgür olduğu belirtilmekte, kitle iletiĢim araçlarının anayasaya ve ilgili yasalara 

aykırı yayın yapamayacağı, basın mensuplarının da kanunların kısıtladığı 

durumlar müstesna olmak kaydıyla özgürce enformasyona ulaĢma, dağıtma ve 

araĢtırma hakları bulunduğu belirtilmektedir. Yasal durumlar dıĢında bu haklar 

üzerinde kısıtlama yapılamaz. 

Radyo Televizyon Yayıncılığı: Kırgızistan, bağımsızlık sonrası 

dönemde devlete ait yayın tekelinin kırılması ve yasal olarak özel radyo 

televizyon yayıncılarının alana girmesine olanak tanıyan düzenlemeleri ile 

dikkat çeken bir cumhuriyet olmuĢtu. Günümüzde de ülkede hem devlete ait 

hem özel sektöre ait radyo-televizyon kuruluĢları faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Devlete ait Radyo Televizyon Kurumu‟nun ülke geneline yayınlarını 

ulaĢtırabildiği bilinmektedir.  Ülkede Piramida Tv, KOORT, NBT gibi özel 

televizyon kuruluĢları bağımsızlık sonrası dönemde etkin rol oynayan özel 

yayın kuruluĢlarındandır.  Özellikle Piramida TV en önemli özel televizyon 

kuruluĢlarından biri olarak bağımsızlık sonrası dönemde ön planda yer almıĢtır.  

Devlet televizyonu ORT ve RTR ile TNT kanalları da ülke genelinde Rusça 

yayın yapabilmektedir. Kırgız Resmi Radyosu ile Kırgızistan Türkiye Manas 

Üniversitesi‟ne ait “Radio Manas”, Piramida, Almaz, Europa Plus, Ruskoye 
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Radyo, özel radyoları da radyo yayıncılık faaliyetlerini yürütmektedir.  56 

kanalın bulunduğu ve içlerinde TRT yayınlarının da yer aldığı ALA TV ülkenin 

kablolu yayın kanalıdır (www,tika.gov.tr). 

Yazılı Basın: Kırgızistan‟da hem devlete ait hem de özel giriĢimin 

sahiplendiği gazeteler basılmaktadır. Ayrıca yerel yönetimlerin yayın organı 

olarak çıkarılan gazeteler de mevcuttur. Bunlar genellikle yüksek tirajlı 

olmayan gazetelerdir. BaĢkent BiĢkek, gazetelerin basımı açısından en önemli 

merkez konumundadır. Düzenli basılan ve dağıtılan gazetelerin önemli bir 

bölümü BiĢkek‟tedir. Devlete ait gazeteler Kırgızistan‟ın bağımsızlığı kazandığı 

ilk günlerden beri yayın hayatındadır. Ülke genelinde etkili olan yazılı basın 

kuruluĢları arasında Slovo Kyrgyzstana Plus (devlet tarafından sahiplenilen 

haftada üç kez yayınlanan bir gazete), Vecherniy BiĢkek (özel giriĢimin elinde 

günlük yayınlanan), MSN (özel giriĢimin elinde günlük), Respublica ( Özel 

giriĢimin elinde günlük), Delo No ( haftalık özel bir gazete), Liberalnaya Gazeta 

( haftalık yayınlanan ve özel giriĢimin elinde),  Times of Central Asia ( 

BiĢkek‟te yayınlanan, Ġngilizce ve bölgesel ağırlıklı yayın yapan bir gazete) , 

Erkin Too, Kyrgyz Tuusu (Kırgız dilinde yayın yapan ve devlete ait) sayılabilir 

(Budak;2011) . Ġnternet yayıncılığı ve kullanımı da son yıllarda artmıĢtır. 

Bloglar, sosyal paylaĢım siteleri en fazla tercih edilen internet ortamları 

arasında yer almaktadır. 

Değerlendirme: Bağımsızlık dönemi boyunca tüm alanlarda olduğu gibi  

kitle iletiĢim alanında önemli reformlar gerçekleĢtirmiĢ bir ülke olan 

Kırgızistan, basın yayın alanında devlet kontrolünü kaldırmıĢ, sansürü 

yasaklamıĢ, yeni kitle iletiĢim kanunları yayınlamıĢ, özel yayıncılığa verilen 

izin sonrası birçok basın yayın kuruluĢu basın yayın hayatına girmiĢ, dinamik 

bir medya sektörü için yasal ve yapısal alt yapıyı hazırlamaya yönelik çok 

sayıda önemli adım atılmıĢtır. Kırgızistan stratejik açıdan önemli bir ülke olup 

her zaman batı ülkelerinin ve Rusya‟nın ilgi odağı olmuĢ, bu sürecin 

yansımaları kitle iletiĢim alanında da izlenmiĢtir. Basın kuruluĢlarının 

objektifliği ile ilgili sorgulamalar Kırgızistan bağımsızlık sürecinde yeni 

değildir. Batılı medya organizasyonları (profesyonel destek sağlayan) 

bağımsızlığın ilk yıllarından beri Kırgızistan‟da aktif rol üstlenmiĢlerdir. Gerek 

batılı kuruluĢların finansal desteği ve mesleki-teknik yardımları (USAID , 

Internews vb..) gerekse Rusya‟nın Kırgızistan medyasının bir bölümü 

üzerindeki etkisi ve kontrolü bu tartıĢmaları uluslararası bir boyuta da taĢımıĢtır 

(Budak;2010,B).  

Sonuç olarak “bir dönem Orta Asya‟da demokrasi adası olarak anılan, 

2005 yılında bölgedeki Turuncu Devrimlerin son durağı olan, diğer Orta Asya 

cumhuriyetlerinden farklı olarak petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip 

olmayan, ancak stratejik su kaynaklarına yakın olan ve Rusya ile Çin‟in 

kesiĢtiği noktada bulunan Kırgızistan” (Oğan, 2010)   iç veya dıĢ kaynaklı 

politik müdahaleler ile kitle iletiĢim alanında yaratılan karmaĢa ortamını 
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düzeltememekte, yasalarla uygulamalar arasındaki sorunlar, etnik ve siyasi 

gerginliklerin medya alanına yansımalarının izleri giderilememektedir (Budak, 

2010,B).  

Kırgızistan‟da daha özgürlükçü, demokratikleĢmeye daha fazla yönelmiĢ 

ve yönelmek için çaba sarfeden bir kitle iletiĢim ortamının yapılandırılması her 

yönüyle bir gerekliliktir. Bu ortamın oluĢabilmesi için her Ģeyden önce ülkedeki 

siyasi gerginlik ve etnik çatıĢma ortamının acil olarak çözüm bekleyen sorunları 

olduğu görülmekte, siyasi istikrarın en kısa sürede sağlanması gerekmekte ve 

tüm bunlar gerçekleĢmeden kısa vadede Kırgızistan‟ın medya sisteminin 

sorunlarının çözülebileceğini söylemek ise pek mümkün gözükmemektedir.  

 

ÖZBEKĠSTAN 

20 Haziran 1990‟da egemenliğine kavuĢan ve 1 Eylül 1991‟de 

bağımsızlığını ilan eden Özbekistan bağımsızlığını getirdiği bir çok ekonomik, 

siyasal ve sosyal problemi çözmeye çalıĢırken “ulus” kavramına dayalı devlet 

tanımını hedef almıĢ, “ Özbek kimliği‟nin geliĢtirilmesi için tarih, dil ve kültür 

konularına ağırlık vermiĢtir.  Kitle iletiĢim ile ilgili yeni düzenlemelere de 

gidilmiĢ, yeni yasalar çıkarılmıĢ, basın ve ifade özgürlüğüne yasal garanti 

sağlanmıĢ, ancak bu alanda uygulamada çok önemli sorunlar da yaĢamıĢtır. 

Bağımsızlığın hemen ardından 1991 yılında Özbekistan, önemli yer altı 

ve yer üstü zenginlikleri ile ön plana çıkan bir ülke olmuĢ, potansiyel açıdan da 

önemli bir jeopolitik güce dönüĢmüĢtür. SSCB‟nin dağılması sonrası bölgede 

çok yönlü hâkimiyet politikalarının önemli bir baĢrol oyuncusu olarak gerek 

ABD gerek Rusya Federasyonu açısından jeopolitik ve jeostratejik açıdan 

dikkat çeken bir konumda değerlendirilmiĢtir. Bu açıdan Rusya Federasyonu ve 

Amerika BirleĢik Devletleri hâkimiyet mücadelesinde üstünlüğü ele geçirmeye 

giden yolun Özbekistan ile güçlü bir iĢbirliğinden geçtiğini anlamıĢlardır. 1991 

yılında Özbekistan lideri Ġslam Kerimov, ülke bağımsızlığını ön planda tutan bir 

dıĢ politika çizgisi izlemiĢtir. Özellikle Rusya Federasyonu‟nun etkisine ve 

politikalarına karĢı dıĢ politikada bir direnç görülmüĢ, buna karĢılık ABD ile 

iĢbirliği çabaları içine girmiĢ, ancak 11 Eylül olaylarından sonra Özbekistan‟ın 

önemi bir kez daha ön plana çıkmıĢtır. Günümüzde ise SOROS vakfına ait açık 

toplum örgütlerinin Özbekistan‟da Kerimov rejimine karĢı baĢlattığı faaliyetler 

sonucunda bu vakıfların kapatılmasına yönelik önlemler nedeni ile ABD 

Özbekistan iliĢkileri gerginleĢmiĢ, Rusya Federasyonu ile olan iliĢkiler ön plana 

çıkmıĢtır (Kodaman& Birsel, 2006, 414). 

Özbekistan‟da Kitle ĠletiĢim Yasaları: Özbekistan‟da kitle iletiĢim 

alanı, “Özbekistan Anayasası” ve diğer ilgili yasalar çerçevesinde 

düzenlenmektedir.  Anayasa‟nın 4. Maddesinde devlet dilinin Özbek dili olduğu 

belirtilmiĢ, azınlıkların da dil ve kültürlerine saygılı davranılması gerekliliği bir 
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ilke olarak belirlenmiĢtir. Anayasa‟nın 67. Maddesi de kitle iletiĢim sistemi ile 

ilgilidir. Söz konusu maddeye göre, medya özgürdür, sansür yasaklanmaktadır. 

Özbekistan Cumhuriyeti, Kitle ĠletiĢimi Yasası‟nın son ve dördüncü sürümü 15 

Ocak 2007 tarihinde kabul edilmiĢtir. Yeni sürüm, önceki sürümdeki 

düzenlemelerin bazılarını ortadan kaldırmıĢtır. Yeni yasaya göre, medyanın 

özgür ve bağımsız olduğu, sansür yapılamayacağı ifadeleri yine yer almıĢtır. 

Yazılı Basın: Özbekistan‟da halkın okuma yazma oranı yüksek olup, 

yazılı basına ilgi az değildir. Bağımsızlık öncesi döneme bakıldığında 160 

civarında gazetenin yayınlandığı görülmektedir (Kabirov, 1998). ġubat 2000 

itibariyle Özbekistan‟da gazete sayısının 485‟e ulaĢtığı belirtilmiĢtir. Özellikle 

bağımsızlığın ilk on yıllık döneminde yazılı basında önemli sayılabilecek 

geliĢmeler görülmüĢtür. Özbekistan‟da hem devlete ait hem de özel teĢebbüse 

ait gazeteler yayınlanmaktadır. Bazı yayınlar sadece reklam ve ilan içerikli 

olarak yayınlanmaktadır. Özbekistan genelinde yazılı basın kuruluĢlarının en 

temel problemi bağımsızlık dönemi boyunca finans kaynaklarının yetersizliği 

olmuĢtur. Ülkede yaĢanan ekonomik sorunlar, yazılı basını önemli ölçüde 

etkilemiĢtir ve etkilemeye devam etmektedir. Özbekistan‟da gazeteler, finansal 

sorunlar nedeni ile belli bir dönem boyunca düzenli olarak 

yayınlanamamaktadır. Gazete fiyatları, genel tiraj sayıları, gazetelerin içerikleri 

(reklam veya haber ağırlıklı olup olmamaları)  ve yayın hayatında kalıĢ süreleri 

değiĢkenlik göstermekte, bir müddet yayınlanan gazetelerin daha sonra 

yayınlanmaması gibi çok çeĢitli sorun Özbekistan‟daki yazılı basın kuruluĢlarını 

önemli ölçüde etkilemektedir. 2011 yılında ülkede basılı yayın sayısının 663 

gazete, 195 dergi olduğu devlet kaynaklarınca belirtilmektedir. Bu yayınların 

hepsi düzenli olarak yayınlanmamaktadır. Tirajı yüksek gazeteler arasında, 

Kahlq Sazi (devlet), Narodnye Slovo (devlet),  Özbekistan Ozovi (iktidar 

partisinin) yer almaktadır. Haber Ajansları arasında Uzbekistan National 

Agency (devlet), Jahan-Turkistan Press sayılabilir.  

Özbekistan‟da Özbek Türkçe‟sinin yerleĢip geliĢmesi açısından bilim, 

sanat, eğitim ve medya alanında Özbekçe‟nin iletiĢim dili olmasına 

çalıĢılmaktadır. Bu konuda yasal olarak da çeĢitli düzenlemelere gidilmiĢtir. 

Ülkenin bağımsızlığının ilk on yılı içinde özellikle Özbekçe‟nin geliĢmesi ve 

ulusal dil olarak benimsenmesi için yazılı basın alanında dil ve edebiyat 

konularına ağırlık veren “Özbek Dili ve Edebiyatı”, “ġark Ulduzi”, “Tefekkür” 

gibi dergiler ile “Özbekistan Adabiyatı ve Sanati”, “Milly TiklemiĢ” gibi dergi 

ve gazeteler sayılabilir (Açık, 2000, 138).  Ülke genelinde Rusça yayınların 

azalma gösterdiği, Özbek Dili‟nde basılan yayınların artıĢ gösterdiği 

görülmekte,  gazetelerin sayısı artsa da tiraj sayıları azalmaya devam etmektedir 

(yerel gazetelerin haftalık, on veya onbeĢ günlük periyodlarda yayınlananları 

mevcuttur )(Kabirov,1998).  Kâğıt temini, basım ve gazetelerin Özbekistan 

genelindeki dağıtımı önemli sorunlar olmaya devam etmektedir. Devlete ait 

basımevlerinde basılan gazeteler çeĢitli sorunlarla karĢı karĢıya kalabilmektedir. 
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Devlet gazetelerinin içerik yapısının halkın ilgisini çekmeyen statik bir yapıda 

kalması, sadece gazetecilik açısından değil, uygulanan dil, kültür politikaları 

bakımından da yetersizlik arz etmektedir. Ayrıca gazetecilerin mesleki eğitim 

olanakları son derece sınırlı olup, geliĢen teknolojik olanakları takip 

edebilmeleri de yeterli düzeyde geliĢme gösterebilmiĢ değildir.  

Özbekistan‟da Ġnternet: Özbekistan, Mart 2011 (InternetWorldStats) 

tarafından yaklaĢık 7,5 milyon internet kullanıcılarına sahiptir. Dönem dönem 

çevrimiçi sansür gerçekleĢmiĢtir. Hedefler, muhalefet ve haber sitelerini 

içermiĢtir. Özbekistan (2010) Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Özbekistan‟ı 

özellikle bu anlamda basın ve ifade özgürlüğü düĢmanı bir ülke olarak 

tanımlarken internet kullanımının 5 milyon kiĢi civarında olduğu 

belirtilmektedir. 

Özbekistan‟da Radyo Televizyon KuruluĢları: Bağımsızlığın on yıllık 

döneminde televizyonculuk alanında da önemli geliĢmeler olmuĢtur. 

Bağımsızlığın ilk yıllarında tek bir ulusal kanal ve her vilayette yerel kanallar 

mevcuttur. Bağımsızlıktan sonra 2000‟li yılların baĢında özel televizyon 

sayısının 30‟a ulaĢmıĢ olması önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir. 

Ülkede Özbek Türkçesi ile yayın yapan ve bağımsızlık dönemi boyunca önemli 

bir televizyon kuruluĢu Yoshlar televizyonu olmuĢtur. Televizyon en çok tercih 

edilen kitle iletiĢim aracıdır. Özel olsun devlete ait olsun radyo televizyon 

kuruluĢlarının devletin kontrol ve denetiminde çalıĢtığı bilinmektedir. Yurt 

dıĢından kablolu yayınlar mevcuttur. Ülke ekonomisindeki iniĢ çıkıĢlar, reklam 

gelirlerinin yetersizliği, meslek içi eğitimde kaynak sıkıntısı ve çalıĢanların 

ücretlerinin düĢük olması, teknik alt yapının geliĢtirilmesi ile ilgili sorunlar, 

finansal kaynakların az veya çok yetersiz oluĢu, özellikle teknolojik ve mesleki 

anlamda eğitim faaliyetlerinin geliĢememesi, üniversitede ilgili fakülte ve 

yüksekokulların eğitimininin yaygınlık ve yeterlilik kazanamaması gibi 

durumlar televizyon yayıncılığının geliĢimini önemli ölçüde etkilemektedir.  

Medya mensuplarının, mesleki geliĢmesine olanak sağlayacak gerek kurumsal 

gerekse profesyonel meslek kuruluĢlarının faaliyetleri de oldukça yetersizdir.  

Değerlendirme: Devletin medya üzerindeki kontrolü devam etmektedir. 

Anayasal ve yasal haklara rağmen gazetecilerin çalıĢma özgürlüğü tam anlamı 

ile sağlanamamaktadır. 2005 yılında gerçekleĢen Andican ayaklanmasından 

sonra yabancı medya profesyonellerinin ve çalıĢanlarının sınır dıĢı edilmesi söz 

konusu olmuĢ, sansür resmi anlamda kaldırılmıĢ ancak uygulama alanında 

devam etmiĢtir. Özellikle gazetecilerin kendi kendilerine sansür uyguladığı 

görülmektedir. Özbekistan, Sovyetler Birliği döneminden kalma birçok sosyal, 

siyasal ve ekonomik problemi aĢmaya çalĢırken ulusa dayalı devlet kavramının 

yerleĢtirilmesi için de çaba sarf etmektedir. Bu amaçla ulusal kimliğin 

oluĢmasına öncelik tanınmıĢtır.  Medyanın toplum hayatında oynadığı rolün 

önemi de göz ardı edilmemiĢ, kitle iletiĢim alanında çeĢitli yasal düzenlemelere 

gidilmiĢ ve ciddi adımlar atılmıĢtır. Anayasa ve ilgili yasalarda basın ve ifade 
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özgürlüğüne teminat verilmiĢtir. Sansür yasaklanmıĢtır. Devlet tekeli kırılmıĢtır. 

Bu durumun elbette sosyal, siyasal, yönetsel nedenleri vardır. Önemli olan ve 

altı çizilmesi gereken ise bu süreçte doğru ve sağlıklı bir yapılanmanın 

oluĢturulmasının gerekli olduğudur. Ancak uygulama alanında Özbekistan, 

geçmiĢin otoriter yöntemlerinden vazgeçmemiĢtir. 2005 yılında gerçekleĢen 

Andican olaylarından sonra da durum çok fazla değiĢmemiĢ aksine medya 

üzerindeki kontrol ve denetim artmıĢtır. Özbekistan,  kitle iletiĢim ortamı, 

ülkedeki medya ortamının özgür olduğunu belirleyen bir yasal ve anayasal 

zemine sahiptir. Ülkedeki yasal çerçeve basın ve ifade özgürlüğüne yasal destek 

verir, sansürü yasaklar, buna karĢın 2005 olaylarında birçok kayıp ve ölüden 

sonra medya üzerindeki kontrol artırılmıĢtır. Yabancı basın kuruluĢlarının ve 

basın mensuplarının çalıĢmalarına sınır getirilmiĢ, yabancı medya kuruluĢları 

ülkeden çıkarılmıĢtır. 2002 yılında ülkede sansür resmi anlamda yasaklanmıĢ 

olmakla birlikte daha sonraki dönemde ülkede doğrudan sansür örnekleri değil 

ama kendi kendini sansür örnekleri artmıĢtır. Basın ve ifade özgürlüğü 

bağlamında editoryal özgürlük tam olarak sağlanamamaktadır. 2010 yılında 

gazetecilere yönelik kapsam ve türleri farklı olan çok sayıda dava da devam 

etmektedir. Ġnternet kullanımı da kontrol altındadır. Özellikle internet ortamında 

Özbekistan hükümetinin eleĢtirildiği yazılar veya siteler için de devlet teknoloji 

yoluyla sansür uygulayabilmektedir.  

ġüphesiz Özbekistan, demokratikleĢme ve kimlik kazanma sürecinde 

sancılı bir geçiĢ dönemindedir. Bağımsızlığın getirdiği problemlerin birden 

aĢılması elbette mümkün değildir. Siyasal istikrarın sağlanması, ekonomik ve 

sosyal reformların gerçekleĢmesi için önlemler alınırken, ulusal kimlik 

bilincinin yerleĢmesine de özel bir önem verilmektedir. Dil ve kültür üzerinde 

reform çalıĢmaları, Özbek kimliğinin güçlendirilmesi çalıĢmaları sürmekte 

ancak geçmiĢ sistemin izleri de devam etmektedir. Dil politikaları açısından 

bağımsızlık döneminde her iki Özbek ten birinin Rusça konuĢtuğu 

bilinmektedir. Yapılan anketlere göre “halkın yaklaĢık yarısının Rusça çıkan 

gazete ve dergileri” takip ettiği” dikkate alınırsa yalnız dil konusunda bile 

Özbekistan‟ın ilk on yılda istediği hedefe ulaĢamadığı görülmektedir. 

Özbekistan‟da ikinci on yıllık politikalarda dil konusu önceliği almıĢ olmakla 

birlikte geliĢme beklenen düzeyde olmamıĢtır. Rusça önemini korumaktadır. 

Özbekistan‟da tek sorun sadece Özbek dilinin yaygınlaĢıp yerleĢmesi ile ilgili 

değildir, kitle iletiĢim sisteminin ülkenin demokratikleĢme sorunundaki önemli 

iĢlevleri dil de dahil olmak üzere çok boyutlu ve karmaĢık sorunlarının çözümü 

önemlidir ve aciliyet gerektirmektedir. Sonuç olarak, bağımsızlıktan bu yana 

geçen yirmi yılda çeĢitli alanlarda önemli aĢamalar kaydeden Özbekistan‟da 

basın ve özgürlüğünün uygulama alanında yasal düzenlemelerle tam uyumlu 

olamadığı görülmekte, basının iĢlevlerini tam olarak yerine getiremediği 

görülmektedir.  
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TÜRKMENĠSTAN 

1990 yılında egemenliğine, 27 Ekim 1991 tarihinde de bağımsızlığına 

kavuĢmuĢ, olan Türkmenistan günümüzde geliĢen ekonomisi ve genç nüfusu ile 

Orta Asya‟nın en önemli ülkelerinden biri konumuna gelmiĢtir. BaĢkanlık 

sistemi ile yönetilen, anayasasına göre demokratik, laik bir hukuk devleti olan 

Türkmenistan‟ı ilk tanıyan ülke ise Türkiye olmuĢtur. 12 Aralık 1995‟te BM 

tarafından kabul edilen Daimi Tarafsızlık Statüsü ile Türkmenistan dıĢ 

politikasının sınırlarını da bir anlamda belirlemiĢ oldu. Türkmenistan kendisini 

tarafsız olarak ilan etmiĢ olup TürkmenbaĢı Saparmurat Niyazov, ülkenin 

bağımsızlığının ilk döneminde dıĢ politikada ülkenin ulusal çıkarlarını önde 

tutmuĢ, dıĢ politika önceliklerini olarak dünyaya açılma çabaları, güvenlik 

kaygıları ve Orta Asya daki komĢuları ile iyi iliĢkiler kurma çabaları ayrıca dıĢ 

politikasının belirleyici özellikleri arasında çok taraflı ya da bölgesel giriĢimlere 

karĢı mesafeli ve temkinli tavrı yer almıĢtır (Erol;2006, 178). Türkmenistan 

ekonomisinde belirleyici ve ön plana çıkmasına neden olan doğal gaz ve petrol 

gibi önemli yeraltı kaynakları ile tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. Rusya ve 

Ġran‟dan sonra dünyanın 3. büyük doğal gaz rezervlerine sahip olup ülkenin 

enerji kaynakları potansiyeli, Avrupa Birliği üye ülkelerinin 50 yıllık bir dönem 

için tüm enerjisini karĢılayacak konumdadır. 

TürkmenbaĢı Saparmurad Niyazov‟un 2006 yılından ölümünden sonraki 

dönemde Gurbanguly Berdymukhammedov, 11 ġubat 2007‟de Devlet BaĢkanı 

seçilmiĢtir. Uluslararası gözlemciler, seçimin adil ve özgür olmadığını 

belirtmiĢlerdir.  Seçimden sonra yeni devlet baĢkanı, ülkede eğitim, sağlık ve 

ekonomi alanlarında bazı iyileĢtirmelere gitmiĢ ayrıca Türkmenistan Anayasası 

ve yasalarının uluslararası standartları karĢılayacak Ģekilde yapılandırılması için 

de çeĢitli çalıĢmalar baĢlatmıĢtır. Parlamento, 2011 yılında da ceza ve çeĢitli 

suçlara iliĢkin yasal düzenlemelerde bazı değiĢikliklere gitmiĢ, ceza suçlarının 

maksimum süresi 25 yıldan 15 yıla indirilmiĢtir.  

70 yıllık Sovyet Sistemi boyunca Türkmenistan, gerçekten özgür ve 

demokratik bir medya sistemine sahip olmamıĢtır. Ayrıca bağımsızlık sonrası 

tek partinin yönetimi ve kontrolü de devam etmektedir. Ülkedeki medya 

sistemi, dünya üzerinde benzeri pek az olan merkezi kontrollü ve özel giriĢimin 

medya alanına girmediği bir sistem olarak iletiĢim faaliyetlerine devam 

etmektedir. 22 yıllık bağımsızlık süresi boyunca Türkmenistan Hükümeti, 

ülkedeki medya sistemini yoğun olarak kontrol etmiĢtir. Gerçi Gurbanguly 

Berdymukhammedov, 2010 yılında muhalif partilerin ve devlet kontrolündeki 

medyanın dıĢında yeni medyanın kurulması yönünde bir karar alınmasına katkı 

sağlamıĢtır; ancak uluslararası arenada bu giriĢim,  Türkmenistan‟ın yurt 

dıĢındaki yani yabancı kamuoyundaki izlenimini olumlamaya yönelik adımlar 

olarak değerlendirilmiĢtir. 
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Türkmenistan‟da medya bu çalıĢmanın yapıldığı süreçte de kontrol 

altındadır ve muhalif sayılacak medya giriĢimleri yok denebilecek ölçüdedir. 

Yeni veya sosyal medyada önemli sayılabilecek ölçüde kontrol edilmektedir. 

Türkmenistan Devleti, yeni medyanın çeĢitli etkileri olabileceğini görmüĢ ve 

internet eriĢimini kontrol altında tutmaya çalıĢmaktadır Buna karĢın internet 

teknolojisinin cazibesi halk tarafından fark edilmektedir.  Az sayıda da olsa 

sosyal paylaĢım sitelerinde farklı konuların ve eleĢtirel paylaĢımların yapıldığı 

bloglar, yazıĢmalar yer almakta ve yeni medya teknolojisini içeren tartıĢmalar 

da devam etmektedir. 

Medya Alanını Ġlgilendiren Yasal Düzenlemeler: Türkmenistan 

Anayasası, düĢünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili hükümler içermektedir.  

Anayasada, Türkmenistan Cumhuriyeti’nde yurttaşların ifade ve inanç 

özgürlüğüne sahip olduğu” ifadesi yer almaktadır. Medya alanını düzenleyen 

kanun ise Sovyetler Birliği döneminde kabul edilen daha sonraları bazı ek 

düzenlemeler ve yeni maddelerle geniĢletilen Basın Kanunu‟dur. Günümüzde 

Türkmenistan, yeni bir medya yasası için uluslararası düzeyde bazı çalıĢmalar 

yürütmektedir. Avrupa Birliği, Yeni Medya Yasası için Türkmenistan‟a yardım 

etmekte , “Demokrasi ve Ġnsan Hakları Enstitüsü”, Avrupa Birliği ilgili 

komisyonu ve DıĢiĢleri Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalıĢmalarda medya 

yasasının yeniden yapılması için bir model üzerinde atölye çalıĢmaları 

gerçekleĢtirilmektedir 

(http://en.trend.az/regions/casia/turkmenistan/2004185.html).  

Kitle ĠletiĢim Kanunu‟nda yazılı basınla ilgili konular ağırlıklıdır. Yasaya 

göre 18 yaĢını doldurmuĢ bir Türkmen vatandaĢı, bir kitle iletiĢim 

organizasyonu kurma hakkına sahiptir. Herhangi bir kuruluĢ da kendi 

faaliyetleri ile ilgili olarak bir basın-yayın giriĢimi kurabilir. Yani yasada özel 

teĢebbüsün kitle iletiĢim organizasyonu kurma hakkına sahip olmadığı yönünde 

bir ifade yer almamaktadır. Ayrıca Türkmenistan Basın Kanunu‟na göre basın 

sansür edilemez ifadesi anayasadaki ifadeyle paralellik sağlamaktadır.                                      

Yazılı Basın: 24 ulusal ve yerel gazete yayınlanmaktadır. 15 dergi veya 

süreli yayın mevcuttur.(2009) Tiraj açısından bakıldığında iki önemli gazete, 

Netralniy Turkmenistan (Rusca dilinde ve devlete ait), Turkmenistan’ (Türkmen 

dilinde ve devlete ait) dır. Turkmendovlethabarlary  (Türkmen Devlet Haber 

Ajansı) da önemli bir haber ajansıdır. Ayrıca Vatan (Türkmence, haftada üç kez 

yayınlanan), Galkynys (Rusça, haftalık), Türkmen Dünyası, Adalet, (Türkmen 

Edebiyatı ve Sanatı) önemli dergi ve gazetelerdir. Türkmenistan‟ın 

bağımsızlığının ilk yıllarında özel giriĢimin yayınladığı gazeteler olduğu 

bilinmektedir. Bu gazetelerden Kontact Eylül 1993‟de kapanmıĢ, Rusça ve 

Türkmence yayımlanan Türkmenistan Sevodnya’da kısa bir süre yayınlanıp 

yayın faaliyetlerine son vermiĢtir. 

http://en.trend.az/regions/casia/turkmenistan/2004185.html
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Ġnternet ve Haber Ajansları: Mevcut haber ajansı Türkmen Devlet 

Haber Ajansı olarak bilinen (TSNS) Türkmen hükümetinin resmi haber 

ajansıdır. Genellikle ülke geneline ve yurt dıĢına haber temini bu ajans aracılığı 

ile gerçekleĢtirilmektedir. Gazetelerin haber içeriklerinin büyük oranda benzer 

olması haber teminini söz konusu ajanstan sağlamaları nedeni iledir. Bu da 

halkın gazetelere fazla ilgi göstermemesine neden olmaktadır. Ġnternet 

kullanımı artmakla beraber yeterli düzeyde değildir. Genellikle büyük Ģehirlerde 

bulunan internet cafelerde internete eriĢimin kontrollü olduğu bilinmektedir.  

Türkmenistan‟da Radyo ve Televizyon KuruluĢları: 5 devlete ait 

televizyon kuruluĢu, 5 de radyo istasyonu bulunmaktadır. Tamamen devlete ait 

olan ve özel teĢebbüsün henüz bir giriĢimde bulunmadığı yayıncılık alanı 

dünyada örneği az bulunan bir sistemdir.  Devlete ait olan TMT 1.kanalında 

ülke geneline yayın yapılmakta olup yayınların ülkenin %98‟ine ulaĢtığı 

bilinmektedir. TMT 1. Kanalı daha çok siyasi iradenin görüĢ ve düĢüncelerini 

halka aktarmakta, TMT 2. Kanalında ise yayın ağırlığı müzik ve eğlence 

ağırlıklı olarak devam etmektedir. TMT 1 ve TMT2 yayın açısından daha eski 

ve yayınların ülke geneline ulaĢımı açısından da daha avantajlı televizyon 

kanallarıdır. Radyo 1 isimli devlet radyosunun yayınları da TMT paralelinde 

sürdürülmektedir. Türkmenistan‟da kablolu yayıncılık giriĢimleri mevcuttur. 

1994 yılına kadar da ticari veya özel yayıncılık kanallarının yayın giriĢimleri de 

olmuĢtur. Ancak bu giriĢimler yasal açıdan yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile 

uzun ömürlü olamadılar. ĠletiĢim Bakanlığı yayıncılık lisanslarını, frekans 

dağılımını ülke genelinde kontrol etmektedir. Rus Televizyon Kanalı ORT de 

ülkede yayın yapmaktadır. ORT programları yayınlanmadan önce özel bir 

komisyon tarafından kontrol edilmektedir. Uydu çanakları sahipleri için yabancı 

televizyon programlarına eriĢim söz konusudur ancak, çanak antenler ortalama 

yurttaĢ için ekonomik sayılmayacak ücretlere tabidir. Teknik ve içerik açısından 

yayıncılık Sovyetler Birliği döneminden beri geliĢme göstermemiĢ aksine 

öncelikle teknik alt yapı eskimiĢtir. Ġçerik açısından da çeĢitli ve çoğulculuğa 

dayalı bir yayın politikası izlenememektedir. 

Değerlendirme: 27 Ekim 1991‟de bağımsızlığın ilanıyla baĢlayan 

yapılanma döneminde sosyo-ekonomik alanda önemli geliĢmeler kaydeden 

Türkmenistan, medya alanında aynı atılımları gerçekleĢtirememiĢ, geliĢim 

stratejileri ülkeden ülkeye değiĢmekle birlikte kitle iletiĢim alanında ele 

aldığımız beĢ Türk Cumhuriyeti‟nden medyaya iliĢkin en az mesafe kaydeden 

ülke olmuĢtur. Sovyet sonrası döneme bakıldığında Türk Cumhuriyetlerinin 

hemen hepsinin anayasalarında katılımcı yönetime, demokratik sisteme, basın 

ve ifade özgürlüğüne yönelik düzenlemeler dikkat çekmekle birlikte uygulama 

alanında aynı geliĢmenin gerçekleĢmediği bilinmektedir. Türkmenistan, 

bağımsızlık sonrası dönemde gerekli yasal alt yapıyı oluĢturmuĢ olmasına 

rağmen özel yayıncılık giriĢimlerine olanak tanımamıĢ, medya merkezi devlet 

kontrolünde ve etkisinde olmaya devam etmiĢtir. Ġnternet kaynaklarındaki 
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devlet kontrolü ve etkisi de sürmekte, Türkmenistan‟da yeni değiĢtirilmeye 

çalıĢılan ve bu konuda bazı uluslararası kuruluĢlarla iĢbirliği yapılan medya 

yasaları,  Sovyetler Birliği döneminden kalma düzenlemeleri hala içermektedir.  

Dikkat çeken düzenlemeler arasında basın kuruluĢlarının kurum içi 

talimatlarında haber olarak verilmemesi gereken ifadeler yer almaktadır.   

Örneğin silahlı kuvvetlerde meydana gelecek bir kaza, sınır komĢularıyla 

yaĢanabilecek herhangi bir sorun, ülkede meydana gelen bir doğal afet, kaza, 

vb. gibi vatandaĢın devlete duyduğu güveni sarsacak konuların ele alınmaması , 

(ki bu konuların sayısının bazı kurum içi talimatlarda 200‟ü bulduğu 

bilinmektedir) istenmektedir (Budak;2003, 137).Türkmenistan uluslararası 

kuruluĢlar tarafından da dünyanın en sorunlu medya sistemine sahip 

ülkelerinden birisi olarak gösterilmektedir.  

 

GENEL DEĞERLENDĠRME 

Sovyetler Birliği‟nin dağılmasından sonra Rusya zor bir ekonomik süreç 

yaĢamıĢtır. Gerek içinde bulunduğu ekonomik kriz, gerekse siyasi yeniden 

yapılanma sürecinde Bağımsız Devletler Topluluğu olarak bilinen ülkelere fazla 

önem vermemiĢtir. Ayrıca geleneksel olarak bu ülkelerin Rusya‟dan fazla 

uzaklaĢmayacağına dair bir ön kabul de mevcuttur.  Ancak Rusya‟nın 

durumunu toparlayıp bölge ülkeleri üzerinde etkisini artırmaya baĢladığı 

dönemde baĢta Gürcistan‟da, ardından Ukrayna ve Kırgızistan‟da Batı destekli 

devrimlerin gerçekleĢmesi Rusya‟nın baĢta Karadeniz olmak üzere bu ülkelere 

yönelik politikasını yeniden gözden geçirmesine neden olmuĢtur. Nitekim 

SSCB‟nin dağılmasından sonra eski Sovyet Cumhuriyetlerinde yaĢanan geçiĢ 

süreci, bir çok yeni cumhuriyet açısından oldukça sancılı bir dönem olarak 

bilinmektedir. Bu ülkelerin bazıları, etnik çatıĢmalar ve toprak sorunları 

yaĢamıĢ, diğer bazılarında ise iç savaĢ ve darbeler meydana gelmiĢti. Oldukça 

kanlı sahnelerin yaĢandığı bu dönemde, Soros ve ABD iyi bir hazırlık devresi 

geçirmiĢ ve kurulan “Açık Toplum Örgütleri” vasıtasıyla devrimlerin altyapısı 

oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır Aradan geçen yaklaĢık on yıllık süreçten sonra ilk 

kıpırdanmalar Gürcistan‟da yaĢanmıĢtır (Oğan, 2005). 

Bu cumhuriyetlerdeki demokratik sürece geçiĢ aĢamasında içsel ve dıĢsal 

zorlukların etkisiyle yönetsel düzeyde birtakım sorunların çıkması da adeta 

kaçınılmaz olmuĢtur. Bu cumhuriyetlerin çoğunun yöneticileri, Sovyet 

Komünist Partisi‟nde görev almıĢ kiĢilerdir.  Bu yöneticilerin, siyasi tecrübeleri, 

(ülke yönetiminde önemli bir rol oynamıĢ olsalar da) uygulamalarda bazı 

farklılıklara rağmen devleti bütün kurumlarıyla kontrol altına alma çabaları, 

devlet halk iliĢkisinde kopmalar, basın ve ifade özgürlüğü gibi konulardan kaygı 

duymaları, medyayı kontrol etme isteklerinden vazgeçmemeleri gibi sorunlara 

neden olmaktadır. Bu açıdan en önemli örnek Türkmenistan‟da otoriter bir 
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rejimin halen hakim olduğu ve basının da özgürlük vasfından çok devlet tekeli 

ve kontrolünde faaliyet gösterdiği (Yalçınkaya; 2001:70-72) görülmektedir.  

 

BaĢka bir ifadeyle; 

 
Liderlerin sağlıklı uluslaşmadan uzak hareket etmeleri ve 

altyapısal çabalara yeterince önem vermeden, daha çok 

simgeselliği öne çıkaran biçimsel bir ulus oluşturmaya 

yönelmeleri, var olan zorlukları çözümü güç, kalıcı yapısal 

sorunlara dönüştürmekte, bu ise, toplumda kalıcı ve güçlü bir 

dayanışma ruhunun oluşmasını engellemektedir. Bu ülkelerde, 

ulusal bütünleşme sorunu aşılamadığı ve yönetimin ulusu bir 

bütün olarak temsil etme kapasitesine ulaşamadığı sürece 

sosyal ve siyasal istikrarsızlıkların süreceği görülmektedir. 

Yani buralarda iktidarların değişmesi çok önemli değildir. 

Önemli olan ulusal kimliğin demokratik, çoğulcu bir mantıkla 

inşası ve bu sayede sosyal bütünleşmenin sağlanmasıdır. Aksi 

halde özellikle Batı etkisi bu ülkelere nüfuz ettikçe sosyal 

patlamalar ve siyasette büyük kırılmalar görülebilir. Zaten 

Ukrayna ve Gürcistan’da yaşanan devrimlerin, yeni Türk 

cumhuriyetlerine de sıçrayarak Kırgızistan’daki iktidarın 

değişmesine yol açması, Azerbaycan ve Özbekistan’da da 

etkilerini göstermesi böyle bir geleceğe işaret etmektedir 

(Kurubaş,2006;133).” 

 
Genç Türk Cumhuriyetleri‟nde, bağımsızlık sonrası dönemde medyanın 

çok uzun sayılamayacak geçmiĢi hem olumlu sayılabilecek hem de olumsuz 

olarak değerlendirilebilecek birçok süreç veya adımı içermektedir. Bu dönem 

doğrudan devlet kontrolünün ve devlet kontrolü yoluyla propaganda 

faaliyetlerinin resmi anlamda terk edildiği bir dönem olmakla birlikte özgür 

basının tam anlamı ile oluĢturulabildiği bir dönem de olamamıĢtır.   

Kuramsal açıdan yapılan değerlendirmelerde ise kitle iletiĢimin felsefi 

temellerinin liberal-çoğulcu, sosyal sorumluluk veya demokratik katılım 

kuramlarının getirdiği koĢulları genel anlamda karĢılamadığı daha çok Sovyet-

Komünist Kuramın ve Otoriter Kuramın yeni bir değerlendirmesi olan Yeni 

Otoriter Kurama uygun olarak geliĢtiği, ülkeden ülkeye farklılıklar mutlaka 

olmakla birlikte özellikle kontrol yol ve yöntemleri açısından bakıldığında, 

lisans vermek (özellikle radyo ve televizyonda özel giriĢimin önünde 

engelleyici, iĢlemlerin uzun sürdüğü, bazen yıllarca frekans ve lisans tahsisinin 

yapılamadığı, bu yönüyle yıldırıcı veya vazgeçirici etki eden) yasal takibat 

(özellikle iftira veya kiĢilik haklarına hakaret içerdiği iddia edilen yayın 

yapanların cezalandırılması, hapis cezası veya meslekten men edilme gibi 
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yaptırımları olan bir kontrol yöntemi) veya özel vergiler (hem tiraj hem kar 

paylarından alınan bu yönüyle de ek bir maliyet gerektiren bir kontrol yöntemi) 

olarak sınıflandırılacak yeni yöntemlerin veya eskinin yeniye uyarlanmıĢ 

kontrol yöntemlerinin uygulandığı görülmektedir. Yeni Otoriter Kuramda daha 

örtük kontrol veya daha çok içsel veya kendini kendini kontrol denilen 

yöntemlerle devlet etkisi devam etmektedir. Yoğun ticarileĢme etkisi de daha 

çok medya kuruluĢlarına hakim olan kiĢi veya grupların mevcut siyasi 

iktidarlarla yakın iĢbirliği veya bağlarını güçlendirme çabalarını medya alanında 

devam ettirme çabalarını ve bu yönüyle medyanın eleĢtirel olmaktan çok 

uzlaĢıcı olmak gibi bir iĢlev üstlendiği yapıyı güçlendirmektedir. Bazı ülkelerde 

özgür basına yönelik adımlar atılmıĢ ise de diğer bazı ülkelerde bu süreç henüz 

baĢlamamıĢ gibidir. Ülkeler arasında mutlaka önemli farklılıklar vardır. Yani 

tek bir kuramsal bakıĢ açısı veya değerlendirmenin yetmeyeceği de aĢikardır.  

Azerbaycan, bu bölgedeki en önemli ülkelerden biridir. Medya alanında 

her yönden önemli adımlar atmıĢ bir ülkedir. Medya alanındaki geliĢim 

ekonomi sektöründeki adımlarla çok yakından ilgili olmuĢtur. Durgunluk ve 

kriz dönemlerinde medya sektöründe yaĢanan dalgalanmalar medyanın geliĢim 

sürecini etkilemiĢtir. Bir baĢka önemli sorun ise özellikle aĢırı siyasallaĢmıĢ ve 

ticari grupların etkisine girmiĢ bir basın sistemi olmuĢtur. Bu durum, etnik 

gerginliklerin tam ortasında bulunan Azerbaycan da gerilimi dönem dönem 

tetikleyen bir faktör olmuĢtur. Azerbaycan genç, dinamik ve güçlü bir alt yapıya 

sahiptir. Özellikle internet kullanımında bu dinamizm kendini hissettirmektedir. 

Ülkedeki siyasi geliĢmeler medya sektörünün geliĢimini her yönden etkilemeye 

günümüz koĢullarında da devam ettirmektedir.  

Kırgızistan kendisini “demokrasi adası” olarak tanımlamıĢ ve Merkez 

Asya ülkelerine göre daha özgür demokratik bir cumhuriyet olduğu da sık sık 

uluslararası kamuoyunda dile getirilmiĢtir. Ancak üst üste yaĢanan halk 

ayaklanmaları sonrası yaĢanan siyasi istikrarsızlık medya alanında da kendini 

göstermiĢ ve özellikle muhalif medyada gerginlik dönemi baĢlamıĢtır.  

Kırgızistan 1990‟ların baĢında diğer cumhuriyetlere göre Merkezi Asya‟nın 

Ġsviçre‟si olarak tanımlanmıĢ, ülke bağımsızlığının ilk yıllarında demokratik 

geliĢmeler ile basın ve ifade özgürlüğü açısından önemli geliĢmelere sahne 

olmuĢtur. Kırgızistan, Anayasası‟nda ve ilgili medya yasalarında sansürü 

yasaklamıĢ,  basın ve ifade özgürlüğünü teminat altına almıĢ, devlet tekelini 

kırmıĢ ve özel giriĢime izin vermiĢtir. Ancak Kırgızistan‟da medya alanındaki 

sorunlar sonraki yıllarda artıĢ göstermiĢ, günümüzde de çözüm bekleyen çok 

sayıda sorun ile tam olarak sağlıklı iĢleyemeyen bir medya sistemine sahip 

olmasına neden olmuĢtur. Özellikle ülkenin etnik gerginliklere açık olan sosyal 

yapısı Merkezin kontrollü politikalar üretmesine ve muhalif sayılabilecek 

medya giriĢimlerine sıcak yaklaĢmamasına neden olmaktadır.  

Türkmenistan ise özgür basın konusunda önemli sorunları olan bir 

cumhuriyettir.  Türkmenistan‟da komünizmin ideolojik atmosferinden çok 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2013 

27 

 

farklı bir geçiĢi medya anlamında yaĢamamıĢ gibidir.  Türkmenistan‟da 1991 

yılında bağımsızlıktan hemen sonra kısa süren bir dönem yaĢanmıĢ; 6 ay kadar 

bir süreyi kapsayan bu dönemde devletten bağımsız birkaç dergi ve gazete 

yayınlanmıĢtır Gazete, okuyucularının ve devletten farklı görüĢlerin iletilmesi 

konusunda aktif rol üstlenmiĢ, ancak çok kısa süre yayın hayatında kalabilmeyi 

baĢarmıĢtır. 1991 yılının ilk altı aylık döneminden sonra Saparmurat Niyazov 

(TürkmenbaĢı) politik toplantıların, gösterilerin, bağımsız yayınların 

yasaklandığını belirtmiĢ ve bu süreç TürkmenbaĢı‟nın ölümünden sonra da 

büyük ölçüde değiĢmemiĢtir.  

Özbekistan ise Perestroikanın ilk yıllarında ve Sovyetler Birliğinin son 

döneminde tüm yayınların yayın aĢamasından önce ön bir denetimden geçmesi 

gerekliliğini içeren bir hükümet kararı yayınlamıĢtı. Özbekistan‟da 

bağımsızlığın sonrasında ve ilk yıllarında resmi bir bilgi içermeyen, hükümet 

etkisinden bağımsız çok fazla enformasyona ulaĢım Ģansı olmayan bir ülke 

olarak uluslararası kamuoyu tarafından sorunlu bir medya sistemine sahip 

olarak belirtilmiĢtir.  Özbekistan, günümüzde eleĢtirel olmaktan uzak bir basın 

anlayıĢına sahiptir. Oto-sansür ve gazetecilerin zorlu çalıĢma koĢulları genel 

anlamda basın performansını etkilemektedir. 

Kazakistan bağımsızlığının ilk dönemlerinden beri  özgür basın açısından 

önemli geliĢmelere de sahne olan bir ülkedir.. Özellikle programcılık kaynakları 

açısından Merkezi Asya‟daki komĢularından daha ileri bir durumdadır. Ulusal 

düzeyde yayın yapan özel yayın kuruluĢlarının, canlı yayın stüdyoları, program 

üretim ve dağıtım merkezleri bulunmaktadır.  Reklam gelirleri açısından da 

Kazakistan, diğer Türk Cumhuriyetleri‟ne göre daha iyi bir durumda olup kendi 

kendine yeterliliği sağlayabilen özel yayın kuruluĢlarına sahiptir. Ancak 

ekonomi sektöründeki değiĢim ve dalgalanmalardan reklam gelirleri de 

etkilenmekte ve özel yayıncılığın geliĢmesi istikrarlı bir ekonomik dengenin 

kurulabilmesi ile yakından iliĢkili görülmektedir. Ancak söz konusu 

cumhuriyetlerdeki siyasal elit, özellikle 1990‟lı yılların ortalarından itibaren 

kontrol edilemeyen yayınların ve gazetelerin birer tehlike arz edebileceğini fark 

edilmiĢ, alana yönelik daha sıkı denetim ve kontrol uygulanmıĢtır. Örneğin 

Kazakistan‟da radyo televizyon kuruluĢlarının frekanslarının dağıtımında bu 

süreç yaĢanmıĢtır.  

Bağımsızlık sonrası dönemde ABD baĢta olmak üzere batılı ülkelere ait 

fonlar tarafından bölge ülkelerine ayrılan maddi desteğin önemli bir bölümü 

medya sektörüne yönlendirilmiĢtir. “Batı tarzı gazetecilik” veya “demokrasiyi 

yerleĢtirmek” “basın ve ifade özgürlüğüne destek sağlamak” gibi  genel isimler 

altında yönetilen bu projelerde harcanan maddi tutar medya alanına batılı 

ülkelerin ne kadar büyük bir ilgi ile yaklaĢtıklarının bir göstergesi olarak 

değerlendirilebilir. USA‟nın ve USAID‟in 1989‟dan beri en az 760 milyon 

doları Merkezi Asya ve Doğu Avrupa ülkelerine medya konusunda destek 

vermek için yönlendirdiği görülmektedir. Avrupa Ülkeleri‟nin ve 
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organizasyonlarının da bölge ülkelerine çok büyük maddi desteği olmuĢ, en 

büyük miktar maddi desteği de George Soros Vakfına ait “Open Society”‟ 

yapmıĢtır. Soros Vakfı‟nın 1991 yılından beri yaklaĢık 595 milyon dolar kadar 

maddi desteği yine aynı bölgelere medya için aktardığı  (Kenny&Gross, 

2008;516) bilinmektedir.  

Bölgede yaklaĢık 80 civarında radyo ve televizyon kuruluĢuna teknik ve 

eğitim desteği veren ANESMI gibi batılı kuruluĢlar, gerek Kazakistan‟da 

gerekse bölge ülkelerinde ilk bağımsızlık yıllarında oldukça etkin rol 

oynamıĢtır. Bölge genelinde USIAD‟ın finansal desteği ile bazı meslek içi 

eğitim ve hizmetlerin yürütülebildiği bilinmektedir. Basın etiği açısından 

profesyonel meslek örgütlerine büyük sorumluluklar düĢmektedir. Ancak 

profesyonel kuruluĢların da batı finans kaynaklarına bağımlı olması üzerinde 

düĢünülmesi gereken önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bölgedeki medyanın geliĢimi açısından atılan adımların en 

önemlilerinden biri “ 9 Agit Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı” 9. Orta Asya 

Medya Konferansı‟dır  (1- 2 Kasım 2007‟de DuĢanbe). Konferansın konusu 

“Orta Asya’da Medyanın Kendi Kendini Düzenleme İlkelerini Belirlemek ve 

Öz_Denetim” (Self Regulation)‟tir. Orta Asya Cumhuriyetlerinden 

katılımcıların iĢtirak ettiği toplantıda, Orta Asya‟da medya özgürlük ortamının 

iyileĢtirilmesi için medya özdenetimin koĢullarının çerçevesi ve nasıl 

geliĢtirilebileceği üzerinde durulmuĢ, Orta Asya Cumhuriyetlerinde medya 

özdenetimin yaygın anlamda geliĢtirilemediğine dikkat çekilmiĢ, profesyonel 

medya özdenetim koĢullarının medyanın kendisi tarafından oluĢturulması 

gerektiği vurgulanmıĢtır. Özellikle haber kuruluĢlarının her yıl yenilenmesi 

gereken haber kodlarını kendi içlerinde belirlemelerinin gerekliliğine, medya 

öz-denetim ilkelerinin devlet etki ve denetiminden, devlet çıkarlarından uzak 

olarak belirlemenin önemine, etik kodların katı kurallar değil, özgür ama 

sorumlu bir basın ortamını oluĢturmaya yönelmesi gerektiğine dikkat 

çekilmiĢtir. Ardından düzenlenen 10. Orta Asya Medya Konferansı‟nın konusu 

ise “Kamu Hizmeti Yayıncılığının Geleceği ve Dijital Yayına GeçiĢ” olmuĢtur. 

Özellikle dijital yayıncılığın kamu hizmeti yayıncılığının finans sorunu ile olan 

iliĢkisi üzerinde durulmuĢ, konunun acil bir çözüm bekleyen bir dorun olduğu 

vurgulanmıĢtır. 

Bir baĢka önemli uluslararası toplantı “Türk Dili KonuĢan Ülkeler ve 

Toplulukları 2. Medya Forumu”, Azerbaycan'ın baĢkenti Bakü'de 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Forumda alınan karar gereği “Türk Medya Platformu” 

kurularak çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. ''Türk Medya Platformu ÇalıĢma Grubu'' 

toplantısı hakkında da bilgi veren yetkililer, bu toplantıya, Azerbaycan, 

Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Türkmenistan ve Irak Türkmenlerinden seçkin 

medya mensuplarının katıldığını, merkezi Ankara'da olacak ''Türk Medya 

Platformu'' kurulması yönünde karar alındığını ve platformun deklarasyonunun 

ise Bakü'ye bırakıldığını ifade etmiĢlerdir. Türk Medya Platformu çatısı altında 
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Türkçe konuĢan ülkeler ve Türk toplulukları medyasının bir araya 

gelebileceğini, sorunlarını tartıĢabileceğini ve bir ağ oluĢturabileceklerini dile 

getirilmiĢ, bu adımın çok önemli bir geliĢme olduğu belirtilmiĢtir. 

(http://www.dha.com.tr/turk-medya-platformu-kuruldu_228171.html) Bu 

dönemde TRT‟nin (TRT-Türk)‟ün Türk Dünyası televizyonu olma çalıĢmaları 

da konuya iliĢkin bir baĢka geliĢme sayılabilir. TRT-Türk, hem yayınlarıyla 

hem de bölge ülkelerindeki medya mensuplarına yönelik eğitim çalıĢmaları ile 

faaliyetlerini sürdürmektedir. TRT-Türk, Türk Cumhuriyetleri‟nden çeĢitli 

medya çalıĢanlarına eğitim, meslek içi geliĢim kursları düzenlemektedir. Bu 

doğrultuda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan‟dan yapımcılar, 

yönetmenler, ıĢık, ses, kamera, kurgu gibi konularda eğitim almaktadırlar. Tüm 

bu faaliyetler önemli olmakla birlikte, belli bir koordinasyon, iĢbirliği, geniĢ bir 

tabana yayılımı açısından eksiklikler söz konusudur.  

Bölge ülkelerinde genel olarak medyanın geliĢimi ve basın- ifade 

özgürlüğü ile ilgili sorunları bazı temel baĢlıklar altında toplamak mümkündür.  

 

 Gazetecilerin eğitimi tatmin edici olmaktan uzaktır. Eski 

Sovyet geleneklerinin egemen olduğu bir gazetecilik eğitimi 

söz konusudur. Bölge ülkelerdeki gazetecilik eğitimi veren 

üniversitelerin ilgili bölümlerinin desteklenmesi ve 

geliĢtirilmesi acil bir gerekliliktir.. 

 

 Özel basın yayın kuruluĢlarının yeterli reklam gelirleri 

yoktur. Ayrıca ticari sektörel geliĢmenin desteklediği basın 

kuruluĢları, bağımlı güdümlü bir yapı içinde çalıĢmaktadır. ĠĢ 

adamlarının veya iĢ çevrelerinin yoğun etkisi vardır.ĠĢ 

adamlarının bölge ülkelerindeki siyasi aktörlerle özellikle 

iktidarla olan iliĢkilerini olumlu tutma eğilimi medyanın 

gündemini de önemli ölçüde etkilemektedir.  

 

 Kamusal yayın yapan yani devlet kontrolündeki basın yayın 

örgütleri ülkeden ülkeye kısmi farklılıklar gösterse de 

kontrollü merkezi bir yapı içinde çalıĢmakta, resmi ve 

devlete ait söylemi büyük ölçüde korumaktadırlar. Radyo ve 

televizyon yayıncılığı hala bürokrasinin ve iktidarın etkisi ve 

denetimindedir.  

 

 Etik düzenlemeler ile profesyonel gazetecilik kuruluĢlarının 

geliĢimi sınırlıdır. Söz konusu düzenlemeler, genel anlamda 

teknolojik geliĢmelerin etkisi ile doğan etik sorunları da 

http://www.dha.com.tr/turk-medya-platformu-kuruldu_228171.html
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gidermeye yetmemektedir. (Ġnternet gazeteciliği ve internet 

hukukunun sorunları gibi)  

 

 ABD‟nin bölge ülkelerine yönelik ilgisi uzun vadeli 

çıkarlarını koruma planları medya alanında da kendini 

göstermektedir. DemokratikleĢtirme, medya reformu, basın 

ve ifade özgürlüğünü geliĢtirme vaat ve faaliyetleri doğrudan 

ABD‟nin uzun dönemli çıkarları ile ilgilidir. 

 

 Rusya‟nın da bölge ülkeleri ile ilgili çıkar ve beklentileri 

mevcudiyetini sürdürmektedir. Özellikle medya alanında Rus 

Tv Kanallarının, gazetelerinin ve Rusça yapılan yayınların ve 

Rusça yayınlanan gazetelerin ilgiyle takip edilmesi, dil 

konusundaki avantajı Rusya‟nın medya üzerinde belli bir 

hakimiyeti genel anlamda sürdürebilmesine neden 

olmaktadır. Bu da sosyo-kültürel politikaları açısından 

Rusya‟yı ön plana çıkarmaktadır. 

 

 Yasalar ve uygulamalar arasındaki farklar 22 yıl sonra da 

devam etmektedir.  Bölge ülkelerinin kendine özgü koĢulları 

devlet ve medya iliĢkilerini komplike bir boyuta taĢımakta, 

var olan kuramsal çerçeveler ülkelerin kendine özgü 

koĢullarını yanıtlamakta yetersiz kalmaktadır. 

 

 Bölge ülkelerinde önemli ve öncü bir rol üstlenebilecek bir 

diğer ülke olan Türkiye, bölge ülkelerine yönelik medya ve 

iletiĢim alanında uzun vadeli, istikrarlı, kalıcı politikalar 

üretememiĢ, iĢbirliği faaliyetleri yetersiz kalmıĢtır. Çabalar 

son birkaç yılda artmıĢ görünse de yeterliliği tartıĢılabilir 

boyuttadır. Bu konuda eğitim verecek (doktora, yüksek 

lisans vb.) kurum ve kuruluĢların faaliyetlerine ihtiyaç 

vardır.  

 Bölge ülkelerindeki kuramsal alt yapıya yönelik akademik 

çalıĢmalar da son derece sınırlı kalmıĢtır. Gerek batılı 

akademisyenlerin gerekse bölge ülkelerinde çalıĢan bilim 

insanlarının medyanın kuramsal geliĢimi karĢısında cevap 

bekleyen soruları karĢılamada yeterli kuramsal bilgi 

birikimini henüz oluĢturamadıkları, bölge ülkelerindeki 

medya sistemlerine yönelik gerek özgün araĢtırmaların 

gerekse derlemelerin istenen düzeyde olmadığı görülmüĢtür. 
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Yeni Otoriter Kuram olarak bilinen düĢünsel alt yapıya 

yönelik ilk kuram çalıĢması da bu anlamda bir boĢluğu 

doldurabilir.  

 

SONUÇ 

  GeçmiĢin izlerini bağımsızlıklarının üstünden geçen yirmi iki yıl 

içinde henüz tam olarak silememiĢ Türk Cumhuriyetleri‟nde medya 

alanı,  elit grupların rekabetlerinden, siyasi ve ideolojik sürtüĢmelerin 

etkilerinden, iç istikrarsızlıklardan, ekonomik sorunlardan ve dıĢ 

ülkelerin bu ülkelerdeki çıkarlarını koruma ve güçlendirme çabalarından 

kaynaklanan, kökenleri ekonomik, siyasi, sosyal ve uluslararası 

nitelikteki birçok alanda bulunabilen problemlerle karĢı karĢıya 

kalmıĢtır. Tüm bu sorunlar, söz konusu ülkelerin  sağlıklı ve istikrarlı  

demokrasi rejimlerini kurma çabalarını etkilemektedir. Türkiye‟nin kitle 

iletiĢim alanında söz konusu cumhuriyetlere verebileceği destekler çok 

önemliyken ülkenin bu konuda kalıcı, istikrarlı, rasyonel ve uzun 

dönemli politikalarında önemli eksiklikler ve yetersizlikler mevcuttur. 

BaĢka bir çalıĢmanın kapsamını oluĢturan ve söz konusu çalıĢmanın 

sınırlılıkları dıĢında kalan bu konu, Türkiye‟nin bölgede medya alanında 

egemenlik kurma çabalarında etkin konumda bulunan Amerika BirleĢik 

Devletleri ve Rusya dıĢında önemli bir ülke olması nedeni ile mutlaka 

rasyonel ve uzun vadeli bir zeminde geliĢecek projelere ihtiyaç 

duyulduğunu göstermektedir.  
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2020 EXPO ADAYLIK SÜRECĠNDE TARĠHĠ VE KÜLTÜREL  

DEĞERLERĠ ĠLE BĠR TURĠZM ġEHRĠ: ĠZMĠR

 

Cengiz Kahraman


 

ÖZET 

Ġzmir, Türkiye‟nin batısında, Ege Denizi kıyısında kendi adını verdiği 

körfezin bitiminde yer almaktadır. Nüfus ve ekonomik büyüklük açısından 

Türkiye‟nin 3.büyük Ģehridir. 2012 yılı nüfus verilerine göre Ġzmir‟de 3.661.930 

kiĢi yaĢamaktadır. Coğrafi konumu, uygun iklim ve topoğrafya Ģartları 

nedeniyle Ġzmir, tarih boyunca çok çeĢitli medeniyetlerin ilgi alanı olmuĢ, tarihi 

ipek ve baharat yollarının bitim noktasında bulunmasıyla adeta Anadolu‟dan 

Avrupa‟ya açılan bir kapı iĢlevi görmüĢtür. ġehirde ilk yerleĢimlere ait kalıntılar 

M.Ö 3000-4000 yılları arasına tarihlenmektedir. Sırasıyla Ġyonya, Lidya, Pers, 

Büyük Ġskender, Bergama Krallığı, Roma Ġmparatorluğu, Doğu Roma 

Ġmparatorluğu, Osmanlı Ġmparatorluğu yönetiminde kalan Ģehir, 29 Ekim 

1923‟te Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilanıyla modern Türkiye‟nin önemli 

Ģehirlerinden biri olmuĢtur. Ġzmir‟in geçirdiği zengin tarihsel süreç birçok 

medeniyete ait önemli tarihi, kültürel ve dini kaynaklara sahip olmasını 

sağlamıĢtır. Ġzmir‟in ilçelerinden Selçuk‟ta bulunan Efes antik Ģehri ve 

Meryemana Evi, St.Jhon Bazilikası, Artemis Tapınağı; Bergama ilçesinde yer 

alan ve antik çağın en önemli sağlık merkezi durumundaki Asklepion‟u da 

bünyesinde barındıran Bergama antik Ģehri, Ģehir merkezinde ise Kadife Kale, 

Smyrna (Bayraklı-Tepekule), Saat Kulesi, Agora ve Kültürpark (Fuar Alanı) 

tarihi ve kültürel değerlerin birkaçıdır. Ġzmir, sahip olduğu tüm bu tarihi ve 

kültürel miras ile yoğun bir Ģekilde kültür ve inanç turizmine konu olurken, 

uygun iklim Ģartları, sahip olduğu yer altı ve yerüstü doğal kaynaklar ile deniz 

turizmi, doğa turizmi ve sağlık turizmine de sahne olmaktadır.  

Kültürel ve ticari açıdan ise Ģehirdeki en büyük organizasyon 1937‟den 

beri her yıl baĢarıyla düzenlenen “İzmir Enternasyonal Fuarı”dır. Çok uzun 

yıllar fuarcılık geleneği ve tecrübesine sahip olan Ġzmir, bilindiği gibi 

Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) tarafından düzenlenen 2015 yılı EXPO adayı 

olmuĢ ve çok az bir farkla Milano‟nun gerisinde kalmıĢtır. Bu çalıĢmada, 2020 

yılı EXPO adaylığını yineleyen Ġzmir‟in turizm ve Ģehir coğrafyası açısından 

genel bir değerlendirmesi yapılmıĢ, bu çerçevede yerleĢme tarihi, nüfus 

özellikleri, turizm, ulaĢım, sosyo-ekonomik durum vb. beĢeri ve iktisadi 

coğrafya özellikleri tanıtılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda 2020 EXPO‟sunun 
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Ġzmir‟de düzenlenebilmesi açısından Ģehrin güçlü yönleri irdelenmiĢtir. Ayrıca, 

Ģehrin yaĢadığı belli baĢlı sorunlar tespit edilmeye çalıĢılmıĢ ve bu sorunlara 

yönelik önerilere yer verilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İzmir, Turizm, Coğrafya, Expo 

 

 

IZMIR (TURKEY) AS A TOURIST ATTRACTION: 

 ITS HISTORICAL AND CULTURAL PROPERTIES 

 AND NOMINATION FOR EXPO 2020 

 

ABSTRACT 

Izmir extends along the outlying waters of the Gulf of Izmir. It is the 

third largest city in terms of population and economy. According to 2012 

population data, its population is 3.661.930. Thanks to its geographical 

position, mild climate and topographical properties, it has been an attraction for 

many civilizations throughout its history. It once served as a gate to Europe 

because of it location at the Anatolian extremity of the Silk Road and spice 

trade routes. Ruins of the first settlements date back to 3000-4000 BC. The 

city, which was ruled by Ionians, Lydians, Persians, Alexander the Great, 

Pergamum Kingdom, Roman Empire, Eastern Roman Empire and Ottoman 

Empire, respectively, finally became a territory of the Turkish Republic 

following the proclamation of republic on October 29, 1923. The historical 

process Izmir underwent furnished it with historical, cultural and religious 

properties bequeathed by various civilizations. Among the cultural and 

historical beauties are Ephesus (an ancient city), the House of the Virgin Mary, 

St. John‟s Basilica in the town Selçuk; Asklepion as the most important ancient 

medical centre and Pergamum, an ancient city in the town Bergama, and 

Kadife Kale, Smyrna (Bayraklı-Tepekule), the Clock Tower, Agora and 

Kültürpark (Fair site). All these properties have turned Izmir into a desirable 

place for cultural and belief tourism. Moreover, it is now a highly preferred 

destination for sea, nature and medical tourism thanks to its favourable climate 

and natural resources above and under the crust.  

The most prominent cultural and commercial organization in the city is 

Izmir International Fair, which has been annually held ever since 1937. Izmir, 

highly experienced in and possessing a long history of fair organization, bid to 

host EXPO 2015, which is organized by the Bureau of International 

Expositions, and narrowly lost to Milano. The present study carries out a 

general evaluation of Izmir, which has been nominated for EXPO 2020 again, 

from the perspective of human and urban geography and attempts to discuss its 

settlement history, demographical features and human and economic aspects 

such as tourism, transportation, socioeconomic situation and so on. From this 
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viewpoint, outstanding features of the city have been considered so as to 

contribute to Izmir‟s nomination for EXPO 2020. Furthermore, it was also 

aimed to determine certain problems of the city and to propose solution-

oriented suggestions.  

Keywords: Turkey, Izmir, Tourism, Geography, EXPO 

 

GĠRĠġ  

Anadolu‟nun Ege Denizi kıyı kuĢağında yer alan Ġzmir, tarihi geçmiĢi,  

kültür ve turizm özellikleri ile Türkiye‟nin en önemli Ģehirlerinden biridir. 

Ekonomik faaliyetlerin çeĢitliliğine imkan veren doğal Ģartların varlığı 

nedeniyle geçmiĢ çağlardan bu yana birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Ġzmir, 

ülkemizin büyük turizm, tarım ve sanayi sektörlerini bünyesinde barındıran 

Ģehirlerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Turizm faaliyetleri açısından 

deniz turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, sağlık turizmi ve doğa turizmi 

bölgedeki önemli turizm faaliyetlerindendir.  

Türkiye kıyılarının yaklaĢık üçte birini Ege Bölgesi kıyıları 

oluĢturmaktadır. Ege Bölgesi‟nin kıyı uzunluğu 2487 km‟dir. Bölgede, jeolojik 

süreçler sonucu oluĢmuĢ dağların kıyıya dik uzanması nedeniyle, kıyı Ģeridinde 

irili ufaklı birçok körfez ve yarımada meydana gelmiĢ, denizden iç bölgelere 

doğru uzanan yüksek alanlar (horst) ve çöküntü ovaları (graben)  oluĢmuĢtur. 

Ege kıyılarında, dağların denize dik olan konumu, deniz etkisinin iç bölgelere 

sokulabildiği Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay gibi 

graben sahalarında geniĢ kıyı alanlarının oluĢmasını sağlamıĢtır. Ege Bölgesi 

kıyı kesiminde belli baĢlı körfezler kuzeyden güneye sırasıyla; Edremit, Dikili, 

Çandarlı, Ġzmir, KuĢadası, Güllük, Gökova ve Hisarönü körfezleridir. Ġzmir ise 

Ege kıyı kuĢağının merkezi kısmında kendi adını verdiği körfezin bitiminde yer 

almaktadır. 37 45-39-15 K enlemleri ile 26 15-28 20 D boylamları arasında 

bulunan ilin yüzölçümü yaklaĢık 12.000 km
2
 dir.  
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Şekil:1 İzmir’in Lokasyon Haritası 

 

Tarihsel süreç içerisinde Ģehrin önemini kavrayabilmek ve beĢeri 

coğrafya özelliklerini açıklamak bakımından burada kısaca Ġzmir‟in doğal çevre 

özelliklerine değinmek yerinde olacaktır. 

 

GENEL COĞRAFĠ ÖZELLĠKLER 

Ege kıyılarındaki topografik Ģartlar, baĢta tarım olmak üzere çok yönlü 

ekonomik faaliyetlere müsaade eden uygun iklim Ģartları, Ege Denizi‟nin her iki 

yakasında ve Ege adalarında yaĢayan toplulukların her dönemde ilgisini 

çekmiĢtir. Bölgede kıyıların girintili çıkıntılı bir yapı arz etmesi, bir taraftan 

deniz içerisine sokulmuĢ yarım adaların; bir taraftan da korunaklı koy ve 

limanların oluĢmasına olanak sağlamıĢtır. Denize dik doğrultuda uzanan dağlar 

arasında yer alan depresyonlarda bölgenin verimli vadileri yer almaktadır. Tüm 

bu sebepler Ege kıyılarının tarihsel süreç içerisinde gözde yerleĢim yerleri 

olmasını sağlamıĢtır. 

Ġzmir gerek jeolojik ve jeomorfolojik özellikler açısından ilgi çekici bir 

coğrafyaya sahiptir. Bölgedeki yerĢekillerine temel oluĢturan Menderes masifi, 

(daha önceleri Likya-Karya masifi) bölgedeki yerĢekillerinin oluĢunda temel rol 

oynamıĢtır. Bu kütlenin kuzeyinde Gediz, merkezi kısmında Küçük Menderes, 

Turkey 

Ġzmir 
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güneyinde ise Büyük Menderes ovaları veya depresyonları yer alır. Bütün bu 

ova ve depresyonlar masifin neojen ve kuvaterner esnasında bir kısmının 

çökmesi, bazı kısımlarının yükselmesi sonucu oluĢmuĢ genç tektoniğin 

eserleridir (Ardos, 1985:15) Ġzmir‟de kabaca denize dik doğrultuda uzanan 

güneyde Bozdağlar ile kuzeyde Yunt dağı arasına yerleĢmiĢ Gediz vadisinin 

denizle sonlandığı bir depresyonda kurulmuĢtur. Bölgedeki yer Ģekillerinin geç 

jeolojik devirlerde oluĢması, kısa aralıklı faylardan yer yüzüne ulaĢan sıcak su 

kaynaklarının bulunmasını sağlamıĢtır. Antik çağlardan beri tedavi amaçlı 

kullanılan bu sular bölgede sağlık turizminin geliĢmesine olanak sağlamıĢtır.  

Ġzmir iline bağlı tarihi önemi yüksek olan Efes Antik Ģehrinde Küçük 

Menderes Nehri‟nin getirdiği alüvyonlar Ģehrin denizle olan bağlantısını M.Ö 

III. yy‟dan itibaren kesmeye baĢlamıĢtır. Yakın döneme kadar Küçük Menderes 

deltasını 8 km kadar ilerletmiĢtir. (Atalay, 1987:248). Burada tarihi liman antik 

kalıntılar içinde hala izlenebilmektedir. Bölgedeki akarsularda kısaca söz etmek 

gerekirse bunlar; Gediz, Bakırçay ve Küçükmenderes‟tir Bu akarsuların genel 

karakteristik özelliği yağıĢlara paralel olarak etkinlik kazanan kıĢın ise debisi 

oldukça düĢen düzensiz rejimli akarsular olmalarıdır. 

 

Tablo:1 İzmir’de yıllık ortalama sıcaklık ve yağış değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aylar Sıcaklık YağıĢ (mm.) 

O 8,9 114,4 

ġ 9,4 104,7 

M 11,8 77,9 

N 15,9 46,7 

M 20,9 25,8 

H 25,8 8,2 

T 28,1 2,3 

A 27,6 1,9 

E 23,7 17,5 

E 18,8 50,9 

K 13,7 103,3 

A 10,3 131 

Ortalama 17,90 684,6 (Yıllık) 
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Şekil:2 İzmir’de yıllık ortalama sıcaklık ve yağışın aylara dağılımı 

 

Bölgede, tipik Akdeniz iklimi görülmektedir. Bu iklimde, yaz ve kıĢ 

dönemlerinde farklı kökenli hava kütleleri etkili olduğundan, yaz mevsimi sıcak 

ve kurak bir özellik taĢırken kıĢ mevsimi ılıman ve yağmurlu bir özellik 

gösterir. Yıllık sıcaklık ortalaması 17,90 C, yıllık ortalama yağıĢ tutarı ise 684 

mm dir. (Tablo:1) GüneĢlenme süresi ise yaz aylarında 12 saati bulmaktadır. 

ElveriĢli iklim Ģartları deniz turizminin oldukça geliĢmesini ve yılın en az 6 

ayında yapılabilmesini sağlamıĢtır. 

Diğer taraftan zeytin ve turunçgil baĢta olmak üzere yetiĢtirilen tarım 

ürünleri Akdeniz iklimine uyum göstermektedir. Doğal bitki örtüsü ise 500-600 

m yükseltiye kadar maki, üst yükseltilerde kuru ormanlar Ģeklindedir. Maki 

formasyonu, Akdeniz ikliminin görüldüğü sahalarda asli orman örtüsünün 

tahrip edilmesiyle özellikle kıyı bölgelerinde geliĢim göstermiĢ 3-4 m 

yüksekliğinde ince gövdeli daima yeĢil yapraklı türlerden meydana gelmiĢ bir 

türdür (Dönmez,1976:85) 

Ġsmini Ġyonya döneminde kullanılan “Symirna” sözcüğünden alan Ġzmir, 

coğrafi konumu, turizme olanak sağlayan elveriĢli iklimi ve baĢta tarım olmak 

üzere çeĢitli ekonomik faaliyetlere konu olan topoğrafya Ģartları nedeniyle, 

birçok uygarlığın ilgisini çekmiĢtir. Ġzmir‟in de içinde yer aldığı bölge 

Anadolu‟dan gelen ticaret yollarının bitiminde yer almaktadır. Dolayısıyla Ġzmir 

ve çevresi deniz ticareti açısından da tarihin her döneminde önemini 

korumuĢtur. Sırasıyla Ġyonya, Lidya, Pers, Büyük Ġskender, Bergama Krallığı, 

Roma Ġmparatorluğu, Doğu Roma Ġmparatorluğu, Osmanlı Ġmparotorluğu 

yönetiminde kalan Ģehir, milli mücadele döneminde 9 Eylül 1922‟de Yunan 
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iĢgalinden kurtarılmıĢtır. 29 Ekim 1923‟te Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilanıyla 

modern Türkiye‟nin önemli Ģehirlerinden biri olmuĢtur. 

 

Tablo:2 1940-2012 yılları arasında İzmir ve Türkiye Nüfusu 

Sayım 

Yılı 

Nüfus Türkiye Nüfusuna 

Oranı (%) 
Ġzmir Türkiye 

1940 640.107 17.821.543 3,59 

1950 768.411 20.947.155 3,66 

1960 1.063.490 27.755.532 3,83 

1970 1.427.173 35.605.653 4,00 

1980 1.976.763 44.737.321 4,41 

1990 2.694.770 56.473.653 4,77 

2000 3.370.866 67.804.543 4,97 

2010 3.948.848 73.722.988 5,35 

2012 4.005.459 75.627.384 5,29 

 

Ġzmir ve Türkiye‟nin 1940-2012 yılları arasındaki nüfusu Tablo: 1‟de 

gösterilmiĢtir. 1940 yılında 640.107 olan nüfus, Türkiye‟de ĢehirleĢme hızının 

ivme kazandığı 1950 yılından itibaren giderek artmıĢ, 2012 yılına gelindiğinde 

4.005.459 olmuĢtur. BaĢka bir deyiĢle 72 yıllık periyoda 2012 yılında nüfus 

4.005.459‟a ulaĢarak 1940 nüfusuna göre yaklaĢık 7 kat artıĢ göstermiĢtir.  

Ġzmir‟de nüfusun bu kadar artmasında hiç Ģüphesiz ekonomik kökenli göçler 

etkili olmuĢtur. 

Tablo:1‟den çıkarılabilecek baĢka bir sonuç ise nüfusun Türkiye nüfusu 

içindeki oranıdır. Ġzmir‟in Türkiye genel nüfusu içindeki oranı 1940 yılında % 

3.59 iken bu oran 2012 yılına gelindiğinde % 5,29 olmuĢtur. 

Ġzmir, baĢta petro-kimya ve demir-çelik sanayi baĢta olmak üzere pek çok 

sanayi kolunun faaliyet gösterdiği bir Ģehirdir. Bunun yanı sıra gerisindeki 

verimli tarım alanları nedeniyle önemli bir tarımsal üretim büyüklüğüne 

sahiptir. Sahip olduğu tarihi ve kültürel miras nedeniyle de turizm fonksiyonunu 

gün geçtikçe arttırmaktadır. Tüm bu sebepler Ġzmir‟in gözde bir yerleĢim yeri 

olmasını sağlamıĢtır. Yanda ġekil:1 de ise dönemsel bazda Ġzmir ve Türkiye‟nin 

nüfus artıĢ hızları verilmiĢtir. 
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Tablo:3 1940-2012 yılları arasında İzmir ve Türkiye Nüfus Artış Hızı 

Dönem Yıllık Ortalama Nüfus ArtıĢ Hızı ‰ 

Ġzmir Türkiye 

1940-1950 20,04 17,53 

1950-1960 38,4 32,5 

1960-1970 34,19 28,28 

1970-1980 38,5 25,64 

1980-1990 36,32 26,23 

1990-2000 25,08 20,06 

2000-2010 17,14 8,72 

2010-2012 7,16 12,91 

Ortalama 27,1 21,48 

 

Nüfus artıĢ hızı 1940-1950 yılları arasında tüm Türkiye‟de olduğu gibi 2. 

Dünya savaĢının da etkisiyle çok fazla artmamıĢtır. Türkiye, 2.Dünya savaĢına 

aktif olarak katılmasa da bu dönemde (1940-1945) büyük oranda erkek nüfusun 

silah altına alınması nedeniyle doğumlar oldukça azalmıĢtır. Yine savaĢın 

etkileriyle ülkede önemli bir nüfus hareketliliği olmamıĢtır. Ancak, özellikle 

1950 yılından itibaren doğum oranlarının yükselmesi ve iç bölgelerden Ġzmir‟e 

doğru olan göç nüfus artıĢ hızına ivme kazandırmıĢtır. 1970-1980 aralığında 

%38,5 zirveye ulaĢan nüfus artıĢ hızında doğumlar yanında Anadolu‟dan 

bölgeye yapılan göçler etkili olmuĢtur. ġehirde geliĢen sanayi ve ticarete paralel 

olarak yeni istihdam olanakları ortaya çıkmıĢ ve bölge dıĢından önemli bir 

nüfus Ġzmir‟e yerleĢmiĢtir. Nüfus artıĢ hızında 1980 yılından itibaren belirgin 

bir azalma meydana gelmiĢtir. Bunda ülke bazında uygulanan aile planlamaları 

ve doğum kontrolü etkili olmuĢtur. Bu dönemden itibaren nüfus artıĢ hızındaki 

azalmaya rağmen bölge dıĢından göçler devam etmiĢtir.  
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Bu göçlerde en büyük pay 1980 döneminden sonra bölgede ön plana 

çıkan turizm olgusudur. Ġzmir‟in turizm bölgelerinde ikinci konutların 

yaygınlaĢmaya baĢlaması nüfusu arttırmıĢtır. Tüm dönemler incelendiğinde 

nüfus artıĢ hızının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir.   

1940-2012 yılları arasında Ġzmir‟de yıllık ortalama nüfus artıĢ hızı ‰ 27,1, 

Türkiye‟de ise ‰ 21,48 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil:3 1940-2012 yılları arasında İzmir ve Türkiye’de Nüfus Artış Hızındaki 

Değişim 

 

TARĠHĠ VE KÜLTÜREL KAYNAKLAR 

Ġzmir‟in geçirdiği zengin tarihi süreç, günümüze ulaĢan çok sayıda tarihi 

ve kültürel mekanın bulunmasını sağlamıĢtır. Antik dönem, Roma dönemi, 

Bizans dönemi, Selçuklu dönemi ve Osmanlı döneminden günümüze ulaĢan bu 

kaynakların çokluğu nedeniyle burada simgesel özelliği bulunan bazılarından 

söz etmek durumundayız. Bunların baĢında Ġzmir Ģehrinin güneydoğusunda 

bulunan Efes antik kenti ve çevresi gelmektedir Meryemana evi Kilisesi‟nin bu 

bölgede yer alması nedeniyle, inanç turizmi de geliĢmiĢ ve kilise Hristiyanlar 

için adeta bir hac merkezi durumuna gelmiĢtir. Genel inanıĢa göre havari 

st.Jhon (Birçok kaynakta Aziz Yuhanna olarak da belirtilir)  Hz. Ġsa‟nın  

ölümünden 4-6 yıl sonraki dönemde güvenlik endiĢesiyle Meryemana‟yı Efes 

bölgesine getirmiĢ ve Hz. Meryem son yıllarını Bülbül Dağı‟ndaki bu mekanda 

geçirmiĢtir. (Kahraman,C. 2009:)  
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Fotoğraf:1Meryemana Evi 

 

Bunun yanı sıra bölgede yer alan st. Jean Bazlikası ve Yedi uyuyanlar 

mağarası da inanç turizmini konu olan mekanlardır. Kültür turizmi açısından ise 

odak noktası Efes Antik ġehridir. Dünya kültür mirası içinde çok önemli bir 

yeri bulunan ve bölgedeki kültür turizminin odak noktasını oluĢturan Efes ören 

yeri, yılda yaklaĢık 2.500.000 kiĢi tarafından ziyaret edilmektedir. Antik 

dönemde Ġyonyalıların kurduğu en parlak Ģehir devletlerinden biri olan Efes, 

çok geniĢ bir alana yayılmıĢ, büyük tiyatrosu, Celcus kütüphanesi, 

gymnesyumları, mermer caddeleri, antik limanı, tapınakları, agoraları, devlet 

binaları vb. kentsel donatılarıyla ziyaretçilere bir zaman yolculuğu 

yaĢatmaktadır. Efes antik Ģehrininde içinde kaldığı Ġzmir‟in Selçuk ilçesinde ise 

Aydınoğulları döneminden kalan Ġsa Bey Cami, (1375) ve Ayasuluk Kalesi, 

Artemis Tapınağı turist çeken diğer tarihi mekanlardır. Yine aynı bölgede yer 

alan ġirince köyü otantik Türk köyü özelliği ile turistleri uğrak yerlerinden 

biridir. 
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Fotoğraf:2 Cecus Kütüphanesi /Efes Antik Şehri 

 

ġehrin kuzeyinde ise Bergama antik Ģehri ve çevresi Ġyonya, Roma, 

Bizans ve Osmanlı dönemine ait yapılarıyla tarihsel öneme sahip bir diğer 

Ģehirdir. BirleĢmiĢ Milletler Örgütü tarafından seçilmis“Akdeniz‟de ortak 

öneme sahip 100 tarihi sit” (Emekli, G.2003:41) içinde bulunmaktadır. Bu antik 

kentin dünyanın ilk psikiyatri hastanesi olan Asklepionu, Zeus Sunağını, 

Akropolu, Hadrian Tapınağı vb. bünyesinde barındırması bölgenin turizm 

açısından çekiciliğini arttırmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle Osmanlı 

dönemine ait dini ve sosyal yapılar da bölgede bulunan diğer tarihi yapılardır. 

Tüm bu tarihi eserler içerisinde kutsal Asklepion‟un telkinle tedavi yapılan 

dünyanın ilk psikiyatri hastanesi olması ve Ģifalı sularla yapılan bir tedavi 

merkezi olması dikkat çekicidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf:3Bergama Antik Şehri (egenews.com) 
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 Ġzmir‟in merkezi kısmında ise irili ufaklı birçok tarihi kültürel mekan 

bulunmaktadır. Agora, Kadife Kale, Kızılçullu Su Kemerleri, Tarihi Kemeraltı 

ÇarĢısı, Kızlarağası Hanı, Konak Cami, Saat Kulesi Tarihi Asansör, Atatürk 

Anıtı, Ġlk KurĢun Anıtı, Ġzmir Arkeoloji ve Etnografya müzeleri, Atatürk 

Müzesi, Balçova Kaplıcaları, Kültürpark ve Fuar Alanı bunlardan bazılarıdır. 

Ġzmir Ģehrinin simgesi durumundaki saat kulesi ve Konak Camisi Ģehrin 

merkezi konumunda tarihi konak meydanında yer alır. Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nun son döneminde 1901 yılında Sultan Abdülhamit‟in tahta 

çıkıĢının 25. Yıldönümü nedeniyle yaptırılan saat kulesi zarif iĢçiliği ve 

görünümüyle o tarihten beri Ġzmir‟in simgesi olmuĢtur. Kulede bulunan saat 

Alman Ġmparatoru II. Wilhelm tarafından hediye edilmiĢtir. (Ġzmir, ty:39) Saat 

kulesinin hemen gerisinde yer alan Konak Cami ise 18.yy Osmanlı mimarisini 

en güzel Ģekilde yansıtmaktadır. Cami duvarlarında kullanılan Kütahya çinileri 

ayrı bir güzellik katmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf:4 Konak Meydanı ve Saat Kulesi (expoizmir.org.tr) 
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ġehrin merkezi kısmında yer alan Kültür Park ve fuar alanı ise yaklaĢık 

421.000 m2 ye ulaĢan alanıyla 1937 yılından beri kültürel organizasyonlara ve 

her yıl Eylül ayında düzenlenen uluslar arası Ġzmir Enternasyonal fuarına ev 

sahipliği yapmaktadır. Türkiye‟nin Uluslarası Fuarlar Birliği‟ne üye tek fuarı 

olan Ġzmir Enternasyonal Fuarı 750 m2 kapalı sergi alanına sahiptir. 2010 

yılında yapılan 80. Ġzmir Enternasyonal Fuarı‟na aralarında Thailand‟ın da 

olduğu 55 ülkeden toplam 1083 firma katılmıĢ ve bu fuarı 1.511.258 kiĢi ziyaret 

etmiĢtir. Belirli bir sektör kısıtlaması olmaksızın çok çeĢitli sektörlerin yer 

aldığı bu fuar her yıl büyük ilgi görmekte ve bir festival havasında geçmektedir. 

Ayrıca bu alanda yıl boyunca 35‟i aĢkın ihtisas fuarları da düzenlenmektedir. 

ġehrin ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan fuar, özellikle Ġzmir ve 

çevresinde Ģekillenen otomotiv, petro-kimya, elektrik, elektronik makine, gıda 

vb. sanayi faaliyetleri sonucunda üretilen ürünlerin tanıtımı ve ihracatında 

büyük bir iĢleve sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil:4 Kültürpark fuar alanı krokisi 

 

Ġzmir Enternasyonal Fuarı Sanayi ve ticari ürünlerinin tanıtımı yanında 

sosyal ve kültürel faaliyetlere de sahne olmaktadır. Fuar süresince konserler, 

müzik dinletileri ve çeĢitli gösterilere katılımcılar büyük ilgi göstermektedir. 

Diğer taraftan Ġzmir‟in sahip olduğu tarihi ve kültürel turizme konu olan 
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kaynakların varlığı ve deniz turizmi olanaklarının bulunduğu destinasyonlara 

yakınlığı bu fuara olan ilgiyi arttırmaktadır. Ġzmir‟in 2015 ve 2020 yılı 

EXPO‟ya aday olmasında geçmiĢten günümüze Ģehrin sahip olduğu fuarcılık 

geleneğinin büyük bir payı ve iĢlevi bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf:5Kültürpark (Ġzmir.gov.tr) 

 

ULUSLARASI FUARLARIN ÖNEMĠ 

Fuar bir kavram olarak firmaların ürün ve hizmetlerini iç ve dıĢ pazarlara 

tanıttığı geçici süreyle oluĢturulan sergiler olarak tanımlanabilir. Dünyada 

fuarcılığın geliĢim sürecinde ilk Expo niteliği taĢıyan 1851 Londra Crystal 

Palace Fuarı, 1889‟da açılan Paris sergisi, 1893 Chicago sergisi önemli 

yapıtaĢları olarak görülmektedir. Fuarların bir ülke ya da Ģehrin tanıtımında ve 

kalkınmasındaki rolü son derece önemlidir. Fuarlarda alıcı ve satıcılar bir araya 

gelme mal ve hizmetleri inceleme, benzer ürünler arasında karĢılaĢtırma yapma 

ve ticaret anlaĢmaları yapma olanaklarına sahiptir. Uluslararası ticarette son 

yıllarda fuarların önemi gittikçe artmaktadır.  Büyük ölçekli ticari anlaĢmaların 

yapıldığı uluslararası fuarlar ihracatı artırarak ülkelerin ekonomisine de büyük 

katkılar yapmaktadır. Uluslararası fualardan sağlanan yararlar aĢağıda maddeler 

halinde özetlenmiĢtir. 
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 Öncelikle, hem alıcılar hem de satıcılar için tanıma-tanıĢma fırsatı 

yaratarak ticari faaliyetlerin ilk halkasını oluĢtururlar. 

 Alıcılar ilgi gösterdikleri ürün ya da hizmet gruplarını birebir görme, 

test etme, deneyimleme ve karĢılaĢtırma imkânına sahiptir. 

 Satıcı firmalar ürün ya da hizmetlerde tüketici tercihlerini ve kendi 

ürünlerinin bu tercihlerlerle uyumlu olup olmadığını test ederler. 

 Uluslararası fuarlarda ticari iliĢkiler geliĢtirilir, yeni pazarlar ve 

potansiyel müĢterilere ulaĢma imkânı yaratılır. 

 Mal ve hizmetlerin bu fuarlarda pazarlanmasıyla ihracat artar ve ülkeye 

yüksek oranlarda dövizin girmesine olanak sağlanır. 

 Furlara katılan firmaların ülkeyi/kenti tanımasıyla burada yeni 

yatırımlar yapma Ģansları artar. Bu yatırımlar yerel halka yeni istihdam 

alanları yaratır.  

 Özellikle Expo fuarlarında ticari amaç yanında kentlerin/ülkelerin tarihi 

ve kültürel özellikleri tanıtılarak, önemli bir turizm potansiyeli 

yaratılmaktadır. 

 Uluslararası fuar, katılımcıların gittikleri kentlerde yaptığı konaklama, 

yeme-içme, alıĢveriĢlerle kentin ekonomisine önemli bir hareketlilik 

getirmektedir. 

 Expo gibi geniĢ katılımlı fuarlar için kentin baĢta ulaĢım ve konaklama 

Ģartlarında iyileĢtirmeler yapılır. Bu amaçla kente yeni oteller ve ulaĢım 

sistemleri, kültür merkezleri, yeni sergi alanları vb. kentsel donatılar 

kazandırılır.  

 Bununla birlikte 1889 Paris Sergisinden miras kalan “Eyfel 

Kulesi”1958 Bürüksel sergisi için yapılan Atomium, 1998 Lizbon 

Sergisi için yapılan Vasco de Gama Köprüsü gibi turizm değeri yüksek 

anıtsal nitelikte simge yapılar da kente kazandırılmıĢ olur. 

 Fuarların düzenlendiği Ģehirlerin, tarih ve kültürel özelliklerinin ön 

plana çıkarılmasıyla bu değerlerin önemi ve korunması yönünde halkta 

bir çevre bilincinin oluĢması sağlanır. 

 

EXPO 2020 VE ĠZMĠR  

Uluslararası Expo, merkezi Pariste bulunan “Bureau International des 

Expositions” (BIE) tarafından düzenlenen bir anlamda “ekonomik olimpiyatlar” 

denilebilecek büyük bir organizasyondur. Ġzmir sahip olduğu tarihi ve kültürel 

değerleri yanında güçlü ekonomisi, sanayisi ve kentlilik bilinciyle ile 

uluslararası pek çok aktiviteye ev sahipliği bir potansiyel taĢımaktadır. 2015 yılı 
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Expo‟sunun en güçlü adaylarından bir olan Ġzmir, yapılan oylamada çok az bir 

farkla Milano‟nun gerisinde kalmıĢtır. 2015 yılı adaylık sürecinde tarihi, kültürü 

ve kentin sunduğu olanaklar ile çok olumlu tepkiler alan 2020 Expo‟su için 

tekrar aday olmuĢtur. Ġzmir‟le birlikte Tayland‟ın Ayutthaya, Rusya‟nın 

Ekateringburg, Brezilya‟nın Sao Paulo ve BirleĢik Arap Emirlikleri‟nin Dubai 

kentleri de 2020 Expo için aday olan Ģehirlerdir. 

Antik çağdan bu yana sahip olduğu sıcak su kaynaklarıyla bir tedavi yeri 

olma özelliğini sürdüren, Ġzmir‟in bölgenin tarihsel iĢlevine  uygun olarak 2020 

EXPO için belirlediği tema sağlıktır. Ġzmir “Daha İyi Bir Dünya İçin Yeni 

Yollar/Herkes İçin Sağlık” sloganıyla adaylığını en güçlü bir Ģekilde 

duyurmuĢtur. Sağlık turizmi alanında da  uluslararası  bir odak olma potansiyeli 

taĢımaktadır.19.yy‟dan itibaren dünyada baĢlayan sanayi hareketlerinin en 

olumsuz etkisi doğal ortamın bozulması, dolayısıyla insan sağlığının zarar 

görmesi olmuĢtur. (Doğan,2011:63) Fuarın, artan dünya nüfusuna paralel olarak 

giderek artan sağlık ihtiyacına çözümler sunacak politikaların oluĢturulacağı, 

dünya sağlığı için yeni bir konseptin yaratılacağı, bununla birlikte sağlık 

alanında faaliyet gösteren firmaların ürünlerini tanıtacağı, söktördeki sorunların 

ele alınacağı büyük bir organizasyon olması planlanmaktadır.    

Yıllardan beri baĢarıyla düzenlediği Ġzmir Enternasyol Fuarı gibi 

Türkiye‟nin en önde gelen fuarına her yıl ev sahipliği yapan Ģehrin en büyük 

avantajlarından biri uzun yıllar boyunca edindiği fuarcılık tecrübesidir. Bunun 

yanında 1971 yılında Ġzmir‟de düzenlenen Akdeniz Olimpiyatları ve 2005 

yılında düzenlenen Universiade oyunları kentin uluslararsı alanda düzenlediği 

diğer büyük organizasyonlardır. 

2020 Expo için öngörülen alan körfezin güneyinde yer alan Ġnciraltı 

Turizm bölgesidir.  Bölge yakın geçmiĢe kadar narenciye ve çiçek 

yetiĢtiriciliğinin yapıldığı bir sahadır. Günümüzde tarım özellikleri azalsa da bu 

bölge, restoranları, sosyal tesisleri ve alıĢveriĢ merkezleriyle Ģehrin önemli bir 

rekreasyon alanı haline gelmiĢtir. Ġnciraltı konum olarak havalimanı, Balçova 

termal tedavi merkezine oldukça yakın konumdadır. Diğer taraftan. Kültür 

turizminin kalbi konumundaki Efes antik Ģehrine ve Türkiye‟nin önemli deniz 

turizmi destinasyonlarından ÇeĢme‟ye karayolu ile yaklaĢık 1 saatlik 

mesafededir. UlaĢım açısından bakıldığında Ġzmir, havayolu ile tüm Avrupa 

ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin birkaç saatlik bir mesafede 

bulunmaktadır. Bununla birlikte Türkiye‟nin en büyük Ģehri Ġstanbul‟a uzaklık 

karayolu ile 8 havayolu ile sadece 45 dakikadır. Denizyolları açısından 

bakıldığında Ġzmir limanı önemli bir ihracat limanı olması yanında Kruvaziyer 

Turizminde Ege‟deki aktif limanlardan biridir. 

Kıyı bölgesinde 250 hektar büyüklüğünde bir alana kurulması planlanan 

fuarda kapalı ve açık kullanıma yönelik birçok foksiyonel alan öngörülmüĢtür. 

Bu alan sadece fuar için oluĢturulan geçici bir alan olmayıp, Ģehir planlarında 
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yer aldığı Ģekilde fuardan sonra büyük bir sağlık merkezi ve doğal park alanı 

olarak planlanmıĢtır. BaĢta ulaĢım ve mekân özellikleri açısından BIE‟nin 

öngördüğü kriterleri büyük oranda karĢılayan Ġzmir‟in 2020 Expo adaylığı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince en üst düzeyde desteklenmekte ve arazi 

planlamasına yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nde 2012 yılında “Ġzmir 

Expo Alanı” ile ilgili bir kanun çıkarılmıĢtır. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER  

Ġzmir gerek doğal coğrafya özellikleri gerekse dünya tarihinde çok 

önemli yere sahip kültürel kaynakları ve baĢta deniz turizmi olmak üzere zengin 

turizm coğrafyasıyla Expo 2020 için en güçlü Ģehirlerden biridir. Ġzmir‟in uzun 

yıllar fuarcılık geleneğine sahip olması da EXPO 2020 için Ģansını oldukça 

yükselten bir faktördür. Bir baĢka ifadeyle “ Ülkelerarası politik iliĢkiler ve 

sorunların konu edilmediği, insani değerlerle yüklü, çağdaĢ bir davranıĢ setini 

üzerinde taĢıyan Ġzmir‟in içinden yetiĢmiĢ bir bilim adamının ifadesiyle 

görüntü, gürültü ve güvenlik açısından bir kentte bulunması gereken asgari 

özellikler Ġzmir‟in Ģansını artırmaktadır. Akademik çalıĢmaların hızla 

çeĢitlendiği bu kentte “yeni bir kent modeli ileri sürülerek dıĢ basın ve bilim 

dünyamızda dikkat çekmesi haklılığımızı giderek artırmaktadır.(Tuncay, 2011, 

s,61).  Tarafsız ve yansız yapılabilecek objektif kriterlere göre bir 

değerlendirmede Ġzmir‟in Expo 2020‟yi düzenlemeye hak kazanacağına dair 

derinlikli ve çağdaĢ kriterlere sahip olduğuna inanmaktayız. Bununla birlikte, 

aĢağıda maddeler halinde verdiğimiz bazı eksikliklerin en kısa zaman içerisinde 

giderilmesini sağlıklı bir Expo için gerekli görmekteyiz. 

*Ġzmir‟in kıyı bölgesi gerisinde yıllardan beri süre gelen politikalar neticesinde 

oluĢmuĢ çarpık yapılaĢmanın önüne geçilmeli ve bu alanlarda kentsel dönüĢüm 

zaman kaybetmeden tamamlanmalıdır.  

*Günümüzde Ġzmir Ģehrinde uluslararası düzeyde organizasyonlarda konaklama 

açısından kulanılabilecek otel sayısı yetersizdir. Bu nedenle, uluslararası 

düzeyde hizmet verebilecek, Expo fuar alanına ulaĢımda sorun teĢkil etmeyecek 

yeni oteller ve kompleksler inĢa edilmelidir. 

*Ġzmir Adnan Menderes Hava Limanı hizmet binası Ġstanbul örneğinde olduğu 

gibi geniĢletilmeli ve kapasite artırımına gidilmelidir. Ayrıca, fuar alanıyla 

havaalanı arasında bir raylı sistemin kurulması düĢünülmelidir. 

*Alsancak‟ta bulunan Liman sadece Kruvaziyer Limanı olarak kullanılmalı 

mevcut potansiyel göz önüne alınarak Liman daha iĢlevsel hale getirilmelidir. 

*Expo alanına Uluslarası ölçekte hizmet verebilen yeni bir yat limanı 

yapılmalıdır. 
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*Ġzmir Körfezine dökülen ve çevre kirliliği yaratan derelerdeki kirletici kaynak 

durumundaki sanayi tesisleri için önlem alınmalı ve bu derelerin ıslah edilerek 

derin deĢarjla körfez dıĢına alınması sağlanmalıdır.   

*Expo 2020 süresince Ģehrin odak noktasında bulunan Kültürparktan da 

yararlanılmalı bu amaçla Ġnciraltı Expo alanı ile organizasyon boyutunda 

entegre edilmelidir. 

*Bölgede yer alan “Dünya Kültür Mirası” olarak koruma altında bulunan tarihi 

ve kültürel kaynakların uluslararası alanda tanıtımına daha fazla önem 

verilmelidir. Bu amaçla, fuar alanında Türkiye ölçeğinde simgesel tarihi mekân 

ve yapıların 1/25 oranında küçültülerek sergilendiği bir Mini Türkiye Parkının 

oluĢturulması isabetli olacaktır.  

*Expo 2020 ye yönelik Ģehirde bulunan üniversitelerle iĢbirliğine gidilmeli, 

fuarcılık konusunda bilimsel çalıĢmalara ağırlık verilmelidir. Ayrıca bu 

üniversitelerde kongre ve fuarcılık bölümlerinin açılması fuarlar için yetiĢmiĢ 

eleman açığını ortadan kaldıracaktır.  
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ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASĠLERDE, DEMOKRATĠK MEDYA 

SĠSTEMLERĠ ve ĠLETĠġĠM ÖZGÜRLÜĞÜ 

Ahmet ÖZTÜRK

 

ÖZET 

Siyasal sistemlerle iletiĢim araçları arasında tarihsel süreç içinde çeĢitli 

düzey ve nitelikte iliĢki ve etkileĢim söz konusu olmuĢtur. Siyasal rejimlerin 

karakteristiği iletiĢim modellerinin oluĢumunu da etkilemiĢ ve belirlemiĢtir. 

ĠletiĢim araçları her dönemde farklı siyasal yapıların iĢleyiĢinde önemli bir 

iĢleve sahip olmuĢtur. Kamuoyu ve kamuoyu oluĢumu, yönetenler için büyük 

önem taĢıdığından, iletiĢim araçlarından bu amaçla yararlanmak istenmiĢ, 

basının siyasi otoriteye karĢı bağımsızlık çabası ve direnci, basın özgürlüğü 

mücadelesi olarak ortaya çıkmıĢ ve bugüne kadar süre gelmiĢtir. Ekonomik 

liberalizasyon ve teknolojideki yoğun geliĢmeler, klasik basını, medyaya, basın 

özgürlüğü kavramını da iletiĢim özgürlüğüne dönüĢtürmüĢtür. Liberalizmle 

baĢlayan basın özgürlüğü mücadelesi, liberal sistemin iĢleyiĢindeki 

yetersizliklerin meydana getirdiği sakıncalar nedeniyle istenilen anlamda 

gerçekleĢmeyince, yeni medya kuramları geliĢtirilmiĢtir. EleĢtirilen yönlerine 

rağmen liberal yaklaĢımın, katılımcı, özgürlükçü – demokratik medya 

sistemlerinin oluĢumunda düĢünsel sosyal ortam sağladığı görülmektedir.  

Bu çalıĢmada, demokratik medya sistemlerinin demokrasi ve iletiĢim 

özgürlü yaklaĢımları incelenmiĢtir.                 

Anahtar kelimeler: Siyasal sistem, Medya kuramları, ĠletiĢim 

özgürlüğü, Demokrasi. 

 

 

DEMOCRATIC MEDIA SYSTEMS AND FREEDOM OF 

COMMUNICATION IN LIBERAL DEMOCRACIES 

ABSTRACT 

Political systems, communication tools, and quality of relationship and 

interaction in the historical process that has been at various levels. Influenced 

and determined that the formation of characteristic communication patterns of 

political regimes. Communication tools have an important function in the 

operation of each period has a different political structures. The rulers of great 

importance for the formation of public opinion and public opinion, to take 

advantage of communication tools required for this purpose, effort and 

resistance of independence from political authority in the press, freedom of 

press time, and so far has emerged as a struggle. Economic liberalization and 
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advances in technology intensive, classical media, the media, freedom of 

communication has transformed the concept of freedom of the press. From 

liberalism and the struggle for freedom of the press, the desired sense, due to 

the drawbacks caused by deficiencies in the functioning of the liberal system 

that does not happen, new media theories developed. Although criticized 

aspects of the liberal approach, participatory, liberal - democratic media 

systems are seen that the formation of a common intellectual social medium. . 

In this study, the democratic media systems approaches to democracy 

and freedom of communication. 

Key Words: Political system, media theory, communication, freedom of 

Democracy. 

 

GĠRĠġ 

Basın, ortaya çıktığı ilk dönemlerden günümüze kadar, bulunduğu 

ülkenin siyasal sistemiyle çeĢitli düzeylerde iliĢki ve etkileĢim içinde olmuĢtur. 

Yazılı basının ortaya çıkmasıyla baĢlayan tarihsel süreç içinde, gittikçe 

yoğunlaĢan basın-siyaset iliĢkisi günümüze kadar, farklı siyasal rejimlerde farklı 

nitelik ve boyutlarda gerçekleĢmektedir. Toplumların sosyal, ekonomik ve 

kültürel yapılarında meydana gelen değiĢim ve geliĢmelere paralel olarak 

iletiĢim sistemleri de değiĢime uğramıĢtır. Ancak, yazılı basınla baĢlayıp 

günümüzde yoğun ve ileri teknolojik geliĢmelerle çeĢitlenmiĢ iletiĢim 

araçlarıyla siyasal sistemler arasındaki iliĢkiler hiçbir zaman önemini 

yitirmemiĢtir. ĠletiĢim araçları ve siyaset kurumu birbirinin “ olmazsa olmaz “ı 

olarak nitelendirilebilecek kadar sosyal sistemi bütünleyen unsurlar olmuĢtur.   

Siyasal sistemler gibi iletiĢim sistemleri de bulundukları ülkenin sosyo-

ekonomik alt yapısına uygun, farklı nitelikleriyle karĢımıza çıkmaktadır. Siyasal 

sistem kavramı içinde Ģüphesiz farklı ekonomik, siyasal, kültürel ve özgürlük 

anlayıĢına sahip otoriter, totaliter, liberal ve demokratik rejimler yer almaktadır. 

Her biri farklı üretim, paylaĢım, mülkiyet ve özgürlük anlayıĢını içeren bu 

siyasal sistemler arasında ayırtedici niteliksel farklılıklar bulunmaktadır. Hangi 

Ģekliyle olursa olsun, siyasal sistemin varlığını devam ettirdiği her modelde 

kamuoyu ve kamuoyu oluĢumu ve onun desteğini sağlamak son derece 

önemlidir. Bu açıdan bakıldığında ister otoriter ve totaliter, isterse özgürlükçü 

liberal ve katılımcı demokratik sistemlerde olsun kamuoyunu etkileme gücüne 

sahip olan medya, yönetenler açısından her zaman büyük öneme sahip 

olmuĢtur. Medyaya sadece özgürlükçü demokrasilerde değil, baskıcı 

sistemlerde de toplumu yönlendirmek amacıyla ihtiyaç duyulmaktadır.  

Siyasi erkin, basını kamuoyu oluĢturma gücünden yararlanmak için, onu 

kontrolünde tutma çabaları tarih boyunca süregelmiĢtir. Siyasal sistemin niteliği 

ve özelliği, medya-siyaset iliĢkilerini de farklı görünümlerde ortaya çıkarmıĢtır. 
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Baskıcı rejimlerde basın, siyasal iktidarın emrinde ve sözcüsü konumundayken, 

özgürlükçü sistemlerde çoğunlukla medyanın siyasi otoriteden bağımsızlığı söz 

konusudur. Ancak çoğu kez bu iki erk arasında basın özgürlüğü kavramı 

çerçevesinde mücadele ve çatıĢma söz konusu olduğu görülmektedir. Bu durum, 

farklı siyasal sistemlerde değiĢen basın özgürlüğü anlayıĢı çerçevesinde, iletiĢim 

araçlarının iĢlevlerinin de farklı Ģekilde oluĢtuğunu göstermektedir. 

Hangi siyasal sistem olursa olsun, o rejim içinde medyanın iĢlevleri söz 

konusu olduğunda karĢımıza “ basın özgürlüğü “ kavramı çıkmaktadır. 

Gerçekten kamuoyu oluĢturma ve onu etkilemede büyük bir güç olan iletiĢim 

araçlarının bunu gerçekleĢtirebilmesi, iĢlevsel olabilmesi için basın özgürlüğü 

vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Baskıcı siyasal sistemlerdeki özgürlük 

paradigması ile çoğulcu demokrasilerin iletiĢim özgürlüğü anlayıĢı arasında 

belirgin ve önemli farklılıklar vardır. KüreselleĢme süreci, katılımcı 

demokrasilerin özgürlük yaklaĢımını destekleyerek evrenselleĢtirmektedir. 

Pazar ekonomisi, hukuk devleti ilkesi, sosyal ve laik devlet anlayıĢı, insan temel 

hak ve özgürlüklerini en ileri düzeyde güvence altına alınması, ifade ve iletiĢim 

özgürlüğünün ulaĢtığı düzey, çağdaĢ özgürlükçü siyasal sistemlerin temel 

dayanaklarını oluĢturmaktadır. Ancak, demokratik sistemlerin de homojen 

karakterde olmadığını, toplumsal altyapılarını etkileyen diğer değiĢkenlere bağlı 

olarak farklılıklar taĢıdıklarını belirtmemiz gerekir.  

Geride bıraktığımız yüzyılın son çeyreğinde küreselleĢme sürecinin 

etkisiyle siyasal rejimlerin yapısında ve onların temel kurumlarından olan 

iletiĢim sistemlerinde önemli değiĢimler gözlenmiĢ, totaliter sistemler daha 

özgürlükçü niteliğe dönüĢürken, klasik basın özgürlüğü kavramının yerini, daha 

geniĢ içerikli iletiĢim özgürlüğü anlayıĢı almıĢtır. Basın kavramı sadece yazılı 

basını kapsayan bir anlama sahip iken, gazetelerin yanı sıra radyo, televizyon ve 

internetin devreye girmesiyle medya kavramı daha geniĢ içerikle ve yaygın 

olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

ĠletiĢim alanındaki bu değiĢim, yazılı basının sınırlarını aĢıp dijital ve 

elektronik iletiĢim araçlarını da kapsayan bir geniĢleme yaratmıĢ, yetersiz kalan 

basın özgürlüğü kavramının yerini editoryal bağımsızlık ve iletiĢim özgürlüğü 

gibi kavramlar almaya baĢlamıĢtır.  

Klasik basın özgürlüğüne yönelik tehdit ve kısıtlamalar daha çok devlet 

kurumları ve siyasal otoriteden gelirken, günümüzde büyük sermaye de iletiĢim 

özgürlüğünü daraltıcı baĢka bir önemli ve büyük güç olarak devreye girmiĢtir. 

Büyük sermayenin iletiĢim alanına girmesiyle medyanın ticarileĢmesi ve belirli 

ellerde toplanması, günümüzde iletiĢim özgürlüğünün önündeki en önemli 

engellerden birini oluĢturmaktadır. 

  ÇalıĢmamızda, klasik anlamdaki yazılı basının ekonomik, siyasal ve 

teknolojik geliĢmelerin etkisiyle medya endüstrisine ve buna paralel olarak 

basın özgürlüğünün “ iletiĢim özgürlüğü ”ne dönüĢümü incelenecektir. 
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Basın/iletiĢim özgürlüğü kavramının hukuksal çerçevesinin yanı sıra, siyasal 

sistemlerle medya kuramlarının iliĢki ve etkileĢimi irdelenecektir. Bu 

çerçevede, özellikle özgürlükçü medya kuramlarının, liberal düĢünce sisteminin 

ortaya çıkardığı iletiĢim modelleri olduğu önermesi açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

EleĢtiriye açık tüm yönlerine rağmen, liberal düĢünce, ilke ve yaklaĢımların 

günümüzün katılımcı demokratik siyasal sistemlerin ve özgürlükçü iletiĢim 

düzeninin taĢıyıcısı olduğu vurgulanacaktır. Ne var ki, bütün siyasal sistemlerde 

olduğu gibi, katılımcı demokrasilerde de iletiĢim alanı, özgür ve bağımsız 

medya günümüzde en çok tartıĢılan konuların baĢında gelmektedir.   

 

1. DEMOKRATĠK SĠSTEMĠN TEMEL UNSURU OLARAK 

MEDYA 

 Modern demokrasiler, toplumların binlerce yıllık tarihsel derinliğe 

dayanan siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki alanda örgütlenme 

mücadelesinin ve arayıĢlarının sonucunda ortaya çıkan-günümüzde eleĢtiriye 

açık tüm yetersizlik ve kusurlarına rağmen – insan doğasına en uygun, en 

geliĢmiĢ siyasal sistemlerdir. Bu siyasi modelin insan doğasına uygun olması 

önemlidir çünkü; demokrasi bireyden baĢlamakta, sistemin sahip olduğu tüm 

araçlar onun yararına yöneliktir. Bireylerin meydana getirdiği tüm toplum önem 

taĢımakla birlikte, bu, bireyden baĢlamaktadır. Bireysel düzeydeki temel 

sorunlar kamusal boyutta tartıĢılmakta ve çözümler üretilmektedir. Bu nedenle 

demokrasilerde birey ve bireylerin oluĢturduğu kamuoyu büyük önem 

taĢımaktadır.  

Demokrasi kavramı ilk kez M.Ö. V yy.‟da Heredot tarafından 

kullanılmıĢtır. Yunanca‟da halk anlamına gelen “demos” ile, iktidar, egemenlik 

ve yönetim anlamına gelen “kratos” sözcüklerinin birleĢiminden meydana gelen 

bir kavramdır. Dolayısıyla demokrasi kavramı “halk iktidarı”, “halk yönetimi” 

gibi yönetilenleri merkeze alan bir içeriğe sahiptir. Ancak tarih boyunca bu 

siyasi yönetim anlayıĢı farklı dönemlerde, farklı toplumlarda değiĢik biçimlerde 

geliĢme göstermiĢtir. 

 Günümüzün özgürlükçü demokrasilerine, her çağda düĢünürlerin 

düĢünsel katkıları ve devletlerin bunları teoriden pratiğe uygulamaları 

sonucunda ulaĢılmıĢtır. Bu nedenle demokrasi düĢüncesinin ortaya çıkıĢını, 

geliĢimini ve düĢünsel temellerini ilk çağlardan baĢlayarak yirminci yüzyılı da 

içeren bir süreçte ele almak gerekmektedir.(Aydın, 2008; s. 97) 

 Avrupa‟ da 19. yy. „ın ikinci yarısında baĢlayan sanayi devrimi, genel 

olarak tüm insanlık tarihi için olduğu kadar demokrasi açısından da çok önemli 

ve belirleyici bir olgudur. Endüstriyel devrim, özellikle insan hak ve 

özgürlüklerini esas alan demokrasi düĢüncesine önemli katkı sağlamıĢtır. Bu 

dönemde birinci kuĢak hak ve özgürlükler olarak kabul edilen yaĢama hakkı, 
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kiĢi dokunulmazlığı, seçme ve seçilme hakkı, özel yaĢamın gizliliği, din ve 

vicdan özgürlüğü, düĢünce, kanaat ve ifade özgürlüğü, toplantı ve hak arama 

özgürlüklerinin yanı sıra haberleĢme özgürlüğü gibi temel insan hak ve 

özgürlükleri, demokratik kazanımlar olarak ortaya çıkmıĢtır. 20. yy.‟ da ise 

bunlara ikinci kuĢak özgürlükler olarak ifade edilen, sosyal, kültürel ve 

ekonomik haklar eklenmiĢ ve hukuki nitelik kazandırılmıĢtır. Bunlar arasında 

ise mülkiyet, toplu sözleĢme ve grev, eğitim ve öğrenim, bilim ve sanat ile basın 

özgürlüğü de yer almaktadır.(Aydın,2008; ss.12-14)  

Siyasal sistem olarak demokrasiler hiç bir kusuru olmayan yönetim 

biçimi değildir. Ancak insanlığın binlerce yıllık süreçte oluĢturabildiği, 

sakıncası en az olan, kendini revize edip geliĢtirebilme yeteneğine sahip olan 

sistemdir. Serbest seçimlerin varlığı, hukuk güvencesi altında bulunması, farklı 

siyasi eğilimlerin siyasi örgütler olan partilerle temsil olanağı, yönetilenlerin, 

yönetenleri belirleyip alınan kararlara katılabilmesi, devlet organları açısından 

hukuk kurallarının bağlayıcı niteliği, demokrasinin varlığının asgari koĢullarını 

oluĢturmaktadır. Çoğunluğun yönetim hakkına sahip olduğu bu sistemde, 

azınlığın da iktidar olma kanallarının açık olması ve yasalar karĢısında eĢit 

haklara sahip kabul edilmesi, demokrasilerin bilinen en belirgin özelliğidir.  

Sistem olgusunun söz konusu olduğu  her yerde, onun iĢleyiĢini sağlayan 

iç dinamiklerinden bir tanesi de iletiĢimdir. Siyasal rejimlerde de, yönetenlerle 

yönetilenler arasındaki mevcut iletiĢim sistemin iĢleyiĢini gerçekleĢtirir. Siyasal 

sistemlerin niteliklerine göre değiĢik Ģekillerde gerçekleĢen bu etkileĢim, siyasal 

iletiĢim olarak ifade edilmektedir. Bütün siyasal sistemlerde kamuoyu 

oluĢturma, kamuoyunu yönlendirme ve ondan etkilenme büyük öneme sahiptir. 

Bazı siyasi rejimlerde bu etkileĢim genellikle kamuoyunu yönlendirme gibi tek 

yönlü olarak gerçekleĢirken, günümüzde özgürlükçü ve katılımcı demokratik 

sistemlerde sadece yönetenlerin yönetilenleri etkilemesi değil, yönetenlerin de 

oluĢan kamuoyundan etkilenmeleri söz konusu olmaktadır. Bu yönüyle 

demokrasilerde sağlıklı bir kamuoyunun varlığı, sistemin sağlıklı iĢleyebilmesi 

açısından büyük önem taĢımaktadır. Bunu sağlayacak en önemli unsur ise, 

geçmiĢte yazılı basın, günümüzde ise medya olarak ifadesini bulan, ileri ve 

yoğun teknolojinin etkisiyle çeĢitlenen ve etkileme gücü sürekli yükselen kitle 

iletiĢim araçlarıdır.  

Demokratik toplumlarda medyanın artık tartıĢma dıĢı kalan, sistemin 

varlığını ve iĢleyiĢini devam ettirebilmesi açısından vazgeçilmez bir önemi 

vardır. Öyle ki, medyanın sistem için, bir canlının nefes alıp-verebilmesi kadar 

büyük olan önemi, varlığında farkına varılmazken, yokluğunda çok daha iyi 

anlaĢılabilmektedir.(Eyüboğlu,1999; s.44)  

Demokrasilerde kamuoyun serbestçe oluĢumunu sağlamak, kamu gücünü 

elinde bulunduranlar üzerinde toplumun denetim aracı olma iĢlevi, iletiĢim 

araçlarının evrensel nitelikteki görevleri arasında yer almaktadır. Özgürlükçü ve 
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katılımcı siyasal rejimlerin temel dayanağını ve meĢruiyet kaynağını 

vatandaĢlarının iradesi oluĢturmaktadır. Rejimin aksamadan iĢlemesi ve 

sürdürülebilir istikrarlı yönetim açısından kamuoyunun sağlıklı oluĢumu büyük 

önem taĢımaktadır. Yetersiz, tek yanlı ve yanlıĢ bilgilendirmeyle oluĢacak 

kamuoyu sağlıklı olmayacak, bireyler dezenformasyon, tek yönlü veya ideolojik 

manipülasyonlar nedeniyle iyiyi-kötüden, doğruyu-yanlıĢtan, yararlı olanı 

zararlıdan ayırt etmekte zorlanacaktır. Bundan kaynaklanacak isabetsiz 

tercihler, hassas dengesi bulunan, çoğulculuk ve çok seslilik niteliğiyle çok 

yönlü etkilere açık olan sistemin iĢleyiĢinde tıkanmalara neden olabilecektir.  

Demokrasinin temel dayanağı olan milli iradenin doğru tecelli etmesine 

engel olması ise siyasi iktidarın meĢruiyet sorunu yaĢamasına yol açabilecektir. 

Bu nedenle, zamanında, doğru olarak, halka ulaĢtırılmasında kamu yararı 

bulunan haber ve bilgileri toplayarak topluma iletmek, böylece toplumun 

düĢünce ve kanaatler edinmesini ve kamuoyunun serbestçe oluĢumunu 

sağlamak, kamu ve yönetim gücünü elinde bulunduranlar üzerinde toplumun 

denetim aracı olmak, iletiĢim araçlarının baĢlıca görevleri arasında yer 

almaktadır.(Demir,2007;s.15) Medyanın demokratik sistem açısından büyük 

önem taĢıyan bu iĢlevini yerine getirebilmesi, rejimin çoğulcu ve özgürlükçü 

olmasını ve iletiĢim özgürlüğünün de kusursuz olarak varlığını ve 

uygulanabilirliğini gerekli kılmaktadır. 

  Siyasi düĢünce ve sistem olarak demokrasinin üç bin yıllık geçmiĢi 

olmakla birlikte, modern demokrasilerin temellerinin; Amerikan Ġhtilali(1776), 

Fransız Ġhtilali(1789) ve Ġngiltere‟ deki reform kanunlarına (1832) 

dayanmaktadır. Bu nedenle günümüzün çağdaĢ demokrasilerinin kaynağını Batı 

Demokrasileri oluĢturmaktadır. Batı Demokrasisi, Avrupa‟nın batısında 

doğmuĢ, geliĢmiĢ ve oradan dünyaya yayılmıĢ olan siyasi yönetim 

modelidir.(Küçükcan,1996;s.736)  

Batı demokrasisinin evrenselleĢmesi sürecine ivme kazandıran önemli 

etkenlerden biri de; iletiĢim araçlarının özellikle 20. yy.‟ ın ikinci yarısından 

itibaren kaydettiği olağanüstü geliĢmelerdir. Özellikle elektronik, uydu ve 

bilgisayar sistemleri üzerinde yoğunlaĢan teknolojik geliĢmeler, geride kalan 

yüzyılın son çeyreğinin “ iletiĢim çağı “ olarak ifade edilmesine zemin 

hazırlamıĢtır.  

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında Batıda demokratik yapıların ve iletiĢim 

araçlarının paralel geliĢimi, medyanın siyasal gücünü arttırmıĢ ve abartılı 

ifadeler olmakla birlikte “ medya demokrasisi “ , “tele-demokrasi “ gibi 

kavramlar kullanılmaya baĢlanmıĢtır.(GüneĢ,1996; s.803)  

ĠletiĢim araçları, ortaya çıkıĢından günümüze kadar hiç bir zaman 

siyasetin dıĢında kalmamıĢtır. Özellikle siyasal bilgilenmeyle siyasal 

toplumsallaĢmanın sağlanması yönünden her çağda medya-siyaset iliĢkileri 

hemen hemen tüm yönetim sistemlerinde önemli olmuĢtur. Medyanın 
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özgürlükçü siyasal rejimlerdeki en önemli iĢlevi ise; sistemin temel 

karakteristiği olan seçim kampanyaları ve kamuoyu oluĢturma olup bunlar 

demokratik bağlamdaki temel özellikleridir.(mc quil,Windahl,1993; ss.99-102)  

ÇağdaĢ özgürlükçü demokrasilerde siyasi iktidarı elinde bulunduranlar, 

parlamentoda çoğunluğa sahip olmaları nedeniyle yasama gücüne de egemen 

durumdadır. Hatta yürütmenin diğer demokratik erk olan yargı üzerinde de belli 

ölçüde etkili olduğu gözlenmektedir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği birbirinden 

bağımsız olması gereken demokratik erklerin birbirlerini etkilemesi, bunlardan 

tamamen bağımsız dördüncü bir gücün varlığını gerekli kılmıĢtır. “Kontrol 

erki“ adı verilen bu gücün iĢlevinin devlet mekanizmasının iĢleyiĢini denetleme 

ve eleĢtiri yoluyla demokrasiden sapmaları önleme olduğu kabul edilmektedir. 

Medyanın, yasama, yürütme ve yargı erkleri yanında, onlardan tamamen 

bağımsız bir kontrol gücü olarak “dördüncü erk“ i oluĢturduğu demokratik 

sistemlerde genellikle kabul edilmektedir.(Ġçel,1990; ss.98-99)  

  Medyanın dördüncü güç olarak iĢlevini yerine getirebilmesi, kusursuz 

bir iletiĢim özgürlüğüne ve siyasi otorite, sermaye çevreleri ve reklam 

ajanslarına karĢı bağımsız olmasını gerektirmektedir. Serbest piyasa 

ekonomisinin geçerli olduğu ülkelerde, medyanın bağımsızlığının sağlanması 

ve demokratik görevleri arasındaki kontrol iĢlevini yerine getirebilmesi oldukça 

güçtür. Medyanın kapitalist sistemle eklemlenerek ticari kuruluĢlara dönüĢmesi, 

siyasi konuların, kamusal nitelikli tartıĢmaların ve reklam veren sermaye 

çevrelerinin hoĢuna gitmeyecek haber, yorum ve bilgilerin kısıtlanması 

sonucunu doğurmaktadır.  

Ġngiltere, Fransa ve Amerika‟ da 19. yüzyıl ortalarına doğru, büyük 

sermayenin iletiĢim alanına girmesiyle medyanın ticarileĢme süreci baĢlamıĢtır. 

BaĢlangıcından itibaren uzun yıllar zanaat iĢletmeleri niteliğinde faaliyet 

gösteren basın kuruluĢlarının yerini üst düzey kapitalist iĢletmeler almaya 

baĢlamıĢtır. Anonim Ģirket, holding düzeyindeki büyük sermaye, medya 

sahipliğine soyunmuĢ, geleneksel zanaat iĢletmesi niteliğindeki basın 

kuruluĢlarının sektörde gazetecilik faaliyetleri olanaksız hale gelmeye 

baĢlamıĢtır.(Demir, 2007; s.10)  

Basının yoğun teknolojik geliĢmeler sonucu çeĢitlenmesi, yazılı basını da 

kapsayan iletiĢim araçlarının medya kavramıyla ifade edilmesine, ticarileĢen 

iletiĢim alanının giderek bir medya endüstrisine dönüĢmesine zemin 

hazırlamıĢtır. Sermayenin iletiĢim alanında  yoğunlaĢması, gazete, dergi, radyo 

ve televizyon gibi iletiĢim araçlarının belirli ellerde toplanmasıyla medyada 

tekelleĢme olgusu gündeme gelmiĢtir.(O‟Neill,Der.:Belsey- Chadwick, 

Çev.:Türkoğlu,1998; ss.40-41)  

Piyasa ekonomilerinin uygulandığı ülkelerde sistemin yetersiz yasal 

düzenleme ve denetim eksikliğinden ortaya çıkan tekelleĢme, kartelleĢme ve 

tröst anlaĢmaları gibi yapılanmalar rekabetçi ortamı bozarak, piyasanın 
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iĢleyiĢine zarar vermektedir. KapitalistleĢen iletiĢim endüstrisini bu durumun 

dıĢında tutmak ve düĢünmek mümkün değildir.  

TekelleĢme olgusu, büyük sermayenin iletiĢim sektöründe 

yoğunlaĢmasıyla medyanın sermaye yapısında meydana gelen bu değiĢim, 

iletiĢim özgürlüğünün niteliğini de değiĢtirmiĢtir. Daha önce basın özgürlüğü 

üzerinde daha çok siyasi otoritenin kısıtlayıcı etkileri söz konusu iken, medya 

alanındaki sermaye yoğunlaĢmasının tetiklediği tekelleĢme ve reklam 

sektörünün talepleriyle, yayınların yönlendirilmesi, iletiĢim özgürlüğünü, 

medyanın bağımsızlığını ve tarafsızlığını baskı altına almaya baĢlamıĢtır. Bu 

ise, doğru ve tarafsız bilgilerle, özgür tartıĢma ortamını, özgürlükçü ve katılımcı 

demokrasi için önemli olan sağlıklı kamuoyu oluĢumunu engelleyen bir 

durumdur.   

Serbest piyasa ekonomisinin rekabet koĢullarının uygulandığı ülkelerde 

devletin, iletiĢim alanına düzenleyici ve denetleyici kimliğiyle müdahale ederek 

tekelleĢmeyi ve sistemin rekabetçi ruhuyla çeliĢen kartelleĢmeyi önleyecek 

önlemleri alması, iletiĢim özgürlüğünü koruyucu bir anlam ve öneme sahiptir. 

Bu durum, ekonominin piyasa koĢullarıyla iletiĢim alanının nitelik 

farklılığından kaynaklanan bir zorunluluk olup devletin piyasanın iĢleyiĢine 

müdahalesi olarak değerlendirilmemelidir.  

  Ġleri düzeyde kapitalistleĢmiĢ, pazar sisteminin ayrılmaz güçlü bir 

unsuru haline gelen medyanın, çoğulcu demokrasinin ve fırsat eĢitliği 

anlayıĢının dostu olmaktan daha çok düĢmanı olduğunu savunan karĢı 

görüĢlerin de  (Erdoğan,1999;s.42) savunulduğu görülmektedir. Bu görüĢlerin 

abartılı olmakla birlikte tamamen gerçek dıĢı olduğunu söylemek de mümkün 

değildir.  

TicarileĢmiĢ medyaya benzer bir eleĢtiriyi de “ Medya Gerçeği “ isimli 

eserinde Noam Chomsky dile getirerek; “ ticari medyanın çoğulculuğu 

sağlayamadığı gibi, liberal demokrasi içinde imtiyazlı kesimleri “halkın 

kavrayıĢı ve katılımı” gibi bir tehditten koruyan “uyanık bekçiler “ olduğunu 

ironik yaklaĢımla öne sürmektedir.(Chomsky,1993;s.43)  

Özellikle günümüzde ve özellikle Türkiye gibi batının hala dikkatlice 

izlediği ve çıkar saikine yönelik iĢbirliği adı altında iliĢki kurduğu ülkelerde 

yazılı basın ve medyada etik açıdan değer kaybettiği kanaati hakimdir. Gerek 

çalıĢanlar ve gerekse gazete patronları açısından sadece kar ve çıkar algısıyla 

yönettiği gazete ve ekranların geleceğini doğru haber değil; yapılan araĢtırmalar 

kamuoyunun bu sektördekilere karĢı güven bunalımının giderilmesi olarak ifade 

edilmektedir. Günümüzde artık bir ülkenin değerini ve rengini o ülkenin bayrağı 

ve hükümetleri değil, tam tersine sermaye gruplarının ve bunu temsil eden batı 

yanlısı yatırımcıların medyayı doğrudan ve dolaylı olarak yönettiği herkes 

tarafından da açık olarak bilinmekte, medyanın küresel etik algısı ve çıkara ve 
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ideolojiye yönelik tutumu ulusal çıkarlarımız açısından özel bir önem 

arzetmektedir(Tuncay, 2012; s.10-11). 

 

2. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMININ ĠÇERĠĞĠ VE 

UNSURLARI 

Basın özgürlüğü, düĢünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde düĢünülmesi 

gereken demokratik hak ve özgürlüklerden biridir. DüĢünce ve düĢünceyi 

özgürce ifade edebilmenin değiĢik yol ve yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan 

basın / medya, düĢünceyi açıklayabilme ve yayabilme aracıdır. Bu demokratik 

hakkın kullanılabilmesi için basın-yayın araçlarının bunları hiçbir engelleme ve 

kısıtlama ile karĢılaĢmaksızın yayınlayabilme hak ve özgürlüğünün güvence 

altında olması gerekir. DüĢünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki basın 

özgürlüğünün sağlanması, korunması ve sürdürülebilir olması özgürlükçü 

demokratik yapıların temel ve “ olmazsa olmaz “ koĢuludur. DüĢünce ve ifade 

özgürlüğünü, “ düĢünce açıklama özgürlüğü “ Ģeklinde kabul ve ifade etmek 

daha doğru bir yaklaĢımdır. ĠletiĢim araçları da “ düĢünceyi açıklama ve ifade 

etme “ nin önemli aracıdır. Bu özgürlük baĢlıca üç temel unsurun varlığı ile 

iĢlerlik kazanmaktadır. Bunlar;  

- Bilgi, Haber ve DüĢüncelere UlaĢabilme ve Öğrenebilme Hakkı, 

- Bilgi, Haber, DüĢünce ve Kanaatleri Açıklayabilme Hakkı, 

- Bilgi, Haber, DüĢünce Ve Kanaatleri Yayabilme Hakkı. 

 

2.1. DüĢünce Özgürlüğü ve Bilgi edinme Hakkı  

Demokratik sistemlerde bireylerin temel haklarından en önemlisi, 

kendilerini ve toplumu ilgilendiren her konuyla ilgili bilgi, haber, düĢünce ve 

kanaatlere hiçbir engelleme ile karĢılaĢmadan kolaylıkla ulaĢabilme ve bunları 

edinebilmedir. Demokrasilerde, bireyin haber ve bilgiye ulaĢmasının önünde 

var olan her türlü yasal ve altyapıyla ilgili engelleri kaldırmak, sorunları 

gidermek devletin temel görevleri arasında kabul edilmektedir.  

“ Kamuoyu rejimi “ olarak nitelenen demokratik yapıların sağlıklı 

iĢleyebilmesi için gerekli olan bilgi ve haber akıĢının sağlanmasıyla bilinçli 

kamuoyunun oluĢması söz konusu olacaktır. Basın/medya, sadece düĢüncenin 

açıklanması yönüyle değil, bireylerin bilgilenmesiyle ve düĢüncenin 

oluĢturulması yönüyle de önemli bir araçtır. Basın yolu ile bilgi, haber ve 

düĢüncelerin açıklanması, bunları baĢkalarına ulaĢtırmakla kalmamakta, 

açıklanan düĢüncelerin etkisiyle bireylerde ve toplumda yeni düĢünce ve 

kanaatlerin oluĢmasına da  katkıda bulunmaktadır.(Toroslu,1999;ss.56-59)  
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Bir toplumda, basın özgürlüğünün varlığından söz edebilmenin ilk 

koĢulu, bireylerin her türlü haber, düĢünce ve bilgiyle hiçbir engelle 

karĢılaĢmadan serbestçe ulaĢabilmesi ve edinebilmesidir.(Ġçel,1990;s.52) 

Bireyin yanlıĢ bile olsa bilgiyi edinebilme, düĢüncesini özgürce açıklayabilme 

hakkı vardır. Demokratik ülkelerde, çoğunluğun görüĢ ve kanaatini baz alarak, 

kiĢisel düĢüncelerin, yargı ve inançların doğruluğunun kanıtlanması gerekliliği 

söz konusu değildir.(Demir,2007;s.30) Birey tercihlerinin sağlıklı ve bilinçli 

olması, onların bilgiye ulaĢabilme yollarının açık olup olmamasıyla doğrudan 

ilgilidir. 

 

2.2. DüĢünce ve Bilgiyi Açıklama Hakkı  

DüĢünceyi açıklayabilme özgürlüğü, basın özgürlüğünün gerçek 

niteliğidir, denilebilir. Her türlü iletiĢim aracı bu özgürlüğün hayata 

geçirilmesinde en önemli araç konumundadır. DüĢünce özgürlüğü, ancak 

düĢüncenin açıklanabilmesi halinde geçerlilik kazanabilecek bir özgürlüktür.  

DüĢünce, insanın iç dünyasında kaldığı, dıĢa yansımadığı sürece yasal bir 

düzenlemenin ve dolayısıyla da her hangi bir kısıtlamanın konusunu 

oluĢturmaz. Bu nedenledir ki, düĢünce özgürlüğü aslında düĢüncenin 

açıklanması özgürlüğü olarak anlaĢılmalıdır.(Toroslu, 1999;s.56) Bazı bilim 

adamları ise, düĢünce özgürlüğünün, düĢünceyi açıklama özgürlüğü olmadığını, 

ifade özgürlüğünün de düĢünceyi açıklama özgürlüğüne indirgenemeyeceğini 

öne sürmektedir.(Can,2001;s.89) Bu görüĢün, düĢünce ve ifade özgürlüğünün 

1982 Anayasa‟ sındaki düzenleniĢ Ģekli bakımından geçerli olabileceği, 

kavramsal analizde diğer yaklaĢımların yanlıĢ ve geçersiz olmadığı 

görülmektedir. 

Basın özgürlüğü, düĢüncenin basın yoluyla açıklanmasıdır. Bu hakkın 

basın alanında çalıĢanlar tarafından kullanılabilmesi için bazı hakların 

sağlanması gerekmektedir. Basın araçlarıyla düĢünce açıklayanlar gerçekte üç 

ayrı faaliyette bulunmaktadırlar. Bunlar; haber verme, eleĢtiride bulunma ve 

eser yaratma faaliyetidir. Dolayısıyla basın yoluyla düĢünce açıklama 

özgürlüğünün varlığından söz edebilmek için bu üç hakkın yasal düzenlemeyle 

tanınması gerekir.(Toroslu,1999; s.60)  

Demokratik toplumlarda hiç bir özgürlük sınırsız değildir. Özgürlüklerin 

en geniĢ biçimde uygulandığı ülkelerde bile basının düĢünce açıklama hakkı 

belirli sınırlar içinde kullanılır.  

Basın özgürlüğünü daraltan gerekçelerin fazlalığı, siyasal rejimi otoriter 

kimliğe veya totalitarizme dönüĢtürürken hiçbir kısıtlamanın bulunmadığı bir 

sistemin ise, toplumu kaosa sürüklemesi kaçınılmazdır.  
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Demokratik sistemlerde basının düĢünce açıklama özgürlüğü; kiĢilik 

haklarının, genel ahlakın, kamu düzeninin, yargılama sisteminin ve devlet sırrı 

niteliğindeki bilgilerin korunması ile ilgili kısıtlanabileceği ön görülmektedir. 

Basın özgürlüğünü kısıtlayan bu alanın geniĢletilmemesi, yasal düzenlemeler 

yapılırken yoruma açık belirsiz ifadelerin kullanılmamasına özen gösterilmesi 

gerekir. Çünkü otoriter rejimlerin iletiĢim araçları üzerindeki baskıları, 

çoğunlukla açık olmayan yasa metinleriyle gerçekleĢtirilmektedir.  

 

2.3. Bilgi, DüĢünce ve Kanaatleri Yayma Hakkı  

Basın özgürlüğü kavramının içeriğini oluĢturan bilgi ve düĢünceye 

ulaĢmak, serbestçe yorumlamak ve açıklayabilme hakkının hayata 

geçirilebilmesi için “ yayma hakkı “ nın da bulunması ve güvence altına alınmıĢ 

olması gerekir. Bu yönüyle ele alındığında basın özgürlüğü, haber, düĢünce ve 

kanaatlerin çoğaltıcı araçlarla çoğaltılarak serbestçe basılıp dağıtılması ve 

yayınlanması özgürlüğü olarak ifade edilebilir. Bu hakkın kullanılmasındaki 

esas; basılmıĢ eserlerin yayından önce kontrole tabi tutulmaması ve serbestçe 

dağıtılabilmesidir.(Ġçel,1990; s.53) Ġster yazılı basın olsun, isterse görsel-iĢitsel 

elektronik iletiĢim araçları olsun; basım ve yayın öncesinde bir denetim söz 

konusu ise, burada basın / iletiĢim özgürlüğünden değil sansürden ve bunu 

uygulayan otoriter-totaliter bir siyasal sistemin varlığından söz edilebilir.  

Haber, düĢünce ve kanaatleri yayma hakkı; haber, düĢünce ve her türlü 

enformasyonu serbestçe toplayıp, yorumlayıp, eleĢtirip yayınlayabilmek,  

bunları geniĢ kitlelere yazılı, sözlü ve görüntülü Ģekilde ulaĢtırabilme hakkını 

kapsamaktadır.(Demir,2007;s.23) Bu özgürlük, bireyin serbestçe hiçbir engelle 

karĢılaĢmadan bilgi, haber, düĢünce ve kanaatleri edinebilmek amacıyla bütün 

iletiĢim araçlarını kullanabilmesini ve sahip olabilmesini olanaklı hale getirir. 

(Dönmezer,1976; s.15) 

Demokratik siyasal yapılarda kamuoyu sistemin temelini oluĢturur. Bu 

nedenle “ kamuoyu rejimi “ Ģeklinde de tanımlanan bu siyasi yapıda, 

kamuoyunun özgürce doğru bilgi akıĢıyla oluĢması ve demokratik sistemin 

sağlıklı iĢleyebilmesi için, bilgi, haber ve düĢüncelerin yaygın Ģekilde geniĢ 

kitleye ulaĢması zorunludur. Bu öneminden dolayı, demokratik ülkelerin 

anayasalarında bu özgürlüğün önündeki engellerin kaldırılması ve iletiĢimin alt 

yapı yatırımlarının yapılması konusunda anayasanın amir hükümlerince siyasal 

iktidarlara görevler yüklenmiĢtir. (Toroslu,1999; s.56)  

Haber, bilgi ve düĢüncelerin yayınlanmasıyla basın suçu iĢlenmesi 

halinde, ancak adli mercilerin kararı ile yayının toplatılması veya durdurulması, 

yayın/yayma hakkının ihlali olmayıp yürürlükteki mevcut yasa hükümlerinin 

uygulanmasıdır. Avrupa ortak hukuku ve diğer uluslararası metinler, haber, 
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düĢünce ve kanaatleri basın ve yayın araçlarıyla yayma hakkına getirilebilecek 

sınırlamaları belirlemiĢtir. Bunlar; (Dönmezer,1976, ss.96-97)  

- Devletin iç karıĢıklıklara ve dıĢ saldırılara karĢı korunması amacıyla, 

- Toplum ahlakının korunması, 

- KiĢilerin Ģeref ve haysiyetlerinin korunması, 

- Adaletin amacına uygun olarak iĢleyebilmesi için yapılacak 

düzenlemeler basın özgürlüğü anlayıĢına uygun görülmüĢtür.  

Basın özgürlüğü demokratik sistemlerde tüm özgürlüklerin esasıdır. 

Basın özgürlüğünün bulunmadığı bir ülkede diğer temel insan haklarından ve 

demokrasinin varlığından söz etmek olanaksızdır. Basın özgürlüğünün niteliği 

ve düzeyi o ülkenin siyasal sistemi hakkında belirli bir fikir vermektedir.  

Toplumların ekonomik geliĢmiĢlik düzeyleri, sosyo-ekonomik yapısı, 

kültürel ve ideolojik değerleri, demokrasi kültürü ve birikimleri ile iletiĢim 

araçları ve sistemleri arasında doğrudan bir iliĢki söz konusudur. ĠletiĢim ağ ve 

yapılarının siyasal sistem karĢısındaki bağımsızlık veya özerklikleri, bu 

sistemlerin demokratikleĢme derecelerini, baĢka bir ifadeyle rejimin liberal, 

otoriter veya totaliter bir kimlik taĢıdığını belirlemede temel göstergelerden 

birini oluĢturmaktadır. (Eyüboğlu,1999; ss.46- 47)  

Siyasal yönetim modellerinden demokratik sistemlerde medyanın 

görevini en iyi Ģekilde yapabilmesinin güvencesi, basın özgürlüğüdür. Kavram, 

iletiĢim hak ve özgürlüğünün ilk Ģekli ve bilinen ilk modern kitle iletiĢim 

aracının yazılı basın olması nedeniyle “ basın özgürlüğü “ olarak ifade 

edilmektedir.  

Bir ülkede basın alanında çoğulcu ve özgürlükçü bir haberleĢme 

sisteminin söz konusu olabilmesi için medya kuruluĢlarının kuruluĢ ve 

çalıĢmalarını düzenleyen sistem Ģu ilkelere dayanmalıdır: (Topuz ve d.,1989; ss. 

4-5)  

Basın kuruluĢları her hangi bir ön izin alma koĢuluna bağlı olmaksızın 

kurulabilmeli, 

Basın alanını meslek olarak seçmek için her hangi bir ön koĢul 

bulunmamalı,  

Basın kuruluĢunun kendi isteği dıĢında yayın yapması sonucunu 

doğurabilecek hiç bir zorlama ve baskı olmamalı,  

DüĢünce açıklama, eleĢtiri gibi yayın faaliyetleri yayın sonrası suç 

kovuĢturması konusu olmamalı, Basın kuruluĢlarının ilettikleri iletilere her 

hangi bir ön denetim uygulanmadan serbest dolaĢımı sağlanmalıdır. Serbest 

dolaĢımın sağlanmasının koĢulları ise genel olarak üç öğeden oluĢur. Bunlar; 
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Olaya serbestçe ulaĢma, haberi ve bilgiyi elde etme özgürlüğü, Haberi ve bilgiyi 

aktarma özgürlüğü, Ġletiyi alma, habere kavuĢma özgürlüğü. 

Basın özgürlüğü tartıĢma ve mücadelesi Avrupa‟ da yazılı basının ortaya 

çıkmasıyla baĢlamıĢtır. Ancak basın özgürlüğünün esasını oluĢturan, düĢünce ve 

ifade özgürlüğü, Ġtalya‟ da ortaya çıkıp ardından tüm Avrupa‟ yı etkileyen, 

düĢünceyi kilisenin tahakkümünden kurtaran Rönesans‟ ın bir sonucu olduğu 

söylenebilir. Rönesans basın özgürlüğü açısından da milat olma özelliği 

taĢımaktadır. (Perin,1974; s.37)  

Basın özgürlüğü ve bu özgürlük için gazetelerin vermiĢ olduğu mücadele, 

Batı demokrasisi ve Ġnsan hakları mücadelesiyle birlikte geliĢmiĢtir. Gazetenin 

doğduğu gün, basın özgürlüğü kavramı da ortaya çıkmıĢ, günümüzde de 

yöntemi farklı ancak esası aynı olan basın-iktidar mücadelesi baĢlamıĢtır. Basın, 

siyasi iktidar tarafından her çağda tehlikeli görülmüĢ, etkisiz hale getirilmek 

veya kendi kontrolünde tutulmak istenmiĢ, buna karĢılık basın, bağımsızlığını 

ve özgürlüğünü korumak için mücadele etmiĢtir. Ġktidarlar tarafından her zaman 

gerçek ya da potansiyel muhalif olarak görülen basın, çeĢitli yöntemlerle 

denetim altında tutulmaya çalıĢılmıĢtır. Otoriter siyasal sistemlerde zor ve 

Ģiddet kullanımı da söz konusuyken, diğer rejimlerde yasal sınırlamalar ve 

getirilen ağır mali yükümlülüklerle basının özgürlüğü kısıtlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

(Kaya,1985; s.34)  

Basın özgürlüğü adına mücadele ilk kez Ġngiltere‟ de baĢlamıĢ onu 

Amerika ve diğer Avrupa ülkeleri takip etmiĢtir. Günümüzde de Avrupa ve 

Amerikan uygarlıklarının en belirgin ilkelerinden biri basın / iletiĢim 

özgürlüğüdür. (Keane,1999; ss.29-31)  

Özek, basın özgürlüğünü iletiĢim özgürlüğü ile eĢ anlamlı olarak 

kullanmakta ve basın özgürlüğünün düĢünce açıklama özgürlüğü kapsamında 

görülmesi gerektiğini öne sürmektedir. DüĢünce özgürlüğü, belirli bir 

düĢüncenin açıklanması ve bu düĢüncenin etrafında toplanabilme hakkını 

kapsamaktadır. Salt düĢünce, kiĢinin iç dünyası ile ilgili bir olgu olduğundan 

kısıtlanması veya engellenmesi söz konusu olamaz. Bu nedenle, düĢünce 

özgürlüğü ancak düĢüncenin açıklanması hakkı tanındığında geçerliliği 

olabilecek bir durumdur. Bu nedenledir ki, gerçekte düĢünce özgürlüğünü “ 

düĢünceyi açıklama özgürlüğü “ Ģeklinde ifade etmek daha doğru olacaktır. 

(Özek,1989; s.11)  

Dönmezer(1976; s.41) ise, basın özgürlüğünü; “ Haber, fikir ve 

düĢüncelerin çoğaltıcı araçlarla, serbestçe açıklayabilmek özgürlüğü “ Ģeklinde 

tanımlamaktadır. Kitle iletiĢim araçlarının toplumsal dayanıĢmanın, 

bütünleĢmenin, değiĢim ve geliĢmenin sağlanması ve istikrarlı Ģekilde 

sürdürülmesine katkısı olduğu savunulur. Ancak bu iĢlevin 

gerçekleĢtirilebilmesinin bir ön koĢulu vardır; bu koĢul, düĢünceyi ifade etme 

özgürlüğüdür. DüĢüncenin serbestçe oluĢumu kadar aktarımının da serbest 
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olması ve bunun temel bir hak ve özgürlük olarak yasal güvence altına alınması 

gerekir. Basın özgürlüğü bu temel hak ve özgürlüğün doğal sonucu ve somut 

ifadesidir. (Kaya,1999; s.25)  

Ġfade özgürlüğü, çağdaĢ anayasal demokrasilerin temel, asgari ve 

vazgeçilmez Ģartlarından biridir. En geniĢ anlamda ifade özgürlüğü; bir 

düĢünce, inanç, kanaat, tutum veya duygunun barıĢçı yoldan açığa vurulmasının 

veya dıĢ dünyada serbestçe ifade edilmesi olarak tanımlanabilir. Ġfade 

özgürlüğünün bu geniĢ tanımı, sözlü ve yazılı anlatım, sanatsal gösterim, 

toplantı ve yürüyüĢ yapma ve örgütlenme gibi özgürlükleri de içine almaktadır. 

Bunları içeren ifade özgürlüğünün varlığıyla demokratik toplumlarda özgür 

kanaat oluĢumu ve kamusal tartıĢmanın varlığı olanaklı hale gelmektedir. 

(Erdoğan, M.,2001; ss.8-9)  

Özgürlükler rejimi olan demokrasilerde, bunların yasaların güvencesi 

altında olması,  yönetilenler kadar yönetenler ve devlet organları açısından da 

bağlayıcı olması, hukuk devleti olmanın doğal bir gereğidir. Özgürlüklerin 

sınırsız olması, toplumsal anarĢi ve kaos ortamına zemin hazırlama 

potansiyeline sahiptir. Bu nedenle sürdürülebilir demokratik yaĢamın varlığı 

için özgürlüklere bir takım sınırlamalar getirilmesi kaçınılmaz olmuĢtur. Bu 

nedenle yapılan yayında öncelikle “haber” niteliğinin bulunması, bunun içinde 

“kamu yararı”nın olması, ayrıca güncel ve toplumun ilgisini çekmesi 

gerekmektedir.Ayrıca basın özgürlüğü; KiĢilerin ve kiĢilik haklarının 

korunması, Genel ahlakın korunması, Devletin ve yargılama sisteminin 

korunması gibi nedenlerle en özgürlükçü sistemlerde bile kısıtlama yoluna 

gidilmektedir. 

 

3. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMININ ĠLETĠġĠM 

ÖZGÜRLÜĞÜNE DÖNÜġÜMÜ 

Geride kalan yüzyılın özellikle son çeyreğinden itibaren dünyada hızlı bir 

Ģekil değiĢtirme süreci yaĢanmaktadır. Son yüzyılın dünya düzenini oluĢturan 

katı siyasi ideolojiler ve onların doktrinleri erozyona uğramıĢ, bir kısmının tarih 

sahnesinden çekilmesiyle yenidünya düzeninin kurulduğu bir dönem 

baĢlamıĢtır. Yeni evrensel konjonktürün oluĢumunda teknolojik geliĢmelerin 

ürünü olan elektronik, görsel-iĢitsel araçların sağlamıĢ olduğu yoğun bilgi 

üretimi ve bunun hızla yayılması, toplumları etkilemeye baĢlamıĢ, ülkelerin 

sınırları, ırksal, dinsel ve kültürel kimlikler belirleyici olma özelliğini giderek 

yitirmeye baĢlamıĢtır. Marchall Mc Luhan‟ ın ifadesiyle özellikle iletiĢim 

teknolojisi alanındaki bu geliĢmeler, coğrafi sınırların önemini azaltmıĢ, biliĢsel 

düzeyde dünyayı küçülterek adeta “ dünya çapında köy “ haline getirmiĢtir. 

Otuz yılı aĢkın bir süredir yaĢanmakta olan küreselleĢme-globalleĢme olgusu ve 

bu çevredeki tartıĢmaların, iletiĢim alanındaki geliĢmelerin bir sonucu olduğu 

görülmektedir.(GüneĢ,1996; s.803)  



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2013 

69 

 

ĠletiĢim teknolojisindeki hızlı geliĢmelerle bilgi üretimi artmıĢ, 

enformasyonun küreselleĢmesi siyasal rejimleri özgürleĢme yönünde değiĢime 

zorlamıĢtır. 19.Yüzyıl klasik liberalizminin, artan üretim hacmi ve sermayenin 

büyüyerek yaygınlaĢmasının sonucu olarak, 20. yüzyılda çeĢitlenen ve 

geniĢleyen sosyal ve ekonomik yapı karĢısında yetersiz kalması, bu sisteme 

yönelik eleĢtirilerin artmasına neden olmuĢtur. Klasik Liberal Sistemin yeni 

yüzyılın gereklerine uygun argümanlar geliĢtirmesi ve yeniden düzenlenmesi 

zorunluluk olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Klasik Liberal Demokrasiden, yirminci yüzyıl liberalizmine (neo-

liberalizm) geçiĢte ve serbest pazar sisteminin geliĢmesinde medya, bilgi ve 

biliĢim sistemleri önemli rol oynamıĢtır. 1980‟ li yılların ortalarından itibaren 

sosyalist sistemin, içinde barındırdığı tarihsel çeliĢkilerini aĢamayarak çözülme 

ve dağılma sürecine girmesi,  Sovyetler Birliği dıĢındaki ülkelerde de bu siyasal 

ve ekonomik sistemin tasfiyesi sonucunu doğururken, bunun yerini çoğulcu 

demokratik rejimler ve pazar ekonomisi almaya baĢlamıĢtır. ĠletiĢim araçlarının 

çeĢitlenerek etkisinin artması, bu değiĢimin evrenselleĢmesine, siyasi ve 

ekonomik sistemlerin tek-tipleĢerek globalleĢmesine zemin hazırlamıĢtır. 

GloballeĢen dünyada hukukun üstünlüğü, sosyal adalet ilkesinin geliĢmesi, 

düĢünce ve ifade özgürlüğünü de içeren temel insan hakları alanının 

geniĢleyerek güvence altına alınması, çoğulcu ve sivil demokrasi ve serbest 

piyasa ekonomisi; modern siyasal sistemlerin temel değerleri ve kriterleri haline 

gelmiĢtir.(Öztürk,2004;s.7) Ne var ki, modern demokrasi kriterleri, pazar 

sisteminin zayıflaması veya iĢlemez hale gelmesiyle ifade özgürlüğünün ve 

diğer bireysel özgürlüklerin kısıtlanmasının söz konusu olabileceği gerçekçi ve 

eleĢtirel yaklaĢımla ifade edilmektedir.(Curran,1997; ss.166-167; Der.:Ġrvan)  

Yirminci yüzyılın özellikle ikinci yarısında, yazılı basının medyaya 

dönüĢerek bu kavram içinde yer almaya baĢlamıĢtır. Bu dönem, gazetenin 

ortaya çıkıĢından sonra kullanılan “ basın özgürlüğü “ kavramının “ ĠletiĢim 

özgürlüğü “ne dönüĢmeye baĢladığı bir değiĢim sürecini ifade etmektedir. Basın 

özgürlüğü, siyasal otoriteye karĢı verilen mücadeleyle kazanılan bir özgürlük 

olarak görülmekteyken, günümüzde iletiĢim veya editoryal özgürlük daha çok 

büyük sermayeye ve onun kurumlarına karĢı yürütülen bağımsızlık ve özgürlük 

çabası olarak kabul edilmektedir. Basın özgürlüğü kavramının, iletiĢim 

araçlarının geliĢmesiyle ortaya çıkan radyo, televizyon, sinema, internet gibi 

topluma enformasyon sunan yeni medyanın bilgilendirme ve bireylerin haber ve 

bilgiye ulaĢma hakkını ifade etmede yetersiz kaldığı için, son dönemde daha 

geniĢ ve kapsamlı olan iletiĢim özgürlüğü kavramı kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Hatta, basın özgürlüğünden beklenen demokratik sisteme katkı ve 

beklentiler giderek zayıflamaya baĢlayınca bunun yerini bilgi iletme ve 

depolamayı kolaylaĢtıran yeni iletiĢim teknolojileri almaya baĢlamıĢtır.(ġAHĠN, 

1991;s.64)Yeni iletiĢim ortamı )ĠletiĢim teknolojisindeki olağanüstü 

geliĢmelerin, bu değiĢimde büyük rolü olmuĢtur. Büyük sermaye gruplarının bu 
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dönemde iletiĢim alanına ilgi duymaya baĢlamaları, farklı sektörlerdeki 

yatırımlarının yanı sıra medya dünyasına da girmeye baĢlaması, basını  klasik-

geleneksel çizgisinden uzaklaĢtırmıĢ ve bir iletiĢim endüstrisi ortaya çıkmıĢtır. 

ĠletiĢim araçlarının yazılı basınla sınırlı olduğu klasik liberal anlayıĢ, 

basının denetim ve gözetim iĢlevini demokratik iĢlevlerinin önüne almakta ve 

basın özgürlüğünü siyasi erke karĢı özgürlük olarak algılamaktaydı. Otoriter 

rejimlerde sıklıkla görülen bu durum, çoğulcu ve katılımcı demokrasilerde 

medyanın gözetim iĢlevinin öncelikli olmadığını, yeni paradigmaların medyada 

katılımcılığı arttıran demokratik iĢlevlerin ağırlık kazanmaya baĢladığını 

göstermektedir.(Irvan,1994-1995;ss.77-78) Büyük sermayenin iletiĢim alanında 

yoğunlaĢmasıyla, basın özgürlüğü, basın ve kamuoyunun hakkı olmaktan 

çıkarak, kapitalist kuruluĢların sahip oldukları bir ayrıcalık haline gelmeye 

baĢlamıĢtır. 

Basın ve basın özgürlüğü alanındaki değiĢim ve geliĢmeler, demokratik 

sistemlerin geçirdiği evrilmeden ayrı ve bağımsız düĢünülmemelidir. Tarihsel 

süreçte, temsili demokrasiler, çoğulcu ve katılımcı demokrasiye dönüĢürken, 

çeĢitli alanlardaki geliĢmelerin etkisiyle basın özgürlüğü; “ ifade özgürlüğü “, “ 

bilgi ve düĢünce edinme “, “ bilgi ve düĢünceyi yayma özgürlüğü “ ile her türlü 

“ bilgiye ulaĢma hakkı “ nı da içeren Ģekilde iletiĢim özgürlüğüne dönüĢmüĢtür. 

ĠletiĢim özgürlüğü, basın özgürlüğü kavramından farklı olarak sadece 

gazetecilerin “ haber alma “, “ haber verme “ ve “ habere ulaĢma “ hakkını 

içeren sınırlı bir içeriğe sahip değildir. ĠletiĢim özgürlüğünün çıkıĢ noktasını, 

bilginin temel bir insan hakkı olduğu gerçeği oluĢturmaktadır. Nitekim bu temel 

hakkın, uluslararası alanda üst düzeyde örgütler tarafından hazırlanan sözleĢme 

metinlerinde de tanındığı ve güvence altına alındığı görülmektedir. 

(Demir,2007; s.26)  

10 Aralık 1948‟ de ilan edilen Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‟ nin 19. 

maddesi: “ Herkesin düĢünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, 

düĢüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu 

olmaksızın bilgi ve düĢünceleri her yoldan araĢtırma, elde etme ve yayma 

özgürlüğünü içerir “ Ģeklinde düzenlenerek bu temel hakkı güvence altına 

almıĢtır.  

ĠletiĢim özgürlüğünü temel bir hak olarak güvence altına alan uluslararası 

alandaki önemli bir hukuk metni de; 4 Kasım 1950‟ de kabul edilen Avrupa 

Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması SözleĢmesidir. “ Ġfade 

özgürlüğü “ baĢlıklı 10 madde ifade özgürlüğünü ve kullanımını Ģöyle 

düzenlemiĢtir: 

Herkes görüĢlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, 

kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu 

olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerir. Bu madde, 
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devletlerin radyo, televizyon ve sinema iĢletmelerini izin rejimine bağlı 

tutmalarına engel değildir.  

Demokratik bir toplumda, bu özgürlüklerin kullanılması, bazı durumlarda 

zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün ve 

toplumsal güvenliğin korunması, kamu düzeninin sağlanması, bireylerin 

haklarının korunması gibi nedenlerle yasayla öngörülen sınırlamalara ve 

yaptırımlara bağlanabilir.  

ĠletiĢim özgürlüğünün çoğulcu siyasi yapıların iĢleyiĢinde “ olmazsa 

olmaz “ bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Siyasal sistemlerin giderek 

katılımcılığı daha fazla benimsemesi ve bireyin “ bilgi edinme “ ve “ iletiĢim 

hakkı “ gibi kavramların yaygınlaĢması yönündeki geliĢmeler, iletiĢim 

özgürlüğüne küresel bir boyut ve anlam kazandırmaktadır. Bu çerçevede 

karĢılaĢılan bilgilenme ve iletiĢim hakkıyla ilgili sorunlar, temel insan hakları 

kapsamında değerlendirilmekte ve evrensel bir sorun olarak kabul edilmektedir. 

ĠletiĢim özgürlüğü ile ilgili yaĢanan sorunlar, ülkelerin içiĢleri olmaktan çıkmıĢ 

ve küresel boyut kazanmıĢtır. Ülkelerin demokratikleĢme kriterlerinin baĢında “ 

ifade özgürlüğü “, “ bilgi edinme hakkı “ ve “ iletiĢim hakkı “ nı içeren iletiĢim 

özgürlüğü yer almaktadır. Bu konuda evrensel kriterleri sağlamayan devletler 

uluslararası alanda çeĢitli yaptırımlarla karĢılaĢmakta, iletiĢim özgürlüğünü ihlal 

eden uygulamalar nedeniyle kınanmaktadır. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısı, özellikle de son çeyreği yoğun bilgi 

üretimi ve enformasyon akıĢı nedeniyle önce “iletiĢim çağı” ve takiben “bilgi 

toplumu” gerçeğini ortaya çıkarmıĢtır. Yeni iletiĢim ortamının ortaya çıkardığı “ 

bilgi toplumu “nda, bireylerin sadece “ kanı ve görüĢleri “nden oluĢan bilgi ve 

enformasyon, toplumdaki iletiĢim akıĢının çok küçük bir bölümünü 

oluĢturmaktadır ki; bu düzeydeki bilgi üretimi ve paylaĢımı, modern 

toplumlardaki enformasyon ihtiyacını ve talebini karĢılamada yetersiz 

kalmaktadır. ÇağdaĢ demokrasi kuramı, demokratik düzenin baĢarılı biçimde 

iĢleyebilmesi için bireylerin ortak siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları 

tartıĢabildikleri bir kamusal alanın varlığını zorunlu kabul etmektedir.  

Bu siyasal iklimde toplum açısından önem taĢıyan konuların rahatça 

tartıĢılabilmesi, karĢıtlıkların saygıyla karĢılanması yanında, gerekli görülen 

konularda bireylerin gerektiği ölçüde ayrıntılı bilgiye sahip olması da, katılımcı 

demokrasi açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. Temsili demokrasinin 

katılımcı ve plüralist demokrasiye dönüĢümüne paralel olarak, klasik yazılı 

basının da medya endüstrisine evrimi ve elektronik iletiĢimin küreselleĢmesi “ 

iletiĢim hakkı “ kavramını, iletiĢim özgürlüğünün bir parçası haline getirmiĢtir. 

Yeni iletiĢim alanıyla ilgili tartıĢmalar da, çoğunlukla “ iletiĢim hakkı “ 

ekseninde gerçekleĢmektedir.(ġahin,1991; ss.66-67)  

Yukarıda da kısaca ifade etmeye çalıĢtığımız gibi; kitle iletiĢimi alanında 

genel olarak 20. yy.‟ ın ortalarına kadar klasik liberal yaklaĢımların egemen 
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olduğunu, sonrasında ise yeni- liberal yaklaĢımların bu alanı Ģekillendirmeye 

baĢladığını görüyoruz. Yeni liberal uygulamaların belirlediği iletiĢim ortamının 

dikkat çeken en önemli yönü ise medyanın mülkiyet yapısı olmaktadır. Birçok 

demokratik toplumda, ekonominin bütünüyle eklemlenmiĢ iletiĢim sektöründe, 

büyük sermayenin yayın içeriğini etkilemesini engelleyecek düzenlemelerin 

yapılması öngörülmektedir. Ancak, serbest pazar sisteminin esası olan rekabet 

olgusu, bu alanda sermayenin yoğunlaĢmasına ve medyanın belirli ellerde 

toplanmasıyla ortaya çıkan tekelleĢme eğilimleri, iletiĢim özgürlüğü ve 

katılımcı demokrasinin iĢleyiĢi açısından olumsuzluklar meydana getirmeye 

baĢlamıĢtır. Medyanın doğasında var olan etkileme gücü ile ekonomik gücün 

entegrasyonu, diğer demokratik erkleri aĢan, iletiĢim özgürlüğü ve özgür 

tartıĢma ortamı için tehdit oluĢturabilecek boyutta bir güce dönüĢebilmektir ki; 

bu çok da ideal ve arzu edilen bir durum değildir. Sermayenin iletiĢim 

sektöründe yoğunlaĢmasının daha ileri düzeydeki önemli bir sakıncası ise; 

tekelleĢme eğilimlerinin uluslararası bir nitelik kazanarak, kültürel üretimin 

standartlaĢması gibi global bir iletiĢim ve kültür sorununu gündeme 

getirmesidir.(Kaya,1999;ss.27-28)  

Etkili bir düzenleme ve denetimle piyasa ekonomisinin iĢleyiĢinin 

bozulmaması ve medya sektöründe tekelleĢme ve kartelleĢmeyi önleyici 

tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmektedir.  

Amerika, Ġngiltere, Fransa ve Almanya gibi ekonomik ve siyasi yapıları 

geliĢmiĢ Batılı ülkelerde de tüm önleme çabalarına rağmen medyadaki 

tekelleĢme olgusu varlığını hissettirmekte ve bunun demokratik siyasal sürecin 

iĢleyiĢini zaafa uğrattığı Ģeklindeki görüĢ ve eleĢtiriler yaygınlaĢmaktadır. 

Ġngiltere‟de Rupert Murdoch ve Robert Maxwell, Fransa‟da Robert Hersant, 

Almanya‟da Axel Springer ve Türkiye‟de 1980‟ li yılların sonlarına doğru 

Kıbrıs‟lı iĢ adamı Asil Nadir etrafındaki tekelleĢme, Dünya‟da ve Türkiye‟de, 

iletiĢim alanındaki sermaye yoğunlaĢmasının simgesi haline 

gelmiĢtir.(Ġrvan,1996; ss.732-733)  

Bu arada sözünü ettiğimiz Batılı ülkelerde ve ülkemizde benzer Ģekilde 

gözlemlenen bir takım uygulamalar, medyanın toplumsal iĢlevlerini ve iletiĢim 

özgürlüğü ile birlikte, medya- siyaset iliĢkilerini olumsuz Ģekilde 

etkilemektedir. Bunlardan bazıları Ģöyle ifade edilebilir.(Erinç,1996;s.759);  

Büyük sermayenin iletiĢim sektörüne girmesiyle, medya sahipleri 

yönetim kadrolarını da genellikle medya dıĢındaki kendi iĢ alanlarından 

seçmeleri, Medyanın gittikçe ticarileĢerek endüstriye dönüĢmesi ve salt kar 

amaçlı organizasyonlar haline gelmesi, Ekonominin baĢka sektörlerinde 

yatırımları olan medya patronlarının, siyasi iktidarların alacağı kararlara olan 

bağımlılıkları, daha güçlü olma ihtiyacı, kartelleĢme gibi piyasanın iĢleyiĢine 

zarar veren oluĢumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır ki; bunlar medyanın 

demokratik iĢlev ve etkinliğini engelleyen sonuçlar meydana getirmektedir.  
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Siyasal sistem olarak klasik liberal demokrasilerin katılımcı demokrasiye, 

klasik basının, medya endüstrisine dönüĢtüğü yirminci yüzyılın ikinci 

yarısındaki bu değiĢimler “ Yeni dünya düzeni “ kavramı kapsamında 

incelenmekte ve tartıĢılmaktadır. Kavramın içeriğini ise, evrensel barıĢ, insan 

haklarına saygı ve çoğulcu katılımcı demokratik sistemler oluĢturmaktadır. 

GloballeĢen dünya ve yeni dünya düzeni unsurlarından birinin iĢlememesi 

halinde, ülkeleri küreselleĢme sürecinin dıĢına itebilecek kadar hassas bir denge 

üzerine kurulu bulunmaktadır.  

 

4. SĠYASAL REJĠM – MEDYA SĠSTEMLERĠ ĠLĠġKĠSĠ VE 

ETKĠLEġĠMĠ 

Yazılı basının ortaya çıkmasıyla baĢlayan, günümüzde çeĢitli alanlardaki 

geliĢmeler sonucu çeĢitlenerek etkileme gücü artan ve medya kavramıyla ifade 

edilen kitle iletiĢim araçları, tarihsel süreçte farklı toplumsal yapılarda, farklı 

iĢlevler üstlenmiĢ, değiĢik siyasi ve ideolojik amaçların gerçekleĢmesinde 

önemli ve belirleyici bir etken olmuĢtur. ĠletiĢim araçları, tarih boyunca içinde 

bulundukları toplumların sosyo-ekonomik ve siyasal yapısından ayrı ve 

bağımsız olmamıĢtır. Aksine birbirinden birçok farklılığı bulunan tüm siyasi 

sistemler için vazgeçilmez bir öneme sahip olmuĢtur. Siyasal rejimlerin 

ideolojik farklılığı, iletiĢim araçlarının iĢlevlerinin farklılaĢmasına ve 

dolayısıyla sistem üzerindeki etkilerinin değiĢik biçimlerde ve boyutlarda 

gerçekleĢmesine neden olmuĢtur.  

ĠletiĢim araçları yerine getirdiği iĢlevlerle, toplumsal mekanizmayı her 

yönüyle etkileme gücüne sahiptir. Ancak, iletiĢim sistemleri de aynı Ģekilde, 

içinde bulunduğu toplumsal yapıdan etkilenerek, sistemin bir parçası haline 

gelmektedir. ĠletiĢim olgusunun temel özelliği olan “ çift yönlü etkileĢim “, 

siyasal iletiĢim sürecinin de belirgin özelliklerinden birini oluĢturmaktadır. 

Günümüz modern toplumlarını kitle iletiĢiminden soyutlanmıĢ olarak düĢünmek 

olanaksızdır. Belirli bir yaĢam standardını yakalamıĢ bu toplumlarda medya, 

bireyler ve toplumsal yaĢam bakımından, yerine getirdiği iĢlevler nedeniyle 

anlam ve önem ifade eder. (Severin ve Tankard, 1994; s. 501 )  

Siyasal rejimlerin niteliğine göre iletiĢim araçlarının iĢlevleri de değiĢik 

görünümlerle gerçekleĢmektedir. ĠletiĢim sistemlerinin ve bu sistemler 

arasındaki farkları görebilmek için bu araçların faaliyet gösterdiği sosyal ve 

siyasal sistemin özelliklerinin de irdelenmesi gerekir. Bu arada, toplumsal 

sistemin iletiĢim araçlarıyla olan iliĢkisinde ise, toplumun belirli inanç ve 

kabulleri belirleyici olmaktadır. ĠletiĢim sistemlerinin farklılığında, birey, 

toplum ve devletin doğası etkili olduğu için, sistem farklılığının felsefi temele 

dayandığı kabul edilmektedir.(IġIK,2002; s.3) GeçmiĢte olduğu için günümüz 

toplumlarının yaĢam pratiğinde de sistem içinde yer alan siyasi, sosyal ve 

ekonomik güçler medya içeriğini doğrudan etkilemektedir. Medya sahipliği ve 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2013 

 

74 
 

kontrolü ile medya gündemi ve meydana getirebileceği etkiler 

belirlenebilmektedir.(Severin ve Tankard,1994;s.501) Medya sistemleri ve 

mülkiyet yapısı, ülkelerin siyasal ve ekonomik modellerine göre 

Ģekillenmektedir. Ancak aynı siyasal sistemin geçerli olduğu ülkelerde farklı 

medya örgütlenme biçimleri de söz konusu olabilmektedir.  

ĠletiĢim, siyasi, ekonomik, kültürel unsurların ve iliĢkilerin hukuki 

nitelikteki örgütlenmesiyle ortaya çıkan toplumsal yapının alt sistemidir. Sistem 

olgusu, mevcut yapının bir bütün olarak varlığını koruma ve sürdürme güdüsü 

ile hareket etmesini ve bunun için gerekli olan tüm öğeleri yeniden üretmesini 

ifade etmektedir. Siyasal, toplumsal, kültürel yapıların tüm dinamikleri, 

kurumlar, aynı Ģekilde sistemi koruma ve devam ettirme mantığı ile 

iĢlemektedir. ĠletiĢimi de bu bağlamda toplumsal mekanizmayı meydana getiren 

alt sistemlerden biri olarak ve sistem kavramı içinde düĢünmek gerekmektedir. 

Medya, toplumsal sistemde meydana gelebilecek tıkanıklığı önlemede devreye 

girerek bilgi akıĢıyla sosyal yapının varlığının devamına olanak sağlamaktadır. 

Siyasal sistemin yönetim anlayıĢı, özgürlük algısı ne olursa olsun, hepsinin bu 

anlamda bir siyasal iletiĢim sorunu vardır.(Eyüboğlu,1999; ss.43-44)  

ĠletiĢim alanında yapılan çeĢitli bilimsel çalıĢmalar sonucunda medya ile 

ilgili çeĢitli kuramlar geliĢtirilmiĢtir. Farklı medya kuramlarının ortaya 

atılmasındaki temel neden ise; konuya ideolojik yaklaĢımların yanı sıra her 

düĢünsel temelin iletiĢim araçlarına farklı iĢlevler yüklemesidir. Medyanın türü, 

iĢlevleri, mülkiyet yapısı ve kontrol biçimleri de iletiĢim sistemleriyle ilgili 

farklı kuramların ortaya çıkmasına ve geliĢmesine ortam 

hazırlamıĢtır.(Demir,2007;s.31) Ülkenin siyasal sistemi ise; toplumsal yapı 

içindeki alt sistem iliĢkilerinin temel belirleyicisi olarak iletiĢim sistemlerini de 

genellikle kendi niteliğine uygun olarak biçimlendirmektedir.(IĢık,2002; s.4)  

Siyasal sistem, iliĢkiler ağının meydana getirdiği mekanik bir olgu 

değildir. Her siyasal sistem, siyaset biliminin, sosyolojinin  evrensel kuralları ve 

doğruları çerçevesinde kendi iç ve dıĢ dinamiklerinin bileĢkesinde ortaya çıkar. 

Sistemin dinamiklerinden olan ekonomik geliĢmiĢlik düzeyi, sınıfsal yapısı, 

kültürel ve ideolojik değerleri ve demokrasi kültürü Ģeklinde açımlanabilecek 

siyasal birikimi gibi etmenler, siyasal yapıyı biçimlendirmektedir. 

(Eyüboğlu,1999;s.46) Her ülkenin toplumsal dinamiklerinin niteliksel farklılığı, 

siyasi, ekonomik ve buna bağlı olarak iletiĢim sistemlerinin  hukuksal 

örgütlenmesini de değiĢik biçimlerde oluĢmasını getirmiĢtir.  

Toplumların sözünü ettiğimiz farklı yapısal özellikleri, genel ve siyasal 

iletiĢim sistemini de biçimlendirmiĢtir. Bu bağlamda siyasal sistemin 

nitelikleriyle iletiĢim araçları ve sistemleri arasında doğrudan belirleyici bir 

etkileĢim söz konusudur. 

 ĠletiĢim sistemlerinin demokratikleĢme derecesini ve iĢlevlerini, siyasi 

yapı karĢısındaki bağımsızlığı ve özerkliği belirlemektedir. BaĢka bir ifadeyle, 
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iletiĢim sisteminin liberal, otoriter veya totaliter kimlik taĢıdığını belirlemede 

temel göstergelerden biri de, medyanın siyasal sistem karĢısında sahip olduğu 

konumudur. Demokratik sistemler dıĢındaki otoriter ve totaliter yönetimlerin 

belirgin özelliği, çeĢitli yöntemlerle siyasal iletiĢimi denetlemeleri, kamuoyunu 

istedikleri doğrultuda bilgilendirmeye ve ideolojileri doğrultusunda oluĢturmaya 

çalıĢmalarıdır. Çünkü bir siyasal sistem açısından, iletiĢim devrelerinin 

güvenilirliği rejimin sürdürülebilirliği yönünden çok önemlidir. 

(Eyüboğlu,1999;s.47)  

 

4.1. Medya Kuramlarının Sınıflandırılması  

Bir ülkenin iletiĢim sistemi; o toplumda mesaj üretim ve dağıtım 

süreçlerinin nasıl iĢlediği, medyanın devletle olan iliĢkisi, siyasi otoritenin 

iletiĢim alanına müdahalesinin Ģekli ve derecesinin nasıl olması gerektiği ve 

medyanın mülkiyet yapısı ile kendisinden beklenen toplumsal iĢlevlerin neler 

olduğu konularını içermekte ve bunun iĢleyiĢini düzenlemektedir. Ülkelerin 

siyasal yapılarındaki farklılıklar, iletiĢim araçlarının toplumsal ve siyasal 

süreçte oynaması beklenen rollerin de farklılaĢmasına neden olmaktadır. 

Normatif medya kuramları, ülkedeki siyasal sistem içerisinde iletiĢim 

araçlarının nasıl bir iĢlev göreceğini ve bunun yasal çerçevesinin ne ve nasıl 

olacağını göstermektedir.(IĢık,2002;s;5-6)  

Dünya‟da 20. Yüzyıl‟ın ikinci yarısından itibaren özellikle Amerika‟ da 

kitle iletiĢimiyle ilgili bilimsel araĢtırmaların yoğunlaĢtığı görülmektedir. 1960‟ 

ların baĢlarında Medya sistemleriyle ilgili ilk önemli çalıĢmayı Siebert, Peterson 

ve Schramm, “ Four Theories Of The Pres “ (Basının Dört Kuramı) isimli eserle 

yapmıĢlardır. Bu eser, günümüzde de bu alandaki en esaslı çalıĢma olarak kabul 

edilmektedir. Lowenstein, Merril, Saxer, Graber, Hacten, Keplinger ve Denis 

Mc Quil gibi birçok araĢtırmacı, medya kuramlarıyla ilgili yaptıkları 

çalıĢmalarda çeĢitli sistem tasnifleri geliĢtirmiĢlerdir. Ancak medya 

sistemleriyle ilgili yapılan tasnif çalıĢmalarının bir çoğunda Siebert ve 

arkadaĢlarının geliĢtirdiği medya kuramları tipolojisinin esas alındığı, 

geliĢtirilen yeni sistemlerin bundan esinlendiği görülmektedir.  

Bu alandaki önemli çalıĢmalardan biri de Denis Mc Quil‟ e ait olup, 

Siebert ve arkadaĢlarının yaptığı sistem sınıflandırmasını geliĢtirdiği 

görülmektedir. Mc Quil , Siebert ve arkadaĢlarının Otoriter, Sosyal Sorumluluk, 

Liberal ve Sovyet-Totaliter kuramlarından oluĢan sınıflamasına “ GeliĢme Aracı 

Kuramı “ ve “ Katılımcı Demokratik Medya Kuramı “ nı ekleyerek önemli 

kabul edilen yeni bir tipoloji oluĢturmuĢtur.  

Sözünü ettiğimiz medya sistemlerine bu yaklaĢımları reddetmeyen daha 

genel bir perspektiften bakılması da mümkündür. Özgürlükçü kriterle 

bakıldığında; medya kuramlarının, “demokratik” ve “otoriter” yaklaĢımı 
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benimseyen bir ayrım içinde de ele alınabileceği görülmektedir. Gerek Siebert 

ve arkadaĢlarının gerekse Mc Quil, Williams ve diğerlerinin medya kuramları 

incelendiğinde, siyasal sistemin esas alınarak geliĢtirilmediği görülmektedir. 

Oysa; iletiĢim araçlarının örgütlenme modelleri, mülkiyet yapısı, bulundukları 

ülkenin siyasal ve ekonomik örgütlenmesine göre Ģekillenmektedir. Siyasi 

sistemleri birbirine benzeyen ülkelerde farklı medya örgütlenmeleri de söz 

konusu olabilmektedir.(Demir,2007; s.31) Bu çerçevede medya sistemlerinin 

siyasal sistemle etkileĢimini de içerecek Ģekilde “Demokratik” ve “Otoriter-

Totaliter” olmak üzere, ikili ve genel bir yaklaĢımla ele almak da mümkündür. 

Bu bağlamda; Özgürlükçü-Liberal, Sosyal Sorumluluk ve Demokratik Katılımcı 

Medya Kuramlarının yanı sıra Williams‟ın Ticari Medya Sistemini de 

demokratik-özgürlükçü kategori içinde değerlendirme olanağı vardır.  

Otoriter ve Totaliter sistemlerin, iletiĢim alanında siyasi nitelikli kontrol 

ve denetimci yaklaĢımları bu rejimlerin karakteristik özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Buna karĢılık, Liberal, Sosyal Sorumluluk ve Ticari Medya 

Kuramları, demokratik ve pazar sistemi kurallarının egemen olduğu siyasal 

sistemlerde yaygın olan medya modelleri olarak görülmektedir.  

Demokratik siyasal sistemlerin varlığından söz edebilmenin temel 

Ģartlarından biri, bu yapıların iĢleyiĢini sağlayan medya sisteminin kendisinden 

beklenen demokratik iĢlevlerini yerine getirmesidir. Bireylerin bilgi edinme ve 

düĢüncelerini hiçbir engelleme ile karĢılaĢmaksızın açıklama ve yayabilme 

özgürlüğünün temeli ise, tüm özgürlükçü sistemleri besleyen, eleĢtiriye açık 

birçok yönüne rağmen, liberal ilkelerdir. Günümüzde özgürlükçü medya 

konsepti içinde yer alan medya modellerinin temelinin, siyasal ve ekonomik 

liberalizmin ilkelerine dayandığını söylemek yanlıĢ olmaz. Hiçbir siyasi ve 

medya sisteminin kusursuz olamayacağı kabul edildiğinde, liberal sistemin 

doğurduğu sakıncaların, geliĢtirilen diğer özgürlükçü medya modelleriyle 

giderilmesi, liberal-özgürlükçü iletiĢim kuramının pragmatik niteliğinin 

göstergesi olarak kabul edilmesi mümkündür.   

 

4.2. Demokratik Özgürlükçü Medya Kuramlarının Demokrasi ve 

ĠletiĢim Özgürlüğü  YaklaĢımı 

Liberalizm akımı, Batılı (Klasik) demokrasilerin ortaya çıkmasında, 

çeĢitli siyasal sistemlerin ve kurumlarının demokratikleĢmesinde önemli rol 

oynamıĢtır. Yirminci yüzyılın yeni liberal yaklaĢımların ise, klasik 

demokrasileri, daha özgürlükçü ve katılımcı yönde değiĢime yönelttiği ve 

demokratik iletiĢim modellerinin oluĢmasına katkı yaptığı görülmektedir. Yeni 

liberalizasyon sürecinde, pazar ekonomisinin temelini oluĢturan arz-talep 

olgusu, iletiĢim alanında da geçerlilik kazanmaya baĢlamıĢtır. Yeni medya 

düzeni rekabete dayalı piyasa koĢulları altında ĢekillenmiĢtir. Kitle iletiĢimiyle 

ilgili yapılan bilimsel çalıĢmalarla siyasal sistemlerin nitelikleriyle Ģekillenen 
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farklı medya kuramları geliĢtirilmiĢtir. Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren 

yoğunlaĢan bu çalıĢmalarda, yeni dünya düzeninin de etkisi altında 

“özgürlükçü” ve “baskıcı” olarak nitelenebilecek medya kuramları tipolojisi 

geliĢtirilmiĢtir. Demokrasi ve pazar ekonomilerinin hakim olduğu siyasal 

sistemlerde liberal medya kuramı ve onun türevi niteliğinde yeni özgürlükçü 

medya modelleri ortaya çıkmıĢtır. Özgürlükçü-liberal medya kuramları, iletiĢim 

özgürlüğünün çerçevesini, iletiĢim araçlarının yanısıra bireyler yönünden 

geniĢleten, demokrasi ve iletiĢim sürecine daha fazla katılımını öngören 

önermeler geliĢtirmiĢtir. Ekonomik liberal ilkelerin iletiĢim alanında da 

uygulanması yoğun eleĢtirilere hedef olmakla birlikte, tümüyle 

reddedilmemektedir.  

ĠletiĢim ağ ve yapılarının siyasal sistem karĢısındaki bağımsızlıkları ve 

özellikleri bu sistemlerin demokratikleĢme derecelerinin göstergesi kabul 

edilmektedir.(Eyüboğlu,1999;s.47 )  ĠletiĢim araçlarının siyasi iktidardan 

bağımsızlığının genellikle, liberal ilkelerin geçerli olduğu demokratik 

sistemlerde sözkonusu olduğu görülmektedir. 

Siyasi ve ekonomik alandaki özgürlükçü yaklaĢımların temellerinin, 

liberalizmin ortaya çıkıĢıyla atıldığı görülmektedir. Liberal kuramın ilkelerinin 

18. yüzyılda liberalizmin ortaya çıkıĢına dayandığını, aydınlanma ve 

Rönesans‟ın etkisiyle, otoriter-totaliter yönetimlere karĢı liberal siyasal sistemin 

geliĢtirildiğini görmek mümkündür. Klasik demokrasi olarak da ifade edilen bu 

siyasi rejimde, herkesin basın alanında bulunabilmesi, yayın yapabilmesi, 

iletiĢim araçlarının özel kesimin elinde bulunması, diğer alanlarda olduğu gibi 

bu alanda da devlet müdahalesinin kesinlikle olmaması gerektiği, temel 

yaklaĢım olarak benimsenmiĢtir.  

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında baĢlayan kitle iletiĢimi araĢtırmalarıyla 

geliĢtirilen özgürlükçü medya sistemlerinin en önemlisi olan liberal kurama 

göre, düĢünce ve basın özgürlüğü, iletiĢim araçlarıyla sunulan bilgi, haber ve 

yorumlar pazardaki diğer tüm mal ve hizmetler gibi, arz ve talep 

mekanizmasına uygun olarak Serbest Pazar Sisteminin güvencesi altında 

bulunmaktadır. Liberal kuram, kitle iletiĢim araçlarının özel mülkiyet elinde 

bulunmasını, bu alandaki devlet tekelini ve müdahalesini reddederek, bilgi ve 

haberlerin de diğer ürün ve hizmetler gibi pazarda rekabete açık olması 

gerektiğini savunmaktadır. Bu yaklaĢıma göre; her düĢüncenin özgürce 

açıklanıp yayınlanabilmesi sağlıklı kamuoyu oluĢumuna, bireylerin doğru 

siyasal tercihlerde bulunmasına ve demokrasi kültürünün geliĢmesine ve 

yerleĢmesine katkıda bulunacaktır. Liberal Medya Kuramı, iletiĢim araçları 

üzerindeki devlet denetimine karĢı çıkmakta, medyanın sadece yasalar 

karĢısında sorumluluğunun bulunmasını öngörmektedir.(Demir,2007, ss.40-42)  
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Liberal medya kuramı günümüzde uygulamada ortaya çıkan birtakım 

sorunlar nedeniyle çeĢitli yönlerden eleĢtirilmektedir. Bunlardan bazıları Ģöyle 

sıralanabilir;  

Sermayenin medya alanında yoğunlaĢması sonucu meydana gelen 

tekelleĢme olgusunun demokrasilerdeki çok sesliliği ve dolayısıyla düĢünce 

özgürlüğünü kısıtlayıcı etkisi, 

Medyadaki ticarileĢmenin, reklamcılık sektörünün etkisiyle medya 

içeriğinin zayıflaması ve sermayenin baskısının artması, 

Özellikle son yıllarda liberal kuram çerçevesinde ortaya çıkan 

sorunlardan biri de “ özgür düĢünce pazarı “ nın denetimi sorunu olarak dikkat 

çekmektedir. Liberal sistem bu sorunun çözümünü, medya denetimini de, her 

alanda olduğu gibi bireye ve yasalara bırakmaktadır, (Demir, 2007; s. 48 )  

Liberal kuramın ekonomi ilkelerinin doğrudan iletiĢim alanında da 

geçerliliği  ile ortaya çıkan sorunların çözümünü zorlaĢtırması, Liberal medya 

sisteminin, demokratik bir toplumun kendinden beklentilerini karĢılayamaması, 

Ģeklindeki eleĢtiriler bu kuramın ortaya çıktığı Avrupa ve Amerika‟ da da 

yapılmaktadır.   

         Liberal kurama yönelik eleĢtiriler çoğunlukla gerçeği yansıtmakla 

birlikte, bu eleĢtirilerin hiçbiri bu kuramın ortadan kaldırılmasına yönelik 

olmayıp daha demokratik bir iletiĢim ortamının sağlanması açısından 

uygulamada görülen sorunlara çözüm üretilmesini hedeflemektedir.(IĢık,2002; 

ss.23-24)  

Liberal kuramda öngörülmeyip uygulamada ortaya çıkan ve bir 

kısmından burada söz edilen iletiĢim sorunlarına çözüm arayıĢı, özgürlükçü 

karakterde daha baĢka medya modellerinin geliĢtirilmesinin yolunu açmıĢtır ki; 

Toplumsal (Sosyal) Sorumluluk Kuramı bunlardan biridir.  

Sosyal Sorumluluk Kuramı, Amerika‟ da Hutchins Komisyonunun 

hazırlamıĢ olduğu medyanın sorumluluklarıyla ilgili raporla ortaya atılan 

düĢüncelerle kurulmuĢ bir medya sistemi olup (Severin ve Tankard,1994;s.505) 

liberal kuramla önemli benzerlikler göstermektedir. Hutchins Komisyonu‟ nun 

hazırladığı rapordaki düĢüncelerle oluĢan Sosyal Sorumluluk Kuramı, liberal 

kurama paralel olarak iletiĢim özgürlüğünü savunmakla birlikte topluma karĢı 

yaptığı kamusal görev nedeniyle medyanın sorumluluk taĢıması gerektiğini, 

baĢka bir ifadeyle sahip olduğu özgürlüğü, toplumsal sorumluluk anlayıĢı 

içerisinde kullanmasını öngören bir yaklaĢımı benimsemektedir.  

Sosyal Sorumluluk Kuramının ortaya çıkmasında, liberal sistemin serbest 

düĢünce pazarını oluĢturmada ki eksiklik ve yetersizlikler önemli rol 

oynamıĢtır. ĠletiĢim alanındaki tekelleĢme olgusu, çok sesliliği, özgür düĢünce 

pazarı ilkelerini ve basın özgürlüğünü tehdit etmeye baĢlamıĢtır. Medya adeta 
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toplumun değil, sahiplerinin ve reklam verenlerin çıkarlarına hizmet eder hale 

gelmeye, basının gücü olumsuz yönde kullanılmaya baĢlayınca Chicago 

Üniversitesi Rektörü Robert Hutchins tarafından hazırlanan “ Hür ve Sorumlu 

Bir Basın “ adlı raporla, iletiĢim araçlarının topluma karĢı sorumluluklarının 

bulunduğuna vurgu yapan Sosyal Sorumluluk Kuramının düĢünsel temelleri 

atılmıĢtır. Medyanın topluma karĢı sorumluluğunun daha fazla olması 

gerektiğini savunan bu rapora baĢlangıçta büyük tepkiler gelmiĢ olmasına 

rağmen, özellikle Amerika‟ da bunu izleyen on yıl içerisinde Sosyal Sorumluluk 

yaklaĢımı bir iletiĢim konsepti olarak benimsenmiĢtir.(IĢık,2002; s.29)  

Sosyal Sorumluluk Kuramı içeriğinde, liberal kuramın öngördükleriyle 

büyük ve aĢılmaz çeliĢkiler taĢımamaktadır. Aksine, liberal kuramın 

uygulamada ortaya çıkan, ancak sonuçta bireylerin bilgi edinme ve sağlıklı bir 

kamuoyunun oluĢumunu olumsuz etkileyen yetersizliklerini giderici ve 

tamamlayıcı bir iĢlev üstlenmektedir. Liberal kuramdan farklı olarak medya için 

“ sorumlu bir özgürlük “ anlayıĢını benimsemektedir.  

Sosyal Sorumluluk Kuramı, iletiĢim araçlarının kar amaçlı örgütler 

olmasını olağan karĢılamakta, ancak medyanın devlet mülkiyetinde olmamasını 

ve kontrol bile edilmemesini öngörmektedir. Bireylerin medyanın sorumluktan 

uzak yayınlarına tepki göstermesi, sorumsuzluğun devamı halinde 

parlamentonun bu duruma müdahalesinin haklılığını savunmaktadır. Bu 

yaklaĢım, medyanın önemli kamusal görevi ile aynı zamanda bağımsızlık 

gereğini bağdaĢtırmayı hedeflemektedir.(Demir,2007; s.52)  

Sosyal Sorumluluk Kuramı, medyanın sosyal sorumluluğunun 

kamuoyunun, tüketici eylemlerinin, elektronik yayıncılıkta ise kanal sayısının 

ve teknik sınırlamalarla, hükümetin düzenleme kurumları ve mesleki etiği gibi 

araç ve yöntemlerle denetlenebilmesini öngörmektedir.(Severin ve 

Tankard,1994; s.505) Bu kuram, iletiĢim araçlarının sosyal sorumluluğunu ön 

planda tutmakta, özellikle sektörün meslek ilkelerinin oluĢturulmasını ve bunun 

da mesleki özdenetimle gerçekleĢtirilmesi gerektiğini savunmaktadır.  

Sosyal Sorumluluk Kuramı, kendi düĢünsel tabanını oluĢturan liberal 

modelin iĢlemeyen ve aksayan yönlerine çözüm getirmeye çalıĢması 

bakımından önem taĢımaktadır. Demokratik sistemlerdeki hak ve özgürlüklerin 

sorumlulukla dengelenmesi gibi önemli bir soruna gerçekçi ve ideal bir çözüm 

bulmaya çalıĢmaktadır. Günümüzde batılı demokratik ülkelerde ve özellikle 

ortaya çıktığı Amerika‟ da Sosyal Sorumluluk Kuramı iletiĢim alanındaki 

tartıĢmalarda savunulan etik bir değer olarak önemli bir yer tutmaktadır.  

Medya sistemleri sınıflamasında, “özgürlükçü-demokratik kategori” 

içinde yer alan Katılımcı Demokratik Medya Kuramı, liberal kuramın bir 

uzantısı, ancak aynı zamanda endüstrileĢmiĢ medyaya tepkisel bir yaklaĢımla 

ortaya çıkmıĢtır. ĠletiĢim alanında sermayenin yoğunlaĢması bağlamında 

tekelleĢmeye, kamusal yayıncılığın merkezileĢmesi ve bürokratikleĢmesine ve 
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bu süreçte bireylerin ve çeĢitli sivil örgütlerin iletiĢimde edilgen konuma 

getirilmesine karĢı geliĢtirilen tepkinin kavramsal düzeydeki ifadesi olmuĢtur.( 

Demir,2007;s.58) Bu kuram, bireylerin ve onların kendilerini ifade etme 

amacıyla kurdukları veya katıldıkları çeĢitli görüĢ ve ideolojinin savunucusu 

olan sivil örgütlerin iletiĢim sürecine daha fazla ve etkin Ģekilde katılabilmesini 

savunmaktadır.  

Katılımcı Demokratik Medya Kuramı, iletiĢim araçlarının ve medya 

çalıĢanlarının değil,  bireylerin yönetime daha etkin Ģekilde katılımını ilke 

olarak benimsemektedir.(IĢık,2002;s. 42) Büyük sermayenin kontrolünde olan 

ve tekelleĢmiĢ yapılar içinde giderek ticarileĢen medyada sesini duyuramayan 

bireyler ve çeĢitli sosyal gruplar, kendilerini bu iletiĢim sistemi içinde ifade 

etme olanağı bulabilirler. Katılımcı Demokratik Medya Kuramı, siyasal 

sistemin demokratikleĢmesine önemli katkı sağlamaktadır. Bireylerin temsili 

demokrasilerdeki oy vermekle sınırlı olan rollerini geniĢleterek, siyasal 

kararların oluĢması sürecine daha aktif katılmalarını savunmaktadır. Demoratik 

rejimi daha katılımcı niteliğe dönüĢtürmekte ve siyasal sistemin varlığını 

sürdürme ve geliĢtirmesinde bireyleri daha etkin ve belirleyici konuma 

getirmektedir. Temsili demokrasilerde yetersiz kaldığı görülen katılımcılığı 

daha üst düzeyde sağlamasıyla modern demokrasiye katkı yaptığı 

görülmektedir. 

Özgürlükçü demokratik medya sistemleri kategorisinde yer verdiğimiz 

Liberal Kuram, Sosyal Sorumluluk ve Katılımcı Demokratik Medya Kuramları 

gerçekte birbiriyle çeliĢen ve çatıĢan değil, aksine birbirini tamamlayıcı ve 

bütünleĢtirici nitelikteki ilkeleriyle daha demokratik bir toplumsal yapının 

oluĢturulması amacında birleĢtikleri görülmektedir.  

   

SONUÇ YERĠNE 

ĠletiĢim araçlarının öncüsü konumundaki yazılı basın, ortaya çıktığından 

günümüze kadar önemli toplumsal dinamiklerden biri olmuĢ, sosyal sistem 

üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmuĢtur. Basının sahip olduğu bu iĢlev, bir 

baĢka önemli erk olan siyasal iktidarı kullananlar tarafından, kontrol edilmesi ve 

yararlanılması gereken bir güç olarak görülmüĢtür. Hemen hemen her siyasal 

rejimde, demokrasi ve özgürlük algı ve anlayıĢı ne olursa olsun, yönetenler 

açısından kamuoyu ve kamuoyu oluĢumu her zaman önemsenmiĢtir. Basının 

kamuoyu oluĢturma ve yönlendirme gücü, siyasal iktidarın bundan yararlanma 

güdüsü ve çabası bu iki güç arasında “  

Basın Özgürlüğü “ olarak baĢlayıp son yüzyılda “ ĠletiĢim Özgürlüğü “ne 

dönüĢen etkileĢim ve mücadelenin adını ve nedenini oluĢturmuĢtur. GeçmiĢte 

gazeteler, günümüzde tüm iletiĢim araçları siyasi otoritenin kontrol ve denetim 

çabalarına karĢı özgür ve bağımsız, kalma çabası içinde olmuĢtur. Ancak her 
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siyasal sistem, karakterine  uygun bir medya sistemi yaratma çabasıyla iletiĢim 

alanına çeĢitli yöntemlerle müdahale ederken, iletiĢim araçları, bilimsel destekle 

basın özgürlüğü anlayıĢını yansıtan medya kuramlarını geliĢtirmiĢlerdir. Siyasi 

iktidar-medya iliĢkisi ve etkileĢimini, demokrasinin geliĢme sürecinden 

soyutlayarak düĢünmek mümkün değildir. Sanayi Devrimi ve sonrasında 

ekonomik, siyasal ve teknolojik alanda yaĢanan geliĢmeler, gazeteyle sınırlı 

olan iletiĢim araçlarını medya endüstrisine dönüĢtürmüĢtür. Siyasal sistemlerin 

demokratikleĢmesi, demokrasilerin temsili niteliğinin katılımcılık yönünde 

geliĢmesine olanak sağlamıĢ, paralel olarak medya sistemlerinde de aynı yönde 

bir değiĢimin ve geliĢimin yolunu açmıĢtır. Liberal demokrasilerin ve bu sistem 

içindeki medya düzeninin piyasa koĢullarına uyum sağlamadaki yetersizlik ve 

basın özgürlüğü yönünden doğurduğu sakıncalar, yeni medya kuramlarının 

geliĢtirilmesinin temel dayanağını oluĢturmuĢtur.  

Modern demokratik sistemlerin ve dördüncü güç olan demokratik medya 

kuramlarının altyapısını oluĢturmasına rağmen liberal demokrasinin çok yoğun 

eleĢtirilere hedef olduğu görülmektedir. Sermayenin iletiĢim alanında 

yoğunlaĢmasının neden olduğu tekelleĢme ve medyanın ticarileĢmesi olgusu, bu 

eleĢtirilerin odağında yer almaktadır. Medyanın değiĢen sermaye yapısı, iletiĢim 

özgürlüğünün tarihsel geliĢiminden farklı olarak bu kez siyasal otorite kanalıyla 

değil daha çok piyasanın iĢleyiĢ koĢullarıyla kısıtlanması sonucunu 

doğurmuĢtur. Bilgi ve haberin pazar sisteminde diğer mal ve hizmetlerle aynı 

konumda görülmesi ve aynı üretim, pazarlama ve tüketim süreci içinde 

düĢünülmesi, demokratik sistem içindeki en önemli iĢlevi olan sağlıklı kamuoyu 

oluĢumunu engelleyici etkisiyle haklı ve geçerli bir eleĢtiri konusunu 

oluĢturmaktadır. Ancak, siyasal liberalizmin ve liberal demokrasinin ve onun 

ürettiği diğer demokratik kuramların mükemmel ve kusursuz olduğu görüĢü pek 

de savunulan bir tez olmamıĢtır.  

Katılımcı-özgürlükçü siyasal sistemler ile demokratik medya 

kuramlarının öngördüğü özgür iletiĢim ortamı, klasik liberalizmin eksiklik ve 

yetersizliklerinin giderilmesiyle ulaĢılmak istenen bir hedeftir. Liberalizmin bu 

tarihsel süreçte, salt özgürlük düĢüncesinden katılımcı demokrasi düzeyine 

ulaĢtığı görülmektedir. Temsili demokrasilerin katılımcı yönde geliĢmesi, bu 

etkinin ekonomiden iletiĢim özgürlüğüne kadar her alanda kendini hissettirmesi, 

liberal sistemlerin kendini yenileyebilme, değiĢen koĢullara uyum sağlayabilme 

yeteneğinin göstergesidir. Bu ise, siyasal, ekonomik ve iletiĢim özgürlüğü 

yönünden var olan sakıncalarını yine kendi dinamikleriyle giderebilme 

yetkinliğine sahip olduğunu göstermektedir.  

Özgürlükçü-demokratik medya sistemlerinden sosyal sorumluluk ve 

katılımcı demokratik medya kuramlarının ortaya çıkmasında, liberal siyasal 

sistemin ve liberal medya kuramı ile liberalizmin serbest düĢünce pazarını 

oluĢturmadaki eksiklik ve yetersizliklerinin önemli rol oynadığı kabul 

edilmektedir. Ancak özgürlükçü ve demokratik karakterdeki bu iki medya 
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sistemi, liberal özgürlükçü düĢünceden ve liberal medya kuramından tümüyle 

farklı ve bağımsız değildir. Liberalizmin öngördüğü özgürlükçü yaklaĢımı 

reddetmemekte, ancak uygulamada görülen, iletiĢim özgürlüğünü kısıtlayan her 

türlü engelin kaldırılmasını ve bu özgürlüğün aynı zamanda toplumsal bilinçle 

kullanılması gerekliliğini savunmaktadır. Bu bağlamda sosyal sorumluluk 

kuramı, iletiĢim özgürlüğünün bireysel ve toplumsal özgürlüklerin esası olarak 

korunmasını, gerçek anlamda bir medya özgürlüğünün, özgürlükçü demokratik 

sistemin temel kriteri ve güvencesi olduğu öngörüsünde bulunmaktadır. Liberal 

siyasal sistem ve liberal medya kuramıyla çeliĢki ve çatıĢma içinde 

bulunmamaktadır.  

Katılımcı-demokratik medya kuramı da, liberal özgürlüğün tabana daha 

rasyonel ve dengeli dağılımını savunmaktadır. Liberal sistemin pazar 

anlayıĢının, bilgi ve düĢünceyi metalaĢtıran, kültürel üretimin sıradanlaĢtırılarak 

endüstriyel üretimine ve serbest piyasanın rekabet koĢulları içinde sunulmasına 

yönelik demokratik tepkinin ifadesidir. Bireysel ve örgütlü olarak demokrasi 

içinde her türlü düĢüncenin, bilgi ve ideolojinin özgürce ve daha katılımcı bir 

Ģekilde ifade edilebilmesini iletiĢim sürecinde etkin olarak yer alabilmesini 

öngörmektedir.  

Özgürlükçü-demokratik medya kuramları olarak nitelediğimiz sosyal 

sorumluluk ve katılımcı medya kuramlarının öngördüğü iletiĢim özgürlüğü, 

liberal sistemin hareket noktası olan liberal özgürlüğün türevi olarak 

değerlendirilebilir. Liberal Medya Kuramı, özgürlükçü medya sistemlerinin 

düĢünsel öncüsü olarak önem taĢımakla birlikte, bu kuramın sakıncalarından 

arınmıĢ Ģekli olan Sosyal Sorumluluk Kuramı, modern demokratik toplumlarda 

ideal iletiĢim konsepti olarak gittikçe yükselen bir değer haline gelmektedir. 

Rönesans‟la düĢünsel temelleri atılan, sanayi devrimiyle Ģekillenen klasik 

liberalizmin günümüzün siyasal ve sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm 

üretemeyen ilkeleri, yeni liberal ilke ve yaklaĢımlarla giderilmekte ve 

geliĢtirilmektedir. Savunduğu düĢünce ve ürettiği çözümlerin tümüyle 

reddedilmesi yerine her zaman değiĢime açık yönüyle, gittikçe daha karmaĢık 

hale gelen sosyal sorunların çözümünde göz ardı edilmemesi, alternatif 

çözümler üretmek açısından esaslı bir sistem ve kaynak olarak kabul 

edilmelidir.    
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ZAMAN YÖNETĠMĠ

 

Gürkan ERSOY


 

ÖZET 

“Zaman” kavramı, hayatımızın en önemli unsurlarından birisidir. 

Birçoğumuz zamanımız olmadığı için iĢlerimizi bitirememekten Ģikâyet ediyor 

ve de mutsuz oluyoruz. Yazımızda zamanımızı nasıl arttırabileceğimizi, 

günümüz 30 saate çıkartabileceğimizi paylaĢacağız. 

Anahtar Kelimeler: zaman, zaman yönetimi, zamansızlık 

 

 

TIME MANAGEMENT 

ABSTRACT 

The concept of “time management” is one of the most important subjects 

during our life. Many of us feel unhappy and bitch about the lack of time 

during our life. Here in our paper we will discuss how we can redouble our 

daily time and own 30 hours a day instead of 24. 

Keywords: time, time management, lack of time 

 

GĠRĠġ  

Hayatımızın belirli dönemlerinde sıklıkla söylediğimiz veya duyduğumuz 

bazı güzel sözler, kelimeler ve cümleler vardır; “KeĢke vaktim olsaydı, günlerin 

nasıl geçtiğini anlayamıyorum, günler keĢke 25 saat olsaydı, hiç sıra gelmedi, 

zamanım olmadı, ondan yetiĢtiremedim” gibi. Aslında bunların hepsi birer 

aldatmaca savunmaya yönelik sözler. Kendimizi kandırmaktan baĢka bir Ģey 

değil. Bu süreç içinde hiç unutmamamız gereken gerçek bir nokta var. 

YaĢadığımız dünya üzerinde hiç kimsenin zaten yirmi beĢ saati olmadı. Bu 

bakıĢ bütün bilimlerin reddi anlamına gelir. Fakat bazı büyük Ģahsiyetler var ki 

onlar yirmi dört saati yirmi beĢ saat gibi yaĢadılar. Yılmak ve yorulmak 

bilmeden gece gündüz demeden çalıĢtılar, ülkeleri ve dünya insanları için 

hayatlarını bu çalıĢmalara adadılar. ĠĢte onların baĢında Atatürk, Ġbn-i SĠNA, 

Einstein, Freud, gibi müstesna simalar gelmektedir. 

Zaman yönetimi daha çok çalıĢmak veya serbest zamanımızdan çalmak 

demek değildir. Sadece zamanımızı daha iyi değerlendirerek oradan 
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kazandığımız zamanı kendimiz, kendimizi geliĢtirmek ve/veya sevdiklerimiz ile 

daha çok beraber olmak demektir. Yani bütün amacımız hayatımızda gereksiz 

yere harcadığımız zaman dilimlerinden yararlanmaktır. Bu makalemiz zamanı 

nasıl kazanabileceğimiz üzerine bazı öngörü ve düĢüncelerimizi ortaya 

koymaktadır. 

Kısacası zaman, günümüzde çok önemli bir kavram. Birçoğumuz 24 

saatlik zamanını kendimize yetmemesinden Ģikayet ediyor ve de mutsuz 

oluyoruz. Çünkü birçok Ģey planlıyor fakat bunları gerçekleĢtirebilecek zamanı 

bulamıyor ve/veya yaratamıyoruz. Bunun sonucunda da mutsuz oluyor ya da 

kendimizi beceriksiz hissediyoruz. Aslında gözümüzden kaçan baĢka bir 

nedende Ģu: birçok yazar ve kitap biz insanları hiç durmadan çalıĢabilecek, 

yaratabilecek, üretebilecek varlıklar olarak empoze ediyorlar. Yani istersen 

yaparsın, halledersin, becerirsin çünkü sen becerikli, kapasiteli insansın 

dayatması. Ama unutmayalım ki biz insanlarında bir gücü ve sınırı var. Aynı 

zamanda bu dünyada tek var olma nedenimiz sadece çalıĢmak üretmek değil. 

Bunun dıĢında yaĢamak, eğlenmek, uyumak, yemek yemek, gezmek, sex 

yapmak, hobilerimizi gerçekleĢtirmek gibi gerekliliklerimiz de var. 

Her Ģeye rağmen günde 24 saat bir nedenle bize yetmiyor ve de bunu 30 

saate çıkartmak istiyorsak altta yazdıklarımızı uygulamamız gerekiyor. Zaman 

yönetimi aslında daha çok çalıĢmak değildir. Burada esas tema farkında 

olmadan günlük hayat içinde yanlıĢ uyguladığımız alıĢkanlıkları değiĢtirerek, 

çok basit tedbir ve uygulamalarla zamanımızı arttırmaktır.  

Gerçek anlamda biz zamanı değil ama ancak kendimizi zamana göre 

yönetebiliriz. Bunun içinde organizasyon ve plan gerekir. Herkes güne tam 24 

saat veya 1440 dakika ile baĢlar. Unutmayalım ki bir gün içinde 

arttırabileceğimiz 60 dakika (sadece 1 saat) ile Ģunları elde edebiliriz; 

 Gelecek 10 yılda bir yüksekokul, ön lisans programı diploması alabiliriz 

(mesela paramedik olabiliriz), 

  

  

  doğar, 

  

  

  

Bu yazı içinde önereceğimiz baĢlıkların bazıları 5-10 dk, bazıları ise 

birkaç saat kazanmamızı sağlayacak, sonunda topladığımızda elde ettiğimiz 

extra zaman 5-6 saat civarında olacaktır. Zaman yönetimi kurallarına sabah 

kalkıĢımız ile birlikte baĢlayalım. 
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Yapılabilecek en iyi iĢ saat çalar çalmaz uyanmak ve yataktan kalmaktır. 

Çünkü yatakta daha fazla debelenecek olursak en azından 30-45 dakika daha 

zaman kaybedeceğiz. Bu uyku ve dinlenme olmayacak aksine ızdırap olacaktır. 

Birde iĢimize geç kalacak bu stresimizi bir kat daha arttıracaktır. Bu nedenle 

 Güne erken baĢlayalım, 

 Sabah iĢe giderken giyeceğimiz giysilerimizi, çamaĢırlarımızı bir gece 

önceden hazırlayalım. Çünkü sabah rehaveti ile giyeceğimiz kıyafet 

konusunda zorluk çekeriz, karar veremeyince zaman kaybederiz, 

 Sabah mutlaka kahvaltı yapalım ve bu arada günün planını yapalım, 

 Günleri uzatmanın en iyi ve etkin yolu zamanı geceden, yani uykudan 

çalmaktır. Uyumak, iyi ve kaliteli uyumak hepimiz için çok ama çok 

önemli ve gerekli. Yani önümüzdeki hafta çok yorulacağım o nedenle bu 

hafta sonu saatlerce uyuyayım demek mantıklı bir yaklaĢım değildir çünkü 

uyku sarj edilebilir bir nesne değildir. Yani akü gibi değildir. Daha fazla 

uyuyarak dinlenemeyiz sadece daha çok yoruluruz ve zamanımızı harcarız. 

Gereğinden fazla uyumak kaçmak demektir. YaĢam gerçekten çok zor ve 

acımasız. Bu zorluklardan kurtulmanın en kolay yöntemi uyumaktır çünkü 

uyurken bu sorunlar yoktur. ĠĢte bu nedenle ihtiyacımız olan uykuyu uyur 

ve bu uyku saatini minimalize edersek ciddi miktarda zaman kazanmıĢ 

oluruz, 

 Banyoda ve tuvalette zamanınızı iyi değerlendiriyor muyuz? Sabahları 

burada radyo dinleyerek haberleri ve gazete baĢlıklarını dinleyebilir veya o 

günün veya bir gün öncesinin gazetesini, haftalık dergileri okuyabiliriz, 

 Banyoda her gün kullandığınız traĢ takımı, havlular ve duĢ sonrası 

kullandığımız bornozumuzu dolapların veya çekmecelerin ön tarafında 

saklıyor muyuz?, 

 Eğer evde ısınma ve banyo ihtiyaçlarımız için kat kaloriferi kullanıyorsak 

buna bir zaman ayarlayıcı cihaz (timer) takmamız faydalı olacaktır. Çünkü 

bunun sayesinde uygun bir ayarlama ile uyandığımız zaman duĢ ve traĢ 

için gerekli sıcak su hazır olacaktır. Yoksa sonradan uzunca bir süre daha 

su ısınacak diye beklememiz gerekecektir, 

 Sabah önce sakal traĢı olup sonra banyo yapmak daha mantıklı olabilir. Bu 

sayede yüzümüzü durulamak ve kurulamak ile kaybedeceğimiz zamanı 

kazanmıĢ oluruz, 

 Sakal traĢı olmak için fırça, traĢ sabunu ve köpük kullanarak değil, 

özellikle Ģarjlı traĢ makineleri kullanmak daha avantajlıdır. TraĢ olurken 

dolaĢır, gazete okur veya diğer iĢlerinizi de yapabilirsiniz. Hatta iĢinize 

giderken bile arabada traĢ olabilirsiniz tabii eğer Ģoför kullanıyorsak, 
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 Banyoda telefon bulundurmak, hatta evde telsiz telefon olması önerilen bir 

metottur, bu sayede oturduğunuz yerden telefon açabilir veya gelen 

telefonlara anında cevap verebiliriz, 

 Yatak odamızda çabuk kaybolabilecek eĢyaları koyabileceğiniz bir kutu 

bulunduralım ve gece eve gelince cüzdan, kolye, yüzük, kol düğmeleri, 

küpeleri içine koyalım ki sabah aramak için zaman kaybetmeyelim, 

 Kahvaltı masamızı akĢamdan hazırlayalım. Sabah kalkar kalkmaz çayın 

suyunu ısıtmak için ocağı yakalım, hatta çaydanlığın suyunu ve demliğin 

çayını da akĢamdan koymuĢ olalım,  

 Arabamızı akĢam eve geldiğimizde hemen hareket edebilecek Ģekilde düz 

park edelim, böylece sabah manevra yapıp vakit kaybetmeden yola 

çıkabilelim, 

Bu kısa tedbirlerden sonra artık güne baĢladığımıza göre ofise gidip 

öncelikler konusunda konuĢabiliriz. Günlük zamanımızı verimli kullanma, 

zaman arttırma için ilk yapmamız gereken iĢ planlamadır. Yani günümüzü ve 

iĢlerimizi planlama. 

 

Planlama 

Planlama gerçekten gerekli mi? Evet, mesela yeni bir evin planı olmadan 

yapımına baĢlanır mı? Uzun bir yola çıkacaksınız? Haritaya bakmadan yola 

çıkar mıyız? 

Zaman yönetiminin önemli baĢlıklarından birisi amaçlarımızı ortaya 

koymaktır. Çünkü bu sayede uygun bir yolda ilerlememiz mümkün 

olabilecektir. Evlenmek,  askere gitmek, yurt dıĢına çıkmak, uzman veya doçent 

olmak gibi. Bundan sonrada iĢlerimizi üçe ayırmamız gerekir; 

 Öncelikli iĢlerimiz, 

 Ertelenebilir iĢlerimiz  

 Vazgeçilebilir iĢlerimiz 

 O anda öncelikli iĢimizi yapmamız gerekir, diğerlerini değil. Ġnsan 

doğası gereği haz aldığı için hep önce hoĢuna giden iĢi yapar. Hâlbuki hoĢumuza 

giden iĢ genel olarak öncelikli iĢimiz değildir. Öncelikli iĢimiz hep can sıkıcı, 

uykumuzu getiren iĢtir (sınava çalıĢmak, rapor hazırlamak vs ). Mesela yarın 

yapacağımız önemli toplantı veya konuĢmaya hazırlanmak yerine o gece TV‟de 

oynayan dizi veya futbol maçını seyretmeyi hep kendimize hak görürüz. 

 Bazı insanlar yapacakları her Ģeyi hatırladıklarını söylerler. Hasta 

vizitleri, eve alınacak ekmek, mobilya vs gibi. Hatta randevularını, 

toplantılarını, projelerini, özel günlerini vs. hâlbuki bunların yarısını 
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unuturlar veya akıllarında tutabilmek için çok zaman ve enerji harcarlar. 

Bazılarımız ise kendimize yapılacaklar listesi hazırlarız. Ama bu listede 

bir sıralama ve düzen olmadığı için iĢe yaramaz. 

 Zamanımızı kontrol altına almak istiyorsak önce kendimizi kontrol altına 

almamız gerekir. Bu nedenle güne, o gün ne iĢ yapacağımızı planlayarak 

baĢlamamız gerekiyor, 

 Yapılacaklar listemizi önceliklerimize göre sıralamamız gerekir. Bunun 

içinde organizer, databank veya bilgisayarız, cep telefonumuzdaki 

uygulamaları kullanmamız ve bunu günün değiĢik saatlerinde gözden 

geçirmemiz gerekir, 

 Planlamaya her gün zaman ayıralım, çünkü günümüzün en anlamlı 

üretken zamanı planlamaya ayırdığımız zamandır. Yapılacak olan en 

önemli iĢ en önemli iĢi önce yapmaktır. Bazı iĢler önemli olmasına 

rağmen sürekli olarak ertelenirler. Buda iĢin daha da ertelenmesinden ve 

can sıkıntısı olmaktan baĢka bir iĢe yaramaz.  

 ĠĢleri önceliklerine göre sıralarken A, B, C kuralını da kullanabiliriz. A 

halledilmeden asla B‟ye geçilmez. 

 

Rutin (Günlük) ĠĢler; 

Günlük hayatımıza baktığımız zaman birçok iĢi tekrar ettiğimizi görürüz. 

Bunları kısaltacak olan yöntemler çok önemlidir. Bunda etkili olabilmek için; 

 ĠĢi basitleĢtirme ve, 

 Görevlendirme (forward etme, yönlendirme) yöntemlerini 

kullanmanız uygun olur. 

 

En Etkin Saatlerimizi Nasıl Kullanıyoruz: 

Günün ilk saatlerini en önemli iĢlerimiz için ayırmamız, günün ilerleyen 

saatlerinde ise daha önemsiz iĢlerimizi yapmamız gerekir. Halbuki çoğumuz 

rutin iĢler ile o kadar haĢır neĢir oluruz ve günün en verimli saatlerini bunlar 

için ayırırız ki geri kalan verimsiz saatlerde ise daha önemli iĢlerimizi halletmek 

için kullanırız. 

 

Verimliliğin Tepe Noktasını En Ġyi Nasıl Kullanabiliriz? 

 Sevimsiz ve zor iĢlere optimal zaman ayıralım. Bu tip iĢlere 

baĢlamak çok zordur ama beklediğimiz zaman daha da 
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zorlaĢacaktır. Zamanında yapamayınca sıkıntımızı daha da 

arttıracaktır. 

 Bu iĢleri mutlaka hemen halledelim, ertelemeyelim, bu durum iĢin 

daha da sevimsiz hale gelmesine ve zorlaĢmasına neden olur, 

 En zor iĢleri Pazartesi veya Salı günlerine koyalım çünkü enerjimiz 

o zamanlar daha fazladır. Bu sıkıcı iĢi hafta baĢında tamamlamanız 

kamburdan kurtulmanız nedeniyle size bir canlılık verecektir, 

Orta verimlilikteki saatlerimizde Ģu iĢleri yapabiliriz; 

 Gerekli kiĢiler ile bilgi alıĢ veriĢi, toplantı vs., 

 Rutin mektup ve yazılarımızı okuyabilir, yazılarımızı yazıp, 

yazdırabiliriz, 

 Daha sonraki iĢlerimizi planlayıp, programlayabiliriz, 

 

DüĢük verimlilikteki zamanlarınızda ise; 

 Gelen mektuplar üzerinde çalıĢabilir, 

 Telefon konuĢmalarımızı yapabilir veya  

 Ziyaretçilerimizi kabul edebiliriz. 

 

Erteleme AlıĢkanlığımız (yarın veya sonra yaparım) 

Yapılacak iĢimizi ertelemek kendimizi aldatmaktan baĢka bir Ģey 

değildir. Bu aslında bir hastalıktır. ġu an o iĢi yapmamak için o kadar çok 

nedenimiz olabilir ki? Hiçbir Ģey yapmamak veya önemsiz ama zevk verici 

iĢleri yapmak bize sadece kısa süreli haz ve zevk verir. Bunun dıĢında yapılması 

gereken önemli iĢler bir dağ gibi önümüzde yığılır kalır. Kendi yarattığımız bu 

yığın altında psikolojik olarak ezilir, kendimize olan güveni kaybeder, kısır 

döngüye gireriz. Peki, neden erteleriz? 

 AlıĢkanlıktır, 

 Hep zor ve sevimsiz iĢleri erteleriz (Nöbet ve rotasyon çizelgeleri, 

ders hazırlama gibi…), 

 KaçıĢtır, içimizdeki isteksizliğin bezginliğin bir sonucudur. 

 

Ertelemecilik AlıĢkanlığından Kurtulmanın Yolları 

 HoĢlanmadığınız iĢleri önce yapalım, 
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 Ertelenmesi muhtemel iĢleri parçalara ayıralım,  

 Bir bitirme tarihi tespit edelim ve bu konuda birisi ile bahse 

girelim,  

 ĠĢi bitirince kendinizi ödüllendirelim, böylece kendimiz için 

motivasyon yaratalım, 

 Bu sıkıcı ve sevimsiz görevi birisine devretmeyi düĢünelim, 

 Elimizde ne var ise onunla yetinerek yola çıkalım. Daha fazla 

kaynak bulacağım diye vakit kaybetmeyelim.  

Her zaman kendimize Ģu soruyu soralım. Ne yapmak istiyorum yerine Ģu 

anda neyi yapmalıyım? Neyi yapmam daha önemli diye. 

 

Masamızın Organizasyonu 

Masamızı mutlaka amaçlarımıza uygun, üstünü etkin kullanabilecek 

Ģekilde boĢ tutmak zaman yönetimi açısından çok önemlidir. Bu yığın içinde 

kendimizi sıklıkla kaybedebiliriz. Uygunsa masamız mutlaka bol çekmeceli 

olmalıdır. Burayı evimiz kadar iyi düzenlemeliyiz. ÇalıĢma masamız kapının 

karĢısında olmamalıdır, yoksa gelip geçen herkese bakmak zorunda kalırız. 

Unutmayalım ki masamızda manzara seyretmek için değil, çalıĢmak üretmek ve 

okumak için oturuyoruz. Masada yerde, kanepede, her yerde yığın yığın 

kâğıtlar, dosyalar, okunacak dergiler, mektuplar, kâğıtlar vs. vs var olabilir. 

KiĢiye sorsak hepsi lazımdır, hepsi çalıĢılacaktır. Böyle bir ortamda üretken 

olabilmek mümkün değildir. Peki, ne gibi zararları olabilecektir? 

 ĠĢ üzerindeki kontrolümüzü kaybederiz, 

 Üretkenliğimiz azalır, 

 Her gün hakkından gelinememiĢ o yığınları gördükçe moralimiz 

bozulur ve yine sıkıntıya düĢeriz, çıkmaza gireriz, kendimizi kötü, 

iĢlerini yetiĢtiremeyen, bitiremeyen, beceriksiz insan psikolojisine 

kaptırırız 

 

Bozuk Masa Düzeninden Kurtulmanın Yolları: 

 Masamızı düzenlemek için kendine bir zaman ayırmalıyız,  

 Dağınıklık had safhada ise salam tekniğini kullanıp, önce üstünü, 

sonra çekmecelerini kısım kısım düzenleyebiliriz,  

 Çok gerekli olmayan Ģeyleri ayırıp, ortalıktan, görüĢ alanımızdan 

ayırmalıyız. Kalemler, notluklar, fotoğrafların vs masa üzerinde 
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yeri yoktur, belki bir gün kullanılır umuduyla masa üzerinde bir 

Ģey tutmayalım, bunlara okunacaklar ve okunmuĢ olanlarda 

dâhildir,  

 Masamızın arkasına pahalı olmayan raflar koyup, her Ģeyi oralara 

yerleĢtirebiliriz, prensip olarak bu ayrıntılar görüĢ alanımız içinde 

olmamalıdır,  

 Bütün önemsiz kâğıtları tek bir dosyada toplamalıyız. Genel kural: 

Ģüphede isek tüm kâğıt parçalarını, yazıları atmalıyız (eğer yasal ve 

vergi evrakı değil ise),  

 Gelen bir mail veya mektubu üç gün içinde okuyup 

cevaplayamadıysak lütfen bir defa daha okumadan lütfen hemen 

çöpe atalım. Zaten artık süresi geçmiĢ, kıymeti kalmamıĢtır. Eğer 

çok önemli ve zamanlı idiyse Ģu ana kadar okumuĢ ve cevabını 

yazmıĢsınızdır yok yazamadıysanız zaten değeri de kalmamıĢtır, 

atmanızın sakıncası yoktur,  

 Kâğıt parçaları ile olan duygusal bağımızı mümkün olduğunca 

azaltalım. Masaya hâkim oldukça kendimize olan güvenimiz 

artacaktır. Birçok kiĢi bu kâğıtların hepsinin lazım olduğunu veya 

bir gün kullanılabileceğini veya unutmamak için oraya koyduğunu 

söyler. Ama o yığın arasından seçebilmek için kaybedeceği zamanı 

hiç düĢündük mü? 

 ÇalıĢtığımız konu dıĢında hiçbir Ģeyi, hiçbir evrakı, masa üzerinde 

bulundurmayalım, 

 Prensip olarak gelen bir evrak okunmalı, gereği yapılmalı, ya 

cevaplanmalı, ya çöpe atılmalıdır. Burada da bu evraklar için 

AHĠD sistemi kullanılabilir; 

 

A: At gitsin,  

H: Havale et (baĢkası ilgilensin),  

Ġ: Ġlgilen,  

D: Daha sonra kullanmak üzere dosyala 

Mektuplar 

Hemen okunarak cevaplanmalıdır. Eğer gelen bir zarfın üzerinde ilgili 

kiĢi veya Ģirket ile ilgili baĢlık, logo vs. yoksa okumadan çöpe atabiliriz, bu 

özellikle artık günümüzde sayı olarak çok artan nereden kimden geldiği belli 

olmayan, isteğimiz dıĢında posta kutumuzda bulduğumuz spam mailler için 

daha da geçerlidir. Posta kutumuza gelen spam mailler (çöp postalar) okumakla 
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bitmiyor ve maillerimizi değerlendirirken bize çok zaman kaybettiriyor. Ben 

günlük hayatımda internetten indirdiğim, ücretsiz %99.9 doğrulukta çalıĢan 

spamfighter (www.spamfighter.com) programını kullanıyorum. Program 

maillerimi açtığım zaman spam mailleri baĢka klasöre topluyor, kısaca göz 

atarak tümünü birden siliyor ve ciddi zaman kazanıyorum. 

 

Ofis Asistanımız 

Ġyi bir sekreter sadece sıkıcı iĢleri paylaĢmaz, ayni zamanda bilgi ve 

yetenekleri sayesinde bizi birçok detaydan kurtarır. Bu kiĢilerden çok iyi 

yararlanmamız gerekir. Onları kurallarımız ve beklentilerimiz doğrultusunda 

eğitmeliyiz. Hatta ondan beklediklerimizi, kurallarımızı çok iyi öğretelim ki sık 

sık sorular sorarak bizi rahatsız etmesinler, zamanımızı almasınlar. Mesela 

yoğun Ģekilde çalıĢırken bizi arayan kiĢilere toplantıda olduğumuz söyler, 

ismini not alır, zamanımız daha uygun olduğu zaman biz o kiĢiyi ara ve 

konuĢuruz. 

 

Telesekreter 

Zaman yönetimi için çok önemli bir araçtır çünkü onun sayesinde, eğer o 

anda eğer meĢgul isek cevap vermek istemediğiniz kiĢi veya kiĢilere cevap 

vermeyebiliriz. Arayan kiĢiyi bu sayede daha rahat olduğumuz bir ortam ve 

zamanda, enerjimizin azaldığı ölü bir zamanda arama Ģansımız olur.  

Telefon telesekreter mesajı çok kısa ve öz olmalıdır ki dinleyen kiĢinin 

zamanını çalmayalım. Uzun ve açıklama yapan mesajlara gerek yoktur 

Telesekreter eğer devreye giriyorsa evde/iĢte vs. olmadığımız ve/veya o anda 

telefona cevap veremeyeceğiniz zaten bellidir. “Ersoy ailesi için mesajınızı 

bırakır mısınız”? veya “saat 13‟e kadar dersteyim” gibi kısa ve öz notlar 

olmalıdır.  

 

Görevlendirme 

Bulunduğunuz ortam ve pozisyonda mutlaka her iĢi bizim yapmamız 

gerekmez. O iĢi baĢkaları da bizim yerimize ve hatta belki de daha iyi 

yapabilecektir. O nedenle mutlaka yükü paylaĢalım, baĢkalarını da 

görevlendirelim. Biz sadece verdiğimiz iĢ ve görevi takip edelim, kontrol 

edelim ki böylece kendimize extra zaman yaratalım. 

ġu soruları kendimize sormamız gerekir: 

1. ġu anda yapmamam gereken hangi iĢleri yapıyorum? 
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2. Benimle ayni seviye ve pozisyonda ki arkadaĢların yapabileceği hangi 

iĢleri halen ben yapıyorum? 

ĠĢte bu iĢleri mutlaka uygun baĢka kiĢilere devredelim, onu motive 

edelim ve iĢ bitiminde de hemen ödüllendirelim. Görevlendirdiğimiz kiĢi yük 

atı olmak istemeyecektir. Eğer görevlendirdiğinde önemli olduklarını anlayacak 

olurlarsa çok iyi performans göstereceklerdir. 

 

ÇalıĢmalarınızın Engellenmesi 

 ÇalıĢmanızın ani gelen ziyaretçiler, telefonlar vs ile bozulmasını 

engelleyelim. Randevusuz gelen hiçbir ziyaretçinizi o an kabul 

etmeyelim, kendisine uygun olduğumuz zaman dilimi için randevu 

verelim. Böylece o kiĢiye de daha modern ve profesyonel olması 

konusunda eğitmiĢte oluruz. Eğer konu gerçekten önemli ise kiĢi 

zaten yeni randevu saatinde gelecektir. 

 Astlarımıza iĢlerimizin uygun olanlarını devredelim, ama o iĢi 

devrederken çok iyi anlatalım. Böylece sık sık bize geri dönerek 

soru sormasını yani zamanımızı almasını engelleyelim. 

 Yardımcılarımız ile günün sadece belirli saat veya haftanın belirli 

günlerinde görüĢelim veya toplantı yapalı, heran veya aklımıza 

geldiği anda değil.  

 ĠĢ ortamınızda misafir trafiğini mutlaka engelleyelim ve/veya 

kontrol altına alalım. Kendimize misafir gelmesini tabii 

engelleyemeyiz ama bazı tedbirler ile kiĢilerin yanımızda daha 

fazla kalarak zamanınızı almasını engelleyebiliriz, tabii bunu arzu 

ediyorsak:  

o Odaya giren ziyaretçimizi daha kiĢiyi kapıda ayakta karĢılamak, 

o Sandalye veya koltuğunuzun kenarında oturmak (bu durum 

rahatsız edici oturuĢ Ģeklidir, karĢımızdakinin kiĢinin de 

rahatsız olup biran önce kalkıp gitmesi için beden dili ile 

verilen mesajdır),  

o KonuĢma sırası bize gelince ayağa kalkıp, ona doğru yürüyerek 

ve “teĢekkür ederim baĢka bir Ģey var mıydı” diyerek konuyu 

sonlandırmak,  

o Gerekirse resmi ve soğuk bir tavırla konuĢmak,  

o Gelen kiĢilere asla çay, kahve ısmarlamamak,  

o Misafirimiz ve bizim görebileceğiniz bir duvarda saat 

bulundurup sürekli ona bakmak,  
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o Sohbetin bir yerinde özet olarak, ziyaretiniz için teĢekkür 

ederim baĢka konuĢabileceğimiz veya yapabileceğim bir Ģey var 

mı Ģeklinde sözler kullanmak,  

o Eğer gelen davetsiz ve randevusuz bir misafir ise ya sonrası için 

randevu vermek ya da baĢka birisi ile görüĢmesini sağlamak 

(yardımcımız, sekreterimiz, asistanımız vs) 

 

Telefon KonuĢmaları 

 Telefon açmadan önce gerekliliğini tartıĢıp, konuĢacaklarımızı not 

alalım,  

 KarĢımıza kum saati koyalım ki kısa konuĢalım,  

 Üç dakika kesici alet kullanarak hem kendi hem de karĢı tarafın 

konuĢmalarının süresini kontrol altına alalım,  

 Telesekreter kullanalım,  

 Düofonlu telefon kullanalım. KarĢı tarafı ararken veya çalarken o 

anda baĢka Ģeyler yazabilir veya okuyabiliriz,  

 Doğrudan konuya girelim, boĢ ve gereksiz sohbetten kaçınalım. 

Mesela günaydın, size nasıl yardımcı olabilirim diyerek konuya 

baĢlayabiliriz,  

 Telefonumuza hemen ulaĢabilecek mesafede bulunalım yani evde 

telsiz telefon kullanalım. Bu Ģekilde telsiz telefon hep yanımızda 

olacağı için çaldığı zaman odalarda arayarak zaman harcamayalım 

 ġoför konumunda değilsek arabada giderken cep telefonumuzu 

kullanarak zamanımızı değerlendirelim, akĢam veya yarın 

aramanız gereken kiĢileri Ģimdiden arayıp zamanınızı 

değerlendirelim 

 

Bilgi Toplama, Özümseme ve Uygulama 

Çağımız enformasyon çağı. Telefon, gazeteler, kitaplar, mailler, internet, 

fax, dergiler, textbooklar her yerden bilgi akıyor. Bu kadar çok kaynağı 

okuyabilmemiz mümkün değil mutlaka elememiz arasından seçim (triyaj) 

yapmamız gerekiyor. Unutmayalım ki bilgi miktarı her dört yılda bir ikiye 

katlanıyor. Bunun içinde; 

 Gerçekten hangi bilgilere ihtiyacımız var onları bilmemiz gerekir,  

 Seçerek okuyalım,  
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 Tek bir gazete üzerine yoğunlaĢalım,  

 Hızlı okuma yöntemlerini öğrenelim,  

 Okuyamadığımız dergilerin aboneliğini iptal ettirelim,  

 Amerika‟yı tekrar keĢfetmek için uğraĢmayıp, direkt konu ile ilgili 

kaynakları araĢtıralım. 

 

Okuma ve Daha Hızlı Okuma 

 Okuyacağımız öncelikli kitaplarımız elimizin altında olsun. Mesela 

tuvalette, yolculuklarda, yazın plaj veya havuzda güneĢlenirken bir 

Ģeyler okuyarak zamanımızı değerlendirelim,  

 Beklerken mutlaka okuyalım. Randevulara ve toplantılara giderken 

mutlaka yanımızda okunacak bir Ģeyler bulunduralım, çünkü eğer 

geç baĢlarsa zamanımızı okuyarak değerlendirelim,  

 Yatmadan önce okuyalım,  

 Amaca yönelik okuyalım,  

 Kelime kelime değil, cümleleri okumaya çalıĢalım,  

 Okurken dudaklarınızı oynatmayalım, bu Ģekilde zaman 

kaybederiz,  

 Okuduğumuz kitabın önemli kısımlarını fosforlu kaleme vs ile 

çizelim, sonra tekrar okumamız gerekirse bu Ģekilde vakit 

kaybetmeyelim, 

 

Sıkıcı Günlük ĠĢler 

Banka 

 Su, elektrik, doğalgaz gibi ödemeleriniz için mutlaka maaĢ 

aldığımız bankaya otomatik ödeme talimatı verelim. Bu Ģekilde 

ödemelerimizi takip etmek veya bankaya gidip para yatırmak için 

sıra beklemez, vakit kaybetmeyiz, 

 Üzerinde isim soyadı ve adresinizin olduğu bir kaĢe yaptıralım ki 

sık sık bunları yazmak zorunda kalıp zaman harcamayalım,  

 En fazla bir adet kredi kartı kullanalım. Aksi takdirde 

ödemelerimiz ve extrelerinizi takip etmek çok zamanınızı alacaktır,  
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 Evimiz veya iĢimize en yakın banka ile çalıĢalım, bankacılık 

hizmetlerinde internet bankacılığını güvenlik kurallarına uygun 

olarak kullanalım,  

 Banka dekont ve faturalarını mutlaka hemen dosyalayın sonra 

gerektiği zaman bu neredeydi diye düĢünmeyelim. 

 

ĠĢimiz bitti tekrar eve geldik 

 Banyoda sabah beklemeleri engelleyebilmek için aile bireylerinin 

ayrı saatlerde kalkmasını sağlayalım,  

 Evde sık kullanılan eĢyalarımızı yedekleyelim (su, çorap, çay, 

tuvalet kâğıdı vs),  

 EĢyalarımızı aradığımızda hemen bulabileceğimiz bir yere 

koyalım, 

 Dolaplarımızı düzenleyin, evdeki dağınıklığı engelleyelim. Mesela 

dolaplarımızın içini; kıĢlıklar, azlıklar, kazaklar, gömlekler vs 

Ģeklinde düzenleyelim,  

 Benzer aletleri ayni çekmeceye koyalım (alet çantası gibi),  

 Yedek oda, araba, iĢyeri anahtarlarımızı belirli bir yerde 

toplayalım, her bir anahtarın nereye ait olduğunu üzerine not 

edelim,  

 Tamir belgeleri, kullanma kılavuzları, sigorta ile ilgili belgeleri vs. 

ayni çekmecede tutalım,  

 Ailemiz ile ilgili tüm kimlik, tapu, kredi kartı, ehliyet, evlilik 

cüzdanı gibi belgelerin birer fotokopisini çektirip saklayalım ki 

birisini bir gün kaybedersek acaba numarası neydi diye düĢünüp 

zaman kaybetmeyelim, 

 

SONUÇ 

Eğer sizler de 24 saatin kendimize yetmediğinden Ģikâyet ediyor, ek 

zaman yaratmak için çaba sarf ediyorsak inanın yaĢam biçimimizde 

uygulayacağımız birkaç değiĢiklik ile günde 4-6 saat arttırmanız mümkün. 
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Yapılacak iĢler özetle Ģunlardır; 

 Önce önceliği olan iĢ yapalım, zevkli de olsa sıkıcı da. 

Unutmayalım ki insanın aynı anda iki tane öncelikli iĢi olamaz,  

 Masamızın üstü ve çekmecelerini mutlaka düzenleyelim. BaĢarılı 

bir kiĢinin ve yöneticinin masasının üstü daima bomboĢtur. Eğer 

dosyalar yığılmıĢ ise o kiĢiden verim almak inanın zordur.  

 Hayır demeyi öğrenelim,  

 Toplantılara gündem ile gidelim, yanımızda okunacak bir Ģeyler 

bulunduralım, 

 Mükemmeliyetçilik tuzağından kurtulalım, 

 Mutlaka yakın ve uzak vadede hedefler seçelim, 

 Yapılacak iĢlerde daima A ile baĢlayalım, B ile değil, 

 

Bu tedbirler ile belki zamanımızı arttırabileceğiz ama artan boĢ 

zamanımızı nerede ve ne Ģekilde kullanalım? ĠĢte sorun burada. Kısa bir süre 

önce, Stephan COVEY‟in “Etkili Ġnsanların Yedi AlıĢkanlığı” adlı kitabını 

büyük bir zevk ile okumaya baĢlamıĢtım. Ġlk 10 sayfasından sonra düĢüncelerim 

alt üst oldu. Neden mi? Yazar aynen Ģöyle diyordu; ġu güne kadar çok çalıĢtım, 

çok iyi bir pozisyondayım, arzu ettiğim her Ģeyi elde ettim ama ailemi, 

arkadaĢlarımı, çevremi kaybettim. Bu kariyer ve para bana ne derecede 

mutluluk verir acaba diyordu? Bu nedenle hiç unutmamamız gereken nokta 

herhalde Ģu olmalıdır. 

AkĢam kariyerimiz, arabamız, ev ve paralarımıza sarılarak uyuyamayız. 

Bu nedenle çok çalıĢmanın yanında öncelikli olarak eĢimizi, çocuğumuzu, 

ailemizi ve sevdiklerimizi unutmamalım ve Ģu sorunun cevabını en azından 

kendi gerçeğimiz için bulalım; ÇalıĢmak için mi yaĢıyoruz, yaĢamak için mi 

çalıĢıyoruz? 
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OSMANLI DEVLETĠNĠN SON ZAMANLARINDA 

SANDIKLI‟NIN SOSYAL DÜZENĠNĠ TEHDĠT EDEN OLAYLAR 

 

Cihan ÖZGÜN

 

ÖZET 

Bu çalıĢma Afyon‟a bağlı Sandıklı kazasında toplumsal düzeni tehdit 

eden olayları, XIX. yüzyılın ikinci yarısından XX. yüzyıl baĢlarına kadar 

Osmanlı Batı Anadolusu‟nun değiĢen sosyal ve ekonomik yapısı içinde genel 

hatlarıyla incelemektedir. Ġlk olarak Sandıklı‟nın tarihi coğrafyası hakkında 

bilgi sunulacak, Osmanlı devletinin son zamanlarında Sandıklı kasabasının 

sosyal ve ekonomik yapısı anlatılacaktır. Ardından Sandıklı‟da toplumun huzur 

ve güvenliğini tehdit eden olaylar genel olarak incelenecektir. ÇalıĢmamızda 

ağırlıklı olarak BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi kaynakları kullanılmıĢtır. Söz 

konusu arĢiv konuyla ilgili birincil öneme sahip belge ve verileri 

barındırmaktadır. ÇalıĢma ağırlıklı olarak bu kayıtların değerlendirilmesine 

yöneliktir. Bu arĢiv kayıtları Osmanlı devletinin son zamanlarında Sandıklı‟da 

toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden olayların üç grupta 

değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır. Bunlardan ilki gasp, soygun ve yol 

kesme olaylarıdır. Diğeri adam kaçırmak, yaralamak ve cinayettir. Son olarak 

da az sayıda ahlaki suçlar ile kaçakçılık olayları tespit edilmektedir. Sandıklı 

kazasında toplumsal düzeni tehdit eden hareketlerin örgütlü ve genellikle kısa 

süreli oldukları anlaĢılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Sandıklı, düzen, güvenlik, tehdit.  

 

 

EVENTS THAT THREATEN THE SOCIAL ORDER OF SANDIKLI IN 

THE LATE PERIOD OF THE OTTOMAN STATE 

 

ABSTRACT 

This article examines the events that threaten the social order in the 

Sandıklı town located in Afyon under the light of changing social and 

economic conditions in the Ottoman Western Anatolia from the second half of 

the 19th century to the early 20th century.. Ġn the first step, information is 

presented historical geography of Sandıklı town, in the last period of Ottoman 

State, social and economic structure of Sandıklı town is generally described. 

Afterwards events that threaten peace and security of Sandıklı society will be 

                                                           
 Dr., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. cihan.ozgun@ege.edu.tr 
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generally examined. The Prime Ministry Ottoman Archives sources are mainly 

used in this study. This archive contains very important documents and data 

engaged in this matter. This study is mainly intended towards the evalution of 

these registeres. These archive records allow the assessment of the three groups 

of events threaten the peace and security of social in the Sandıklı town in the 

last period of the Ottoman Empire. The first of these are extortion, robbery and 

hold-up events. The others are kidnapping, wounding and murder. Finally, a 

small number of events are determined moral crime and smuggling. 

Furthermore, It is understood that movements which threaten the social order 

in the Sandıklı town are organized and usually short-time. 

Key Words: Ottoman State, Sandıklı, order, security, threat. 

 

Ġlk Türk yerleĢiminin Malazgirt SavaĢı‟ndan sonra gerçekleĢtiği sanılan 

ve adını burayı fetheden Emir Sanduk adlı bir Beyden alan Sandıklı (Akkoyun: 

1997a: 41), Osmanlı devletinin Ġç Batı Anadolu topraklarında yer alan 

Afyonkarahisarı [Karahisar-ı Sahip] Sancağının bir kazasıdır
1
.  Afyon 

Karahisarı ise Hüdavendigar Vilayeti‟nin bir sancağıdır. Sandıklı kazası 

Karahisarısahip Sancağı‟nın ve Hüdavendigar Vilayeti‟nin güneyinde bulunup 

doğusunda Bolvadin, batısında UĢak, kuzeyinde Karahisar kazaları ve 

güneyinde de Konya ve Aydın vilayetleriyle çevrilidir (Hüdavendigar Vilayeti 

Salnâme-i Resmisi, 1906: 471). Hüdavendigar Vilayeti‟nin güneyinde, Göller 

bölgesiyle Ġç Anadolu arasında bir kesiĢme noktasında bulunan Sandıklı aynı 

zamanda Batı Anadolu‟nun önemli bir liman kenti olan Ġzmir‟in de doğal 

hinterlandının yakınında yer almaktadır. XIX. yüzyılda Ġzmir‟den baĢlayan ana 

kervan yolu Büyük Menderes vadisini izleyerek Sarayköy‟e ulaĢmakta, buradan 

hafifçe güneydoğuya döndükten sonra birden kuzeye saparak Dinar‟a 

uzanmaktadır.  

Buradan ayrılan bir kol kuzeydoğu‟da Çay‟a ve merkez platoya; bir diğer 

kol ise Dinar‟ı verimli Yalvaç ovası ile bağladıktan sonra dağların oluĢturduğu 

bir çıkmazda sona ermektedir (KurmuĢ, 1982: 52). Bu ana kervan yolu 

ekseninin yakınında yer alan Sandıklı, bir kervancı için Batı Anadolu‟nun iç 

kısımlarında örüntülenen kervan yolları ağı içindeki önemli merkezlerden Dinar 

                                                           
1 1243 Kösedağ SavaĢı sonrasında Anadolu‟da Selçuklu sultanlarının otoritesi büyük ölçüde 

ortadan kalkarken Anadolu‟da baĢlayan Moğol korumalığı sırasında devlet yönetimi Selçuklu 

sultanlarından vezirlerin eline geçmiĢtir. Bu vezirler de görevlerini yürütmek için gerekli gelirleri 

sağlayacaklarını öne sürerek eyaletleri aralarında paylaĢmıĢlar ve bir çeĢit aile tımarları 

kurmuĢlardır. Bunlardan biri olan Fahrettin Ali ve oğlu vezirliğin masraflarını karĢılamak için 

gerekli geliri elde etmek bahanesiyle Kütahya, Sandıklı, Gorgarum (BeyĢehir ve çevresi), AkĢehir 

ve daha sonra da Afyonkarahisar‟a el koymuĢtur. Bu nedenle Afyon-Karahisar‟a, tarihte 

Sahipoğullarının Kütahya ve AkĢehir arasındaki Karahisar bölgesindeki yönetimleri dolayısıyla, 

Karahisar-ı Sahip denilmiĢtir. (Ayrıntılı bilgi için lütfen bkz. Cahen, 1979: 242- 243 ve 276- 277; 

Vryonis, 1971: 138; Küpeli, 2010: 504). 
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ve Afyon merkeze 9‟ar saatlik bir mesafede bulunmaktadır. Coğrafi bakımdan 

güney kısmı istisna, Sandıklı her taraftan yüksek dağlarla çevrilidir. 

Sandıklı‟nın, güney batısında Hayırdağları, güneyinde Akdağ ve doğusunda 

Kumalardağı uzanmaktadır (Akkoyun, 1997b: 40). Kumalar Dağı ve Kükürt 

Dağı yer yer 2.000 metreyi aĢmaktadır. Bunlardan ilkinin içinde yer alan 

Kiliman Tepesi 2.250 metre, Kurtkayası, 2.117 metre, Kocaçal Tepesi 2.030 

metre, Ahmetli Geçidi de 2.019 metre yüksekliğe sahiptir. Yer yer volkan 

sivrileri, derin vadiler ve sarp yamaçların bulunduğu bu dağlar silsilesine 

Ģehirde ortak olarak Sandıklı dağları da denilmektedir (Sarı, 2004: s. 328; 

Akkoyun, 1997b: 41). ġemseddin Sami‟nin Kamus-ul Alam adlı eserinde 

Sandıklı ve çevresinin iklimi “Karahisar sancaklarının yani vilayetin kısm-ı 

cenubisinin arazisi hayli mürtefi olmağla oralarının kışları sertçe ise de yazın 

havaları pek güzeldir” Ģeklinde tarif edilmiĢtir (ġemseddin Sami, 1891: 2025). 

Osmanlı devletinin son zamanlarına iliĢkin resmi istatistiklerinin birinde 

Sandıklı‟nın “(…) merkez kazaya 45 km. tûlunda bir şose ile Dinar nahiyesi 

dâhilinde Aydın Demir Yoluna merbut olup ahalinin umumiyetle rençber olmak 

mülabesesiyle ahval-i ticariyesinin vasat derecede bulunduğu” aktarılmaktadır 

(Hüdavendigar Vilayeti Salnâme-i Resmisi, 1906: 472).  Kûfi çayı ise Sandıklı 

kazasının geniĢ ovasını daha da verimli kılmıĢ, bu durum bölgenin temel geçim 

kaynağı olan tarımsal üretim ve ticaretini de hayli etkilemiĢtir. Özellikle 

Sandıklı kazası Osmanlılar döneminde sarayın zahire (B.O.A. DH. MKT. 84/ 

4166, 29 Ca 1217, 1802) ve Evliya Çelebi‟nin överek bahsettiği nohut ihtiyacını 

da karĢılayan önemli yerleĢim yerlerinden biridir. Evliya Çelebi Afyon 

Karahisar‟ı ziyareti sırasında Sandıklı kazasıyla ilgili izlenimlerini “(…) sandık 

dolusu mallı, mahsüllü kazadır, bağlı bahçeli bir sahradır (…)” ifadeleriyle 

paylaĢmıĢtır (Evliya Çelebi, 1985: 510).  

GeniĢ orman arazileri bulunan Sandıklı kazasında palamut, mazı meĢesi, 

sarıçam ve ardıç ağaçları baĢta olmak üzere orman ürünleri hayli önemli bir 

ekonomik gelir kaynağıdır. XIX. yüzyıl Sandıklı‟sının sözü edilen orman 

ürünleri Ġzmir‟e gönderilerek ihraç edilmektedir. Bundan baĢka Sandıklı‟da 

üretilen buğday, arpa, haĢhaĢ, mısır darısı, burçak, susam, nohut ve afyon gibi 

tarım ürünleri de iç piyasanın ihtiyacını karĢıladıktan sonra ihraç edilmek üzere 

Ġzmir limanıyla buluĢan önemli ürünler arasında yer almaktadır. Sandıklı 

kazasının Sorgun köyünün çevresinde Bakırlı isimli bir mahalde XIX. yüzyılın 

sonlarında iĢletilerek uzun süre Avrupa piyasalarında alıcı bulan ancak XX. 

yüzyılın baĢlarında artık iĢletilmeyen bir bakır madeni ocağı da tespit 

edilmektedir (Hüdavendigar Vilayeti Salnâme-i Resmisi, 1906: 471–474). 

Tanzimat‟tan sonra Osmanlı devletinin taĢra idaresindeki yeniden 

örgütlenmesine paralel olarak, Sandıklı‟da belediye teĢkilatının 1869 yılında 

kurulmuĢ olduğu anlaĢılmaktadır.  Bu süreçte Sandıklı‟da tarımsal üretim 

etkinlikleriyle uğraĢanlara kredi imkânı sağlayan Ziraat Bankası, üretim ve 

tüketim iliĢiklerine büyük katkılar sağlayan Ziraat ve Ticaret ve Sanayi odası, 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2013 

 

104 
 

Orman Ġdaresi gibi yapılanmalar da söz konusudur.  XIX. yüzyılın sonlarında 

Sandıklı‟dan merkez liva olan Karahisar‟a ve ġeyhli ile Geyikler nahiyelerine 

telgraf hattı çekilerek Telgraf ve Posta idaresi de kurulmuĢtur. Söz konusu 

yüzyılın sonlarında baĢta tütün olmak üzere Osmanlıların belli baĢlı gelir 

kaynakları üzerinde tekel kuran ve üreticiye sadece kendi belirlediği fiyat 

üzerinden satıĢ olanağı sağlayan bir Reji idaresi kazada faaliyet sürdürmektedir. 

Zabıta ve Polis daireleri, Duyun-u Umumiye idaresi, Nafia komisyonu, ġer‟i ve 

Bidayet mahkemesi gibi idari birimler de kazanın yerel idaresinde önemli 

görevleri yerine getirmektedir (Hüdavendigar Vilayeti Salnâme-i Resmisi, 

1906: 461–473; Karl von Scherzer: 2001: 76- 81)  

Sandıklı kazasının XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın baĢlarına iliĢkin 

demografik kayıtlarında Afyon Karahisarı sancağının diğer kazalarından çok 

daha fazla nüfus oranına sahip olduğu tespit edilmektedir. Osmanlı Devleti‟nde 

resmi olarak ilk nüfus sayımı 1831 yılında II. Mahmut zamanında yapılmıĢtır. 

Bu sayıma göre askerlik yapmaya elveriĢli olan erkekler ile çocuk yaĢta olanlar 

ve ihtiyarlar olmak üzere iki kısım olarak erkek nüfusu yazılmıĢtır. Osmanlı 

devletinde yapılan bu ilk sayımda kadın ve kız çocuğu hakkında bilgi 

bulunmamaktadır. Fakat erkek nüfusu kadar kadın nüfusu olabileceği de dikkate 

alınarak Sandıklı‟nın nüfusunun 1830‟ların baĢında 16000- 17000 civarında 

olduğunu tahmin etmek mümkündür (Özav- Yasak, 2005: 114). 1877- 1878 yılı 

istatistiklerinde Hüdavendigar Vilayeti içinde Afyon  

Karahisarı sancağı Sandıklı, Akabad, Ağaçlı, Bolvadin, Çay, Musluca 

(Aziziye) kazalarından oluĢmaktadır. Söz konusu tarihlerde Sancağın toplam 

nüfusu 77.264 olup toplamda 18.033 hane söz konusudur. 1881/82 ve 1893 

sayımlarında Sandıklı kazasında 36592‟ı bayan 36713‟ı erkek toplamda 73305 

Müslüman; 25‟i bayan, 69‟u erkek toplamda 94 Rum, 36‟sı kadın, 42‟si erkek 

toplamda 78 Ermeni yaĢamaktadır (Karpat, 1985: 119 ve 132). 1906 yılında 4 

cami-i Ģerif, 3 tekke, 1 mekteb-i rüĢdi, 3 ibtidai, 1 inas ve birkaç sıbyan 

mektebi, 500 dükkân, 5 han, 1 otel, 2 hamam, bir kıraathane, bir daire-i 

belediye, bir daire-i askeriye, bir hapishane
2
, 1 telgraf ve postane, bir hükümet 

konağının bulunduğu Sandıklı kazasında 1853 hane ile 7766 nüfus tespit 

edilmektedir (Hüdavendigar Vilayeti Salnâme-i Resmisi, 1906: 472). 1914 yılı 

sayımlarında ise Sandıklı kazasında toplamda 37165 Müslüman, 7 Rum, 33 

                                                           
2 1902 yılına ait Dâhiliye Nezareti‟nin kaleme aldığı bir resmi yazıĢmada Sandıklı‟da bir kadın 

hapishanesinin inĢası istenmiĢtir. Ancak 1906 yılına ait resmi istatistikler bunun 

gerçekleĢmediğine iĢaret etmektedir. Nisa hapishanesi bulunmayan Hüdavendigar vilayetinin 

Sandıklı kazasında kadınların hapis cezalarının uygulanması için gerekli çalıĢmaların yapılmasına 

iliĢkin Dâhiliye Nezareti Mektubî Kalemine ait Hüdavendigar Vilayet-i âlisine gönderilmiĢ resmi 

bir yazı tespit edilmiĢtir. Bu resmi yazıda Ģu bilgilere yer verilmiĢtir: “Sandıklı kazasında nisa 

hapishanesi olmadığı vilayet-i âlileri adliye müfettişliğinden işar olunduğu beyanıyla nisvan 

hakkındaki mücazat-ı hapisenin (bir suça karşı ceza çektirmenin) suret-i icrası şekline dair 

etmekte olan şu halin izale-i tesiratı ve adliye nezaret-i celilesinden gelen 25 Nisan 1318 tarihli 

tezkerede izbar kılınımıştır.” B.O.A.  DH. MKT., 507/ 36, 11 S 1320, (1902). 
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Ermeni‟nin yaĢadığı anlaĢılmaktadır (Karpat, 1985: 184). XX. yüzyılın 

baĢlarında Afyon Karahisarı sancağında Sandıklı kazası, sancağın merkezi de 

dâhil olmak üzere diğer kazalardan daha fazla nahiyeye sahiptir. Afyon 

Karahisarı merkezinin Karahisar, ġuhut, Sincanlı nahiyelerinde toplam 154; 

Aziziye kazasının Aziziye merkez, Hanbarçın nahiyelerinde 70, Bolvadin 

kazasının, Bolvadin ve Ġshaklı nahiyelerinde 38; Merkez kaza, ġeyhli, Geyikler, 

Dazkırı nahiyelerinden oluĢan Sandıklı kazasında 237 köyün varlığı 

bilinmektedir (Nasrullah vd., 2003: 52- 53; ġemseddin Sami, 1891: 2027).  

Tüm bu veriler bir arada değerlendirildiğinde Osmanlı devletinin son 

zamanlarında Sandıklı‟nın Ġç Batı Anadolu‟da tarıma dayalı üretim ve nüfus 

açısından önemli ve büyük bir yerleĢim yerini ifade ettiği anlaĢılmaktadır. 

Tespit edilen veriler ıĢığında ve çalıĢmamızın geneli göz önünde 

bulundurulduğunda Sandıklı‟da büyük ölçekli ve uzun süreli eĢkıyalık 

hareketlerinin görülmemesinin Batı Anadolu‟nun iç bölgelerinde örüntülenen 

önemli kervan yollarının nispeten uzağında bulunması, coğrafi konumu 

itibariyle yüksek dağlarla çevrili olması ve merkeze yakınlığıyla ilgili 

olmasından kaynaklandığını düĢündürmektedir
3
. Bu durum aynı zamanda 

Barkey‟in köyleri, ticaret kervanlarını, yerli veya yabancı sermaye sahiplerinin 

çiftliklerini yağmalayan “kır zorbası” olarak tanımladığı eĢkıyaların ağırlıklı 

olarak Anadolu‟nun ana kervan yolu ağı üzerindeki bölgelerde ortaya çıktığı 

tezini de güçlendirmektedir. Barkey‟e göre bu tür eĢkıyaların ağırlıklı olarak 

Anadolu‟daki faaliyet alanları Amasya-Tokat-Samsun gibi Ģehirlerin bulunduğu 

YeĢilırmak havzasından Batı Anadolu‟nun kırsal kesimlerine özellikle de 

Aydın-Manisa ve MenteĢe gibi Ģehirlere uzanmakta, Kastamonu ve Bolu 

bölgelerini de kapsamaktadır (Barkey, 1999: 22 ve 161). 

Güvenlik sorunlarının XIX. yüzyıl Osmanlı topraklarında büyük ölçüde 

artması, devletin coğrafyasındaki ekonomik, toplumsal, siyasal ve hatta 

demografik dinamiklerinin değiĢmesine paralel olarak geliĢme göstermiĢtir. Bu 

durum sadece Sandıklı ve çevresinde değil aynı zamanda Osmanlı devletinin 

diğer coğrafyalarında da değiĢen ve geliĢen durumlara alıĢma sürecinin toplum 

hayatı üzerindeki etkilerinden biri olarak düĢünülebilir. Bu bağlamda 1909 

yılında Meclis-i Mebusan Riyaseti‟ne sunulan hırsızlık, gasp ve soygunlarla 

ilgili bir mazbatada “…Memalik-i Osmaniye’de vukua gelen ceraim-i adiyenin 

yüzde sekseni[nin]” bu türden suçlar olduğuna iliĢkin ayrıntı hayli önemlidir 

(B.O.A. Ġ. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327, 1909). Bed-baht, bed-faal, bed-

                                                           
3 1900‟lü yılların baĢında Sandıklı‟nın Batı Anadolu‟daki ana kervan yolları ağının düğüm 

noktasında bulunan Dinar‟a bir demiryolu Ģosesiyle bağlanması projesi gündeme gelmiĢtir. 

GerçekleĢmesi halinde belki de Sandıklı‟nın sosyal ve ekonomik yapısında büyük değiĢimleri de 

beraberinde getirmesi muhtemel olan bu giriĢim için bölgede incelemeler baĢlatılmıĢ, yaklaĢık beĢ 

yıllık bir inceleme sonrasında Sandıklı‟nın Dinar‟a bir demiryolu Ģosesiyle bağlanmasının 

mümkün olamayacağı bildirilerek proje hayata geçirilememiĢtir. B.O.A. DH. ġFR. 474/ 116, 27 

M 1331, (1913).    
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girdar, haylaz, habis, haydut, kutta-i tarik, serkeşlik vadisine sapan adam gibi 

anlamları ifade eden “şaki” sözcüğü, “hırsız ve haydut” kavramlarına karĢılık 

gelen “eşkıya” sözcüğünden farklı değildir ve her iki kavramda da itaatsizlik ve 

toplumsal düzeni bozmaya yönelik hareketler söz konusudur (ġemsettin Sami, 

1901: 781; Devellioğlu, 2000: 238, 942 ve 977).  

 Özellikle “dağ hırsızı” kavramı hemen hemen bütün eĢkıyaların 

eylemlerini gerçekleĢtirdikleri yerlerin çoğu zaman dağlık bölge ya da kır 

alanları olması açısından önemli bir ayrıntıdır. Dağ, hırsızlar veya eĢkıya için 

askerlere karĢı doğal bir sığınak, savunma alanıdır (Cevdet PaĢa, 1991: 131; 

Braudel, 1989: 60). Hırsızların ya da eĢkıyanın kol gezdiği yerler çoğu zaman 

dağlar, yüksek ovalar, ormanlar ve dar geçitli engebeli yöreler gibi ulaĢılması ve 

takip edilmesi güç bölgelerdir (Hobsbawn, 1998: 157; Bezci, 2006: 101). ġaki 

tek kiĢidir ama eĢkıya bir topluluğu tanımlar. EĢkıya, Ģaki sözcüğünün 

çoğuludur ama genellikle Ģaki sözcüğünün yerine kullanılır. EĢkıya “kanun 

tanımaz ve ahlaksızdır”. Yol kesme, adam soyma, adam kaçırma, adam 

yaralama, adam öldürme gibi eylemleri de bu tanımlamaya dâhil edilebilir. 

EĢkıya, hırsız, soyguncu, kaçakçı gibi güvenliği tehdit eden unsurların 

tanımlamasında kullanılan her sözcüğün yüklendikleri anlamda ortak nokta, 

içinde bulundukları faaliyetlerin kanunsuz ve yerleĢik düzeni bozan özellikleri 

olması ve sıradan halk için tehlike yaratmasıdır. Hırsız ya da eĢkıya ihtiyaçlarını 

karĢılayacak maddi kaynağı kanunsuz iĢlerle sağlar; yol keser, adam soyar, 

adam kaçırarak fidye ister, köy basar, ev basar ve hatta cinayet iĢler (Yapucu, 

2007: 173- 181).  

Hırsız ya da eĢkıya, katil ya da kaçakçı farklı tanımlanması ve eylemleri 

çoğu zaman birbirinden farklı olmasına rağmen Braudel‟in tanımlamasıyla 

bunların tümü “sefaletin kardeşidirler” (Braudel, 1989: 62). Osmanlı devletinin 

merkezi yönetimi için soygun yaparak ya da cinayet iĢleyerek etrafa korku salan 

ve toplumsal düzeni tehdit eden bu insanlar “ehl-i fesat” takımındandırlar 

(B.O.A. Y. PRK. UM. 9/ 44, 24 S 1304, 1886). 

Toplumsal düzeni bozarak kanuna aykırı eylemlerde bulunanların 

hareketleri, çalınan malların niteliği, değeri vb. hususlar da halkın sosyal 

durumları ile ilgili olarak değiĢiklik göstermektedir (Yıldırım, 2003: 257). 

Sandıklı ve çevresinde zor kullanmak suretiyle yol keserek, baskın ya da 

soygun yaparak mal ve para gasp etmek amaçlı hareketlere giriĢen sayıca az ya 

da çok ancak çoğu zaman örgütlü eĢkıya gruplarının eylemlerinin çoğu zaman 

ciddi boyutlara ulaĢtığı tespit edilmektedir. Döneme iliĢkin arĢiv kayıtları, 

Sandıklı‟da gerek coğrafi Ģartların ve gerekse güvenlik güçlerinin sayı ve nitelik 

açısından zaaf içinde olmasının, eĢkıyalık olaylarının etkisiz hale getirilmesinde 

büyük zorlukların yaĢanmasına neden olduğunu da göstermektedir. 1850‟lerin 

sonlarında, Sandıklı kazası Çepni köyü sakinlerinden olan yol kesip, gasp ve 

soygun hareketlerine giriĢen meĢhur Ģakiler Malakoğlu Ali ve biraderi Deli 

Mehmed Afyon‟dan Ġzmir‟e kadar uzanan bir coğrafyada eĢkıyalık 
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yapmıĢlardır. Sandıklı ve çevresinde söz konusu eĢkıyanın bir türlü 

yakalanamayıĢı, planlı ve oldukça organize hareket ettiklerini 

düĢündürmektedir.  

1859 yılının Haziran ayının baĢında Malakoğlu Ali ve kardeĢi yine 

Ġzmir‟de eĢkıyalık yaparken zaptiye neferleriyle girdiği çatıĢmada 

öldürülmüĢlerdir. Devlet bu eĢkıyaya karĢı giriĢtiği mücadeleyi kazanarak 

sadece bölgedeki denetim gücünü tekrar sağlamakla kalmamıĢ aynı zamanda 

Malakoğlu Ali ve kardeĢinin öldürdükleri ya da soydukları kimselerin 

yakınlarına tazminat ödemek suretiyle bu eĢkıyalardan hak iddia edenlerin 

haklarını ispat etmek Ģartıyla alacaklarının ödeneceğine iliĢkin bir giriĢimde de 

bulunmuĢtur. İzmir’de güvenlik güçleriyle yaĢanan çatıĢma sonrasında 

Malakoğlu Ali ve biraderi Deli Mehmed‟e bağlı eĢkıyanın tümünün vefat ettiği 

ve varislerinin olmadığına iliĢkin resmi tutanaklar bu eĢkıya grubunun bir çete 

ve hatta daha çok çapulcu ve serseri olduklarını akla getirmektedir. Tespit 

edilen bilgilere göre; “Karahisar-ı sahib sancağı dahilinde kain Sandıklı Kazası 

ahalisinden ve meşahir-i eşkiyadan olup vücutları izale kılınan Malakoğlu Ali 

ve biraderi Veli Mehmet’in terekeleri [ölenlerin malları] şer’-î şerif ve meclisi-i 

kaza marifetiyle furuht olunarak (satılarak) zuhur edecek mevcudesiyle beraber 

canib-i livaya celbi hususu liva-yı mezkur kaymakamı izzetlü efendi tarafına ba 

tahrirat masarif 224 bin 500 kuruş, malları satılıp bu elde edilen para 

mağdurlara ödenecek olup para mal sandığına aktarılmıştır (B.O.A. 

A.MKT.UM., 372/ 73, 23 Ra 1276, 1859). 

Kullanılan yöntem ve talepleri itibariyle Sandıklı‟da yaĢanan daha 

münferit ve küçük çaplı eĢkıyalık olaylarından bir diğeri de 1866 Ekim‟inde 

Karahisar-ı Sahib Sancağı‟nda Sandıklı kazasına tabi bir köy muhtarı olan 

Sağıroğlu Mehmed ve Ġmam Molla Ġbrahim adlı Ģahısların, toplanan vergiyi 

Mal Sandığı'na teslim etmek üzere kazaya götürürlerken, Ali ÇavuĢ ve refiki 

Süleyman tarafından soyulmalarına iliĢkindir. Konuyla ilgili olarak tespit edilen 

Hüdavendigar Mutasarrıfı‟na yazılan resmi belgede; “Karahisar-ı Sahip 

sancağı dâhilinde kâin Sandıklı kazasına tabi [bir köy muhtarı olan] Sağıroğlu 

Mehmet karye-i mezburede vergisinden tahsil eylediği 2300 guruşu İmam Molla 

İbrahim nam kimesne ile beraber mal sandığına teslim etmek üzere merkez 

kazaya götürmekte iken Ali Çavuş ve refiki Süleyman nam gasıblar (yağmacı- 

çapulcu) orman içinden müsellehan (silahla) önlerine çıkıp meblağ-ı mezburu 

ve merkum mülazımın üzerinde bulunan 560 guruşu gasp ettiklerinden dolayı 

gasb-ı merkum hakkında cereyan eden tedkikat-ı nizamiye ve şer’iyeye dair 

Hüdavendigar meclisinden vürud eden mazbata ile beraber olan 2 kıta ilam-ı 

şer’i meclis-i vala-yı ahkâm-ı adliyeye havale ile muhakemat dairesine” 

ulaĢmıĢtır.  

Sözü edilen Ali ÇavuĢ ve refiki Süleyman yakalandıklarında suçlarını 

inkâr etseler de anlaĢıldığına göre yapılan çapraz sorgu esnasında “gasp edilen 

altunların ve sairenin adedini nasıl anladıkları ve nereden gelüp hangi canibe 
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giderken bu vakayı gördükleri kendilerine sorulması üzerine” olay hakkındaki 

çeliĢkili ifadeleri kendilerini ele vermiĢtir. Sonunda “muhtar-ı merkumeden 

1100 guruşluk 10 aded İngiliz lirasıyla 1200 guruşluk şilini gasp ettiklerini 

ifade eylemişlerdir” (B.O.A. MVL. 746/ 25, 2. Anadolu Katil- Sirkat, 5. C. 

1283, 1866)
4
. Sandıklı kazası Macil Köyü muhtarının baĢına gelenler de 

Sağıroğlu Mehmed‟den farklı değildir. Sandıklı kazasında kanun dıĢı 

hareketlere giriĢen, soygun ve gasp olaylarından baĢka kadın kaçırarak kaza 

huzur ve güvenliğini tehdit eden Türkoğlu Ġbrahim, Macil Köyü Muhtarı 

Ahmed'i soymak istemiĢ, muhtar direnince aralarında çıkan çatıĢmada muhtarı 

tabancayla yaralayarak kaçmıĢtır (B.O.A. A.MKT.MVL., 2/ 18, 29 C 1262, 

1846). Yol kesip eĢya ve para gasp etme olaylarına iliĢkin bir baĢka örnek ise 

1871 yılının Ocak ayında Hüseyin Ağa‟nın baĢına gelenlerdir. “Dar-uş Şura-yı 

Askeri çavuşlarından Hüseyin Ağa mukaddemce memleketine giderken Sandıklı 

kazası civarında önüne geçip eşyasını gasp ve kendisini cerh etmiş olan eşkıya 

ele geçirilmiş” ve Hüseyin Ağa yaralı bir Ģekilde olayı atlatmıĢtır (B.O.A. DH. 

MKT., 1313/ 25, 19 L 1287, 1871).  

Sosyal ve ekonomik düzen içinde bölgesel ekonominin adil gelir imkânı 

sağlayamadığı, klasik üretim ve tüketim kalıplarının varlığını koruduğu 

Sandıklı‟da hayli zengin olmasıyla dikkat çeken Ayân oğlu Mustafa‟nın 1917 

yılı Ağustos ayında baĢına gelenler adaletsiz gelir dağılımına dayalı toplumsal 

düzene olan tepkinin alternatifi Ģeklindedir. YaĢanan hırsızlık olayında çalınan 

paranın miktarı ve Sandıklı‟nın önde gelen zenginlerinden birinin evinin 

soyulması bu duruma iliĢkin açık ipuçları sunmaktadır. Sandıklı'ya tabi Dutağaç 

karyesinden Veli Hüseyin aynı köyden arkadaĢlarını da yanına alarak, Yayman 

karyesinden Ayân oğlu Mustafa'nın hanesine gizlice girmiĢler ve dokuz yüz lira 

gasp ederek kaçmıĢlar ancak kısa bir süre içinde yakalanarak mahkemeye sevk 

edilmiĢlerdir (B.O.A. DH.EUM.6.ġB., 18/ 38, 13. L. 1335, 1917).  

1918 Temmuzunda yaĢanan ve toplumsal düzeni tehdit eden bir baĢka 

eĢkıyalık olayına iliĢkin ayrıntılar Dâhiliye Nezareti‟ne gönderilen 1168 

numaralı resmi bir yazıdan takip edilebilmektedir. Söz konusu yazıda “Sandıklı 

kazasına tabi Daylık karyesi civarında hüviyetleri meçhul üç şahsın icra-yı 

                                                           
4 1829‟da ilk olarak Ġstanbul‟da, 1833 yılında tüm imparatorlukta uygulanmaya baĢlanan 

muhtarlık teĢkilatı ile mahalle ve köylerden vergilerin daha düzenli bir biçimde toplanması, 

nüfusun ve nüfus hareketlerinin kontrol altına alınması, güvenlik ve asayiĢin temini, halkı 

ayanların baskısından kurtararak hukuk kuralları çerçevesinde mahalle ve köylerin yönetilmesi 

amaçlanmıĢ, muhtarların taĢradaki önemleri artmıĢtır (Uysal, 2007: s. 15); Bu yüzden muhtarların 

hem asayiĢi sağlama ve hem de görev yerlerindeki vergileri toplama konusunda önemli görevler 

üstlendikleri anlaĢılmaktadır. Özellikle de çete, çapulcu ya da kanuna aykırı davranıĢlar 

sergileyenlerin bulundukları mahallerden baĢka yerlere geçiĢlerini kontrol altına almak ve hatta 

önlemek için büyük çabalar sarfeden devletin bunu “mürur tezkerelerini” düzenleyen muhtarların 

da içinde bulunduğu taĢradaki memurları aracılığıyla sağlamaya çalıĢtığı göz önünde 

bulundurulursa, muhtarların neden eĢkıyaların hedefi haline geldikleri daha iyi anlaĢılmıĢ olur. 

Ayrıntılı bilgi için lütfen bkz. (Bayartan, 2005: 103). 
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şekavet etmekte oldukları haber alınmasıyla takiplerine çıkarılan Jandarma 

müfrezesiyle bi’l müsademe (çarpışmayla) eşkıya-yı merkumeden birisinin 

eslihasıyla (silahıyla) yakalandığı ve diğerlerinin takip olunarak ele 

geçirildiği” tespit edilmektedir (B.O.A. DH., EUM.6.ġb, 41/ 13, 5 L 1336, 

1918). 

Sandıklı ve çevresinde bulunan çok sayıdaki dağ silsilesi, geçit ve boğaz 

bu bölgede yol kesip soygunculuk yapan eĢkıyaların daha kolay saklanmalarını 

mümkün kılmıĢ olmalıdır. Sandıklı‟da eĢkıyaların gerçekleĢtirdiği bu türden 

soygunların ağırlıklı olarak posta tatarlarına yönelik olduğu ve eylemleri 

sırasında sadece paranın değil aynı zamanda yiyecek, içecek ve değerli baĢka 

eĢyaların da gasp edildiği anlaĢılmaktadır. Gerek merkez kaza [Sandıklı’da] 

gerek nahiyelerinde haftada iki defa muntazam ve her türlü emanat nakl eden 

tatar postası ve iki defa da yalnız mektup ve mürâselât- âdiyye [belirli resmi 

mektup ve yazışmalar] teâtî [verme] iden aralık postası vardır. Tatar postasının 

vesait-i nakliyesi araba ve aralık postasınınki hayvandır (Hüdavendigar 

Vilayeti Salnâme-i Resmisi, 1906: 472). 

 Posta tatarlarına düzenlenen saldırıları, toplumum diğer kesimlerinde 

yaĢanan hırsızlık, gasp, soygun vb. suçlardan çok daha organize ve örgütlü 

olması açısından ayrı değerlendirmek gerekir. 1898 yılı Ekim ayında Sandıklı 

civarında Çerkez eĢkıyaları tarafından postaya düzenlenen saldırı Hüdavendigar 

Valiliği‟ne gönderilen resmi bir telgrafta “(…) saat üç buçuk raddelerinde iki 

zabit ile Sandıklı’dan çıkarılan tatar postasına 3 saat ilerisindeki bir boğazda 

on bir nefer Çerkez eşkıyası bi’l-taarruz yüz seksen altı bin kusur guruş kadar 

emanatı ve postanın ve zabitlerin hayvanlarını gasb ederek; zabitler dahi 

yanlarında bulunduğu halde takibat için kendisiyle Sandıklı kaymakamının 

hareket ettiği Karahisar mutasarrıfı canibinden bildirilmesi üzerine eşkıyanın 

derdesti ve magsubatın [gasp olunanların] istirdadının [geri alınması] esbabı” 

Ģeklinde yer bulmuĢtur (B.O.A. Y.PRK.UM., 43/ 107, 22 Ca 1316, 1898).  

1898 yılının Aralık ayında ise Hamidabad ve Burdur sancaklarından 

Dersaadet'e gönderilip, Karahisar sancağının Sandıklı civarında Çerkez eĢkıyası 

tarafından soyulan postada bulunan mebaliğin mikdar, cins ve denkleriyle ilgili 

düzenlenen raporda ise “çerkes eşkıyasının sekiz neferden ibaret olarak yüz 

seksen altı bin kusur guruşluk emanata dokunmayup yalnız Burdur, Isparta ve 

Konya Vilayeti’ne gönderilen kırk iki bin guruşluk akçeyi, posta arabasını ve iki 

zabitin hayvan ve silahlarını alıp ve tatarın tabancasını ahz ve gasp olunduğu” 

tespit edilmektedir (B.O.A. DH. MKT., 2133/ 44, 28 C 1316, 1898). 

1899 yılına ait yazıĢmalardan birinde “Sandıklı ile Karahisar arasında 

eşkıya tarafından vurulan postanın tatarı tarafından gönderilen varakada 

miktar-ı kafi zaptiye verilmesi, sandıklı zabıt memur vekiline ifade kılındığı 

halde hususa itibar edilerek iki nefer zabit terfik edildiği (katıldığı) dermiyan 

olunup (…) posta tatarlarının muhafazasına fevkalade imtina olunmuş” ifadesi 
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geçmekte; “(…) bir mahal mesabesinden çıkarılacak olan postanın müddet-i 

hareketine ve varacağı merkezine kadar ara yerde bulunan merakizde” 

güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması yönünde çabaların sarf 

edildiği anlaĢılmaktadır. “Postaların sevki hükümet-i mahaliyeye ait iken bu 

babda postaların muhafazasına itina edilmesi için tebligat-ı umumiye icrası 

tevarüd eden (arka arkaya gelen) 24 Kanun-u sani 314 tarihli ve 554 numaralı 

tezkere-i âlilerine beyan olunmuş ise de kaza posta şubelerinden irsal olunacak 

emanatın pek de kilitli olamayacağına ve kaza jandarmasının zaten mahdud 

[sınırlı] olması sebebiyle posta muhafazası için merkez kazadan nihayet iki- üç 

neferden ziyade terfik eyleyemeyeceğine fakat kilitli emanatın nakli ahzında 

(kabul etme) şube memurları tarafından posta başmüdürüne işar-ı keyfiyet ve 

başmüdürünce dahi merkezce lazım gerekirse müracaatla postanın 

muhafazasına kâfi jandarma sevkine müracaat olunmak suretiyle tedabir 

edilebileceği” de tespit edilen bilgiler arasındadır.  

Dâhiliye Nezareti Mektubî Kalemi evrakları içerisinde yer alan bir baĢka 

dosyada da duruma iliĢkin Ģu bilgiler dikkati çekmektedir: “Sandıklı ile 

Karahisar arasında eşkıya tarafından vurulan postanın mütehammi olan 

(korunan) tatar tarafından gönderilen varakada postada kilitli emanat olduğu 

beyanıyla muhafazasına miktar-ı kâfi zaptiye verilmiş, hususi-i sem’ (özel 

işiten- duyan) itibar için iki nefer zabit terfik olunduğu dermiyan kılınmış; 24 

Kanun-u sani 314 tarihli ve 554 numaralı tezkere-i âlileri beyan olunmuş ise 

de; kaza posta şubelerinden irsal olunacak emanatın pek de kilitli olamayacağı 

ve kaza merkezlerinde zaten jandarma olup, postanın muhafazası için merkez 

kazadan nihayet iki- üç neferden ziyade terfik eyleyemeyeceğine nazaran kilitli 

emanat naklinde postanın muhafazasına kâfi jandarma sevkine (…)” (B.O.A. 

DH. MKT., 2170/ 87, 15 L 1316, 1899). Osmanlı devletinin son zamanlarında 

Sandıklı ve çevresinde posta tatarlarının soyulmasına iliĢkin çok sayıda örnekler 

söz konusudur. Bu olaylar incelendiğinde posta tatarlarına eĢlik edecek “yeterli 

sayıda zaptiye neferi olmaması” sıklıkla eleĢtirilen bir durumdur. Daha çok 

Sandıklı ile Karahisar arasındaki posta tatarlarına saldırıların gerçekleĢtirildiği 

anlaĢılmakta, gerekli tedbirlerin güvenlik güçleriyle sağlanamaması da hayli 

eleĢtiri konusu olmaktadır (B.O.A. DH.MKT., 2188/ 69, 29 Za 1316, 1899).  

Devletin iktidarını pekiĢtirmesi sürecinin doğasını anlamak aynı zamanda 

Osmanlı devletinde görülen eĢkıya eylemlerine getirilen yanlıĢ bir 

yorumlamanın düzeltilmesine de katkı sağlamaktadır. Çoğu araĢtırmacının 

ekonomik koĢullardaki bozulmadan ve devletin uyguladığı Ģiddetten 

kaynaklandığına inandığı bu hareketlerin devletin merkezileĢmesinin bir yan 

ürünü olduğu gerçeği de belirtilmelidir (Barkey,1999: 22). Özellikle Osmanlı 

devletinin son zamanlarında Sandıklı kazasında güvenlik sorunlarının genel 

karakterini oluĢturan gasp, yağma ve cinayet gibi hareketleri gerçekleĢtiren 

göçebe cemaatlere karĢı devletin aldığı güvenlik tedbirleri bu bağlamda 

değerlendirilebilir. Osmanlı devletinin sosyal-ekonomik yapısı içinde toprağın 
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paylaĢımı üretimin niteliğini belirlemiĢtir. BoĢ ya da harap yerlerin 

Ģenlendirilerek ziraata açılması sürecinde aşiretlerin yerleĢtirilmesi Ģeklinde 

ortaya çıkan devlet güdümünde iskân siyaseti, kent ya da kasabaların dıĢında 

yaygın olarak uygulanmıĢtır. Osmanlı devletinin bu iskân siyasetinin “kayıtlı” 

nüfus artıĢına yönelik politikasıyla olan yakın ilgisi de belirtilmelidir. Göçler ve 

aĢiretlerin merkezi otorite tarafından yerleĢtirilme eğilimi kent ya da kasabaların 

çevresinde hem nüfus hem de yerleĢim yerlerinin fiziksel açıdan büyümesinin 

sürekliliğini sağlamıĢtır (Yapucu, 2007: 52 vd.).  

Özellikle Tanzimat sonrasında aĢiretlerin bulundukları kaza ve sancak 

topraklarından dıĢarı yaylak ve kıĢlağa gitmeleri önlenmiĢ bu sayede ordu için 

taze kuvvetin ve ayrıca toprağa bağlı düzenli vergi gelirlerinin kontrolünün 

sağlanmasına çalıĢılmıĢtır. Sandıklı kazası ve çevresi XVIII. yüzyılda bu türden 

devlet politikasının önemli uygulama alanlarından biri olmuĢ ancak aĢiretlerin 

yerleĢik yaĢama geçiĢ sürecinde yaĢadıkları uyum sorunu beraberinde asayiĢ 

sorunlarını da getirmekte gecikmemiĢtir. Keçiborlu, Geyikli, Sandıklı ve 

Çölabad kazalarına tabi 42 sahipsiz harap köye yerleĢtirilen DaniĢmendlü 

Türkmenleri cemaatlerinden MevaĢiler, Sermayelü, Karalar ve Horbendelü 

aĢiretleri söz konusu mahallerdeki mera ve tarlaların kendilerine yetmeyeceği 

iddiasıyla iskânı kabul etmeyerek isyana baĢlamıĢlardır. Benzer durum Val[i]de 

Sultan evkafına dâhil Yeni-Ġl Türkmenlerinden Rakka‟ya iskânları ferman 

olunan ve Tarsus ile Misis arasında oturan Musacalu cemaati perakendelerinden 

Caber cemaati için de geçerlidir. Söz konusu cemaat 400 kadar haneleriyle yılın 

belli aylarında Sandıklı ve çevre köylerine gelip buralardaki ahali üzerine 

maktu‟ kaydedilmiĢ bulunan mera ve ekili alanlara büyük zararlar vermiĢ, 

hayvanlarını gasp, bağ ve bostanlarını tahrip ederek daha baĢka çeĢitli zararları 

sebebiyle yerleĢik ahali için büyük tehdit yaratmıĢtır (Halaçoğlu, 1988: 46, 51, 

59). AĢiretlerin Sandıklı ve çevresinde huzur ve güvenliği tehdit eden benzer 

hareketleri XIX. yüzyılda da devam etmiĢtir. Yörükan taifesi aĢair eĢkıyasından 

bir takım gruplar Sandıklı kazasına girerek mal ve para gaspında bulunmaktan 

baĢka “yağma ve katl-i nüfusa tasaddi etmekten” geri durmamıĢtır (B.O.A. 

C.DH., 242/ 12100, 09 L 1216, 1802).  

Bu türden hareketlerin bölge huzur ve güvenliğini bozmakla birlikte yerli 

halka gözdağı vermesi açısından bölgeye korku saldığı anlaĢılmaktadır. 

Sandıklı‟da Çepni aĢiretinin Sandıklı kazasının çevre köylerinde ve özellikle 

Ġlyas aĢireti üzerindeki hareketleri son derece ciddi boyutlara ulaĢmıĢtır (B.O.A. 

Ġ.MVL. 220/ 7424, 24 ZA 1267, 1851). XX. yüzyılın baĢlarında Manavlı 

aĢiretinden olan bir grubun gerçekleĢtirdiği baskınlar ise söz konusu eĢkıyanın 

nasıl bir yöntem kullandığı hakkında fikir vermektedir. Karateke AĢireti'nden 

Süleyman oğlu Ahmed‟in hem varlıklı hem de tedbirsiz olduğu anlaĢılmaktadır. 

1916 yılının sonbaharında Sandıklı'da oturan Karateke AĢireti'nden Süleyman 

oğlu Ahmed'in çadırı basılarak para ve eĢyası gasp edilmiĢ ve ayrıca bir çobanı 

da kaçırılmıĢtır. Çobanın kaçırılması köy sakinlerine gözdağı vermek açısından 
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hayli önemli bir ayrıntıdır. Bu gasp olayını gerçekleĢtiren Manavlı AĢireti'nden 

Kocabıyık oğlu Mustafa ve asker firarisi Kocabıyık oğlu Ali çok geçmeden 

yakalanmıĢ ve kaçırılan çobanın kurtarılması için takibat baĢlatılmıĢtır (B.O.A. 

DH.EUM.6.ġB., 9/ 4, 2. ZA. 1334, 1916).  

Adam kaçırarak, cerh ederek (yaralayarak) ve cinayet iĢleyerek Sandıklı 

kazasının toplumsal belleğinde izler bırakan, toplum huzur ve güvenliğini 

bölgede korku salarak tehdit eden hareketler de söz konusudur. Sandıklı'da 

meydana gelen ve toplumda büyük endiĢe uyandıran olaylar içinde 1846 yılı 

Haziran yazında 3 kadını kaçırmıĢ olan Türkoğlu Ġbrahim‟in eylemleri sadece 

yol kesme, gasp ve cinayet hareketleriyle sınırlı değildir. Adam kaçırarak 

Sandıklı halkını tedirgin eden eylemlerde de bulunmuĢtur.“Türkoğlu İbrahim 

nam şahıs, Otağlı Mahmud oğlu nam şahsın zevcesini kaçırarak bir müddet 

dağlarda geşt ve güzar etmiş, üzerine memur gönderilmiş ise de elde 

olunamayarak firar olduğu bildirilmiştir. Ve şahs-ı merkum bir aralık gelüp 

kaza-yı mezbur sakinlerinden Kazık kızı nam hatuna Macil karyesine giderken 

önüne çıkıp yanında iki nefer muaviniyle beraber hatun-u mezbureyi alup on 

gün miktar dağlarda gezdirüp salıvermiştir. Ve şahs-ı merkum bu vechle 

şekavet-i sanat ederek bir müddetten sonra yine kaza-yı mezbureye gelüp bir 

neferin zevcesini hanesinden bile kaldırıp on güne mütecaviz dağlarda 

gezdirdiği esnada bi’l-ihbar şahs-ı merkumun derdesti Kaymakam Bey 

tarafından sağlanmak istense de, Türkoğlu İbrahim firar etmiştir. Ve şahs-ı 

merkum bu günlerde yine gelüp dağlarda serseri geşt ve güzar etmekte iken 

Macil karyesi muhtarı biraderi Ahmed, iki nefer komşusuyla beraber hatab 

(odun) kat’ etmek üzere dağa giderken şahs-ı merkum İbrahim’e rast gelüp 

bunlardan duhan istemiş merkumlar dahi duhanımız bu kadar demişler 

olduğundan derhal tüfenk endahtıyla merkum Ahmet’i sağ uyluğundan mecruh 

etmiş ancak yanında bulunan komşuları şaki-yi merkumu derdest etmişlerdir 

(B.O.A. A.MKT., 43/ 79, 17 C 1262, 1846).  

Sandıklı‟da yaĢanan adam kaçırma olayları içinde Askeriyeye mensup 

UĢak'ın Karahallı köyünden Mercanoğlu Tevfik'in nikâhlı karısının Sandıklı 

kazasına bağlı Virancık köyünden Solakoğlu Mehmed tarafından kaçırılması 

örneği de dikkat çekicidir.  Mercanoğlu Tevfik karısının sözü edilen Ģahıs 

tarafından kaçırıldığını iddia etmiĢ ve UĢak Mahkeme-i ġeriyyesi'ne müracaatta 

bulunmuĢ ise de Tevfik‟in üzerine nüfusta akd-i nikâh kaydı olmadığı 

anlaĢılmıĢ, mahkeme Tevfik‟in Ģikâyetini reddetmiĢtir (B.O.A. DH.H., 29/ 17, 

13 M 1329, 1911). Hüdavendigar vilayeti Sandıklı kazasına bağlı MenteĢ 

köyünden ve efrad-ı askeriyeden Çolakoğlu Hüseyin ÇavuĢ nikâhlı eĢi 

olduğunu iddia ettiği Emine'nin Kürd Ahmed oğlu Ġsmail tarafından 

kaçırıldığını iddia etmiĢ, yapılan incelemeler sonucunda Emine hatunun kendi 

rızasıyla aynı köyden Kürd Ahmed oğlu Ġsmail'e kaçtığı anlaĢılmıĢtır (B.O.A. 

DH.H., 67/ 47, 11 C 1331, 1913). 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2013 

113 

 

Sandıklı kazasının huzur ve güvenliği tehdit eden olaylar arasında adam 

yaralama ve cinayet olayları da azımsanmayacak kadar fazladır. Buna iliĢkin 

olarak Türkoğlu Ġbrahim ve adamlarının gerçekleĢtirdikleri eylemlerin çoğunda 

cinayet vakalarına rastlanmakta, cinayetle sonuçlanan birçok eyleminin ciddi 

boyutlara ulaĢması, Ģiddetli olması ve geniĢ boyutuyla dikkat çekmektedir. 

Türkoğlu Ġbrahim ve adamları baĢlarına çok sayıda Ģaki toplayarak Sandıklı ve 

çevresindeki yerleĢim yerlerine baskınlar yapmıĢlar, bu baskınlar sırasında mal 

ve eĢya çalmakla kalmayarak adam yaralama ve hatta cinayet eylemlerinde de 

bulunmuĢlardır. Sandıklı halkının, Türkoğlu Ġbrahim ve adamlarının bu 

hareketleri yüzünden can ve mal güvenliklerinden endiĢe duyar hale geldiği 

tespit edilmektedir. 1846 yazında Sandıklı‟da yol keserek Macil Köyü Muhtarı 

Ahmed'le giriĢtiği çarpıĢmada tabancayla muhtarı yaraladıktan sonra kaçarken 

yakalanan Türkoğlu Ġbrahim, yerel güvenlik güçleri tarafından kısa sürede 

manipüle edilmiĢ, mahkemeye sevk edilerek çeĢitli suçlardan yargılanıp kürek 

cezasına çarptırılmıĢtır.  Söz konusu duruma iliĢkin Meclis-i Vala mazbatası ve 

Emniyet-i umumiye ve asayiĢ vukuatına iliĢkin resmi belgelerde; “(…) Türk 

oğlu İbrahim habs ve tevkif kılınmış olduğu beyanıyla icra-yı cezası hususunda, 

silah çektiği halde derece-i cinsine göre 1 aydan 1 seneye ve silah boşaltmış ise 

2 aydan 2 seneye ve cerh etmiş ise cerhin derecesine nazaran 3 aydan 3 seneye 

kadar parangaya vurulması ve cerhten dolayı vefat vukuunda icab-ı şer’i ve 

kanunisi icra kılınmasına, on beş sene kürek cezasına çarptırılmasına (…)” 

iliĢkin ayrıntılar tespit edilmektedir (B.O.A. A.MKT.MVL., 2/ 18, 29 C 1262, 

1846).   

1848 yılında Sandıklı kazası sakinlerinden yaralanarak vefat eden Elife 

Hatun'un katili olan kocası Osman'ın yargılanmasıyla ilgili tespit edilen olayın 

ayrıntıları Karahisar-ı Sahip Meclisi’nin mazbatasıyla beraber Meclis- Vala’ya 

ita buyrulan bir kıta tahrirattan takip edilebilmektedir. Olaya iliĢkin kayıtlardan 

elde edilen bilgilere göre maktul Elife Hatun ilk önce kocası Osman tarafından 

dövülmüĢ, ardından iğrak edilerek [boğularak] öldürülmüĢtür. Durum yargıya 

intikal etmiĢ ve Osman on beĢ sene boyunca kürek cezasına çarptırılmıĢtır 

(B.O.A. MVL., 39/ 20, 17 ġ 1264, 1848). 1859 yılının sonlarında Sandıklı 

kazasından Hüseyin‟in, eĢi AiĢe'yi öldürmesi de bir baĢka cinayet örneğidir. 

Cinayetin vahĢice iĢlenmiĢ olduğu anlaĢılmaktadır. Hüdavendigar Valisi‟ne 

olayın ayrıntılarıyla ilgili gönderilen resmi bir yazıda verilen bilgilere göre 

Karahisar-ı Sahip sancağında Sandıklı kazasında meydana gelen olayda 

Hüseyin, eĢi AyĢe‟yi yakarak öldürmüĢtür. Olayın ardından yakalanarak 

mahkemeye çıkarılan Hüseyin burada “ (…) eşi Ayşe’yi [önce] iple ihnâk 

(boğarak) ve ardından ihrâk ederek (yaktığını) ikrar etmiştir”. Yargılama 

sonrasında katil-i merkum Hüseyin Tersane'de yedi yıllık kürek cezasına 

çarptırılmıĢtır (B.O.A. A.MKT. MVL. 111/ 62, 19 R 1276, 1859).  

1865 Mayıs‟ında meydana gelen bir olayda ise Sandıklı kazasında 

Yoğurtçu Kalusa, Kayserili Kigork'u yaralayarak öldürmüĢtür. Yoğurtçu Kalusa 
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cinayeti iĢledikten hemen sonra Sandıklı‟da, aralarında Zabtiye Mehmet 

Ağa‟nın da bulunduğu bir grup kiĢi tarafından saklanmıĢtır. Konuya iliĢkin 

baĢlayan hukuki süreçte maktulün biraderi Malkon davanın sonuca ulaĢması 

için büyük çabalar sarf etmiĢtir. Ancak yaĢanan olayla ilgili katilin sadece 

Kalusa‟nın olduğuna dair kesin bir bilgi de söz konusu değildir. AnlaĢıldığına 

göre olaya karıĢanlar ve cinayete Ģahit olanlar suçu yalnızca Kalusa‟nın 

iĢlediğini iddia etmiĢlerdir. Daha da ilginç olan bu iddiada bulunanların hemen 

hepsinin Sandıklı kazasının ileri gelen yerel görevlileri olması ve katili uzun 

süre saklamalarıdır. Söz konusu durum ve tespit edilen benzer olaylar devlet 

görevlilerin suçlulara zaman zaman yataklık ettiklerini ve hatta iĢbirliği içinde 

olduklarını göstermektedir. Konuya iliĢkin yargılama sürecinde tespit edilen 

resmi kayıtlara göre katilden “…Kigork’un katili denilen” Ģeklinde söz edilmesi 

katil ya da katiller hakkında güçlü bir kanıt olmadığını düĢündürmektedir. 

Olayla ilgili çok sayıda kiĢi sorgulanmıĢ ve yargılanmıĢtır. Karahisar-ı Sahip 

Kaymakamlığı‟na gönderilen “Sandıklı kazasında ikamet üzere iken mecruhen 

vefat eden Kayserili Kigork’un katili denilen Yoğurtçu Kalusa nam şahsın 

yakalanmasına” iliĢkin eldeki belgelere göre; “Akoğlan Hacı Kirkor ile Hacı 

Ahmet Bey ve Kaza-yı mezkûr müdür-ü sabık Çay kazalı Hacı Abdüllatif 

Ağa’nın ve katil-i merkumu kaçıran zabitlerin icra-yı muhakeme ve istintakı 

[sorguya çekilmeleri] hakkında vuku bulan istida üzerine gönderilen tahrirata 

cevaben Karahisar-ı Sahip Meclisinin 7 Muharrem 82- 20 Mayıs 81 tarihli 

varid olan mazbatasında merkumların cereyan eden tetkikat ve istintaklarında 

müdahilan [olaya karışan] olmadıkları tebeyyün edip [meydana çıkıp belli 

olunca] maktul-ü merkumun karındaşı tarafından bu kere dahi verilen arzuhal 

ile birleştirilerek [23 Eylül 1865‟de] Meclis-i Vala-yı Ahkâm-ı Adliyeye havale 

edilmiş” ve olayla ilgili baĢta Meclis-i Vala evrakları arasında olmak üzere 

resmi belgelerde Kigork‟u, Yoğurtçu Kalusa‟nın kimseden yardım almadan 

öldürdüğü sonucuna varılmıĢtır (B.O.A. MVL., 708/ 13 [27. Anadolu], 3 Ca 

1282, 1865 ; B.O.A., MVL., 467/ 89 [25. Ġstida], 18 Z 1281, 1865).  

1893 yılının sonlarında Sandıklı‟da meydana gelen cinayet olaylarından 

bir diğeri de Avusturya tebaasından Voladi‟nin öldürülmesidir. Yıldız Sadaret- 

Hususi Maruzat Evrakı içinde yer alan “Dâhiliye Nezareti celilesi canib-i 

âlisine” gönderilmiĢ resmi bir yazıda konuyla ilgili olarak “Karahisar Sancağı 

dâhilinde Sandıklı Kazası mülhakatından bir mahalde doğramacılık etmekte 

bulunan Avusturya tebaasından bir şahsın kaybolarak lede’l-taharri 

(araştırıldığında) bir kuyu derununda mecruh-u fevt (yaralanarak elden çıkmış) 

olduğu halde bulunması üzerine maznun olan eşhasın derdest edildiğine dair 

[şüphelilerin tutulması] Hüdavendigar Vilayeti’nin telgrafnamesi arz, takdim ve 

malumat kılınmıştır” denilmektedir. Yapılan incelemede “Avusturya 

tebaasından Voladi nam kimesne eşhas-ı merkumun Ali Oğlu Osman nam 

şahsın kuyusuna atıldığı tahkikat-ı varakadan” anlaĢılmıĢ, Voladi‟nin silahla 

yaralandığı ardından kuyuya atılarak öldürüldüğü bildirilmiĢ, sorumlular ise 

yakalanarak tevkif edilmiĢlerdir (B.O.A. Y. A. HUS., 283/ 90, 29 R 1311, 
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1893). Sandıklı kazasına tabi ġeyhli nahiyesinin Teke köyünde yaĢayan ve daha 

önce çeĢitli suçlardan sabıkası bulunan Gede Abdi 1903 yazında yaralanarak 

öldürülmüĢtür. Yapılan tahkikat sonucunda “cerh ve katlinden dolayı Piyade 

zaptiyelerinden Şibak Ahmed İdare Meclisi'nce muhakemesinin ardından” 

tutuklanmıĢtır (B.O.A. BEO., 2109/ 158118 [Dahiliye, Adliye] 10 R 1321, 

1903).  

1904 Ekimi‟nde yaĢanan benzer bir olay hem cinayete teĢebbüs ve hem 

de Sandıklı‟nın önde gelen mülki idare amirlerinden birine yönelik 

gerçekleĢtirilmiĢ olması nedeniyle hayli ilginçtir. Zaptiye Nezareti Evrakı içinde 

Hüdavendigar Vilayet-i Umumisine yazılan 164 numaralı bir resmi belgeden 

tespit edilen verilere göre; Kürd Ömer ve arkadaĢı Dursunoğlu ġerif Sandıklı 

Kaymakamına saldırarak yaralamışlardır. Suçlular kısa süre içinde 

yakalanarak mahkemeye sevk edilmiĢlerdir (B.O.A. ZB., 429/ 7, 12 Ke 1322, 

1904). 1908 yılında Sandıklı kazası Telgraf Müdürü Agâh Efendi'yi yaralayarak 

Telgrafhane'nin kapanmasına neden olan Redif Süvari Mülazımı Ali Efendi'nin 

Divan-ı Harb'ce muhakemesi Sandıklı‟da meydana gelerek toplumda yarattığı 

tedirginlik ve aynı zamanda kamu iĢlerinde yarattığı sorun açısından dikkati 

çeken bir baĢka örnek olarak karĢımıza çıkmaktadır: “Sandıklı Kazası telgraf 

müdürü Agâh Efendi’yi cerh ile muhaberatın tatil ve telgrafhanenin seddine 

[kapanmasına] sebeb veren kaza-yı mezkûrda mukim redif süvari mülazımı Ali 

Efendi hakkında muamele-i lâzımenin ifası” istenerek; “Sandıklı kazasında 

mukim redif süvari mülazımı Ali Efendi’nin kaza-yı mezkûr telgraf müdürü 

Agâh Efendi’yi cerh ettiği Karahisar mutasarrıflığından izbar olunması üzerine 

iktizasının tesri-i ifası [hiç vakit kaybetmeden gereğinin yapılması] İkinci Ordu-

yu Hümayun Kumandanlığı’na inbâ’ olunmuştur [haber verilmiştir]. 

Mutasarrıf-ı müşarün-ileyhden ahiren alınan telgrafnamede müdür 

mümaileyhin ise cerhten muzdarip ve başka muhabere memurunun olmadığı” 

bildirilmektedir (B.O.A. BEO., 3347/ 251021 [Hüdavendigar; 248891], 2 C 

1326, 1908). 

Osmanlı devletinin son zamanlarında Sandıklı‟da meydana gelen 

toplumsal düzeni tehdit eden olaylar içinde adam yaralama veya öldürme 

olaylarına iliĢkin dikkate değer çok sayıda arĢiv kaydı bulunmaktadır. 

Karahisar-ı Sahip Sancağı‟na tabi Sandıklı Kazası Sorgun Karyesi‟nden 

Abdullah aynı köyden Ali tarafından öldürülmüĢtür. Olayla ilgili baĢlatılan 

tahkikat neticesinde Ali isimli suçlunun kürek cezasıyla cezalandırılmasına 

karar verilmiĢtir. (B.O.A. A. MKT. NZD., 59/ 38, 20 Z 1268, 1852). Benzer 

ceza Sandıklı Kazası Surhisar köyünden Ahmed'in katili Hasan'a ve Sandıklı 

Kazası'nda iĢlediği cinayetten dolayı Mehmed‟e de uygulanmıĢtır. (B.O.A. A. 

MKT. NZD., 62/ 96, 18 M 1269, 1852). Sandıklı‟da iĢlenen söz konusu 

cinayetlere verilen kürek cezalarının beĢer yıldan fazla olmadığı 

anlaĢılmaktadır. (B.O.A. A.MKT. MVL. 91/ 80, 30 Ra 1274, 1857). Sandıklı‟da 

ticari anlaĢmazlık nedeniyle yaĢanan bir olayda ise Hacı Ömer oğlu Ġbrahim 
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Dinar‟da ikamet eden Hacı Mehmed'i bıçakla katlederek kaçmıĢ ancak kısa bir 

süre sonra yakalanmıĢtır. Konuya iliĢkin resmi yazıĢmalardan birinde konuyla 

ilgili Ģu bilgilere yer verilmektedir: “Dinar kazasına tabi Dutluca karyesinde 

Hacı Mehmet’in bir inek mübayaası [satın alımı] meselesinden dolayı bıçakla 

cerh ve katl eden karye-i mezkureden Hacı Ömer oğlu İbrahim derdest olunarak 

mahkemeye tevdi olunduğu kaza-yı mezkûr kaymakamlığına bildirilmiş olmağla 

bera-yı malumat arz olunur”. (B.O.A. DH. EUM. 6. ġB., 30/ 10, 17 R 1336, 

1918).  

Sandıklı‟da meydana gelen adam yaralama ve öldürme olaylarından bir 

diğeri de 1918 yılının baĢlarında Sandıklı'da Ġsmail oğlu Halid'i ağır bir Ģekilde 

yaralayan BuruĢoğlu Mehmed, Kunduracı Mehmed, Berber Yunus oğlu 

Ġbrahim‟in karıĢtıkları olayla ilgili yaĢananlardır. Sözü edilen bir önceki olayla 

ilgili Dâhiliye Nezareti‟ne gönderilen Emniyet-i Umumiye evrakları içinde yer 

alan aynı resmi yazıda konuya iliĢkin verilen bilgide; “(…) şehr-i halin [içinde 

bulunulan ayın] on üçüncü günü Sandıklı kazasından İsmail oğlu Halid ile 

kaza-yı mezkure ahalisinden Buruşuk oğlu Mehmet ve Kunduracı Mustafa ve 

Berber Yunus Oğlu İbrahim ve Hamza oğlu Abdullah beyninde [aralarında] 

kadın raksı [dans etmesi] meselesinden dolayı tahdis eden [rivayet olunan] 

münâzaa [ağız kavgası] esnasında Halid’in mehil [korkunç] bir surette cerh ve 

katledildiğinin haber verildiği (…)” belirtilmektedir (B.O.A. DH. EUM. 6.ġB., 

30/ 10, 17 R 1336, 1918). 

Sandıklı‟da devlet görevlilerinin taĢra idaresinde adaletsiz davranma 

eğilimleri ve görevlerini kötüye kullanmalarına bağlı olarak zimmete para 

geçirmek, rüĢvet vb. suçları iĢleyerek toplumun huzurunu kaçıran davranıĢları 

da söz konusudur. 1887 yılının Aralık ayında Sandıklı kazasının ġeyhli nahiyesi 

eski Müdürü Nazmi Efendi görevindeyken hesapların devir ve teslimini 

yapmadan Dersaadet'e kaçmıĢtır. Yapılan takibat kısa sürede sonuç vermiĢ, 

durum yargıya intikal ederek sözü edilen Ģahsın yakalanarak Hüdavendigar'a 

gönderilmesi sağlanmıĢtır (BO.A. DH.MKT., 1472/ 101, 13. R. 1305, 1887). 

1891 yılı Ağustos‟unda Sandıklı‟da görevini kötüye kullanan memurlar 

arasında tespit edilen Karahisar tahrirat müdürü, rüĢvet karĢılığında Sandıklı 

ahalisinden Arif Efendiyi bir memurluğa atamak istemiĢ ancak kısa bir süre 

önce benzer bir rüĢveti baĢkasından da istediği ortaya çıkınca tahrirat müdürü 

hakkında soruĢturma baĢlatılmıĢtır (B.O.A. DH. MKT., 1861/ 101, 17 M 1309, 

1891). 1900 yılında Hacı Abdullah Efendi'nin Sandıklı Ġdare Meclisi azalığına 

seçilmesi, Sandıklı halkında büyük bir tepki yaratmıĢtır. Daha önce Sandıklı 

Mahkeme-i Bidayet sabık azası olarak görev yapan Hacı Abdullah Efendi‟nin 

bu görevi esnasında rüĢvet alarak görevini kötüye kullandığı ve hatta darptan 

dolayı aleyhinde dava açıldığı belirtilen ihbar mektupları tespit edilmektedir 

(B.O.A. DH.MKT., 2335/ 5, 22 Z 1317, 1900).  

Görevini kötüye kullanan devlet memurlarına iliĢkin verilebilecek 

örnekler arasında Tatarzade Mehmet Ali Ağa da söz konusudur. Ġçlerinde 
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yolsuzluk ve eĢkıyayı koruma gibi pek çok olaya karıĢan Tatarzade Mehmet Ali 

Ağa‟nın bu durumu, bölgede eĢkıyaların yerel idarecilerle zaman zaman 

iĢbirliği yaptığına dair güçlü bir kanıtı da ortaya koymaktadır. Meclis-i Ġdare 

Azası Tatarzade Mehmed Ali Ağa bu suçlarından dolayı mahkûmiyetini 

kefaletle kaldırtmayı baĢarmıĢsa da, ihaleye fesat karıĢtırma suçundan dolayı 

görevinden alınarak yargılanmaya baĢlamıĢtır. 1900 yılının sonunda“Sandıklı 

Kazasında ahaliye ianeten zahire tevzi olunduğu sırada kaza-yı mezburun 

Bolatlı nahiyesi Meclis İdaresi azasından Tatarzade Mehmet Ali Ağa numune 

olarak götürdüğü zahire yerine çiftliğine getirdiği çürük zahireyi sürerek (…), 

zahire fiyatlarında ihale ederek satarken ihaleye fesat karıştırması (…)” 

üzerine olay hakkında baĢlatılan adli sürecin sonunda “şahıs ceza 

mahkemesince üç sene hapisle mahkûmiyete çarptırılmıştır” (B.O.A. DH. 

MKT., 2442/ 104, 4 N 1318, 1900). Benzer bir olaya karıĢan ve zimmet 

suçundan işten el çektirilen Sandıklı Kaymakam-ı sabıkı Hüseyin Vehbi 

Efendi'nin [1909 yılında] Osmancık kazasına tayin edilmesi büyük Ģikâyetleri 

de beraberinde getirmiĢ ve Hüseyin Vehbi Efendi‟nin atanmasına iliĢkin yapılan 

pek çok Ģikâyet Sadaret'e takdim edilmiĢtir (B.O.A. DH.MKT., 2773/ 92, 1 RA 

1327, 1909).  

Sandıklı‟da toplum huzur ve güvenliğini tehdit eden kaçakçılık 

hareketlerinin yaĢandığına dair az sayıda veri de söz konusudur. Sandıklı ve 

çevresinde eĢkıyanın sahip olduğu silahların kaçak yollarla edinildiği, eĢkıyanın 

silah ve patlayıcı madde kaçırarak eylemlerini gerçekleĢtirdikleri 

anlaĢılmaktadır. Bu tür kaçakçılık eylemleri ve bu eylemler sırasında cereyan 

eden olaylar karĢısında mevcut güvenlik güçlerinin de çoğu zaman yetersiz 

kaldığı da bir gerçektir (Yapucu, 2007: 207- 214). Silah veya patlayıcıların 

yasal olmayan yollardan ülkeye giriĢi, devletin Batı Anadolu‟daki gücü ve 

denetiminin sarsılmasında büyük rol oynamıĢtır. Silah kaçakçılığının baĢka 

maddelerin kaçakçılığından çok daha tehlikeli olduğu da ortadadır (Berber, 

2002: 16). Bu bağlamda Sandıklı‟da kaçak barut imal edilmesinin kimler için ve 

hangi amaçla gerçekleĢtirildiği eldeki verilerden anlaĢılamamaktadır. Bu 

durumla ilgili olarak Sandıklı kazasının ġeyhli nahiyesinde kaçak olarak imal 

edilen barut, köyden Sandıklı kazası merkezine taĢınırken bir ihbar sonucu 

güvenlik güçlerine haber verilmiĢ, yapılan takibat sonrasında kaçakçılar ele 

geçirilmiĢtir. Bu sırada barutun ele geçirilen kısmının kazaya nakli sırasında 

ġeyhli köyünden birçok kimsenin barutun zabtına teĢebbüs ederek güvenlik 

güçlerinden kaçırma çabaları sonuçsuz kalmıĢtır. Olayın büyümesiyle birlikte 

köy ahalisine ön ayak olanların yakalanması için gerekli tedbirler alınmıĢtır 

(B.O.A. DH.MKT., 22/ 6, 1. C. 1314, 1896). Sandıklı‟da zahire, nohut, afyon 

benzeri tahıl ve bundan baĢka tütün gibi ürünlerin kaçakçılığına iliĢkin yaĢanan 

az sayıdaki olaylar da bir güvenlik sorunu Ģeklinde belirmektedir.  Klasik 

dönem Osmanlı ekonomisinin temel ilkelerinden biri olan provizyonizm 

[iaĢecilik], Osmanlı ekonomisinde genel olarak verimliliğin düĢük ve 
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ulaĢtırmanın zor ve pahalı olmasından kaynaklanan yetersizliklere karĢı tedbir 

amaçlı olarak uzun süre uygulanmıĢtır (Genç, 2007: 45–46).  

Rekabete ve yurt içi ihtiyaçların tümü karĢılanmadan malın yurt dıĢına 

ihracına izin vermeyen bu uygulama Sandıklı ve çevresinde tahıl ve tütün 

üreticisi ile tüccarlarının zaman zaman yasa dıĢı yöntemlere baĢvurmalarına 

neden olmuĢtur. Bölgede faaliyet gösteren Reji idaresinin tutumunun da tütün 

kaçakçılığı ile olan yakın ilgisi önemle belirtilmelidir. Sandıklı 

Kaymakamlığı‟na gönderilen Ģikâyetler arasında köylünün tütün ekimi için 

İnhisar-ı Duhan Kanunu‟na uygun olarak gerekli izinleri alamamasının tütün 

üreticileriyle Reji arasındaki gerilimi daha da artırdığı anlaĢılmaktadır (B.O.A. 

DH. ĠD., 95-2/ 45, 15 CA 1333, 1915). Bununla birlikte Sandıklı kazasında 

kalitesini yükseltmek ve satıĢını artırmak gerekçesiyle tütünün “bahâ’sını 

[değerini] düşürüp dükkân sayısını azaltan” Reji Ġdaresi‟nin baskıcı tutumu bu 

tarım ürününün kaçakçılığına iliĢkin az sayıda tespit edilen olayı da beraberinde 

getirmiĢ ve tütün kaçakçılarından artan Ģikâyetler resmi yazıĢmalara yansımıĢtır 

(B.O.A. DH. MKT. 36/ 2026, 4 Kasım 1904). Yorvan oğlu imzası ile Sandıklı 

merkezinden çekilen bir telgrafta da bölgede artan tütün kaçakçılığından Ģikâyet 

edilmektedir. (B.O.A. BEO., 2442/ 183133 [Hüdavendigar; 182517], 26. ġ. 

1322, 1904) 

Toplumsal düzeni tehdit eden olayların bertaraf edilerek cezaların 

ivedilikle uygulanması bu sorunla mücadeledeki en önemli yöntemdir. 

Hırsızlık, gasp ve soygun gibi adî suçların cezaları sık rastlanıldığı Ģekilde 

çalınan malın çalandan tazmin edilip sahibine verilmesidir (B.O.A. MKT. UM. 

372/ 73, 23 RA 1276, 1859). Bu türden eylemleri gerçekleĢtiren gasp ve 

soyguncularla birlikte cerh ve cinayet olaylarının faillerine de palanga, pranga, 

kürek, hapis veya sürgün cezalarının verildiği de anlaĢılmaktadır (B.O.A. 

A.MKT. MVL. 111/ 62, 19 R 1276, 1859; Gökçen, 1987: 40–44). Toplumun 

huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurların etkisiz hale getirilmesi otorite 

açısından gücünün ispatlanması anlamına gelmektedir. EĢkıyalık hareketleriyle 

olan mücadelelerinde baĢarısız olan dönemin bölge valileri baĢta olmak üzere 

önde gelen yerel yöneticilerinin çoğu zaman görevlerinden alındıklarına iliĢkin 

veriler de söz konusudur (Yetkin, 1996: 130; KurmuĢ, 1982: 206). EĢkıyalığın 

bastırılması, bunun ahaliye duyurulması ve bundan sonra toplumun huzurunu 

bozarak halkı tedirgin etmenin cezasının ne olacağının herkese gösterilmesi 

gereklidir. Bunun için eĢkıyanın cezalandırılması halkın gözleri önünde 

yapılmıĢ, zaman zaman idamla cezalandırılan eĢkıyanın kesik baĢları kalabalık 

yerlerde teĢhir edilmiĢtir (Yapucu, 2007: 203).  

Bu konuyla ilgili olarak zaman zaman eĢkıyalık hareketlerine karĢı yeterli 

çabayı sarf edemeyen taĢradaki görevlilerin görevlerinden alındıkları da 

olmuĢtur. 1909 yılında “Eşkıya takibinde efradı düzenli bir şekilde istihdam 

edemeyen Sandıklı Kaymakamı Vehbi Bey'in vazifesinden uzaklaştırılarak 

cezalandırılması” bu duruma iliĢkin örneklerden biridir (B.O.A. DH. MKT., 
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2854/ 41, 4 C 1327, 1909). Aynı zamanda zuhur eden eşkıyanın yakalanması ve 

tenkilinde [uzaklaştırılmasında] gayret ve hüsn-ü hizmetleri görülenlere atiyye-i 

seniyye verilerek bunun irade-yi seniyye’nin bir gereği olduğunun vurgulanması 

eĢkıya ile mücadelede mükâfat faktörünün de etkili ve sıkça uygulanan 

geleneksel bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır (B.O.A. DH. MKT., 1223/ 

40, 03 Z 1325, 1908). Sandıklı‟da eĢkıya takibindeki kararlılık ve güvenliği 

tehdit eden unsurlara karĢı sarf edilen çabaların baĢarıya ulaĢması nedeniyle 

1907 yılının baĢlarında “Sandıklı Kaymakam Vekili Hamza Bey'e tenkil-i eşkıya 

hususundaki gayretine binaen atiyye-i seniyye tertibinden 3000 kuruş 

verilmesi” bu bağlamda değerlendirilebilir (B.O.A. BEO., 2984/ 223779 

[Maliye, Hüdavendigar, Dahiliye] 7 Z 1324, 1907).  

Sandıklı ve çevresine iliĢkin mahalli zabıta kayıtlarının ve ayrıca bölge 

zaptiyesinin yetersiz oluĢu toplumsal düzeni tehdit eden unsurlarla olan 

mücadeleyi güçleĢtirmiĢ olmalıdır. 1850‟lerin baĢında alınan bir kararla eĢkıya 

takibine çıkan askeri birlikler haftada bir kez valiliğe rapor göndererek 

eĢkıyalıkla olan mücadeleleri hakkında bağlı bulundukları mülki idare 

yöneticilerine düzenli bir bilgi akıĢı sağlamaya baĢlamıĢlardır (B.O.A. A. MKT. 

UM 105/100, 29 M 1268, 1851). 1880 tarihinde ünlü devlet adamı Mithat PaĢa 

tarafından kaleme alınan bir raporda memleketin güvenliğini bozan, cürüm ve 

cinayet erbabının tutulup mahkemelere teslim olunması ve bunlar hakkında 

verilen cezaların emsaline ibret olacak biçimde yerine getirilmesi zorunluluğu 

önemle belirtilmiĢtir. Adli iĢlerin mutlaka yürütme gücünden ayrılarak bağımsız 

bir biçimde yönetilmesinin gereği ve yararına da dikkat çeken söz konusu rapor, 

nahiyelerde de Sulh Mahkemelerinin bulunup ceza gerektiren davalara 

bakmalarını öğütlemektedir. Liva merkezlerinde düzenli hapishanelerden baĢka 

tutukevlerinin de kurulması gerektiği, artan eĢkıyalık hareketlerinin önüne 

geçilebilmesi, bozuk olan vilayet zabıtasının yeniden düzenlenmesi ve bunun 

için tahsisatın ve zabıtanın artırılmasına bağlı olduğu da raporda yer alan diğer 

önemli ayrıntılardır. AnlaĢıldığına göre vilayetin güvenliğini sağlamakla görevli 

mevcut zabıta askerlerinin maaĢları az, sayıları yetersiz ve silahları son derece 

etkisizdir (Arıkan, 1984: 136 ve 143).  

EĢkıyalığın önüne geçilebilmesi için önce jandarmaya, sonra silah ve 

maaĢa ihtiyaç olduğu ortadadır. Dâhiliye Nezareti‟ne yazılan 1897 tarihli resmi 

bir yazı durumun çok ilginç bir baĢka yönünü daha ortaya koymaktadır. Bu 

yazıda jandarma yazımlarında ve jandarma alaylarında gayrimüslimler için açık 

kadrolar bırakıldığı ancak gayrimüslimlerin maaĢını az buldukları jandarma 

hizmetine girmek istemedikleri bildirilmektedir (B.O.A. DH. TMIK. S., 12/ 41,  

26 S 1315, 1897; B.O.A. DH. T.MIK.S, 10/ 20, 30 Mayıs 1897). 

Mevcut resmi yazıĢmalar ve raporlar eĢkıyalıkla mücadelede ayrılan 

tahsisatın yetersizliğini, zabitan sayısının az olmasının eĢkıya takibini 

güçleĢtirdiğini, bu faktörlerin de bölgenin huzur ve güvenlik bakımından 

tehdide açık bir hale gelmesine neden olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı 
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zamanda eĢkıya ile olan mücadelelerde silahların eski veya az sayıda bulunması 

da bu tehdidi artırmaktadır. EĢkıyanın elindeki “martini” marka tüfeklere 

benzer silahların Osmanlı jandarmasının da sahip olması gerektiği dönemin 

resmi yazıĢmalarında yer alan bir baĢka konudur (B.O.A. Y.MTV., 266/ 126, 11 

ġ 1322, 1904). Söz konusu yazıĢmalardan birinde eĢkıyalığın bir türlü önüne 

geçilememesinin baĢlıca nedeni olarak jandarma efradının elindeki “kar-ı 

kadim kapaklı tüfekler” olduğu ve bu eski zaman iĢi kapaklı tüfeklerin martini 

silahlarına sahip eĢkıyaya karĢı bir tesiri olmadığı bildirilmektedir. EĢkıyanın 

kaçak olarak elde ettiği güçlü martini silahlar karĢısında Osmanlı jandarması 

zor durumda kalmakta, eĢkıyaya karĢı etkili bir mücadele sergilenememektedir 

(B.O.A. Y. PRK. ASK., 240/ 44, 1 C 1324, 1906).  

Devletin güvenlik güçlerinin eĢkıya ile karĢılaĢmasında silahlı çatıĢma 

kaçınılmazdır. Sandıklı‟da meydana gelen toplum düzenini tehdit eden 

olaylarda, çoğu zaman Ģaki ya da çetelerin ellerinde büyük ihtimalle kaçakçılık 

ile sağlanan silahlarının olduğu anlaĢılmaktadır. Buna karĢılık eĢkıya takibinde 

bulunan askerin mavzer kullanmayı bilmediği ve endaht talimi yapması 

gerektiğini itiraf eden bir resmi belge Osmanlı kolluk güçleri için aczin 

boyutları hakkında ipuçları sunmaktadır (Yapucu, 2007: 196- 200).  

EĢkıyanın eylemleriyle mücadelede Osmanlı kolluk güçlerinin önemi 

büyüktür. Aynı zamanda orman, köy ve tarla bekçilerinin de adli zabıtadan 

sayılmaması ve hatta bunların gerektiğinde polisle birlikte eĢkıya takibinde 

kullanılmaması büyük bir eksikliktir (Özgün, 2009: 142). Tüm bu zafiyetlerin 

giderilmesi için öteden beri ülkenin iç güvenliğini sağlayan zaptiye örgütü, 

1877- 1878 Osmanlı- Rus SavaĢı‟ndan sonra tasfiye edilerek, daha modern bir 

güvenlik örgütü kurulması için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Batılı ülkelerin 

güvenlik örgütleri incelenmiĢ ve sonuçta Fransız jandarma örgütünün örnek 

alınması kararlaĢtırılmıĢtır. Yeni kurulan jandarma örgütünün 1903 Ocak ayında 

yürürlüğe giren yönergesine göre, her vilayet merkezinde piyade ve süvariden 

oluĢan jandarma alayları kurulacak; mutasarrıflıklarda tabur, ilçelerde ise 

bölükler güvenliği sağlayacaktır. Bölükler takımlara ayrılmıĢ karakollarda 

görev yaptırılmak koĢuluyla bucak ve köylere dağıtılmıĢtır (Berber,1990: 72). 

Jandarma azlığından dolayı eĢkıya takibiyle yeteri kadar meĢgul olamayan, 

hapishaneleri korumakta güçlük çektiği için zaman zaman eĢkıyanın 

hapishanelerden kaçıĢını önleyemeyen Osmanlı hükümeti, bu yönergeden altı 

yıl kadar sonra iĢin üzerine her zamankinden daha kararlı eğilerek 3 Ekim 1909 

Men-i ġekavet Kanunu‟nu çıkarmıĢtır (Yetkin, 1996:  70- 74).  

Bununla, mevcut güvenlik güçlerinin maaĢlarında iyileĢtirmeye gidilmiĢ, 

görevi baĢında sakat kalan veya ölenlerin ailelerine emekli maaĢı bağlanması 

kararlaĢtırılmıĢ, her köyde ikiĢer asker jandarma bulundurulup bekçilerin bu 

jandarmaların emir ve silahları altına girmeleri kararlaĢtırılmıĢtır. Kanunun 

beĢinci faslının mücazat kısmının 31. maddesi ise hayli caydırıcı bir içerik 

taĢımaktadır; bu maddeye göre ahaliden eĢkıya çetelerine katılan ailelerin 
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hükümetin kararlaĢtırılacağı yer ve mahallere iskân edilmesi sağlanacaktır. Yine 

aynı kanunun 27. maddesi, eĢkıya ve ona yardım edenlerin yargılanması için 

Divan-ı Harb-i Örfilerin de kurulmasını kararlaĢtırmıĢtır (Meclis-i Mebusan- 

Levayih ve Tekalif, 1992:  109–123). 

 

SONUÇ  

Osmanlı imparatorluğunun son döneminde Sandıklı kazası ve 

çevresindeki toplumsal düzeni tehdit eden hareketlerin örgütlü ve genellikle 

kısa süreli olduğu anlaĢılmaktadır. Sandıklı‟da toplumsal düzeni tehdit eden 

olaylar ilki gasp, soygun ve yol kesme, diğeri adam kaçırmak, cerh ve cinayet 

(yaralama ve öldürme) ve son olarak da ahlaki suçlar ile kaçakçılık Ģeklinde 

gruplandırılabilir. Sandıklı nüfusunun diğer çevre yerleĢim yerlerine nispetle 

daha fazla oluĢu düzeni tehdit eden çeĢitli sorunları da beraberinde getirmiĢ 

olmalıdır. Sandıklı‟nın dağlık, yüksek ovalar ve dar geçitli dağ yollarına sahip 

konumuyla uyum içinde olan coğrafi yapısı eĢkıyalık hareketlerine gerçekleĢme 

nedenleri itibariyle farklı bir boyut kazandırmıĢtır. Sandıklı ve yakın çevresinin, 

coğrafi konumu nedeniyle konargöçerlerin yerleĢik düzene geçmeleri için 

elveriĢli olduğu tespit edilmektedir.  

Ancak söz konusu konargöçerlerin yerleĢik olmamaları nedeniyle 

kontrolsüz hareket etmeleri, toplumsal düzeni tehdit ve tedirgin eden eylemler 

sergilemelerine neden olmuĢtur. Batı Anadolu‟da gerçekleĢtirilen uzun mesafeli 

ulaĢım ağına eklenen önemli dağ geçitlerinden gelen yolların yakınında yer alan 

Sandıklı‟da yağma, soygun, hırsızlık, katliam vb. olaylara iliĢkin yaĢanan çok 

sayıda güvenlik sorunlarının devleti yıllarca meĢgul etmediği anlaĢılmaktadır. 

Bu durum, Sandıklı‟nın bulunduğu coğrafi konum, devlet merkezine yakın 

olmasından kaynaklanan mesafe baskısı ve Batı Anadolu‟nun ana ulaĢım ve 

ticaret ağının nispeten uzağında bulunmasından kaynaklanmıĢ olabileceğini akla 

getirmektedir.  Düzeni tehdit ve tedirgin eden hareketlerin daha çok bölgesel 

güç ve kaynakların kullanılarak çözüme ulaĢtırıldığı da tespit edilen bir baĢka 

gerçektir.  

Toplumsal düzeni tehdit eden olayları gerçekleĢtirenlere yönelik baĢta 

kefalet, sürgün, hapis ve kürek cezası olmak üzere birtakım tedbirlere 

baĢvurulmuĢtur. Sandıklı‟da meydana gelen düzen bozucu hareketlerin yarattığı 

asayiĢsizliğin gerek yerel gerekse merkezi idare tarafından yakından takip 

edildiği ancak devletin bu tür eylemlere karĢı aldığı tedbirlerin çoğu zaman 

caydırıcı ve etkili olmadığı anlaĢılmaktadır. 
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FRANZ KAFKA‟NIN “AKADEMĠ ĠÇĠN BĠR RAPOR” ĠSĠMLĠ 

HĠKÂYESĠNDE OTORĠTE, TERSYÜZ ETME VE „ÖTEKĠ‟ 

Saniye UYSAL ÜNALAN

 

ÖZET 

Franz Kafka „kafkaesk‟ kavramının ortaya çıkmasını sağlayan 20. yüzyıl 

Alman edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Gerçek dıĢı olguları ön 

plana çıkaran eserlerinde hayvan figürlerinin de büyük bir yeri vardır. 

Kafka‟nın “Ein Bericht für eine Akademie” (“Akademi Ġçin Bir Rapor”) isimli 

hikâyesinde de dönüĢüm geçirmiĢ bir hayvan figüründen bahsedilmektedir. 

Hikâye böyle bir figürü bir raporun yazarı ve anlatıcısı konumuna getirmekle 

kalmayıp aynı zamanda „ötekinin‟ bakıĢ açısından insan toplumuna yönelik 

eleĢtirel gözlemler sunmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı Kafka‟nın hikâyesinde 

kolonyal söylem ile iliĢkilendirilebilecek hegemonya mekanizmalarını ortaya 

çıkarmaktır. „Karma‟ bir figürün yazar ve anlatıcı konumuna gelmesi hem onun 

bir otorite olarak ortaya çıkmasını sağlamakta hem de gücü temsil eden 

söylemin ters yüz edilmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda 1917 yılına ait 

olan bu metin post kolonyal kuramların sunmuĢ olduğu bakıĢ açısıyla da 

incelenebilmektedir. Özellikle hikâyenin kahramanı olan Rotpeter figürü 

postkolonyal bir özne olarak ele alınacak ve Homi K. Bhabha‟nın sunmuĢ 

olduğu terimler bağlamında analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Franz Kafka, 20. yüzyıl Alman edebiyatı, kültür, 

post kolonyal 

 

 

MACHT, SUBVERSION UND DAS ‚ANDERE„ IN FRANZ KAFKAS 

ERZÄHLUNG „EIN BERICHT FÜR EINE AKADEMIE“ 

ABSTRACT 

Franz Kafka ist einer der wichtigsten Schriftsteller der 

deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, dessen Werke den Begriff 

des ‚Kafkaesken„ hervorgebracht haben. In den surrealen und sich jeglicher 

Logik entziehenden Texten Kafkas treten oftmals Tierfiguren in den 

Vordergrund. Auch in der Erzählung „Ein Bericht für eine Akademie“ geht es 

um eine Tierfigur, die einem kafkaesken Verwandlungsprozess unterliegt. 

Indem die Erzählung ein nichtmenschliches Wesen zum ‚Erzählen„ befähigt, 

macht sie ein solches Wesen, das als die Repräsentierung des ‚Anderen„ 
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betrachtet werden kann, zum kritischen Beobachter der menschlichen 

Gesellschaft. Das Ziel der vorliegenden Untersuchung besteht darin, die in 

dieser Erzählung enthaltenen Spuren der kolonialen Macht auszuloten. Gezeigt 

werden soll, dass die fiktionale Befähigung eines nichtmenschlichen Wesens 

zum Erzählen eine Subversion der Macht einleitet und gleichzeitig das 

‚Andere„ als Autorität in Erscheinung treten lässt. So wird diese Erzählung aus 

dem Jahr 1917 auch anschlussfähig für eine Analyse aus der Perspektive der 

postkolonialen Theorie. Insbesondere die Hauptfigur Rotpeter soll als 

postkoloniales Subjekt ins Visier genommen und mit den Begriffen von Homi 

K. Bhabha analysiert werden. 

Schlagworte: Franz Kafka, deutschsprachige Literatur des 20. 

Jahrhunderts, Kultur, postkolonial 

 

1. Einleitung 

Die Erzählung Ein Bericht für eine Akademie von Franz Kafka aus dem 

Jahr 1917 wurde erstmals in der Zeitschrift „Der Jude“ veröffentlicht und 

erschien 1920 im Rahmen des Bandes Der Landarzt.
1
 Wie in vielen anderen 

Erzählungen Kafkas tritt in dieser Erzählung ein Tier als Protagonist auf. So 

handelt es sich hier um eine „Tiergeschichte“ (Blank 2010: 233), in der ein 

nichtmenschliches Wesen als Erzähler auftritt und von seinen Beobachtungen 

über die Menschen berichtet. Der Inhalt dieser Erzählung lässt sich 

folgenderweise zusammenfassen: Während einer Jagdexpedition der Firma 

bzw. des Hamburger Tierparks Hagenbeck wird ein Affe an der Goldküste 

eingefangen und mit einem Dampfer von Afrika nach Hamburg gebracht. Hier 

gleicht sich der Affe gezwungenermaßen den Menschen an, indem er sich die 

Verhaltensweisen der Menschen aneignet, da ihm dies als einziger Ausweg die 

Aussicht auf eine Befreiung aus dem Käfig stellt. Tatsächlich verändert und 

‚verwandelt„ sich der Affe, nimmt den Namen Rotpeter an und feiert sogar als 

Varieté-Künstler große Erfolge. Dem Wunsch einer Akademie, über sein 

„äffisches Vorleben“ (Kafka 1998: 139)
2
 zu berichten, kann dieser in keiner 

Weise nachkommen, da er jedwede Erinnerung an diesen Lebensabschnitt 

verloren hat und sich in die menschliche Gesellschaft integriert hat. Stattdessen 

berichtet Rotpeter deshalb von seinem Leben bzw. seinem Entwicklungsprozess 

in der menschlichen Gesellschaft. 

                                                           
1 Dieses Publikationsdetail war in der Forschung auch ein Anlass dafür, in der Erzählung 

Verbindungen zur Geschichte der Juden in Europa zu sehen.Vgl. dazu Schulz-Behrend (1963: 3); 

vgl. Blank (2010: 236); vgl. Disselnkötter/ Albert (2002: 129-133); vgl. Kilcher/ Kremer (2004: 

63-69). 
2 Alle Zitate aus dieser Erzählung folgen dieser Ausgabe und werden im fortlaufenden Text unter 

Angabe der Seitenzahl in einfachen Klammern ausgewiesen. 
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Es ist insbesondere die gewaltsame Begegnung zwischen der 

Jagdexpedition und dem Affen, vor deren Hintergrund diese Figur als ein 

Repräsentationsfeld des ‚Anderen‟ beschreibbar wird. Diesbezüglich wird die 

Erzählung Kafkas auch anschlussfähig für eine Analyse im Zeichen der 

postkolonialen Theoriebildung, um die es im Folgenden geht. Bekanntlich 

bildet die postkoloniale Theorie ein Ensemble, das diverse Ansätze wie 

„marxistische, psychoanalytische und poststrukturalistische“ (Blumentrath u.a. 

2007: 18) in sich einschließt. In postkolonialistischen Analysen werden 

„elementare Wahrnehmungseinheiten wie Zentrum und Peripherie, Westen und 

Osten bzw. Norden und Süden oder, ganz grundlegend, das Eigene und das 

Fremde“ ins Visier genommen, die allerdings „nicht als Gegebenheiten 

akzeptiert, sondern als machtvolle und multikomplexe Spannungsverhältnisse 

dekonstruiert werden“ (Blumentrath u.a.: 19). In der vorliegenden 

Untersuchung möchte ich Kafkas Ein Bericht für eine Akademie auf die darin 

enthaltenen Spuren von kolonialer Macht hin untersuchen, um anschließend die 

subversive bzw. verfremdende Energie der Erzählung herausarbeiten zu können. 

Zunächst sollen die Spuren der kolonialen Macht ausgelotet werden, die dieser 

Erzählung inhärent sind. Als zweites soll gezeigt werden, inwieweit der Text 

durch die Befähigung eines Affen zum Sprechen und Schreiben ein Unbehagen 

innerhalb des Zeichensystems der Kultur erzeugt und welche Konsequenzen mit 

dieser Verschiebung verbunden sind. Im letzten Schritt werde ich mit den 

Begriffen der „Hybridität“, des „Dritten Raums“ sowie der „Mimikry“ von 

Homi K. Bhabha die Figur Rotpeter analysieren. 

 

2. Die Figur Rotpeter als Zeichen der kolonialen Macht 

Diese Geschichte Kafkas erzählt, wie auch Alexander Honold bemerkt, 

„das Zeitalter des europäischen Kolonialismus aus der Praxis der Tier- und 

Menschenschau“ (2006). Europäer, die im Zuge der kolonialistischen 

Entdeckungs- und Eroberungsreisen im 18. und 19. Jahrhundert in die exotische 

und fremde Welt vordrangen, waren verantwortlich für „Bilder roher 

Vergewaltigung oder schleichender Korrumpierung“, die zugleich die 

„verderbliche Ausbreitung der Zivilisation“ (Koebner/ Pickerodt 1987: 7) in 

diesen Gebieten vor Augen führen. Aber auch die Tatsache, dass aus den 

fremden und exotischen Gebieten vieles nach Hause importiert wurde, seien es 

Kultgegenstände, gefangene Menschen oder auch gefangene Tiere, legen ein 

Zeugnis davon ab, welchen Grad die Besitzobsessionen des eurozentrischen 

Diskurses in diesem Zeitalter erreicht haben (vgl. Honold 1997). Solche 

Besitzobsessionen sind aufs Engste mit dem Begehren nach Macht verknüpft, 

von dem bei Michel Foucault die Rede ist: 

„Der Diskurs mag dem Anschein nach fast ein Nichts sein – die Verbote, 

die ihn treffen, offenbaren nur allzubald seine Verbindung mit dem Begehren 
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und der Macht. Und das ist nicht erstaunlich. Denn der Diskurs […] ist nicht 

einfach das, was das Begehren offenbart (oder verbirgt): er ist auch Gegenstand 

des Begehrens […].“ (2007: 11) 

Der Diskurs wird somit als die Sprechweise bzw. Ausdrucksform des 

Begehrens nach Macht fassbar. Auch der Kolonialismus kann mit dem Diskurs-

Begriff von Foucault verknüpft werden, zumal der Kolonialismus ebenfalls als 

ein Begehren nach dem Anderen und dessen Aneignung greifbar wird. In 

diesem Sinne spricht Honold in Bezug auf das Ende des 19. Jahrhunderts von 

einer „Überlagerung zwischen den nach außen gerichteten Wunschenergien und 

der ‚Heimholung„ des Fremden in das eigene Repräsentationssystem“ (2006). 

An anderer Stelle macht Honold ebenfalls darauf aufmerksam, dass im Zeitalter 

des europäischen Kolonialismus die „wie Tiere vermessenen und ausgestellten 

Bewohner fremder Erdteile […] ihren zahlreichen Besuchern einerseits 

degradiert als Besitz und Beutestück, andererseits provokativ als ein im 

psychoanalytischen Sinne ‚unheimlicher„ Faszinationspol [erschienen]“ (1997). 

Aus gegenwärtiger kulturwissenschaftlicher Perspektive lässt sich der 

Kolonialismus, so Herbert Uerlings, „(1) als Ereignis von globaler Bedeutung, 

(2) als Teil der seit der Frühen Neuzeit entstehenden Moderne und (3) als ein 

Syndrom von Machtverhältnissen und damit verbundenen 

Repräsentationsformen verstehen“ (2006: 5). Den kolonialen Diskurs definiert 

Uerlings als „die Gesamtheit der Regeln […], nach denen auf dem kolonialen 

Feld Bedeutungen und mit ihnen verbundene Machteffekte performativ erzeugt 

werden“ (ebd.). Charakteristisch für diesen Diskurs ist Uerlings zufolge ebenso 

die „unbezweifelbar gehaltene Ungleichheitsbeziehung“ (2006: 5f.) wie auch 

die „binäre Opposition zwischen ‚Kolonisatoren„ und ‚Kolonisierten„“ (2006: 

6). 

Im Weiteren möchte ich signifikante Stellen aus der Erzählung 

herausarbeiten, in denen konstitutive Momente eines solchen kolonialen 

Machtdiskurses zum Tragen kommen. Denn die Geschichte bewegt sich entlang 

einer „Kette von ‚Orten„ zwischen kolonialer Fremde und europäischer Heimat, 

also zwischen der Goldküste Afrikas und Hagenbecks Zoo“ (Neumann/ Vinken 

2007: 138). In diesem Zusammenhang ist in erster Linie die Erwähnung der 

Firma Hagenbeck entscheidend. Denn tatsächlich war Carl Hagenbeck ein 

Hamburger Impresario und ein führender Name um 1900, was das Gewerbe mit 

Tieren und Völkerschauen betraf (vgl. Honold 2006; vgl. Kilcher/ Kremer 

2004: 62f.). So nimmt die Erzählung mit dieser Benennung einen kontextuellen 

Marker auf und stellt auf diese Weise eine explizite Verbindung zu einer Facette 

des deutschen Kolonialismus-Diskurses
3
 her: 

                                                           
3 Die Annahme, dass „Deutschland so gut wie keinen Anteil an der europäischen 

Kolonialgeschichte gehabt“ habe, lehnt Lützeler ab und zeigt die diversen Dimensionen der 

deutschen Kolonialgeschichte, die er bei Karl dem Großen ansetzt und bis zum Dritten Reich 
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„Eine Jagdexpedition der Firma Hagenbeck […] lag im Ufergebüsch auf 

dem Anstand, als ich am Abend inmitten eines Rudels zur Tränke lief. Man 

schoß; ich war der einzige, der getroffen wurde; ich bekam zwei Schüsse. Eine 

in die Wange; der war leicht; hinterließ aber eine große ausrasierte rote Narbe, 

die mir den widerlichen, ganz und gar unzutreffenden, förmlich von einem 

Affen erfundenen Namen Rotpeter eingetragen hat […]. Der zweite Schuß traf 

mich unterhalb der Hüfte. Er war schwer, er hat es verschuldet, daß ich noch 

heute ein wenig hinke.“ (S. 140) 

Wenngleich es in dieser Passage um die Beschreibung der brutalen Szene 

geht, in welcher der Protagonist in Gefangenschaft gerät, ist unübersehbar, dass 

hier vornehmlich die Schüsse und deren Konsequenzen fokussiert werden, d.h. 

die Macht und deren Spuren auf den Körper des Bemächtigten. Mit den 

Beziehungen von Macht, Gewalt und Körper hat sich bekanntermaßen Michel 

Foucault intensiv auseinandergesetzt. Insbesondere in seinem Buch 

Überwachen und Strafen konzentriert er sich auf die diversen Dimensionen des 

Zugriffs der Macht auf den Körper (vgl. Siebenpfeiffer 2008: 267).
4
 Mit 

Foucault gesehen kann demnach in Bezug auf diese Passage argumentiert 

werden, dass der Körper des Protagonisten als „Instrument oder Vermittler“ 

fungiert, insofern als dieser ihm den gewaltsamen Eingriff sowie die Beraubung 

seiner Freiheit signalisiert, die fortan „sowohl als ein Recht wie als ein Besitz 

betrachtet wird“ (Foucault 2010: 18). Bemerkenswerterweise ist im obigen Zitat 

nicht von Schmerzen die Rede, sondern von den sichtbaren Folgen der Schüsse: 

eine Wunde und eine physische Behinderung. So werden diese Schüsse, weiter 

mit Foucault betrachtet, weniger als „eine Kunst der unerträglichen 

Empfindungen“ lesbar, sondern vielmehr als „eine Ökonomie der suspendierten 

Rechte“ (Foucault 2010: 19). In diesem Zusammenhang lässt sich das Hinken 

als eine Suspendierung sowie Restriktion der physischen Freiheit und 

autonomen Bemächtigung des eigenen Körpers lesen. Ebenso sind die Wunde 

wie auch das Hinken, wovon Rotpeter berichtet, ein ausdrückliches Zeichen für 

die kontinuierliche Präsenz der Macht auf seinem Körper. So sind diese 

körperlichen Behinderungen als solche Zeichen einzuordnen, die in den Körper 

des Bemächtigten eingeschrieben sind und in dieser Zeichenfunktion auf die 

Macht hinweisen. Explizit kommt dieses buchstäbliche Einschreiben in den 

Körper darin zum Ausdruck, dass der Protagonist seinen Namen, Rotpeter, dem 

„roten Fleck auf der Wange“ verdankt.
5
 Der Name als ein zentraler Bestandteil 

der Identität verweist somit ausdrücklich auf die Dimension der Macht und 

                                                                                                                                              
verfolgt. Siehe dazu: Lützeler (2005: 94-98). Kadriye Öztürk zufolge kann man von einer 

„postkolonialen Wende“ in der „postmodernen deutschsprachigen Literatur“ sprechen (2008: 95). 
4 Eine Darstellung der Relevanz des Körpers in Foucaults Werken findet sich bei Siebenpfeiffer 

(2008: 266-272). 
5 Zur Bedeutung dieser Verletzungen vgl. auch Disselnkötter/ Albert (2002: 130; 142); Jagow 

(2002: 601) sowie Honold (2006). 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2013 

 

130 
 

macht somit ebenfalls die enge Verknüpfung von Identität und Macht sichtbar.
6
 

Diese Wunden tragen semantisch betrachtet keine Bedeutung, sondern sind 

vielmehr in ihrer Zeichenfunktion zu betrachten, denn wie bereits erwähnt, 

finden Schmerzen oder Leid keine Erwähnung. Entsprechend vermag der Ich-

Erzähler, das Zeichen der Macht an seinem Körper in ironisierender, aber 

ebenso in euphemistischer Manier lediglich als „die Narbe nach einem 

frevelhaften Schuß“ (S. 140) zu bezeichnen. Einzig der Begriff ‚frevelhaft„ 

verleiht diesem Satz einen wertenden Beigeschmack. Das bedeutet, dass dem 

Protagonisten der Erzählung eine eindeutige Opfer- bzw. Objektposition 

zukommt, da ihm die Freiheit entzogen und er zum Besitzgegenstand der 

Jagdexpedition geworden ist. Seine Reise nach Europa beschreibt Rotpeter 

folgenderweise: 

„Nach jenen Schüssen erwachte ich […] in einem Käfig im 

Zwischendeck des Hagenbeckschen Dampfers. Es war kein vierwandiger 

Gitterkäfig; vielmehr waren nur drei Wände an einer Kiste festgemacht; die 

Kiste also bildete die vierte Wand. Das Ganze war zu niedrig zum 

Aufrechtstehen und zu schmal zum Niedersitzen. Ich hockte deshalb mit 

eingebogenen, ewig zitternden Knien, und zwar, da ich zunächst wahrscheinlich 

niemanden sehen und immer nur im Dunkel sein wollte, zur Kiste gewendet, 

während sich mir hinten die Gitterstäbe ins Fleisch einschnitten.“ (S. 141) 

Auch an dieser Stelle geht es um einen markanten Zugriff auf den 

Körper, denn die Einschränkung der Freiheit zeigt sich in erster Linie als eine 

physische Einschränkung. Bezeichnend ist dabei, dass die Unterlegenheit sich 

deutlich am Körper bemessen lässt, weil diesem die aufrechte und autonome 

Haltung völlig entzogen wird. Auf diese Weise wird nachdrücklich kenntlich 

gemacht, dass der Körper als Einschreibefeld oder Projektionsfläche 

„unmittelbar im Feld des Politischen“ (Foucault 2010: 37) lokalisiert ist und 

weitgehend von den Machtverhältnissen determiniert wird. Diese Textstellen 

veranschaulichen somit, dass die Ambitionen der Jagdexpedition als eine Form 

des Kolonialismus greifbar werden, gerade daher, weil hier ein Aneignungsakt 

vorliegt, der mittels „frevelhafter“ Zeichen der Macht – d.h. die Wunde und die 

Narbe – das ‚Andere‟ zu vereinnahmen versucht, um es letztlich in seinem 

kulturellen System funktionsfähig zu machen.
7
 Zu bedenken ist demgemäß, 

dass der eingefangene Affe im Zoologischen Garten oder Varieté (vgl. S. 146) 

landen soll, um in diesen Einrichtungen des kulturellen Systems als 

Unterhaltungs- sowie Bestaunungsobjekt zu fungieren. Diese Figur wird 

demnach zum „Stellvertreter aller Deportierten, die in Käfigen und 

Wildgehegen zu Schaustellern ihrer selbst verwandelt wurden“ (Honold 2006). 

                                                           
6 Jagow betont, dass die Thematisierung der Frage nach der Identität und deren Beziehung zur 

Machtproblematik für Kafkas Werk spezifisch ist. Vgl. dazu: (2002: 597f.) 
7 Neumann und Vinken zufolge stellen diese Erfahrungen Rotpeters eine „Berührung mit der 

Aggressivität der Kultur“ (2007: 139) dar. 
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Es handelt sich somit hier in der Tat um ein „Ineinandergreifen von 

Fremderfahrung und Gewalt“ sowie um eine „Gleichzeitigkeit von 

ethnographischer Neugier und kolonialer Bemächtigung“ (ebd.). In diesem 

Sinne beteuert der Protagonist: „ich, freier Affe, fügte mich diesem Joch.“ (S. 

139) Folgerichtig wird diese Figur an „Leib und Leben […] zum Exoten, zum 

Produkt des europäischen Exotismus“ gemacht (ebd.). Auch Jagow zufolge 

stellt diese gewaltsame „First-Contact-Szene“ eine „Begegnung mit dem 

Fremden“ (Jagow 2002: 600) dar. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Problematisierung des Begriffs 

‚Freiheit„ von Bedeutung. Denn der Text prägt einen Freiheitsbegriff, der 

genauso wie die Freiheit des Protagonisten eingeschränkt ist und nicht ganz 

entfaltet werden kann, demnach gewissermaßen eine leere und nicht 

konkretisierbare Semantik aufweist. Aus diesem Grund unterscheidet der Affe 

auch dezidiert die Begriffe ‚Ausweg„ und ‚Freiheit„: 

„Ich sage absichtlich nicht Freiheit. Ich meine nicht dieses große Gefühl 

der Freiheit nach allen Seiten. Als Affe kannte ich es vielleicht […] Nebenbei: 

mit Freiheit betrügt man sich unter Menschen allzuoft. Und so wie die Freiheit 

zu den erhabensten Gefühlen zählt, so auch die entsprechende Täuschung zu 

den erhabensten. Oft habe ich in den Varietés vor meinem Auftreten irgendein 

Künstlerpaar oben an der Decke an Trapezen hantieren sehen. Sie schwangen 

sich, sie schaukelten, sie sprangen, sie schwebten einander in die Arme, einer 

trug den anderen an den Haaren mit dem Gebiß. ‚Auch das ist 

Menschenfreiheit„, dachte ich ‚selbstherrliche Bewegung„. Du Verspottung der 

heiligen Natur! Kein Bau würde standhalten vor dem Gelächter des Affentums 

bei diesem Anblick.“ (S. 142) 

An dieser Stelle wird erkennbar, dass die Erzählung den Begriff ‚Freiheit„ 

als eine unumstößliche Illusion und fiktive Konstruktion darstellt, weshalb auch 

dieser Begriff mit den Begriffen ‚Täuschung„ und ‚Betrug„ verknüpft wird. Auf 

diese Weise wird der vermeintlich essenzielle Charakter dieses Begriffs 

angezweifelt und in Frage gestellt. Insofern handelt es sich an dieser Stelle um 

einen demaskierenden sowie dekonstruktiven Kommentar des Textes in Bezug 

auf den Begriff der ‚Freiheit„. Insbesondere „die schwerelos schwebenden 

Trapezkünstler“ vermitteln hier „die Illusion der Menschenfreiheit“ 

(Disselnkötter/ Albert 2002: 136). Gerade der letzte ironisch anmutende Satz 

der obigen Passage unterstreicht diesen Umstand.
8
 Vor dem Hintergrund des 

kolonialen Diskurses lässt sich hier formulieren, dass die Erzählung den Begriff 

der Freiheit dahingehend problematisiert, dass dadurch insbesondere das 

asymmetrische Verhältnis zwischen Kolonisator und Kolonisierten virulent 

wird. Denn es ist hier der von der Firma Hagenbeck repräsentierte 

                                                           
8 Zu den Verbindungen des Freiheitsbegriffs mit Schillers Gedanken siehe auch Schulz-Behrend 

(1963: 4) sowie Disselnkötter/ Albert (2002: 134-139). 
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Machtdiskurs, der bestimmt, wer Freiheit genießen darf und wer nicht. Das 

bedeutet, dass der Begriff ‚Freiheit„ für das kolonisierte Objekt eine leere 

Menge ist und lediglich als ein ‚Zeichen„ in Erscheinung tritt, welches auf die 

Präsenz der übergeordneten kolonialen Macht hinweist. 

 

3. Subversion des kulturellen Zeichensystems 

In dieser Erzählung zeigt sich der Diskurs des Kolonialismus als ein mit 

Macht und Gewalt verknüpfter „Beute-Kolonialismus“ (Honold 2006). 

Repräsentiert wird dieser indessen durch die Jagdexpedition der Firma 

Hagenbeck. Eine weitere mit Macht verknüpfte Ebene wird in der Bezeichnung 

„Akademie“ wahrnehmbar, an die sich der Bericht richtet: „ein exotisches Tier 

[erklärt sich] vor einer wissenschaftlichen Institution; der gefangene Affe 

spricht aus der Sicht des Anderen über die Gewalt einer kulturellen Begegnung, 

die ihn für den europäischen Blick zum Fremden gemacht hat“ (ebd.). 

Entscheidend wird hier somit die verfremdende Perspektive des Affen, den die 

Erzählung zum Ich-Erzähler macht und auf diese Weise die 

Selbstverständlichkeiten der menschlichen Kultur sowie Verhaltensweisen in 

ein neues Licht rückt.
9
 Parallel dazu werden gleichzeitig die damit im Einklang 

stehenden hierarchischen Wertsetzungen neu konstelliert. Hierbei setzt sich die 

Maxime ‚Transformation„ als strukturverleihendes Prinzip durch und 

funktioniert in diesem Sinne wie der Leitfaden der ganzen Erzählung, weil 

durch den kafkaesken Verwandlungsprozess der Hauptfigur kontinuierlich 

subversive Momente in Szene gesetzt werden, die im Weiteren meiner 

Ausführungen darzustellen sind. 

Der Tatbestand, dass ein Affe dazu befähigt wird, einen Bericht zu 

verfassen, ist von großer Bedeutung. Auf diese Weise produziert der Text 

innerhalb des übergreifenden Systems der Kultur einen Bruch bzw. eine 

Störung, weil der Affe als zeichenproduzierendes Subjekt, d.h. als Erzähler 

eines Berichts, innerhalb des Zeichensystems Kultur nicht einordbar ist. Auf die 

zeichenbasierte Beschaffenheit der Kultur verweist Umberto Eco: 

„Die ganze Kultur erscheint in dieser Sicht als ein System von 

Zeichensystemen, bei dem das Signifikat eines Signifikanten wiederum zum 

Signifikanten eines weiteren Signifikats oder sogar zum Signifikanten des 

                                                           
9 Bettina von Jagow argumentiert, dass die Figur Rotpeter „in Kafkas Werk eine Sonderstellung“ 

einnehme, weil „mit dem Blick des Affen“ menschliches Verhalten durchleuchtet werde (2002: 

597). Neumann und Vinken bemerken, dass es sich in dieser Erzählung „um die Suche nach der 

Antwort auf die Frage handelt, was denn das Rätsel des Menschen sei; eine Frage, die – in der für 

Kafka charakteristischen Umkehrung – hier nicht aus der Perspektive der Menschennatur, 

sondern aus dem Blick des Tiers auf den Menschen gestellt wird“ (2007: 137). Honold hält 

diesbezüglich Folgendes fest: „Der Not gehorchend, verwandelt sich dieser Affe in einen 

teilnehmenden Beobachter, studiert die Menschen und imitiert ihre Sitten und Gebräuche.“ (1997)  
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eigenen Signifikats wird – unabhängig davon, ob es sich hier um Wörter, 

Gegenstände, Ideen, Werte, Gefühle, Gesten oder Verhaltensweisen handelt.“ 

(2007: 185f.) 

Vor diesem Hintergrund lässt sich formulieren, dass die Konstellation 

‚der Affe als Erzähler und Verfasser eines Berichts„ eine Unmöglichkeit im 

Zeichensystem der Kultur darstellt. Denn zwischen dem Zeichen ‚Affe‟ und 

dem Zeichen ‚Erzähler„ besteht keineswegs eine nachvollziehbare 

Übereinstimmung. Der Inhalt ‚Affe‟ kann aus der Perspektive des Rezipienten 

folglich nicht mit dem Ausdruck ‚Erzähler„ in Einklang gebracht werden, und 

zwar deshalb nicht, weil der Begriff ‚Affe‟ nicht auf eine Erzählerposition 

beziehbar ist, sondern ganz andere Vorstellungen wie etwa Zoo, Wald, Natur 

oder Animalisches assoziiert. So ist das ‚Erzählen„ bzw. ‚Sprechen„ weder im 

denotativen noch im konnotativen Bedeutungsfeld des Zeichens ‚Affe‟ 

angesiedelt. Bereits an diesem Punkt leistet der Text demzufolge einen 

gravierenden Bruch in der Erwartungshaltung und baut auch die nachfolgenden 

subversiven Gesichtspunkte darauf auf. Indem die Erzählung einen Affen zum 

Erzähler macht, wird auch gleichzeitig die Hierarchie der Einheiten (vgl. Eco 

2007: 167) destabilisiert, weil diese kafkaeske Kombination die konventionellen 

Bedeutungsstrukturen des Zeichensystems ‚Kultur„ auf den Kopf stellt: Der 

Affe als Erzähler stellt unverkennbar ein Unbehagen innerhalb dieses Systems 

dar. Gerade dies ist auf das Satirische zurückzuführen, das einen zentralen 

Stellenwert in dieser Erzählung einnimmt: „Durch die Augen des Tieres tritt 

dem Leser das Verhalten des Menschen also satirisch verfremdet entgegen.“ 

(Blank 2010: 234)
10

 

 

4. Hybridität, Dritter Raum und Mimikry 

Bezeichnend für die bei Kafka so beliebten Tierfiguren ist es, dass diese 

eine Folie für die literarische bzw. ästhetische Reflexion der „Selbst- und 

Fremdwahrnehmung“ (Disselnkötter/ Albert 2002: 127) darstellen. Die 

Tatsache, dass die Erzählung einen Affen – als die Repräsentation des 

‚Anderen‟ – zum Autor eines Berichts macht, zeigt, dass hier die Positionen von 

Subjekt und Objekt, Zentrum und Peripherie, Beobachter und Beobachteter 

radikal verformt und gebrochen werden. Von besonderer Relevanz ist 

diesbezüglich die Tatsache, dass diese Erzählerposition Rotpeters im 

zweifachen Sinne das hierarchische Verhältnis
11

 zwischen Erkenntnissubjekt 

und Erkenntnisobjekt nachhaltig verwandelt: zum einen wird „das Tier zum 

Agenten kulturellen Wissens“ (Neumann 2008: 90) gemacht, zum anderen 

bedeutet die ihm zugesprochene Autorschaft eine gewisse Autorität (vgl. 

                                                           
10 Das Satirische in dieser Tiergeschichte wird in der Forschung nachdrücklich betont. Vgl. dazu 

Neumann/ Vinken (2007: 126); Disselnkötter/ Albert (2002: 129; 144); Neumann (1996: 96). 
11 Vgl. dazu auch Disselnkötter/ Albert (2002: 136). 
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Wagner-Egelhaaf 2003: 30). Auf diese Weise wird das im Zeichen des 

Kolonialismus stehende asymmetrische Verhältnis zwischen Rotpeter und der 

Akademie gleichfalls aufgehoben. Zu erwähnen ist hierbei, dass die 

Bezeichnung ‚Akademie„ Begriffe wie Bildung (vgl. Blank 2010: 233), 

Wissenschaft, Wissen und auch Macht evoziert.
12

 Dies kann als Indikator dafür 

gewertet werden, dass diese Figur im Sinne des postkolonialen Subjekts sich 

selbst artikuliert und repräsentiert, somit gegen das Zeichensystem des 

kolonialen sowie eurozentrischen Machtdiskurses agiert und dessen System 

destabilisiert. Im Sinne der „postkolonialen Literaturbewegung“ sprechen auch 

in dieser Erzählung „[d]iejenigen, die in den europäischen Diskursen über das 

Fremde jahrhundertelang bloß als Objekte, als Repräsentierte vorkamen, […] 

nun für sich selbst“ (Honold 1997). Auf diese Verstrickung verweist etwa der 

folgende Satz: „Durch eine Anstrengung, die sich bisher auf der Erde nicht 

wiederholt hat, habe ich die Durchschnittsbildung eines Europäers erreicht.“ (S. 

147) Der Protagonist nimmt hier eine Selbstdefinition vor, die ihn, was sein 

Bildungsniveau betrifft, als gleichwertig mit einem Europäer bestimmt und auf 

diese Weise die Überwindbarkeit von scheinbar stringenten sowie elementaren 

Asymmetrien anschaulich macht. Ebenso macht der Text durch diese 

Autorisierung auf die Verschiebbarkeit von Bedeutungsträgern wie ‚Subjekt„, 

‚Europa„ oder etwa ‚Macht„ aufmerksam und demonstriert demgemäß die 

Gemachtheit von Autoritätsbereichen, die über gesellschaftliche und kulturelle 

Strukturen dominieren. 

In der Erzählung herrscht keine eindeutige Klarheit darüber, was Rotpeter 

nun wirklich ist. Zum einen beschreibt er sich selber als einen „gewesene[n] 

Affe[n]“ (S. 140), auf der anderen Seite erwähnt er seinen „wohlgepflegten 

Pelz“ (ebd.). Er hat sich zwar in Richtung Menschsein verwandelt, ist jedoch 

weder ganz ‚Mensch„, noch ganz ‚Affe„ (vgl. Jagow 2002: 598). Diese 

Grenzbestimmung erlaubt es, diese hybride Figur
13

 im Sinne eines 

postkolonialen Subjekts zu untersuchen. So konstruiert diese Erzählung Kafkas 

eine Hybridfigur, die als ein Einschreiten gegen dichotomisches sowie 

monolithisches Denken zu verstehen ist (vgl. Bachmann-Medick 2007: 203). 

Rotpeter als eine fiktionale Hybridfigur stellt somit auch kulturelle 

Konstruktionsmechanismen vehement in Frage, da diese Figur in keiner Weise 

den normativen Identitätskategorien entspricht. Im Zuge der postkolonialen 

Theoriebildung erfährt der Begriff ‚hybrid„ im Gegensatz zu den pejorativen 

Bestimmungen in Evolutions- sowie Kulturdebatten des 19. Jahrhunderts eine 

erhebliche Aufwertung (vgl. Blumentrath u.a. 2007: 24). „Hybrid ist alles, was 

sich einer Vermischung von Traditionslinien oder von Signifikantenketten 

verdankt, was unterschiedliche Diskurse und Technologien verknüpft […]“ 

                                                           
12 Zu dem Beziehungsgeflecht von Wissen, Erkenntnis und Macht siehe den Aufsatz „Die 

Wahrheit und die juristischen Formen“ von Michel Foucault (2003: 286-304). 
13 Vgl. zur hybriden Bestimmung dieser Figur auch Jagow (2002: 604) und Neumann (2008: 90). 
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(Bronfen/ Marius 1997: 14). Gewährleistet wird diese Hybridität in der 

Erzählung durch die Vermischung des Animalischen – als Sinnbild für das 

Andere – mit dem Menschlichen – als Sinnbild für das Eigene –, so das 

Rotpeter weder Affe, noch Mensch ist und sich im übertragenen Sinne auf dem 

„Zwischendeck“ (Wagner-Egelhaaf 2003: 30) befindet. 

Wichtig wird in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass die 

Akademie, d.h. die Wissenschaft sich an Rotpeter, d.h. an das Objekt der 

Kolonialisierung wendet, um Wissen über dessen Ursprünge zu erwerben. 

Gerade dies veranschaulicht, dass die Überlegenheit der Akademie förmlich 

zum Erliegen kommt. Denn „nicht der ‚Eindringling„ in die fremde Kultur“ 

verfasst den Bericht, „sondern Rotpeter selbst, also der eigentlich von den 

Ethnologen zu Beobachtende“ (Jagow 2002: 601). So findet auch hier in der 

Aufforderung der Akademie, durch Rotpeter Wissen zu erwerben, eine 

Umpolung der Subjekt-Objekt Positionen statt, denn innerhalb dieser 

Konstellation ist es der Affe, der als Autorität greifbar wird und in dieser 

Hinsicht auch als postkoloniales Subjekt beschrieben werden kann. Interessant 

ist hierbei auch, dass Rotpeter sich gar nicht an sein Affentum erinnern kann: 

„Es wird für die Akademie nichts wesentlich Neues beibringen und weit hinter 

dem zurückbleiben, was man von mir verlangt hat und was ich beim besten 

Willen nicht sagen kann“ (S. 139f.). Jagow sieht hier „eine doppelte 

Verkehrung des ethnologischen Beobachterstandpunktes“, wodurch die 

Erzählung „konventionelle Erzählstrategien oder Beobachterberichte aus 

ethnologischer Perspektive“ unterlaufe (2002: 601). 

Mit der fiktionalen Konstruktion ‚Menschenaffe‟ erzeugt die Erzählung 

also eine Figur des Hybriden und des dritten Raums, der eine Schlüsselfunktion 

zukommt, denn dadurch werden konstant und statisch gedachte Differenzen und 

Grenzziehungen subvertiert und aufgehoben. Wagner-Egelhaaf konstatiert, dass 

Rotpeter nicht nur das „Zwischen des Sowohl-als-auch“ verkörpert, sondern 

auch das „Zwischendeck seiner Nachahmungsübungen, auf dem sich das 

Erzählte hauptsächlich abspielt, ein im wahrsten Sinne des Wortes sprechender 

Ort [ist]: Ort der Bewegung und Veränderung, Ort des Dazwischen und des 

Sowohl-als-auch, ein Ort, der nur als literarischer bezeichnet werden kann“ 

(Wagner-Egelhaaf 2003: 31). Dies kann demzufolge mit Bhabhas Metapher des 

„darüber Hinausgehenden“ in Verbindung gebracht werden. Mit diesem 

Konzept kommen bei Bhabha solche Bereiche zur Entstehung, die zugleich 

„komplexe Konfigurationen von Differenz und Identität“ sowie „Einbeziehung 

und Ausgrenzung erzeugen“ (2000: 1).  Dieses „Darüber Hinaus“ bzw. der 

„Dritte Raum“
14

 (Bhabha 2000: 57) heißt aber auch, so Bhabha, „an einer re-

visionären Zeit teilzuhaben, an einer Rückkehr zur Gegenwart, um unsere 

kulturelle Gleichzeitigkeit neu zu beschreiben; um unsere menschliche, 

                                                           
14 Zur Funktion und Bedeutung des „Dritten Raums“ bei Bhabha vgl. auch Bachmann-Medick 

(2007: 203-206). 
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geschichtliche Gemeinsamkeit neu einzuschreiben“ (Bhabha 2000: 10). Das 

Potential, das damit verbunden ist, bezieht sich demzufolge auf eine 

Hinterfragung von denkbaren, aber nicht bedachten konventionellen und als 

selbstverständlich hingenommenen Sachverhalten. Gerade was diese 

Hinterfragung betrifft, wird vor allem die Beobachtungs- sowie 

Nachahmungskompetenz des Protagonisten wichtig. Denn aus seiner 

Beobachterposition heraus wird Rotpeter zum ‚Leser„ der Menschen, das 

bedeutet wiederum, dass es sich hierbei ebenfalls um ein „Neu-Lesen des 

Fremden“ (Öztürk 2008: 95) handelt. Demnach findet hier eine Umkehrung des 

ethnographischen Blicks auf das Andere statt, so dass die Menschen zum 

‚Anderen„ werden.
15

 Durch diese „Spiegelung der ethnographischen Situation“ 

ermöglicht die Erzählung folglich, dass „das Fremde im Eigenen“ gesehen 

werden kann (Honold 1997). Mit diesem Verschiebungsvorgang auf der Ebene 

des Beobachters und des Beobachteten wird auf den Konstruktcharakter von 

kulturellen Einheiten aufmerksam gemacht. Eine besonders tiefe Dimension 

erhält dieser Umstand dadurch, dass Rotpeter als Beobachter menschliches 

Verhalten, Gestik sowie Mimik, sich auf besonders interessante Weise 

anzueignen in der Lage ist: 

„Ich rechnete nicht, wohl aber beobachtete ich in aller Ruhe. Ich sah 

diese Menschen auf und ab gehen, immer die gleichen Gesichter, die gleichen 

Bewegungen, oft schien es mir, als wäre es nur einer. […] Ein hohes Ziel 

dämmerte mir auf. Niemand versprach mir, daß, wenn ich so wie sie werden 

würde, das Gitter aufgezogen werde. Solche Versprechungen für scheinbar 

unmögliche Erfüllungen werden nicht gegeben. […] Nun war an diesen 

Menschen an sich nichts, was mich sehr verlockte. […] Jedenfalls aber 

beobachtete ich sie schon lange vorher, ehe ich an solche Dinge dachte, ja die 

angehäuften Beobachtungen drängten mich erst in die bestimmte Richtung. Es 

war so leicht, die Leute nachzuahmen. Spucken konnte ich schon in den ersten 

Tagen. Wir spuckten einander ins Gesicht; der Unterschied war nur, daß ich 

mein Gesicht nachher reinleckte, sie ihres nicht. Die Pfeife rauchte ich bald wie 

ein Alter; drückte ich dann auch noch den Daumen in den Pfeifenkopf, jauchzte 

das ganze Zwischendeck […].“ (S. 144) 

In dieser Textpassage geht es vordergründig um die Beweggründe, die 

den Protagonisten auf die Idee gebracht haben, so zu werden wie die Menschen, 

dabei handelt es sich in keiner Weise um ein kalkuliertes Ziel. Vielmehr hat 

dieser Vorgang den Charakter eines Experiments bzw. eines existenziellen 

Spiels, da der Protagonist nicht vorauszusagen vermag, was folgen wird. Auf 

der anderen Seite verdienen an dieser Stelle die Aussagen über die Menschen 

Beachtung: durch die stark pauschalisierende Darstellung wird den Menschen 

                                                           
15 Auch Jagow analysiert diese subversiven Momente, die für diese Erzählung charakteristisch 

sind (vgl. 2002: 601). Allerdings bezieht sie sich dabei nicht auf die Leitkategorien von Bhabha, 

sondern ist ihre Lesart humanethologisch begründet. 
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jegliches Individuelles abgesprochen und sie kommen lediglich als 

entpersönlichtes Kollektiv zur Geltung. Betont wird ebenfalls die Simplizität 

sowie Banalität des Menschen und der ihn auszeichnenden Praktiken.
16

 Die 

Tatsache, dass Rotpeter durch seine genauen Beobachtungen die Menschen 

nachahmen kann und somit auch einen Zugang zur menschlichen Gesellschaft 

erhält, deutet auf die enge Verbindung von menschlichen Verhaltensmustern 

und kultureller Performativität.
17

 Handlungsakte wie ‚Spucken„, ‚Rauchen„ oder 

‚Trinken„, die in der Tat einen ironischen sowie satirischen Beigeschmack 

haben, werden auf der einen Seite in entfremdeter bzw. entstellter Form  

reflektiert, machen jedoch auf der anderen Seite Menschsein als ein Tun sowie 

als eine Summe von Handlungsakten beschreibbar. Die Erzählung vermittelt 

demnach eine Auffassung von Kultur, die „die praktische Dimension der 

Herstellung kultureller Bedeutungen und Erfahrungen“ (Bachmann-Medick 

2007: 104) in den Vordergrund stellt und somit den performativen Charakter 

von Kultur und den ihr zugehörigen Bereichen beleuchtet. Zugleich macht die 

Erzählung die performative und konstruktive Dimension der Identitätsbildung 

kenntlich, die durch das Zitieren und Einnehmen von Rollen sowie Normen 

intakt gehalten wird (vgl. Bachmann-Medick 2007: 127). So beschreibt 

Rotpeter seinen gegenwärtigen Zustand folgendermaßen: 

„Überblicke ich meine Entwicklung und ihr bisheriges Ziel, so klage ich 

weder, noch bin ich zufrieden. Die Hände in den Hosentaschen, die 

Weinflasche auf dem Tisch, liege ich halb, halb sitze ich im Schaukelstuhl und 

schaue aus dem Fenster. Kommt Besuch, empfange ich ihn, wie es sich 

gebührt.“ (S. 147) 

Wenngleich die Dimension der Macht und des Zwangs in der 

hervorgehobenen Textstelle nicht zum Vorschein kommt, liegt auf der Hand, 

dass Rotpeters Nachahmungen maßgeblich durch seine Gefangenschaft 

begründet und somit auch erzwungen sind (vgl. Honold 1997). Gerade an 

diesem Punkt kann eine Verbindung hergestellt werden zu Bhabhas 

Beschreibungskategorie der „Mimikry“, innerhalb derer die performative 

Nachahmungskunst eine explizite politische Ausdehnung erfährt, weil sie die 

performative Ausführung in ihr Gegenteil umkehrt und auf diese Weise einen 

Effekt erzeugt, der sich zweifelsfrei gegen die Strukturen von Macht bzw. 

Zwang richtet.
18

 Bhabha zufolge repräsentiert Mimikry „einen ironischen 

Kompromiß“ (2000: 126) mit dem kolonialen Diskurs und ist folglich 

                                                           
16 Siehe hierzu auch Honold (1997), Neumann (2008: 90) und Jagow (2002: 606). 
17 Zur performativen Leistung Rotpeters siehe auch Neumann (2008: 94) sowie Neumann/ Vinken 

(2007: 140f.). 
18 Ohne eine postkoloniale Kontextualisierung im Sinne von Bhabha vorzunehmen, spricht auch 

Neumann von Mimesis und insbesondere von Mimikry als „strategische Anpassung“, die es 

ermöglicht, dass Rotpeter „hinter einer Maske in der Menschengesellschaft“ überlebt (2008: 92). 

Vgl. hierzu auch Neumann/ Vinken (2007: 138) sowie Disselnkötter/ Albert (2002: 139-144). 
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gekennzeichnet durch zwei wesentliche Eigenschaften: ihre „Ähnlichkeit“ zum 

kolonialen Diskurs und ihre gleichzeitige „Bedrohung“ für diesen Diskurs 

(Bhabha 2000: 127). Hofmann hält bezüglich des Phänomens der Mimikry fest, 

dass es sich hierbei „um die Entstellung des kolonialen Diskurses in der 

Aneignung durch die postkolonialen Subjekte“ handelt, wobei die Imitationen 

des kolonialen Sprechens die „Schwachstellen und innere[n] Widersprüche“ 

dieses Diskurses transparent machen (2006: 30). Dabei ist wichtig, dass das 

kolonialisierte Subjekt den Zustand des Sprechenden und Handelnden erreicht: 

„Mimikry entsteht als die Repräsentation einer Differenz, die ihrerseits 

ein Prozeß der Verleugnung ist. Mimikry ist also das Zeichen einer doppelten 

Artikulation, eine komplexe Strategie der Reform, Regulierung und Disziplin, 

die sich den Andern ‚aneignet„ (‚appropriates„), indem sie die Macht 

visualisiert. […] Mimikry hat auf die Autorität des kolonialen Diskurses eine 

ebenso tiefgreifende wie verunsichernde Wirkung […].“ (Bhabha 2000: 126f.) 

Aus dieser Perspektive betrachtet, ist auch der Bericht von Rotpeter als 

eine Form der Mimikry zu lesen, denn hier kommt eine Artikulation im 

doppelten Sinne zum Einsatz. Einerseits verschafft sein Bericht Einsicht über 

die Integration in die menschliche Gesellschaft, die sehr viel Disziplin 

eingefordert hat und zwangsläufig geschehen musste: „Man beaufsichtigt sich 

selbst mit der Peitsche: man zerfleischt sich beim geringsten Widerstand.“ (S. 

146) Andererseits gibt sich der Bericht als eine Visualisierung der 

Machtstrukturen zu erkennen, aus denen der Menschenaffe als Figur des 

Hybriden überhaupt hervorgeht: „Ich wiederhole es: es verlockte mich nicht, die 

Menschen nachzuahmen; ich ahmte nach, weil ich einen Ausweg suchte, aus 

keinem anderen Grund.“ (S. 146) Entscheidend ist hierbei, dass Rotpeter als 

eine Figuration der „Ambivalenz der Mimikry“, die „beinahe dasselbe, aber 

nicht ganz“ (Bhabha 2000: 127) ist, durch diese doppelte Perspektive den 

kolonialen Machtdiskurs enthüllt und „gleichzeitig dessen Autorität aufbricht“ 

(Bhabha 2000: 130). Dass diese hybride Figur als eine Künstler-Figur
19

 

konzipiert ist, dessen „Stellung auf allen großen Varietébühnen der zivilisierten 

Welt sich […] bis zur Unerschütterlichkeit gefestigt“ (S. 140) hat, scheint 

ebenfalls mit der Kunst der Mimikry im Einklang zu stehen. 

Auch die sprachliche Befähigung der Figur Rotpeter verdient in diesem 

Zusammenhang Beachtung, denn es ist die Sprache, die dem Protagonisten die 

Türen zur menschlichen Gesellschaft aufschließt. Mithilfe der Kompetenz, sich 

zu artikulieren und gleichsam zu repräsentieren, was sich in dem Ausruf 

„Hallo“ niederschlägt, verschafft er sich eine Resonanz und findet expressis 

verbis eine Platzierung in der „Menschengemeinschaft“ (S. 146). Dies macht 

auch deutlich, dass statt des Ursprungs die sprachliche Äußerung wie auch der 

daraus resultierende Effekt die Identitätsbildung des Protagonisten bestimmt. 

                                                           
19 Auf das für diese Figur spezifische künstlerische Schaffen verweist auch Jagow (2002: 604f.). 
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Wagner-Egelhaaf bemerkt diesbezüglich, dass Rotpeters erste sprachliche 

Äußerung ‚Hallo‟ „noch nicht einmal eine distinkte Bedeutung“ hat, jedoch 

trotzdem ein Zeichen „der gelingenden Nachäffung“ ist und gleichfalls die 

Durchstoßung der „Tier-Mensch-Grenze“ signalisiert (2003: 29). Denn erst 

dieser sprachliche Handlungsakt verleitet die Vergesellschaftung des 

Protagonisten, die dieser mit folgenden Worten zusammenfasst: „[…] mag nun 

heute, wo ich auf dem Höhepunkt meiner Laufbahn stehe, zu jenem ersten 

Handschlag auch das offene Wort hinzukommen“ (S. 139). Bemerkenswert ist 

hier, dass sowohl das Wort als auch der Handschlag performative Ausführungen 

darstellen. Unter Rückbezug auf die Erkenntnisse der performativen Wende 

kann somit argumentiert werden, dass die Erzählung „Sprache als Handlung“ 

und damit einhergehend „Kultur als Inszenierung“ (Bachmann-Medick 2007: 

109) zur Geltung bringt. Angesichts der performativen Praxis bzw. der 

performativen Äußerung des Protagonisten wird somit veranschaulicht, dass 

Identitätsbildung oder auch andere kulturelle Konstruktionen nicht an sich 

existieren, sondern in Wirklichkeit inszeniert und hervorgebracht werden.
20

 

Durch die Nachahmung von menschlichen Verhaltensmustern durchbricht 

Rotpeter somit die Autorität des europäischen bzw. des kolonialen Blicks. 

 

5. Schluss 

Der Protagonist dieser Erzählung vermag in diesem Zusammenhang kraft 

seiner hybriden Grenzbestimmung, die zusätzlich durch seine künstlerische 

Tätigkeit bekräftigt wird, eine Hinterfragungsleistung zu erbringen. Somit 

schafft es die Erzählung Kafkas insbesondere mittels der artistischen 

‚Dazwischen-Figur„ Rotpeter, die „für selbstverständlich gehaltene[n] 

Symbolkomplexe und vertraute[n] soziale[n] Grenzziehungen“ zu sprengen und 

„durch Verfremdung und Spiel in sich widersprüchlich“ (Bachmann-Medick 

2007: 117) zu machen. So behandelt der Bericht den kafkaesken 

Transformationsprozess eines Affen zum Menschen und thematisiert anhand 

dieser satirischen Verwandlungsgeschichte insbesondere die Strukturen wie 

auch Konsequenzen, die sich in Macht- und Bemächtigungskonstellationen 

abzeichnen. Dabei stellen die mit dieser Verwandlung verknüpften Prozesse 

kulturelle Selbstverständlichkeiten in Frage, sowohl für das System der Kultur 

als auch für den Diskurs der kolonialen Macht. Entscheidend wird 

dementsprechend insbesondere die Erzählerposition der Figur Rotpeter, die mit 

einem Bericht an eine Akademie appelliert. So besteht die Leistung dieser 

Erzählung nicht nur in der kritischen Befragung der „Authenzität menschlicher 

Zeichenproduktion“ wie auch in dem wirkungsästhetischen Appell „an die 

ethische Verantwortung des Menschen im Umgang mit der Welt und dem 

Anderen“ (Jagow 2002: 607), sondern auch darin, dass sie hierarchische 

                                                           
20 Zu dem Aspekt der Sprache siehe auch Neumann (2008: 94) sowie Honold (2006). 
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Wertsetzungen und auf Hierarchien basierende Differenzmarkierungen 

zwischen Eigenem und Anderem subvertiert. Festzuhalten ist in diesem 

Zusammenhang, dass die Figur Rotpeter als die Repräsentation des ‚Anderen‟ 

drei Funktionen erfüllt: Als ein Objekt eines Kolonialisierungsvorgangs dient 

sie zur Sichtbarmachung der Macht und bringt Strukturen von kolonialem 

Herrschaftsanspruch ins Spiel. In der Funktion als Erzähler leitet Rotpeter als 

hybride Figur eine Subversion auf der Ebene der kulturellen Zeichen ein. Als 

hybrides Wesen im Sinne eines postkolonialen Subjekts fungiert diese Figur 

dementsprechend auch als ein Zeichen der Dekonstruktion, das normative 

Wertsetzungen und Selbstverständlichkeiten kritisch durchleuchtet und den 

performativen Charakter von kulturellen Deutungsmustern offenlegt. 

Festzuhalten ist demzufolge auch, dass die Erzählerposition dieser Figur sich 

mit dem Effekt verschränkt, konventionelle Denkschablonen zu desillusionieren 

und eine reflektierte Haltung zu etablieren. In diesem Sinne wäre auch der letzte 

Satz lesbar: „Im übrigen will ich keines Menschen Urteil, ich will nur 

Kenntnisse verbreiten, ich berichte nur, auch Ihnen, hohe Herren von der 

Akademie, habe ich nur berichtet.“ (S.147) 
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ANADOLU‟DA VE ESKĠ TÜRK DÖNEMĠNDE MÜZĠKLE TEDAVĠ 

 

Serap Selver KĠPAY

 

ÖZET 

Müzik kayıtlı tarihin baĢlangıcından beri hastaların bakım ve tedavisinde 

önemli bir rol oynamıĢtır. Eski Türklerde “Kam” ve “Baksı/ġaman” adı verilen 

hekimler ile müzikle tedavi sürdürülmüĢtür. Selçuklu ve Osmanlıda bireysel 

yaklaĢımlar yerini gerekli akustiği sağlanmıĢ hastaneler-Ģifahanelere terk 

etmiĢtir. Eski Türklerde, Selçukluda ve Osmanlıda daha yaygın olarak 

kullanılan müzikle tedavi yöntemleri, günümüz Türkiye‟sinde müziği tedavide 

kullanan diğer ülkelere göre daha yavaĢ bir geliĢme göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Müziğin etkileri, müzik ve tedavi, müzik tarihi. 

 

 

TREATMENT WITH MUSIC DURING THE OLD TURKISH  

PERIOD AND IN ANATOLIA 

ABSTRACT 

Music has played an important role in nursing and treatments of patients 

since the beginning of the recorded history. Treatment with music was 

sustained during the Old Turkish period, through the medium of physicians 

called “Kam” and “Baksı/Shaman”. During the period of Seljukians and 

Ottomans, individual approaches gave way to hospitals-healing houses with the 

required acoustics. Treatment methods with music, which were used more 

commonly during the period of the Old Turkish, Seljukians and Ottomans, 

show a slower development in today‟s Turkey, compared to other countries 

which use music in treatments.  

Keywords: Effects of music, music and treatment, history of music. 

 

“Music heals the soul” 

The term music, which is originally Greek, has the same meaning all over 

the World. Being a common statement in Turkey, the music is derived from the 

Latin word, “musica”.  

                                                           
 Prof. Dr. , Department of Nursing, Assistant Sıtkı Koçman University Fethiye School of Health 

Sciences Fethiye/Muğla, serapselver@yahoo.com. 
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Musica, on the other hand, is taken from “muisike” or “mousa” in the Old 

Greek and many researchers claim that the etymology of this word means 

“muse – angel”. According to mythology, nine fairies, who are considered the 

daughters of Zeus, the greatest god of Greeks, were called “mousa”. The Old 

Greeks believed that these fairies had the mission of arranging all the beauties  

and harmony of the whole world. Today, the term music, which is present in 

almost all languages, is accepted to have derived from the word mousa 
1, 2

. 

Music is the arrangement of sounds within the frame of art. However, 

accepting the music as a sound made according to the rules of harmony merely 

from an instrument, larynx of a human or the expression of a composed sense 

and thoughts or the reflection of an excitement with musical notes would 

narrow its deep meaning. In fact, nature is a harmony, an order and a rhythm as 

a whole. Leaning on the base of this harmony, nature has constituted music 

spontaneously
1, 2

. 

Treatment with music is known to have been used in various cultures for 

treating the patients for four thousand years
1, 3

. 

Treatment with Music among the Turks 

Music in the Turkish culture is as old as the Turkish history. According to 

the claims of some of the researchers, historians and musicologists, the history 

of music in the Turkish society goes back to 6000 years
4
. Therefore, it is 

convenient to study the music and treatment with music in the Turkish culture 

respectively under three titles, which follow as; Middle Asian Turkish Culture, 

Islamic Civilisation and Seljukians, and Ottomans
5
.  

Treatment with Music in the Middle Asian Culture 

Middle Asian Turkish Culture includes a long period of approximately 

6000 years which goes back to at least 1700s, B.C. In the Middle Eastern 

Turkish culture, the physicians called “Kam” and “Baksı/Shaman”, used to use 

music and dance in the treatment of diseases
6
.  

Baksı sessions have rhythm, melody and dance. The music in the 

religious ceremonies, which are performed with a lute or musical instrument, 

not only increases the sense of unity in a community, but it also has been 

applied as an element that gives power and excitement at different times
4, 7

. 

Besides, lute  (kopuz) or musical instrument was believed to be an important, 

therapeutical instrument which calls the good spirits and sends the bad ones 

away
4, 5, 6

.  

Baksı sessions used to start with sitting, arms would be aroused as a 

spiral (curled) in company with melody and rhythm, the energy was thought to 

rise up to the arms
7, 8

.  
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Rhythm and melody would change, motion and energy would reach to 

the shoulders, and then the movements would continue with rotating the head 

towards various directions. Then, dance would be performed in an instinctive 

and improvised way. That was the most important part of the session. In this 

part, the baksı would try to reach to the spirit of the ancestor. 

Squirming out of his whole temporary knowledge and material body, he 

would try to reach to the required knowledge at that moment
7, 8

. 

As from 3000 B.C, Altai-Turkish culture is at the same time the 

determinant of the Altai-Turkish music culture. The Altai Turks not only laid 

the foundations of pre-Islamic Turkish music culture, but also spread this 

culture all over the lot through the agency of migrations
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lute (Kopuz in Turkish) 

Reference: ġengül E. Treatment with Music within the Culture 

History and Edirne Sultan II. Bayezid Hospital. Trakya University Social 

Sciences Institute Department of Art History, Postgraduate Thesis, Edirne 2008. 

 

The drum is known to have been used during the time of the Altai Turks 

by shamans, in the treatment of patients and religious ceremonies. Shaman was 

believed to dominate the spirits, communicate with the dead, demons, goblins 

and fairies and heal the patients through playing drum
5, 9

.  

The Turks used various instruments, such as wind, percussion, string. It is 

also known that the Turks used flute during 2000s and 3000s B.C. During the 

8th century B.C, instruments mentioned as taborine, whistle, cheng types, 

stringed instrument, lute, gong and bell; during the Middle Ages, bowl, basin 
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and tablet; during the Modern ages, on the other hand, cup-stringed instrument, 

bottle and bell were used
6, 10, 11, 12

. In spite of 25–30 musical instruments known 

and performed in Anatolia, there are more than 400 musical instruments in the 

provinces of the Asian Turks which are still used
10,  11, 12

. 

Examining the tonal structure of the Turkish music during the Old 

Turkish period; it is seen that a musical interval of one octave is divided into 

six, rather than eight and consequently, five sound tessituras are used in an 

octave, rather than seven 
4, 5, 8, 12, 13, 14, 15

. Musicologist Mahmud Ragip 

Kösemihal and Ahmet Adnan Saygun established this tonal structure onto 

pentatonism  (five-phony)
4, 15

. This structure is called “pentatonism” in the west 

and “five-phony” among the Turks. Five-phony is observed to have spread from 

the Middle Asia to the world and is maintained in many places. For example; 

the element of five-phony is encountered in Urfa, Erzurum, Safranbolu villages, 

Konya, Cihanbeyli, Niğde and EskiĢehir. While the musical works of Kazak-

Kirghiz, Idyl-Ural, Crimea, Yakut, Karaçay Turks have whole five-phony, the 

musical works of Uzbek, Eastern Turkistan, Caucasian, Azerbaijan, Turkman 

Turks have semi five-phony
5, 15

. 

This tradition of treatment with music, which had started thousands of 

years ago among the Asian Turks, changed shape and gaining more strength 

with the effect of Islam, it reached to the Seljukians and then to the Ottomans 

and step by step, sufic Turkish music was born
9, 11

. 

Treatment with Music in the Islamic Culture 

The five-phony system in the Asian Turkish music began to change 

together with the religious effect after the acceptance of Islam and eight sounds 

started to be used on a scale. This new music structuring outside of the 

pentatonic system gradually constituted the Seljukian Anatolian music and 

Mevlevi music which is related with this
15

. 

The Turks accepted Islam at the end of the 9th century. This old culture, 

which was carried to the west with great migrations before Islam, coalesced 

with its own cultures and caused the birth of different music types. Gaining a 

strong place in the Turkish-Islamic culture, the music sustained its development 

especially around palaces, dervish lodges and mehterhouses. The center of these 

developments were mainly constituted by the lodges used by Mevlevi dervishes 

and Enderun (special school in the Ottoman Palace)
5, 6, 10

. 

During the history of the Islamic Civilization, especially the members of 

Sufism philosophy (sufis) worked on, used and defended music. Sufis 

mentioned that mental and spiritual diseases could be treated with music
5, 6, 10, 12

. 

Among the important individuals within the Islamic governments, who 

especially dealt with sufism, the doctor and at the same time musicologist 

Zekeriya Er Razi (854–932), Farabi (870–950) and Ġbni Sina (980–1037) 
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carried out studies on the healing effect of music and constituted scientific 

principals of how to use music in the treatment of especially psychic diseases
8, 9, 

16, 17
. 

Ebu Bekir Razi:  His principal name is Muhammed bin Zekeriya (864-

925 A.D.).  Ebu Bekir el Razi had the education of philosophy, mathematics, 

natural sciences and astronomy in Rey, where he was born. He completed his 

education in Baghdad and in other Islamic cities. And then, he received the 

education of medicine. Almost all of the significant works of Razi, who worked 

as the head physician in Rey and Baghdad hospitals, in fields of physics, 

philosophy, medicine, chemistry were translated into Latin. The encyclopedia 

called “el-Havi”, that was written by him in the field of medicine became an 

important reference resource until the 17th century
10

. According to Ebu Bekir 

Razi, the melancholic patients should be treated with various activities (such as 

hunting, fishing). Besides, according to Ebu Bekir Razi, learning music and 

listening to the songs performed with a beautiful voice play an important role in 

the treatment process of the melancholic patients
10

. 

Ebu Nasr Farabi: Rumored to be Turkish origin, the Islamic 

philosopher Farabi is one of the greatest Islamic philosophers who lived during 

the Middle Ages (870–950, Damascus). His principal name is Muhammed bin 

Tahran bin Uzlug and is known as "Alpharabius" in the Western sources. 

Interpreting the philosophy of Aristotle in an Islamic way, he correlated it with 

the Islamic thought. He made the first logical explanation of the sound event 

which is consisted of air vibration. 

All of his works were translated into the western languages. He examined 

the effect of music on human body and soul. The fact that he invented the 

instrument of zither is one of Farabi‟s biggest attributions
10

. 

  

   

 

                   Zither 

Reference: Turkish Music.     
www.turkmusikisi.com/calgilar/kanun/kanun.htm. Date Accessed 18.10.2010. 
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Having a deep accretion in the music science and performance, medicine, 

astronomy and science of physics, Farabi studied the relation of these sciences 

with one another, especially the relation of music with other sciences
10

. 

Ġbni Sina: (980–1037). Famous Islamic philosopher and physician, who 

did studies on geometry (especially Eukleides‟ geometry), logic, Islamic law, 

expenditure, frailty, medicine and natural sciences. By means of Farabi‟s el-

Ġbane, he learned and interpreted the philosophy and metaphysics of Aristotle. 

He wrote nearly 150 works most of which are about physics, astronomy and 

philosophy. His actual greatness is in his medical science. He has nearly 100 

medical works attributed to Ġbn-i Sina. The most important among them is his 

14-volumed work, named The Law of Medicine. This book was studied as the 

standard medicine book in Europe and Islamic World, until the 18th century 
8, 

10
.   

The great Islamic scholar and philosopher, Ġbn-i Sina defined the role of 

music in medicine as follows “one of the best, most effective ways of the 

treatment is to increase the mental and spiritual powers of the patient, 

encourage him for the struggle with the disease, make him listen to the best 

music and bring him together with the loved ones”
5, 10, 18, 19, 20, 21

.  

Treatment with Music in Seljukians and Ottomans  

With the effect of religion, five-phony during the time of the Asian 

Turkish Music before Islam began to change and eight sounds started to be used 

on a scale
5, 6

. 

The first serious studies of treatment with music during the Turks were 

seen in the Seljukians and Ottomans
9, 17, 22

.  

The principles of treatment with music during the period of Seljukian and 

Ottoman Turks were structured on the basic principles of treatment with music 

of Ebubekir Râzi, Fârâbi and Ġbni-i Sina.
9, 17

. 

The tradition of treatment with music performed by shamans and baksı 

coming from the Middle Asia in the Turkish community gradually separated 

from individual methods during the period of Seljukians and Ottomans and 

started to be drawn into the hospital environments
10

. Hospitals are known to be 

the first institutions which were constituted for treatment with music in Anatolia 

where the Turks had migrated to
9, 17

. 

During the period of Seljukians and Ottomans, in order to practice the 

treatment with music which was primarily used in the treatment of mental 

disorders, hospitals were constructed in such a way to enable the required 

acoustics
6, 22

. 

The first hospital is the Nureddin Hospital which was constructed by the 

Seljukian Sultan Nureddin Zengi in Damascus 900 years ago. Concerning other 
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mental hospitals outside of the boundaries of Turkey; Kalavun Hospital was 

constructed in Cairo in 1284 and Mâristanı was constructed in Aleppo in 1351. 

Mâristanı in Aleppo is the last Seljukian hospital. Many years before this 

hospital which was founded for the mentally handicapped in Aleppo, hospitals 

which practiced treatment methods with music were constructed in various 

cities of Anatolia. Çifte Madrasa, constructed in Kayseri in 1205, being the first 

Seljukian work, Divriği Hospital, constructed in Erzincan in 1228, Pervane Bey 

Hospital, constructed in Tokat in 1277 and Amasya Hospital, constructed in 

1308 are among the hospitals which applied treatment methods with music
8, 9,  15, 

23, 24
. 

The first hospital, constructed during the Ottoman period, is Yıldırım 

Bayezit Hospital in Bursa. Yıldırım Bayezit Hospital, Fatih Hospital in Ġstanbul 

and Edirne Hospital in Edirne (II. Bayezid Social Complex) are among the most 

important institutions where treatment with music was performed
8, 9,  17, 22

. 

Nureddin Hospital: It is known that there was a special section for the 

mentally handicapped in Nureddin Hospital, which has reached today and is the 

oldest Medical Faculty of the Turks as a structure and that music was used in 

the treatment of the mentally handicapped here as well (music modes were used 

for treatment)
8,  9,  10, 11, 17, 22

.  

Kalavun Hospital: This is the hospital with separate sections for male 

and female patients, which was constructed by the Sultan of Mameluke 

Kalavun, in Cairo in 1284.  In this hospital, the handicapped patients were 

treated with music as well
8
. 

Mâristanı: This is the best-founded hospital among other hospitals 

which were constructed after the settlement of the Seljukian Turks
8, 23

. 

Yıldırım Bayezit Hospital: This is the first hospital to have been 

constructed during the Ottoman period in Bursa. Being constructed by Yıldırım 

Bayezıt within four years, it was put into service in 1399
8
. Having the quality of 

a general hospital, this hospital was a part of the Bayezıt Social Complex. 

Concerning the Yıldırım Hospital, Evliya Çelebi (one of the prominent 

travelers of the 17th century.) he traveled on the Ottoman territories for more 

than forty years and collected what he saw in his famous work, Travel Book) 

tells the following, in his “Travel Book” (A very famous travel book written 

during the 17th century. It is consisted of 10 volumes. The incidents, which 

were observed with a realistic eye, were written in an ordinary, clear and 

fantastical way from time to time, in such a way that the people would 

comprehend and statements, which would be understood by the people again, 

were used greatly): “Ten singers, one of them which was the flute player and 

others were the violinist, pipe (mıskal/çapçak) player, dulcimer player and 

another was the lute player, used to come three times a week and provide a 

concert for the patients and the mentally handicapped, in an attempt to provide 
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remedy for the patients, healing for the suffering, healing for the soul of the 

lunatic/mad and the lovesick”
 8, 15, 25, 26

.  

Fatih Hospital (Ġstanbul): After the conquest of Ġstanbul, the second 

hospital constructed by the Fatih Sultan Mehmet was the Fatih Hospital, called 

after him (1470). The mentally handicapped used to be treated here and music 

was utilised during this treatment as well. However, the remnants of the Fatih 

Hospital could not reached today
8, 9, 10, 15, 17

. 

Edirne Hospital: The hospital constructed for the mentally handicapped 

patients during the period of Ottomans, which has been able to reach today 

without being destroyed. It was constructed by the Sultan II. Bayezid in Edirne, 

on the side of Tunca River, in 1486. In this hospital, adorned with beautiful 

flowers, gardens with fountains and backyards, the treatment methods presented 

by the Greek philosophers and physicians were practiced. In the hospital, which 

had a very sensitive acoustic system within its structure, the music concerts 

organized three times a week could be listened from every section of the 

building. During the treatment, not only the music but also the sound of water 

and nice scents were utilised
6, 8, 9, 10, 15, 17

. 

Treatment with Music in Today‟s Turkey 

The music has become an important power in maintaining the mental and 

physical health, in every period of a human‟s life. Therefore, the humans have 

used the music in the treatment of various diseases, in the direction of their 

knowledge and beliefs for centuries
2, 4, 5, 9

. Treatment with music has protected 

its significance within the Turkish culture for centuries and it was used for 

mental and physical healing in almost every Turkish society
2, 4, 5, 9

. 

The healing power of music was actually explored thousands of years 

ago; however it could not come to the deserved point in today‟s modern 

medicine. Many experimental studies, performed in the world towards the end 

of the 20th century and in our country towards the end of 1970s, revealed and 

supported the operability and effect‟ of music-therapy, scientifically. By this 

way, treatment with music has superseded in today‟s medicine and played an 

important role in the decrease of the patient/disease costs. Accordingly, 

alternative applications produced the complementary medicine, which is a 

brand new field. Peripheral Techniques/Skin Stimulation Interventions and (Hot 

Application, Cold Application, Vibration, Menthol Application, Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation, Massage and Touch), Cognitive-Behavioral 

Techniques (Diverting the Attention, Imagining, Cognitive Strategies, 

Relaxation and Music), which were used in the complementary treatment of 

various health problems and/or maintaining the mental and physical health, 

made considerable contributions
2, 20, 27, 28, 29, 30

.  
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In our country, theoretical and historical studies mainly related with 

treatment with music are carried out in the social sciences departments of 

universities and experimental studies are carried out in the field of health 

sciences. Today, the scientific studies performed in the field of treatment with 

music in Turkey are roughly titled as follows; 

1.  Applications of Treatment with Music and Assessment within the 

Historical Process  

2.  Assessment of the Efficiency of Treatment with Music on Coping with 

Stress, Anxiety and Depression 

3.  Studies of Treatment with Music during the Process of Learning 

4.  Assessment of Treatment with Music and Its Effects 

Before/During/After Medical Applications (Before/After Chemotherapy, 

Scopy, Surgical Applications etc.) 

5.  Approaches of Treatment with Music during the Process of Pain Control 

and Management 

6.  Assessment of the Effect of Treatment with Music on the Process of 

Pregnancy and Birth  

7.  Assessment of Music Listened by Infants/Children during the 

Developmental Periods and its Effects 

8.  Effects of Music on Individuals with Mental Disabilities  

Education and Institutions of Treatment with Music in Turkey 

There is no academical education institution in Turkey, which provides 

education concerning the treatment with music. However, treatment studies 

with the Turkish Music are performed in TÜTEM (Applicaton and Research 

Group of the Turkish Treatment Music) and TÜMATA (Research and 

Presentation of the Turkish Treatment Music), which are two private centers.    

 

TÜMATA 

The group of Research and Presentation of the Turkish Treatment Music 

(TÜMATA) was established by Assistant Prof. Dr. Rahmi Oruç Güvenç, in 

attempt to research and present the birth, development, treatment value, 

repertoire and instrument richness of the Turkish music in 1976. After being in 

service depending on Ġstanbul University Ethnomusicology Research and 

Application Center between 1991–1995, it continued its activity as the Unit of 

Researching and Presenting the Turkish Music in the Turkiyat Studies Institute 

of Marmara University. The repertoires, fulfilment ways, dances, clothes and 

decors, socio-cultural and psychological resources, that have been able to come 
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to this day, of the Turkish music which has a history of at least 6.000 years and 

application materials of the music therapy which has been rediscovered in the 

modern medicine are the general activity subjects of TÜMATA
4, 11, 15, 31

. 

 

TÜTEM 

Consisted of the precious vocal artists of TRT (Turkish Radio and 

Television), Ministry of Culture and Ġstanbul Technical University Turkish 

Music State Conservatory, on the point of carrying out studies about 

“Musictherapy” in 2005, Applicaton and Research Group of the Turkish 

Treatment Music was established by the Specialist Psychiatrist Doctor Adnan 

Çoban. TÜTEM sustains their musical studies with solo programs at TRT and 

TÜTEM Musictherapy Concerts at various culture centers every year
4, 15, 32

.  
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KULLUKTAN VATANDAġLIĞA CUMHURĠYET VE TAġIDIĞI 

DEĞERLERLE ÖRTÜġTÜRÜLMESĠ GEREKEN DEVLET AYGITI VE 

TÜRK DIġ POLĠTĠKALARININ ESASLARI 

                                                                                           Suavi TUNCAY

 

ÖZET 

Bu çalıĢmada Atatürk‟ün dil, tarih ve kültür üçgeni içinde Türk DıĢ 

Politikasına bakıĢı esas alınarak ve iç politikayla örtüĢtürülerek siyasal 

yönetimler açısından incelenecektir. Türklerin son imparatorluğunun dayandığı 

kulluk, Atatürk‟ün Cumhuriyeti getirmesiyle birlikte son buldu. Osmanlı 

imparatorluğunun dıĢ politikada yürüttüğü ve çöküntüyü hazırlayan 

uygulamaların aksine;  Atatürk'ün Cumhuriyet ve DıĢ Politika ĠliĢkisi; 

Gerçeklik, Bağımsızlık, BarıĢçılık, Güvenlik, Akılcılık Esaslarına 

bağlanmaktadır.  

Cumhuriyet ve Ulusal Çıkarlarımızın örtüĢtürülebilmesi için bu esasların 

tamamını birlikte değerlendirmek gerekir. Çünkü Ulusal gücü ve çıkarları 

bilmeden ve özümsemeden iç ve dıĢ politikaları yürütebilmek büyük bir 

eksikliktir. Ülke yönetiminde ve dıĢ politikalarda atılacak her baĢarılı adımın 

temel hedefi, baĢta tam bağımsızlık olmak üzere, ulusal çıkarları korumak ve 

ülke yönetimlerini elinde tutanların halkın duygu ve düĢüncelerini de hesaba 

katarak görevlerini sürdürebilmelidir.  Ülke yönetiminde ve dıĢ politikada 

atılacak her adımın temel hedefi öncelikle ulusal çıkarları koruyarak, 

bağımsızlık ilkesi paralelinde tüm vatandaĢların hassasiyet gösterdiği bayrak, 

toprak ve milleti temsil eden vatana ait duygu ve düĢüncelerini hesaba katarak 

barıĢ ve özgürlük içinde yaĢamalarını gözetmek olmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Atatürk, cumhuriyet, ulusal güç, halk, Türk dıĢ 

politikası  

 

FROM SERVITUDE TO CITIZENSHIP: THE FUNDAMENTALS OF 

TURKISH FOREIGN POLICIES TO BE CORRESPONDED WITH 

THE REPUBLIC AND ITS VALUES. 

ABSTRACT  

This paper aims to analyze Ataturk's vision on Turkish foreign policy 

within the framework of language, history and culture. The servitude of the 

Turks' last emperorship ended with the Atatürk's foundation of the Republic. 

Unlike the foreign policies carried by the Ottoman Empire which triggered 
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corruption, Ataturk's understanding of Republic and Foreign Policy are bound 

to the Fundementals of Reality, Independence, Pacifism, Security and 

Rationalism. 

To be able to overlap the ideals and nationalistic interests, all of these 

aspects should be aveluated conjomitantly because it is a critical deficiency to 

execute the domestic and foreign policies without any knowledge or 

internalization of the national power and interests. The main objective of each 

successful step to be taken in governing a country and foreign policies is to 

protect national interests and it is essential for governing powers of the country 

to maintain their administration by considering feelings and opinions of the 

public. In this context the governing power's courage to safeguard the 

sentiments and demands of counter voters also means the success of Turkish 

foreign policies. 

Keywords: Ataturk, republic, national power, public, Turkish foreign 

policy 

 

GĠRĠġ 

Cumhuriyet ve milli mensubiyet bilinci iliĢkisinin incelenmesinde gerek 

liderin ve gerekse kurumsal yapıların belirgin özellikleri açığa çıkarılmalıdır. 

Bu bağlamda lider her siyaset adamına ait bir kavram olmayıp; tarihe damga 

vurmak, iz bırakmak ve gelecek kuĢaklara örnek olabilmek önkoĢulu ile devlet 

adamı olabilmekle mümkündür. ĠĢte siyaset adamında bu özellikler var ise 

ancak devlet adamı olabilir. Bu öyle bir süreçtir ki, farklı ülkelerin gerek lider 

kadroları ve halkları, gerek bilim adamları ve gerekse siyasileri tarafından da 

ortaya konulur. Bir değer ifadeyle lider olgusunu bir kiĢiye yakıĢtırabilmek, 

tarihsel süreç içinde yaĢanan çeĢitli tarihsel olay ve olguları irdeleyebilmekten 

geçer. 

ĠĢte Atatürk yirminci ve yirmi birinci yüzyılda tüm dünya ülkelerinde 

hala fikirlerinden yararlanılan büyük bir devlet adamı olarak bilinmekte ve 

tanınmakta ve kabul edilmektedir. Bu Türklük için gurur kaynağıdır. ĠĢte bu 

gurur büyük Türk milletine ve Türk toplumuna aittir. ġu halde bir ülkenin gücü 

hem devlet adamlarının değerine ve bir o kadar da ulusal gücümüzün 

unsurlarına dayanmakla mümkün olabilmektedir. 

Böyle bir düzlemde ülke politikalarını yürütmek, ancak ve ancak dil, tarih 

ve kültür üçgeni içinde geliĢen ulusal değerlerimizi, örf, adet ve 

geleneklerimizi, sanat ve edebiyatımızı, mimari tarzdaki eserlerimizi temsil 

edebilen mensubiyet bilinciyle mümkündür. Bir ülkenin milli politikalarına ne 

ideolojik algı, ne inanç sistemleri ve ne de etnik yani ırki aidiyet esasına 
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dayanan bir çerçeveden bakıĢ asla eklemlenemez. Bu sürecin 

gerçekleĢebilmesinin bir tek yolu vardır. Sosyolojik ve psikolojik temelli bir 

kavram olan siyasal yabancılaĢma ve kültürel yozlaĢmadan kaçarak, Türkçe 

düĢünmek, Türkçe konuĢmak ve Türkçe üretmektir. Diğer yandan siyasal 

sistemin önünü açmak, sisteme katılımı sağlamak, Türk diline ve kültürüne 

yakıĢır siyasal davranıĢ ve uzlaĢma kültürü oluĢturabilmekancak ulusal 

memnuniyetten geçmektedir.  

Esasında en pratik yol vatandaĢın ayrıĢtırılmasına ortam hazırlayan her 

türlü tepkisel ve Ģiddete dayalı siyasal davranıĢlarına son verebilmekten geçen 

politikalar üretilmelidir. Çünkü ortak alanın ortak dili Türkçedir. 

DavranıĢlarımıza olumsuz etki edebilecek faktörleri ortada kaldırabilmek 

baĢarının da ön koĢuludur. Siyasal demokrasinin siyasal anarĢi olmadığını tüm 

yöneten ve yönetilenlerce anlaĢılması gerekir. Ġç ve dıĢ politikada önemli bir 

kavram olarak karĢımıza çıkan ulusal mensubiyet bilinci hem ulusal gücümüzün 

hem de Türk iç ve dıĢ politikalarının en önemli dayanaklarındandır.  

Siyasal erki ellerinde tutanlar iç ve dıĢ politikayı yürütenler, köklü bir 

geçmiĢi olan bu ülkenin, dil, tarih ve kültürüne dayalı bu gücünün farkında 

olmalı ve atacağı adımlarda Türk kültür tarihine ve inançlarına yakıĢır Ģekilde 

davranmalıdır. Bu bağlamda Türk DıĢ Politikasının dayanaklarını yönetenlerin 

mutlaka içselleĢtirmesi gerekir. Öyleyse nedir bunlar? Nüfus, jeopolitik, doğal 

kaynaklar, teknoloji, milli karakter, milli moral, liderlik, askeri hazırlık, 

endüstriyel kapasite, diplomasi kalitesi, hükümetin kalitesi, propaganda, nükleer 

kapasite baĢta olmak üzere ülkeyi yönetenler ulusal gücünün dayanaklarını 

bilmesi ve bunlara uygun politikalar üretmesi gerekmektedir. Bütün bunlarla 

birlikte ulusal dıĢ politikayı güçlendirecek önemli faktörler vardır. Çünkü ulusal 

gücün sınırları giderek geniĢlemiĢ etkinlik derecesini arttırabilecek birçok konu 

ortaya çıkmıĢtır. Bütün bunların en baĢında da insanın içinde yaĢadığı ulusun 

dilini yani, Türkçe konuĢabilme ve düĢünebilme kapasitesini arttırması 

gelmektedir(Tuncay, 2007, s.21). 

Atatürk‟e göre Cumhuriyeti oluĢturan değerler dil, tarih ve kültür 

birliğidir. Bu üç değer arasında Ģöyle bir iliĢki vardır: Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

temeli kültürdür. Milli kültürün temelleri milli tarih ve dildedir. Dil ise 

toplumları millet haline getiren en önemli unsurdur. Milli kimlik milli 

inancımızı da pekiĢtirir. Atatürk‟ün en büyük özlemi cumhuriyettir. Cumhuriyet 

rejimi demek demokrasi prensipleriyle iĢleyen devletin idari Ģekli demektir. Bu 

yüksek bir karakteri ve nitelikleri temsil eder, çağdaĢlaĢmaya giden yolun 

kendisidir. Böylece hükümet ile millet arasında sağlam bir köprü oluĢturulur. 

Milletin gelenekleri onun karakteristiği olan bu Cumhuriyet'i benimsemek ve 

yükseltmektir. Onun içindir ki tarihimize yön veren en içten ve veciz sözü 

gelecek yüzyıllara da ıĢık tutacak “Cumhuriyet Fazilettir.”  Ģeklinde olmuĢtur. 
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Atatürk bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini azimli ve 

karalı Türk örf ve adetlerine Türk kültürüne bağlı olan gençlere emanet etmiĢtir. 

Cumhuriyet'in yaĢatılması ve yükseltilmesinin dayanaklarını da asrın medeni ve 

çağdaĢ ölçülerini hedef alan Türk halkı ve onun gençliğine tevdi ederek genç 

nesle güvenini Cumhuriyet ile özdeĢleĢtirmiĢtir. 

Atatürk 10. yıl nutkunda Cumhuriyet yönetiminin yükselebilmesiyle ilgili 

ön koĢulu erdemli ve namuslu insanların varlığına bağlamıĢtır. Ülkenin en 

büyük ihtiyacının bu olduğu gerçeği hala geçerlidir. Ulusal bir talebin 

kararlılıkla sürdürülmesinin ve bir bilinç oluĢturulmasının ön koĢulu önce 

nitelikli, namuslu, erdemli,, ülke sevgisi taĢıyan ve çıkar içinde asla olmayan 

bireyler olması gerektiğini ön koĢul yapmıĢ, Cumhuriyet'in temelini Türk 

kahramanlığı ve yüksek Türk kültürüne, onun öz diline ve tarihine dayandırarak 

yükselebileceğini ifade etmiĢtir. Kısacası, vatan sevgisiyle yüklü duygu ve 

düĢünce ile bilim ve teknik ilerlemeye ayrıca sağlıklı beden ve ruh yönünden de 

inançlı, güçlü, dinamik takipçilerinin olmasına iĢaret etmiĢtir. Tarihin 

derinliklerinden gelen bu yetenekle Atatürk Cumhuriyet'i halkın kendi 

geleceğini ancak ve ancak kendisinin iradesiyle sağlayabileceğini ve yönetimin 

tek sahibinin Türk milleti olduğunu her konuĢmasında vurgulamıĢtır.  

Bu bağlamda Türk halkının seçimle iĢ baĢına getirdiği yönetimlerin de 

fazilet rejimi olan Cumhuriyet'i korumak ve kollamak asıl ve vazgeçilmez 

görevleridir.  Ülkenin birlik ve bütünlüğünden asla taviz vermeden seçilmiĢlerin 

görevini halkın verdiği oya göre değil; tam tersine Anadolu‟nun en uç 

noktasında tüten ocağın da fikirlerinin alınmasına bağlamıĢ, cumhuriyetin asıl 

sahibinin ancak ve ancak millet olduğunu kesin ifadelerle halk idaresine 

dayandırılması gerektiğini belirtmiĢtir. 

 Bu görüĢlerden hareketle, hükümetlerin varlık nedenlerini açık bir 

biçimde ortaya koymuĢ; ülkenin asayiĢini, huzur ve güvenini sağlamak görevini 

temin edebilmelerini birinci görev olarak ele almıĢtır. Bu nedenle 

"memleketimizin herhangi bir köĢesinde halkın emniyetini, devletin birlik 

ve asayiĢini bozmaya teĢebbüs edenler devletin bütün kuvvetlerini 

karĢılarında bulmalıdır" diyerek Cumhuriyet'i koruma ve kollama görevini 

tüm ülkeye ve özellikle kurumlarına ve milli meclise yüklemiĢtir. 

 

ATATÜRK'ÜN DĠL ANLAYIġI  

Toplumları millet haline getiren en önemli unsur dildir. Dil, aralarında 

“duygu ve düĢünce birliği” olan bir cemiyet yani „millet‟ haline getiren en 

önemli kültürel değerdir. Ayrıca dil kültürün taĢıyıcılığı görevini üstlenmiĢtir. 

Dili yok ettiğimiz takdirde milli dil ve kültür diye bir Ģey kalmaz. Bu sebeple 

dili korumak, koruyucu tedbirler almak önemlidir. Atatürk 12 Temmuz 1932‟de 

Türk Dili Teknik Cemiyeti‟ni kurarak dile ne kadar çok önem verdiğini bizlere 
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göstermiĢtir. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, "Türk dilinin öz güzelliğini 

ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraĢır 

yüksekliğe eriĢtirmek" olarak tespit edilmiĢtir. 1934'te yapılan kurultayda 

Cemiyetin adı, Türk Dili AraĢtırma Kurumu; 1936'daki kurultayda ise Türk Dil 

Kurumu olmuĢtur.  Türk Dil Kurumu baĢlangıçtan beri çalıĢmalarını iki ana 

eksen üzerinde yürütmüĢtür: 

 

 

 

ATATÜRK'ÜN DĠL, TARĠHVE KÜLTÜR ÜÇGENĠNDE 

CUMHURĠYETE BAKIġI    

1-Türk dili üzerinde sürekli ve bilimsel araĢtırmalar yapmak ve yaptırmak; 

2-Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek akla ve tarihi birikime dayalı 

bilimsel çözüm yolları bulmak.  

Türk ulusunun tarih boyunca çektiği sıkıntıları görerek yoğun bir Ģekilde 

çözüm üretimi gayreti içine giren Atatürk Türk Dil Kurumunun temellerini 

atmıĢtır(Güler, s.294,295). ĠĢte bu nedenle, Mustafa Kemal‟in inkılâplarının en 

önemlilerinden birisi de harf inkılâbıdır. Çünkü bu sayede Türk dili yabancı 

dillerin boyunduruğundan kurtulacaktı. Bu yöndeki uygulamalar sonucu dilimiz 

yeni kelimelerle zenginleĢirken artık aydınlarımızın bile ne anlama geldiğini 

bilemediği doğu kökenli kelimeleri büyük ölçüde terk etmeye baĢlamıĢtı. 

Ancak, bu sefer de batıdan gelen kelimeler dilimize giriyor, yayılıyordu. Eğer 
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Atatürk sağ olsaydı, bugün yeni bir atılımı baĢlatır, batı kökenli kelimelerin de 

önüne set çekecek tedbirleri hiç vakit geçirmeden derhal alırdı.  

Bu bağlamda Atilla Aydın Bilim Teknoloji ve Türkçe baĢlıklı yazılarında 

bu görüĢün önemine değinerek Ģunları ifade etmektedir: “Bir bilim dili, bilimsel 

düĢüncenin ifadesinde gerekli hassasiyeti yansıtabilen yani kavramlar 

arasındaki küçük farkları anlaĢılır, Ģüpheye yer vermeyen ve tutarlı bir biçimde 

ifade edebilen dildir”. Türkçenin matematiksel bir dil olduğu, bilgisayar ortamı 

için bile çok uygun bulunduğu gazete haberleri olarak basında da yer 

almaktadır. (Aydın, http://www.dilimiz.gen.tr/makaleler/bilim.html).  

Onun için özellikle eğitim ve akademik kadrolarda bulunan kiĢilerin 

yabancı hayranlığı yerine, gerçek dil prensiplerini bilerek ve isteyerek genç 

nesillere öğretebilmesi için öncelikle kendilerinin bağlı bulunduğu ülkenin 

diline saygı göstererek öğrencilerine örnek olması gerekir. Bu bağlamda 

özellikle üniversitelerimizde sadece yabancı dilleri zar zor geçen bir yığın 

akademik olduğunu ifade eden öğretim kadrosu; ne yazık ki genellikle aĢağıda 

vereceğimiz kelimelerin Türkçesi var iken bu sözcükleri kullanarak 

öğrencilerimize de kötü örnek olmaktadırlar. Bu bağlamda Ġbrahim Gülerin 

Tarihin Toplumdaki ĠĢlevi ve Önemi adlı çalıĢmasında ortaya çıkan bazı 

kelimeler aĢağıda verilmektedir. 

Günümüzde kullanılan yabancı kelimeler 

Türkçe OkunuĢları 

 

Aslı 

 

Türkçe Anlamları 

 

adapte adapter Uyarlamak, uymak 

agresif agressif Saldırgan, çatıĢmacı 

Aktif Actif Etkili, tesirli 

aktivite activité Etkililik 

animasyon animation Canlanma, faaliyet 

banal banal (e) Önemsiz 

demode démodé Tarz, Ģekil, usul  

dubleks dublex Çift, iki kat 

ekonomi économie Ġktisat 

Eks ex Eski 

entegrasyon intégration BirleĢme 

fenomen phénoméne Olay 

frekans fréquence Sıklık, yenileniĢ 

http://www.dilimiz.gen.tr/makaleler/bilim.html
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gılobal global Toptan, toplam 

gurup groupe Küme 

Ġdeal idéal (e) Ülkü 

ironik ironiqe Alaycı, alaylı 

jenerasyon génération Üreme, nesil 

Karton carton Mukavva 

Kriter Critére Ölçüt 

Kokteyl cocktail KarıĢım 

Komik comique Gülünç 

Maket maqutte Yapı 

Materyal material (e) Maddi, somut 

Mesaj message Ġleti, bildiri 

Model modélé Örnek 

Nötr neutre Yansız, tarafsız 

Optimist optimiste Ġyimser 

Orijinal orginal (e) Özgün, asıl 

Periyod période Devir, çağ 

Realite réalité Gerçek 

Stil style Biçim, tarz 

Teori théorie Kuram 

Tolerans tolérance HoĢgörü 

Turizm tourisme Gezim, gezinti 

versiyon version Çeviri, tercüme 

 

Atatürk, Türk dilinin bugünkü geliĢmiĢ ve zenginleĢmiĢ Ģeklini 

alabilmesi için çok uğraĢmıĢ ve de çok çaba sarf etmiĢtir. Öncelikle bilim ve 

sanat adamlarının görüĢlerine yer vermiĢ bununla birlikte kendisi de görüĢ ve 

önerilerde bulunmuĢtur. Bu bağlamda kendisinin yazdığı geometri kitabındaki 

kelimeler Türkçemize kazandırılmıĢ ve hala kullanılmaktadır. Bu yönde belki 

de tüm dünyada örnek bir komutan ve yüksek karakterli bir lider, devlet adamı, 

büyük bir düĢünür bilim ve kültür adamı olarak kendi asrına ve bu asra bir deha 

olarak damgasını vurmuĢtur.  
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Bizler Türk'üz ve dilimiz Türkçedir. Türkçe; dünyanın en eski, köklü ve 

zengin iki dilinden biridir. Dil bilimcilere göre; kelime türetme yeteneği 

bakımından da dünyanın en güçlü dilidir. Her konuya ve duruma göre karĢılık 

vermeye en müsait dil yine Türkçedir. Ayrıca Türkçe, yazıldığı gibi okunması 

özelliğiyle de gıpta edilen bir dildir. Türk Dilini bu güzelliğini ve gücünü bilen, 

Türk dili konusunda önemli çalıĢmalara imza atan en önemli kiĢi, hiç Ģüphe 

yoktur ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Atatürk'tür.  

Atatürk, Türk dili konusunda; "Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili 

dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her 

Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalıĢır. Bir de Türk dili, Türk 

milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz 

felaketler içinde ahlakının, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası 

bugün kendi milliyetini yapan her Ģeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu 

görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir." diyerek hem Türk diline 

verdiği önemi, duyduğu sevgiyi belirtmekle beraber, Türk dilinin büyüklüğünü 

ve Türk milleti için önemini ortay koymuĢtur.  

       

ATATÜRK'ÜN TARĠH ANLAYIġI  

Atatürk milli kültürün temellerini milli tarih olarak belirlemiĢtir. Çünkü 

ortak yaĢanmıĢ bir tarihin, bir milletin oluĢmasında en etkin unsur olduğu 

inancındadır. Tarihi bağlılık, aynı zamanda bir arada yaĢamanın da baĢlıca 

dayanağıdır. Bu aynı zamanda milli bilincin oluĢmasında ve bağımsızlığın 

güçlendirilmesinde zengin bir tarihe sahip olan bir milletin kendisine duyması 

gereken güvenin de kaynağıdır. 

Çünkü Türk milleti tarihin her devrinde büyük ve parlak uygarlıklar 

yaratmıĢtır. Büyük imparatorluklar ve devletler kuran atalarımız görkemli, 

büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahiptir. Kültür geliĢmesi ve uygarlık 

eserleri bütün coğrafyalarda ve tarihin derinliklerinde vardır. Devlet yönetimi, 

fikir ve sanat eserleri, bilim ve teknoloji, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin 

düzenlenmesi gibi her Ģey insanlığın refah ve mutluluğu içindir. Bunun için 

tarih doğru yazılmalı ve insanlık ailesine katkıları içeren kültür üzerinde 

durulmalıdır. Bunun içindir ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkı 

medenidir. Türkiye Cumhuriyeti fikriyle, zihniyetiyle medeni olduğunu 

göstermek zorundadır. Gerek aile hayatı ve gerek yaĢayıĢ tarzı ve gerekse 

yetenekleri Türk tarihinde görülür. Bunu Uygarlığın kanıtı olarak Türk tarihinin 

içinde bu milletin hafızasında görebilmek gerekir.  

Tarih bilinci ulusal bilincin de temelidir. Köklü tarihimiz bağımsız Türk 

Cumhuriyeti'nin ve yetenekli Türk evlatlarının güven ve övünç kaynağıdır. 

Bugün ne yazık ki emperyalizmin oyunları içine çekilmek istenen ülkemiz 

neredeyse her gün etnik yapılardan farklı dillerden ve kültürlerden söz etmekte; 
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ne yazık ki bunları ifade edenler Türk milletinin önüne serdiği fırsatlardan 

yararlanarak bu ideolojilerden beslenmektedirler. Atatürk‟ün Türk Tarihi 

üzerinde durmasının nedeni, kuĢkusuz tarihin, milli bilincin kuvvetlendirmedeki 

gerçeklere dayanan rolüdür. Tarih, milletlerin hafızasıdır. Milletler, tarih 

içerisinde teĢekkül ederler ve tarih Ģuuru sayesinde varlıklarını devam ettirirler. 

Tarih Ģuuru, tarihin akıĢı hakkında belli bir görüĢ sahibi olmak demektir.  Ġnsan 

tarih olaylarını manalı bir bütün içindeki parçalar halinde gördüğü anda tarih 

Ģuuru kazanmıĢ olur. Bu Ģuurdan mahrum olan milletler, milli birlik ve 

beraberliğini de koruyamazlar. Milli birliğini tesis edememiĢ milletlerin 

yaĢaması mümkün değildir. Tarihe baktığımız zaman, tarih Ģuuru dolayısıyla da 

milli Ģuurun zayıf olduğu dönemlerde hem siyasi hem de sosyal alanda 

meselelerin hat safhaya çıktığını görüyoruz.    Tarih Ģuuru olmayan aydın ve 

devlet ricali varlık sebebi olan milletine yabancılaĢmıĢ, baĢka kültürlerin, 

dolayısıyla milletlerin etkisine girmiĢ, kendine güven duygusunu kaybetmiĢtir. 

Kendine güven duygusunu kaybeden aydının milletine hizmet etmesi, yol 

göstermesi mümkün değildir. 

Atatürk, Türk Tarihi'nin bir bütün olarak, ilmi usullerle araĢtırılmasını 

istiyordu. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık 

kalmazsa değiĢmeyen gerçek, insanlığı ĢaĢırtacak bir nitelik alır.  Türk Tarih 

Kurumu Atatürk‟ün eseridir. Türk ulusunun büyüklüğüne ve üstün uygarlık 

yeteneklerine içten inanmıĢ olan Atatürk, onu en uygar milletlerin düzeyine 

çıkarmak için önce tarihini bilmesi ve bunun içinde onu ilk kaynaklardan 

kendisinin araĢtırarak öğrenmesi gerektiğine inanıyordu. Atatürk‟ün 

direktifleriyle, 16 üye tarafından, 15 Nisan 1931‟de “Türk Tarihi Tetkik 

Cemiyeti” adı altında kurulan kurumun adı 3 Ekim 1935‟te Türk Tarih 

Kurumu‟na çevrildi. Türk Tarih Kurumu‟nun amacı Türk tarihi ile Türkiye 

tarihini ve bunlarla ilgili konuları incelemek ve elde edilen sonuçları her türlü 

yollarla yaymaktır. Kurum bu amaçlarını gerçekleĢtirmek için anma törenleri, 

konferanslar, seminerler, kongreler düzenler, kazılar yaptırır, Türk ve Türkiye 

tarihine ait kitaplar yayınlar. Türk Tarih Kurumu'nun en baĢarılı iĢlerinin biri de 

bir ihtisas kütüphanesi kurmasıdır. Tarih ve arkeoloji alanında yurdumuzun en 

büyük kütüphanesi olan Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, araĢtırıcılarının en 

büyük yardımcısıdır. Kurum, ayrıca son çağlar da tarihimiz için zengin bir 

arĢive de sahiptir.  

Atatürk, Türk Tarihi'nin, dolayısıyla Türk medeniyetinin en ince 

ayrıntılarına kadar ortaya çıkarılması üzerinde durmuĢtur. Çünkü kabiliyet ve 

kudretinin tarihteki baĢarıları meydana çıktıkça, bütün Türk çocukları kendileri 

için lazım olan atılım kaynağını tarihte bulabileceklerdir. Türk çocukları bu 

tarihten bağımsızlık fikrini kazanacaklar, o büyük baĢarıları düĢünecekler, 

harikalar yaratan adamları öğrenecekler, kendilerinin aynı kandan olduklarını 

düĢünecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun eğmeyeceklerdir. Sonuç olarak, 

Atatürk, Türk milletine bir heyecan verip onu haysiyet ve kararına 
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kavuĢtururken, uyguladığı, inkılâpların yanında, bir milli tarih Ģuuru da vermeyi 

bilmiĢtir.  Bugün de hepimize düĢen görev, her Türk gencinin tarih Ģuuru ile 

yetiĢip, mensup olduğu milletine ve kendisine güven duymasını sağlamaktadır.  

    

 ATATÜRK'ÜN KÜLTÜR ANLAYIġI 

Kültür donanımı, insanlara ait olgular etkinlikleri değerlendirme, onları 

tanımlamada tarih öğrencilerine önemli katkılar sağlamakta, onları düĢünce 

üretimi becerisinin geliĢmesine imkân yaratmaktadır. Kültür donanımı olmayan 

veya eksik bulunan öğrencilerin, sosyal bilimleri, dolayısıyla bunlar içinde yer 

alan tarihi iyi ve doğu bir biçimde algılaması ve değerlendirmesi mümkün 

değildir. Kültür donanımı zenginliği sayesinde, bilimlerin kıymeti daha iyi 

anlaĢılabilmekte ve tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla tarih biliminin 

kıymetinin anlaĢılmasında bu donanımın önemli bir yeri bulunmaktadır. O 

nedenle, tarih öğreticilerinin kültür donanımları güçlendirilmelidir. Öyle ki, 

onlar bu donanımları sayesinde, öğrencilerine güçlü bir tarih öğretimi 

gerçekleĢtirebilsinler. Kültür donanımı konusunda, tarih öğrencileri, bilim 

geliĢmelerine de açık olmalıdır. Onlar kendilerini yenilemelidir.   

Büyük Önder Atatürk'e göre “Millet, aynı kültürden insanların 

oluĢturduğu toplumdur”. Demek ki, “milli kültür”, bir devleti ayakta tutan 

unsurların en önemlisidir. Çünkü milli kültür oluĢtuğunda ortaya millet çıkar. 

Millet ise mutlaka bir devlet oluĢturur. Dünya tarihine baktığımızda, milli 

kültüre sahip olmanın önemi daha iyi anlaĢılır. Tarihe göz atıldığında, milli 

kültüre sahip halkların her türlü zorluğa karĢı varlıklarını korudukları 

görülecektir. Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan enkaz halinde çıkmalarına rağmen kısa 

sürede önemli birer güç haline gelen Almanya ve Japonya bunun en güzel 

örneğidir.  

Aynı Ģekilde, Ġstiklal SavaĢı'nda Türklere yeni zaferler kazandıran, Türk 

Milletinin Atatürk milliyetçiliği ile tamamlanan milli kültürünün sağlamlığıdır. 

Milli kültür, milli ve manevi değerlerin öğretildiği eğitim kurumlarında 

oluĢmaya baĢlar. Eğitim kurumlarında, milli ve manevi değerleri öğrenen 

gençler ise bu değerlere sahip çıktıkları ölçüde devleti, milli birliği ve 

beraberliği güçlendirirler.  Atatürk'e göre Cumhuriyeti korumak ve kollamak 

ancak tam bağımsız bir milletin milli kültürüne dayanır. Bu da cehaletten 

kurtulabilmiĢ ilim ve medeniyete aĢina bir milletle mümkündür. Bu nedenle 

cumhuriyet aklı ve vicdanı hür, milli kültürü benimsemiĢ bireyler ister. 

Kültürün taĢıyıcısı da dildir. Atatürk'e göre kültür hem maddi hem maneviyatı 

içeren değer ve birikimleri tecrübeleri kapsar. Türk kültüründe bunların tümünü 

görmekteyiz. Üstün bir kültür oluĢunu Asya'da atın evcilleĢtirilerek insan 

gücüne katılmasını hız ve enerji aktarımının yaĢam alanlarına girmesini 

gösterir.  
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 Kültürün içinde sanat vardır. Sanat ve edebiyat büyük önem taĢır. Bu 

bağlamda sanat çok yönlü duygu ve düĢünceyi ses ve ritmi kapsar. El becerileri 

de Türklerde oymacılık ve kakmacılık gibi mimari yapılarımız içinde önemli 

sanat dallarıdır. Bu bakımdan Atatürk Türk Sanat Müziğine farklı açılardan 

bakarak müzik alanında da Türk kültürüne uygun bir çağdaĢ yolu iĢaret etmiĢtir.   

Toplumsal algılarımızdaki müzik ile ilgili olarak belirtmemiz gereken hususları 

Ģu Ģekilde ifade edebiliriz. 

 Müzik, tüm toplumların kültür dinamiklerinin bir parçasıdır. Kimi 

zaman oluĢmuĢ davranıĢ kalıpları yani ritüellerin temelinde; kimi zaman da 

kültürün içinde gömülü durumdadır. Toplumların birbirinden farklı müzik 

dizgelerine sahip olma nedeni, müziğin içsel yapısının(ritim, makam/ton, usul, 

perde dizgesi, ezgi, söz vb. her toplumun kendine özgü iliĢkiler örüntüsü sonucu 

belirlediği toplumsal bir mutabakatla oluĢmasıdır. Müziksel anlamın büyük bir 

bölümü, insanın büyürken yavaĢ yavaĢ belli müziksel özellikleri ve toplumun 

bu özelliklere iliĢtirdiği anlamları algılama becerilerini özümsemesi ile 

biçimlenir. Bu yüzden pek çok anlam öğesi bir toplumdaki kiĢilerce paylaĢılır 

ve bu kiĢiler paylaĢtıkları simgeler ve değerlere göre hareket ederler.  

Ana kültürümüz Türk kültürüdür. Türk kültürünün simge ve sembolleri 

günümüzde yerini türedi bir kültür olan popüler kültüre bırakmıĢ durumdadır. 

Popüler kültür, sanat değeri oldukça düĢük olan popüler müzik ile de 

yaĢamımıza hızla girmektedir. Öyle ki toplumumuza yüklenen bu yeni akım ve 

yeni yapı popüler öğeler desteği ile sürekli yeniden üretilerek kültür endüstrisi 

içerisindeki yerini daha yukarılara doğru çekmektedir. Bir baĢka deyiĢle insan 

duygusu kültür ve sanat endüstrisinin adeta bir ürünü haline gelmiĢ durumdadır. 

Cumhuriyet'i kuran Atatürk dil ve kültürün tarihsel aktarım süreci içinde 

önemini ortaya koymuĢtur. Bu bağlamda bugün anayasamızın temel ve 

değiĢtirilemez 3. maddesi olan "devletin resmi dili Türkçedir ve değiĢtirilemez 

hükmünün dayanaklarını cumhuriyetin kuruluĢundan hemen sonra gündeme 

getirmiĢtir; Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür diyerek; kültürün temelini 

de Türk diline dayandırmıĢtır. Bu milli kültür, tarih ve Türk dilini temsil eden 

tam bağımsızlık demektir. Bunun tek bir göstergesi vardır: Ülke bir bütündür 

asla bölünemez. Demokrasi kılıfı altında 36 etnik yapıdan söz etmek asla ve 

asla bilimsel olmadığı gibi demokrasi içinde de değerlendirilemez. Çünkü Batı 

Avrupa ülkelerine baktığımızda örneğin Almanya‟da Almanca bilmeyenlerin 

hiçbir iĢte çalıĢamadıkları görülür. O dili bilmeyenlerin o topluma uyum 

göstermesi beklenemez. Eğer dilde yozlaĢma ve yabancılaĢma söz konusu ise, 

toplumsal kültürümüze ait değerlerimizden de yabancılaĢma olur ki bugün 

bunun adına “popüler kültür” denilmektedir.  

Ülkeyi yönetenlerin ve özellikle eğitim kurumlarında yer alanların bu 

süreci iyi anlaması kaçınılmazdır. Zira Eroğlu‟nun belirttiği gibi popüler kültür, 

sosyal sistemin her hangi bir yerinde görülen ve o sistemin bozulması sonucu 
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küçük bir azınlık tarafından benimsenen, ancak büyük büyük kitleleri de etkisi 

ve tahakkümü altına alan türedi bir kültürdür. (Bkz. Eroğlu, 2005) Psikolojik, 

sosyolojik ve siyasal olduğu kadar ekonomik boyutuyla da itici, değer 

sistemlerinden uzak, yabancı renk ve tonlarla örtüĢen türedi bir kültür karĢımıza 

çıkar ki; iĢte bu popüler kültürdür. Tüm ülkeleri etkisi altına alacak biçimde 

bazı belli gruplar, belli odaklar ve belli siyasal elitler tarafından dıĢ bağlantılı 

olarak özellikle de günümüzde üniversitelerimizin düĢtüğü bunalımla örtüĢen 

biçimde hızla yayılan, etnisiteye ve ideolojiye de yönelik geliĢmelerle organize 

edilebilir ve yönetilebilir biçime dönüĢmektedir. 

Ülkemizdeki durumu tarihsel süreç içinde değerlendirdiğimizde, Türk dili 

imparatorluk döneminde Osmanlıca ağırlıklı ve ağdalı bir dildi. Oysa halk bu 

dili konuĢmuyor saray ile halk arasında ve eğitim alanında kopukluklar ve 

yabancılaĢma gündeme geliyordu. 1930'lu yıllarda Sadri Maksudi ARSAL' ın 

"Türk Dili Ġçin" adlı eserinin önsözünde Gazi M. Kemal önemli bir görüĢü dile 

getirmiĢtir. ġöyle ki; Türk dilindeki sözleri toplama, dizme, Türk dilini 

ayırtlama, Türkçe köklerden bilgi sözleri yaratma iĢi üzerinde düĢünceler. 

GeçmiĢteki, bugünkü ve gelecekteki yazı dilimiz üzerinde düĢünceler. Ülkesini, 

yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller 

boyunduruğundan kurtarmalıdır, diyerek bir ulusun ancak bağımsızlığının 

sembollerini dil gerçeğine bağlayarak sağlanabileceğine iĢaret etmiĢtir. 

Bu kitapla ilgili olarak önsöz yazan Prof. Dr. C. Brockelmann ise; Sadri 

Maksudi Arsal beyin esaslı ve derin tetebbu ve tetkiklere istinat eden bu kitabı 

Türk dilinin inkiĢafı tarihini ve bu günkü halini geniĢ bir görüĢ noktasından ele 

alarak tahlil ve tetkik ediyor. Türk dilinin ıslahı ve gelecekte Türkçe edebî dil 

yaratma yolları hakkında dikkate Ģayan fikirler ileri sürüyor, nazarı itibara 

almağa lâyık tedbirler teklif ediyor.” Diyerek dilin edebiyat alalında da etkili 

olmasının önemine değinerek, Türkçe kelimelerin anlam ve değerinden söz 

ediyor. Bütün bu ifadelerimizden sonra vatandaĢlarımızın hangi değerlerle ve 

hangi birikimler üzerine oturtulduğu anlaĢılmaktadır. Kulluktan vatandaĢlığa 

giden süreçte cumhuriyetin ve taĢıdığı değerlerin tüm vatandaĢlarımızı 

kucaklayarak ulusal bilinçle örtüĢtürülmesi kaçınılmazdır. Gerek iç politikaların 

ve gerekse Türk dıĢ politikalarının esaslarının da paralel yürütülmesi 

zorunludur. ĠĢte bugün bu ülkede kim yaĢıyor, ne kadar zenginliği, siyasi ve 

bürokratik statüyü temsil ediyorsa; tüm kazanımlarımızı onlara bahĢeden büyük 

devlet adamımız Atatürk‟tür. 

O Türk olmanın ve devlet olmanın önemini her zaman yüreğinde 

hissederek yaĢayan ve tüm ömrünü bu görüĢe adayan büyük bir devlet adamıdır. 

YaĢadığı müddetçe de bunu tüm dünyaya kabul ettirmiĢ deha bir siyaset ve dıĢ 

politika adamıdır. Atatürk‟e göre,  iç ve dıĢ politika kaynağını Türk Ulusal 

Gücünün dayanaklarından yani Ulusal Çıkar ve Ulusal Gücümüzün 

Unsurlarından almaktadır(Tuncay, 2007, s.21). Türkiye ekonomisindeki ilk 

sıçrama 17 Nisan 1934 yılında Atatürk tarafından hazırlatılan ve yürürlüğe 
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konulan Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı dönem olarak baĢlatılmıĢtır. Bu 

dönemle beraber uzun süre aranılan iktisat politikalarında sermaye azlığı, 

nitelikli iĢ gücü ve yatırımcıların hemen hemen olmayıĢı ve sanayileĢmedeki 

gerilik sebebiyle ancak ve ancak kalkınmanın devlet eliyle 

gerçekleĢtirilebileceği ve refah düzeyinin arttırılabileceği hedeflenmiĢti.  

ĠĢte bu hamleler sonucunda bugün ne yazık ki yok pahasına satılan birçok 

değer o günün dar koĢullarında hayata geçirilmiĢtir. Bunlardan bazılarını Ģöyle 

zikredebiliriz: Karabük Demir- Çelik Fabrikaları, Ġzmit Seka Kağıt Fabrikası, 

Ġstanbul ġiĢe-Cam Fabrikası, Dokuma, Kağıt ve Selüloz, Madencilik, Toprak ve 

Seramik, Kimya ve Toprak Sanayi gibi alanlarda dev TeĢekküller oluĢturuldu. 

Örneğin, Sümerbank, Etibank gibi dünya çapında kuruluĢlar birçok alanda Türk 

Sanayisine öncülük ettiler. Bu uygulamalar ile AkdiĢ özetle Ģunları 

belirtmektedir “Türkiye ekonomisi o dönem itibariyle çok acil olan temel 

malların üretiminde önemli bir alt yapı kazanmıĢtır. Türkiye ekonomisi 1923 

yılına göre milli gelirinde ve ihracatında %50‟ye varan bir büyüme 

gerçekleĢtirmiĢtir. Ancak Birinci BeĢ Yıllık SanayileĢme Planı ve çabaları 

Atatürk‟ün vefatı ile en büyük destekçisini kaybetmiĢtir. Ġkinci Dünya savaĢının 

getirdiği iç ve dıĢ konjoktürün de mevcut iktidarlarca kötü algılanması ve yanlıĢ 

değerlendirilmesi sonucunda sanayileĢme faaliyetlerine devam edilememiĢtir” 

(bkz. AkdiĢ, 2012). 

Ġç ve dıĢ politikanın örtüĢtürülmesi öncelikle bağlı bulunulan ülkeye ait 

olabilme bilinciyle gerçekleĢebilir. Bu sadece yetmez. Ġdare edenlerin öngörü 

yetenekleri ve devlet hayatındaki birikimlerinin de test edilmesi gerekir. Son 

olarak bağlı bulunduğu ülkeye mensup olabilmenin kriterlerini taĢıması gerekir. 

Nedir bunlar? Ahlak ve fazilet sahibi olmak, erdemli ve sabırlı olmak, Türk dili 

ve kültürel birikimlerini doğru kullanmak, Saygılı davranmak, bağıĢlayıcı 

olmak, kin ve nefret taĢımamak, ölçülü olmak, sadakat içinde bulunmak hâsılı 

devlet terbiyesini temsil edebilmek ve kamu çıkarını gözetmek, asla yalan 

söylememek, ölçülü olabilmeyi ilke edinmek gerekir.  

Bu bağlamda Ulusal gücün bütün unsurlarını değerlendirerek, ulusal 

mensubiyet bilincini temsil eden hem iktidar erkinin hem diğer muhalefet 

gruplarının; uyum ve uzlaĢma hatta dayanıĢma iznine tabi tutulan ve ulusal 

çıkarlarla örtüĢtürülmesi gereken boyutları vardır. Bunlar, diplomatik, stratejik, 

güvenlik ve tarihsel boyutları da içeren dıĢ politika araçlarıdır. 

Ülke kararlarında; öngörülen plan ve hedeflerin ulusal gücümüzle 

eĢdeğer ve ülke çıkarına uygun olabilmesi iç muhalefetin de katkısından geçer. 

Çünkü 'devletin bekasını koruma kararlılığının ve Ġnancının seçimlerle 

onaylandığı erki kullanabilme boyutunun gerek iç siyasalarda, Cumhuriyet'in 

yüksek ahlaki değerlere ve niteliklere dayanan yüksek karakteri taĢıması; 

gerekse dıĢ iliĢkiler ve devletlerarası münasebetlerde bağımsızlığı temsil eden 

mütekabiliyet esasına dayandırılarak, Türk Milleti adına yürütülmesi ve 
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gerçekleĢtirilmesi ulusal meclislerin yürüttüğü stratejileridir. Sadece iktidarın 

oy çokluğu ile parlamentoyu dikkate almaması çağdaĢ demokrasilere de 

aykırıdır. 

 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK‟ÜN DIġ POLĠTĠKA GÖRÜġÜ 

Milli Mücadele döneminden bu yana Türk dıĢ politikasının temel amacı 

Türkiye‟de ve sınırlarının ötesinde Türk unsurlarının refah ve mutluluk 

içerisinde, istikrarlı, iĢbirliğine dayalı,  bölgesel ve uluslararası bir ortamın 

yaratılması, sağlamlaĢtırılması hedeflenmiĢtir. Gerek Türk unsurlar ve gerekse 

komĢularımız arasında ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel açılardan tüm 

iliĢkilerimizin geliĢtirilmesini sağlamak ve bu sayede millî menfaatleri 

gerçekleĢtirmek en ön palnda tutulmuĢtur. Zira, bu politikaların temelleri 

Mustafa Kemal ATATÜRK ile birlikte atılmıĢtır. ATATÜRK‟ÜN dıĢ politika 

anlayıĢı onun dünya görüĢünü de yansıtmaktadır. ATATÜRK, bir asker ve 

devlet adamı olarak fikir ve düĢünceleri ile Türk dıĢ politikasına önemli ölçüde 

ve saygın bir duruĢla yön vermiĢtir. ATATÜRK‟ÜN uyguladığı dıĢ politika, 

tamamıyla millî menfaatlere dayalı bir “millî siyaset” uygulamasıdır. Bu 

siyasetin çerçevesini ise; Misak-ı Millî, bağımsızlık, millî egemenlik, 

uluslararası hukuka saygı oluĢturmuĢtur. Bu anlayıĢ, Millî Mücadele dönemiyle 

birlikte baĢlayan ve Lozan antlaĢmasıyla devam eden siyasi faaliyetlerin de 

temelini oluĢturmuĢtur. 

 

TARĠHSEL SÜREÇTE TÜRK CUMHURĠYETLERĠ 

Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte Türkiye‟nin önüne kendi 

kanından, dininden ve kültüründen olan büyük bir coğrafya açılmıĢtır. Bu 

ülkelerle Türkiye arasında yıllarca farklı bloklarda yaĢamanın verdiği hasret ve 

duygusallıkla da bağımsızlıklarının ilk yıllarında önemli yakınlaĢmalar 

gerçekleĢmiĢtir. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin sahip oldukları ekonomik 

imkân yanında, sistem değiĢtiriyor olmanın zorlukları da bu ülkeleri her türlü 

tesire ve tavsiyeye açık hale getirmiĢtir. Batı ülkelerindeki sermaye fazlalığı 

yanında, bu ülkelerin uzun dönemde ihtiyaç duyacakları hammaddelerin bu 

bölgede bulunuyor olması, diğer dünya ülkeleri ile birlikte batı ve ABD 

ülkelerini de Orta Asya‟ya çektiği görülmektedir.  

Rusya‟daki iktidar değiĢikliği, Orta Asya Türk kavimlerinin bağımsız 

devlet kurma isteklerini gerçekleĢtirmelerine geçici olarak imkan vermiĢ; ancak, 

yayılmacı Rus politikası, daha sonra buralardaki bağımsızlık oluĢumlarını 

bastırarak, bütün toplulukları kendisine bağlamıĢtır. Ne var ki, baskıcı, 

özgürlükleri yok eden, insan haklarına saygı göstermeyen, kutsal değerleri hiçe 

sayan,  ekonomik ve sosyo-psikolojik gerçeklerle bağdaĢmayan uygulamalar 

ancak 70 yıl dayanabilmiĢ ve bu zoraki birlik 1991 yılında kendi kendisine 
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dağılınca, baskı altındaki büyük Türk coğrafyası da özgürlüğüne kavuĢarak, o 

ana kadar bağımsız kalmıĢ tek Türk yurdu olan Türkiye Cumhuriyeti ile her 

alanda kısacası eğitim kültür baĢta olmak üzere ekonomik alanda da 

iĢbirliklerini geliĢtirme çabalarına girildiği bilinmektedir. 

 

ORTA ASYA TÜRK CUMHURĠYETLERĠ VE AKRABA 

TOPLULUKLARI ĠLE ĠLĠġKĠLER 

Orta Asya, geniĢ bir coğrafya olup bu coğrafya içinde tamamıyla Türk 

Cumhuriyeti sayabileceğimiz Cumhuriyetler, bağımsız konumda idare edilip 

Rusya Federasyonu içinde yer alan Cumhuriyetler ve yıllarca Türk nüfus ile iç 

içe yaĢamıĢ, içinde önemli ölçüde Türk barındıran akraba toplulukları ve ayrıca 

Rusya federasyonu içinde Türk muhtar cumhuriyetleri de bulunmaktadır. Türk 

Cumhuriyetleri tarihinde belirtildiği gibi,  Tataristan, BaĢkırdistan, ÇuvaĢistan, 

Yakut-Saha Muhtar Cumhuriyetleri, Dolgan-Mens Muhtar Bölgesi, Kabardin-

Balkar, Tıva, Kırım-Tatar Muhtar Cumhuriyetleri, Havas, Gorno-Altay Muhtar 

Bölgesi, Dağıstan Muhtar Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Muhtar Bölgesi, 

Çeçen-ĠnguĢ Muhtar Cumhuriyeti olarak sıralamak mümkündür (Türk 

Cumhuriyetleri Tarihi, 1996). Sovyetler Birliğinin dağılmasını müteakip 

Türkiye, buralarda kurulan bağımsız Türk Cumhuriyetlerini ilk tanıyan ülke 

olmuĢ ve ihtiyaç duyacakları her konuda kendilerine yardım ve destek sözü 

vermiĢtir. Bugüne kadar da, Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyalarla yakın 

iliĢkilerini sürdürmüĢ, eğitim alanında, ekonomik alanda, uluslararası iliĢkiler 

alanında elinden gelen yardımı yapmıĢtır. Bu iliĢkileri ayrı ayrı incelemek 

mümkündür.  

 

EKONOMĠK ĠLĠġKĠLER 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye hem tarihi, dini, kültürel 

yakınlıklar hem de ekonomik zorunluluklar ı nedeniyle ekonomik iliĢkilerini 

geliĢtirmek durumundadır. Türk cumhuriyetleri bugünkü üretim imkanları 

dikkate alındığında, büyük imkanlara sahip oldukları ham petrol, doğal gaz, 

endüstriyel hammaddeler yanında sınırlı sayıda sanayi ürünleri ihraç edebilecek 

durumdadırlar. Ġthal etmek ihtiyacında oldukları ürünler ise baĢta temel besin 

maddeleri olmak üzere genel olarak tüketim mallarıdır. Türkiye ile Türk 

Cumhuriyetlerinin ekonomileri, üretim yapıları, ihracat potansiyelleri ve ithal 

etmek istedikleri maddeler bakımından kıyaslandığında birbirlerini 

tamamladıkları görülmektedir. Türk Cumhuriyetleri ve Türkçe konuĢan 

topluluklar düĢünüldüğünde, Adriyatik‟ten Çin seddine yaklaĢık 11 milyon 

km2.‟lik sahada, 200 milyon nüfusu barındıran, 20‟ye yakın Türk lehçesinin 

konuĢulduğu, 20‟ye yakın Türk boyunun yaĢadığı bir coğrafya akla gelir. 
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Sadece bağımsız Türk Cumhuriyetleri yaklaĢık 2 milyon km
2
 toprak ve 58 

milyon nüfusa sahiptir. 

Ayrıca Türkiye, dünyadaki ispatlanmıĢ doğal gaz rezervlerinin yaklaĢık 

%40‟ına, petrol rezervlerinin ise %67‟sine sahip olan Orta Doğu ve Orta Asya 

ile bu ürünlerin en büyük talep edicisi batı ülkeleri arasında doğal bir köprü 

konumundadır ( Ġ.T.O. Yayın No:22.). Ticari iliĢkilerin yanında teknolojik 

iĢbirliği konusunda da Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında büyük bir 

iĢbirliği potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye ulaĢtığı sanayileĢme seviyesi 

yanında, sahip olduğu nitelikli insan gücü, teknolojik bilgi birikimi, piyasa 

ekonomisi ve uluslararası iliĢkilerde kazandığı tecrübesiyle, Türk 

Cumhuriyetlerine çeĢitli alanlarda teknik yardımda ve teknoloji ihracında 

bulunabilecek durumdadır. Türkiye‟nin 185 dünya devleti içerisinde nüfus 

açısından 16‟ncı, toprak büyüklüğü bakımından 32‟nci, gayri safi milli gelir 

açısından 20‟nci oluĢu ile, ihracatının %90‟ının sanayi ürünleri oluĢturan, 

dünyanın en hızlı geliĢen 10 ülke arasındaki yeri ile bu ülkelere öncülük 

edebilecek bir konumdadır(TOBB, YayınlarıNo:249). 

 

ORTA ASYA‟DAKĠ TÜRK YATIRIMLARI SOSYAL VE KÜLTÜREL 

ĠLĠġKĠLER 

Özellikle 1980-1990 döneminde daha çok Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 

Arap ülkelerinden iĢ alan Türk müteahhitleri,  1990‟lı yıllardan sonra daha çok 

eski Sovyetler Birliği(SB) ülkelerine yönelmiĢlerdir. Nitekim bu dönemde 

1990-1997 döneminde Türk müteahhitlerinin yurt dıĢından aldıkları iĢ miktarı 

13,6 milyar dolar olup, bu miktarın 9,4 milyar doları eski SB ülkelerinden 

gerçekleĢmiĢtir.  

Türkiye, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile uzun yıllar ihmal ettiği veya 

gerçekleĢtiremediği sosyal ve kültürel iliĢkilerini bu cumhuriyetlerin 

bağımsızlıklarını kazanmaları ile geliĢtirmeye baĢlamıĢtır. Bölge ile dil, din ve 

kültürel bağları olan Türkiye‟nin, doğal görevi de bu olmaktadır. Yabancı bilim 

adamları bile, Türkiye‟nin dil ve kültür yönü ile bölge için kültürel çekim 

merkezi olduğunu belirtmektedirler(TOBB Yayınları No:249). Bu süreç 

baĢladığında ilk olarak eğitim alanında büyük bir iĢbirliğine gidilmiĢ ve Türk 

devlet ve topluluklarından yaklaĢık 10 bin öğrenci Türkiye‟de eğitime 

alınmıĢtır.  Ayrıca, Türk Dünyasından Türkiye‟ye eğitim ve öğretim için gelen 

öğrencilerin yanında, Türk dünyasına okumaya ve araĢtırmaya giden Türkiyeli 

öğrenciler de bulunmaktadır. Bu ülkelerde açılan Türk okullarında okuyan ilgili 

ülke vatandaĢı öğrenciler de düĢünüldüğünde; Türkiye ile Türk dünyası 

arasındaki kültür köprülerinin kurulmasında önemli geliĢmelere yönelik büyük 

adımların da atıldığı anlaĢılmaktadır örneğin, Türk dünyasında 156 özel ve 12 

resmi Türk Okulu bulunmakta ve bunlarda yaklaĢık 28 bin öğrenci eğitim 

almaktadır.  
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Bu bağlamda Türk Cumhuriyetleri ile olan iliĢkilerimizde dikkate 

alınması gereken hususların dıĢ politikamız açısından olduğu gibi iç 

politikamızında baĢarısında etkili olacağını belirtmeliyiz. Bu bağlamda özen 

gösterilip dikkat edilmesi gereken saptamaları söyle özetlenebiliiz. Ticaretimiz 

yeterli ölçüde geliĢmemiĢtir. Ticarete konu olan mallara baktığımızda daha çok 

mamul madde satıp, yer altı kaynaklarına dayanan hammadde ya da iĢlenmiĢ 

maddeler almaktayız. Genelde zayıf ekonomiye sahip olan Türk 

Cumhuriyetlerinin Ticaretinde ne yazık ki halen BDT ve komĢu ülkeler ilk 

sıralarda gelmektedir. Oysa Türkiye kriz dönemi hariç bu ülkelerle olan 

ticaretinde artı değerlere sahiptir. Kültürel yapısı, ekonomik ve siyasi ihtiyaçları 

ile birbirine adeta muhtaç olan ve uzun yılların hasretini birlikteliğe 

dönüĢtürmek isteyen samimi idarecilere sahip olan bu Cumhuriyetlerle Türkiye 

bu algıya yönelik idarelerle her türlü ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 

açılardan daha fazla iliĢki ve iletiĢimde de bulunmak durumundadır. Ancak, 

bugüne kadar yapılanlar yeterli olamamaktadır.  

 

SONUÇ 

Özellikle günümüzde anlama ve anlaĢılmaya yönelik görülen iletiĢim 

bozukluğu(Güler, S.296) hükümetin kalitesi ve diplomasideki anlama ve 

anlaĢılma konusundaki algı farklılığı ve hedeflerin belirlenmesindeki tarihsel 

temalardan uzaklaĢma sorunu ve özellikle de düĢünce ve politika üretimi 

açısından oldukça fakirliği;  sosyal, kültürel ve siyasal hastalıklara ve iç 

bünyemizdeki Ģiddet örüntülerine hatta komĢu ülkelere yönelik bunalımlara 

ortam hazırlamakta ve giderek derecesini de artırmaktadır. Gülerin ifadesiyle 

adeta bir toplumun daha doğrusu ulusun kendini yok saymaya yönelik eylemleri 

giderek tehlikeli boyutlara tırmanmaktadır(Güler, s.296).  

Türk DıĢ Politikasını irdelerken Atatürk Dönemi ile mukayese yapmamız 

zorunludur. Çünkü bugün ne yazık ki  Türkiye - Ġsrail ĠliĢkileri,Terör faktörü 

bağlamında Irak ile ĠliĢkiler, Türkiye - Ġran ĠliĢkileri, Türk - Ermeni ĠliĢkileri, 

Türkiye'nin Orta Asya Ülkeleri ile iliĢkileri, Türkiye'nin Ortadoğu ve Afrika 

Açılımları, Türkiye'nin Uluslararası Örgütlerdeki Rolü (BM, NATO, ĠKÖ), 

Türkiye Avrupa Birliği Müzakere Süreci ve Güncel GeliĢmeler, Türk - 

Amerikan ĠliĢkileri vb. konular, Özellikle önem arz etmekte; Türkiye‟nin 

bağımsızlık ve tarafsızlık ve kalkınma politikalarına da yön vermektedir. 

Özellikle tüm dünyada yaygın hale gelen Ģiddet ve terör olayları ele 

alındığında; Atatürk'e göre Kültür, Dil ve Tarih bir köprü olarak görülmektedir.  

Bunun için Türk kimlik ve kültürünün yabancı boyunduruklardan ve yukarıda 

sözü edilen sorunlardan arındırılıp, kurtarılması gerekir. Bundan dolayıdır ki her 

düzeyde eğitimi Türkçe yapmak, halkın yabancı dille eğitimine özenmesini 

önleyecek önlemler almak gerekir diyen Atatürk, “Kat-i olarak bilinmelidir ki, 

Türk milletinin dili ve milli benliği bütün hayatında hâkim ve esas olacaktır.” 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2013 

 

172 
 

diyerek cumhuriyeti savunanlara, eğitimcilere ve devleti yönetenlere bu önemli 

görevi yüklemektedir. 

Çünkü insan topluluklarını bir yığın ve kitle olmaktan kurtaran “duygu ve 

düĢünce birliği” sayesinde topluluklar ancak millet olabilir ve kültürel bir değeri 

ifade edebilir. Bu da milli ruh, kültür ve dilin taĢıma kapasitesi ili ölçülür. 

Öncelikli görev cumhuriyet rejimi içinde, devleti yönetenler baĢta tüm erdemli 

ve faziletli vatandaĢlara, basın ve bilim adamlarına düĢmekte bu da ulusal 

mensubiyet bilinci temsil etmektedir. Adı söylenmese de günümüzde kültür 

emperyalizmi ekonomik bir temsil ile bütünleĢerek küreselleĢme adı altında 

sürdürülmektedir. Evrensel değerlerin tümünü benimsemek ve dıĢ politikada 

mütekabiliyet esası içinde bir iĢ birliğine açık olmakla birlikte; her ulusun 

bağımsızlık yönünde taĢıması gereken değerler ancak ve ancak barıĢ ile 

mümkündür.   

Onun için "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" parolası Atatürk'ü yüksek 

hedefleri tayin eden bir düĢünür, bir cumhuriyetçi, bir devlet ve halk adamı ve 

bir siyaset bilimci olarak dünyanın önünde saygı ile eğildiği Türklüğü ile 

övünen bir lider ve devlet adamı yapmaktadır. Ona duyulan sevgi ve saygı 

büyük bir yıkıntıdan kurtulan Türk vatanını sonsuza dek taĢımakla kalmaz. 

Türkiye Cumhuriyetini yüceltmek ve aydınlatmakla mümkündür. Çünkü 

aydınlık karanlığı ortadan kaldırır. Türk ulusu bunu zekâ ve cesaretiyle 

baĢarabileceği bir olgunluktadır... Çünkü Atatürk sadece Türkiye‟yi değil 

kıskanılan yüzyıllara damgasını vuran bir deha olarak tüm dünyayı 

aydınlatmaya devam etmektedir. 

Özellikle küreselleĢme ile birlikte etnisite algısı ön saflara çıkarılarak 

mozaiklemeye yönelik bir kültürden söz edilmesi; kulluktan vatandaĢlığa geçen 

ülkemizin hem iç ve hem de dıĢ politikalarına aykırıdır. Bu süreç ulusal 

gücümüzün zayıflatılması anlamına gelmektedir. Kaldı ki Erkal‟ın da belirttiği 

gibi “etniklik biyolojik olmaktan çok, kültürel değerlere bütünden veya hâkim 

gruptan birçok alanda yaĢam tarzı farklılığını ifade eder. Etniklik ırki değil; 

kültüreldir. Etniklik kültürel olduğuna göre; kültürün bütün unsurlarını kapsar. 

Sadece dine, dile, örf ve adetler, sanata, kısaca kültürün unsurlarından sadece 

birine göre etniklik belirlenemez(Erkal, 2005, s.134). 

Özellikle yukarıda ifade edilen bilimsel gerçeği geçici sürelerle yönetimi 

ele alan siyasetle ilgilenenler ve yönetenler öncelikle anlamalıdır. Her Ģeyi 

bilmek mümkün değildir. Etrafınızdakiler de sizin bu zafiyetinizden 

yararlanabilirler. Büyüklük algısının patolojik bir dürtü olduğunu kabul ederek, 

kendilerinden menkul bir değer olmadıklarını, bu ülkenin özgürlüğü 

kazandıktan sonra göreve gelebildiklerini asla unutmamalıdırlar. Her Ģeyden 

önemlisi Türk ulusunun parçalanmasına yönelik etnisite algısı yaratmalarının 

çağdaĢlık bir yana, tarihin çok gerilerinde kalan ilkel bir algı olarak yeniden 

değerlendirmeleri gerektiğini Türk halkı siyasal yöneticilere öğütlemektedir. 
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Zira Ġslam dininde de kavmiyet esasının olmadığı geniĢ olarak Ġslam ulemaları 

tarafından da kabul edilmektedir. Son söz tarih her zaman her topluma lider 

bahĢetmez. Ancak bahĢedilen liderlerden sonra gelenler olsa olsa takipçi ve 

yürütücü olabilirler.  

Atatürk adeta çağın ötesini gören çok büyük bir lider  olarak; büyük 

soyumuzun SSCB içinde uzun süre ve asla esaret altında yaĢayamayacağı,  bir 

gün SSCB‟NĠN dağılacağını öngörebilmiĢ ve tarihe önemli bir devlet adamı 

olarak da notu düĢülmüĢtür. Bugün ne yazık ki on yılı aĢan bir iktidar yarının ne 

olacağına dair bir kestirim ortaya koyamamaktadır. 

Bu gerçekler karĢısında Türk milletinin temsilcileri sadece seçilen iktidar 

partileri olmayıp, diğer partilere oy verenlerin de olduğu, hatta oy vermeyen 

Türk halkının da hakkı olduğu mutlaka anlaĢılabilmelidir. Sözlerin içindeki 

gerçekle, ardında yatan gerçeğin açığa çıkması ancak ve ancak milliyetçiliğin 

veciz sözü olan “ Ne mutlu Türküm Diyene” veciz sözün sahibi ve büyük devlet 

adamı ve Türkiye‟nin kurucusu Musatfa Kemal Atatürk‟ü anlayabilmekten 

geçmektedir. 
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„ĠKĠ DUVAR ARASINDA VE ÜZERĠMĠZDE GÖKYÜZÜ:‟ BĠRĠNCĠ 

DÜNYA SAVAġI‟NDA SĠPER DENEYĠMĠNĠN EDEBĠ TEMSĠLLERĠ  

 

Önder ÇETĠN

 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı 1. Dünya SavaĢı edebiyatının tanınmıĢ isimlerinden 

olan Edmund Blunden‟in Undertones of War, Robert Graves‟in Good-bye To 

All That ve Siegfried Sassoon‟un Memoirs of an Infantry Officer adlı 

otobiyografilerine ve Frederic Manning‟in Her Privates We adlı romanına 

odaklanarak subayların ve askerlerin siper savaĢının sonucu olarak 

deneyimledikleri fiziksel ve psikolojik tutsaklık duygusunu ve bunun sonucu 

olarak yasadıkları savaĢ travmasının yansımalarını çevreyle ilgili eleĢtiri ve 

sarsıntı kuramı bağlamında incelemektir.  

Bu makalede Blunden, Graves, Sassoon ve Er Bourne‟un yaĢadıkları 

savaĢ travması içinde bulundukları siper savaĢının doğası ile iliĢkilendirilecek 

ve eserlerde karĢımıza çıkan doğa tasvirlerinin bu travmanın yansımaları olarak 

kabul edilebileceği tartıĢılacaktır. 

Sonuç olarak, bu makalenin amacı 1. Dünya SavaĢı Edebiyatına travma 

ve ekolojik eleĢtiri kuramları çerçevesinden bakmak ve ele alınan eserlerin 

okunmasına farklı bir açıdan bakmayı sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: SavaĢ, sarsıntı, çevrebilim, tutsaklık, otobiyografi, 

roman 

 

 

„WITHIN TWO WALLS AND THE SKY ABOVE:‟ 

LITERARY REPRESENTATIONS OF 

TRENCH EXPERIENCE IN WORLD WAR I 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to discuss the literary representations of 

both physical and psychological confinement of trench life on the Western 

Front during World War I by referring to trauma and ecological literary 

theories. Focusing on literary works such as Edmund Blunden‟s Undertones of 

War, Robert Graves‟s Good-bye To All That and Siegfried Sassoon‟s Memoirs 

of an Infantry Officer and Frederic Manning‟s Her Privates We, 

representations of confinement of the soldiers will be analyzed by conveying 
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the hardships endured in the war field apart from the actual fighting. 

The discussion of the representations of physical and psychological 

confinement in the trench system that is depicted by Blunden, Graves, Sassoon 

and Private Bourne will be associated to the war trauma and it will be 

discussed that nature episodes in these works are the reflections of war trauma 

these characters experienced during the War.  

As a result, while focusing on the physical and psychological 

confinement of the soldiers, the article aims to do a different reading of these 

literary works of First World War literature from the perspective of trauma and 

ecocritical theories.    

Key Words: War, trauma, ecology, confinement, autobiography, novel 

 

Wars have been a part of our culture throughout the recorded history. 

Depending on the historical period and technology acquired, the scale of the 

wars has demonstrated considerable changes influencing the degree of 

destruction induced by the warfare tactics. The consequences of warfare have 

many detrimental aspects ranging from eradication of landscape and extinction 

of species to human casualties and shattered mental health of many war 

veterans. In this respect, The Great War has been recognized as the first global 

war that humankind has ever seen because of the enormous amount of resources 

in terms of manpower. When the technology provided by the Industrial 

Revolution added, The Great War has also become an annulling phenomenon 

that caused millions to die and many more to become disabled or mentally 

unstable. In this global conflict, the Western Front has not only become a 

prominent site that determined the destiny of the war but also introduced the 

concept of trench warfare to the military terminology. Although both sides tried 

to diminish one another‟s resistance, trench warfare was mainly based on the 

stability of the armies. This paper will explore the literary representations of 

trench experience in the Western Front in terms of the physical and mental 

confinement soldiers endured due to the trench system. Focusing on literary 

works such as Edmund Blunden‟s Undertones of War, Robert Graves‟s Good-

bye To All That and Siegfried Sassoon‟s Memoirs of an Infantry Officer and 

Frederic Manning‟s Her Privates We, this paper will also propose that soldiers 

in these literary works cope with trauma of war by turning to nature both during 

and after the War.  

As the hundredth year anniversary of First World War approaches, the 

reminiscence of a formidable past also arises out of the mists of history. Among 

many reasons that the Great War had become a dreadful example of warfare, 

trench experience on the Western Front was the most noticeable phenomenon 

that made the war more dreadful since it depended on both physical and mental 
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attrition. The Western Front ran from the North Sea coast of Belgium southward 

to the Swiss border including key points such as Ypres, Bethune and Arras 

through its course (Fussell, 2000: 36). The vastness of the trench system created 

a confined and traumatic world for the armies because the trench system 

contained twelve thousand miles of trench both British and French combined 

and if the trenches of the Central Powers added to this sum, it would be twenty-

five thousand miles of trenches in total, which would be enough to circle the 

earth for once. Hypothetically, it would be possible to go from Belgium to 

Switzerland underground since the front was a continuous line but again there 

were big mine craters and shell holes at some parts that interfere with the 

seamless structure of the trenches (Barbusse, 1926: 25).  

The trench system was not just a single line but also a complicated web 

of trenches that were used for support, reserve and communication. The most 

important was the front-line trench or fire trench, which was closest to the 

enemy line. Paul Fussell, who was the author of the most famous book on 

World War I, The Great War and Modern Memory (1975), gives a detailed 

image of fire trench structure: 

A firing trench was supposed to be six to eight feet deep and 

four or five feet wide. On the enemy side a parapet of earth 

or sandbags rose about two or three feet above the ground. A 

corresponding “parados” a foot or so high was often found 

on top of the friendly side. Into the sides of trenches were 

dug one- or two-man holes (“funk holes”), and there were 

deeper dugouts, reached by dirt stairs, for use as command 

posts and officers‟ quarters. On the enemy side of a trench 

was a fire-step two feet high on which the defenders were 

supposed to stand, firing and throwing grenades, when 

repelling attack. (Fussell, 2000: 41-42) 

The depth and width of the trenches resembled that of a tomb in which 

the soldiers were buried alive. There was the support trench hundred yards 

behind the front-line trench and the reserve trench was another hundred yards 

back. The communication trenches that ran through them vertically provided the 

connection between these systems. It generally started from a town and went 

underground by the time it reached the reserve trench. In addition to these 

underground trenches, there were smaller and shallower holes called saps that 

were used for observing and listening to the enemy line on No Man‟s Land 

(Fussell, 2000: 41). And the trenches were strategically built to make zigzags in 

a couple of yards intervals that aimed to prevent damage from constant enemy 

shelling. Therefore, walking through a trench required a lot of turns and twists 

(Fussell, 2000: 42).  



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2013 

 

180 
 

However, there were considerable differences in the application of this 

clear-cut definition of trench structure because the British never intended to stay 

in the trenches long enough to make them strong and comfortable and for this 

reason they were “wet, cold, smelly, and thoroughly squalid” (Fussell, 2000: 

43). Besides not all the trenches were built according to the standard 

measurements. At some parts, they were a foot deep in, which a man had to 

crawl in order not to become a standing target.  

The handicaps of trench life were traumatic due to the spatial constraints 

in which soldiers had to live. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 4
th
 edition, (DSM-IV-TR) describes trauma as a “direct personal 

experience of an event that involves actual or threatened death or serious injury 

or other threat to one‟s physical integrity; or witnessing an event that involves 

death, injury or a threat to the physical integrity of another person” (2000: 463). 

On the other hand, MacCurdy discusses that trauma is “any assault to the body 

or psyche that is so overwhelming that it cannot be integrated into 

consciousness. The word „trauma‟ comes from the Greek trauma and means 

„wound,‟ originally referring only to a physical wound but now understood as 

well to be a wound to the psyche”(2007: 16). In addition to the physical 

wounds, the mental wounds were also deeper because they haunted soldiers for 

the rest of their lives. The prospect of getting hit by a shrapnel or a bullet that 

will have them sent behind the front-line was better than staying in the trenches 

because “[t]o be in the trenches was to experience an unreal, unforgettable 

enclosure and constraint as well as a sense of being unoriented and lost. One 

saw two things only: the walls of an unlocalized, undifferentiated earth and the 

sky above” (Fussell, 2000: 51). As the war progressed, the trenches became 

more and more unbearable and medical conditions like trench foot became 

common among soldiers and officers as well due to cold weather and dampness. 

Yet trench foot was just an aspect of traumatic experiences offered by trench 

life.  

In such a restrained space, sanitary conditions were also in terrible state 

since parts of both dead men and horses spread over the area called No Man‟s 

Land, which was a territory that was not claimed by either side, stayed there for 

months becoming a part of the trench they had fallen and creating a smell that 

could be felt miles away before you reached the front (Fussell, 2000: 49). As a 

consequence of such physical conditions, the sanitary state of the trenches also 

presented traumatizing incidents since “the men were not the only live things in 

the line. They were accompanied everywhere by their lice” (Fussell, 2000: 48).  

Traumatic trench life was aggravated most by the shells fired from the 

enemy lines since the shockwave created by the impact was escalated in the 

trenches. Poet Louis Simpson points out to this aspect of the trench life saying, 

“[b]eing shelled is the main work of an infantry soldier, which no one talks 

about. Everyone has his own way of going about it. In general, it means lying 
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face down and contracting your body into as small a space as possible” (qtd. in 

Fussell, 2000: 46). In addition to the spatial restraints endured in the trench life, 

soldiers had to make themselves as small targets as possible in order to protect 

themselves.  

Literary works that will be analyzed in this paper represent the 

entrenched life in on the Western Front from the perspective of the officers in 

the British Expeditionary Force with the exception of private Bourne, the main 

character of Frederic Manning‟s Her Privates We. Although Edmund Blunden, 

Siegfried Sassoon and Robert Graves were officers, their experiences in trench 

life haunted them for the rest of their lives. Their representations of the trench 

life were both vivid and horrific because their traumatic memories did not leave 

their subconscious even ten years after the war when they published their 

works.  

In Undertones of War, Edmund Blunden gives detailed descriptions of 

the trenches. First impressions of Blunden have characteristics of a gothic 

setting. In his first orientation as an officer in the reserve trenches he observed, 

“bones pierced through their shallow burial, and skulls appeared like 

mushrooms” (Blunden, 2000: 11). Blunden, in this scene, was in “the Old 

British Line at Festubert [that] had the appearance of great age and perpetuity; 

its weather-beaten sandbag wall was already venerable. It shared the past with 

the defenses of Troy” (Blunden, 2000: 12). These kinds of scenes were common 

in the trenches because the fallen could not be carried away and the remains of 

the bodies reminded the beholders of the past horrors of the war. In another 

instant, Blunden reports the condition of the trenches as “merely cast-up ridges 

of earth held in places by stakes, wire, hurdles and wooden framework. 

Underneath their floors of planks and slats, water welled and stagnated, and an 

indescribable nocturnal smell, mortal, greenweedy, ratty, accompanied the 

tramp of our boots to and fro” (Blunden, 2000: 19). Beside the condition in the 

trenches, another traumatic aspect was the shelling and mining that aimed to 

destroy the trench system. Blunden gives an account of the shock of a mine 

explosion in the trenches as “a blow in the heart” and he says, “our dugout 

swayed, there were startled eyes and voices” (Blunden, 2000: 27). Right after 

this explosion, He “began to understand the drift of the war; for a deluge of 

heavy shells was rushing into the ground all round, baffling any choice of 

movement” (Blunden, 2000: 27). Casualties of the mine explosion were sixty 

soldiers and Blunden‟s metaphor for the trenches in that sector was “slaughter-

yard.” One of the most shocking incidents that could happen in the trenches was 

to witness a fellow man blown to bits by a shell in such a limited space. During 

his service, Blunden was traumatized by such an incident for the rest of his life: 

… a young and cheerful lance-corporal of ours was making 

some tea as I passed one warm afternoon. Wishing him a 

good tea, I went along three firebays; one shell dropped 
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without warning behind me; I saw its smoke faint out, and I 

thought all was as lucky as it should be. Soon a cry from that 

place recalled me; the shell had burst all wrong. Its butting 

impression was black and stinking in the parados where 

three minutes ago the lance-corporal‟s mess-tin was 

bubbling over a little flame. For him, how could the gobbets 

of blackening flesh, the earth wall sotted with blood, with 

flesh, the eye under the duckboard, the pulpy bone to be the 

only answer? At this moment, while we looked with 

dreadful fixity at so isolated a horror, the lance-corporal‟s 

brother came round the traverse. (Blunden, 2000: 46) 

Such a traumatic scene was common in the trenches in which the death 

lurked around the corner and witnessing such scenes broke the nerve system of 

the soldiers. Edmund Blunden, though an officer, ended his trench career one 

year before the war ended. 

Sassoon got his share from the traumatic experiences of the trenches that 

are quite discernible in his accounts. Compared to Blunden, Sassoon‟s trench 

experience may seem less traumatic because he had to leave the front many 

times due to wounds and sickness. Nonetheless his unstable mental health 

presents itself at the very beginning of his memoir when he says, “as for me, I 

had more or less made up my mind to die because in the circumstances there 

didn‟t seem anything else to be done” (Sassoon, 2000: 1). This suicidal 

confession mostly determined the actions of Sassoon throughout his trench 

experience. He was not prone to the frustrating trench conditions as he recalls, 

“I wasn‟t feeling over bright myself after tramping to and fro in the gluey 

trenches all day. A little rain made a big difference to life up there, and the 

weather had been wet enough to make the duckboards wobble when one 

stepped on them” (Sassoon, 2000: 26). Weather, especially rain, made the 

trench life worse by turning the soldiers imprisonment into a muddy 

catastrophe.  

Sassoon successfully presents the psychological handicaps of the trench 

life when he says, “trench life was an existence saturated by the external senses: 

and although our actions were domineered over by military discipline, our 

animal instincts were always uppermost. While I stood there then, I had no 

desire to diagnose my environment. Freedom from its oppressiveness was what 

I longed for” (Sassoon, 2000: 26). Sassoon‟s constant references to the 

imprisonment in the trench warfare might be evaluated as the degree of trauma 

he experienced. His contrasting narrative also emphasizes the confined 

atmosphere of the trenches and the war in general to that of the outer world, 

which represents freedom.  
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As for Robert Graves‟s trench experience, it was not less traumatizing 

than what Blunden and Sassoon went through. The accounts of Graves in Good-

bye To All That also focus on the dreadful conditions of the trenches. He 

remembers one of his friends say, “we work here all the time, not only for 

safety but for health. Night and day. First, at fire-steps, then at building 

traverses, …; last comes our personal comfort-shelters and dug-outs” (Graves, 

1998: 99). In the trenches, Graves‟s first experience was that of his hands 

getting “sticky with the clay from the side of the trench” and getting “soaked up 

to the calves” as the trench was full of water. (Graves, 1998: 98).  

Apart from the grim existence in the trenches, Graves recalls traumatic 

scenes and incidents similar to Blunden‟s as he sees, “[m]any of the craters 

contained the corpses of men who had been wounded and crept in there to die. 

Some were skeletons, picked clean by the rats” (Graves, 1998: 138-139). 

Perhaps the most traumatic trench experience was being exposed to the nerve 

gas that was intended for the German filling the friendly trenches. Graves 

recalls such a scene in astonishment, “They managed to discharge one or two 

cylinders; the gas went whistling out, formed a thick cloud a few yards off in 

No Man‟s Land and then gradually spread back into our trenches. … The 

confusion in the front trench must have been horrible; … the gas company 

stampeded” (Graves, 1998: 152). War trauma afflicted Robert Graves like 

Blunden and Sassoon. The medical condition called neurasthenia developed in 

Graves as he served for a long time that was tolerable in the trenches, which 

caused him to become apathetic and doped.  

Finally, in Her Privates We by Frederic Manning, an omniscient narrator 

represents trench experience of private Bourne during the Great War. The 

trenches in the novel are presented as unsafe places in which “even on carrying 

parties and in the mere routine work of ordinary trench life in quiet sectors, men 

were killed in rather a casual and indiscriminate way” (Manning, 1999: 69). The 

possibility of being killed at any time in the trench experience was one of the 

most important stressors. And that was why most of the men suffered from 

shell-shock during the war and were declared invalid for service.  

Again the imprisonment that one feels in the trenches worsened because 

of the weather conditions: “In the line there were trenches, which could only be 

kept clear by pumping. Sometimes frost would congeal the mud, and then a 

quick thaw would cause part of a trench to slide in, and it had to be built up 

again: sand-bagged and riveted. [Soldiers] became almost indistinguishable 

from the mud in which they lived” (Manning, 1999: 183). Ordinary soldiers like 

private Bourne were much more exposed to the poor conditions in the trenches, 

as they had to carry out jobs like pumping the water out or repairing the walls 

and digging new trenches. 
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Nonetheless the trenches were bleak and isolated places and the 

atmosphere described in the novel shows the oppressive atmospehere, “the 

trenches by day were as forlorn and desolate as by night, but without the 

enveloping mystery. Everything was stark, bare and cold; one crept within the 

skeleton ribs of earth” (Manning, 1999: 241). Unlike Blunden, Sassoon and 

Graves, private Bourne‟s trench experience ends with his death when he was 

returning from a raid on the German front. The death of Bourne which might be 

both shocking and traumatic to the reader, was something common on the 

Western Front as Paul Fussell also comments, “in these hole and ditches 

extending for ninety miles, continually, even in the quietest times, some seven 

thousand British men and officers were killed and wounded daily, just as a 

matter of course. „Wastage,‟ the Staff called it” (2000: 41). Bourne as a fictional 

character represents an ordinary soldier in the front line and his experience is 

more traumatic than the officers in the army. 

Physical and mental confinement of the authors of three autobiographies 

and private Bourne in Her Privates We amounted to unbearable level at times 

when they needed to cope with the dreadful incidents they experienced in the 

trenches. The common characteristic of all the literary and fictional characters 

analyzed so far was that they felt a sense of freedom when they spend time in 

nature. The nature episodes in the representation of trench experience were a 

means of coping with war trauma. As Paul Fussell suggests, 

[r]ecourse to pastoral is an English mode of both fully 

gauging the calamities of the Great War and imaginatively 

protecting oneself against them. Pastoral reference, whether 

to literature or to actual rural localities and objects, is a way 

of invoking a code to hint by antithesis at the indescribable; 

at the same time, it is a comfort in itself, like rum, a deep 

dugout, or a wooly vest. (2000: 235) 

MacCurdy suggests that “normal memories are mutable because once 

information is coded into a meaning scheme, the individual bits of data are no 

longer important, and indeed are often forgotten. Traumatic memories retain 

their imagistic quality precisely because they are not coded unto a meaning 

scheme. They are too overwhelming for that. That‟s the definition of trauma” 

(2007: 25). Considered from MacCurdy‟s perspective, I will propose that war 

trauma such as imprisonment and shell-shock caused by entrenched life on the 

front, is reflected in the literary works as nature episodes. Blunden, Sassoon and 

Graves wrote their autobiographies ten years after the war, which could mean 

that the nature episodes in their memoirs were “uncoded meaning schemes” of 

their traumatic memories. For example, Sassoon, after a long day, decided to 

walk over the trenches and he explains his emotions as such: “The landscape 

loomed around me, and the landscape was life, stretching away and away into 

freedom” (Sassoon, 2000: 24-25). The trench life, which battered the man 
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physically and mentally was compensated with the sense of freedom provided 

by the landscape‟s soothing atmosphere. Robert Graves also accounts for such 

recuperative moments as he recalls, “I lay on the warm grass and watched 

airplanes flying above the trenches pursued by a trail of white shrapnel puffs” 

(Graves, 1998: 108). As the trench experience was associated with being shelled 

all the time, basking on the grass where shells used to fall can be considered as 

a regenerative effect on the mental health. Edmund Blunden gave accounts of 

such nature episodes contrasting it to the bleak atmosphere of trench 

experience. To give an example, as Blunden‟s Company starts from the rest 

billets as he observes: 

Acres of self-sown wheat glistened and sighed as we wound 

our way between, where rough scattered pits recorded a 

hurried firing-line of long ago. Life, life abundant sang here 

and smiled; the lizard ran warless in the warm dust; and the 

ditches were trembling quick with odd tiny fish, in the world 

as remote as Saturn. (Blunden, 2000: 21)  

Blunden‟s moment can be considered as a compensation for going into 

the trenches once more and experiencing the sense of imprisonment until next 

relief by some other company. In Her Privates We, the nature episodes appear, 

though scarcely throughout the narrative, and in one of them, while Bourne‟s 

company was on the move, the narrator points out to the landscape: “On the 

other side of the road pollarded willows leaned away from them to overhang a 

quick flowing river, full of bright water” (Manning, 1999: 47). These bits of 

nature episodes were moments in which soldiers rested their psyche without 

having to think about troubling and imprisoning trench experience.  

To conclude, the trench experience, which was a distinctive characteristic 

of the First World War, led to the discovery of many psychological conditions 

that still affect the victims of trauma at present. Along with the high risk of 

fatality, the trench life, which was constructed on the basis of imprisonment, 

provided physical and mental problems for hundreds of thousands of men on 

the Western Front. In the literary representations of the war, the effects of war 

trauma are quite noticeable. As a result of this trauma, the retreat to nature for 

Blunden, Sassoon and Graves and Bourne meant escape from the imprisonment 

of the trench experience during the war. They coped with war trauma by 

seeking refuge in the landscape that had a recuperative power. Blunden, 

Sassoon and Graves were connected to nature in a way that enabled them to 

cope with their traumatic experiences but it was not the only aspect of their 

connection; the nature episodes were the manifestation of their traumatic war 

experience.  
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FETHULLAH ġĠRVÂNÎ VE KANTEMĠROĞLU‟NDA 

MÛSĠKÎ TERĠMLERĠNE DÂĠR 

Özgen KÜÇÜKGÖKÇE
*
 

 

ÖZET 

Mûsikî dilinde anlatımın en önemli bölümü terimlerdir. Terim genel 

olarak özel alanların kavramlarına verilen addır. Edvârlarda kullanılan mûsikî 

terimleri dönemlere göre farklılıklar göstermektedir. Özellikle Türk 

Mûsikîsi‟nin önemli dönemlerinden olan XV.yy ve XVII. yy edvârlarında bu 

farklılıkların nasıl yansıdığı Geleneksel Türk Sanat Mûsikîsi açısından önem 

taĢımaktadır. Fethullah ġirvânî‟nin “Mecelletun fi’l- Mûsîka” ve 

Kantemiroğlu‟nun “Kitâbu İlmi’l-Mûsikî alâ vechi’l-Hurûfât” adlı edvârları, ait 

oldukları dönemin mûsikî özelliklerini yansıtan önemli eserlerdir. Bu makalede, 

sözünü ettiğimiz iki edvârda mûsikî terimlerinin kullanımındaki farklılıklar 

ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır. Öncelikle dil etkileĢimi, eğitim ve yaĢanılan 

çevrenin büyük etkisi olduğu görülmüĢtür. XV. yy‟dan günümüze kadar hiç 

değiĢmeden gelen terimler olduğu gibi XVII. yy‟da değiĢime uğradığı 

gözlemlenmiĢ ve bugüne gelinceye kadar tekrar bir değiĢime maruz kaldığı 

görülen terimlere de rastlanılabileceği gerçeği ortaya çıkmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Mûsikî Terimleri, Edvâr, ġirvânî, Kantemiroğlu. 

 

 

CONCERNING MUSICAL CONCEPTS IN FETHULLAH 

ġĠRVÂNÎ AND KANTEMĠROĞLU  

 

ABSTRACT 

The terms consist the most significant aspect of expression in mûsikî 

language. Term, in general, is a name given to the concepts of the special 

fields. The mûsikî terms used in edvârs vary according to historical periods. 

Especially, how these differences are reflected in the edvârs written in 15th and 

17th centuries that are important periods of Turkish music is of significance in 

regard to Traditional Turkish Art Music. Fethullah ġirvânî's “Mecelletun fi’l- 

Mûsîka” and Cantemir's “Kitâbu İlmi’l-Mûsikî alâ vechi’l-Hurûfât”  edvârs are 

important works reflecting the musical qualities of the periods they belong to. 

In this article, the differences in the usage of mûsikî terms between these two 
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edvârs are tried to be manifested. First of all, it is seen that verbal interaction, 

education and environmental factors have great impact on this issue. While 

there are some terms that haven't changed at all since the 15th century, the fact 

that there can be some terms that changed in the 17th century and has gone 

through some changes up until present day became evident. 

Keywords: Mûsikî Terms, Edvâr, ġirvânî, Kantemiroğlu 

 

GĠRĠġ 

Türk müzik kültüründe, kuramsal yapının kökleri dünya coğrafyası 

üzerinde çok geniĢ bir alana yayılmıĢtır. Geleneksel müziğimizi oluĢturan temel 

kuralların, zaman ve mekân içerisinde farklı müzik kültürleriyle güçlü 

bağlantıları mevcuttur. Günümüzde uygulanan kuralların zaman zaman farklı 

kültürlere uzanan bu karmaĢık köklerinin gün ıĢığına çîkarılabilmesi için eski 

müzik kuramcıları tarafından yazılan eserlerin ele alınarak, incelenmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eserler arasında, Osmanlı döneminde yazılmıĢ olan 

Türkçe mûsikî yazmaları önemli bir yere sahiptir. Bu yazmalar ise, IX. 

yüzyıldan itibaren yazılmaya baĢlanılan erken dönem eserleri ile iliĢkilidir. 

Edvâr adı verilen tüm bu el yazmaları, mûsikî ile ilgili kuramların günümüze 

gelmesini sağlamıĢtır. Ortaya konulan kuramların sağlıklı bir Ģekilde 

anlaĢılabilmesi için öncelikle dönemin ifade tarzını yansıtan terimlerin 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Terim, genel olarak özel alanların kavramlarına verilen addır. Bir bilim, 

sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı 

karĢılayan kelime anlamındadır. Bir bilim dalını ifade etmenin en doğru yolu, 

ilgili terimlerle açıklamaktır. Sanat alanında da ifadenin en önemli bölümünü 

terim kavramı oluĢturmaktadır. Türk Mûsikîsinde terim kavramı baĢlıbaĢına 

önemli bir konudur. Terim kelimesinin eski dilde karĢılığı “ıstılâh”dır. Mûsikîde 

terim kavramının önemini vurgulayan ve üzerinde ciddi çalıĢmalar yapan ilk 

kiĢi Hüseyin Sadettin Arel‟dir. (Atasoy, 1993, s.1) 1894‟te Kâzım Uz, “Mûsikî 

Istılâhatı” adıyla bir eser yazmıĢtır. Eserinde alfabetik sırayla mûsikî terimlerini 

açıklamıĢtır. Daha sonra bu eser, yeni yazıya çevrilerek ve ekler de katılarak 

Gültekin Oransay tarafından 1964‟te yeniden yayınlanmıĢtır.  

  Mûsikîde kuramların yazılmaya baĢlanılmasıyla birlikte terimler 

kullanılmaya baĢlanılmıĢ ve bu kullanım geliĢerek devam etmiĢtir. Dilde 

görülen etkileĢim, terim olgusunu da etkilemiĢ ve XV. yy‟da edvâr yazımlarıyla 

doruk noktasına ulaĢmıĢtır. Terimler; kuramcılar ve dönemlere göre farklı 

kapsamlarda kullanılmıĢtır. GeçmiĢten günümüze gelen el yazmalarını tam 

olarak anlamak için mûsikî terimlerinin hangi anlamda kullanıldığını bilmek 

gerekliliği vardır. Bu sebeple, yapılan her araĢtırmada, karĢılaĢılacak olan 
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mûsikî terimlerinin doğru olarak anlaĢılması çalıĢmaların temelini 

oluĢturmaktadır.    

Makalemiz, XV. ve XVII. yy edvârlarındaki mûsikî terimleri üzerine 

yaptığımız bir incelemedir. Dönemlerinin önemli mûsikî bilginleri olarak 

bilinen ġirvânî ve Kantemiroğlu‟nun mûsikî üzerine yazdıkları edvârlar, 

günümüze kadar ulaĢabilmiĢ ve çeviri yazımları yapılmıĢ eserlerdir. Öncelikle, 

edvârlarını daha iyi özümseyebilmek için bu iki mûsikî bilgini ve edvârları 

hakkında bilgi vereceğiz. Daha sonra ise edvârlarındaki mûsikî terimleri üzerine 

yaptığımız incelemeyi aktaracağız. 

Ġncelememiz çerçevesinde XV ve XVII. yy‟da yazılmıĢ iki edvârın çeviri 

yazımları taranarak mûsikî terimleri tasnif edilmiĢtir. Tasnifte izlenilen yöntem; 

iki edvârın içeriğini oluĢturan, perde, aralık ve makâm konuları ile ilgili 

terimlerin kullanımındaki farklılıkları ortaya koymak için bu terimlerden temel 

teĢkil edenlerin tespit edilip, farklılıkları sebep ve sonuçlarıyla incelemektir.  

Edvârlar,  hazırlayanların bireysel yaklaĢımının izlerini taĢıdığı için, 

yazarların kiĢisel özellikleri, doğdukları ve yaĢadıkları yer, nerede ve nasıl 

eğitim aldıkları ve de sosyal çevredeki konumları önem taĢımaktadır. Bu 

sebeple, edvârlar üzerine bir çalıĢma yapıldığında, belirttiğimiz kriterlerin 

dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz. Özellikle farklı yüzyıllardaki edvârlar 

konu edinilecek ise belirttiğimiz kriterlere ek olarak dönemin farklı yaklaĢımları 

da göz önüne alınmalıdır. 

 ġirvânî (1417-1486) XV. yy‟da yaĢayan ilim adamlarımızdan ve mûsikî 

kuramcılarımızdandır. Bugün Azerbaycan‟da bulunan ġirvân‟da doğmuĢtur. Ġlk 

öğrenimine babasının yanında baĢlayan ġirvânî, daha sonra Serahs ve Tûs‟da 

eğitimine devam etmiĢtir. Semerkant‟da Uluğ Bey‟in kurduğu medresede 

öğrenim gören ġirvânî, burada usûl-i fıkıh, mantık, kelam, astronomi ve 

geometri ve diğer riyâzî (matematik) ilimler üzerinde çalıĢmıĢtır. 

Semerkant‟taki bu eğitiminden sonra ġirvân‟a dönerek dersler vermeye 

baĢlamıĢ ve resmi görevlerde bulunmuĢtur. Hocası Kadızâde‟nin tavsiyesi ile 

Anadolu‟ya gitmiĢtir. Burada dersler vermiĢ ve 1453‟de “Mecelletun fi’l- 

Mûsîka” adlı eserini Fatih Sultan Mehmet‟e ithaf etmiĢtir. ġirvânî, Uluğ Bey 

Medresesi‟nde yetiĢtikten sonra Anadolu‟ya matematik, astronomi ve coğrafya 

gibi ilimleri götüren ve yayılmasını sağlayan iki ünlü alimden biridir. Diğeri ise 

Ali KuĢçu‟dur. ġirvânî, zamanındaki meĢhur âlimlerden ders almıĢ, dînî ve 

pozitif ilimlerde kendini çok iyi yetiĢtirmiĢtir. Özellikle Astronomi ve 

Matematikte tanınmıĢ olan ġirvânî‟nin, kelâm, tefsir ve mûsikî alanında eserleri 

bulunmaktadır. (Can, 2001, s.4) 

AraĢtırmalar, ġirvânî‟nin mûsikî ile ilgili özel bir eğitim aldığına dair bir 

bilgiye rastlanmadığını göstermektedir. Hatta mûsikî ile ilgili, “Mecelletun fi’l-

Mûsîka” adlı risalesinden baĢka bir çalıĢmasının olmadığı tespit edilmiĢtir. 

Hânende ve sâzende olduğuna dair bir belgeye de rastlanılmamıĢtır. Bu bilgiler, 
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mûsikî kuramı ile ilgili bir eser yazmıĢ olmasının müspet ilimlere olan 

ilgisinden ve hizmet etme duygusundan kaynaklandığını akla getirmektedir. 

Risâlede; aralıklar konusunu çok derin ve içinden çıkılmaz matematiksel 

ifadelerle anlatması, ġirvânî‟nin matematik ilmine olan daha büyük yatkınlığını 

ispatlamaktadır. Risâleyi, Ġbn Sînâ‟nın “eş-Şifâ”sı ve Safiyyu‟d-Din‟in “el-

Edvâr”ından alıntı yaptığı bilgiler ıĢığında yazdığı bilinmektedir. Bunlara 

rağmen eserinin, sözünü ettiğimiz kuramcılar ve hatta çağdaĢı olan Ladikli 

Mehmed Çelebi‟nin eserlerinden daha mükemmel ve içeriği açısından daha 

geniĢ olduğu savunulmaktadır. (Akdoğan, 1996, s.12-13) 

Arapça yazılan eser, Farslar, Araplar ve hatta Horasan, Irak ve Anadolu 

arasındaki icra ve sanat ıstılâhatlarındaki farklılıklara iĢaret etmesi yönünden 

önem taĢımaktadır. Edvâr‟da sayılar ve matemetikle ilgili oranlar, aralıklar ve 

değerleri, te‟lif konusu, pest ve tiz nâğmeler ve sebepleri, pest ve tiz seslerin 

karĢılıkları, aralıkların toplanması, edvâr (makâmlar), makâmların tesirleri ve 

icrâ edileceği vakitler, usûller hakkında bilgiler bulunduğu bilinmektedir. 

 ġirvânî Edvârı üzerine yapılan araĢtırmalara göre; makâm, icrâ ve usûl 

konularında, geliĢme çağına ait bir kuram kitabı olması nedeniyle, kendisinden 

önce yazılan kuram kitaplarından daha fazla bilgi içermekle birlikte, yazarın 

referans olarak gösterdiği Safiyyu‟d-Din ve Ġbn Sînâ‟nın bugün mevcut 

eserlerinde bulunmayan bilgileri içermesi bakımından edvârın önemi bir kez 

daha göz önüne çıkmaktadır. (Akdoğan, 1996, s.XII)  

XV. yy kültür ve sanat açısından geliĢme, ilerleme dönemidir. Mûsikî 

alanında yapılan çalıĢmalar göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Edvâr yazımı, 

nazari kuralların ortaya konulması ve bunların uygulamaya geçilmesinde 

önemli bir adımı teĢkil etmektedir.  Ġlim ve edebiyat dilinde Arapça ve Farsça 

ön plana çıkmıĢtır. Bu dillerin yanı sıra Yunanca, Latince ve Ġtalyanca kelimeler 

de yazı diline girmiĢtir.  

XVII. yy da Türk Mûsikîsi açısından önemli bir zaman dilimidir. Aslında 

bu yüzyıl Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun duraklama dönemidir. Ancak Osmanlı 

medeniyeti bu süreçte özellikle bazı sanat alanlarında mükemmellik dönemini 

yaĢamıĢtır. Mûsikî hayatı sarayın dıĢına çîkarak, devlet adamları ve sultanların 

saraylarına ve hatta varlıklı kiĢilerin konaklarına kadar taĢınmıĢtır. Türk 

Mûsikîsi özellikle Sultan IV. Mehmet‟in saltanat döneminde büyük ilerlemeler 

kaydetmiĢtir. XVII. yy‟ın sonlarına doğru Türk Mûsikîsi‟ndeki nota yazısı 

eksikliğinden dolayı büyük kayıplara uğradığını gören iki kiĢi Ali Ufki ve 

Kantemiroğlu‟dur. Batı notası Ali Ufki‟nin aracılığı ile Türk Mûsikîsi‟ni ifade 

etmede kullanılmıĢtır. Kantemiroğlu da o gün kullanılan yazı harflerimizden bir 

harf nota yazısı oluĢturmuĢtur. 327 eseri (edvârdaki noksan kısma göre belki 

biraz daha fazla) oluĢturduğu nota yazısı ile edvârında yayınlamıĢtır. (Üngör, 

1976, s.12) 
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XVII. yy‟da mûsikî alanında yazılan kitap sayısında artıĢ da önemli bir 

geliĢmedir. Yazımdaki ilerleme, mûsikîyi ifade etmede kullanılan terimlerin de 

değiĢimi ve artıĢını beraberinde getirmiĢtir. Bu alanda en belirgin örnek, 

makalemizde ele aldığımız Kantemiroğlu‟dur. 

Kantemiroğlu, Romenlerin deyimiyle “Dimitrie Cantemir”, Batılıların 

deyimiyle de “Demetrius Cantemir” Boğdan Beyliğine bağlı Moldovya asıllıdır. 

26 Ekim 1673 Boğdan‟ın baĢkenti YaĢ‟da doğmuĢtur. 1687- 1691 yılları 

arasında Ġstanbul‟da bulunan Dimitri Kantemir, Topkapı Sarayı‟nda Enderun‟a 

alınmıĢtır. Burada Türk dili, Türk Mûsikîsi, Farsça ve Arapça öğrenmiĢtir. 

Ġslam Kültürü ile tanıĢmıĢ, devrin tanınmıĢ değerli hocalarından felsefe, tarih, 

matematik ve coğrafya ilimlerini de öğrenmiĢtir. Ayrıca Patrikhane‟deki 

Akademi‟ye de devam etmiĢ ve Grek, Latin kültürlerini de tanımıĢtır. Sultan III. 

Ahmed döneminde ahlak, edebiyat, felsefe ve mûsikî alanlarında ilk eserlerini 

yazmıĢtır. Enderun‟da edindiği mûsikî bilgileri ıĢığı altında Türk Mûsikîsi 

kuramını en ince ayrıntısına kadar öğrenmiĢ ayrıca tanbur ve ney çalma 

konusuna büyük titizlikle eğilmiĢtir. Türk Mûsikîsi ile ilgilenen kiĢilerin nota 

yazısı kullanmamaları dikkatini çekmiĢ, harfler ve sayılar kullanılarak yazılan 

bir nota yazısı oluĢturmuĢtur. Daha sonra mûsikî üzerine bir kitap yazarak nota 

yazısının tanınması ve yaygınlaĢmasını amaçlamıĢtır. Bu çalıĢmalarının yanı 

sıra Türk Mûsikîsi alanında yapmıĢ olduğu besteleri de ilgi çekicidir. Kitabında 

kendi adı ile verilmiĢ 15 saz eseri notası bulunmaktadır. Bestekârı 

belirtilmemiĢ, bir peĢrev ve bir “Külliyât-ı Makâmât”ın da Kantemiroğlu‟nun 

eseri olduğu düĢünülmektedir. Ayrıca çeĢitli kaynaklarda Kantemiroğlu‟na ait 

16 bestenin de günümüze geldiği bildirilmektedir. Eugenia Popescu-Judetz‟e ait 

“Prince Dimitrie Cantemir” adlı eserde Kantemiroğlu‟na ait eser sayısı 50 

olarak verilmiĢtir. (Tura, 2001, s.XXVI) Ethem Ruhi Üngör,  Mûsikî 

Mecmuası‟nda yayınladığı bir yazısında beste sayısını 55 olarak vermiĢ, bu 

sayının araĢtırmalarla yeni besteleri gün ıĢığına çîkarılarak artabileceğini 

belirtmiĢtir. Önemle üzerinde durduğu bir husus da Kantemiroğlu Edvârı‟nda 

170- 180 kadar “lâedri” eserlerden bir kısmının kendisine ait olabileceğidir. 

(Üngör, 1976, s.9)  

Kantemiroğlu, Boğdan‟ın baĢkenti YaĢ (IaĢi)‟de güzel sanatlar ve ilahiyat 

hakkında aldığı eğitimlerden sonra Ġstanbul‟da Türk dili ve Ġslam dini üzerine 

eğitimine devam etmiĢtir. Kültürü öğrenme ve benimseme hevesi sayesinde 

geniĢ bir kültür çevresi edinmiĢtir. Doğu kültürünü özümsemiĢ ve eserlerinde bu 

etkiyi hissettirmiĢtir. KiĢiliği gibi eserinin de doğu ve batı kültürel sentezinin 

ürünü olduğu dikkati çekmektedir. 

1699 Karlofça AntlaĢması‟ndan sonra Osmanlı Ġmparatorluğunda 

özellikle Ġstanbul‟da Batı kültürüne daha fazla ilgi duyulduğu bilinmektedir. Bu 

ilginin doğal bir etkisi olarak XVIII. yy‟ın ilk yarısında “Lâle Devri” adı ile 

anılan bir kültür hareketi cereyan etmiĢtir. Kantemiroğlu‟nun yazdığı ahlâk, 
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edebiyat, felsefe ve mûsikî alanında yazdığı ilk eserler de bu döneme 

rastlamaktadır. (Sava, 1976, s.6-8) 

Kantemiroğlu‟nun mûsikî alanında yazdığı, “Kitâbu İlmi’l-Mûsikî alâ 

vechi’l-Hurûfât” adını verdiği eseri, araĢtırmamızda onun mûsikî görüĢü 

hakkında bize ıĢık tutacaktır. Kısaca “Kantemiroğlu Edvârı” adıyla anılan eser, 

Yalçın Tura tarafından çeviriyazı, sadeleĢtirilmiĢ metin ve tıpkıbasım olarak 

kitap halinde yayınlanmıĢtır. Tura‟nın yaptığı çalıĢma, kuram ve notalar olmak 

üzere iki ciltten oluĢmaktadır. Tura‟nın kitabından anlaĢıldığına göre; 

Kantemiroğlu Edvârı‟nın kuram kısmında öncelikle, “İşâret-i Perdehâ-yı 

Mûsikî” (Müzikte kullanılan perdelerin iĢaretleri) baĢlığı ile bir bölüm 

ayrılmıĢtır. Daha sonra perde, âgâze, nağme, terkîb ve makâm gibi mûsikînin 

ana terimlerinin tanımlarına yer verilmiĢtir. Kantemiroğlu‟nun makâm 

sınıflandırmaları ve kendisinden önceki kuramcıların ana makâm tartıĢmasına 

katılmayarak, herhangi bir makâmı ana makâm saymaması ilgi çekicidir. 

Sürelerin belirtilmesinde ise harf imlerinin altına koyduğu rakamlarla sürelerin 

ifadesi esas alınmıĢtır. Eserde, perdeler, aralıklar ve makâmlardaki uyuĢma ya 

da çatıĢma konusu için de bir bölüm ayrılmıĢtır. Bir diğer bölümde, eski 

kuramcıların görüĢlerine, makâm ve perde tanımlamalarına yer verilmiĢtir.  

Kantemiroğlu, usûl konusunda yirmi dört usûl adı vererek, bunların 

vuruluĢlarını Ģekiller üzerinde göstermiĢtir. Kitabın son bölümü mûsikî icrası ve 

beste türleri üzerinedir. Tura, ikinci ciltte ise Kantemiroğlu‟nun notaya aldığı 

çeĢitli bestekârlara ve kendisine de ait olan toplam 355 eser notasını 

yayınlamıĢtır.  

Kantemiroğlu mûsikî kuramı ile ilgili bilgiler verirken eserinde sürekli 

“MûsikîĢinâsların ġeyhi” olarak adlandırdığı bir kiĢiden söz etmiĢtir. 

GörüĢlerinin pek çoğunu onun fikirlerine dayandırmıĢtır. Tam adıyla ilgili bilgi 

vermemiĢtir. Ancak bu kiĢinin, mûsikî görüĢlerinin benzerliğinden, Safiyyu‟d-

Din ya da Abdülkâdir Merâgî olabileceği kanaatindeyiz.  

Makalemizin bu bölümünde ġirvânî‟nin “Mecelletun fi’l- Mûsîka” ve 

Kantemiroğlu‟nun “Kitâbu İlmi’l-Mûsikî alâ vechi’l-Hurûfât” adlı eserlerinde 

kullanılan mûsikî terimlerinden birkaçı karĢılaĢtırmalı olarak açıklanmıĢtır. 

Günümüzle de karĢılaĢtırma yapılabilmesi için, öncelikle her bir terimin mûsikî 

terimleri sözlüklerindeki tanımına yer verilmiĢtir. Terimlerin sıralanmasında 

alfabetik sıra gözetilmiĢtir.  

Mûsikî Terimleri 

Âğâze: Farsça, âğâz baĢlangıç kökünden gelen bu deyim, ses vermeye 

baĢlama, ses verme anlamında kullanılmıĢtır. (Özön, 1979, s.11)  

Kazım Uz, ıstılâhatında âvâze olarak verdiği terimin, âvâz (ses) 

kökünden geldiğini ve XIII-XVI. yy yazarlarına göre makâmların ayrıldığı dört 

türden birisi olduğunu belirtmiĢtir. Âğâz olarak verdiği terimin ise bir beste 
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veya Ģarkıya baĢlamak manasında kullanıldığını belirtmiĢtir. (Oransay, 1964, 

s.8-10) 

XV. yy‟da hatta XIII-XVI yüzyıl yazarlarına göre âğâze, ses, sadâ 

anlamında kullanımından daha çok makâmların ayrıldığı dört türden biri olarak 

ifade edilmiĢ ve kullanılmıĢtır.  

ġirvânî, âğâze tanımında makâmların ayrıldığı dört türden birisidir 

görüĢüne katılmıĢ ve eserinde altı âğâze adı vermiĢtir. Ancak ġirvânî, 

risâlesinde sadece oniki makâmın dizi ve aralıklarını Ebced nota yazısı ile 

vermiĢ, âğâze ve Ģûbelerin ayrıntılı olarak açıklamasına bu risâlenin sayfaları 

yeterli değildir diyerek onları açıklamamıĢtır. (Akdoğan, 1996, s.226) Bu 

sebeple, ġirvânî‟nin âğâzenin oluĢumu ile ilgili görüĢleri hakkında bilgi 

edinemiyoruz. 

Âğâze Kantemiroğlu‟nda “ses”, “sadâ” anlamında kullanılmıĢtır. 

Kantemiroğlu, âğâzeyi tanımlarken aslında tek bir perdeden söz etmektedir. Ses 

veya sazla tam veya yarım perdelerden birinin bir baĢka sese geçmeden bir süre 

devamlı olarak seslendirilmesi ile âğâze edilmiĢ olunacağını belirtmiĢtir. Ancak 

bunun asla belirli bir makâmın icra edildiği anlamına gelmeyeceğini de 

vurgulamıĢtır. (Tura, 2001, s.39) Âğâze teriminin ses, sadâ kelime anlamı ile 

örtüĢecek Ģekilde bir mûsikî terimi olarak kullanımı Kantemiroğlu ile yerini 

bulmuĢtur.  

Bu‟d (Buud): Aralık, iki ses arasındaki mesafe. 

Çeviriyazımlarda aralık olarak karĢılık bulan bu‟d terimi, Kazım Uz‟un 

Istılâhatı‟nda Ģöyle açıklanmıĢtır: “Alat-ı mûsikîyenin perdelerini vuku’a 

getiren tel veya kirişlerin boyuna denir ki buna fasıla dahi denir.” (Oransay, 

1964, s.14) 

ġirvânî bu‟d terimi için Ģu açıklamayı yapmıĢtır: “Farklı tizlik ve 

peslikteki iki nağmenin, sanki aralarında peslikten tize doğru bir mesafe varmış 

gibi bir araya getirilmesidir.” (Akdoğan, 1996, s.206) 

ġirvânî, makâm ve terkîblerin oluĢumunda önemli yapı taĢı olan 

aralıkların adlandırılmasında belirli terimler kullanmıĢtır. Bu terimler Ģunlardır: 

Ellezî bi‟l-Erba (zu‟l-erba): Dört ses ve üç aralıktan oluĢmaktadır. Tam 

dörtlü aralığı demektir.  

Ellezî bi‟l-Hams (zu‟l-hams): BeĢ ses ve dört aralıktan oluĢmaktadır. 

BeĢli aralık demektir. 

Ellezî bi‟l-Küll ( Zu‟l-Küll): Sekiz ses ve yedi aralıktan oluĢmaktadır. 

Sekizli ya da bir oktav demektir. 

Ellezî bi‟l-Küll merrateyn: Ġki oktav 
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Kantemiroğlu, ġirvânî gibi aralık kavramına bir matematik ilmi gibi 

yaklaĢmamıĢtır. Mûsikîyi, harf ilmi olarak açıklamıĢ. Terkîblerin harflere 

benzediğini, uygun harflerin bir araya getirilmesiyle nağmenin oluĢtuğunu ve 

bunların makâmları meydana getirdiğini belirtmiĢtir. Aralık kavramından çok, 

perdelerin uygun bir Ģekilde ardarda sıralanmasının önemli olduğunu 

vurgulamıĢtır. Uyumsuz perdelerin bir araya getirilebileceği durumları da 

belirtmiĢtir.  

Cem: Toplama, bir yere getirme.  

Cem, toplama ifadesinden de anlaĢıldığı gibi biraraya getirilen, beste 

oluĢturulan nağmeler topluluğudur. XV. yy edvârlarında yazarların cem terimini 

çokça kullandığı dikkati çekmiĢtir. ġirvânî, çağdaĢları gibi Edvârı‟nda cem 

terimini kullanmıĢ ve Ģöyle bir açıklamaya yer vermiĢtir:  “Nağme ikiden fazla 

olursa, bunların hepsi Cem diye isimlendirilir ki, cem’in ilk mertebesi üç 

nağmedir. Cem, uygun (mülayim ve uygun olmayan, düzensiz (mütenâfür) 

olmak üzere iki çeşittir. Mülayim olan cem, lahn diye adlandırılır.” (Akdoğan,  

1996, s.207) 

Kantemiroğlu, nağmelerin biraraya toplanması ve beste oluĢturulması 

konusuna değinmiĢ hatta beste yapılmasında uyulması gereken kuralları da 

vurgulamıĢtır. Ancak bu ifadeleri içinde cem terimini kullanmadığı 

çeviriyazımlardan ortaya çıkmaktadır. 

Hânende, Sâzende: Hânende; “ırlayıcı, beste veya şarkı okuyan ademe 

denür”. Sâzende; “Alat-ı mûsikîyeden her kangısı olur ise olsun ahenk edüb 

çalan ademe denür.” (Oransay, 1964, s.29, 60) 

 ġirvânî ve eseri hakkında yaptığımız araĢtırmalar göstermiĢtir ki; 

ġirvânî, ud ve diğer müzik aletleri hakkında hiçbir açıklamayı risalesine dahil 

etmemiĢtir. Telhin ve teganni olarak adlandırdığı Ģarkı söylemek, nağme ile Ģiir 

seslendirmenin haram ve kasten bunların dinlenilmesinin haram kabul edildiği 

görüĢünde olduğu bilinmektedir. (Akdoğan, 1996: 66) Risalesinde kurama 

büyük önem veren ilim adamı ġirvânî‟nin, uygulamaya haram ve günah olduğu 

düĢüncesiyle karĢı olduğu görülmektedir. Bu sebeple de risalesinde çalgılar ve 

icra ile ilgili bilgilere yer vermemiĢtir. Bu alandaki mûsikî terimleri konusunda 

kuramsal bilgiler içerisinde geçen birkaç terim haricinde bilgi sahibi 

olamıyoruz. 

ġirvânî Edvârı‟nda “Ehlü‟l amel”, icracı olarak geçmektedir. Ses veya saz 

olarak ayırmamaktadır.  (Akdoğan, 1996, s.214) 

Kantemiroğlu, Edvârı‟nda mûsikî icrasına bir bölüm ayırmıĢtır. “Fasl ü 

İcrâ-yı Mûsikî alâ Vech-i Nev” baĢlığı ile verdiği bölüm, türlere göre mûsikî 

icrası ve fasılı içermektedir. Mûsikînin iki Ģekilde icra edildiğini, birinin nefesle 

diğerinin sazla olduğunu belirtmiĢ, nefesle icra yapan kiĢiye hânende, sazla icra 

yapan kiĢiye de sâzende adı verilir demiĢtir. (Tura, 2001, s.172) 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2013 

195 

 

Hâdd: Tiz. 

ġirvânî tiz perdeler için hâdd terimini kullanırken, Kantemiroğlu, tiz 

sözcüğünü kullanmayı tercih etmiĢtir.  

Îka:  “Safiüddin Abdülmümi’in lisan-ı Farisi üzre olan telifatından olup 

Sultan Murad Hân’ısani bib Sultan Mehemmed hazretlerinin emr-i hümâyunlar 

ile “Ahmedoğlu Şükrullah” nam mûsikîşinasın tercüme etmiş olduğu bir 

edvârda nağmenin birbirine muvafık veya muhalif olmasına “te’lif” ve nağme 

arasında bulunan zemana da “îka” denildiğini ve bir nağmede hâsıl olacak 

mülayemet ve münafereti anlamak, îka ile hasıl olduğunu beyan etmektedir.” 

(Oransay, 1964, s.36) 

ġirvânî, Edvârı‟nda mûsikî sanatının iki kısımda incelenmesi gerektiğini 

vurgulamıĢtır. Birincisi, te‟lif yani beste, ikincisi ise îka yani usûldür. Îka terimi 

ile belirttiği usûl kavramını Ģöyle açıklamıĢtır: “Zamanı uygun bir şekilde 

parçalara ayırma işlemidir.bu işi yapanın isteğine göre, kuvvetten fiile doğru 

zamanın parçalarının münasebetlerini açıklamaktır. Ayrıca îka miktarı ve 

nisbeti sınırlı olan bir zamanda, nağme üzerinde yer değiştirmektir.” (Akdoğan, 

1996, s.234) 

 Kantemiroğlu, eserinin dokuzuncu bölümünde “Mûsikî’de Usûlün Vezin 

ve Rakama Göre İlmi” baĢlığı altında usûlün önemine değinmiĢtir. ġirvânî‟den 

farklı olarak îka terimini kullanmamıĢ, usûl terimi ile açıklamalar getirmiĢtir. 

Usûlün tartımı ve ölçüsü ile Ģiirin kafiyesinin bir bütünün parçaları olarak 

düĢünülmesi gerektiğini savunmuĢtur. Günümüz vezinsiz ve kafiyesiz Ģiir 

anlayıĢının tersine kafiyesiz Ģiir olmayacağı gibi usûlsüz tartımsız bir mûsikî 

eserinin de olmayacağını vurgulamıĢtır. ġirvânî ve hatta Kantemiroğlu‟na kadar 

olan dönemde usûl anlayıĢında aruz vezninin temel unsurlarına dayanan bir 

anlayıĢın hakim olduğunu bilmekteyiz. Oysaki Kantemiroğlu bu görüĢün dıĢına 

çıkarak farklı bir yorum getirmiĢtir. 

Lahn: Ezgi, nağme.  

Kazım Uz, lahn terimini, ezgi olarak tanımlamanın yanı sıra “Perde ve 

makâm mahallerinde müstameldir.” ifadesiyle lahn‟ın özelliklerini 

vurgulamıĢtır. (Oransay, 1964, s.41) 

XV. yy kuramcıları lahn terimini çeĢitli tizlik ve peslikteki nağmeler 

topluluğu olarak tanımlamıĢlardır. ġirvânî de çağdaĢlarıyla aynı görüĢü 

paylaĢarak, “sınırlı bir şekilde tertip edilmiş olan çeşitli pes ve tiz nağmelerin 

meydana getirdiği topluluk” olarak tanımlamıĢtır. “Ayrıca nefsi güzel bir 

şekilde harekete geçiren manalara delalet eden sözler de eklenmiştir. Buna göre 

okuyucu ve hatiplerin terennüm ettikleri şeyler de lahn olmaktadır.” demiĢtir. 

(Akdoğan, 1996, s.26, 191) 
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Kantemiroğlu‟nun, eserinde lahn mûsikî terimini kullanmadığı, bunun 

yerine nağme terimini kullandığı görülmektedir. 

Makâm: Makâm, aslında bir küğ (Ģiir, ır, nağme, ezgi) terimidir. Makâm 

kelimesi Arapça, ayakta durma mevki sahibi olma manasında “kama” 

sözcüğünden gelmektedir. Makâm, Ġslam‟da namazın önemli bir bölümü olan 

kameti de ifade ettiğinden ayrıca kutsallığı yansıtan manevi bir anlam taĢır. 

Günümüzde saygınlık taĢıyan yönetimsel mevkiler için de makâm kelimesi 

kullanılmaktadır. (Durmaz, Daloğlu, 1990, s.56)  

Makâm sözcüğü bir diğer anlamıyla yer, durulan yer, orun anlamı da 

taĢıdığından, müzikte ezginin üzerinde durduğu perde anlamında kullanılmıĢtır. 

Mûsikîde bilim terimi olarak ezginin durağı, ezginin dayanağı tek perde için de 

kullanılmıĢtır. (Kalender,1981, s.488) 

ġirvânî, eserinde hatırlanacağı gibi yeni bir kuram ortaya koymamıĢ, Ġbn 

Sînâ ve Safiyyu‟d-Din‟in bilgilerinden faydalanarak mûsikî kuramına açıklıklar 

getirmiĢtir. Öğretmek amaçlı yazdığı eserinde, edvâr (makâm) konusuna 

ayırdığı bölümde, devr, daire ve Ģed kelimelerini, Zu‟l-küll‟ü (oktav‟ı) içine 

alan nağmelerin biraya getirilmesi olarak tanımlamıĢtır. Bir beĢlinin bir dörtlüye 

eklenmesi ile dairelerin meydana geldiğini belirtmiĢtir. Bu dairelerden 

özelliklerine göre bazılarına makâm, bazılarına âğâze, bazılarına Ģûbe, bir 

kısmına ise özel bir isim verilmediğini, terkîb ve mürekkeb adı verildiğini 

vurgulamıĢtır. Bu tasniflemeyi çağdaĢlarına dayanarak yaptığını düĢünüyoruz. 

Çünkü kendi tasnifinde daireler içinde sadece oniki makâm, altı âvâze, 

yirmidört Ģûbeden söz ettiği dikkati çekmektedir. Risâlesinde sadece oniki 

makâmın dizi ve aralıklarını Ebced nota yazısı ile vermiĢ, “âğâze ve Ģûbelerin 

ayrıntılı olarak tanımlamasına bu risâlenin sayfaları yeterli değildir” diyerek 

onları da açıklamamıĢtır. ġirvânî ayrıca bir notunda, icracıların meĢhur olan 

edvâr‟a, makâm hatta perde ve kûĢe adını verdiklerini de belirtmiĢtir. (Akdoğan, 

1996, s.225) 

Kantemiroğlu makâm terimi için kendisinden önceki yüzyıllarda yaĢamıĢ 

kuramcılara ters düĢmeyecek Ģekilde açıklama getirmiĢtir. Ancak farklı 

benzetmelerle genel bir tanımlama yapmıĢtır; makâmın, mûsikînin temel 

taĢlarından olduğunu belirterek, mûsikîyi özel bir dile benzetmiĢ, bir dilin 

harflerini mûsikînin perdeleri ile makâmı ise perdelerin bir araya gelmesi ile 

meydan gelen bir oluĢum olarak tanımlamıĢtır. “Yirmi dört harften nasıl hiçbir 

dilde olmayan, benzemeyen sayısız yeni kelimeler sözler icad olunabilirse otuz 

üç perdeyle ve sayıca sınırlı olan makâmlar çerçevesinde sayısı, sonsuz terkîb 

oluşturulabilinir yepyeni bileşimler ortaya konulabilir.” diyerek makâm 

olgusunun mûsikî içerisindeki yerini vurgulamıĢtır. Ayrıca makâmların sınırlı 

sayıda olduğuna da dikkat çekmiĢtir.(Tura, 2001, s.34) 
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Kantemiroğlu‟na göre makâm teriminin kullanımı ve içeriğinin tam 

anlaĢılması adına, Edvâr‟ında verdiği makâm çeĢitleri hakkındaki görüĢlerini de 

aktarmak doğru olacaktır. Kantemiroğlu‟na göre makâmlar 7 çeĢittir: 

1- Kalın sesli tam perdelerin makâmları: Irâk, Râst Dügâh, Segâh, 

Çargâh, Nevâ, Hüseynî. 

2- Bu perdelerin üst sekizlilerindeki makâmlar (ince sesli tam 

perdelerin makâmları): Evç, Gerdâniye, Muhayyer. 

3- Kalın seslerden ince seslere doğru giderken önümüze çıkan ara 

(yarım) perdelerin makâmları: Kürdî, Sabâ, Bayatî, Acem. 

4- Ġnce seslerden kalın seslere doğru giderken önümüze çıkan ara 

(yarım) perdelerin makâmları: ġehnâz, Hisâr, Uzzâl, Bûselik, Zengûle. 

5- BileĢik makâmlar: Sünbüle, Mâhûr, Pençgâh, Nikrîz, NîĢâbûr. 

6- Ġsmi olup cismi olmayan makâmlar: Rehâvi. 

7- Makâm diye adlandırılan bileĢimler (terkîbler): Isfâhan, Büzürg, 

Hicâz, GeveĢt, Selmek, Mâye, Acem AĢîrân, Bûselik AĢîrân, Hüzzâm, 

Nihâvend, Nühüft, Horasânî- Hüseynî, Hûzî-Bûselik, Rahatü‟l-ervâh, Rû-yı 

Irâk, Muhâlif-i Irâk, Sultânî Irâk, Arazbâr. 

Kantemiroğlu bildirdiği bu terkîbler dıĢında pek çok terkîb bulunduğunu 

belirtmiĢtir. Bu terkîbleri, “Mûsikî Edvârı” baĢlığı altında kendisinden önceki 

kuramcıların görüĢlerini de ekleyerek açıklamıĢtır.  

Kantemiroğlu ġirvânî‟den farklı olarak, makâmları özelliklerine göre 

öncelikle Müfred (basit) ve Mürekkeb (bileĢik) makâmlar olarak 

sınıflandırmıĢtır. Bu genel sınıflandırmadan sonra, yukarıda da belirttiğimiz, 

yüksek perdelerdeki makâmlar, Ģedd makâmlar, (sözde) görünüĢte makâmlar, 

ismi olup cismi olmayan makâmlar olarak sınıflandırma yapmıĢtır.  

Müttefik, mülâyim: Uyumlu. 

Aslında birer mûsikî terimi olarak ıstılâhatta yer almamıĢ olan müttefik 

ya da mülayim sözcükleri, ġirvânî Edvârı‟nda birer mûsikî terimi gibi 

kullanılmıĢtır.  

ġirvânî, aralık kavramını açıkladıktan sonra bu aralıkların birleĢtirilip, 

cem ve beste oluĢturma düĢüncesi sırasında uyumlu ya da uyumsuz durumların 

ortaya çîkabileceğini belirtmiĢ ve bu konu için Edvârı‟nda bir bölüm ayırmıĢtır. 

Aralıkların birleĢtirilmesi ve bazısını bazısına katma olayı bazen uyumlu bazen 

uyumsuz olur demiĢtir. (Akdoğan, 1996, s.218) Bu uyumu belirtirken kimi 

zaman müttefik aralıklar, kimi zaman da mülayim aralıklar ifadesini kullandığı 

dikkati çekmektedir. 
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Kantemiroğlu, Edvârı‟nda uyuĢma, anlaĢma, ters düĢme ifadelerini 

kullanmıĢtır. Karar perdeleri ve diğer önemli perdelerin uyuĢması ile 

makâmların uyumuna dikkat çekmiĢtir. Perdeler, makâmlar ve terkîblerin 

birbirleri arasında uyumu ve ters düĢen durumlarını bilerek, ona göre icra 

yapılması gerektiğini belirtmiĢtir. Bunları ifade ederken de uyum için bir mûsikî 

terimi kullanmamıĢ, “ünsiyyet” sözcüğünü kullanmayı tercih etmiĢtir. 

Nağme: Güzel, uyumlu seslerin bir araya getirilerek oluĢturduğu bütün, 

ezgi. 

Kazım Uz nağme terimi için Ģu açıklamayı yapmıĢtır:“Yekdiğerine 

minasebet-i tâmmesi olan birkaç perdenin bir arada icra-yı terennümüne 

denür.” (Oransay, 1964, s.47) 

Âhenk, ezgi, âvaz sözcükleri ile açıklanıĢı ise tek bir perde için 

kullanımının yanı sıra bir ezgi bütünü için de kullanıldığını göstermektedir.  

ġirvânî, eserinde nağme terimini “idrak edilmiş olan zaman içerisinde 

kalan ses.” olarak tanımlamıĢtır. Ġdrak edilmiĢ deyimiyle ifade edilmek 

istenilen; değeri, miktarı bilinendir. (Akdoğan, 1996, s.26) 

ġirvânî, daha önce de söz ettiğimiz gibi eserinde Ġbn-i Sînâ‟nın “eĢ- ġifâ” 

ve Safiyyu‟d-Din‟in “el-Edvâr” dan görüĢlere yer vermiĢtir. ĠĢte nağmeyi de 

açıklarken, Safiyyu‟d-Din‟in nağme ile ilgili tanımını aktarmıĢtır: “Tizlik ve 

peslikten belli bir sınırda olan ve tabii olarak onlara mülayim olan ve herhangi 

bir zaman içinde kalan sestir ve her nağmenin tiz ve pes tarafta karşılığı 

vardır.” (Akdoğan, 1996, s.204) 

AnlaĢıldığı üzere nağme terimi, ġirvânî Edvârı‟nda ölçülü sesi ifade 

etmek için kullanılmıĢtır.  

Kantemiroğlu‟nun Edvârı‟nda mûsikînin tanımı yapılırken, “perdeden 

âğâze’ye âğâze’den nağme’ye, nağme’den terkîb’e terkîb’den makâm’a 

makâmdan beste’ye” ifadesinde, sıranın önem taĢıdığı bir zinciri kullandığını 

hatırlıyoruz. Bu durumda, nağme teriminin sadece bir perde için kullanılmadığı, 

bir oluĢumu ifade etmek için kullanıldığı dikkati çekmektedir.  

Kantemiroğlu, “mûsikî nağmesi” adını verdiği kavramın tanımını da 

Ģöyle vermiĢtir: “Âgâze edilen, çıkarılan seslerin hareket haline ( bir sesten 

ötekine geçmek suretiyle meydana getirilen ses hareketine ) nağme denir. Bu 

hareket belli bir yere, belli bir perdeye gelip durmadıkça, karar vermedikçe 

hangi makâmın icra edildiği (kesinlikle) anlaşılmaz; dinleyen şüphe içinde 

kalır. Ancak, hareket sona erdiği, belli bir yerde kaldığı zaman, şu ya da bu 

makâmın nağmesi icra edildi denilebilir.”  (Tura,  2001, s.39) 

Kantemiroğlu ayrıca bazı mûsikî çevrelerince nağme teriminin farklı bir 

anlamda kullanılmakta olduğuna dikkat çekmiĢtir. Taksim yerine kullanılan bu 

nağme teriminin yanlıĢ olmayacağını ancak, taksim nağmesi adı verilen bu 
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mûsikî teriminin tanımının da farklı olduğunu belirtmiĢtir. ġöyle ki; “istenen 

gereken perdenin ortaya konması, bulunup belli edilmesi için yapılan nağmedir 

bu” (Tura, 2001, s.40)  AnlaĢıldığı üzere; belli bir makâmı ve o makâmın 

önemli perdelerini vurgulamak amacı ile oluĢturulan sesler bütünü ifade 

edilmektedir.  

Nerm: Pest, kaba. 

ġirvânî, Edvârı‟nda nerm terimini kullanmazken, Kantemiroğlu‟nun, 

Edvârı‟nda nerm sözcüğünü sıkça kullandığı dikkati çekmektedir. Perdelerin 

sınıflandırılıĢını açıkladığı bölümde, 17 harf ile belirttiği tam olmayan perdeleri 

tanımlarken, Yegâh‟ın altına konan bir perdeden söz etmiĢ ve adına “Nerm 

Çargâh” perdesi demiĢtir. AnlaĢıldığına göre; Çargâh perdesinin bir alt 

sekizlideki kullanımından söz etmek isteyen Kantemiroğlu, nerm ifadesini 

kullanarak bir perdenin alt sekizlisini göstermek istemiĢtir. XVII. yy‟ da nerm 

(yumuĢak) deyimi kullanılırken daha sonraları onun yerine kaba sözcüğünün 

kullanıldığı görülmektedir. Kantemiroğlu, makâm tanımlarında da tizden 

nerme, nermden tize ifadelerini kullanmıĢtır. Günümüzde çeviriyazımlarda ve 

kullanımda nerm terimi yerine pest, kaba sözcüklerinin kullanıldığı 

bilinmektedir.  

Perde: Sesin yüksekliğini gösteren ölçü, ses derecesi. 

ġirvânî, Edvârı‟nda perde yerine nağme kelimesini kullanmıĢtır. ġirvânî 

Bu‟d adını verdiği aralık kavramını açıklarken, perdeyi ifade etmek için nağme 

terimini kullanmıĢtır. ġöyle ki: “Bu’d, farklı tizlik ve peslikteki iki nağmenin 

sanki aralarında peslikten tize doğru bir mesafe varmış gibi bir araya 

getirilmesidir.” (Akdoğan, 1996, s.206)  

ġirvânî, eserinin bir bölümünde de icracıların (eshâbu‟l amel) meĢhur 

olan edvâr‟a “makâm”, “perde” ve “kûĢe” adlarını verdiklerini belirtmiĢtir. 

(Akdoğan, 1996, s.225) 

Kantemiroğlu ise daha baĢlangıçta, mûsikînin tanımını yaparken, 

“perdeden âğâze’ye âğâze’den nağme’ye, nağme’den terkîb’e terkîb’den 

makâm’a makâmdan beste’ye” ifadesini kullanarak bir ses için perde terimini 

kullanmıĢ ve temel kavram olarak önemini vurgulamıĢtır. Kantemiroğlu‟na göre 

perdeler; tam perde, yarım perde olmak üzere iki çeĢittir. “Tam perde; ister 

ince seslerden kalın seslere, ister kalın seslerden ince seslere doğru gidilsin, 

hep aynı türde ses verir ve aynı makâmı, aynı düzeni gösterir.” “Yarım perde; 

kalın sesden ince sese doğru başka, ince sesden kalın sese doğru giderken daha 

başka türlü ses verir ve başka başka makâmlar meydana getirir.” (Tura, 2001, 

s.38-39) Kantemiroğlu bu ifadesi ile de bemol ve diyezli seslerden söz etmiĢ 

olmalıdır.  
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ġedd: Aktarma. “Bir perdenin diğer perde üzerinde ve yahud bir 

makâmın çeşnisine halel gelmeksizin başka bir makâm perdeleri üzerinde icrâ-

yı ahenk edilmesine denir.” (Oransay, 1964, s.66) 

ġirvânî, Ģedd olgusuna çok fazla değinmemiĢ, makâm tasnifini XV. yy 

kuramcıları gibi makâm, âğâze ve Ģûbe olarak vermiĢtir. “Devr, Dâyire ve 

“Şed” kelimeleri zu’l- küll (oktav’ı) içine alan nağmelerin bir araya 

getirilmesidir.” demiĢtir. (Akdoğan, 1996, s.222) 

Kantemiroğlu, Ģedd teriminin bugün kullandığımız anlamına uygun 

olarak aktarma yolu ile yeni bir makâm oluĢturulabileceğini kabul etmiĢtir. 

Ancak yöntemde farklı bir yol izlemiĢtir. Günümüzdeki Ģedd makâm 

anlayıĢından farklı olarak, makâmın karar perdesinden dördüncü perde üzerine 

aktarılarak elde edileceğini belirtmiĢtir. ġöyle ki; “Bilmiş ol ki, şedd makâm 

dediğimiz kendi başına var olan, husûsî bir makâm değildir; makâmların tarifi 

sırasında da söylendiği gibi, bir makâmda bestelenmiş bir eserin ( o makâmın 

bulunduğu perdeden) dört perde yukarıda veya aşağıda çalınmasına, şedd 

denir. Bu tür şeddi sadece saz çalanlar bilir ve yaparlar, insan sesinden, 

okuyucunun nefesinden, bu şedd belli olmaz, anlaşılmaz.” (Tura, 2001, s.98) 

Kantemiroğlu yeni Ģedd adını verdiği bir yöntemden daha söz etmiĢtir. 

Perdeler ile örnekleyerek açıkladığı yöntemde ise daha önce tam dörtlü yukarı 

ya da aĢağı göçürme Ģeklinde açıkladığı Ģedd kavramını önce tam beĢli 

aralığıyla da gerçekleĢtirdikten sonra, yeni Ģedd anlayıĢını da küçük üçlü 

aralığını kullanarak göçürme olarak açıklamıĢtır. 

ġûbe: XIX. yy‟dan beri tümüne makâm denilen kuralların belli bir 

takımına XV- XVI. yy‟larda verilen adlardan biridir. (Oransay, 1964, s.68) 

ġirvânî, Ģûbe tanımında makâmların ayrıldığı dört türden birisidir 

görüĢüne katılmıĢ ve eserinde yirmidört Ģûbe adı vermiĢtir. Ancak ġirvânî, 

âğâzede olduğu gibi risâlesinde sadece oniki makâmın dizi ve aralıklarını Ebced 

nota yazısı ile vermiĢ, Ģûbelerin de ayrıntılı olarak açıklamasına bu risâlenin 

sayfaları yeterli değildir diyerek hiçbir açıklama getirmemiĢtir. (Akdoğan, 1996, 

s.226) Bu sebeple Ģûbe oluĢumunda ġirvânî‟nin görüĢleri hakkında bilgi 

edinemiyoruz. 

Kantemiroğlu, eserinde Ģûbe olarak adlandırdığı bir oluĢuma yer 

vermemiĢtir. Eserinin sekizinci bölümünü ayırdığı “eskilere göre mûsikî 

edvârı” baĢlıklı kısımda mûsikîĢinasların Ģeyhi olarak adlandırdığı kiĢi ve yine 

adlarını belirtmediği kendisinden önceki kuramcıların görüĢlerine yer vermiĢtir. 

Bu görüĢler içerisinde mûsikîĢinasların Ģeyhinin dört unsuru göz önünde tutarak 

dört Ģûbe meydana getirdiğini ve bunlara Yegâh, Dügâh, Segâh ve Çargâh 

adlarını verdiğini belirtmiĢtir. Bu dört Ģûbenin açıklamalarına baktığımızda, 

dört Ģûbenin de açıklanıĢ tarzı eski kuramcıların açıklamalarından oldukça 

farklıdır. Örneğin; Yegâh Ģûbesini açıklarken, Râst perdesinin üzerinde 
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hareketsiz duran âğâzeye (sese) Yegah Ģûbesi adı verildiğini belirtmiĢtir. Ek 

olarak “seslendirme hareketi hangi perdede kalırsa o perde yegah perdesi 

(birinci perde) sayılır.” demiĢtir. Bir diğer Ģûbe olan dügah Ģûbesini de Ģöyle 

açıklamıĢtır: Kûçek terkîbinin bir kısmı, Dügâh Ģûbesini meydana getirir. “Bu 

şûbe dügâh perdesinden seslendirilmeye başlanır. Oradan râsta inilir yeniden 

dügâha dönülür. segâha ve çargâh’a çıkıldıktan sonra gene aynı yoldan geri 

gelinir ve dügâhda karar verilir.” (Tura, 2001, s.148) Diğer Segâh ve Çargâh 

Ģûbelerinde de açıklama yetersiz olduğu gibi eski edvârlardaki tanımlarla 

benzeĢmemektedir. Ġlk Ģûbe tanımı, bir tek perdenin bir Ģûbeyi oluĢturabileceği 

kanaatini uyandırırken, diğer Ģûbelerde beĢ perdeden oluĢan bir yapı 

sergilendiği tanımdan anlaĢılmaktadır. Bu sebeple Kantemiroğlu‟nun Ģûbe 

tanımlamasında eski mûsikîĢinasların görüĢleri olarak belirttiği Ģûbe tanımının 

hangi dönem ve kiĢiye ait olduğu Ģüphe uyandırmaktadır. 

Tenâfür: Uyumsuz. 

Yukarıda açıkladığımız, mûsikîdeki uyum kavramı için kullanılan sözcük 

gibi uyumsuzluk durumunu da ġirvânî “tenâfür” terimi ile belirtmiĢtir.  

Edvâr‟da kimi yerde yine uyumsuzluk için “mütenâfür” terimini de kullandığı 

görülmektedir. (Akdoğan,  1996: 221) 

Kantemiroğlu, ise uyum için ayrı bir terim kullanmadığı gibi uyumsuzluk 

için de ayrı bir mûsikî terimi kullanmamıĢtır. “Perdelerin, makâmların ve 

terkîblerin birbirleriyle uyuşmayıp ters düşmelerine ve aralarında aykırılık 

bulunmasına, makâmlardaki terslik ve çatışma denir, tanımıyla da bunu 

vurgulamıĢ, terslik ve çatıĢma için “zıdd ü arbedet” sözcüğünü kullanmıĢtır. 

(Tura, 2001, s.115) 

Terkîb: “Birkaç makâmdan mürekkeb olan makâma denir.”(Oransay, 

1964, s.70) 

XV. yy‟da terkîb, günümüzde tümüne makâm adı verilen oluĢumlardan 

birine verilen addır.  XV. yüzyıl kuramcıları iki makâm, bir makâm bir âvâze, 

bir makâm bir Ģûbe, bir âvâze bir Ģûbe veya iki terkîbi birleĢtirerek meydana 

getirdikleri oluĢuma terkîb adını vermiĢlerdir. Bu oluĢumların nasıl bir araya 

getirildiği, seslendirme sırası, baĢlangıç ve karar perdeleri her terkîbin 

tanımında belirtilmiĢtir. Bunlar dıĢında XV. yüzyıl kuramcılarının ikiden fazla 

oluĢumu da bir araya getirerek meydana getirdiği terkîb de bulunmaktadır. 

Sebzendersebz adını verdikleri bu terkîb, kimi kuramcıya göre yedi, kimi 

kuramcıya göre de sekiz terkîbden oluĢmuĢtur. Bunların adları ve sıralamaları 

yine kuramcılara göre farklılık göstermektedir. (Küçükgökçe, 2010, s.446)  

XV. yy kuramcılarından olan ġirvânî, “birbirlerine eklenen teferruatlu 

dairelere terkîb veya mürekkeb adı verilir” ifadesiyle, XV. yy kuramcılarının 

görüĢlerine katıldığını vurgulamıĢtır. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi 

Safiyyu‟d-Din‟in görüĢlerini benimseyen ve devam ettiren ġirvânî, terkîb 
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anlayıĢında Safiyyu‟d-Din gibi sınıflandırma yaparken terkîblere ayrıca yer 

vermemiĢtir.  

Kantemiroğlu‟na göre terkîb:“Çîkarılan sesler birkaç perde üzerinde 

gezinip birkaç makâma uğradıktan sonra, bu makâmlardan birinin karar 

perdesine varır ve orada karar verirse, o makâmın terkîbi veya o makâma tâbî 

olan, uyan bir terkîb meydana gelir.” (Tura, 2001, s.40)  

Kantemiroğlu‟nun bu tanımı, XV. yy kuramcılarının genel görüĢü ile 

çeliĢmemektedir. Ancak ġirvânî, bugün genel olarak makâm adını verdiğimiz 

oluĢumlar hakkında çağdaĢları kadar teferruatlı bilgilere yer vermemiĢtir. Bu 

sebepledir ki terkîb adının genel olarak hangi oluĢuma verildiği dıĢında derin bir 

bilgiye ulaĢamıyoruz. 

 

DEĞERLENDĠRME 

Mûsikî ilmini ifade etmede en önemli araç olan terimlerin, mûsikîyi 

anlamada en temel kavram olduğu açıkça anlaĢılmaktadır. Aynı dönem içinde 

dahi çeĢitli etkileĢimlerle, terimlerin farklılıklar göstermesi, ayrı dönem 

kuramcılarında daha bariz ortaya çıkmaktadır. Edvâr yazımı, kimi zaman 

geçmiĢ dönem edvârlarının bir açıklaması Ģeklinde görülmektedir. Kimi zaman 

da geçmiĢteki bir kuramcının görüĢlerini takip isteği ile birlikte yeni kuramları 

açıklamak üzere yazılmaktadır. Bu durum aynı fikirlerin aynı terimlerle ya da 

dil, dönem, yaĢanan çevre, bireysel yaklaĢımlar vb etkileĢimler sonucunda farklı 

terimlerle ifadesini ortaya çıkarmıĢtır. Bu farklılıkların ne derecede olduğunun, 

ancak karĢılaĢtırma sonucunda ortaya çîkarılabileceği gerçektir. XV. yy ve 

XVII. yy kuramcılarından ġirvânî ve Kantemiroğlu‟nun Edvârları, iki asır 

arasındaki mûsikî terimleri farklılığını ortaya koymak açısından önemli kaynak 

teĢkil etmiĢlerdir. Bu edvârların çeviriyazımlarını incelememiz sonucunda; 

perdeler, aralıklar, genel olarak makâm kavramı ve usûl konularında 

karĢılaĢtırma yoluyla, farklı dönemlere ait edvârlarda kullanılan mûsikî 

terimlerindeki değiĢikliklere dikkat çekmek istedik. Ortaya çıkan bu 

farklılıkların, dönemin mûsikî anlayıĢındaki değiĢikliklerin de bir göstergesi 

olduğu kanaatindeyiz.  

ġirvânî‟nin eserinin yazıldığı dönem Selçuklu döneminin sonu, Osmanlı 

Devleti‟nin baĢlangıcı olan bir döneme rastlamaktadır. Bu sebepledir ki o 

dönemden günümüze kadar Türk Mûsikîsi geçiĢ dönemi yaĢamıĢtır. Bu aradaki 

bir dönem olan XVII. yy‟da ise bu değiĢimlerin bir kısmının yaĢanmaya 

baĢlandığı görülmektedir. Makâm ve usûl adlarında göze çarpan değiĢiklikler, 

temel yapıyı oluĢturan kavramlardaki değiĢikleri de beraberinde getirmiĢtir. 

Matematik ve astronomi bilgini olan ġirvânî gibi Kantemiroğlu‟nun da, 

yaĢadığı çevre, aldığı eğitim, gerek yaĢantısında ve gerekse ilmi alanda 
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kullandığı dil ve etkileĢimleri, onların eserlerinde kullandıkları terim 

farklılıklarının sebeplerini oluĢturmaktadır. 

ġirvânî ile Kantemiroğlu arasında mûsikî terimleri farklılığı ilk adım olan 

perdeden baĢlamıĢtır. ġirvânî, eserinde perde yerine nağme terimini 

kullanmıĢtır. Ancak XVII. yy‟a gelindiğinde, eski kuramcıların görüĢlerine de 

eserinde yer veren Kantemiroğlu, onların görüĢlerini bildirirken dahi perde 

terimini kullanma konusunda ısrarcı bir tavır sergilemiĢtir. Perdelerin 

durumlarını ifade ederken, ġirvânî‟nin tiz perde için hadd terimini, 

Kantemiroğlu‟nun bu terimi bırakarak tiz sözcüğünü kullanması, daha 

mûsikînin temelini oluĢturan ifadelerindeki değiĢiklik açısından dikkati 

çekmektedir. Nağme teriminin ölçülü sesten, Kantemiroğlu‟na bugün 

kullandığımız anlamda değiĢerek gelmesi ve hatta baĢka bir anlam daha 

yüklenerek, makâmı tanıtan taksim için de kullanıldığı temel kavramların 

değiĢerek geldiğinin belirgin kanıtıdır. Makâm teriminin değiĢmeden geldiği, 

bir oluĢumu ifade ettiği görülmektedir. Ancak içeriğinde ve sınıflandırmada 

farklılıklar olduğu bilinmektedir.  

Mûsikîde perdeler kadar önemli bir diğer konu, bu perdelerin ardarda 

getiriliĢinde ortaya çıkan aralık kavramıdır. Perde sayısında hem fikir olmayan 

ġirvânî ve Kantemiroğlu‟nun, aralık kavramını ifade etmek için de farklı 

terimler kullandıkları görülmüĢtür. ġirvânî‟nin Arapça ifadelerinden biri olan 

bu‟d, Kantemiroğlu‟nda yerini aralık terimine bırakmıĢtır. Bu örnekte 

görüldüğü gibi, dil faktörünün, dönemi ve bu dönemde yaĢayan kuramcıların 

ifadelerini nasıl etkilediği gerçeği bizim sadece birkaç örnekle dikkati çekmek 

istediğimiz bir husustur. Makâm, âğâze, Ģûbe ve terkîb terimlerini her iki 

kuramcının da kullandığı görülmektedir. Ancak bu kavramların içeriklerindeki 

farklılıklara kısaca değinmeye çalıĢtık. 

Îka teriminin yerini Kantemiroğlu‟nda usûl terimine bıraktığını da 

inceledikten sonra, ġirvânî Edvârın‟da mûsikî alanının önemli konularından 

olan çalgılar, türler ve icra konusunda istediğimiz veriyi elde edemedik. 

Eserlerinin çoğunun Ģerh (bir kitabi açıklama amacıyla yazılmıĢ kitap) ve haĢiye 

(bir metin veya Ģerhin karıĢık yerlerini açıklayan kitap) türünden olduğu bilinen 

ġirvânî‟nin, kendisinden önceki kuramcıların eserlerinin anlaĢılması yolunda 

yaptığı bu çalıĢmalar ve getirdiği yorumlar büyük önem taĢımaktadır. Mûsikî 

kuramında özellikle aralık kavramına bir matematik bilgini olarak yeni boyutlar 

getirmiĢtir. Ancak gerek icracı olmayıĢından gerekse mûsikîye dini bakıĢ 

açısından kaynaklanan davranıĢla, kitabında bazı konulara yer vermediği 

anlaĢılmaktadır. ÇağdaĢları olan kuramcıların hemen hemen hepsinin 

kitaplarında çalgılar üzerinde aralıkların tatbiki ve çalgılar konusunda bilgiler 

verilirken, Ladikli Mehmed Çelebi ve ġirvânî, çalgılarla ilgili bilgileri eserlerine 

almamıĢlardır. Ladikli, “Fethiyye” ve “Zeynu’l- Elhân” adlı eserlerinde 

çalgılarla ilgili bilgileri vermemiĢtir. Ancak “Zeynu’l- Elhân”da bunun sebebini 

Ģöyle açıklamıĢtır: “Mûsikî sanatı, makâmlar ve îka konusunda verilen 
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bilgilerin amacı, bestenin müzik aleti olmaksızın nasıl yapılacağını öğretmektir. 

Biz de bunun için, müzik aletleri hakkındaki bilgileri terk ettik.” ġirvânî, 

çağdaĢının görüĢünden farklı olarak çalgılarla ilgili bilgileri eserine almamıĢ, 

dini açıdan çalgılar ve hatta icra ile ilgili bilgileri vermenin haram olduğunu 

belirtmiĢtir. (Akdoğan, 1996: 63) Bu sebeple, çalgılarla ilgili mûsikî terimleri 

konusunda, ġirvânî Edvârın‟dan alabileceğimiz bilgi bulunmamaktadır. Ġcra 

üzerine ise sadece genel olarak icracılar için kullanılan terimler ve Ģarkı 

söylemek, nağme ile Ģiir seslendirmenin karĢılığı olarak telhin ve teganni 

terimlerini kullandığı görülmektedir.  

Kantemiroğlu, Edvârı‟nda mûsikî icrasına önem verdiği dikkati 

çekmektedir. “Fasl ü İcrâ-yı Mûsikî alâ Vech-i Nev” adıyla açıklamalar 

getirdiği bölüm, türlere göre mûsikî icrası ve fasılı içermektedir. Mûsikî icrası 

konusunda açıklamalar getirirken Arapça‟dan uzaklaĢtığı, Osmanlıca ve Türkçe 

terimler kullandığı görülmektedir. 

ġirvânî, Edvâr‟ında beste yaparken uyulması gereken kurallardan söz 

etmiĢtir. Güfte-beste uyumu, uygun makâm seçimi ve uygulanıĢını açıklamıĢtır. 

Ancak mûsikîde türlerden söz etmemiĢtir. Bu sebeple türler için kullandığı 

terimler konusunda bilgi sahibi olamıyoruz. Ancak Kantemiroğlu, “Fasl ü İcrâ-

yı Mûsikî alâ Vech-i Nev” adıyla türlere göre mûsikî icrası ve fasıl konularına 

açıklık getirdiği bölümde, sâzende ve hânende için ayrı ayrı mûsikî icrasından 

söz etmiĢtir. Hânendenin ve sâzendenin seslendirdiği türler özellikleri ile 

açıklanmıĢtır. Bu türler için kullanılan adlar aslında birer mûsikî terimidir. Bu 

terimler yüzyıllar boyunca içeriği ve tasnifi dıĢında değiĢmemiĢtir. 

Kantemiroğlu‟nda da terimler yine değiĢmemiĢ ancak tasnifte ve içeriklerinde 

değiĢiklikler bulunmaktadır. Örneğin; mûsikînin iki Ģekilde icra edildiğini, 

hânendelerin ve sâzendelerin icra ettiği tür olarak tasniflemiĢ, ayrıca fasıl 

konusunda da üç Ģekilde icra yapılabileceğini belirterek ve tasnifi aĢağıdaki 

Ģekilde vermiĢtir: 

1- Hânendelerin icrâ ettiği fasl: Taksim, Beste, NakıĢ, Kâr, Semâî. 

2- Sâzendelerin icrâ ettiği fasl: Taksim, PeĢrev, Saz Semâî. 

3- Hânendelerin ve Sâzendelerin icrâ ettikleri fasl : Taksim, PeĢrev, 

Hânende Taksimi, Beste, NakıĢ, Kâr, Semâî, Saz Semâîsi, Hânende Taksimi. 

Bu türler içinde kullanılan belirli, dikkat çekici terimlere örnek verecek 

olursak; Kuramcıların edvârlarında yer verdikleri eserlerin bölmelerindeki 

yüzyıllardır değiĢmeyen terim adlandırmaları, Kantemiroğlu‟nda da değiĢikliğe 

uğramamıĢtır. Saz eserlerinde, Hâne adı verilen bağımsız bölmeler ve onların 

arasına giren ve değiĢmeden, her haneden sonra tekrarlanan Mülâzime adı 

verilen baĢka bir bağımsız bölmenin bir araya geliĢi aynıdır. Kantemiroğlu‟nun 

notaya aldığı eserlerde bölmeler Ģu sıra ve terim adları ile anılmıĢlardır: 
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1- Ser Hâne: BaĢlangıç, ilk bölme 

2- Mülâzime: Her hâneden sonra tekrarlanan bölme 

3- Hâne-i Sânî: Ġkinci hâne 

4- Mülâzime 

5- Hâne-i Sâlis: Üçüncü hâne 

6- Mülâzime 

AnlaĢıldığı gibi, edvârlarında sadece kendi görüĢlerine değil, 

kendilerinden önceki kuramcıların görüĢlerine de yer vermiĢ olmaları mûsikî 

terimlerindeki değiĢimin daha net ortaya çıkmasında büyük rol oynamaktadır. 

Bu sebepledir ki çeĢitli görüĢlerin bulunduğu kaynak, terimlerin incelenmesi, 

karĢılaĢtırılması ve değiĢimlerinin gözlemlenmesi açısından büyük önem 

taĢımaktadır. Bu iki edvârdan edinilen genel bilgiler ıĢığında, iki dönemdeki 

mûsikî terimleri hakkında genel bir yargıya varmıĢ bulunmaktayız. Çok büyük 

değiĢiklik olmamakla birlikte öncelikle dil etkileĢimi, eğitim ve yaĢanılan 

çevrenin büyük etkisinin farklılaĢmaya sebep olduğu sonucuna varılmıĢtır. XV. 

yy‟dan günümüze kadar hiç değiĢmeden gelen terimler olduğu gibi XVII. yy‟da 

değiĢime uğradığı gözlemlenmiĢ ve bugüne gelinceye kadar tekrar bir değiĢime 

maruz kalan terimlere de rastlanılabileceği gerçeği ortaya çıkmıĢtır. Bu tür 

incelemelerin farklı dönemlerde yazılan kuram kitapları ve yazarları hakkında 

yapılmasının mûsikîmize büyük katkı sunacağı görüĢündeyiz.  
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TARĠHSEL SÜREÇ ĠÇĠNDE SOSYO PSĠKOLOJĠK VE 

SOSYOKÜLTÜREL DERĠNLĠK AÇISINDAN MĠLLET OLMAK 

 

Kerem DOKSAT
 

 
ÖZET 

Millet olmak bütün sosyal ve ekonomik teorilere, görüĢlere göre 

varoluĢun en evrimleĢmiĢ halidir. Günümüzde de ancak müstevli, diğer 

milletlere de sevgi ve saygıyla yaklaĢabilen bir millet anlayıĢı ile bu 

baĢarılabilir. Zaten Atatürk ve arkadaĢlarının da baĢardıkları budur ve gerçek 

hayatta da mutlaka kutsal bir emanet gibi muhafaza edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Millet, Atatürk, Türklük, Milliyetçilik 

 

 

BECOMING A NATION IN DEBTH VIA SOCIO-PSYCHOLOGICAL 

AND SOCIOCULTURAL HISTORICAL PROCESSES 

ABSTRACT 

Becoming a real nation is the only way to survive according to all social 

and economic theories. A non-invasive, loving and respecting nation notion is 

the only route to achieve this goal. What Atatürk and his friends achieved was 

this reality and it should be protected and applied in real life like a sacred trust. 

Keywords: Nation, Atatürk, Turkish, Turks, nationalism 

 

GĠRĠġ 

Bu çalıĢma Ġzmir‟de DEÜ, Atatürkçü DüĢünce Topluluğunca düzenlenen 

ve 22 Mart 2013 tarihinde Konferansta sunulmuĢ olan metnin geniĢletilmiĢ 

olarak hazırlanan Ģeklidir. Millet Olmak öylesine zordur ki, o duygu ve 

düĢünceyi kaybedenler ancak bunun acısını çekerler. Özellikle tarihin 

derinliklerinden taĢınan duygu, düĢünce, sanat, edebiyat, mimari tarz, inanç 

sistemleri, köprüler, hanlar, hamamlar ve benzeri her üretilen Ģeyin toplamında 

yatan asaletin adıdır millet olmak. Bu süreç özellikle Türklere birçok Ģey 

bahĢetmiĢ, tarihe mal olmuĢ gelenek, görenek, örf ve adetler ile yaĢama dair her 

türlü mevzuat bir devlet terbiyesi olarak açığa çıkmıĢtır (Tuncay, 2007).  

Bunun için bu kavram ile birlikte kabul edilen vatan ve vatan toprağı ile 

bunları temsil eden bir simge kabul edilen Bayrakları vardır. Onun için denir ki 

                                                           
 Prof. Dr. Türkbilim Editör Hakemi, Ġstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi. 
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Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, eğer uğrunda ölen varsa ancak 

bunun adı da vatandır. Çünkü o bağımsızlığı temsil eder. Onun özgürlüğün en 

önemli parçası olduğunu kabul edebilenler ancak millet olabilir. Onun için dir 

ki büyük Atatürk “ne mutlu Türküm diyene” diyerek bunun adına Türk Milleti 

denmiĢtir. 

 

ĠNSANLIK SERÜVENĠ 

Ġnsanlık serüvenine geçmeden önce Ģunu açıklamalıyım. Önemsediğim 

ve kapsamlı bir ifade olan millet kavramı ile aynı anlamda kabul edilen ulus 

kelimelerini bende tamamen aynı anlamda kullanacağım. Bu konudaki bazı 

tarafgirliklere saygım var olsa da, bu ayrımın aslında ülkemizin insanlarını 

bölmek için uydurulmuĢ yapay bir “ötekileĢtirme” olduğu düĢüncesindeyim. 

 

Ġlk Honimoidler (insanımsı insanımsılar) ve Hominidler (insanımsılar) 

Doğu Afrika Kıtası‟nda evrimleĢti. Homo Neanderthalenis, Homo 

Erectus ve cro-Magnon adamları da birbirlerine yakın zamanlarda dünyada 

yerlerini aldılar. 

Homo Sapiens yaklaĢık 200.000-250.000 sene önce aynı bölgede 

evrimleĢti ve son 100.000 sende de beyni Ģimdiki hâlini aldı, Homo sapiens 

sapiens oldu. Bunun anlamı “farkında olduğunun farkında olan adam” 

demektir. 

Bu insanlar kabaca 40 ilâ 60 bin sene önce Afrika‟dan çıkıp bütün 

dünyaya yayıldılar. Hint‟e, Çin‟e, Kuzey Avrupa‟ya, Anadolu‟ya doğru 

yürüdüler ve bu arada mozaik adaptasyonlarla cilt renkleri, boyları, kemik 

yapıları değiĢime uğrasa da, bütün insan türü tek bir ırktır. Meselâ çok yakın 

akraba olan atla eĢek çiftleĢtiğinde ortaya güçlü ama kısır bir hayvan olan katır 

çıkar; yâni üremesi mümkün değildir. Hâlbuki Afrika‟daki BuĢmanlar‟la 

kutuplardaki Eskimolar aynı Ģeyi yaparlarsa dahi, nur topu gibi çocukları olur. 

Yâni, özümüzde yaradılıĢ itibariyle hepimiz kardeĢiz! Aynı topraklarda 

ve aynı vatanda yaĢayan insanların yaptığı ırkçılık ve etnik bölücülük, bizatihi 

en büyük insanlık düĢmanlığıdır. 
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Son oluĢumlarda ve büyük Buz Çağı‟nda Amerika‟ya, akabinde 

Avustralya‟ya kadar yayıldı insanoğlu. Önceleri avcı-toplayıcıydık ve sürekli 

olarak yer değiĢtiriyorduk. Son derecede sosyal bir hayvan olduğumuz için, 

atalarımız hemen aileler kurup bir arada yaĢamaya baĢladılar. Zamanla 

bunlar çok geniĢledi, büyük (250-300) kiĢilik gruplar hâline geldi. Bu kadar 

büyük grubu alfa-dominant erkekler denetleyemeyince, ortaya bir grup bölücü 

çıktı; bir miktar kavga gürültüyle de olsa, ayrılıp kendi yerleĢkelerini kurdular. 

Bu sâyede de genetik kirlenmenin önüne geçildi, memetik (kültürel) alıĢveriĢ de 

ufaktan ufaktan baĢladı… 

Dağlar ve sarp kayalardan ovalara inen Homo sapiens sapiens'ler burada 

ziraatla yâni kültürle tanıĢtılar. Tohum ektiler, hasadı beklediler ve düĢünecek 

çok uzun zamanları oldu. GüneĢin doğuĢu, batıĢı, mehtabın uyanması, 

mevsimler… Bütün bu tabiat olaylarından çok etkilendiler ve onlara 

perestiĢ ettiler (öykündüler), zamanla da tapmaya baĢladılar. Günümüzde 

de hâlâ güneĢe, aya tapanlar var. Ġlk büyük dinler de o zamanlar ortaya çıktı. 

Animizm‟de ve Animalizm‟de her Ģey canlıydı, her Ģey bir bütünün parçasıydı 

ve avlarına büyük saygı duyuyorlar, atalarının ruhlarına dua ediyorlar, adaklar 

ve sunaklarda kurbanlar veriyorlardı. ġamanizm denen inançlar bütününde de 

aynı özellikler mevcuttu. O zamanlar, eskiden zannedildiğinden çok daha az 

kavga veya dövüĢ vardı. 

Zamanla daha büyük dinler doğdu ve on binler, yüz binler, milyonlarca 

kiĢi bunlara mensubiyet içerisine girdi. Ġnsanların bilgileri arttıkça, tamamen 

evrimsel kökenli olan mülkiyet hisleri de uyandı. Mülkiyet demek Ģiddet 

demekti ve on binlerce sene filânca tanrı, falanca ilâhı bahane eden bilgi 

sâhipleri, avamı köleleĢtirerek “kutsal” diye diye harplere yolladılar. Bütün 

Ortaçağ bu bataklık içerisinde geçti. Bizler üç beĢ tanesinden haberdarız ama 

hâlen dünyada 5000‟den fazla din var! 

Daha sonra yazı icat edildi ve büyük bir medeniyet sıçramasıyla, 

bilhassa Sümer‟lerden baĢlayarak, Ģehir hayatına geçildi. Artık, bilgiyi yâni 

nüfuzu yâni gücü elinde bulunduran, diğerlerine tahakküm etmeye ve 

soykırımlar yapmaya baĢladı. Derebeylikleri birleĢip federalleĢtiler, sonra devlet 

oldular. Bazıları federe devlet, kantonlar gibi idari bölümlerle doğsa da, 

uluslararası arenada yerlerini aldılar. Rönesans ve Reformasyon hareketleriyle 

beraber pozitif bilim, eleĢtirel düĢünce ve büyük ideolojiler dönemi baĢladı. 

Dinler de, ideolojiler de aslında insan icadı sosyal kurumlar oldukları ve 

birinciler cenneti bu âlemde, ikinciler öbür âlemde vaat ettikleri için, her 

ikisinin de mensupları hâlâ ortalıkta cirit atmakta, dünyamız kanla 

dolmaktadır. 

Hâlbuki Batı Âlemi‟nin Avrupa ve Britanya denen kısmının kendi 

yarattıkları dinlerden çektiklerini fark edip, tarih, kader, keder ve ülküsü içinde 

yakınlaĢmaları yakın zamanlarda oldu. Aynı Jesus (İsa) adına, ideolojiler 
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(Diyalektik Materyalizm, Nasyonal Sosyalizm vs., FaĢizm, genellikle  

sanıldığının aksine, bir ideoloji bile değildir) adına binlerce harpte 

milyonlarca hemcinsini katleden merhamet yoksunu zihniyet, bal gibi de 

insancıl (humanitarian) yaklaĢımlarla beraber dinler de, ideolojiler de ıslah 

edilebilirdi. Gene bizden birileri buna müsaade etmedi: Homo hominis lupus 

est (Plautus MÖ 184)! 

Batı Âlemi‟nin ruhunda istilâ, soykırım, emperyalizm vardır. Meselâ 

evrimin soyağacını mizahi Ģekilde ele alan yukarıdaki Ģekli ilk fark eden C. 

Darwin dahi Türk‟leri aĢağılık ve düĢük bir ırk olarak görmüĢtür. Keza, 

buralarda olup bitenleri teorisine uygulamakta zorlanan K. Marx, Asyavi 

Üretim Tarzı diye geçiĢtirmiĢ ve Türklüğü de aĢağılamıĢtır. Batı tarihinde 

Ġnsan Türk‟ü tanımaya, onunla empati kurup sevmeye de baĢlayan tek büyük 

adam Mozart’tır. 

  

Mozart, bir adam, bir insan... 
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ĠĢte, Suudilerin Vehhabilik namına yaptığı ayıp! 

 

Allah'sız denen Atatürk! 

Bunun 2013‟de ulaĢılabilen en güzel örneği millet olabilmekti. 
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Millet olmak kaderde, kederde, tarihte ve ülküde (mefkûre) birlik 

demektir. 

Zaten paylaĢılan paylaĢılmıĢ, Ġtalyanlar Ġtalyan, Portekizliler Portekizli… 

olup çıkmıĢlardı. Bu arada Osmanlı da her medeniyet gibi doğmuĢ, büyümüĢ, 

duraklamıĢ, yaĢlanmıĢ ve ölmüĢtü. Onun küllerinden doğan, dünyanın en haklı 

Ġstiklâl Harbi‟ni kendisine “eĢek”,”etrak-ı bî-idrak” denen Türk Milletinden 

yaratarak, tarihteki en son Türk Devleti‟ni kurdu. BaĢkomutan ise Gâzi Mustafa 

Kemâl Atatürk’tü. 

 

Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk 
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Hasan Âli Yücel 

O Hasan Âli Yücel ki, kendisiyle negatif özdeĢim kuran Ģair Can 

Yücel’in babasıdır ve esasında da Mevlevi‟dir ama kendini bu memlekete, bu 

millete hizmet etmek için adeta helak etmiĢtir. Eğer Köy Enstitüleri planları 

daha İsmet İnönü döneminde durdurulup, Adnan Menderes tarafından da 

ortadan kaldırılmasaydı, Türkiye Ģimdi bir dünya deviydi! 
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Hayatta ben en çok babamı sevdim. 

Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk 

Çarpı bacaklarıyla ha düĢtü, ha düĢecek � 

Nasıl koĢarsa ardından bir devin, 

O çapkın babamı ben öyle sevdim. 

 

Bilmezdi ki oturduğumuz semti, 

Geldi mi de gidici hep, hepp acele iĢi! � 

Çağın en güzel gözlü maarif müfettiĢi. 

Atlastan bakardım nereye gitti, 

Öyle öyle ezber ettim gurbeti. 

 

Sevinçten uçardım hasta oldum mu, 

40 ı geçerse ateĢ, çağrırlar Ġstanbul‟a, 

Bi helallaĢmak ister elbet, diğ mi, oğluyla! 

Tifoyken baĢardım bu aĢk oynunu, 

Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu. 

 

En son teftiĢine çıkana değin 

KoĢtururken ardından o uçmaktaki devin, 

Daha baĢka tür aĢklar, geniĢ sevdalar için 

Açıldı nefesim, fikrim, canevim. 

Hayatta ben en çok babamı sevdim. 
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Genç Türkiye Cumhuriyeti ne Amerikalılar gibi müstevli, ne de 

Portekizliler gibi emperyalistti. En son olarak büyük bir diplomasi baĢarısıyla 

son bağımsız Türk Devleti‟ni kurdular. Amaçlarını da açıkça ortaya 

koydular: Yurtta sulh, cihanda sulh! 

Günümüzde bu dünyada ayakta durabilmenin tek ve olmazsa olmaz 

yolu millet olmaktır ve Türk Milleti buna ziyadesiyle lâyıktır. Bu 

memlekette atmıĢın üzerinde etnik, daha da fazla dinî unsur var ve bu aziz 

memleketi omuz omuza savaĢarak kurduk. Kimliğimiz de belliydi: Türklük. 

Türkiye, bilimsel bir deyiĢle bir eriyiktir, mozaik değil! Mozaiğe 

vurdun mu darmadağın olur; hâlbuki eriyik aynen kalır. Daha da hoĢ bir 

ifadeyle, çağdaĢ anlamıyla Türklük aĢure gibidir; en ufak parçası eksilirse tadı 

bozulur. BaĢka ülkeler için makul ve mantıklı olan federal devletler ve 

konfederasyon, bizim için yıkım demektir! 

ĠĢte, yeniden Ortaçağ batağına düĢmemek için lâiklik (Amerikan 

modeli sekülarizm değil) bu ülkenin tek dayanağıdır. Çünkü büyüsel 

düĢünce ruhsal aygıtımızın en temelinde durur ve onu en net olarak 

besleyebilecek tek Ģey hâlâ dindir. Meselâ ben hayatım boyunca Allah‟a 

inanmıĢımdır ama dindarlığımın derecesi sadece bu kültür iklimine olan 

alıĢkanlığımdan, mensubiyetimden kaynaklanan sosyal bir aidiyetten daha fazla 

değildir. 

Tamamen kiĢisel hermenütiğimi (yorumsamamı) dile getirmek isterim: 

Ben Vahdet-i Vücûd (Diyalektik Teizm veya Panenteizm) inancıyla ruhani 

huzuru yakaladım. BaĢkası baĢka Ģeyle yakalayabilir. Bu kiĢisel bir ruhani 

tatmindir. Bilhassa artan bölücü hareketlere karĢı da en önemli kalkanımız 

Türkçe‟dir; baĢka anadil olmaz ve olursa da bölünürüz. Hâlâ bölücülerin 

önde gelenlerinin dahi Türkçe konuĢtuğunu unutmayalım. 

ASĠMETRĠK-GAYRINĠZAMĠ PSĠKOLOJĠK HARP (kısaca GNPH) 

-Nizami harpte iki ülke veya taraf arasında askeri çatıĢma vardır. 

Hedefler ve taraflar bellidir. TSK bu Ģekilde savaĢmak için 

eğitilmektedir. Asimetrik-Gayrinizamî Psikolojik Harpte ise kimin düĢman, 

kimin dost olduğu karıĢıktır. Tıpkı Kürt meselesinde olduğu gibi… 

Burada Türkiye‟nin hasmı DDD‟dir (ABD + AB + Destekleyici Diğer 

Güçler). 

1. Tezkere ile Türkiye‟nin 70.000 birinci sınıf Amerikan askerince 

iĢgaline millî refleksle karĢı çıkılınca, cezası iki yönden kesilmiĢtir: 1) 

PeĢmergeler‟le (ayrılıkçı Kürt gerillaları) birlikte Türk Karakolu‟nu basan 

Amerikan askerleri, büyük bir basiretle direnmeyen(!) Türk askerlerinin 

kafasına çuval geçirerek halkın gözünde ulu yeri olan TSK‟yı küçük 

düĢürmüĢtür. 2) Dinbazlık (dindar yobazlık) ve cemaatçilik yoluyla sürekli 

olarak TSK küçük düĢürülmeye devam edilmiĢtir. 
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-Hemen hepsi yasadıĢı sol örgüt militanlarıyla ayrılıkçı Kürtçü terör 

savunucuları el ele vererek kitlesel eylemler yapmaktadır (son IMF 

toplantısında Ġstanbul‟da yaĢanan rezalet gibi). Başbakan “dıĢarıdakilerin 

seslerine kulak verin” demiĢ, ertesi gün de “ben mazlumu, garibanı 

kastediyordum” Ģeklinde konuĢmuĢtur. Tipik bir çifte açmaz örneği çünkü 

mazlum ve garibanın zaten sesi çıkamamaktadır ama Mazlum-Der gibi 

bölücülük yapan örgütler çağrıĢtırılarak, eĢik altı uyaranla beyin yıkama  

gerçekleĢtirilmektedir. Bu arada çoğu F-tipi örgütlenme içerisinde olan polis 

hem orantısız güç uygulamakta, hem de gereksiz yere daha kolayca 

halledilebilecek olayların tırmanmasında rol oynamaktadır. Akabinde İstanbul 

Valisi benzeri bir açıklama yapmıĢ ve “biz onlara bunları yapmaları için 13 yer 

göstermiĢtik” demiĢtir, Başbakan da tekrarlamıĢtır; tipik bir çifte açmaz! 

Çünkü “oralarda yapılırsa haktır, buralarda yapılırsa haksızlıktır” mesajı 

verilmektedir. 

-GNPH‟de düĢmanı yıpratmak için gerilla tarzı eylemler ve medya 

üzerinden misenformasyon (hatalı ve yalan bilgilendirme) ve dezenformasyon 

(bilgiyi gizleme) yapılır. 

-Ayrıca, çamur ve iftira atarak, sürekli olarak çifte açmaz (double-bind) 

ile dolu mesajlar vererek halkı ĢaĢkın hale getirme, Pavloviyen  ve  

Seligmaniyen Ģartlandırma yoluyla inançların kaybettirilmesi, aidiyet ve 

mensubiyet duygusunun kaybettirilmesi ve biçarelik duygusu aĢılanır. 

-Bir yandan da sürekli olarak hasımın propagandası yapılır.  Atatürk’ün  

Kürt‟lere verdiği sözlerden ve omuz omuza harp ettiğimizden bahsedilir 

(misenformasyon), sonra sözüm ona “Kürt aydınları ve Said-i Kürdi’siz  

Türkiye olamaz” lâfları edilip, doğduğu yere esasen Ermenice olan ama Kürtçe 

diye yutturulan ismi geri verilir ama bunların adalet ve barıĢ için yapıldığı 

söylenerek sistematik duyarsızlaĢtırma yani dezenformasyon yapılır. Bunda 

düĢmanla ittifak içerisinde, AB‟den ve ABD‟den maddî yardım alan, hâttâ 

maaĢa bağlanmıĢ hainler kullanılır; bunlar zaten medyanın çeĢitli, 

kısımlarında köĢe baĢlarına yerleĢtirilmiĢtir. Onlar istediklerini yazarlar 

çizerler ama kıllarına dahi dokunulmaz ama “Atatürkçüyüm” diyeni içeri 

tıkarlar (terörizasyon ve Pavloviyen Ģartlı refleks kırılması). 

-“Kanları yerde kalmayacak” dendiği gün 8 Ģehit verilir (çifte açmaz), bu 

da anomiyi ve kaosu pekiĢtirir. Polisle, askerle çatıĢmak üzere  çocuklar 

bilinçli olarak öne sürülür ve mukabele edildiğinde “polis ve asker çocuklara 

fena muamele yapıyor” denir; özel olarak yapılmıĢ çekimler tekrar tekrar 

yandaĢ TV‟lerde gösterilerek mağdurlaĢtırma (victimization) yapılır (daha 

dün, 9 Ekim‟de Diyarbakır‟da aynı Ģeyi yaptılar). Saf halkımız o çocuklara 

acırken, onları öne itip militanlaĢtıran büyükleri olduğunu hiç düĢünmez ve 

devletin vatandaĢına düĢman olduğu mesajı zımnen verilerek temel güvenlik ve 

aidiyet duyguları iyice kaybettirilir. Dolayısıyla “ötekileĢtirme” yapılırken, bir 
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yandan da saldırganla özdeĢleĢip onu benimseme (identification with the 

aggressor) psiĢik savunma mekanizmaları yoluyla, Türkler KürtleĢmeye 

baĢlar. 

-Sonuçta da, bizim örneğimizde olduğu gibi, Türk halkı Kürt‟lere hak 

vermeye dahi baĢlar. Devamı da KürtleĢme olacaktır. 

-Psikolojik harp istihbaratını “bir devletin diğer devlet üzerinde millî 

menfaatlerini gerçekleĢtirmek üzere uyguladığı psikolojik harpte kullanacağı 

her alandaki (siyasi, askeri, ekonomik, sosyal,  ideolojik, teknolojik vs.) 

zafiyetlerinin ve hassasiyetlerinin sistematik bir tarzda tesbiti, tasnifi, 

yorumlanması ve istihbarat haline getirilmesi” Ģeklinde tarif edebiliriz. 

-GNPH‟e karĢı muvaffak olmanın tek yolu, düĢmanı aynı silâhla 

vurmaktır. Güçlü bir istihbarat, karĢı GNPH taktiklerinin uygulanması icap 

eder. 

-Bunu ancak hakikaten millî bilince sahip, Atatürk ilke ve inkılâplarına 

yürekten bağlı kadroların teĢkil ettiği bir Türkiye Büyük Millet Meclisi‟nin 

cesurca kararlarıyla bu uluslararası satrancı iyi oynayarak, sivilin sivilce, 

askerin askerce, ama ne gerekiyorsa yapması suretiyle bu badire aĢılır. Bu 

kadroların ciddi bir kısmı Silivri‟de, diğerleri de Ģimdilik dıĢarıda, emre amade 

beklemektedir. 

-Bu hiç de kolay bir süreç olmayacaktır ve muhtemeldir ki çok kan 

dökülecek, çok iktisadî sıkıntı çekilecektir. Ama durum zaten böyledir ve 

Türkiye tamamen elden gitmektedir. 

-Marcus Tullius Cicero’nun söylediği rivayet edilen “en onursuzca 

barıĢ, en haklı savaĢtan iyidir” gibi ahmakça lâfları pankartlar halinde oraya 

buraya asılmasına engel olunur. 

-Sarsılmakta olan kapitalist düzen akabinde kurulacak olan Yeni Dünya 

Düzeni‟nde de Türkiye haysiyetle ayakta durur! 

PAVLOV’DAN SONRA SELIGMAN’IN DA KÖPEKLERĠ 

Önce, Pavlov’un köpekleri deneyini bir hatırlayalım:  

Hayvana et gösterildiğinde salyası akar (Ģartsız uyarana verilen Ģartsız 

refleks). Hayvana et gösterilirken zil sesi de dinletilince salyası akar (Ģartsız 

uyarana verilen Ģartsız refleks, arada eklenen Ģartlı uyaran). Bu yeterince  

tekrarlanır. Akabinde hayvana et verilmeksizin zil çalındığında salyası akar 

(Ģartlı uyarana verilen Ģartlı refleks). Eğer tekrar tekrar hayvana et  

verilmeksizin zil çalındığında hayvan ilgisiz kalmaya baĢlar (Ģartlı refleksin 

sönmesi). 

Bunun önlenmesi için arada hayvana et gösterilirken zil sesi de 

dinletilince salyası akar (pekiĢtirilme).En iyi Ģekilde ĢartlandırılmıĢ köpekler 
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dahi terörize olduklarında Ģartlı refleksler tamamen söner ve hayvan en tabiî 

hâline rücu eder (regresyon; terörün Ģartlı refleksleri silme gücü). 

Bütün dini, millî ve sair inançlarımız, aidiyet ve mensubiyetlerimiz 

Ģartlı reflekslerdir ve törenlerle, bayramlarla vs.  pekiĢtirilmeleri  gerekir. 

Terör ise bunları süratle söndürür ve belirsizlik, aidiyetsizlik zuhur eder. 

Bundan istifade eden Ģer odakları kendi arzu ettikleri inançları (yeni 

Ģartlı refleksleri) bütün medyada ve gösterilerle pompalayarak, 

yabancılaĢmaya yol açarak, tam aksi inanç ve tercihlerin filizlenmesini 

sağlarlar. 

                                                *** 

ġimdi bir de 1965 baĢlarında Martin E. P. Seligman ve arkadaĢlarının 

deneylerine göz atalım. 

 

Martin E. P. Seligman 

Pavlov’un tecrübelerini çok iyi bilen Seligman, biraz farklı bir deney 

plânlar. Herhangi bir deneye tâbi tutulmamıĢ 24 tane köpek alır ve onları üç 

gruba ayırır. 

Birinci gruptaki köpeklere “kaçıĢ grubu” adını verir, beyaz bir kabinin 

içerisine yerleĢtirilmiĢ bir hamağa sarmalanmıĢ bir halde yatarlarken, arka 

ayaklarından 500 voltluk zararsız bir elektrik Ģoku uygular. Bu gruptaki 

köpekler kabinde kafalarının bir yanındaki paneldeki  bir düğmeye basarak Ģoku 
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kesme imkânına sahiptirler. Eğer 30 saniye içinde düğmeye basılamazsa Ģok 

kendiliğinden kesilmektedir. Bu köpekler düğmeye basmayı hızla öğrenirler ve 

gittikçe daha az sürede düğmeye basmayı baĢarırlar. 

Ġkinci gruba “boyunduruk grubu” adını verir ve bunlar “kaçıĢ grubu” 

ile aynı Ģartlar altında Ģoka maruz bırakılırlar. Ancak bu köpekler düğmeye 

bassalar bile Ģok kesilmemektedir. Bu köpeklere uygulanan Ģok süresi kaçıĢ 

grubundaki bir köpeğe uygulanan kadardır. Böylece kaçıĢ ve boyunduruk grubu 

aynı sürelerde Ģoka maruz kalmaktadır. Ancak, boyunduruk grubu panele bassa 

bile Ģok kesilmediği için 30 denemeden sonra paneldeki düğmeye basmaktan 

vazgeçer. 

Üçüncü gruptaki köpekler ise “kontrol grubudur” ve herhangi bir Ģoka 

maruz bırakılmazlar. 

24 saat sonra bütün köpekleri kısa bir çitle iki bölmeye ayrılmıĢ kapalı bir 

alana götürürler. Köpeklere 10 kez Ģok verilir ve köpeklerin bu 10 denemenin 

birinde duvarın üstünden karĢı tarafa atlayarak Ģoktan kurtulacakları 

umulur. Öyle ya, köpeğin kaçması en beklenen Ģeydir. Hâlbuki köpekler 

öyle dururlar! 

“KaçıĢ grubu” ve “kontrol grubu” kurtulmada hemen hemen aynı baĢarıyı 

gösterirken, “boyunduruk grubu” diğer gruplardan önemli ölçüde farklılık 

gösterir. Bu gruptaki 8 köpeğin 6‟sı 10 denemeden sonra bile duvarın üzerinden 

atlayıp Ģoktan kurtulmayı akıl edemez. Bir hafta sonra ise bu 8 köpeğin 5‟i hâlâ 

10 denemenin herhangi birinde karĢıya atlamayı beceremez. Bu gruptaki 

köpeklerin %75‟i neredeyse karĢıya hiç atlayamaz, %62,5‟i ise yedi gün 

geçmesine rağmen hâlâ baĢarısızlıklarını sürdürürler. 

Yâni, deneyin sonuçları, tuhaf biçimde ikinci gruptaki köpeklerin 

çaresiz kalmayı, daha doğrusu “biçare kalmayı” öğrendiklerine iĢaret 

etmektedir! 

Seligman, bu davranıĢa, atalet ve hiçbir Ģey yap(a)mama 

hâline ÖğrenilmiĢ Biçarelik (Learned Helplessness) ismini takar (pek çok 

neĢriyatta Türkçe karĢılık ÖğrenilmiĢ Çaresizlik diye geçiyor ama 

helplessness karĢılığı biçarelik terimini ben tercih ediyorum). 

ÖğrenilmiĢ Biçarelik teorisi daha sonra duygu azalması, körelmesinin 

de görüldüğü depresyonu açıklayan bir model için insan davranıĢlarını da içine 

alacak Ģekilde geniĢletilir. Buna göre, depresyondaki insanlar biçareliği 

öğrendikleri için o hale gelmektedir. Depresyondaki insanlar ne yaparlarsa 

yapsınlar boĢuna olacağını, hayatları boyunca hiçbir Ģeyi kontrol edemediklerini 

öğrenmiĢlerdir. 

ÖğrenilmiĢ Biçarelik pek çok Ģeyi açıklıyordu, fakat ardından 

araĢtırmacılar birçok kötü hayat olayından sonra bile depresyona girmeyen 
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insanlar gibi ÖğrenilmiĢ Biçareliğin de açıklayamadığı istisnalar bulmaya 

baĢladılar. Seligman, depresyondaki insanların kötü olaylar hakkında depresif 

olmayanlardan daha kötümser olduklarını keĢfetti ve bunu “attribution theory” 

(atıf teorisinden) ödünç aldığı “açıklayıcı tarz” olarak adlandırdı. 

Aslında bu keĢfi Aaron Beck’in BiliĢsel Üçlüsünden (Cognitive Triad) 

farklı değildir: Depresyondaki insanlar hallerini, mazilerini ve istikbâllerini 

hep olumsuz yorumlarlar! Hem iyimser hem de kötümser açıklayıcı tarzların 

avantajları vardır. Meselâ bir buluĢ yapabilmek için veya pazarlama gibi bazı 

iĢlerde iyimser bir bakıĢ açısına ihtiyaç vardır. Muhasebecilik veya kalite 

kontrolü gibi iĢlerde ise kötümser bakıĢ açısı gereklidir. 

Bazı kiĢilerde ise ÖğrenilmiĢ Biçareliğin tam aksine,  ÖğrenilmiĢ  

Ġyimserlik de bir savunma mekanizması olarak kullanılabilir. 

Seligman “ÖğrenilmiĢ Ġyimserlik” isimli kitabında, insanların yeni 

açıklama tarzlarını öğrenerek depresyonlarının üstesinden gelebileceklerini ileri 

sürer. Ahmakça, âdeta otistik bir iyimserliktir bu! 

ÖğrenilmiĢ Biçarelik hepimizin içinde az veya çok vardır. Hepimiz bir 

Ģeyleri defalarca dener, yanılır ve baĢaramayız. Sonra bir daha yanılmamak için, 

bir daha denememeyi öğreniriz. Bu sırada Ģartlar değiĢir. Eğer denersek baĢarılı 

olabileceğimiz bir hale gelir ama biz ezberlediğimiz gibi yaĢamaya devam 

ederiz. Ortam değiĢir ama bizim zihin haritamız değiĢmez. Böylece baĢarısızlığı 

öğrenmiĢ oluruz. 

ÖğrenilmiĢ Biçarelik ve ÖğrenilmiĢ Ġyimserlik atalet, insanın 

potansiyelini kendinden çalar. Hayallerimizi yok eder. Özgüvenimizi eritir, ce-

saretimizi kırar. Aslanı kediye çeviriyor. Kazanmayı değil, kaybetmeye 

katlanmayı öğretir. BaĢarısızlık bölgesini vatanımız, zirveleri gurbetimiz gibi 

görmeye baĢlarız. Ġçimizdekini söylemeyi değil, kendi kendimize söylenmeyi 

öğreniriz. Sorumluluk almak yerine suçlamaya çalıĢırız. BaĢarısızlıklarımızın 

sorumluluğunu dıĢımızda ararız. Kendi ayakları üzerinde durmayı ve kendi 

kendine yetebilmeyi beceremeyiz. Hayatımızda bazen maruz kaldığımız gerçek 

biçarelikler ile öğrenilmiĢ biçarelik durumu aynı Ģey değildir. Gerçekten çaresiz 

olmadığımız halde, biçare olduğumuzu sanarak, çözebileceğimiz bir 

sorunumuzu çözmek için hiçbir Ģey yapmadığımızda “ÖğrenilmiĢ 

Biçarelik ve/veya ÖğrenilmiĢ Ġyimserlik” yaĢıyoruz demektir. 

Korkunun kendisi, korkulan Ģeyden daha fazla zarar verir. 

ÖğrenilmiĢ Biçarelik üç Ģeyi zayıflatır: Akıl, istekler ve duygular! 

ÖğrenilmiĢ Biçarelik insanlarda üç önemli yetersizliğe (veya bozukluğa) 

neden olur: 

Motivasyonel zayıflama, entellektüel zayıflama ve duygusal zayıflama:  
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1) ÖğrenilmiĢ Biçarelik yaĢayanlar önce tutkularını 

kaybederler. Ġstediğini elde etmenin kendi ellerinde olmadığını 

gören insanlar, kendi isteklerine karĢı ilgisizleĢirler. Ġsteyerek 

yaptıkları davranıĢlar azalır, mecburi oldukları için yaptıkları 

davranıĢlar artar.  

2) ÖğrenilmiĢ Biçarelik yaĢayanların akılları ve düĢünme 

yetenekleri de zayıflar. Basiretleri bağlanır. Bunun sebebi 

olaylar karĢısında akıllarını kullanmanın sonucu 

değiĢtirmeyeceğine inanmalarından dolayı, sorunlarını çözmek 

için beyinlerini fazla kullanmamalarıdır. Bu yüzden 

davranıĢlarının sonuçlarına karĢı özensizleĢirler. Bu kiĢiler kendi 

iradi seçimlerine değer vermezler. Müebbetten hapis yatanların 

kendilerine “kader kurbanı” demelerinin de sebebi seçimlerinin 

sonuçlarını görememektir.  

3) ÖğrenilmiĢ Biçarelik durumunda yaĢayanların duyguları 

da zayıflar. Uzun süre acı çeken, ondan kurtulmak için çaba-

ladığı halde baĢaramayan insan, o acıyı kabullenir, onunla 

yaĢamayı öğrenir. YaĢama sevincini kaybeder.  

4) ÖğrenilmiĢ Biçarelik canlıları sadece psikolojik olarak değil, 

biyolojik olarak da çökertmektedir. Bir araĢtırmada birer 

dakika arayla kafesine 5 saniyelik elektrik Ģoku verilen bir 

kobay farenin, baĢlarda panik olurken, sekseninci defadan 

sonra hiç hareketsiz Ģoku aldığı görülmüĢtür. “Acıların faresi”, 

acılardan kurtulmak için çabalamak yerine acıyla yaĢamayı 

öğrenmiĢtir. Bu deneyde 80. elektrik Ģokundan sonra farenin 

biyolojik savunma mekanizmasının bile çalıĢmamaya baĢladığı, 

sadece psikolojik değil, biyolojik olarak bile tepkisizleĢtiği 

gözlenmiĢtir”. 

“Kanları yerde kalmayacak” deyip, Kürt Açılımı diye dayatılırken 

arka arkaya Ģehit haberlerinin gelmesi bizlere verilen elektrik Ģoklarıdır 

ve ekserimiz ÖğrenilmiĢ Biçarelik içine, bir kısmımız da ÖğrenilmiĢ 

Ġyimserlik içerisinde atalet ve umutsuzluğa yahut “nasıl olsa 

büyüklerimiz doğruyu bilir” nev‟inden ahmakça bir tevekküle 

düĢürülmekteyiz! Hatta Pavloviyen Ģartlanmayla da bu pekiĢerek, 

“acıların faresi” haline getiriliyoruz! 

Bu açıkça bir beyin yıkama yöntemi olarak, asimetrik psikolojik 

harpte gayet plânlı olarak uygulanmaktadır. 
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Bir de Abraham Maslov’un ihtiyaçlar hiyerarĢisini hatırlatayım: 

 

En temel psikolojik ihtiyaç güvenliktir, kendini emniyette 

hissetmektir. 

Bunu ortadan kaldırırsanız, onu üzerine inĢa edilebilecek 

sevme ve sevilme, sayma ve sayılma, aidiyet ve mensubiyet, kendini 

aĢma asla gerçekleĢemez. Bu zaten çoktan “baĢarılmıĢtır” ve 

toplumumuzun bütün bu üst kurumları çökertilmiĢtir. Ekonomik terör 

de bunu yeterince pekiĢtirmiĢtir. 

Bir baĢka psikolojik kavram da çifte açmazdır (double 

bind): Birbiriyle zıt anlam taĢıyan mesajların aynı anda verilmesi 

demektir ve bireysel temelde Ģizofreni sebebi olarak kabul edenler 

vardır. Klâsik örneği suratında soğuk, hatta itici bir ifadeyle çocuğuna 

“seni çok seviyorum” diyen anne prototipidir (Ģizofrenojenik anne de 

denir). 

Aynı Ģey sosyal alanda da yapılmaktadır: Bir yandan halka 

tepeden bakan, hatta aĢağılayan bazı devlet veya Hükûmet  

mensuplarının, bir yandan da onları sahiplenme ve koruyup kollama 

hamasetleri eklenmiĢtir. 
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Halkın devlete, sisteme, rejime ve insanların birbirine bağlılığı alt 

üst edilmiĢ, herkes herkese Ģizo-paranoid bir tavırla bakar olmuĢtur! 

Sonuçta Türk halkı ÖğrenilmiĢ Acizlik ve ÖğrenilmiĢ Ġyimserlik  

içine itilmiĢ, toplumu birbirine bağlayan bütün zamklar eritilmiĢ, 

bırakın yarınına, Ģimdisine güveni kalmamıĢ, ĢaĢkın ve atıl bir hâlde 

ne yapacağını, kime inanacağını bilemez duruma düĢürülmüĢtür. 

 

SONUÇ 

Günümüzdeki geliĢmelerin sadece çıkara yönelik olduğunu, 

kavramların özel çıklarlarımıza göre törpülendiğini veya farklı farklı 

yönlere ve anlamlara çekilerek medya tarafından da verildiğini 

görüyoruz. Seviyesizce, hatta iğrenç diziler ve yarıĢma programlarıyla 

bütün ahlaki kodları berhava edilmiĢ, antisosyallik ve müptezellik 

empoze edilerek herkes potansiyel cani haline getirilmiĢtir. Tam 

aksine, tamamen irrasyonel anlatımlarla reklema yönelik çıkar içerikli 

adeta dinbazlık telkinleri de “öbür medyada” sürekli olarak yapılmakta, 

insanlar bilime değil, safsataya çaresizliğe itilmektedir. Kerametleri 

kendilerinden menkul birtakım sözüm ona hocalar, “Mehdîler”, 

meczuplar en büyük kanallarda konulardan bihaber halkımız uyutulmaya 

baĢlanmıĢtır. Millet Ģuurunu geliĢtirebilecek asıl olan milli eğitim ise, ne 

yazık ki darmadağınıktır. Hele hele akademik terbiye ve gerektirdiği 

düzey giderek alçalıyor. Yasal mevzuatlara uyan yok. Denetleyen ise 

seçimde kim bana oy verdi sorusuyla meĢgul. Mevzuattan haberleri bile 

yok. Dar bir kadro ne yazık ki büyük çoğunlukları yönetiyor. Siyasete 

göz kırpan, parayı esas alan dersleri millet Ģuurundan uzak nerdeyse 

Atatürk düĢmanlığına yönelik yürüten, ayrıca etnisite algısını ders 

içerikleri sanan zavallı durumunu canlandıran hocalar yürütüyor. Bilim 

böyleyse yani iĢimiz çok zor, engeller ve kulvarlar zikzaklı, nereden ne 

geleceği pek belli değil. Cehaletin sahibi yok. Elde ettiğiniz makam 

üzerinizdeki çul ve öğrenemediğiniz okul olarak kalıyor. 

Eğer müstevlilerin haince tuzaklarına düĢmezsek ve 

millî/ulusal değerlerimizi, anadilimizi, ülkü beraberliğimizi 

korursak, hiç kimse bize bir Ģey yapamaz. Belki çok sıkıntı çektik, 

çekmekteyiz ve çekeceğiz ama bu millet en kötü ahvâl ve Ģerâitte 

dahi kendi küllerinden gene doğar, 17. 18. 19. Devletini mutlaka 

kurar. Atatürk’üm sen merak etme rahat uyu. Biz dağları da gördük, 

ovaları da ve derin denizlerdeki çağlayanları da. Dağlardan ve 
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ormanlardan boşalan kahramanlık çeşmesini kana kana içtiğimiz suyu 

asla kirlettirmeyiz. İşte millet olabilmek budur. 

 

Ne Mutlu Türk‟üm Diyene! 
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MUSTAFA ġOKAY‟IN EMEKTARLIK ġAHSIYLA ĠLGĠLĠ 

ARAġTIRMA 

 

Aknur OSPANOVA

 

 

ÖZET 

XX. Yüzyılın sonunda Kazak milleti için önemli tarihi dönemler 

baĢlamıĢtır. Ülkemiz, yüzyıllar boyunca istediği bağımsızlığa bu dönemde 

kavuĢmuĢtur. Bağımsızlık sonrası Kazakistan halkı, çağdaĢ dünya ile iletiĢime 

geçmeye baĢladı. GeçmiĢi yasaklanan Ģahısların hayatı; yeni tutumla, yeni 

yaklaĢımla araĢtırılmaya baĢlandı. Bu dönemin en faydalı geliĢmesi, Kazak 

gençlerinin yurtdıĢına gidip eğitim almasıdır. 90‟lı yılların baĢında öncelikle 

Türkiye Cumhuriyeti ülkemizin gençlerine eğitim imkânı sunmuĢtur. Eğitim 

için yurtdıĢına giden ilk grubun temsilcileri arasında ünlü bilim insanı Darhan 

Kıdırali de bulunmaktadır.  

Türkiye Cumhuriyeti, Kazak halkının hatırasında farklı çağrıĢımlar 

oluĢturmaktadır. Bunun altında yatan neden ise, Kazak tarihinin ünlü ismi 

Mustafa ġokay‟ın ızdırap dolu esaret yıllarında yaptığı çalıĢmalar 

bulunmaktadır. Darhan Kidiraliyev, bir milletin gönlüne taht kurmuĢ ismi, 

Mustafa ġokay‟ın hayatını kaleme almıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: ХХ yüzyıl, Bağımsızlık, Türkiye Cumhuriyeti, 

Mustafa ġokay. 

 

 

 

A RESEARCH ABOUT MUSTAFA ġOKAY‟S ACTIVITIES AND 

PERSONALITY 

ABSTRACT 

Darhan Kidiraliyev, in his work “Mustafa Shokai”, published in 2007 at 

publishing house “Foliant”, writes: „In my opinion there is no place for 

randomness at the world. In 1998 at the Ege University with direction of 

professor Ismail Aka I defend thesis named «Mustafa ġokay. Ömiri, qızmeti jâne 

dünyetanımı» (Mustafa Shokay. His life, activities and views). This work was 

published in Ankara as monograph on the same name. The part of this book 

«Muhtaryattan muğajırlıqqa jalğasqan küres» (A fight continued from muhtaryat 
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to muhajır) is a part of international collection «Türkistan‟da janaĢıl qozğalıstar 

men tönkerister» (Advanced movements and revolutions in Turkistan) published 

in Netherlands. Researchers of Turkistan history such as Baymirza Haiyit, Hisao 

Komatsu, Timur Khojaogli, Mehmet Saray appraised very high. 

Key Words: Darhan Kidiraliyev, Mustafa Shokay. 

 

GĠRĠġ 

Özgürlük için yanıp tutuĢan halkı için yurt dıĢında çalıĢmalar yürüten ve 

hayatı mücadeleler içinde geçen Mustafa ġokay‟ın yaĢamının tamamen ele 

alınması, ġokaytanu biliminin oluĢmasına katkı sağlamıĢtır. Kitap, Mustafa‟nın 

çocukluk hayatı, Mustafa‟nın doğup büyüdüğü ortamın anlatıldığı «Бақытты 

балалық шақ» (Mutlu çocukluk dönemi) bölümle baĢlamaktadır. 

Bu bölümde dünyaya sağlıklı bir Ģekilde gelen çocuğuna çok sevinen 

anne-babası ve tüm halkı anlatılmaya baĢlanır. Okuyucu, Mustafa‟nın 

ölümündeki sır perdesini düĢünerek, milletimiz için mutlu zamanlarda insan 

kaderinin siyasi afetlerin koyu dumanı altında kalmasına üzülür. 

MUSTAFA ġOKAY‟IN EMEKTARLIK ġAHSIYLA ĠLGĠLĠ 

ARAġTIRMA 

“Kundaklanan bebeği eliyle tutan imam, onun sağ kulağına ezan, sol 

kulağına ise kamet okuduktan sonra eğilerek: “Senin adın Mustafa” diye üç kere 

tekrarladı. Hemen sonra bu törene toplanan cemaate konuĢmaya baĢladı: “Hz. 

Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) adını taĢıyor, O‟na benzesin”. “Mustafa, 

seçkin, saygın anlamındadır, oğlunuz milletinin seçkin vatandaĢı olsun!”, 

“Hayatı sadece iyiliklerle dolu olsun!”, “Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) 

peygamberimiz destek verip, korusun!”, “Hava da bugün özellikle güzeldir” 

gibi dualar okunuyordu. Cemaat içinde ġokay beyin babası Torgay; dathanının 

adını da söyleyip, hacca iki kere gidip gelen rahmetlinin iyiliğini gösteren, sonra 

iltifat gösterenler de vardı” (Kıdıraliyev, 2007, s. 5). 

Mustafa‟nın büyük dedeleri sözünün eri, itibarı yüksek, hayatlarının 

sonraki dönemlerinde Ģerefli yaĢam süren ailenin zeki kuĢağıdır. Darhan 

Kıdıraliyev‟in, gelecekteki çalıĢma hayatına yön veren ise Mustafa‟nın 

çocukluğuna etki eden yaĢanmıĢlıklardır.  

“ġokay‟ın dayısı Ospan da Mustafa‟yı çok seviyordu. Bundan dolayı 3-4 

yaĢındaki çocuğun kendine özgü birçok özelliklerini görmüĢ, onu gençliğinde 

yanına alıp, eğitim vermeye baĢlamıĢtı. Mustafa da Ospan dayısına benzemek 

istedi. O, cesur, uzun boylu, iri yapılı, sesi güçlü, yüzü soğuk dayısıyla gurur 

duyuyordu. Kahramanlıklarını öğrendiği dayısına benzemeye çalıĢtı. Ospan 

dayısının ona “büyüdüğünde kahraman olursun” gibi sözleri de büyük destek 

oluyordu. Özellikle 13 yaĢındayken Ospan dayısının Hiva hanının en seçkin 
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atlarını kendisiyle götürdüğü herkesce bilinen öykü idi. Bu destan; küçük 

Mustafa‟yı cesaretlendirerek ona kahramanlığın farklı öykülerini anlatarak 

hayal etmeye yardımcı oldu… 

Küçük Mustafa, dayısının korumasız Kazak ülkesinde kabadayılık 

taslayan polis patronunu kamçıyla vurarak attan düĢürdüğüne Ģahit oldu. 

Dayısından dolayı Rus hâkimiyetine de tereddütsüz karĢıydı. O zaman Ospan 

dayısı, onu büyük annesinin anlattığı masallardaki devler, Alpamıs, Kobılandı 

gibi kahramanlara benzetiyordu. Bozkır Kazaklarının saygı gösterdiği dayısına 

bakarak Mustafa da kahraman olmak istiyordu. Bahadır olup ülkesine destek 

olarak ülkesini düĢmanlardan korumayı hayal ediyordu.” (Kıdıraliyev, 2007, 

s.7). 

Babasının Mustafa‟yı Rus okuluna göndermek istemesine de kitapta yer 

veriliyor. Ayrıca Mustafa‟nın AkmeĢit‟ günlerindeki gözlemlerinden aldığı 

etkilere de değinilmiĢtir. Rusça tek kelime bilmeyen Mustafa, sonraları birkaç 

yabancı dilde serbest konuĢan, çok bilgili hukuk uzmanı, gazeteci oldu.  

Kitabın ikinci bölümü, bu yöndeki ilk geçiĢten bahsetmektedir. 

“AlgaĢqı asu” (Ġlk geçiĢ) bölümünde Mustafa‟nın TaĢkent‟te bulunan Rus 

lisesindeki okul hayatı anlatılmıĢtır. 

“Böylece 1902 yılının Ağustos ayında babasıyla birlikte Türkistan 

ülkesinin baĢkenti TaĢkent‟e gelen Mustafa liseyi kazanıp lisenin yurduna 

yerleĢti. Bu dönemde 11 yaĢının bitirip 12‟ye giren çocuğunu “Rus eğitiminin 

kötü etkisinden” korumak isteyen baba ġokay,  onu oradaki dini okullardan 

birine kaydetti. 

Ġlk önce ağırbaĢlı olarak görünen bozkır kazağının çocuğu, lisedeki sınıf 

arkadaĢlarıyla çabuk anlaĢabildi. Birinci sınıftayken üç ve dört puanlı notları 

alan Mustafa, sonraki sene okul birincisi oldu. O sene okuldaki baĢarısıyla 

birinci olup Valilik bursunu kazandı.” (Kıdıraliyev, 2007, s. 16). 

Darhan Kıdıraliyev, genç Mustafa‟nın dünya görüĢünü, kendi düĢünce 

alanının kalıplaĢmasını etkileyen siyasi-sosyal durumları,  bununla beraber 

kendi kendini yetiĢtirerek ilgi çekici yönlerini de kesin olgulara dayanarak 

anlatmaktadır. 

Mustafa ġokay‟ın bir birey olarak yetiĢmesindeki tarihi ön Ģartlarla ilgili 

kavrama geniĢ bilgi vermektedir. 

“Mustafa‟nın bilime ilgisini çeken, onun yeteneğini geliĢtiren adamlardan 

biri, BaĢkurt‟un ünlü etnografya âlimi Abubakir Divayev‟dır. Kazak tarihi ve 

kültürü ile ilgili pek çok değerli eserleri olan Abubakir Divayev‟in özellikle 

“Türkistan arkeoloji meraklıları” örgütünün çalıĢmasına katılan Mustafa 

dikkatini çekti. Yakından tanıdıktan sonra Divayev, onu evine davet eder. 

Âlimliğiyle beraber iyi bir yurtsever ve ilim irfan sahibi olan Divayev, evini 
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ziyaret eden Mustafa ve arkadaĢlarını iyi ağırlayıp, onlarla sohbet eder.” 

(Kıdıraliyev, 2007, s. 18). 

A.Divayev Mustafa‟nın Türkçülük fikri yönünde geliĢmesinden çok 

etkilenmesi bu eserde önem verilerek anlatılmıĢtır. D.Kıdıraliyev‟in bununla 

ilgili irdeleyerek yaptığı sonuçlar değerlidir. Ġnsanların çoğu, Mustafa‟nın 

“AĢırı Türkçü” olma yolunda kendilerine belli olmayan bu olguyu daha net 

anlamaya çalıĢır. 

 “Marjani yolunu beğenen Abubakir Divayev‟in yardımıyla Mustafa, 

TaĢkent‟teki Türkistanlı ceditçilerin baĢkanlarıyla tanıĢtı. Türkistan‟daki 

ceditçilik-yenilikçilik hareketini baĢlatan müftü Mahmut hoca Behbudi, 

Münâvuar kari AbduraĢidhanov gibi ceditçilerle tanıĢan Mustafa, buradaki 

“usul-i cedit” okullarıyla ilgili bilgi aldı.” (Kıdıraliyev, 2007, s. 18). 

Kitapta genç Mustafa‟nın Türk dünyasının özgürlüğüyle ilgili mücadele, 

çalıĢma hayatının baĢlangıcına yön veren Müftü Mahmut hoca Behbudi gibi 

insanların isimleri büyük saygıyla geçmektedir. Özgürlük için zor bir mücadele 

yolunda olduğunu Mustafa yavaĢ yavaĢ anlar. Babası ġokay‟ın oğlunu Rus 

okuluna vermenin esas amacını da anlar. 

 “Rus okullarında okuyan Türkistanlı çırakların eğitimine büyük önem 

veren Behbudi, Türkstan‟dan Rusya Devlet Dumasına üye olması için Rusça 

bilen ve hukuk fakültesini tamamlayanların tarafında oldu. Bundan dolayı o, 

milliyetçi, vatansever gençlerle buluĢtuğu zaman “Rus dilini öğrenin, hukuku 

okuyun, mücadelemiz yasal olarak geliĢsin” diye konuĢuyordu.” (Kıdıraliyev, 

2007, s. 18). 

Bu okulda geçen zaman Mustafa‟nın büyüyüp, ünlü olmaya baĢladığı 

zaman idi. Altın Madalya ile tamamladığında vali,  madalyayı Rus çocuğuna 

teklif eder, ama o Rus çocuğu Mustafa‟nın ondan daha iyi okuduğunu 

söyleyerek madalyadan vazgeçer. Bu basit haksızlık örneği o dönemde halka 

uygulanan siyasi baskılardan biri olarak gösterildi. 

Böylece Mustafa, çocukluğundan beri çevresindeki yaĢamın, olayların 

karĢıt yönlerini kontrol edip araĢtırarak büyümeye baĢladı. 

“OlgunlaĢma dönemi” kısmında Mustafa‟nın Petersburg üniversitesinin 

hukuk fakültesinde okuduğu dönem anlatılmıĢtır. 

Eser yazarı; Mustafa‟nın Petersburg‟daki ortamı, çevresine kendisine 

özgü fikri ile ilgili pek çok bilgi veriyor. 

Ünlü Ģarkiyatçı Radlov tarafından yapılan sonuçlar esaslı gibidir.  

“Mustafa; Almanlardan baĢka milletlere gerçekten de acımayacak, 

güçlünün zayıflara üstün olma yasallığını kabul eden Radlov‟un üzerinden 

Ģarkiyatçı âlimin gördüğü gibi görmüĢtür. Sonra bir yazısında Ģarkiyatçı âlim 
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hakkında “biyolog-âlim; kelebekleri büyük ilgi çekerek toplayıp koleksiyon 

yapmıĢ gibi, Radlov da; bizi  tam da bunun gibi araĢtırma objesi olarak görürdü. 

Onun Türk milletlerine sevgisinin olup olmadığı sadece budur”, diye yazan 

ġokay gerçeği anlatıyordu.”  (Kıdıraliyev, 2007, s. 25). 

Kitapta yazar, Mustafa‟nın Petersburg‟daki siyasi yönünün doğruluğunu, 

katıldığı kulüplerle ilgili ayrıntılı bilgi verir.  

Petersburg‟da oturan AkmeĢit‟li avukat Serali Lapin, 1912 yılındaki 

Osmanlı ve Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan arasındaki savaĢı, buna Rus 

milliyetçilerinin ilgisi hakkında anlatılan konuların ıĢığında Mustafa‟nın 

Türkçülük yönünde olgunlaĢıp güçlenme nedenlerini açığa vurdu. 

“Rusya Ģovenistlerinin Osmanlı Türklerine karĢı yaptığı mitingler, 

onların “Ayasofya camisinin üzerine çarmıh (haç) koymak” hakkındaki 

sloganları Petersburg‟daki yüksek öğrenim kurumlarında öğretim gören Türk-

Müslüman gençlerini öfkelendirdi.” (Kıdıraliyev, 2007, s.27). 

Müslüman-Türk öğrencilerinin önünde Balkan savaĢına Rusya 

katılacaksa, hangi yönde olacağımız sorusu duruyordu. Sıcakkanlı Kafkasyalılar 

bu durumda dayanmak olmaz diye, hararetli konuĢuyordu. Mustafa bu durumda 

etkinlikleri yürütme görevini sakin anlatıyordu. Herkesle anlaĢarak ortak tüzüğü 

de hazırlamıĢlardı. 

Türklere yardım için para toplamak, karĢı tarafa destekçi olanlara 

katılmamak vb. durumlar da düĢünülür. Rusya ise, Türklere karĢı savaĢa girdiği 

anda demiryolu, telgraf, köprü inĢa etmeyi planladı. 

Mustafa ülkesine döndüğünde ülkedekilere bu etkinliklerle ilgili bilgiler 

verdi. O hikâyelerin etkisiyle Petersburg‟a memleketinden Ötegen Sadıkulı adlı 

arkadaĢı gelir, Türk elçisine yardım için getirilen azıcık parayı bırakıp gider. 

 “Onları Turhan paĢa tek baĢına kabul edip, söylediklerini dikkatle 

dinledi. Sadık ona Türk yaralılarına tedavi için uzaktaki Türkistanlı 

kardeĢlerinden az çok altın para getirdiğini söylediği zaman, elçi dayanamadan 

ağlayıverdi. O, kendisini tutamadan etkilenip, kederlenip, gözleri yaĢlanıp, çok 

ağladı. Onun dikkatini çeken Mustafa ve Sadık onunla beraber ağladılar. Hikâye 

anlatıldığında anlaĢıldığı gibi, Turhan paĢa Kazaklarla ilgili hiç bilgisi olmadığı 

ortaya çıktı. Onun özellikle “siz Müslüman mısınız, ya da Hıristiyan mısınız?” 

sorusunu Sadık çok düĢündü. Bundan sonra Mustafa, elçiye Türkistan hakkında 

ve orada oturan Türk milletleri hakkında bilgiler verdi.” (Kıdıraliyev, 2007, 

s.29). 

Petersburg'da Mustafa Çek, Polonya, Fin gençleriyle irtibat kurmuĢ. Rus 

demokratlarıyla istiĢare ediyordu. Darkhan Kıdıraliyev, I. Dünya savaĢı 

zamanında Türkistan‟daki siyasi-ekonomik durumu, özgürlük mücadelesinin 

gelecekleri açısından zor bir konu olarak görüyordu.  
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1916 yılın olayları ülke için gelen zor günler idi. Mustafa‟nın bir taraftan 

gerçekten de çalıĢma hayatının baĢladığı görülür. Sonraki kısım “Qos tönkeris 

arasında”dır (Ġki devrim arasında). Burada 1917. yılın Rusya‟daki ġubat, Ekim 

devrimleri döneminde Mustafa ġokay‟ın hayatındaki önemli anıları dâhil 

anlatılır.  

Bunun gibi zor durumlarda Mustafa ġokay, kendi milleti için çalıĢma 

yolunu aradı. O, yurttaĢlarıyla birleĢerek Kerenskiyi baĢkanlık yapan geçici 

hükümetin Türkistan‟a baĢkanlık edebilecek özel bir Komite kurmaya baĢladı. 

Ülkedeki siyasi harekete de Mustafa ġokay aktif olarak katılıp çalıĢarak milli 

hareketin baĢ önderlerinden biri oldu.” (Kıdıraliyev, 2007, s.41). 

Mustafa ġokay‟ın, BolĢeviklerin milli siyasetinin bilimsel temellerini, 

esas hedefi, çıkarını yeterince dinç zihinle inceleyerek anlayabilen çok büyük 

bir siyasetçi, sosyolog âlim olduğu; tarihin bazı dönemlerinden olduğu 

ibretlerinin getirdiği kesin ispatlarıyla kanıtlanmaktadır. 

Kenes Nurpeyisov, AlaĢ hareketinin kaynaklarını kanıtlayarak böyle 

diyor: “Kazak ülkesindeki sosyal-ekonomik ve siyasi durum; tarımsal, milli ve 

sınıf sorunlarının gerginleĢmesi ile farklı gösterildi. Kazakistan‟da bu 

gerginlikten ortaya çıkan tarımsal ve milli özgürlük hareket, ilk önce sömürgeye 

karĢı yönelik oldu… Diğer deyiĢle bu iĢi baĢlangıcından yöneten yeniden 

kalıplaĢmaya baĢlayan Kazağın az sayılı ilk aydınları, genel milli taleplere 

cevap vermeye ve onları çözmeye çalıĢtı [ġokay, 33-б.].” 

Mustafa ġokay‟ın toplumsal-siyasi hayata katılmaya baĢladığındaki 

Kazak aydınlarından biri, milletsever büyük Ģahıs S.Aspendiyarov‟un 

“Kazakistan tarihinin denemeleri” (Kazakhstan tarihının oçerkteri) (1934) 

eserindeki Rus sömürgeciliği tarafından gerçekleĢtirilen siyasi-ekonomi 

reformları incelemek ve Mustafa ġokay‟ın Ekim devriminden sonraki 

Türkistan‟daki reformlarla ilgili verileri, sorunun önemini ispatlamıĢ gibidir.  

“Kazakistan‟ı bunun gibi ayrı ayrı idarecilik eyaletlere ayırmak siyaseti, 

Kazağın tek baĢına kültürünü oluĢturup millet olmasına büyük engel oldu. 

Ülkemizden çok uzakta olan TaĢkent, Orınbor, Ombı, Astrahan gibi baĢka 

milletlerin oturduğu, kültürü yabancı olan Ģehirler gerçek Kazağın millet 

kültürünü oluĢturan merkez olmadı” [Aqınjanov, 63-б.]. 

Yer sorununu anlamakta AlaĢ vatandaĢlarının görüĢünün sürekli 

belirginleĢtiğini A.Baytursınov‟un 1913 yıl ve sonra da yer sorununla ilgili 

fikirlerinden görülebilir.  

“Kazak jerin alu turasındagı nizam” (Kazak yerini almakla ilgili Kanun) 

makalesinde A.Baytursınulı yer siyasetinin sosyal temellerini olabildiğince 

diğer taraflarından bakmaya baĢladı. Bu yönünde onun görüĢü, yer sorunuyla 

ilgili her bir dönemde söz edilen M.TınıĢbayev, M.Çokay fikirlerine benziyor. 
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“Bunu gibi düzensiz çalıĢmalardan yersiz cefa çekerek zahmet eden 

Kazaklar çoktur. KıĢlık kurduğu yerini kaybederek kıĢın geçirecek yerini 

toplumun vermemesiyle, yer vermeye yükümlü olan kurumlar onu kederlene 

düĢünmeden, 2 sene, 3 sene, 4 senedir ot biçemeden, ekin ekemeden, oturmaya 

yer bulamadan beyhude dolaĢan misafirleri görmektedir” [Baytursınov, 222-б.]. 

 

SONUÇ 

KarıĢık bir zamanında önüne koyduğu hedefe ilerlemenin keskin bir 

siyasi zekâya sahip olmanın, ilme değer veren, bilgili, vatansever ve milliyetçi 

olmaya gereksinim olduğunu Mustafa ġokay‟ın 1917 yılındaki yılmadan 

sürdürdüğü organizatörlük, önderlik aktivitesi iyi anlatmaktadır. Türkistan 

milleti çok geçmeden hükümetin değiĢmesiyle, hâkim milletin büyük emelinin 

hiçbir zaman değiĢmeyeceğini anlamıĢtır. Türkistan‟da bu dönemde büyük 

sıkıntılar yaĢanmıĢtır. Tarihçi Mambet Koygeldiyev; o dönemki siyasi durumu 

irdeleyerek aĢağıdaki sonuçlara uluĢmıĢtır. 

 “Olayların akımından dolayı bu iki otonomi ülkenin de hayatı uzun 

olmadı. Bünyesindeki milletlerin, kendi kendini yönetme hakkını inkâr eden 

değiĢik siyasi grupların karĢılıklı mücadelesi durumunda meselenin baĢka türlü 

çözülmesini beklemek mantıksız idi. Fakat bize belli olan açık durum budur, 

Mustafa ġokay hayatının son anına kadar Türkistan milletlerinin özgürlüğü, 

onların devlet birliğiyle ilgili düĢüncesinde oldu. Bu düĢüncenin güçlü öğütçüsü 

olarak hayatını geçirmiĢ.  

Kendi zamanında söylenen bu fikrin XX. yüzyılın sonuna kadar 

gerçekleĢebilmesinin ne kadar zor olduğunu anlayarak, bununla beraber onun 

strateji açısından ne kadar derin ve tam anlatıldığını zamanın kendisi hala 

defalarca ispatlayacağı kuĢkusuzdur.” (Koygeldiyev, 2004, s.223). Darkhan 

Kıdıraliyev‟in Mustafa ġokay‟ın Özgürlük için mücadele yolunu tarihi 

kronolojik temelinde edebi dille anlatılan eserinin Ģokaytanudaki önemi 

büyüktür.  
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CEZA HUKUKU AÇISINDAN SPORDA ġĠKE
1
 

Çetin ARSLAN

 

  

Özet: Spor karĢılaĢmalarında Ģike ve teĢvik pirimi iddiaları ile bu yöndeki 

kanıtlanmıĢ fiiller giderek daha fazla gündeme gelmeye baĢlamıĢtır. ġike ve 

teĢvik primi yoluyla spor müsabakalarının olağan sonuçlarını etkilemek; sadece 

spora, sporcuya ve bu alanda görev alan kiĢi ve kurumlara duyulan güveni 

sarsmamaktadır. Ayrıca, söz konusu karĢılaĢmaların sonuçlarına bağlı olarak 

Ģekillenen kulüp gelirleri ve Ģans oyunları gibi birçok ekonomik değerin domino 

etkisiyle haksız olarak el değiĢtirmesi sonucunu da ortaya çıkarmaktadır. 

ÇalıĢmamızda bu olumsuz ve kabul edilemeyen eylemin iĢlenme Ģekilleri ile 

kriminolojik özellikleri dikkate alınmıĢtır. Bütün bunlar incelendiğinde birçok 

hukuki değeri ihlal eden ve klasik suç tipleri ile karĢılanması oldukça zor 

görünen Ģike fiillerinin önlenmesi amacıyla 6222 sayılı Kanun‟un 11. 

maddesiyle vazedilen Ģike suçu incelenmiĢ olduğu görülür. 

Anahtar kelimler: ġike, teĢvik primi, spor, ceza hukuku, yolsuzluk  

 

 

MATCH FIXING IN SPORT IN TERMS OF CRIMINAL LAW  

Abstract:  

Allegations of match fixing and incentive pay and vindication of such 

acts are becoming more and more common. Influencing the game results by 

way of match fixing and incentive pay does not only decrease the credibility of 

the sport branch, and players and those people and institutions that are a part of 

that sport branch but also brings about the resolution that many economic 

assets such as sports club revenues and betting games wrongfully pass into 

other hands with a domino effect. In this paper, the criminological 

characteristics of this unacceptable and wrongful act and the ways it is 

committed are analyzed. When all of these issues are taken into consideration, 

it is observed that match fixing crime has been committed according to the law 

numbered 6222 and article 11, which has no compensation in the classic 

criminal law system and violates criminal law ethics.     

Keywords: match fixing, incentive pay, sport, criminal law, corruptio 

 

                                                           
1 Bu ÇalıĢma  “8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi”nde (18-20 Kasım 2011, Burdur) sunulan 

tebliğin, yasal değiĢiklikler ile yeni kaynaklar gözetilerek daha geniĢ perspektiften ele alınarak 

gözden geçirilmiĢ halidir.   
 Doç. Dr. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Ankara, cetinarslan68@gmail.com. 
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GĠRĠġ 

Belli bir spor müsabakasının sonucunun etik ve/veya adil olmayan 

yollarla -bu kapsamda örneğin cebirle, tehditle, menfaat temini veya vadiyle- 

değiĢtirilmeye veya etkilenmeye çalıĢılması olgusu, aslında yeni bir Ģey değildir 

ve belki de sporun tarihi kadar eskidir.  

Peki, ne oldu da son yıllarda bu konu hemen hiç gündemden düĢmez hale 

geldi? Sadece bizim değil, sadece Avrupa‟nın da değil, Afrika‟nın, Amerika‟nın 

özetle bütün dünyanın gündemini meĢgul etmeye baĢladı? 

Yanıt gayet basittir: Zira profesyonel anlamdaki spor gittikçe geliĢen 

ekonomik boyutuyla hem devasa bir sektör hem de kitleleri peĢinden 

sürükleyen toplumsal bir fenomen haline gelmiĢtir. Dolayısıyla burada yapılan 

bir haksızlık, aldatma, hile ve bu bağlamda Ģike sadece olayın birinci eldeki 

taraflarını değil; sporcusundan teknik direktörüne, kulüp yöneticilerinden çeĢitli 

seviyedeki çalıĢanına güvenen taraftarı, sporda dürüstlüğe ve centilmenliğe 

inanan sporseveri,  müsabakanın normal sonucuna ekonomik açıdan yatırım 

yapan müteĢebbisi; ekonomik, psikolojik ve sosyal anlamda inciten, kıran, 

yıkan, hülasa birçok yönüyle zarar veren eylemdir.  

Peki, bu bir sorun ise, nasıl ortadan kaldırılacaktır, nasıl önlenecektir? 

Bu konuda öncelikle özel hukuk kuralları, yaptırmaları akla gelebiliyor, 

ama çare olmadığı/ olamayacağı anlaĢılıyor. 

Ġkincisi; konunun öznesinin spor camiası olması nedeniyle elbette, 

disiplin hukukunun sıkı kuralları ve ağır yaptırımları gündeme geliyor, ama 

bunlarla da ciddi bir mesafe alınamadığı/ alınamayacağı görülüyor. 

Tabii, derken -son çare- niteliği nedeniyle ceza hukukundan imdat 

beklenilmeye baĢlanıyor; ama burada da bir anlayıĢ farklılığı ortaya çıkıyor: 

Bunlardan birincisine göre; konuya iliĢkin özel bir düzenleme gerek 

olmadığı, hemen her ülkenin ceza kanununda yer alan rüĢvet, dolandırıcılık, 

nüfuz ticareti, suç iĢlemek için örgüt kurma/ üye olma gibi genel suç tiplerinin 

yeterli olduğu yönünde görüĢ dile getiriyor. Belirtelim ki, Avrupa Birliği 

ülkeleri de dâhil olmak üzere, karĢılaĢtırmalı hukuktaki baskın durum bu 

merkezdedir.  

Ġkinci görüĢ ise, konunun önemi, farklı ve teknik yönleri nedeniyle bu 

hususta özel bir düzenlemeye gidilmesinin (Ģike suçunun vazedilmesinin) 

zorunlu olduğu yönündedir (Gokhale, 2011, s. 1-18)
2
. 

Türk Hukukunda 6222 sayılı Kanunla benimsenen sistem, bu ikinci 

yaklaĢımın bir ürünüdür. 

                                                           
2 UEFA BaĢkanı Michel Platini‟nin Ģikâyet ve önerileri bu tespit paralelindedir:  http:// www. 

thebulgariannews. com/ view_ news. php?id=132525, 12.11.11. 
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KarĢılaĢtırmalı hukukta 2011 yılında Bulgaristan Ceza Kanunu‟nda 

“Spora Karşı Suçlar” baĢlığı altında buna benzer bir suça yer verilmiĢtir. 

Yeni Ġspanyol Ceza Kanunu‟nun 286/bis maddesinde “özel sektör 

rüşveti” de denilen suç kapsamında cezalandırılan Ģike fiilleri
3
, Ġngiltere‟de 

“Bahis Kanunu (Gambling Act 2005)”  çerçevesinde yaptırıma bağlanmıĢtır.   

Kanımca yeni yeni benimsenmeye baĢlayan ikinci yaklaĢım isabetlidir. 

Zira kamu görevlisinin rüĢvet alması-ona rüĢvet verilmesi neyse, sporcunun 

veya bu alanda görev alanların menfaat temin etmesi veya onlara menfaat temin 

edilmesi aynı Ģeydir
4
.  

Oysa klasik suçlar aracılığı ile Ģikenin önlenmesi edilmesi ve 

cezalandırılması olası gözükmemektedir.  

Bu anlayıĢın bir ürünü olarak Türk Hukukuna giren “şike suçu” 

31.03.2011 tarih ve 6222 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine 

Dair Kanun”un (RG, 14.04.2011/27905)” “Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri” 

baĢlıklı “Üçüncü Bölüm”ünde yer alan 11. maddesinde düzenlenmiĢtir. 

Zikredilen hüküm 10.12.2011 tarih ve 6259 sayılı Kanun 

(RG,15.12.2011/28143) ile değiĢtirilmiĢtir. ĠĢaret edelim ki, bu Kanun‟un 

kabulüne kadar, Türk Hukukunda [ne Türk Ceza Kanunu(TCK)‟nda, ne 5149 

sayılı Kanunda
5
 ne de ceza normu içeren diğer kanunlarda] söz konusu ihtiyacı 

karĢılayacak özel bir düzenleme bulunmamaktaydı. 

I.- Kanuni Düzenlenme  

Şike ve teşvik primi 

MADDE 11 – (1) Belirli bir spor müsabakasının sonucunu 

etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden 

kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para 

cezası ile cezalandırılır. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan 

dolayı müşterek fail olarak cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat 

temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, suç 

tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. 

(2) Şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının 

anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler de 

birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

                                                           
3 A New Crime of Private Sector Bribery, Anti-Corruption Committee News Newsletter of the 

International Bar Association Public and Professional Interest Division, Volume 3 number 2 

September 2011, s.18, http://ethicalriskappetite.com/wp-content/ uploads/ 2011/09/ 

AntiCorruption_ Sept_2011 -published.pdf (13.11.11) 
4 Bu nedenle karĢılatılmalı hukukta “şikeye (ing. match-fixing)” “spor rüşveti (sport bribery)” de 

denmektedir. 
5 28.04.2004 tarihli ve 5149 sayılı “Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine 

Dair Kanun” 6222 sayılı Kanun‟un 25. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

http://ethicalriskappetite.com/wp-content/%20uploads/%202011/09/%20AntiCorruption_%20Sept_2011%20-published.pdf
http://ethicalriskappetite.com/wp-content/%20uploads/%202011/09/%20AntiCorruption_%20Sept_2011%20-published.pdf
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(3) Kazanç veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması 

halinde, anlaşmaya varılamadığı takdirde, suçun teşebbüs aşamasında 

kalmış olması dolayısıyla cezaya hükmolunur. 

(4) Suçun; 

a) Kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye 

kullanılması suretiyle, 

b) Spor kulübünün yönetim kurulu başkan veya üyeleri tarafından, 

c) Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti 

çerçevesinde, 

ç) Bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla, 

işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(5) Suçun bir müsabakada bir takımın başarılı olmasını sağlamak 

amacıyla teşvik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle işlenmesi 

halinde bu madde hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında 

indirilir. 

(6) Bu madde hükümleri; 

a) Milli takımlara veya milli sporculara başarılı olmalarını 

sağlamak amacıyla, 

b) Spor kulüpleri tarafından kendi takım oyuncularına veya teknik 

heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla, 

prim verilmesi veya vaadinde bulunulması halinde uygulanmaz. 

(7) Suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin yararına 

işlenmesi halinde, ayrıca bunlara, şike veya teşvik primi miktarı kadar 

idari para cezası verilir. Ancak, verilecek idari para cezasının miktarı 

yüzbin Türk Lirasından az olamaz. 

(8) Müsabaka yapılmadan önce suçun ortaya çıkmasını sağlayan 

kişiye ceza verilmez. 

 

II. Suçun Unsurları 

Maddede düzenlenen Ģike suçu, teknik olarak birçok istisnayı bünyesinde 

barındırması itibariyle ilginç ve farklı bir düzenlemedir. Gerçekten, bu hükümde 

(ve kanunun diğer bazı maddelerinde)  ceza hukukunun genel kurallarına ve bu 

bağlamda TCK‟nin 5. maddesine istisna teĢkil edecek Ģekilde, müĢterek faillik, 

iĢtirak/ yardım etme, teĢebbüs, içtima, erteleme, seçenek tedbirlere çevirme 

yasağı ile özel koruma tedbirleri ve özel ihtisas mahkemelerine iliĢkin ayrık 

birçok hüküm mevcuttur.  
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A.-  Maddi Unsurlar 

Tanıma göre suçun maddi unsurunu oluĢturan ana fiil; 

-“Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir 

başkasına kazanç veya sair menfaat temin…(edilmesi)” ; yani “şike”
6
 

yapılmasıdır. 

-Suç -belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla- 

baĢkasına kazanç veya baĢkaca bir menfaat temin edilmesiyle 

tamamlanmaktadır. Ancak kanun koyucu, ana fiile seçenek bir hareket olarak; 

“kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması” 

ihtimalini de -ki suç burada aslında teşebbüs aşamasında kalmıştır-   

tamamlanmıĢ suç gibi cezalandırılacağını hükme bağlayarak, benimsediği suç 

politikası gereği cezalandırma alanını öne çekmiĢtir. Keza 3. fıkrada “kazanç 

veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması halinde, anlaşmaya 

varılamadığı takdirde” suçun teĢebbüs aĢamasında kalmıĢ olması dolayısıyla 

ceza verileceğini öngörerek, aynı anlayıĢı sürdürmüĢtür. Belirtelim ki, bu 

yönteme -sık olmasa da-, fiilin tehlikeliğine binaen yasama organlarınca zaman 

zaman baĢvurulmaktadır. 

-ġike anlaĢmasına konu müsabaka bir federasyon kapsamında olmalıdır. 

-Suçun oluĢumu için müsabakanın anlaĢma doğrultusunda sonuçlanması 

(Öztürk, 2012, s. 19)  ve hatta yapılması zorunlu değildir. 

-“Kazanç” maddi/parasal bir geliri ifade ederken (Yurtcan, 2011, s. 35; 

Güngör, 2011, s. 40; Zafer, 2012, s. 66; Özen/Yılmaz, 2012, s. 27; 

ġen/Özdemir, 2012, s. 21; GülĢen, 2012, s. 204; Özen, 2013, s. 11), “[sair] 

menfaat” maddi ve/veya manevi her türlü çıkarı/yararı/getiriyi (Yurtcan, 2011, 

s. 35; Özgenç, 2012, s. 97;  Özen/Yılmaz, 2012, s. 27; ġen/Özdemir, 2012, s. 

21-22; GülĢen, 2012, s. 204; Özen, 2013, s. 11) kapsamaktadır. Ancak maddede 

bu iki husus yekdiğerine alternatif olarak öngörüldüğünden sağlanan veya vaat 

edilen menfaatin niteliğinin pratik bir önemi yoktur. BaĢka bir anlatımla, maddi 

veya manevi her türlü getiri/kazanç suçun oluĢumu için yeterlidir. Bu yerine 

göre para, yerine göre daha iyi bir takıma transfer, yerine göre tatil vb. olabilir.   

                                                           
6 ġike ve teĢvik primi esasen “fair play” ilkesine aykırı hür tülü davranıĢtır. Bu çerçevede 

mevzuatta bu kavramlara iliĢkin birçok hüküm vardır. Örnekler: Türkiye Futbol Federasyonu 

(TFF) “Etik Kurul Talimatı” (Aralık 2009 tarihli) md. 18:  “Kanunlarda veya TFF’nin statü ve 

talimatlarında tanımlanan şike, teşvik primi, doping ve ırkçılığa konu eylemler bu talimatın 

uygulanmasında yüz kızartıcı eylemler olarak nitelendirilir.”; TFF “Futbol Disiplin Talimatı” 

(Ağustos 2012 tarihli) md. 57/1: “Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı 

şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır…”; TFF “Şike Araştırma 

Kurulu İç Talimatı” (Eylül 1994 tarihli) md. 4/g [Anlaşmalı sonuç (şike) başlıklı]: “bir futbol 

müsabakasının sonucunu hukuka aykırı, gayrimeşru veya normal olmayan biçimde değiştirmek 

üzere tarafların anlaşmaları[dır]…” 
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-Kazanç veya sair menfaat temini veya vaadi olmaksızın yapılan Ģike (ki 

buna hatır Ģikesi denmektedir) bu suçu oluĢturmaz; diğer koĢulların varlığı 

halinde disiplin sorumluluğunu gündeme getirir (Özgenç, 2012, s. 98-99; 

GülĢen, 2012, s. 206; ġen/Özdemir, 2012, s. 20-21, 48; aksi görüĢ, Donay, 

2011, s.98). 

-Sağlanan veya vaat edilen menfaatin, “spor müsabakasının sonucunu 

etkileme amacına” yönelik olması gerekir.  Her spor karĢılaĢmasının 

doğasında rakibi yenmek olgusu bulunduğuna göre, burada söz konusu 

olan etkileme; -menfaat temin eden taraf açısından- kazanma olgusunu 

dıĢlayan alternatifleri kapsamaktadır. Dolayısıyla anlaĢmayla ulaĢılmak 

istenen sonuç açık farkla kaybetme, kaybetme, berabere kalma vb. olmalıdır. 

Nitekim 5. ve 6. fıkrada, “suçun müsabakada bir takımın başarılı olmasını 

sağlamak amacıyla teşvik primi verilmesi veya vaat edilmesi” suretiyle 

iĢlenmesi ihtimalini daha az cezayı gerektiren nitelikli hal olarak kabul edilmesi 

de, bu durumun doğal bir sonucudur
7
. 

- Yasal tanıma göre suçun failleri; “spor müsabakasının sonucunu 

etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi” ile 

“kendisine [kazanç veya]
8
 menfaat temin edilen kişi”dir.  

- “Çok failli karşılaşma suçu” niteliğindeki bu düzenleme gereği; 

baĢkasına menfaat temin veya vaat eden kiĢi herhangi bir kimse olabilir ise de, 

kendine menfaat temin veya vaat edilenin futbolcu, teknik direktör, hakem vb. 

gibi maçın sonucunu fiilen veya hukuken değiĢtirebilecek biri olması 

zorunludur. Aksi halde bu suçun oluĢması mümkün değildir. Bununla birlikte, 

diğer koĢulları varsa dolandırıcılık suçu gündeme gelebilecektir. 

-2. fıkrada -müşterek failler tarafından yapılan- Ģike anlaĢmasının 

varlığını bilerek spor müsabakasının anlaĢma doğrultusunda sonuçlanmasına 

katkıda bulunan kiĢilerin de, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılacağı 

düzenlenmiĢtir. Suça iĢtirak konusunda özel nitelikte bir hüküm olan bu 

düzenlemeye göre, suça Ģerik olarak katılan -örneğin anlaşmanın yapılmasına 

                                                           
7 Belirtmem gerekir ki, 11. maddedeki düzenlemeden ilk bakıĢta Ģike yapma suçu dıĢında sanki 

teĢvik primi verme fiillinin ayrı bir suç olarak düzenlendiği izlenimi edinilebilir. Ancak bu durum 

yanıltıcıdır ve kanımca teĢvik pirimi verme fiili ayrı bir suç değil, Ģike suçunun daha az cezayı 

gerektiren bir neden olarak kabul edilmiĢtir. Zira kanun koyucu burada da spor müsabakasının 

sonucunun haksız olarak etkilenmeye çalıĢıldığını kabul etmekle birlikte, bunun sporun doğasında 

bulunan rakibe üstün gelme yönünde yapılması nedeniyle, daha az haksızlık içerdiği kabul etmiĢ 

ve bu nedenle cezada indirime gitmiĢtir. 
8 Madde metninde, müĢterek fail olarak kabul edilecek kiĢi açısından sadece “menfaat”ten 

ibaresine yer verilmiĢ, “kazanç” kavramından ise söz edilmemiĢtir. Bu durum, maddenin 

formülasyonu bakımından bir eksiklik olarak kabul edilebilirse de, suçun oluĢumunda bir zafiyet 

oluĢturmamaktadır. Zira gerek suçun niteliği, gerekse hükmün devam eden cümlesi ve esas 

itibariyle bütününden, her türlü menfaatinin cezalandırma kapsamında kaldığının kabulü 

gerekmektedir.   
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aracılık eden kişi hakkında- faillerle aynı ceza verileceğinden TCK‟nin 39. 

maddesindeki indirimin uygulanması mümkün olmayacaktır. 

-ġike suçunun geniĢ anlamdaki mağduru toplumu oluĢturan herkestir. Dar 

anlamdaki mağduru ise, anlaĢma sunucu hukuki, ekonomik, sosyal vb. 

yönlerden olumsuz Ģekilde etkilen gerçek kiĢilerdir (ör. futbolcular, antrenörler, 

kulüp yöneticileri vs.). Aynı Ģekilde Ģike anlaĢması nedeniyle durumu olumsuz 

etkilenen tüzel kiĢiler (ör. futbol kulüpleri) ise “suçtan zarar gören” 

konumundadır (GülĢen, 2012, s. 201-202).  

Maddenin 5. fıkrasında düzenlenen Ģike suçunun daha az cezayı 

gerektiren nitelikli haline göre (Koca, 2012, s. 56; GülĢen, 2012, s. 207-208; 

ġen/Özdemir, 2012, s. 18, 46)
9
;  bir müsabakada bir takımın baĢarılı olmasını 

sağlamak amacıyla teĢvik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle iĢlenmesi 

halinde bu madde hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilecektir.  

TeĢvik pirimi takım oyuncularına, antrenörlere veya takımın mensup 

olduğu kulübe verilebilir. ġikeden farklı olarak burada, kiĢinin görevini daha 

büyük bir Ģevk ve aruz ile yapması ve maçı kazanması istenilmektedir (Koca, 

2012, s. 56-58). Kanun koyucu bu fiilin haksızlık içeriğinin Ģikeye göre daha az 

olduğu kabul ederek ceza indirimi benimsemiĢtir. 

B- Manevi Unsur 

ġike suçunun oluĢması için “belirli bir spor müsabakasının sonucunu 

etkilemek amacıyla” (f. 1) hareket edilmesi zorunlu olduğundan, suç ancak 

“doğrudan kastla” iĢlenebilir. Bu nedenle olası kast veya taksirle iĢlenen fiiller 

açısından, bu suç oluĢmaz.  

C.- Hukuka Aykırılık Unsuru 

Maddede Ģike suçunun daha az cezayı gerektiren nitelikli haliyle 

bağlantılı olarak özel bir hukuka uygunluk nedeni kabul edilmiĢtir. Buna göre 

Ģike suçuna iliĢkin 11. madde hükümleri; 

-Milli takımlara veya milli sporculara baĢarılı olmalarını sağlamak 

amacıyla, 

-Spor kulüpleri tarafından kendi takım oyuncularına veya teknik heyetine 

müsabakada baĢarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla, 

Prim verilmesi veya bu yönde vaatte bulunulması halinde uygulanmaz 

(f.6). 

 

 

                                                           
9 Doktrinde “teşvik primi verme”nin “şike”den ayrı ve bağımsız bir suç olduğu kabul edenler de 

(Özgenç, 2012, s. 108-109; Özen, 2013, s. 35 vd.) bulunmaktadır.  
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III.- Suçun Özel GörünüĢ ġekilleri 

Kanun koyucu izlediği suç politikası gereği Ģike suçunun özel görünüĢ 

Ģekillerine iliĢkin birçok ayrık husus benimsemiĢ, bu çerçevede teĢebbüs, iĢtirak 

ve içtima konularında özel hükümler vazetmiĢtir. 

A.- TeĢebbüs 

Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaĢmaya varılmıĢ olması 

halinde dahi, suçun tamamlanmıĢ gibi cezalandırtmasına dair hüküm (f. 1)  ile 

kazanç veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması halinde, anlaĢmaya 

varılamadığı takdirde, suçun teĢebbüs aĢamasında kalmıĢ sayılacağına iliĢkin 

hüküm (f.3) suçun esasen bir “teşebbüs suçu” olarak düzenlendiği ve 

cezalandırma alanının öne çekildiğini göstermektedir. Bu düzenleme 

gözetildiğinde Ģike için menfaat temini teklifinde bulunulması, ancak muhatabın 

kabul etmemesi halinde eylem teklif eden açısından teĢebbüs aĢamasında 

kalacaktır.  

B.- ĠĢtirak 

ġike suçu bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir 

baĢkasına kazanç veya sair menfaat temin konusunda anlaĢmanın yapılmasıyla 

oluĢtuğundan, niteliği itibariyle bir karĢılaĢma suçudur. Bu nedenle Ģike 

anlaĢmasının tarafları suçun müĢterek faalidir. Bununla birlikte, anlaĢmanın 

tarafı olanlar dıĢındaki kiĢilerin bu fiile iĢtirak etmeleri mümkündür (TCK md. 

37-40). Ancak “şike anlaşmasının varlığını bilerek”
10

 spor müsabakasının 

anlaĢma doğrultusunda sonuçlanmasına yardım eden [yasadaki ifadeyle 

“katkıda bulunan”] kiĢiler de birinci fıkra hükmüne göre (yani müĢterek fail 

olarak) cezalandırılacağı (f. 2) özel olarak düzenlendiğinden, bu halde TCK‟nin 

39. maddesindeki “yardım eden”/ “Ģerik” statüsü devre dıĢı kalmakta ve 

dolayısıyla ceza indirimi söz konusu olmamaktadır. 

C.- Ġçtima 

ġike suçunun [yasadaki ifadeyle “bu maddede tanımlanan suçların”] bir 

suç iĢleme kararının icrası kapsamında değiĢik zamanlarda birden fazla 

iĢlenmesi halinde, bunlardan en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı verilecek 

ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılarak tek cezaya hükmolunur 

(Üzülmez, 2012, s. 92-93; Koca, 2012, s. 59-61). Bu özel hüküm zincirleme 

suçun düzenlendiği TCK‟nin 43/1. maddesine göre, -suçun aynı kişiye karşı 

işlenmiş olması koşulunu aramadığından- oldukça farklı ve suç mağdurunun 

değiĢik ve birden fazla olduğu haller açısından fail lehinedir.  

 

                                                           
10 Bu ibare nedeniyle failin “doğrudan kastla” hareket etmesi suçun oluĢumu için zorunludur 

(Özgenç, 2012, s. 108).  
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IV.- Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikle Hali, Yaptırımı ve 

Etkin PiĢmanlık 

Suçun failine öngörülen yaptırım; 

-“Bir yıldan üç yıla kadar hapis” ve “yirmibin güne” kadar adli para 

cezasıdır. Maddenin ilk halinde öngörülen “beşyıldan oniki yıla kadar” olan 

sürenin, bu Ģekilde aĢağı çekilmesi ölçülülük ve bu bağlamdaki orantılılık ilkesi 

(TCK md. 3) açısından isabetli olmuĢtur. 

-4. fıkrada yer alan suçun nitelikli hallerinin bulunması halinde ise, yani; 

a) Kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması 

suretiyle
11

,   

b) (DeğiĢik:10.12.2011-6259/1 md.) Federasyon veya spor kulüpleri ile 

spor alanında faaliyet gösteren tüzel kiĢilerin, genel kurul ve yönetim kurulu 

baĢkan veya üyeleri, teknik veya idari yöneticiler ile kulüplerin ve sporcuların 

menajerleri veya temsilciliğini yapan kiĢiler tarafından, 

c) Suç iĢlemek amacıyla kurulmuĢ bir örgütün faaliyeti çerçevesinde
12

,   

ç) Bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla
13

, 

ĠĢlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

-7. fıkradaki düzenlemeye göre; suçun spor kulüplerinin veya sair bir 

tüzel kiĢinin yararına iĢlenmesi halinde, ayrıca bunlara, Ģike veya teĢvik primi 

miktarı kadar idari para cezası verilir. Ancak, verilecek idari para cezasının 

miktarı yüzbin Türk Lirasından az olamaz. Bu özel hüküm nedeniyle TCK‟nin 

60. maddesindeki “izin iptali” yaptırımı uygulanamaz. Nitekim, BaĢbakanlığın 

TBMM‟ye sevk ettiği Tasarıda yer alan, “Suçun spor kulüplerinin veya sair bir 

tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde ayrıca Türk Ceza Kanununun 

tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.”  Ģeklindeki ibare, Adalet 

Komisyonundaki yapılan görüĢmeler sırasında, söz konusu yaptırımın kulüpler 

bakımından telafisi güç ve spor faaliyetlerine engel olacak nitelikte sonuçlara 

yol açacağı gerekçesiyle metinden çıkarılmıĢ ve kanunlaĢan haliyle yeniden 

düzenlenmiĢtir.  

-Ayrıca suçtan elde edilen/suç ürünü ekonomik kazanç müsadere edilir 

(TCK md. 55, 60).  

-Keza 6222 sayılı Kanun‟un 19. maddesine göre; ceza müeyyidesinin 

uygulanması, ilgili spor federasyonu spor kulübüne veya yöneticilere veya 

                                                           
11 6220 sayılı Kanun‟un 20. maddesi göre hakemler kendilerine karĢı iĢlenen suçlar açısından 

memur sayıldığından, bu maddeye göre cezanın arttırılması mümkün değildir.  
12 Bu husus TCK md. 220‟ye göre belirlenecektir. 
13 Bu ihtimaldeki hal “bahis şikesi”  veya “spor dolandırıcılığı”  olarak da isimlendirilmektedir 

(Özgenç, 2012, s. 104, dn. 48).  
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hakemlere disiplin yaptırımı uygulanmasını engellemez (karĢ. Güran, 2012, s. 

379-387).  

-Kanunun 10.12.2011 tarih ve 6259 sayılı kanun ile değiĢik Ģekline göre, 

Ģike suçundan dolayı cezaya mahkûmiyet halinde, kiĢi hakkında ayrıca 

TCK‟nin 53. maddesi hükümlerine göre, spor kulüplerinin, federasyonların, 

bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kiĢilerin yönetim ve denetim 

organlarında görev yapmaktan yasaklanmasına hükmolunur. 

-Diğer taraftan kiĢinin, Ģike suçundan (veya bu Kanunda tanımlanan veya 

yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan) dolayı mahkûm olması 

halinde mahkemece, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını 

seyirden yasaklanmasına karar verilir (6222 sayılı Kanun md. 18/1) (Öztürk, 

2012, s. 33-45)  . 

-“8. fıkra”da -Tasarıda mevcut olmadığı halde Komisyonda yapılan bir 

ilaveyle-; müsabaka yapılmadan önce suçun ortaya çıkmasını sağlayan kiĢiye 

ceza verilmeyecektir (etkin pişmanlık). Bu hükmün uygulanabilmesi için verilen 

bilgi suçun ortaya çıkmasına elveriĢli olması gerekir. Cezayı kaldıran Ģahsi 

sebep olan “gönüllü vazgeçme” (TCK md. 36) ise -suçun anlaşmayla 

tamamlanmış sayılması nedeniyle- ancak anlaĢma aĢamasına kadar mümkündür 

ve sadece gönüllü vazgeçen kiĢi yararlanır.  

V.- Ceza Muhakemesine ĠliĢkin Hükümler 

Yasama organı suçun yapısı, kriminolojik özelliklerin ve diğer farklı 

yönlerini gözeterek muhakemesine yönelik bazı ayrık düzenlemelere yer 

vermiĢtir. Bu bağlamda 622 sayılı Kanunu‟nun 23. maddesine göre; 

-ġike suçundan (ve bu Kanun kapsamına giren diğer suçlardan) dolayı 

yargılama yapmaya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)‟nun ihtisas 

mahkemesi olarak görevlendireceği “sulh veya asliye”
14

 ceza mahkemeleri 

yetkilidir. Bu durumda görevli mahkeme, isnat edilen fiil için öngörülen 

cezaların üst sınırı gözetilerek belirlenecektir.  

-ġike suçunun soruĢturulması ve/veya kovuĢturulmasında -diğer 

koşullarının bulunması halinde- Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)‟nun 135 

inci maddesi gereğince iletiĢimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 

mümkündür. Ancak CMK‟nin 139. maddesindeki “teknik araçla izleme” 

güvenlik tedbirine baĢvurulamaz.  

-6222 sayılı Kanun hükümlerine göre idari para cezasına ve diğer idari 

yaptırımlara karar vermeye, Cumhuriyet savcısı yetkilidir. Ancak Ģike suçundan 

kamu kavası açılan hallerde  “7. fıkra” gereğince verilecek para cezası, 

                                                           
14 10.12.2011 tarihli ve 6259 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “asliye veya 

ağır” ibaresi “sulh veya asliye” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 
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Kabahatler Kanunu (KK)‟nun 43/A-2. maddesi de gözetilmek suretiyle davayı 

bakan mahkemece verilmelidir (Özgenç, 2012, s. 109-110).  Bunların yanında; 

ġike suçu ile ilgili olarak CMK‟nin 231. maddesine göre hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası TCK‟nin 

50-51 gereğince seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez (f. 9). 

 

SONUÇ 

Ġkili iliĢkilerde ve toplumsal yaĢamdaki diğer faaliyetlerde asıl olan 

dürüstlüktür. Keza çeĢitli alanlarda yaĢanan rekabette de aynı ilke geçerlidir. 

Hatta basit bir piĢpirik oyununda bile aynı Ģey söz konusudur. Ancak dürüstlük/ 

doğruluk, adil olmak/davranmak ve centilmenlik spor müsabakalarının olmazsa 

almazıdır; mihenk taĢıdır. Dolayısıyla burada yapılan bir aldatma, düzen, dolap, 

ayak oyunu, dalavere ve bu bağlamda Ģike çok daha üzücü ve çok daha zarar 

verici eylemlerdir.  

Ayrıca “şike” fiilleriyle sporcuya,  bu konuda görevli ve yetkili olan 

birçok kiĢi, kurum ve kuruluĢa (ki bunlara kamu kurum ve kuruluĢları ile özel 

sektör kuruluĢları dâhildir) duyulan güvenin sarsılmasının ötesinde; spor 

karĢılaĢmalarının sonuçlarına bağlı olarak Ģekillenen kulüp gelirleri ve Ģans 

oyunları gibi birçok ekonomik değerin domino etkisiyle haksız olarak el 

değiĢtirmesi sonucu da ortaya çıkmaktadır.  

O halde Ģikenin ve bu sonucu doğuracak eylemelerin etkili Ģekilde 

önlenmesi ve bastırılması toplumsal bir ihtiyaçtır.  6222 sayılı Kanun‟un 11. 

maddesiyle vazedilen “şike suçu” söz konusu ihtiyacı önemli ölçüde 

karĢılayacak nitelikte bir düzenlemedir. 

ġike suçu, TCK‟nin genel hükümlerine (md. 1-75) ve özellikle 5. 

maddesine aykırı Ģekilde birçok istisnayı bünyesinde barındırması nedeniyle, 

teknik ceza hukuku açısından ilginç bir düzenlemedir. Gerçekten, maddede ceza 

hukukunun genel kurallarına aykırı Ģekilde, müĢterek faillik, iĢtirak/ yardım 

etme, teĢebbüs, içtima, erteleme yasağı, özel koruma tedbirleri ve özel ihtisas 

mahkemelerine iliĢkin hükümler içermektedir.  Suçun ilk halindeki fiilin 

haksızlık içeriğine göre orantısız olan hapis cezasının (5-12 yıl) 6259 sayılı 

Kanun‟la aĢağı çekilmesi (1-3 yıl) ölçülülük ilkesi açısından da oldukça yerinde 

bir düzenleme olmuĢtur.   
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KURUMSAL ĠTĠBARIN BĠLEġENĠ OLARAK LĠDERLĠK VE LĠDER 

ĠTĠBARININ YÖNETĠMĠNE HALKLA ĠLĠġKĠLER 

PERSPEKTĠFĠNDEN BAKIġ 

Mine Yeniçeri ALEMDAR

 

ÖZET 

Günümüzde değer üretmek ve tüketicilere değer önermek kurumların 

rekabette farklılaĢmalarını sağlamaktadır.  Bu nedenle itibar ve itibarın nasıl 

yönetileceği konusu önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Liderlik itibarı oluĢturan 

bileĢenlerden birisidir ve lider itibarının, kurumsal itibar üzerinde etkili olduğu 

bilinmektedir. 

Bu çalıĢmada liderlik, bir itibar bileĢeni olarak ele alınmakta ve lider 

itibarının yönetiminde halkla iliĢkilerin rolü üzerinde durulmaktadır. Halkla 

iliĢkiler; kurumu dinlemeyi sağlama, çalıĢanlarla olan iliĢkilerin geliĢtirilmesi 

ve etkin iletiĢim kanallarının kurulması, uygun kurum kültürünün 

yerleĢtirilmesi, liderin kiĢisel ve sosyal sermayesinin geliĢtirilmesi konusunda 

lidere destek olma ve danıĢmanlık yapma iĢlevi açısından ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Lider itibarı, halkla iliĢkiler, iletiĢim 

 

 

LEADERSHIP AS A COMPONENT OF CORPORATE REPUTATION 

AND A LOOK TO MANAGEMENT OF LEADERSHIP REPUTATION 

FROM PUBLIC RELATIONS PERSPECTIVE 

 

ABSTRACT 

Today preferring value to customers and a producing value for them 

helps corporates to difeerentiate in competition. For this reason lidearship is 

one of the components of reputation. Also it is known that leadership 

reputation is effective on corporate reputation. 

In this research leadership is handled as component of reputation. And 

also role of public relations on management of leadersip reputation is 

emphasized. Public relations handles corporates by achieving corporate to 

listen, developing relations with employees, developing effective 

communication channels, setting proper corporate culture, to help and to 

consult on developing leaders personal and social funds. 

Keywords: Leader reputation, public relations, communication  

                                                           
 AraĢ. Gör. Dr. Mine Yeniçeri Alemdar, Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, Halkla ĠliĢkiler ve 

Tanıtım Bölümü 
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GĠRĠġ 

Bir kuruma yönelik olarak tüm algılamaların sonucu oluĢan itibar;  

hissedarların, çalıĢanların, müĢterilerin, tedarikçilerin, kamuoyu liderlerinin, 

medya kuruluĢlarının toplam algısını içermektedir. Kurumsal itibarın nasıl 

yönetilmesi gerektiği ve bu sorumluluğun kimlere ait olduğu sorusu ise akıllara 

öncelikle kurumların üst düzey yönetimi ve liderlerini, halkla iliĢkiler 

yöneticilerini, kurum dıĢından alınacak bir hizmet olarak stratejik iletiĢim ve 

yönetim danıĢmanları ile reklam ajanslarını getirmektedir. Bu noktada 

çalıĢanlarının güven ve sempatisini kazanmıĢ liderlerin itibar yönetimi 

sürecinde kilit role sahip olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü liderler hem 

kurumun dıĢ çevreye karĢı temsilini gerçekleĢtirmekte, hem de kurum içinde 

çalıĢanları motive etme ve sahip oldukları kiĢisel itibarları ile bağlantılı olarak 

çalıĢanların bu süreci içselleĢtirmelerine neden olmaktadır. 

Liderin kiĢisel itibarını belirleyen kiĢisel sermayesi (human capital), 

sosyal sermayesi (social capital), liderlik stilinin yanı sıra sahip olduğu tüm bu 

özelliklerini kurumsal paydaĢlara yansıtmasını sağlayacak iletiĢim eylemlerinin 

planlanması da büyük önem taĢımaktadır. Ġtibar yönetimi sürecinde liderin 

iletiĢim eylemlerinin planlanma ve bu konuda danıĢmanlık yapma görevi ise 

kurumda halkla iliĢkiler yönetiminin sorumluluk alanı içinde olduğu 

söylenebilir. Gerek kurum içi gerekse kurum dıĢı perspektiften ele alındığında 

lider itibarının oluĢumu ve yönetimi sürecinde halkla iliĢkilerin; kurumu 

dinlemeyi sağlama, çalıĢanlarla olan iliĢkilerin geliĢtirilmesi ve etkin iletiĢim 

kanallarının kurulması, uygun kurum kültürünün yerleĢtirilmesi, liderin kiĢisel 

ve sosyal sermayesinin geliĢtirilmesi konusunda destek olma ve danıĢmanlık 

yapma iĢlevi dikkat çekmektedir. 

 

1. KURUMSAL ĠTĠBAR KAVRAMI 

Kurumların “kendilerine duyulan saygı, önem ve dikkati korumak, 

sürdürmek ve daha da artırmak istemeleri” (Trucker ve Melewar, 2005:378) 

itibar yönetimi kavramını gündeme getirmiĢtir. Temel olarak ve en genel 

anlamıyla kurumsal itibar; sosyal paydaĢların kurum hakkındaki iyi ve kötü 

algılamalarının bir sonucudur.  

Olumlu bir itibara sahip olma kurumlara; tüketicilerin satın alma 

davranıĢını etkileme, kurumla ilgili yatırımların artmasını sağlama, çalıĢanların 

performansını etkileme ve daha nitelikli iĢ gücünü kuruma çekme gibi artılar 

sunmaktadır. BaĢka bir deyiĢle kurumun sahip olduğu itibara bağlı olarak, hedef 

kitlelerin kurumla iliĢki ve etkileĢime girme yönündeki çabalarında artıĢ 

gözlemlenmektedir. 

Ġtibar rekabet avantajı için bir kaynaktır çünkü genel standartlara sahip 

olan kurum ve rakipleri arasında süregelen rekabet koĢulları altında itibar, 
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kurumlara nadir olma, tek olma fırsatı sunmaktadır. Aynı zamanda karmaĢık 

yapıdaki sosyal etkileĢimlerin bir sonucu olarak oluĢan itibar, bu özelliği 

nedeniyle taklit edilememektedir.  Ġtibarın değiĢime neden olan ticari bir ürün 

olarak ele alınmaması gerekmektedir. Çünkü itibar parayla alınamaz ya da 

satılamaz. Kurumun gerçekleĢtirdiği eylemlerin bir sonucu olarak geliĢim 

göstermektedir (Kotha vd, 2001:572).  

Kurumsal itibarın, rekabet avantajına dönüĢecek pek çok olumlu etkisi 

olduğu yönünde literatürde fikir birliğine varılmıĢtır. Örneğin “yüksek itibara 

sahip bir kurumun müĢterileri kuruma ve markalarına bağlılık göstermekte, 

kurumun insan kaynakları profili daha nitelikli elemanlardan oluĢmakta ve 

yatırımcılar kuruma karĢı daha bonkör davranmaktadır” (Helm, 2007:238).  

Ġtibar yönetimi konusundaki araĢtırmalarıyla dikkat çeken Fombrun ve 

Foss kuruma yönelik çeĢitli algılamaların toplamından oluĢan kurumsal itibar 

kavramında bu göstergelerin ne olduğu sorusu üzerine odaklanmıĢlardır. 1998 

yılında gerçekleĢtirdikleri araĢtırmaya göre itibarın 6 boyutu olduğunu 

saptamıĢlardır  (Fombrun ve Foss, 2001,  file: ///guage/ 

/fombrunfossreputation1.html): Duygusal çekim, ürün ve hizmetler, finansal 

performans, vizyon ve liderlik, çalıĢma çevresi, sosyal sorumluluk. 

 

Kurumsal Ġtibarı Kim Yönetmelidir? 

Kurumsal itibar geliĢtirilebilir ve yönetilebilir bir özellik taĢıdığına göre 

akıllara kurumsal itibar yönetimi kimin sorumluluğundadır sorusu gelmektedir. 

KadıbeĢegil‟e göre “iletiĢim disiplininin farklı alanlarında faaliyet gösteren 

halkla iliĢkiler uzmanları, reklamcılar ve iletiĢim danıĢmanları Ģirket içinde 

geliĢtirilmiĢ olan modele danıĢmanlık edebilirler. Bu konuda yönetim 

danıĢmanlığı gibi kurum dıĢından alınacak desteklerde ise yönetim danıĢmanları 

kurum kültürüne uygun bir Ģekilde oluĢturulacak itibarın yönetilmesi ile ilgili 

organizasyonel örgütlenmenin Ģekillenmesine yardımcı olmaktadır” 

(KadıbeĢegil, 2006:82). Ġtibar yönetimi kurumların yarınlarının da yönetimini 

kapsadığı için kurum içinde üst düzey yönetim derecesinde ele alınması gereken 

bir kavramdır. Ancak buradan, kurumsal itibarın sadece Ģirketin üst düzey 

yönetiminin sorumluluğunda olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Aksine kurumsal 

itibar kurum içinde çalıĢan herkesin sorumluluğunda olmalıdır. 

Kurumsal itibarı yükseltmek isteyen liderlerin dikkat etmeleri gereken 

birtakım hususlar bulunmaktadır (Argüden,  2003:11): ürün ve hizmet 

kalitesinin geliĢtirilmesi, müĢteri tatmininin sağlanması, verilen sözleri yerine 

getirme, hata yapılmıĢ ise kabullenme ve özür dileme, çalıĢanlara ve paydaĢlara 

misyon doğrultusunda heyecan kazandırabilme, üst yönetimin iç ve dıĢ hedef 

kitle ile bizzat etkileĢimde bulunması, iletiĢimde kullanılan mesajların, 

mantıksal bir çerçeveye oturtulması güven unsurunu artırıcı bir etkiye sahiptir. 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2013 

 

250 
 

Etkili bir liderin sahip olması gereken bu yetenekler, liderin kiĢisel itibarının 

belirleyicisi olan insani sermayesi, sosyal sermayesi ve benimsediği liderlik 

tarzının da bir sonucudur. 

2.  LĠDERĠN KĠġĠSEL ĠTĠBARI 

Neden bazı insanlara karĢı daha fazla saygı duyulmakta, söyledikleri 

sözlerin doğruluğundan emin olunmakta, hareketleri diğer insanlara örnek 

olmakta ve bu kiĢiler diğer insanlar üzerinde derin etkiler bırakmaktadır? Ġtibar 

kavramı bir kiĢilik özelliği olarak ele alındığında gerek kiĢisel itibarın 

belirleyicileri gerekse kiĢiler arası iliĢkilerdeki etkisi ile kurumların yaĢamında 

hayati önem taĢıyan kurumsal itibar kavramı ile özdeĢleĢen özelliklere sahip 

olduğu görülmektedir.  

KiĢisel itibarın belirleyicileri Rein (2005:2-3) tarafından aĢağıdaki 

Ģekilde belirtilmiĢtir. Bu doğrultuda bir kiĢinin itibarına etki eden bu belirleyici 

unsurları lider itibarının belirleyici unsurları olarak düĢünmek olasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. KiĢisel Ġtibarın Belirleyicileri 

Kaynak: Rein, G. L. (2005). Reputation Information Systems: A 

Reference Model. Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on 

System Sciences, s.2. 
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Bilgi: Uzman olan kiĢiler, herhangi bir konuda derin bilgiye sahip kiĢiler 

olarak anılmaktadır. KiĢilerin bilgi düzeylerindeki yüksekliğin onların 

itibarlarını etkilediğini söylemek mümkündür. Deneyim: Uzman olarak bilinen 

kiĢiler daha önce teste tabi tutulmuĢ ve deneyimle eğitilmiĢ kiĢilerdir. Bu 

nedenle kiĢilerin sahip olduğu deneyimin onların itibarı üzerinde etkili olduğu 

söylenebilir. Güven Simgeleri: Pozisyon adı ya da akademik derece gibi güven 

sembolleri, kiĢisel itibarın oluĢumunu olumlu yönde desteklemektedir. Yanında 

Yer Alan Kişiler (Lehtar): KiĢisel itibarın bir diğer belirleyicisi de bir kiĢinin 

lehinde olan kiĢi sayısıdır. Ġnsanlar, kendilerine gereksinim duydukları ya da 

istedikleri Ģeyleri sağlayacaklarına inandıkları liderlerin arkasından gitmekte ve 

desteklemektedirler (Gordon, 1999:17-18). Ancak tüm kiĢilerin, kurumsal 

açıdan ele alındığında ise bir kurumun tüm paydaĢlarının istedikleri Ģeyi 

sağlamak oldukça karmaĢık olabilir. Literatürde farklı paydaĢların farklı 

beklentilerine cevap verme noktasında liderin politik yetenekleri olması 

gerektiğinden de bahsedilmektedir. Politik yetenek, liderin iĢyerinde  kiĢileri 

etkili, çok iyi bir Ģekilde anlaması ve bu bilgiyi kurumun amaçlarına ulaĢmak 

amacıyla diğerlerini etkileme ve harekete geçirmede kullanması Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. Politik yeteneği olan kiĢiler sakin, özgüvenli olarak 

algılanmakta ve diğer insanları etkileme gücü yüksek olmaktadır (Ferris 

2005‟den aktaran Blass ve Ferris, 2007). Politik yetenek liderlere yanında yer 

alan kiĢi sayısını artırma fırsatı sunmaktadır. Yardım Edenler: Örneğin bir 

yayında profesör ve öğrencisinin isminin birlikte yer alması ile profesör, 

öğrencisinin itibarını inĢa etmesine yardım etmektedir. Bu nedenle yardım edici 

konumda bulunan yüksek itibarlı kiĢilerin daha az tanınan kiĢilerin itibar 

kazanması noktasında güvenilirlik ve inanılırlığı onlara ödünç verdikleri 

söylenebilir. Bağlantılar-İlişkiler: Ġnsanlar genel olarak tanıdıkları kiĢilere 

güvenirler. Toplumda birbirini tanıyan her iki kiĢide bu tip bir bağlantı zinciri 

bulunmaktadır. Simgeler: Simgeleri satıcıların reklamları ya da iddia ettikleri 

olarak tanımlayabiliriz. Satıcılar iddia ettikleri vaatleri yerine getirdiklerinde 

kendi itibarlarını da inĢa etmiĢ olurlar. Bu nedenle kiĢilerin itibarında verdikleri 

sözleri yerine getirmenin büyük etkisi bulunmaktadır. Geribildirim: KiĢiler 

kendi itibarlarını ilan edemezler bunu belirleyen halkın görüĢü yani 

kamuoyudur.  İçerik: Ġtibar sosyal içerik ya da çevre içinde yorumlanmaktadır. 

Ġçerik, bir toplum için önemli olan kurallar ya da konuĢulan dil gibi özelliklerle 

tanımlanmaktadır. Sosyal Değerler: kiĢilerin bilgi düzeyleri, güvenilirlikleri ve 

sahip oldukları deneyim yaĢadıkları toplumun değerleriyle bağlantılı bir 

görünüme sahiptir. 

Lider Ġtibarının BileĢenleri 

Bilindiği gibi bir liderin itibarının oluĢumunda etkili olan farklı nitelikler, 

özellikler bulunmaktadır. Lider itibarının oluĢumuna etki eden bu özellikleri 3 

kategoride toplamak mümkündür (Halla vd. , 2004:519): 
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İnsani Sermaye (Human Capital): Ġnsani sermaye; sahip olunan eğitim 

düzeyi, yetenekler, bilgi düzeyi, güvenilirlik, deneyimlerin bir araya gelmesi ile 

oluĢmaktadır (Burke vd, 2007:622; Halla vd., 2004:519). Ayrıca demografik 

faktörler de insani sermayenin unsurları içinde ele alınmaktadır. Örneğin genç 

insanlara nazaran yaĢlı insanların daha deneyimli olduğu düĢünülmektedir.  

Liderin demografik özelliklerinin kurumlarda performansı ve kurumsal çıktıyı 

etkileyip etkilemediği konusu da üzerinde durulan noktalardan biri olmuĢtur. Bu 

görüĢe göre liderin yaĢı, kurumda ya da sektörde sahip olduğu ayrıcalıkları, 

eğitim düzeyi, dil yetenekleri, itibarının kurumsal çıktıları nasıl etkilemekte 

olduğu önem kazanmaktadır (Pajunen, 2006:342). Liderin yaĢı, yönetsel 

konulardaki esnekliği ve risk alma eğilimini belirleyen bir unsur olarak 

görülmektedir. Bu görüĢe göre daha yaĢlı yöneticiler önceliği kendi 

kariyerlerinin güvenliğini sağlamaya vermekte ve kurumlarının devamlılığını 

sağlamak için daha değiĢmez ve kararlı bir yapı sergilemektedirler. Bunun 

aksine genç yöneticiler ise yeni iĢ stratejilerine açık olmakta, yenileĢmeye önem 

vermekte, fırsatların peĢinden koĢmakta ve risk almaktadır.  

Lider itibarına etki eden insani sermayede özellikle güven verme faktörü 

akademik çalıĢmalarda değinilen konuların baĢında gelmektedir. Güvenilirlik, 

hesap verilebilirlik kavramları itibar yönetimi açısından önem taĢımaktadır. 

Güven konusunda yapılmıĢ tanımlamalardaki dikkat çekici nokta bir kiĢi ya da 

grubun sözel ya da yazılı olarak yerine getirmeye söz verdiği durumları 

gelecekte gerçekleĢtirmesidir (Ammeter vd., 2004:51).  Bass ve Steidlmeier ise 

görevi yerine getirme sürecinde lider davranıĢının niteliğine dikkat çekmektedir. 

Liderin ahlaki davranıĢları “alçakgönüllü olma, dürüst ve erdemli olma, eski 

arkadaĢlıkları devam ettirme, yeni arkadaĢlıklar kurma, vefalı olma, cömert ve 

affedici olma, yardımseverlik özelliklerine göre değerlendirilmektedir” 

(1999:193). Sonuç olarak denilebilir ki eğitim, bilgi düzeyi, yetenek, 

deneyimler, demografik özellikler ve güven faktörlerinden meydana gelen 

insani sermayenin yüksek olması, liderlerin daha fazla itibara sahip olmasında 

etkili olmaktadır. 

Sosyal Sermaye (Social Capital): Sosyal sermayenin temelini bir kiĢinin 

diğer insanlar tarafından tanınması oluĢturmakta ayrıca sahip olunan sosyal 

kimlik somut bir yarara dönüĢmektedir. Sosyal sermayenin özelliklerinin 

belirlenmesi ve bu konuda bir sınıflandırma yapılması biraz daha güçtür. Çünkü 

sosyal sermayede hem kiĢilik özellikleri hem de organizasyonel iliĢkiler etkili 

olmaktadır bu nedenle sosyal sermayenin hem iliĢkisel hem de yapısal bir 

perspektife sahip olduğunu söylemek mümkündür. (Halla vd., 2004:520). 

Sosyal sermayenin büyüklüğü, kurumsal düzeyde sosyal iliĢkilerin fazlalığı ve 

çalıĢanların lidere duydukları güven ile yakından iliĢkilidir. 

Liderlik Stili (Leader Style): Benimsenen liderlik stili, özellikle liderin 

etki alanı ve çalıĢanlar tarafından algısını etkileyen bir unsur olarak karĢımıza 
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çıkmaktadır. Benimsenen liderlik stiline bağlı olarak çalıĢanların motive 

edilmesinde farklı yöntemler kullanılmaktadır.  

Liderlik konusunda 1980‟li yıllarda ortaya çıkan transaksiyonel ve 

transformasyonel liderlik yaklaĢımları liderliğin geçmiĢe ve geleceğe dönük 

farklı iki yönünü ortaya koymaktadır. Transaksiyonel liderlik, (Metcalfe ve 

Ablan, 2005:52) aktif olmayan ve çalıĢanları ödül ile motive ederek bağlılık 

yaratan bir liderlik tipidir. Eski modeller liderliği; diğerlerini etkileme, 

hedeflere ulaĢma ve baĢarmayı içeren bir yöntem olarak görmekteydiler. 

Liderlik konusundaki yeni modeller ise, karizmatik liderlik, vizyonel 

liderlik, transformasyonel (dönüĢümsel) liderlik kavramlarıyla yakından 

ilgilidir.  Transformasyonel liderlik astlarına bir görevin olduğunu ilham 

ettirme, bir düĢe, vizyona yöneltme ve yönlendirme yönünde çaba sarf eden  

(Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998, s.182) bir yaklaĢımı ifade etmektedir. Daha aktif ve 

etkili bir stil olarak görülen transformasyonel liderlikte, liderin karizmasına 

bağlı olarak davranıĢları etkileme ve çalıĢanlarına ilham verme özellikleri 

dikkat çekmektedir.  

 

3. LĠDER ĠTĠBARI VE KURUMSAL ĠTĠBAR ĠLĠġKĠSĠ 

Liderin en önemli sorumluluk alanlarından birisi de, kurumun değer ve 

inançlarını sembolik olarak temsil etmek zorunda olmasıdır. “Eğer kurum 

yüksek etiksel itibara ulaĢmak için çabalıyorsa, lider kendi kiĢisel kararlarını 

alırken bile kurumun etik standartları ile istikrarlı bir Ģekilde davranmalıdır” 

(Stanwick ve Stanwick, 2003:1050). Çünkü bilinmektedir ki liderler, kurumun 

dıĢ çevredeki yüzünü oluĢturmakta gerek kiĢisel gerekse sosyal sermayeleri, 

sahip oldukları itibar, kurumun algısı üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle 

liderlerin kendi kiĢisel değerleri ile kurumun değerleri uyum içinde olmalı, lider 

kurumun değerleri ile örtüĢmeyecek davranıĢlar içinde bulunmamalıdır.  

Lider itibarı, kurum itibarının ve kurumun baĢarısının tamamlayıcısıdır. 

AraĢtırmalara göre lider itibarı,  kurum itibarının %48 ini oluĢturmaktadır. Bu 

nedenle lider itibarına yatırım yapılmalı ve liderlerin itibarı yönetilmelidir. 

Güçlü lider itibarının daha fazla yatırımcıyı, müĢteriyi ve iĢ ortağını etkileme, iĢ 

baĢvurularını etkileme gibi etki alanları vardır (Le Roux, 2003:87). Benzer 

Ģekilde Helm (2011: 218) kurumun üst düzey yönetiminin sahip olduğu itibar 

ile finansal çevrenin kuruma olan bakıĢ açısı arasındaki iliĢkiye değinmekte, 

analistler ve yatırımcılar Ģirketlerin üst düzey yönetiminin sahip olduğu 

itibardan etkilendiğini belirtmektedir. 

Önemli bir itibar bileĢeni olan liderlik özellikle finansal çevrelerle olan 

iletiĢim ve sağlıklı yatırımcı iliĢkileri kurabilmek için baĢat role sahiptir. 

Liderlik, finansal çevreler açısından olumlu itibarın geliĢtirilmesine katkıda 

bulunmakta, lider itibarı kurumun itibarı ile eĢ tutulmaktadır. 
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Lider itibarı ve kurumsal itibar arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak ve bu 

süreçte halkla iliĢkiler faaliyetlerinin rolünü saptamaya yönelik olarak Murray 

ve White tarafından Ġngiltere‟de gerçekleĢtirilen bir araĢtırma, sonuçları 

itibariyle bu fikirleri desteklemektedir. Ġngiltere‟de faaliyet gösteren 14 

kurumun üst düzey yöneticileri ve CEO‟larıyla yapılan görüĢmelerin 

sonuçlarına göre (Murray ve White, 2005:348-352): 

 CEO‟ların tamamı liderlerin kurumsal itibarın yönetiminde etkili 

olduğunu ve liderlerin kiĢisel itibarlarının kurumsal itibarla yakın iliĢki 

içinde olduğunu belirtmiĢlerdir. Ġtibarsal sermaye hedef kitlenin CEO‟yu 

algılamasına göre düĢüĢ gösterebilir ya da yükselebilir. Eğer CEO 

kamuoyu nezdinde güçlü bir inanca sahipse, CEO‟nun bu kiĢilik özelliği 

ile benzer olarak kurumun da aynı Ģekilde bu değer, inanç ve davranıĢları 

yansıttığı düĢünülmektedir. 

 AraĢtırmaya katılan CEO‟ların tamamı tarafından itibarın kurumlarının 

en önemli mal varlığı olduğu kabul edilmiĢ ve itibarlarını kurumlarına 

bırakabilecekleri miras olarak gördüklerini dile getirmiĢtir.  

 AraĢtırmaya katılan CEO‟lardan bir kiĢi, CEO itibarı ve kurum itibarının 

aynı Ģey olduğunu dile getirmiĢ ve daha önce de belirtildiği gibi 

CEO‟nun davranıĢları ve iĢ yapma Ģeklinin aynı zamanda kurumda iĢlerin 

nasıl yapıldığı hakkında fikir verdiğine de değinmiĢtir. 

 AraĢtırmaya katılan CEO‟lardan birisi ise, CEO‟nun iletiĢim 

yeteneklerine bağlı olarak kendi alanında baĢarılı olarak 

değerlendirilmesinin ve dolayısıyla bu baĢarının kuruma yansıtılmasının 

doğru olmadığını belirtmektedir. Bu görüĢe göre bu görev kurumda 

halkla iliĢkiler yöneticilerinin sorumluluğundadır. Ġtibarı kazanma ya da 

güçlendirmeye yönelik olarak planlanmıĢ iletiĢim aktiviteleri ile hedef 

kitlelere gerçekleri anlatmak ve onları ikna etmek halkla iliĢkilerin 

sorumluluğundadır. Ancak burada önemli olan nokta iletiĢim 

yöneticilerinin gerçekleĢtirdikleri aktiviteleri kurumun CEO‟su ile 

iliĢkilendirmeleridir. 

Kurumların sergiledikleri iyi performansı etkilemeye yönelik olarak 

CEO‟ların çevrelerine yaydıkları iyi itibar aslında CEO‟nun yeteneklerine 

bağlıdır ve bu noktada CEO‟nun çevresinde itibarı yüksek bir kiĢi olarak 

algılanması, kurumun itibarının oluĢmasında da birinci yönlendirici olarak 

karĢımıza çıkmaktadır (Murray ve White, 2005:351).  

CEO‟nun sahip olduğu yüksek itibarın kurumun itibarının temsili 

olduğuna dikkat çeken bu bakıĢ açısı ile bağlantılı olarak CEO‟nun kurum 

kültürünün dıĢ dünyaya yansıması olduğunu söylemek mümkündür.  
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4. LĠDER ĠLETĠġĠMĠNDE HALKLA ĠLĠġKĠLERĠN ROLÜ 

Liderin farklı hedef kitleler açısından itibarının yönetilmesi; hızla 

endüstrileĢen ve medya doygunluğuna ulaĢmıĢ toplumlarda daha da önemli hale 

gelmiĢtir. Bir kurumun iliĢkide olduğu farklı paydaĢları bulunmakta ve bu 

grupların çıkarları birbiriyle çakıĢabilmektedir. Bu doğrultuda farklı özellikleri 

olan bu gruplar karĢısında liderin davranıĢlarının doğru bulunması ve itibarının 

yönetilmesinde halkla iliĢkiler desteği önemli gözükmektedir. Temel soru farklı 

doğruları olan bu hedef kitleler karĢısında liderin tüm hedef kitleler tarafından 

doğru algılanmasının mümkün kılınmasıdır. Ġtibar yönetimi sürecinde halkla 

iliĢkiler profesyonellerinden beklenen bunun sağlanmasıdır (King ve Fine, 

2000:71-72).  

Ġtibar yönetiminde halkla iliĢkilerin lider iletiĢimindeki aktif rolünü 

kurum içi ve kurum dıĢı perspektiften ele almak mümkündür.  

Ġtibar bağlamında ele alındığında halkla iliĢkiler faaliyetlerinin kurum içi 

perspektiften en önemli yararı iç iletiĢimdeki mesajlara açıklık getirmesidir 

(Murray ve White, 2005:352). Bu noktada, örgüt içinde oluĢmuĢ etkili iletiĢim 

kanalları ve gerek çalıĢanlar gerekse de üst yönetimin beklentilerinin neler 

olduğunu analiz eden halkla iliĢkiler uygulayıcıları tampon görev görmektedir. 

Üst yönetim ve çalıĢanların mesajlarına açıklık kazandırma ve tarafların 

birbirlerine karĢı anlayıĢ geliĢtirmesine olanak sağlama baĢarılı kurum içi halkla 

iliĢkiler faaliyetlerinin sonucu olarak gerçekleĢmektedir.  

Halkla iliĢkilerin lider ve çalıĢan iliĢkilerine katkı sağladığı alanlardan 

biri de, lidere çalıĢanlarına ilham verme, çalıĢanları harekete geçirme ya da 

onları yatıĢtırması gereken konularda sunduğu yardımla ilgilidir.  Berson vd. 

(2006) liderliği müdür ve yönetici gibi pozisyonlardan ayıran özellik olarak, 

liderliğin sosyal boyutu ve diğerlerini etkileme gücünden bahsetmektedir. 

Liderlik, kurum çalıĢanlarına ulaĢılması gereken hedefleri anlatma, neden ve 

nasıl baĢarılması gerektiğini öğretme süreci olarak ele alınmaktadır (Berson vd. 

2006:579). Bu tanımlamadan hareketle lider ve çalıĢanlar arası iletiĢimin önemi 

ortaya çıkmaktadır. Etki, ikna, iletiĢim konuları halkla iliĢkilerin uzmanlık 

alanlarıdır ve liderin bu konulardaki performansını artırma noktasında lidere 

yönetim desteği verilmelidir. 

Dasborough ve Ashkanasy (2002:623) gerçekleĢtirdikleri literatür 

taramasına dayanarak etkili liderlerin sahip olduğu beĢ özellikten Ģu Ģekilde 

bahsetmektedir: ortak hedefler geliĢtirme; iĢle ilgili bilgiyi çalıĢanlara aktarmak 

ve iĢin ne kadar önemli olduğu konusunda onları bilgilendirmek; motivasyonu 

sağlamak ve güven inĢa etmek; cesaretlendirme; anlamlı bir kurumsal kimlik 

oluĢturma, devam ettirme. Burada bahsedilen liderlik özellikleri, kurum içi 

halkla iliĢkiler uygulamalarına konu olmaktadır. 
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Murray ve White tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırmada halkla iliĢkilerin 

itibar yönetim sürecinde oynadığı role iliĢkin ortaya çıkan bir saptama da halkla 

iliĢkiler yöneticilerinin sürprizleri ortadan kaldırılma fonksiyonudur (Murray ve 

White, 2005:353). Kurumun gerek iç gerekse dıĢ çevresinde meydana 

gelebilecek beklenmedik geliĢmeler halkla iliĢkiler uygulayıcılarının çevreyi 

sürekli izleme, iç ve dıĢ hedef kitleler ile sürekli iletiĢimde bulunmasını gerekli 

kılmaktadır. Sürprizleri ortadan kaldırma fonksiyonu halkla iliĢkiler mesleğinde 

araĢtırma, ölçümleme ve değerlendirme yöntemlerinin etkin bir Ģekilde 

kullanımını da gerektirmektedir. Halkla iliĢkiler yöneticileri, sektörde, ülkede 

ve dünyadaki geliĢmeleri takip etmeli; yürütülen reklam, halkla iliĢkiler 

kampanyaları ve sosyal sorumluluk projelerinin kurumsal paydaĢlar tarafından 

nasıl algılandığını ölçümlemelidir. Kendi sektörlerindeki ve benzer 

sektörlerdeki rakiplerin gerçekleĢtirdiği kampanyalar ve kampanyaların hedef 

kitle üzerindeki iletiĢim etkisinin ne olduğu gibi soruların cevaplarına sahip 

olmalıdır. Kurum içi ve kurum dıĢına yönelik kapsamlı araĢtırma ve ölçümleme 

uygulamalarının gerçekleĢtirilmesi ve olası eğilimlerin belirlenmesi 

yaĢanabilecek geliĢmelerin önceden tahminine olanak sağlayacaktır. Bu süreç 

aslında kurumun çevresinde cereyan eden olası eğilimlerin saptanmasını içeren 

olay yönetimi ve kurumun kriz durumlarını yaĢamasına neden olabilecek risk 

faktörlerinin değerlendirilmesini içeren risk yönetimi uygulamalarıyla yakından 

ilgilidir.  

Halkla iliĢkiler, kriz iletiĢiminin yönetilmesi açısından stratejik öneme 

sahiptir. Kriz ve itibar yönetimi arasında karĢılıklı bir iliĢki olduğu 

bilinmektedir. YaĢanan krizler, kurumun finansal yapısının bozulmasına neden 

olmakta ve itibarı üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır (Wrigley vd., 2003:282; 

Coombs, 2007:137). Bunun yanı sıra kriz durumları liderin ya da kurumun kriz 

yönetmedeki becerisini ortaya koymada bir fırsata dönüĢtürülebilir. BaĢarıyla 

yönetilen krizler itibar kazandırabilir.  

Kriz ve itibar birbirlerinin nedeni ve sonucudur denilebilir. BaĢarılı itibar 

yönetimi baĢarılı kriz yönetimine neden olur ve baĢarılı kriz yönetimi 

uygulamaları itibarın geliĢtirilmesine katkıda bulunur (Trucker ve Melewar, 

2005:382). 

Akademik çalıĢmalarda yaĢanan  kriz durumlarına doğru müdahale etme 

ve krize maruz kalanların stres, kaygı durumlarını azaltmanın, lidere olan 

bağlılığı pekiĢtirdiğinden bahsedilmektedir (Bligh vd., 2004:215 ). Bu durumda 

baĢarıyla yönetilmiĢ krizler, liderin karizmasını ve itibarını artıran durumlar 

olarak görülebilir. 

Kriz ve itibar yönetimi iliĢkisinde liderlerin önemli bir faktör haline 

dönüĢtüğü görülmektedir. Özellikle kriz sonrası dönemde, kurumun yeniden 

yapılanma safhasında liderin kiĢisel özellikleri ve değerleri kurumun değerlerini 

somutlaĢtırmaya katkı sağlamaktadır. “Liderler kendi itibarlarını, 
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organizasyonun yenilenme aĢamasında sermaye olarak kullanmaktadır. Bir 

liderin sahip olacağı güçlülük, vizyon ve itibar, yenilenme aĢamasının gerekli 

koĢullarıdır. ġirket ve Ģirket değerlerini somutlaĢtırma anlamında liderlerin 

kritik rolü bulunmaktadır” (Ulmer vd., 2007:132). 

Kurumun tepe yönetiminde yer alan kiĢinin çok iyi yöneticilik 

özelliklerine sahip olmasının yanı sıra iyi bir iletiĢimci olması gerekliliği de 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle halkla iliĢkilerin itibar yönetimi sürecinde 

liderin itibarını artıracak iletiĢimsel aktivitelerin planlanması ve lidere 

tavsiyelerde bulunma, danıĢmanlık yapma iĢlevi önem kazanmaktadır. Aslında 

bu noktada halkla iliĢkiler yöneticileri liderlerin arkasındaki gizli güç olarak 

değerlendirmek mümkündür. Halkla iliĢkiler yöneticileri sahip oldukları 

mesleki formasyon doğrultusunda etkili konuĢma, yazma, iletiĢim becerileri 

konusunda lidere destek olmaktadır. 

Ġtibar yönetimi konusunda lidere destek veren bu gizli güç halkla iliĢkiler 

yöneticilerinin mesleğin gerektirdiği teori ve uygulamaya yönelik bilgi 

birikimine sahip olması gerekmektedir. Mesleğinin gerekliliklerini taĢıyan 

halkla iliĢkiler uygulayıcıları tarafından kurum içi ve kurum dıĢına yönelik 

olarak iletiĢim eylemlerinin planlanması noktasında dikkate alınması gerekenler 

Ģu Ģekildedir (Murray ve White, 2005:354-356): kaliteyi geliĢtirme, örnek 

uygulamalar gerçekleĢtirme, iletiĢim fonksiyonunun gereklerini yerine getirme 

ve koçluk, gelecekte halkla iliĢkiler uygulayıcılarının sahip olması gereken 

nitelikleri bilme, liderin kurumu dinlemesini sağlama, kurum içi iletiĢimi 

sağlama, lidere kendi kiĢisel markasını geliĢtirme konusunda destek olma. 

Kaliteyi geliştirme, halkla iliĢkiler yöneticilerinin kalitesi ile kast edilen 

kendilerine güvenlerinin tam olmasının gerekliliği ile birlikte eğitimleri, 

mesleklerinin gerektirdiği özelliklere ve yeterli deneyime sahip olmalarıdır.  

Örnek uygulamalar gerçekleştirme konusunda pek çok danıĢman, 

sektördeki baĢarılı ve baĢarısız uygulamaların ele alınması ve uygulamaların 

halkla iliĢkiler yöneticileri tarafından analiz edilmesi gerektiği konusunda 

hemfikirdir.  

İletişim fonksiyonunun gereklerini yerine getirme ve koçluk, liderin 

arkasındaki gizli güç halkla iliĢkiler yöneticilerinin iletiĢim fonksiyonlarını 

yerine getirmedeki baĢarılarından biri de liderlerin iyi birer iletiĢimci olmalarını 

sağlamalarıdır.  

Gelecekte halkla ilişkiler uygulayıcılarının sahip olması gereken 

nitelikleri bilme, halkla iliĢkiler yöneticileri gelecekte liderler tarafından 

örneğin; mesleğin sadece uygulama alanına değil aynı zamanda teorik içeriğine 

de hakim olma, sanat dallarıyla yakın iliĢki içinde olma gibi daha yüksek kalite 

ölçütlerine göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  
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Liderin kurumu dinlemesini sağlama, kurumların; yatırımcıları, 

müĢterileri, medya gibi iliĢkide olduğu tüm kesimlerle aktif dinlemeye dayalı 

bir iletiĢim yapısının kurulması liderlere, bu kitlelere karĢı sorumlulukları 

konusunda önceden eyleme geçme Ģansı sunmaktadır (Firestein, 2006:25). 

Kurum içi ve kurum dıĢındaki hedef kitlelerin kuruma iliĢkin düĢüncelerinin 

toplamından oluĢan itibarın Ģekillenmesi sürecinde ise bu kitlelerin düĢünceleri 

hayati öneme sahiptir. Bu nedenle holistik dinleme adı verilen bütünselci bir 

bakıĢ açısıyla kurum içi ve dıĢında yer alan; hissedarlar, müĢteriler, fikir 

liderleri, çalıĢanlar, basın kuruluĢları gibi anahtar kitlelerin dinlenmesi ve 

düĢüncelerine kulak verilmesi iletiĢim sürecini yönlendiren halkla iliĢkiler 

yöneticilerinin sorumluluğundadır 

Kurum içi iletişimi sağlama, liderin kurum içinde çalıĢanlarıyla kuracağı 

olumlu iletiĢim, çalıĢanların kendi isteklerine bağlı olarak daha fazla çaba 

harcama ve örgüte karĢı bağlılık geliĢtirmelerine neden olmaktadır. ÇalıĢanların 

kendilerinden beklenmesinin ötesinde kiĢisel çaba ve gayretleriyle kurum için 

daha fazla çalıĢmasının yani kurumsal vatandaĢlığın sağlanması arzu edilen bir 

durumdur. Bu nedenle halkla iliĢkiler yöneticilerinin lider ve çalıĢanlar arasında 

iç iletiĢimin sağlanması, yönetimin çalıĢanların isteklerine karĢı duyarlı hale 

getirilmesi noktalarında kurum içi iletiĢim çalıĢmaları önem kazanmaktadır. 

Lidere kendi kişisel markasını geliştirme konusunda destek olma, liderler 

kendi kiĢisel markalarını geliĢtirme ve kendi bakıĢ açılarını ifade etme 

noktasında iletiĢim yöneticilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Liderlerin özellikle 

itibar kazanımı açısından sahip olması beklenen en önemli özellikleri güven 

verme ve belli konularda kitleleri telkin etme yeteneğidir. KiĢisel itibarı 

etkileyen kiĢilik özellikleri ve bunların iletiĢim sürecinde kullanımı noktasında 

halkla iliĢkiler uygulayıcıları liderlere destek vermektedir. 
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SONUÇ 

Kurumların sahip oldukları itibar, farklılaĢmak ve sürdürülebilir rekabet 

avantajı yakalayabilmek adına önem kazanmıĢtır. Bu anlamda geliĢtirilebilir ve 

yönetilebilir bir özellik taĢıyan kurumsal itibar, kurumsal paydaĢların kuruma 

yönelik toplam algısını ifade eden bir kavramdır. Bir kurumun, kurumsal 

paydaĢlarının; kurumu sevmesi, takdir etmesi, ürün ve hizmetlerine yönelik 

kalite algısı, kurumun sunduğu yenilikler, kurumun finansal karlılığı, sahip 

olduğu vizyonu ve liderin kiĢisel itibarı, kurumun yönetim Ģekli, çalıĢanlarına 

davranıĢı ve toplumsal açıdan değerlendirildiğinde nasıl bir vatandaĢ olduğuna 

yönelik algıların toplamı kurumsal itibarı oluĢturmaktadır. Duygular ve 

algılama temelinde Ģekillenen bu sürecin belirleyicileri dikkate alındığında 

vizyon sahibi etkili bir lider, hem bir kurumsal itibar bileĢeni hem de bu sürecin 

yönetiminde oynadığı aktif rol ile önem kazanmaktadır. 

Liderin kurum içi ve kurum dıĢındaki sosyal paydaĢlarla etkileĢimi ve 

kiĢilik yapısı ile kurumsal kimliğin tutarlılık göstermesi olumlu itibar algısının 

oluĢmasına neden olmakta ve bu algıyı pekiĢtirmektedir. Pek çok liderin ya da 

kurucunun kendi kiĢisel değerlerini kurumlarına aktardığı bilinmektedir, 

dolayısıyla liderlerin kiĢilik yapısı ve değerlerini yansıtan kurumların, tutarlılığı 

daha kolay yansıttıklarından bahsedilebilir. Liderin kurumlarının itibarına en 

önemli katkısı, çalıĢanlara misyon doğrultusunda kurumsal değerleri aktarma ve 

kurumsal hedeflere ulaĢabilmek amacıyla çalıĢanları bu hedeflere yöneltme, 

motive etme ve onlara model olma Ģeklinde kendini göstermektedir. Liderin 

kurumsal itibarın artırılması ve yönetimi sürecinde etkinliği birtakım faktörler 

çevresinde Ģekillenmektedir. Liderin benimsediği liderlik yaklaĢımı, yanında 

yer alan lehtarlarının fazlalığı, güven verme faktörünün kurumsal itibarın 

Ģekillenmesine katkıda bulunduğu söylenebilir. Bu doğrultuda, vizyon sahibi 

karizmatik liderler; kurum içinde etkili iletiĢim kanalları sayesinde çalıĢanlarını 

hedeflere yöneltme konusunda daha baĢarılı olmakta, çalıĢanlarının sevgi ve 

saygısını kazanmalarına bağlı olarak en zor zamanlarda bile lehtarlarını yanında 

bulabilmektedir 

Sosyal iliĢkilerdeki baĢarıyı simgeleyen sosyal sermaye; eğitim, deneyim, 

kiĢilik yapısı, yetenekler gibi özellikleri kapsayan insani sermaye ve liderlik stili 

ise liderin kendi kiĢisel itibarına etki eden üç önemli özellik olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Liderin kiĢisel itibarına bağlı olarak ise kurumsal itibarın 

Ģekillendiği görülmektedir. Lider itibarı ve kurumsal itibar arasındaki iliĢkiyi 

açıklamaya yönelik yürütülen araĢtırmalar da bu kanıyı desteklemekte; 

liderlerin kurumların dıĢ dünyadaki temsili olduğu konusuna vurgu 

yapmaktadır.  

Bu süreçte liderin gerek kurum içi gerekse kurum dıĢında yer alan sosyal 

paydaĢlarla iliĢki ve etkileĢiminin düzeyi kiĢisel itibar ve kurumsal itibar 

açısından değer kazanmaktadır. Halkla iliĢkiler uygulamaları kurum içine 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2013 

 

260 
 

yönelik olarak iletiĢimde etkinliğin sağlanması, yöneticiler ve çalıĢanlar 

arasındaki mesajlara açıklık kazandırma, tarafların birbirlerinin beklentilerini 

anlama ve beklentilere uygun anlayıĢ geliĢtirme gibi özellikle iç iletiĢim 

mesajlarının anlaĢılması sürecinde önem kazanmaktadır. Lider ve çalıĢanları 

arasındaki iliĢkinin niteliği büyük oranda lider itibarının Ģekillenmesinde etkili 

olmakta bu nedenle de halkla iliĢkiler çalıĢanlar ve üst yönetim arasında tampon 

görev görmektedir. Liderin çalıĢanlarını motive etme, harekete geçirme ya da 

çalıĢanlarını sakinleĢtirmesi gereken olumsuz çalıĢma koĢullarında iç iletiĢimde 

etkinliğin sağlanması halkla iliĢkilerin sorumluluğundadır.  Halkla iliĢkiler 

kurum içi uygulamaların yanı sıra özellikle yatırımcı ve hissedarlar ile olan 

iliĢkilerin geliĢtirilmesi ve olumlu iliĢkilerin devamlılığın sağlanması konularına 

odaklanmak zorundadır Bu süreçte ise lider ve üst düzey yönetimin sahip 

olduğu itibarın finansal iliĢkileri Ģekillendirmekte olduğu bilinmektedir. 

Halkla iliĢkiler uygulayıcıları liderlere iletiĢim eylemlerinin planlanması 

sürecinde aktif olarak, liderin kiĢisel itibarının kazanımını sağlayacak 

uygulamalarda ise danıĢman olarak destek vermekte, liderin kurumu 

dinlemesini sağlamakta, iç iletiĢimi geliĢtirmekte ve güven duygusunu 

geliĢtirecek iletiĢim mesajlarını oluĢturmaktadır. Kurumsal itibarın artırılmasını 

sağlayacak bileĢenlerin kamuoyu ile paylaĢımı ve lider iletiĢimindeki danıĢman 

ve yönlendirici rolü ile halkla iliĢkilerin kurumsal itibarın yönetimi sürecinde 

liderlerin arkasındaki gizli güç olduğunu söylemek mümkündür. 
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GEBELĠKTE KULLANILAN BĠTKĠSEL DROGLAR 

                                      Hüsniye KAYALAR

    

Seçil ARICI


 

ÖZET 

Gebelikte bitkisel drog kullanımı oldukça yaygındır. Bayanların gebelik 

süresince kullandıkları bitkisel drogların esası bu drogların geleneksel olarak 

kullanımına dayanmaktadır. Bayanlar genellikle bitkilerin zararsız olduğunu 

düĢünmektedir. Eldeki veriler bitkisel drogların kullanımının baĢta düĢük 

tehlikesi olmakla birlikte, bebekte kalıcı hasarlara ve önlenemeyecek baĢka 

hasarlara sebep olduğunu göstermektedir. Bu nedenle hamile bayanlar bitkisel 

drogların komplikasyonları nedeniyle uyarılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: tıbbi bitkisel droglar, yan etkiler, gebelik 

 

 

ABSTRACT 

The use of herbal drugs during pregnancy is quite common. Herbal 

drugs which women use during pregnancy are usually based on the traditional 

uses of plants. Women often think that the plants are harmless. Available data 

shows that the use of herbal drugs causes especially risk of miscarriages, 

including permanent damage to infant  and other unavoidable damages. Thus 

pregnant women should be warned about the complications of herbal drugs. 

Keywords: herbal medicinal drugs, adverse effects, pregnancy. 

 

GĠRĠġ 

Erkekten gelen sperm ile kadının yumurtalıklarından atılmıĢ olan 

yumurtanın kadın rahminde döllenmesi ile meydana gelen ve 40 hafta (280 gün) 

süren döneme gebelik ya da hamilelik denir (1). Gebelik, fertilizasyon 

aĢamasıyla baĢlar, plasenta farklılaĢması, embriyo, fetüs oluĢumu ve geliĢimi ile 

devam eder ve doğum eylemiyle sonuçlanır (2).  …………………………… 

Döllenmenin baĢladığı andan 8. haftaya kadar geçen süreye embriyotik 

dönem denir. Embriyotik dönemden doğuma kadar geçen süreye de fetal dönem 

denir.  

                                                           
 Doç. Dr. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  Farmakognozi Anabilim Dalı-Bornova Ġzmir, 
 Ecz. AraĢtırmacı  
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Gebelik süresince yaĢadıkları değiĢimler bayanların hayatında ciddi 

sorunlara sebep olabilmektedir. Geçirdikleri fizyolojik, hormonal ve psikolojik 

değiĢimler bayanların bu dönemi kötü hatırlamasına sebep olabilir. Bu nedenle 

bayanlar baĢta doktorların yazdığı reçeteli ilaçlar olmak üzere pek çok ürün 

kullanmaktadırlar. Bitkisel droglarda kullanılan ürünler arasındadır. Burada 

önemli olan baĢta anne sağlığı olmak üzere anne karnındaki fetüsün sağlığı, 

doğum sonrası yaĢanabilecek doğumsal anomalilerin yaĢanmaması ve bebeğin 

sağlığının devam ettirilmesidir.   

GEBELĠKTE YAġANAN SAĞLIK SORUNLARI 

Gebelikte meydana gelen rahatsızlıkların sebebi anne adayında görülen 

fizyolojik ve anatomik değiĢikliklerden kaynaklanır. Bu nedenle de sağlık 

çalıĢanları tarafından annenin Ģikayetleri minör durum olarak görülür. Ancak 

hamileler için bu durum minör değildir.  Hamile bayanda yaĢanan sıkıntılar 

hamileliğin dönemlerine göre değiĢiklik göstermektedir. Birinci ve üçüncü 

trimesterlerde, genellikle rahatsızlığın Ģiddetleri artmaktadır.  

Gebelerde en sık görülen rahatsızlıklar; sık idrara çıkma, bulantı ve 

kusma, iĢtahta artma-azalma, mide yanması, kokulara karĢı hassasiyet, 

konstipasyon, diyare, hemoroidler, varisler ve ödem, kas krampları, bel ağrısı, 

baĢ ağrısı, yorgunluk hissi, halsizlik ve uykusuzluktur (3).  

GEBELĠKTE KULLANILAN BĠTKĠSEL DROGLAR 

Bayanlar gebelik dönemini ve doğum anını rahat geçirebilmek için çeĢitli 

bitkisel droglar kullanmaktadırlar. Bu durum anne ve bebek sağlığı açısından 

araĢtırılması gereken önemli bir konu olmaktadır. YaĢanan sıkıntıları gidermek 

için kullanılan bitkiler genellikle tavsiye üzerine alınmaktadır. Yapılan 

çalıĢmaların az olması nedeniyle bitkiler üzerindeki bilgimiz kısıtlı hale 

gelmektedir.  

1990 ve 1997 yılları arasında Amerika BirleĢik Devletleri‟nde bitkisel 

ilaç kullanımı genel nüfusun % 380 oranında artmıĢtır. 1998 yılında bitkisel ilaç 

ürünlerinin toplam satıĢı Amerika BirleĢik Devletleri‟nde 4 milyar dolara 

ulaĢmıĢtır. Hemen hemen tüm anket verileri bitkisel ilaç ürünlerinin 

kullanıcılarının ağırlıklı olarak kadın olduğunu göstermektedir.  Hamile 

bayanlar bitkisel ilaçları „doğal ve risksiz‟ olduğunu düĢündükleri için 

hamilelikleri boyunca kullanmayı tercih etmektedirler (4, 5).  

Gebelikte bitkisel ilaç kullanımına dair çok az güvenilir kaynak olmasına 

rağmen hamileler arasında bu durum son derece moda olmaktadır. Doğruluğu 

kesin olmamakla birlikte bu ilaçların %7-55 civarında kullanım oranı vardır. Bu 

yüzdeler coğrafik alana ve sosyo-kültürel faktörlere göre değiĢkenlik 

göstermektedir. Hamile olduğunu öğrenen anne adaylarının kimileri bitkisel ilaç 

kullanımını bırakırken kimileri de tavsiyeler üzerine bazı nedenlere dayalı 

olarak bitkisel ilaç kullanımına baĢvurmaktadır (6). Ancak hamile bayanlar 
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uygun olmayan ilaç kullanımının potansiyel tehlikelerin farkında olurken, 

bitkisel ilaçların yanlıĢ kullanımdan meydana gelen kimyasalların patolojik 

açıdan toksik etkiye sahip olduğunu kavrayamazlar. 

 Bitkisel ilaçlar örtülü bir inanç gibi görülüyor, çünkü onlar doğaldır ve 

otomatik olarak güvenlidir. Fakat önemli olan Ģudur ki; hamile bayanların 

karmaĢık fizyopatolojisi ve farmakolojisi olduğunu anlamadan, tüm belirtiler 

için bitkisel ilaçları her derde deva olarak görmemeliyiz.  Bitkisel ilaçlar 

reçeteli ilaçlarla ve anesteziklerle etkileĢime girebilir veya fetal malformasyona 

sebep olabilir. Eğer bitkiler alkol bazlı üretilmiĢlerse, tescilli bitkisel tonikler 

fetal alkol sendromu dahil pek çok risk doğurabilir. Bazı otoriteler, gebelerin 

bitkisel ilaç kullanımı hakkında yeterli veri olmadığı için bitkisel ilaçların 

kullanımına karĢı çok dikkatli olunması gerektiğini belirtmektedirler. Sağlık 

çalıĢanlarının ve tüketicilerin daha fazla eğitime ihtiyacı olduğu 

düĢünülmektedir. Ayrıca kalite kontrol mevzuatı, güvenliği ve etkinliği 

hakkında daha çok çalıĢma yapılmalıdır. Gebelikte bitkisel ilaç kullanımı, çok 

kapsamlı araĢtırma gerektiren bir alandır (6-10). 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde ebelerin yaptığı bir ankette gebelik 

sırasında bayanların % 45 ila % 93 arasında değiĢen oranda,  reçete edilmiĢ 

veya uygulanan bir bitkisel ilaç kullandığı tespit edilmiĢtir.  Bunlar arasında en 

sık kullanılan ürünler; hint yağı, çuha çiçeği yağı, karayılan ve mavi otudur 

(11). Kanada‟nın Quebec eyaletinde yapılan araĢtırmada ise hamile kadınların 

yaklaĢık % 9‟nun gebelikte bitkisel ilaç kullandığını gösteren bir çalıĢma raporu 

mevcuttur. 295 hamile bayan ile yapılan ilaç kullanımı ile ilgili bir çalıĢmada, 

bayanların % 37‟sinin gebelikte ilaç kullanımı tereddütü nedeniyle mevcut ilaç 

rejimine uymadıkları bildirilmiĢtir. Hamile olduğunu öğrenen bayanlar fetüsün 

güvenliği konusunda endiĢe edip çoğunlukla reçeteli ilaçlar yerine bitkisel ilacı 

tercih ettiklerini bildirmiĢlerdir(12). 

Tüm gebeliklerin yaklaĢık yarısı planlanmamıĢ olabilir ve çocuk doğurma 

çağındaki kadınlar genel tedavi olarak bitkisel ilaç kullanıyor olabilirler. 

Bayanlar menstrüel dönemleri düzenlemek ya da menstrüel kramplara yardımcı 

olmak için çuha çiçeği yağı veya karayılan otu alıyor olabilir. PlanlanmamıĢ 

gebelikte ilk 4 hafta hiçbir belirti olmaz bu nedenle de hissedilemez. 5. hafta 

endiĢe baĢlar. 6. hafta evde gebelik testi yapılır. Doktora gitmek için 1 hafta 

oyalanır. 8. hafta da hamilelik teyit edilir. Majör malformasyonlar için en 

tehlikeli zaman olan 8. ve 9. haftalar da bu oyalanmanın arasında geçer. Bu 

nedenle bayanlar menstrüel dönemlerini iyi takip etmeli ve de Ģüpheli bir 

durumda zaman kaybetmeden durumlarını kesinleĢtirmeleri gerekmektedir (10). 

Ġtalya‟da yapılan bir araĢtırmada gebelik ve emzirme döneminde sık kullanılan 

bitkisel droglar, kullanım Ģekli ve etkilerine Tablo 1‟de yer verilmiĢtir. Tablo 

2‟de ise 787 Ġsveçli bayanda yapılan araĢtırmaya göre kullanılan droglar ve 

endikasyonları gösterilmiĢtir. 
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Tablo 1. Ġtalya‟da yapılan araĢtırmaya göre sık kullanılan bitkisel droglar (13) 

Bitki Yüzdesi 

(%) 

Kullanım 

Ģekli 

Etkileri 

Papatya 44 Oral, haricen Anksiyete ve sindirim problemleri, 

deri çatlakları 

Meyankökü 13.8 Oral Hipotansiyon,sindirim 

problemleri,bağıĢıklık sistemini 

güçlendirmek 

Rezene 11.9 Oral Meme bezlerinde süt 

üretilmesi.Sindirim sorunları, 

ĢiĢme 

Sarısabır 10.1 Oral, haricen Sindirim sorunları, kabızlık 

Kedi otu 10.1 Oral Anksiyete 

Ekinezya 9.2 Oral  Soğuk algınlığı, anksiyete, 

bağıĢıklık sistemini güçlendirmek 

Badem yağı 9.2 Haricen Deri çatlakları 

 

Propolis 6.4 Oral, 

inhalasyon 

Boğaz ağrısı 

 

Kızılcık 4.6 Oral Ġdrar yolu enfeksiyonları, Meme 

bezlerinde süt üretilmesi. 

 

Tablo 2. Gebelik döneminde 787 Ġsveçli bayanın kullandığı bitkisel ilaçlar (4) 

Bitkiler Kullanan  

bayan sayısı 

Endikasyonları 

Ginseng 151 Uyarıcı 

Kedi otu 98 Uykusuzluk 

Ekinezya 81 Ġmmün sistemi uyarıcı, soğuk algınlığında 

Binbirdelik otu 14 Hafif antidepresan 

Zencefil 5 Bulantı ve kusma 

Sarımsak 4 Antihipertansif, antitrombotik 

Mabet Ağacı 4 Zayıf kan dolaĢımı, biliĢsel bozukluk 

 

Anne ve bebek sağlığı gelecek nesillerin devamlılığı açıcından önemli 

olmasına rağmen baĢta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada ilaç ve/veya 

bitkisel ürün kullanımı hakkında yeterli çalıĢmalar yapılamamaktadır. 

ÇalıĢmaların kısıtlı olmasının baĢlıca sebepleri; annenin bebeği kaybetmesi ya 

da fetüsün doğumsal anomaliye sahip olursa endiĢesini barındırmasından 

kaynaklıdır. Kadınlar yüzyıllardır bitkileri çeĢitli sebeplerden dolayı 

kullanmıĢlardır. Gebelik ve emzirme ile ilgili pek çok bitki kuĢaktan kuĢağa 
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aktarılmıĢtır. Bayanlar genellikle bitkisel ilaçların risksiz olduğunu 

düĢünmektedir. Bu nedenle sağlık çalıĢanları bu konuda bayanları uyarmaları 

konusunda bilgilendirilmelidir. 

Hamile veya emziren bayanlar için bitkisel ilaç ürünlerin potansiyel 

faydalarını değerlendirmek zordur ve çok az sayıda çalıĢma yayınlanmıĢtır. 

Belirsizliklerle kesin sonuçlara ulaĢmak zordur. Bugüne kadar elde edilen 

veriler de bazı bitkisel drogların riskli olduğunu göstermektedir. Hamilelikte ve 

laktasyon döneminde kullanımı kontrendike olan bitkiler de fazlasıyla 

mevcuttur.  Bazı bitkisel droglar ve gebelik döneminde olası yan etkileri Tablo 

3‟de bitkilerin Latince ve Türkçe adlarıyla birlikte yer almıĢtır. 

Tablo 3. Bitkisel tıbbi ürünler ve gebelik sırasında olası yan etkileri (4) 

Bitkinin Türkçe 

Adı 

Bitkinin Latince Adı Yan Etkileri 

Adaçayı Salvia officinalis Emmenagog ve Abortif 

Adi ardıç Juniperus communis Yüksek dozlarda laksatif 

etkilidir Abortif Emmenagog 

Adi pelin otu Artemisia vulgaris Emmenagog ve Abortif 

Ahududu Rubus idaeus Rahimde daralmaya sebebiyet 

verir 

Akdiken Rhamnus catharticus Abortif, Mutajenik, 

Genotoksik 

Akdiken kabuğu Rhamnus purshiana Abortif, Mutajenik, 

Genotoksik 

Altınkökü Cephalis ipecacuanha Uterus uyarıcı 

Altınmühür Hydrastis canadensis Uterus uyarıcı 

Aslankulağı Caulophyllum 

thalictroides 

Uterus uyarıcı, Rahim 

kasılmalarını baĢlatabilir, 

Abortif 

Aslankuyruğu Leomurus cardiaca Emmenagog 

Aspir Carthamus tinctorius Emmenagog ve Abortif 

AĢk otu Levisticum officinale Emmenagog 

Ayı üzümü Arctostaphylos uva- ursi Oksitoksik 

Aynısefa çiçeği Calendula officinalis Emmenagog ve Abortif 

Barut ağacı Rhamnus frangula Mutajenik ve Genotoksik 

Bayır turpu Armoracia rusticana Abortif 

Batı mazısı Thuja occidentalis Emmenagog ve Abortif 

Beyaz hindiba Cichorium intybus Emmenagog ve Abortif 

Biberiye Rosmarinus officinalis Emmenagog ve Abortif 

Binbirdelik otu Hypericum perforatum Emmenagog ve Abortif 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2013 

 

268 
 

Bozotu Marrubium vulgare Emmenagog ve Abortif 

Cezayir 

menekĢesi 

Vinca rosea Abortif 

Çam Pinus sp. Abortif 

Çarkıfelek Passiflora incarnata Uterus uyarıcı 

Çin gülü Hibiscus rosa-sinensis Emmenagog 

Çin tarçını Cinnamomum 

aromaticum 

Emmenagog ve Abortif 

Çobançantası Capsella bursa-pastoris Emmenagog ve Abortif 

Dağ lalesi Anemone pulsatilla Uterus uyarıcı 

DiĢbudak kabuğu Zanthoxylum 

americanum 

Emmenagog 

DiĢ otu Ammi visnaga Emmenagog ve Uterus uyarıcı 

Dulavrat otu Arctium lappa Oksitoksik ve Uterus uyarıcı 

Düğün çiçeği Ranunculus Uterus uyarıcı 

Efedra Ephedra sp. Efedrin aklkoloidi içerir. Kan 

basıncı artar. Uterusu  uyarır. 

Eğir Acorus calamus Emmenagog ve Genotoksik 

Ekinezya Echinacea sp. Zayıf oksitoksik etkili 

EkĢi yonca Oxalis acetosella Emmenagog 

Erkek eğrelti otu Dryopteris filix-mas Abortif 

Fesleğen Ocimum basilicum Emmenagog, Abortif, 

Mutajenik 

Gotu kola Centella asiatica Emmenagog 

Grip otu Eupatorium purpureum Abortif 

Guarana Paullinia cupana DüĢük doğum ağırlığı, Doğum 

kusurları, Erken doğum 

GümüĢdüğme Tanacetum parthenium Adet kanamasına sebebiyet 

verir Abortif etki oluĢturur 

Hayıt Vitex agnus castus Emmenagog 

Havuç Daucus carota Emmenagog ve Abortif 

Hindistan cevizi Myristica fragrans Abortif ve Mutajenik 

Hint ginsengi Withania somnifera Abortif 

Hint yağı Ricinus communis Emmenagog ve Abortif 

Hodan otu Borago officinalis Pirolizidin alkaloidi içerir. 

Mutajenik 

Ilgın Rheum palmatum Emmenagog ve Abortif 

Isırgan otu Urtica dioica Emmenagog ve Abortif 

Ġpekotu Asclepias tuberosa Uterus uyarıcı 

Kadın tuzluğu Berberis vulgaris Rahim kasılmalarını uyarıcı 

Kafur Cinnamomum camphora Emmenagog ve Uterus uyarıcı 

Kan otu Sanguinaria canadensis Emmenagog ve Uterus uyarıcı 
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Katırtırnağı Cytisus scoparius Abortif 

Karakafes otu Symphytum officinale Hepatotoksiktir. Pirolizidin 

alkoloidlerini içerir. 

Hayvanlarda hepatotoksik ve 

karsinojenik olduğu 

görülmüĢtür. Fetüste hepatik  

venooklüzif hastalık riski 

içerir. 

Kara kiraz Prunus serotina Teratojenik 

Kava kava Piper methysticum Uterus uyarıcı 

Kazayağı otu Chenopodium 

ambrosioides 

Emmenagog ve Abortif 

Kedi nanesi Nepeta cataria Emmenagog ve Abortif 

Kedi otu Valeriana officinalis Uterus uyarıcı 

Kekik Thymus Emmenagog 

Kereviz Apium graveolens Uterus uyarıcı, Abortif ve 

Emmenagog 

Keten Linum usitatissimum Emmenagog 

Kınakına Cinchona officinalis Abortif, Uterus uyarıcı, 

Oksitoksik, Teratojenik 

Kırlangıç otu Chelidonium majus Uterus uyarıcı 

Kola Cola nitida DüĢük doğum ağırlığı, Doğum 

kusurları, Erken doğum 

Koyun pıtrağı Eupatorium cannabinum Emmenagog ve Abortif 

Kökboya bitkisi   Rubia tinctorium Genotoksik ve Emmenegog 

Kudret narı Momordica charantia Emmenagog ve Abortif 

KuĢ madımağı Polygonum aviculare Abortif 

Kurt otu Lycopus virginicus Antigonadotropik ve 

Antitirotropik 

Kürar Chondrodendron 

tomentosum 

Emmenagog ve Abortif 

Lavanta Lavendula officinalis Emmenagog 

Lobelya Lobelia infata Uterus uyarıcı 

Mate otu Ilex paraguariensis DüĢük doğum ağırlığı, Doğum 

kusurları, Erken doğum 

Maydanoz Petroselinium sativum Emmenagog ve Abortif 

Melek otu Angelica Emmenagog 

MercanköĢk Origanum marjorana Emmenagog 

Meyan Glycyrrhiza glabra Emmenagog 

Meyhaneci otu Asarum canadense Emmenagog ve Abortif 

Mür Commiphora myrrha Emmenagog ve Abortif 

Nane Mentha piperita Emmenagog 
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Nar Punica granatum Emmenagog ve Uterus uyarıcı 

Orman gülü Ledum palustre Abortif 

Ökse otu Viscum album Uterus uyarıcı 

Papaya Carica papaya Emmenagog ve Abortif 

 

Öksürük otu Tussilago farfara Hepatotoksiktik. Pirolizidin  

alkoloidleri içerir. Abortiftir. 

Ölümcül venooklüzif hastalık 

riski içerir 

Pelin otu Artemesia absinthium Emmenagog ve Abortif 

Rezene Foeniculum vulgare Emmenagog 

Roma papatyası Chamaemelum nobile Emmenagog ve Abortif 

Sabin ağacı Juniperus sabina Abortif 

Safran Crocus sativus Emmenagog ve Abortif 

Sandal ağacı Santalum album Abortif 

Sarımsak Allium sativum Emmenagog 

Sarısabır Aloe vera Uterusun kas aktivitesi 

uyarılır. Abortif ve 

Emmenagogtur 

Sedef otu Ruta graveolens Emmenagog ve Abortif 

Sıtma otu Eupatorium perfoliatum Abortif 

Sinameki Cassia Mutajenik ve Genotoksik 

Siyah yılan kökü Cimicifuga racemosa Östrojenik aktivite, 

LuteinleĢtirici hormon 

sekresyonunu baskılar. 

Rahimde östrojen 

reseptörlerine bağlanır. 

Emmenagog 

Solucan otu Tanacetum vulgare Emmenagog ve Abortif 

Su teresi Nasturtium officinale Emmenagog ve Abortif 

Süpürge 

katırtırnağı 

Cytisus scoparius Spartein içerir. Güçlü 

oksitoksiktir Doğumu 

indüklemek için kullanılır. 

Süt otu Polygala senega Emmenagog ve Uterus uyarıcı 

ġakayık Paeonia officinalis Emmenagog 

ġeftali Prunus persica Emmenagog ve Abortif 

ġeytantersi Ferula asafoetida Emmenagog 

Takke otu Scutellaria laterflora Karaciğere zarar verir 

Tarçın Cinnamonium verum Emmenagog 

Veba otu Petasites hybridus Emmenagog, Hepatotoksik, 
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Genotoksik ve Kanserojen 

Yarpuz Hedeoma pulegioides Abortif. Hepatotoksiktir ve 

Nörotoksiktir. 

Yonca Medicago sativa Uterusa uyarıcı etkisi olabilir 

Zerdeçal Curcuma longa Emmenagog ve Abortif 

Zencefil Zingiber officinale Abortif, Emmenagog ve 

Mutajenik 

Zufaotu Hyssopus officinalis Emmenagog ve Abortif 

 

Tüm bunların yanı sıra bayanın günlük yaĢantısında kullandığı alkol, 

sigara, çay ve kahve de bebek ve anne sağlığı açısından önemli bir etkiye 

sahiptir. Hamileliği sırasında alkol alan bayanların bebeklerinde zihinsel, 

fiziksel ve davranıĢsal bozukluklar görülebilmektedir. Buna fetal alkol 

sendromu (FAS) adı verilmiĢtir. Bebeklerde büyüme yetersizlikleri, yüzde 

düzensizlikler, küçük baĢlar, kalp, eklem, kol ve bacak kusurları, zihinsel 

gerilikler görülür. Alkol plesantaya hızlı geçer ve fetüste annede olduğundan 

daha fazla kalır. Çünkü fetüsün geliĢmemiĢ karaciğeri alkolü çözmede ancak 

yarı yarıya etkilidir. Kafein, plesentaya geçmektedir ve hayvan araĢtırmalarında 

doğum kusurlarında etkili olduğu bulunmuĢtur. Gebelik sırasında nikotinin ve 

sigara içmeye bağlı gazların zararlı etkileri çok iyi saptanmıĢtır. Bunların içinde 

gecikmiĢ doğum öncesi büyüme, düĢük doğum ağırlığı, yüksek ölü doğum riski, 

kalp-damar kusurları bulunmaktadır. Çıkan bu sonuçlara baktığımızda bizim 

özellikle bitkiler konusunda daha hassas olmamız ve özellikle Ģu durumlara 

dikkat etmemiz gerekmektedir (15); Bayanlarda bitkisel ilaç kullanımına 

baĢlamadan önce yeterli bilgi alınmalıdır ve gebelik sırasında güvenirliliği 

hakkında sorular sorulmalıdır. 

Gebelik, anne ve bebek sağlığı açısından önemli bir dönemdir. Bu 

nedenle üzerinde araĢtırma yapılması gerekir. Ancak anne karnındaki fetüse 

zarar verme endiĢesi nedeniyle baĢta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde 

yeterli çalıĢma yoktur. AraĢtırmaların azlığı gebelikte kullanılan bitkisel droglar 

içinde geçerlidir. Gebelikte bitkisel drog kullanımı oldukça yaygındır. Bu 

durum bitkisel drogların araĢtırılmasındaki önemi arttırmaktadır. Bayanların 

hamileliklerinde kullandıkları bitkisel droglar genellikle geleneksel olarak 

kullanılan bitkilere dayanmaktadır.  

Bayanlar genellikle bitkilerin zararsız olduğunu düĢünmektedir ve 

kullanımı sırasında hiçbir tereddüt yaĢamamaktadırlar. En sık kullanılan bitkiler 

ise; zencefil, ekinezya, ahududu yaprağı ve hayıttır. Eldeki veriler bitkisel 

drogların kullanımının baĢta düĢük tehlikesi olmakla birlikte, bebekte kalıcı 

hasarlara ve önlenemeyecek baĢka hasarlara sebep olduğunu göstermektedir. Bu 
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nedenle hamile bayanlar bitkisel drogların komplikasyonları nedeniyle 

uyarılmalıdır.  

• Diabetes mellitus, epilepsi veya kalp hastalığı gibi önemli sağlık 

sorunları olan kadınlar güçlü ya da doğrudan kendi durumunu etkileyen veya 

reçete edilen ilaçların etkinliğini değiĢterecek herhangi bir bitkisel ilaç alımına 

karĢı uyarılmalıdır. 

• Hipertansiyon ve antikoagülan ilaçları kullanan bayanların bir uzmana 

danıĢmadan bitkisel ilaç kullanımından kaçınması gerekir. 

• Sezaryen veya diğer cerrahi operasyonların yapılması gerekli 

durumlarda kadınların bitkisel ilaç kullanımını en az iki hafta önceden 

bırakması tavsiye edilir. 

• Zencefil evrensel bir antiemetik değildir. Eğer kullanılırsa günlük 1 g 

dozu aĢmamalıdır ve uzun süredir kullanan bayanlarda koagülasyon faktörleri 

düzenli olarak değerlendirilmelidir. Antikoagülan ve antihipertansif kullanan 

bayanlar zencefil kullanımından kaçınmalıdır. 

• Binbirdelik otu kullanan bayanlarda kontraseptif haplarla etkileĢim 

görülebilir ve kanamaya neden olabilir. Emzirme sırasında, gebelik öncesi ve 

sonrasında kontrendikedir. Gebelik öncesinde kullanan kadınlarda anemi 

görülebilir. 

• Aslan kulağı doğum sancısı için kontrendikedir;  fetal hipoksi ve 

kardiyak riskler nedeniyle kullanımı tavsiye edilmemelidir. 

• Ekinezyanın uzun süreli kullanımı hepatotoksisiteye sebep olabilir. 

• Ginseng varfarin ve östrojen alan bayanlarda kaçınılmalıdır. 

Açıklanamayan vajinal kanamalar ginseng kullanımına bağlı olabilir. 

• Ahududu yaprağı yavaĢ artan dozlarda üçüncü trimesterde alınmalıdır;  

erken doğum hikayesi olan kadınlarda da kullanımından kaçınılmalıdır. 

Ayrıca günümüze kadar halk arasında kullanımı olduğu bilinen ve 

sıklıkla kullanılan bitkisel drogların da mevcut etkileri yanında alınan ilaçlar ve 

gıdalarla etkileĢimleri olabileceği unutulmamalıdır. 
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MOBBĠNG, ĠġKENCE VE/VEYA EZĠYETTĠR 

Hamit HANCI

 

 

Mobbing, Duygusal Taciz/ Yıldırma diye tanımlanan bir terimdir. 

Kelime olarak “Mobbing” sözcüğü ise çevresini kuĢatma, topluca 

saldırma, rahatsız etme ya da sıkıntı verme anlamında kullanılmaktadır. 

Mobbing, 

1980„ li yılların baĢında Ġsveç‟li bilim adamı Heinz Leymann bu sözcük 

ile iĢ yerlerindeki benzer davranıĢları isimlendirmiĢtir. 

Kavram olarak kiĢinin iĢyerinde dıĢlandığı ve ruh sağlığının bozulmasına 

sebebiyet verecek seviyede kötü muameleye maruz bırakıldığı olumsuz 

davranıĢ yaklaĢımı ve sonucu olarak kabul edilmektedir. 

Mobbing bir kiĢiden diğer bir kiĢiye ya da gruba olabileceği gibi Nadiren 

de olsa bir gruptan bir kiĢiye ya da baĢka bir gruba karĢı da 

gerçekleĢebilmektedir. 

Mobbing, iĢyerinde gerçekleĢen, Bir veya daha fazla kiĢi tarafından, bir 

veya daha fazla kiĢiye, 

Sistemli bir Ģekilde, DüĢmanca ve ahlakdıĢı bir yaklaĢımla, Süreklilik 

gösteren bir sıklıkla, 

Çok çeĢitli sebepleri olabilen, KiĢiyi sindirme maksadı ile, KiĢinin 

özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranıĢları ifade 

etmektedir. 

Psikolojik taciz, kiĢiye yöneltilen sürekli (sistemik / sistematik) ve 

olumsuz söz, fiil ya da benzeri diğer türden tutumlarla yaratılan yıldırıcı 

etkilerle kiĢinin, kendisini yalnız, yetersiz, kiĢilik zaafı bulunan bir birey, 

toplulukta sevilmeyen, yer edinemeyen bir kiĢi  gibi duygu ve düĢünceler 

içerisine itilmesidir. (ĠĢ Yerinde Psikolojik Taciz/Mobbing‟le Mücadele 

Sempozyumu Bildirgesinden, 8 Ocak 2011. TOBB ETÜ Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi ve Adli Bilimciler Derneği )  

10 ġubat 1984 tarihli “ĠĢkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya 

Küçültücü Muamele veya Cezaya KarĢı BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesi”nin 1. 

Maddesi “ĠĢkence terimi, bir Ģahsa veya bir üçüncü Ģahsa, bu Ģahsın veya 

üçüncü Ģahsın iĢlediği veya iĢlediğinden Ģüphe edilen bir fiil sebebiyle, 

cezalandırmak amacıyla, bilgi veya itiraf elde etmek için veya ayırım gözeten 

                                                           
 Prof. Dr. Hamit Hancı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Öğretim Üyesi- 

Mobbingle Mücadle Derneği 2. BaĢkanı, Türkbilim Genel Koordinatör ve Editörü. 
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herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla hareket 

eden bir baĢka Ģahsın teĢviki veya rızası veya muvafakatıyla uygulanan fiziki 

veya manevî ağır acı veya ızdırap veren bir fiil anlamına gelir” der. 

Bu tanımdan anlaĢılacağı üzere iĢkence oluĢturan eylem “fiziki veya 

manevî ağır acı veya ızdırap verme” lidir. ĠĢkence ile insanlık dıĢı ve aĢağılayıcı 

kavramları birbirinden ayıran sadece acının yoğunluk ya da derecesidir. 

ĠĢkence. Türk Ceza Kanunu 94 . maddesi ise - (1) bir kiĢiye karĢı insan 

onuruyla bağdaĢmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, 

algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aĢağılanmasına yol açacak 

davranıĢları gerçekleĢtiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur…. Demektedir 

Eziyet: TCK 96- (1) bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak 

davranıĢları gerçekleĢtiren kiĢi hakkında iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur… 

 

Bu düzenlemelerden de anlaĢılacağı üzere iĢkence  

1-Fiziki veya manevî ağır acı veya ızdırap veren bir eylem olmalıdır 

2-Kamu görevlisi tarafından iĢlenebilir. 

Bu tanımlar ve düzenlemelerden de anlaĢılacağı üzere açıkça 

görülmektedir ki; 

Kamuda gerçekleĢen mobbing olayları açıkça iĢkence yada 

eziyet/aĢağılayıcı muameledir. 

Bu eylemlerin hukuki karĢılığının bulunmadığının söylenmesi 

gerçeği yansıtmamaktadır. Adli Bilimler Dergisinde de yayımlanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eksisozluk.com/?q=kamu+g%c3%b6revlisi
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BĠR FĠLMĠN ARDINDAKĠ ALGISAL DERĠNLĠK 

Kim Ki DUK ve “BoĢ Ev” 

Yıldırım B. DOĞAN

 

S-2 BURASI DEĞĠL MĠ?
1
 

Ġki koltuk ötede oturan seyirciye sormuĢtum. Gözlerime bulaĢmıĢ dıĢ 

dünya artığı aydınlık henüz sönmediği için iyi görmemiĢtim. Onun beni olduğu 

gibi gördüğünden emimdim.  Üçüncü gongun sesinin bittiği anda olmuĢtu bu 

konuĢma. Perdeden yansıyan ıĢığın tam da ortaya çıkacağın an; perdeden 

Ģakıyan ıĢığın aydınlattığı yüzünde yorgunluğa direnen merak dolu bakıĢlarını 

gördüm. Gülümsüyordu.  

“Her yer boĢ!” dedi.  

Gerçekten her yer boĢtu. Bütün koltuklar doluymuĢçasına iki büklüm S-

2‟ye oturdum. YetmiĢine dayadığı merdiveni ayağı ile yere itmiĢ; bulunduğu 

yerde kalmaya kararlı hanımefendi 17 yaĢından beri unutmamıĢ olduğuna ant 

içebileceğim gülümsemesi ile sordu: 

“Ġlle de kendi yerinize değil mi?” 

“Evet. Benim olmadığını bildiğim bir koltukta film seyredemem.” 

“Ben de..” 

“Kimse yoksa neden bu yerleri verdiler dersiniz?” 

“Kimi filmleri seyretmek seyretmeyenler için can sıkıcıdır. “ 

“Demek siz ve ben birilerinin canını sıktık?” Gülümsedim.  

Anımsayabilsem ben de onun gibi yapıp 17 yaĢımdan getirdiğim 

gülümsememi sunacaktım. Yanımda taĢımadığım için Ģu an nerede olduğunu 

bile bilmiyorum. Bu nedenle Ģimdiki yaĢımla gülümsedim. Parmağı 

dudaklarının üstünde idi. Anladım, film baĢlamak üzereydi. Koltuğuma 

yerleĢirken ürkek değildim artık. Sinemayı bunun için pek çok severim. 

Ġçimdeki müzik kadar hatta daha fazla olarak beni özgürleĢtiren tek Ģey film 

seyretmektir. Özgürlüğümle dopdolu sessizleĢtim.   

Kimi sessizlikler öyle üretkendir ki insanı kendi içinde çoğaltır. Herkesin 

harcı değildir kendi içinde çoğalan bir insan olmak. Böyle bir insan için 

sessizlik hem tekildir hem çoğul. Hem tikeldir hem de tümeldir. Hem bir 

nesnedir hem bir zihinsel bir imge. Kendi içinde çoğalan, çoklaĢan birileri 

                                                           
 Prof.Dr.Türkbilim Editörü, Ġstanbul Üniversitesi Temsilcisi. 
1 S-2 hem sinemadaki koltuğumun numarası. Dilerseniz bu ismi sinema konusundaki ikinci yazım 

olarak ta düĢünebilirsiniz. 
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olabilmeyi beceren insan için sessizlik ruhun gölgesidir. Bedenin gölgesi ıĢıktan 

kaçar. IĢık onu kovalar. Yakaladığı yerde onu sonlandırır. Oysa ruhun gölgesi 

ıĢıktan asla kaçmaz. Bedenin gölgesi gibi değildir ruhun gölgesi. Asla 

kaybolmaz. En iyi filmler oturduğum koltukta yanıma iliĢivermiĢ,  ruhumun 

gölgesi ile seyrettiğim filmlerdir. Ten tene oturmuĢuz gibi yan yana olduğum 

gölgem bana değmez. Ama değdiğini düĢünürüm. Çünkü ben ona değmek 

isterim. 17 yaĢ gülümsemesini hep yanında taĢımıĢ hanımefendi gibi tüm iyi 

seyirciler bedelini seve seve ödediği numaralı koltuğunda ruhunun gölgesi ile 

paylaĢan insanlardır. Esasen baĢkası da olmaz zaten. Bedeninin gölgesi 

koltuğunda yayılmıĢ birisine rastladınız mı hiç? Sanmıyorum. Sinemalarda o tür 

gölgelere yer yoktur zaten.  

Yanında -bindiği motorunun hırıltısından baĢka- ses taĢımayan genç bir 

adam oynuyor filmde. BoĢ olacağını bildiği evlere iĢinin ilanını yapıĢtıran genç 

çocuk bu iĢi yaparken motoruyla dolaĢtığı için ulaĢamayacağı ev yok gibiydi 

sanki.  Sokak be sokak ilan yapıĢtırdığı evleri tekrar dolaĢıyor; ilanın 

sökülmediği, hala yapıĢtırıldığı yede kaldığını gördüğü evin gireceği ev 

olduğunu anlaması uzun bir zaman almıyordu. Ġlanın hala durmakta ev, onu 

çağıran ev oluyordu. Zamanı geldiğinde sanatçı inceliğinde kullandığı 

maymuncuğu ile “boĢ” olduğunu bildiği eve giriyordu. O andan baĢlayarak o ev 

-o girdiği için değil- beraberinde taĢıdığı sessizliği olduğu için artık “boĢ” ev 

olmuyordu. Girdiği evde pabuçlarını yıkıyor, çamaĢırlarını çitiliyor, dolabından 

çıkardığı giysileri giyiyordu. Yemek yiyor, çevresel ayrıntı uygunsa pozlar 

verip elinden eksik etmediği kamerasıyla fotoğraflar çekiyordu.    

Girdiği evde yiyip-içip müzik dinledikten sonra mutlak surette 

kamerasını kendine doğrultup çektiği fotoğraflardan sonra uyuyor sonra evden 

çıkıyordu. Çıkarken o evden yaĢadığı anların toplamından baĢka tek bir çöp bile 

almıyordu. Garip görünüyor değil mi? 

Bana öyle gelmedi. Girdiği her evin bir köĢesinde içinde çoğalttığı 

sessizliğinde küçücük bir öbek bırakıyordu. O evden bir Ģey çalmıyordu. 

Girdiği her baĢlangıçta “boĢ” iken o ayrıldıktan sonra artık boĢ olmuyordu. O 

ev, geride bırakan sahibi de olsa genç insandan aparttığı bir Ģeye sahip 

oluyordu. Sessizliği iĢaret eden yalın, asla ayrıntı taĢımayan ince ayrım 

düzeyinde imlerle doluyordu. Evlerin sonradan dönen sahipleri önce evde bir 

hırsızlık olduğunu düĢünüyor ardından tek bir iğnenin bile çalınmamıĢ 

olduğunu görünce evlerinde –o andan baĢlayarak-fazlalık gibi hissetmeye 

baĢlıyorlar. Çünkü baĢka bir insanın içinde çoğalmıĢ sessizlikten o evin payına 

düĢenlerden olsa gerek bir türlü rahat hissedemiyorlar. Neden? 

Bir yerde yerleĢmiĢ bir sessizlik varsa eğer orada gizlenebilen bir Ģiddet 

asla olmayacaktır. Sessizliğin umurunda değildir ama Ģiddetin her türlüsü 

sessizlikten çok ürker! Sessizliğin Ģiddetin içine saldığı korku, Ģiddetin 

yüzleĢemediği cezasıdır. Çilingir çocuk bu nedenle girdiği evlerde eğer Ģiddet 
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varsa içinde çoğalttığı sessizliğin çok daha fazlasını orada bırakıyordu. Asıl 

söylemem gereken ne biliyor musunuz? Filmin anlatımında yeğ tuttuğu dili 

sessizlik! Nesnelerin yer değiĢtirdiği zaman duyulan sesten baĢkasını 

duymuyorsunuz. Masaya konulan tabağın sesi, eski diĢ fırçası ile temizlenen 

ayakkabıdan çıkan ses, çitilen çamaĢırın sesi… Üstelik nesnelere dair bu ses 

süreklilik taĢımıyor.  

Sesler kendi baĢına bir cümle değil. Nesneyi hareket ettiren insanın 

davranıĢ ve duyumsamasının kurduğu görsel cümlenin gramer düzgünlüğü 

adına tamamlayıcısı. Nesnenin sürüklediği ses/ler söz konusu cümlenin bir 

yerde virgülü bir yerde soru iĢareti bir yerde noktalı virgülü baĢka bir yerde ise 

yan yana üç noktası.. Ama asla ünlemi değil! Çünkü ne emrediyor ne de 

ĢaĢırtıyor. Doğada ağacı görürsünüz kabuğunu es geçersiniz. Yaprağını 

görürsünüz çatallanmıĢ dalı görmezsiniz. Tercih dolu bu körlüğünüze aldırmaz. 

Burada da aynı Ģey oluyor. Kurulan cümlede noktalama iĢaretlerinden bir tek 

ünlemin olmayıĢı iyi olmayan sinema seyircisinin körlüğü için özellikle 

kotarılmıĢ sanki. Tam bunu düĢündüğüm anda iki koltuk ötemdeki hanımefendi 

ile bakıĢtık. Ġyi seyirci olmak böyle bir Ģey demek… 

Derken çilingir genç girdiği bir evde aynı Ģeyleri yaparken yaĢarken 

büzüĢerek oturduğu için yediği dayaktan gözü morarmıĢ sessiz kadını 

göremiyor. Kadının gözleri var; kocaman. Çok sevdiğim yazar, hocam Mehmet 

Eroğlu‟ nun çok sevdiğim tanımı geldi aklıma: “Mücevher takmıyordu. Gözleri 

vardı çünkü.” Evde bir üçüncü daha var: telefon cevap makinesine saldıran 

kocanın sesi. Bir yandan onu sevdiğini söylüyor bir yandan da sergilediği 

Ģiddetin kurbanı kadının kurban olma hakkını kendisine devretmesini istiyor. 

Kendini dövdürttüğü için özür dilemesi beklenen aslında kadınmıĢ gibi 

konuĢuyor. Kadın konuĢmuyor. ġiddet, telefonda bile olsa sessizlikten 

korkuyor. Yüreğinin atıĢı temposuzlaĢmıĢ kocanın kırık dökük cümlelerinden 

anlıyorum bunu. Birden kadının takmadığı ama bedeninde bulundurduğu 

mücevherlerinden anlıyorum ki adam asıl beklediği kadının kendisini ikram 

edeceğine dair bir Ģey söylemesi! Yoksa oraya kadar geleceği tehdidini 

savuruyor.  

Çilingirin girdiği evde bu kez geliĢigüzel serpiĢtirdiği sessizlik birden 

aralanıveriyor. Çilingir ve kadın birbirlerini tam o anda görüyorlar. Tüm sesler 

çekiliyorlar. Ġnanır mısınız filmdeki sessizlik o anda çoğalıveriyor. Çilingir ve 

kadın, birbirlerinin içinde çoğaltabilecekleri sessizliği anında anlıyorlar. Klasik 

evlilik üçgeni soytarılığında tanımlanmıĢ bir ucuzluk yok burada! Ġki insan var; 

birbirlerinin kendi içlerinde çoğalanları merak eden; bakıĢlarıyla sen neleri 

çoğalttın soran iki insan. Birbirine sorabildikleri için kendilerine de 

sorabileceklerini anlayan paylaĢımın ancak derinlik olduğu zaman anlam 

taĢıyacağını anlayan iki insan. Sessizliğin sürüklediği tek bir ilke vardır; hacim 

yoksa sessizlik te olmaz. Aynen hacim yoksa paylaĢmanın da olamayacağı 

gibi… 
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Kocasının tehditlerini, tehditlerine karıĢmıĢ yalvarmalarını, kadın 

reddederse kendi cinselliği için düĢeceği kuĢku ile tüm çıkıntıları büzüĢmüĢ 

kocayı ayakta tutabilen tek Ģey öfkesi vardır. Dövüp bıraktığı defalarca etrafı 

dolduran telefondaki sesine aldırmazlık sergileyen karısına bir an önce 

ulaĢtıracak tek araç olan öfkesi sahip olabildiği tek Ģeydir. Evine ulaĢır. Çilingiri 

görür. Hırsız diyecektir ama hırsız olmadığını anlar. Kocanın kölesi gibi 

kullandığı öfkesi bu kez yanında değildir. Çünkü çilingirin öfkesinden 

korkmaktadır.  

Yönetmen nesneleri varlıksal tümlükleri içinde kullanırken onlara 

simgesel nitelikler, anlamlar yükler. Golf topu, topa inen golf sopası gibi.. Öyle 

bir Ģiddetle ve öyle bir açıyla vuracaksın ki amaçladığın noktaya gidecek. Golf 

topunun amacı deliğe düĢmektir. Yüz yıllardır ona amaç diye yüklenen budur. 

Oysa yönetmen, golf topunu deliğe düĢmeyen ama hedefine çarpacak kararlıkta 

bir nesne haline getirir. Filmdeki golf topu taĢıdığı bu anlamı ve bu anlama 

yüklenen amaçsallığı film boyunca taĢır. 

Çilingir nesnelerle iĢ birliğini, güç birliğini, yandaĢlığı, anlam 

yoldaĢlığını bu kez golf topunu kullanarak sergiler. Kocanın Ģiddeti kadının yüz 

güzelliğine yapıĢan bir lekedir. Gözlerini kötü gösteren bir leke. Kocanın bu 

yaptığı yalnızca ellerinin ona verdiği bir üstünlüktür. Çilingir golf topuna 

nesnesel olmanın dıĢında anlamlı bir devingenlik yükler. Golf sopasıyla 

yönlendirdiği her top kocanın beyninin ve yüreğinin yapıĢarak aktığı bacak 

arasına çarpar. Topa bir Ģey olmaz. Adam iki büklüm olur. Üstelik çıkıntılarını 

kendi tutmak zorundadır. Korumak için değil. Birlikte çektikleri acıdan 

uğundukları için. Koca yanına gelen ve dikilen karısının ayağına dokunmak 

isterken kadın ayrılır ve çilingirin motorunun terkisine binerek oradan 

uzaklaĢırlar.  

Artık iĢaretlemek üzere evlere ilanları birlikte yapıĢtırmaya baĢlarlar. 

Girdikleri evler de aynı Ģeyi yaĢarlar. Sessizliğin simetriğinde de sessizlik 

vardır. Sessizliğin simetriği bir Ģey daha taĢır: sessizliği üstlenmiĢ, boyun eğen 

değil ama gönül indiren bir sevgi çokluğu! Sessiz çilingir, sessiz kocaman gözlü 

kadın ve sevgileri. 

Bundan sonrası mı? Bir film daha dersem abarttığımı düĢünmeyin.  

Yönetmen Kim Ki Duk. Filmin adı “BOġ EV”. Kim Ki Duk, Ģiddetin 

estetiği diye konuĢulan görsel dinamiği çevresel unsurların katkısıyla değil 

oyuncuların zenginleĢtirdiği olağanüstü yorumlarıyla sağlayan yönetmenlerden 

farkı olmayan bir yönetmen. Sam Peckinbach, Stanley Kubrick, Angst Lee, 

John Voo, Ouentin Tarantino gibi… Uzak doğu Asya sinemasının özellikli yeri 

nereden kaynaklanır, bilir misiniz?  Bilmektesinizdir. Ben gene de söylesem 

(çünkü söylemek çok hoĢuma gidiyor) oryantalist bakıĢ açısının yerle bir eden 

bir sinema olmasından. Akira Kurosawa‟ya telaĢla sahip çıkan yenidünyanın ve 
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eski dünyanın (Oyropa) dandik Tanzimatçıları bu gerçeği bir süre örtebildiler. 

Ama Asya sineması buna izin vermiyor artık. 

BOġ EV olağanüstü oyunculuk sergilenen filmlerden biridir
2
. Sözünü 

ettiğim oyunculuk yalın, ayrıntıya bulaĢmamıĢ bir oyunculuk. Oyuncular 

birbirlerinin sözlerine (repliklerine) duyarlı olmayı eğitimleri boyunca 

öğrenirler. Ancak bir diğeri ile duygudaĢlık yapma derinliğine sahip olmayan 

bir oyuncu metindeki cümleleri sektirmeden söylese ne söylemese ne!  Üstelik 

Kim Ki Duk‟un diğer filmlerinde de olduğu üzere oyuncu-oyuncu, oyuncu-

yönetmen, oyuncular- yönetmen karĢılıklı duygudaĢlığı olmazsa-olmaz 

kesinliğinde iĢlevsel bir ilkedir. 

Sözsüz süren filmde son 15 dakikasında doruğuna ulaĢan oyunculuk 

edimi, sahneleme, film dili zenginliği tarif edilebilecek gibi değil. Hani kimi 

filmler için “koltuğumdan kalkamadım!” diye anlatılır ya.. Burada öyle değil. 

Bir an önce kalkmak istedim. Nereye gideceğim konusunda kararım yoktu ama 

neye ulaĢmak istediğimi biliyordum: Ġçimde çoğalttığım sessizliğime.. 

Unuttum, çıkarken omzuma dokunan el, 17yaĢ gülümsemeli hanımefendi 

idi. Bana, 

“Katılıyorum. Hemen yazın. Yazacaklarınızı bilmemiĢ olsaydım bana da 

gönderin derdim ama gerek yok. Bilin ki yazınızı okuyan herkesle birlikte ben 

de okuyor olacağım.”dedi. Sinemadan bir dolu insan çıkmadı. Yalnızca ikimiz 

idik. Ġkimiz de kalabalıktı. Ġçimizde sessizliğimiz vardı. Can Yücel‟in dediği 

gibi:  

“..dün gece senin küçücük elinle yalnız yattık.” 

“yalnız, senin küçücük elinle yalnızlık Kandilli Ġlkokulu kadar kalabalık”   

Siz bu yazıyı okurken S-2‟deki komĢum mutlak sizinle olacaktır. Selam 

söyleyin ona. Sevgimi de… 

 

 

 

                                                           
2 Actor‟s Studio tavrı baĢlangıçta aynı soy oyuncuları üretirken yönetmenler de o tür oyunculara 

uyan bir yapılanma göstermek zorunda kalıyordu. Bu çemberin dıĢına çıkabilmek çok zor 

olmuĢtur. ġiir geleneğinin olamadığı bir kültürde andığım türden kısırlık ĢaĢırtıcı değil.  Oysa 

tiyatroda Tenesse Williams, romanda Erksine Caldwell, bir dönemi ile John Steinback gibi 

değerler varken bir yönüyle bu kısırlığı anlamak zor. Ancak film endüstrisinin liberal aymazlığı 

ve toplum karĢıtı dayatıcılığı sözünü ettiğim tekrarın en önemli nedenidir. Bu yüzden ABD dıĢı 

oyuncu ve yönetmenler ABD sinemasından ve ABD sinema seyircisinden uzaktır. Oysa ülkemiz 

bu açıdan hatırı sayılı bir zenginliğe sahip ender ülkelerden biridir. Gian Maria Volonte‟yi 

Marcello Mastrıonni‟yi, Passolini‟yi,Ġngmar Bergman‟ı, Visconti‟yi, Germi‟yi Eisentstein‟i, Jean 

Luc Goddard‟ı, Truffout‟yu ve daha onlarcasını tanıdığımda henüz üniversiteye yeni baĢlamıĢtım. 
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DR.FAZIL DOĞAN 3.ULUSAL TIP GÜNLERĠ KAPANIġ 

BĠLDĠRGESĠ 

Hamit HANCI

 

 

 

Dr.Fazıl Doğan 3. Ulusal Tıp Günleri (3.UTG)  30 Kasım-02 Aralık 2012 

tarihinde tamamen bağımsız bir organizasyonla Yoncalı/Kütahya da 

gerçekleĢmiĢtir. 

Bilimsel çalıĢmalara ek olarak, Emet‟te Emet Cevizdere ġehitliği, Ulusal 

Stratejik Öneme Sahip Emet Borik Asit Fabrikası, Dr.Fazıl Bey in 

Komutanlığını yaptığı Emet Milli Müfrezesinin Karagahı Olarak Kullanılan 

Emet Hanı, Emet  Dr. Fazıl Bey Parkı Ziyaret EdilmiĢ, Dr. Fazıl Bey'in ailesiyle 

tanıĢılmıĢ anılar ilk ağızdan dinlenmiĢtir. 

Cevizdere ġehitliği ziyaretinde buradaki milli mücadele tarihi ECDAD 

Derneği BaĢkanı Ali Duyan tarafından anlatılmıĢtır. Borik asit Fabrikasında Bor 

üretimi ve teknolojide kullanım alanları konusunda sunum izlenmiĢ, bunu 

takiben Gazi Emet'te Milli Mücadele Sunumu gerçekleĢmiĢtir. Fabrikadakı 

toplantıya gelen 93 YaĢındaki Gülizar YALÇINDAĞ,  1920li yıllarda EMET'te 

Dr Fazıl DOĞAN tarafından yapılan kulağının nasıl ameliyat edildiğini 

anlatmıĢtır.  (https://www.youtube.com/watch?v=v0e Z2ID1qpc) 

Sempozyumda Kamil Gündüz ün Katkılarıyla Kütahya Akoluklar Zeybek 

Grubu, Domaniç Ġlköğretim Okulu Halk Oyunları Ekibi yerel folklorden 

örnekler vermiĢlerdir. Kütahya içinde, Kütahya Kalesi, Çini Atölyesi, Çini 

Müzesi, Dönenler Camii, Çinili Cami, Germiyan sokağı ve konakları, Macar evi 

olarak bilinen KoĢut müzesi ziyaret edilmiĢtir. 

Cumhuriyet dönemindeki tıp kongrelerinin ilki "I. Milli Türk Tıp 

Kongresi" adı ile    02 Eylül 1925'de Ankara'da toplanmıĢtır. Atatürk, açılıĢtan 

öğlene dek kongreyi izlemiĢ, öğleden sonra kabine toplantısına katılmak 

üzere salondan ayrılmıĢtır. Ġkinci günü, yani 03 eylül 1925 tarihinde öğleden 

önce Çankaya'da "Birinci Millî Türk Tıp Kongresi" adına kendisini ziyaret eden 

kongre heyetini kabul etmiĢtir. Öğleden sonra ise Meclis'te Kongre'ye katılan 

tüm doktorlarla ayrı ayrı tanıĢarak onları kabul etmiĢtir. 

 

                                                           
 Prof. Dr. Hamit Hancı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Öğretim Üyesi- 

Mobbingle Mücadle Derneği 2. BaĢkanı, Türkbilim Genel Koordinatör ve Editörü. 

https://www.youtube.com/
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1976'da Antalya'da toplanan XXIV. Milli Türk Tıp Kongresi'nin en 

sonuncusu olduğu tahmin edilmektedir. Ancak artık günümüzde bu kongrelerin 

yapılmadığını kesindir. Milli Türk Tıp Kongrelerinde konular ulusal 

ölçeklerde ele alınmakta ve ulusal politikalar tartıĢılmaktadır. Üçüncüsü 

düzenlenen Ulusal Tıp Günleri (UTG), Milli Türk Tıp 

Kongre‟lerine öykünmenin, vefanın ve onu yeniden canlandırma arzusunun bir 

ürünüdür. 

Ulusal Tıp Günleri, halkın ve sağlık çalıĢanlarının sağlık sorunlarının 

saptanması, önlenmesi ve sağaltımı yöntemlerini arayan, tartıĢan bilimsel bir 

ortam yaratır. Bu ortamın oluĢmasını sağlayan Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in 

kurucu Tıbbiyelilerine vefa borcunu ödemek için her toplantısını bir sağlıkçı 

ulusal kahramanın adı ile düzenler. UTG her anlamda ulusala / ulusalcılığa ve  

her türden bağımsızlığa büyük bir duyarlılık ve özen gösterir. Herhangi bir 

kuruluĢtan destek almaz. Katılımcılar kendi öz kaynakları ile katılırlar.  Katılım 

ücretsiz ve paylaĢacak sözüm, düĢüncem var diyen herkese açıktır. UTG 

kucaklayıcı ve birleĢtiricidir. Tüm hekimlerin ve tüm sağlık çalıĢanlarının, alana 

ilgi duyan dayanıĢmak ve paylaĢmak isteyen herkesin katılımına açıktır. 

Sempozyumda, Her yıl olduğu gibi Tıbbiye Tarihi, Tıp Dili, Güncel bilimsel 

geliĢmeler, Geleceğe Yönelik Ulusal/Milli Sağlık Politikaları tartıĢılarak 

öneriler oluĢturulmuĢtur. 4. UTG nin 2013 de Dr.Fuat Umay adına Ankara'da 

gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır. 

 

Sempozyum sonucunda öneriler dile getirilmiĢ ve  kamuoyu ile 

paylaĢılması kararı alınmıĢtır. 

Kongre ve sempozyumlar yaygın eğitim alanındaki önemli 

etkinliklerdendir. UTG nin gönüllü desteklerle bağımsız bir bütçe ile 

gerçekleĢtirilmesine devam edilmelidir. Kayıtlar ya ücretsiz ya da çok düĢük 

maliyetli olmalıdır. 

3.UTG nin adına düzenlendiği Dr.Fazıl Bey in Komutanlığını yaptığı 

Emet Milli Müfrezesinin Karargahı Olarak Kullanılan Emet Hanı kamulaĢtırılıp 

Restore edilerek Kültür etkinlikleri için kullanılmalı, kaldığı oda ise Müze 

yapılmalıdır. Ayvalıkta Atıl halde bulunan Dr.Fazıl Bey in Doğumhane ve 

Fabrikasında Ġsmi YaĢatılmalıdır. 2. Ulusal Tıp Kongresi‟ne adı verilmiĢ olan,  

Sivas kongresine katılan tek tıbbiyeli olan, bağımsızlık çıkıĢı ile gençlere örnek 

olan, Dr.Hikmet Boran için ilçesi olan Balıkesir SavaĢtepe „de bir Tıbbiyeli 

Hikmet anıtı dikilmelidir. Çanakkale ve Milli Mücadelede ġehit Olan 

Tıbbiyeliler in hayat hikayelerinin araĢtırılması ve derlenmesi için 

üniversitelerle ortak çalıĢmalar yapılmalı ve bir müze oluĢturulmalıdır. Yapılan 

çalıĢmaların tıp tarihi derslerinde okutulması sağlanmalıdır. 
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Yapay siyasi ayrımlara itibar edilmeksizin, millî/ulusal beraberlik 

anlayıĢı içerisinde çalıĢılmalıdır. Stratejik bir maden olan Bor ve kullanımı 

konusunda bilimsel çalıĢmalara ağırlık verilmelidir. Osteoporoz, DüĢük kemik 

kütlesi ve kemiğin mikromimarisinde değiĢikliklerle birlikte kemik frajilitesinde 

ve kırık riskinde artma ile karakterli sistemik, metabolik bir kemik hastalıktır. 

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. 

Ülkemizde Termal Turizm ve Sağlık turizmi konusunda çalıĢmalar 

yapılarak, Anadolunun diğer bölgelerinin de Turizm e katılması sağlanmalıdır. 

Termomineral sular  (kaplıcalar ve içmeler) tıbbi kullanımı olan ulusal 

değerlerdir. Hidroklimatoloji Uzmanlık alanı olarak: Su (termal, mineralli, düz), 

Çamur (peloid), Gaz (karbondioksit, radon, hidrojen sülfür), ve iklim (güneĢ 

ıĢığı, oksijen ve ozon Gibi fiziko-kimyasal niteliktekiler baĢta olmak üzere,  

farklı ekolojik koĢul ve unsurlara maruz kalmanın Ġnsan organizması üzerindeki 

etkilerini inceleyen ve bunların tıbbi kulanım metodları üzerinde çalıĢan bir 

bilim dalıdır. Atatürk, Ġstanbul Tıp Fakültesi'nde kaplıca tedavisi, balneoterapi 

ve iklim tedavisi ile ilgili bir birimin oluĢturulmasını ve kurucu yöneticiliğine 

kendisinin doktoru Dr. Nihat ReĢat Belger'in getirilmesini vasiyet etmiĢtir. 

Atatürk'ün vasiyeti doğrultusunda, Bakanlar Kurulu'nun Ġstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir Hidroklimatoloji Kürsüsü'nün kurulması 

kararı 28 Kasım 1938 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. Deniz suyunun ısıtılarak kullanılması (Talassoterapi), mağara tedavisi 

(Speleoterapi)  gibi alanlarda söz konusudur. Tüm dünyada olduğu gibi 

Ülkemizde de tedavi amaçlı hidroklimatoloji den yararlanılmalıdır. Tıp 

eğitiminin lisanı Türkçe olmalı ancak tüm öğrencilere çok iyi yabancı dil  

öğretilmelidir. Zaman içinde birbirinden uzaklaĢan/uzaklaĢtırılan hekim ve diĢ 

hekimleri Ulusal Tıp Günleri çatısı altında buluĢmalılardır. 

DiĢ adli bilimlerde en önemli materyallerden biridir.  DiĢler DNA‟nın 

degrade olmasına sebep olan nem, yüksek ısı, mantar ve bakteriyel 
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bozunma gibi koĢullara karĢı diğer dokulardan çok daha fazla 

dayanıklıdır. 

Bilim alanımızın önemli bir dalı olan “Adli DiĢ Hekimliği”nde son 20 

sene içinde yapılan bilimsel aktiviteler, bu dalın adli bilimler alanındaki 

önemini ispatlamıĢtır. Bu alanda yapılan birçok kurslar, çalıĢmalar ve doktora 

tez programları bulunmasına rağmen, yeteri kadar kurumsallaĢamamıĢtır. Adli 

tıp kurumlarında çalıĢan adli diĢ hekimi sayısı çok azdır. Bu branĢın hak ettiği 

seviyeye yükseltilmesi için üniversitelerimizde ve sağlık bakanlığı 

kurumlarında adli diĢ hekimliği alanında doktora, öğretim üyeliği ve uzmanlık 

kadrolarının açılması için çalıĢmaların baĢlatılması gereklidir 

Veteriner hekimlik alanının güçlendirilmesi sağlanarak bu alanında 

koruyucu hekimlikteki yeri vurgulanmalıdır. Eczacılar ile hekimlerin iletiĢimi 

tıbbi ve sosyal açıdan artırılmalı, eczacılığın sorunları tıp biliminin içinde 

irdelenmelidir. Eczacı, HemĢire,  paramedik, psikolog, diyetisyen ve tüm sağlık 

alanı çalıĢanlarının karĢılıklı iletiĢimleri arttırılarak, birbirine ve görevlerine 

yabancılaĢmaları en aza indirilmeli ve bu mesleklerin birbirlerinden beklentileri 

açık olarak ortaya konmalıdır. HemĢireliğin tarihi, kadının Ģifa verici rolü ile 

baĢlamakla birlikte, modern anlamdaki hemĢireliğin Kırım SavaĢı (1854 - 1856) 

sırasında, Florence Nightingale ile baĢladığı kabul edilmektedir. Türkiye, Kırım 

SavaĢı sırasında bu ünlü  hemĢire liderin Üsküdar Selimiye KıĢlasında verdiği 

hizmetlerle, hemĢirelik mesleğinin doğuĢuna tanık olmuĢ bir ülkedir. 1911 

yılında gönüllü hasta bakıcı kursu açılmıĢ ve ilk formal hemĢirelik eğitimine 

baĢlanmıĢtır. 6 ay süren kurs sonunda sertifika alan Müslüman Türk 

kadınlarının ilk defa Balkan SavaĢı (1912) ve Çanakkale SavaĢı (1915 - 1916) 

sırasında hasta bakımına katılmaları mümkün olmuĢtur. Yurdumuzda ilk defa 

1920 yılında, Amiral Bristol Hastanesine bağlı hemĢire okulu açılmıĢtır. 

Cumhuriyet Döneminde açılan ilk hemĢire okulu, Kızılay HemĢire Okulu'dur 

(1925).  1946 yılında Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı, bünyesindeki yataklı 

tedavi kurumlarının ihtiyacını karĢılamak üzere Sağlık Meslek Liseleri (SML) 

açılmıĢtır. 1955 yılında, Ege Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu, ülkemizde 

üniversite düzeyinde açılan ilk yüksekokuldur. Bu okul, Avrupa'da da üniversite 

düzeyinde açılan ilk hemĢirelik okuludur. Daha sonra 1965 yılında Ġngiltere'de 

üniversite düzeyinde ilk hemĢirelik okulu açılmıĢtır. Ege Üniversitesi'nde açılan 

HYO'nu. 1961 yılında Ankara'da Hacettepe HYO, Ġstanbul'da Florence 

Nightingale HYO izlemiĢtir. 

2010 ve  2011 yılında düzenlemelerle, hemĢirelik mesleği  YÖK 

bünyesinde lise üzerine 4 yıl süreli lisans eğitimi ile elde edilebilen bir meslek 

haline gelmiĢtir. Meslekte uzmanlık tanınmıĢtır.  2011 yılına kadar geliĢim ve 

değiĢim devam ederken son çıkan kanun ve yönetmeliklerle -2011 KHK 663-: 

BaĢ hemĢirelik makamı yok edilmiĢtir. Meslek liseleri hemĢirelik bölümlerine 

öğrenci alımı ve ebelerin hemĢirelik alanında çalıĢma yetkilerinin geniĢletilerek 

devamı hükme bağlanmıĢtır.Son geliĢmeler HemĢireliğin geliĢimini durdurmuĢ 
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ve hemĢireleri  karmaĢa ve bilinmezlik içersinde bırakmıĢtır. Bu karmaĢanın 

giderilmesi ve hemĢireliğin tekrar 4 yıl süreli lisans eğitimli bir meslek olması 

sağlanmalıdır. 

HemĢirenin eğitimi boyunca üzerinde dikkatle durulan klinik 

uygulamalar esnasında öğrencinin karabasanı olan “hemĢirelik bakım süreci” 

günümüzde halen anlaĢılamaz olmayı sürdürmektedir. Oysa “hemĢirelik 

bakımı” mesleğin en önemli iĢlevidir. Günümüz Türkiye‟sinde hemĢirelik hâlen 

mesleki anlamda önemini ifade edememeyi sürdürmektedir. En üzüntü verici 

olan durum ise hemĢirelik meslek mensuplarının ve erbaplarının dıĢında 

mesleğe iliĢkin kararların alınması ve uygulanmasıdır Ülkemizde hâlâ mezun 

hemĢire hatta geleceğin hemĢireleri olan öğrenci hemĢireler ne kadar önemli bir 

mesleğin mensubu olduklarının farkında bile değildirler.  Bakım kavramı da, 

hemĢirelik mesleğinin temel çatısını oluĢturmasına karĢın, hemĢirelik 

literatüründe henüz tam anlamıyla açıklanamamıĢtır. Farklı hemĢirelik 

kuramcılarına göre bakım kavramının anlamları değiĢebilmekte, bazen sadece 

fiziksel giriĢimlerle sınırlandırıldığı ve tam olarak anlaĢılamadığı için 

cevaplanamamıĢ bazı soruları yapısında barındırdığı görülmektedir. Dolayısıyla 

kavramsal anlamda açık olmayan bu karmaĢa hem meslek üyeleri hem de yeni 

yetiĢen meslek üyeleri arasında kargaĢa yaratmıĢtır. Üstelik bakım 

kavramı/süreci/giriĢimleri anlaĢılamazken, diğer yandan da bakımın 

uygulanması beklenmiĢtir. 

Bakım vermek ahlâki bir zorunluluk, bir duygulanım,bir insan özelliği, 

kiĢilerarası etkileĢim ve terapötik müdahale olarak tanımlanmaktadır. Bakım, 

gönülden, yüreğin derinliklerinden gelmeli ve içerisinde mutlaka sevgiyi 

barındırmalıdır. Sevgi kaynağından filizlenen saygı, değerler, adalet, empati, 

özgecilik, Ģefkat, duyarlılık gibi zenginlikler bakım yaklaĢımlarını daha da etkin 

hale getirecektir. HemĢirelik halen farkına varılamamıĢ, gereken önemi 

alamamıĢ olmasına karĢın içerisinde sevgiyi barındıran ve bu sevginin farkına 

varılmasını bekleyen önemli bir meslektir. HemĢirenin teorik ve uygulama 

eğitimlerinde bakım verdiği hastasına iliĢkin ya da toplumda sağlığı koruma ve 

geliĢtirmeye yönelik yaklaĢımlarını yapabilmesi adına teorik bilgi donanımı 

Ģarttır. Ancak bu bilgi donanımı kazandırılırken, öğrenciye sevgi ve kaynağına 

iliĢkin farkındalık kazandırmak da son derece önemlidir. Hasta ve Hekim 

Hakları ve  Tıp Hukuku alanlarında sağlık personelinin  bilinçlendirilmesi için 

gerekli çalıĢmalar yapılmalıdır. Sağlık alanında haklar ;Sağlık bakım hakkı , 

Hasta hakkı ve Sağlık çalıĢanı hakkıdır. Bir iliĢkinin her iki ucunda bulunan 

taraflar karĢılıklı hak ve ödevlere sahiptir. Taraflardan birisi için hak olan diğer 

taraf için ödevdir. Bu nedenle, haklar ile ödevler ikizdir, bir terazinin iki kefesi 

gibidir.  Her hakkın karĢısında bir ödev ya da her ödevin karĢısında bir hak 

bulunur. Bir taraf için hak olanlar diğer taraf için ödevdir. 

Bir tarafta adı konmuĢ ya da belirtilmiĢ olan bir hakkın yerine 

getirilmesini bekleyen kiĢi - hak talep eden kiĢi, hakkın sahibi kiĢi-karĢı tarafta 
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ise bu hakkın gereklerini yerine getirmekle/ temin etmekle yükümlü kiĢi - yer 

almaktadır. Hipokrat dönemindeki, Hasta ve hekimden oluĢan hastanın talepkar 

ve hekimin mutlak egemen olduğu bir iliĢki örüntüsü günümüzde değiĢmiĢtir. 

Günümüzde ĠliĢkinin Tarafları; Hekim , Diğer Sağlık ÇalıĢanları, Kurum, Kamu 

ve Hasta dır. Hastanın muhatapları Yalnızca hekim değil diğer Sağlık 

ÇalıĢanları, Yalnızca Sağlık çalıĢanları değil Kurum yönetimi, Yalnızca kurum 

değil Kamu yönetimi, Yalnızca kamu yönetimi değil sanayi dir. 

Hasta-Hekim ĠliĢkisi, Ġkili iliĢkiden çok taraflı iliĢkiye dönüĢmüĢ, 

Egemenlerde alt üst oluĢ gerçekleĢmiĢtir. Hakların yeni formülü veya 

paradigması bu örüntü üzerine kurulmalıdır. Hekimin Haklarının da Gündeme 

Geldiği Bu Düzlemde; Sanayinin, Kamunun (devlet), Kurumun (yönetimin) , 

Hasta ve yakınlarının görevleri ortaya çıkmaktadır. Hekimin Bireysel Olarak; 

Sağlık, Güvenlik, Ġzin istirahat, Makul sayıda hasta bakma, Teknoloji ve bilgi 

geliĢmelerini izleme, Baskı görmeme /saygı görmeHatalara ortak 

olmama/reddetme, Mesleği ve uzmanlığı ile uyuĢmayan iĢleri reddetme, Yeterli 

düzeyde Ekonomik gelir, DanıĢma gibi hakları belirmiĢtir. 

Toplumsal olarak da; Sağlık politikalarını belirleme ve katılma, 

MeslektaĢları ile dayanıĢma, Mesleğini her türlü baskıdan arınmıĢ olarak 

yürütme hakkı söz konusudur. Bu bağlam da en dramatik örnek, döner 

sermayelerinin kesilmesi nedeniyle hekim ve sağlık personelinin en önemli 

özlük hakları olan yıllık izinlerini almamalarıdır. Yeterince dinlenemeyen sağlık 

personeli, mesleki uygulama sırasında pek çok malpraktisle karĢı karĢıya gelme 

riski içindedir. En azından döner sermayelerin izin döneminde de ödenmesi 

sağlanarak bu sorun düzeltilebilir. Hastaların görevleri  ise; Saygı gösterme ve 

davranma, Ayrıntılı ve eksiksiz öykü verme, Doğru ve eksiksiz bilgi verme, 

Kararlara aktif katılım, Tanı tedavi ve önerilere uyma, GeliĢmelerden 

bilgilendirme, Hekimin ret ve isteksizliklerine saygı duyma olarak sıralanabilir. 

Sosyal alanda geri plana itilmiĢlik, özlük haklarındaki düĢüĢler, idari 

baskılar v.b gibi nedenler sağlıkçılarda TükenmiĢlik sendromuna yol 

açmaktadır. TükenmiĢliği kolaylaĢtıran nedenlerin baĢlıcaları; Sık nöbetler, Zor 

hastalar, Profesyonel iletiĢim eksikliği, BulaĢıcı hastalıklar, Destek bulamama, 

servis içi gürültü, Yetersiz kaynaklar, Yetersiz dinlenme, uygun olmayan 

fiziksel alanlarda çalıĢma, poziston belirsizliği,  Malpraktis ve Zor kararlardır. 

Bu sendrom nedeniyle, Yorgun, uykusuz, isteksiz, depresif bir ruh hali meydana 

gelmekte, ÇalıĢma Ortamında SürtüĢmeler oluĢmakta, aile problemleri gündeme 

gelmekte, Yemek, alkol, sigara tüketimi artmakta, Hasta bakımından zevk 

alınmamakta, öz güven azalmakta, hatta intiharlar görülmektedir. 

Bu konuda profesyonel korunma Yöntemleri geliĢtirilmelidir. Sağlık 

çalıĢanına Kendini geliĢtirme, rahatlama ve iletiĢim yöntemleri öğretilmeli, 

ÇalıĢma ortamı Fiziksel imkanları ve özlük hakları iyileĢtirilmeli, Bunlarda 

baĢarılı olmuyorsa profesyonel psikolojik destek sağlanmalıdır. 
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Ġnsanlar, çeĢitli ihtiyaçlarından dolayı bu ihtiyaçları giderecek kurum ve 

kuruluĢlar meydana getirmiĢlerdir. Yeme içme, barınma, güvenlik gibi temel 

ihtiyaçların yanında; toplumsal aidiyet  ve ispat duygusu  ile üretme baĢarma ve 

buluĢlarda karĢımıza çıkmaktadır. Birlikte yaĢayabilmenin kuralları ve 

zorunlulukları vardır.  

Bütün bunları bilimsel temellere oturtmak ve kiĢiler arasında olduğu gibi 

kurumlar arasında da iĢbirliği esasına göre görevler yapabilmek gerekir. ÇağdaĢ 

dünyada toplumsal uyum ve barıĢ, mutlu ve güvenli bir yaĢam için insanın 

mutlaka çevresiyle uyum içinde iletiĢim kurması gerekir. Bir diğer ifadeyle 

insan iliĢkilerinde iyi bir iletiĢim ve uzlaĢma kurulabilmesi için kültür temelli 

ahlaki vicdani ve hukuki çerçeve ile kavramsal doğrular paralelinde bir 

etkileĢim kurulması gerekmektedir. ĠletiĢim insanın duygu, düĢünce ve 

görüĢlerinin, ilgi ve eğilim ve yönelimlerinin sözlü olarak birbirlerine 

aktarılması, karĢılıklı alıĢveriĢidir.  Aslında kısaca “iletiĢim etkileĢimdir”. Diğer 

bir ifadeyle tutum değiĢikliği yapabilen iletiĢim etkileĢimdir. ĠletiĢim ilgi bilgi 

ve sevgi üçgeni içinde geliĢmektedir. 

Tıp, DiĢ Hekimliği, HemĢirelik, Veteriner Hekimlik, Eczacılık, 

Paramedik ve tüm sağlık alanlarında çalıĢan, bilim üretmek isteyen öğrenci ve 

gençlerin önü açılmalıdır. Halka bütünleĢmeleri sağlanmalı, sağlık eğitimi 

konusunda halk aydınlanmasına yönelik projeleri desteklenmelidir. Bu dünya 

üzerinde yaĢayan ve bugüne kadar yaĢamıĢ olan herkesin hep 24 saati vardır. 

Zaman yönetimi daha çok çalıĢmak veya serbest zamanımızdan çalmak demek 

değildir. Sadece zamanımızı daha iyi değerlendirerek oradan kazandığımız 

zamanı kendimiz, kendimizi geliĢtirmek ve/veya sevdiklerimiz ile daha çok 

beraber olmak demektir. Bütün amacımız hayatımızda gereksiz yere 

harcadığımız zaman dilimlerinden yararlanmaktır.  

Zaman yönetimi, planlama, verimlilik kavramları bir ders olarak lisan 

düzeyinde tüm sağlıkçılara aktarılmalıdır. Sağlık Mensuplarına yönelik Ģiddet 

ve  mobbing/yıldırma uygulamalarına karĢı koyma yöntemleri geliĢtirilmelidir. 

ġiddet ve mobbingle topyekün mücadele edilmelidir. Mobbing ĠletiĢimin önce 

tek yönlü; bir sonraki aĢamada çift yönlü kesildiği noktadır. Psikolojik 

saldırıdır. Sistematik olarak kiĢiye karĢı yürütülen bir yıldırma politikasıdır. 

Psikolojik etkisi sürekliliği ile pekiĢen bir zarar yaratır. Saldırıya uğradığını 

düĢünen kiĢi için bir tıkanma ve pasivize olma halidir. Sadece bireysel bir 

saldırı olmayıp, toplumun huzurunu doğrudan etkileyen bir saldırıdır. Mobbing 

vakalarında; ilgili sosyal çevre ve toplum artık duyarsız değildir. Bu tür bir 

saldırıya uğrayan kiĢi kendini yalnız hissetmemelidir. ĠletiĢimci bakıĢ açısıyla 

bireysel psikolojik saldırı olarak algılanan MOBBING bir toplumsal sorundur 

ve ancak toplumsal sorumluluk olarak  algılanarak; bilinçlendirme ile aĢılabilir. 

Mobbing ayrı bir yasa olarak hukuk sistemimizde düzenlenmelidir. 
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Bir insan hakları ihlali ve psikolojik bir terör olarak görülen mobbing 

zaman zaman nefret suçlarıyla da çakıĢmaktadır. Nefret, “göreceli olarak kısa 

bir zaman dilimi kapsamında geliĢen eğilimlerin çok yönlü bir tepki vermesi” 

anlamında “duygu” ve “yaratılıĢ” kavramlarıyla açıklanmalıdır. Nefret tek 

baĢına bir duygu olarak değil “duygusal bir tutum” olarak açıklanmaya 

çalıĢılmaktadır. Günümüzde popüler olan bir yaklaĢıma göre ise nefret; 

kiĢiselleĢtirilmiĢ, genelleĢtirilmiĢ ve küreselleĢmiĢ öfkenin bir türüdür.  Önyargı 

+ nefret söylemi = NEFRET SUÇU nu oluĢturmaktadır. Nefret suçu; mağdur, 

mülk ya da iĢlenen suçun hedefi aĢağıda belirtilen bir grupla gerçek ya da 

varsayılan bağlantısı, ilgisi, iliĢkisi, destekçisi ya da üyesi olduğu için seçilerek, 

mülke ya da kiĢiye karĢı iĢlenen herhangi suçu kapsamaktadır. Nefret suçlarının 

mağduru kiĢiler  ya da mallardır. Failin asıl hedefi, kendisine karĢı suç iĢlenen 

mağdur değil, o kiĢinin belirli ortak karakteristikleri paylaĢtığı gruptur.  

Ülkemizde nefret suçlarıyla ilgili hukuki bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Bu eksiğin biran önce giderilmesi gerekmektedir. Güvenli 

Bağlanma, Çocuğu zorlayıcı faktörlerden korur. Nörofizyolojik parametreleri 

düzenleyerek «kendilik» kavramını Ģekillendirir. Eğer annenin duyarlılığı yeteri 

kadar kararlı ve tutarlı ise Düzenli ve Güvenli Bağlanma Sistemi Ģekillenir.  Bu 

durum Güvenli Bağlanma olarak adlandırılır. Bağlanma Kuramı, Uyum 

sağlamaya yönelik bir sistemdir. Hedefi, çocuğun güvenliği için, çocuğun 

anneye olan yakınlığını düzenlemektir. Düzensiz Ģekilde davrananan (atipik, 

yıkıcı, korkmuĢ/korkutucu, kopuk…). Anneler, Düzensiz Bağlanmaya yol 

açarlar. Buda çocuğun sağlıklı geliĢimini olumsuz etkiler. Bu konuda tüm 

sağlıkçıların bilinçlendirilmesi gerekir. Ülkemizde bir Avrupa standardı halini 

almıĢ DVI (Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi) timinin kurulması büyük 

önem taĢımaktadır. Interpol Genel Sekreterliği de üye ülkelerden DVI ekibinin 

temsilcileri olarak DVI prosedürleri konusunu bilen bir polisin, bir adli patoloji 

uzmanının, bir adli diĢ hekiminin, bir adli biyoloji uzmanının ismini 

bildirmelerini istemektedir 

Türkiye'de otopsilerde kimliklendirme iĢini yapacak uzmanlar hazırdır 

ama bugüne kadar görevlendirme yapılmamaktadır.  Yönetmelik çıkarılıp ismi 

konulmuĢ bir timimiz olmadığı için felaketlerde ölen vatandaĢlarımızın ölüm 

nedenlerinin tespitinde, otopside, rapor düzenlenmesinde yer alamamaktayız. 

Türkiye'nin Ġnterpol teĢkilatına bu timi kurmak için taahhütte bulunmasına 

rağmen hâlâ hayata geçirilmemiĢtir. ĠçiĢleri, Sağlık ve Adalet bakanlıkları bir 

araya gelip protokol imzalamalı ve arkasından bir yönetmelik yayınlanarak bu 

tim kurulmalıdır.  Ülkemizin binalarında kapıların içeriye doğru açılması, 

deprem, yangın ve terör olaylarından kaçıĢta büyük sorunlara sebep olmaktadır. 

Binalarda oluĢturulan bu yanlıĢ mimarinin bir an önce kayda alınması 

gereklidir. Ülkemizin bütün binalarında bu hususun göz önüne alınmasının can 

kaybını önleyeceği düĢünülmektedir. 
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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.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 sistemi, çevre 

faktörlerinde dikkate alarak hem iĢverenin hem de toplumun yararına olacak 

Ģekilde geliĢtirilerek uygun yasal 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. 

Tüm Ģehirlerde kontrolsüzce ve yeĢil alanlar, otopark ve yollar dikkate 

alınmadan Yüksek binaların meydana getirdiği halk sağlığı sorunları kaygı 

vericidir. ġehrin ulaĢımını, görüntüsünü hatta iklimini etkileyen bu binaların 

deprem, sel baskını, yangın hatta terör eylemlerine karĢı ne kadar korunmalı 

oldukları Ģüphelidir. Binalara girip çıkan çok sayıda insanının meydana 

getirdiği trafik yoğunluğu, çevrelerinde bulunmayan ya da az miktarda 

göstermelik olan yeĢil alanlar nedeniyle fiziksel ve ruhsal sağlıkları bozulan 

insanlar, hava sirkülasyonunun önlenmesi nedeniyle oluĢan hava kirlilikleri 

önemli halk sağlığı sorunları olarak karĢımıza çıkmaktadır. ġehirler, Bir afet 

anında, afet merkezine ulaĢılması çok zor olan yerleĢimler haline gelmiĢtir. 

Yangın, patlama, toksik etkilenmeler de itfaiye, polis ve ambulansın olay yerine 

ulaĢması son derece zor olacaktır. Hele ki büyük bir depremde çadır kurulacak 
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boĢ arazi bile kalmamıĢtır. BoĢ araziler de hemen yüksek binalarla 

doldurulmaktadır. 

Hastanelerin ise çok katlı olması daha da vahim bir durumdur. Bir afet 

esnasında sağlıklı insanların bile bir binadan tahliyesi çok zor olmakta iken, 

hasta, yaralı ya da ameliyatlı kiĢilerin tahliyeleri nasıl sağlanacaktır. 

Hastanelerde mutlaka yatay yapılanma modeline geçilmelidir. ġehirlerde 

göstermelik değil çok geniĢ yeĢil alanlar oluĢturulmalı var olanlar yapılaĢmadan 

korunmalıdır. ġehiriçi ve Ģehirlerarası ulaĢımda raylı sistemlere öncelik 

verilmeli ve acilen üç büyük Ģehir arasında demiryolu ulaĢımına geçilmelidir. 

Sağlıklı kentler için; Kent ve kentli kavramları öne çıkmalı sorumluluk bilinci 

mutlaka arttırılmalıdır. Kentlerin demografik yapısı ve yerleĢim planları master 

düzeyde yapılmalıdır. Kent ağ sistemi kurulmalı belediyeler kent odaları 

kurarak semt mahalle düzeyindeki sorun boyutlarını belirleyerek çözümleri 

bilimsel çalıĢmalarla aranmalıdır. Sağlığın sosyal boyutu göz ardı edilmemeli, 

yatırımlar, ĢehirleĢme ve gelir dağılımı ülkede dengeli olarak dağıtılmalıdır. Bu 

sayede iç Göçler önlenerek, nüfusun dengesiz bir Ģekilde belli illerde yığılması 

önlenmelidir. 

Yurdun her tarafı aynı medeniyete ve geliĢmiĢliğe kavuĢturulmalıdır. 

Temiz, büyük yemyeĢil ormanlar barındıran, ulaĢım sorununun çözüldüğü,   

sağlıklı insanların yaĢadığı Ģehirler hayalden öteye gidilerek oluĢturulmalıdır. 

Kırsal ın kalkınması, kültür alanında yükselmesi davası bir ideal olarak ele 

alınmalıdır.. Bu önemli görevde en büyük vazife öncelikle Türk Öğretmenine 

ve onlara destek olacak sağlıkçılara düĢmektedir Millet ve ulus kelimelerinde 

yapılan ayrım aslında bölmek için uydurulmuĢ yapay bir “ötekileĢtirmedir”. 

Irkçılık ve etnik bölücülük, bizatihi insanlık düĢmanlığıdır. Türkiye, bilimsel bir 

deyiĢle bir eriyiktir, dağılan bir mozaik değildir! Daha da hoĢ bir ifâdeyle, 

çağdaĢ anlamıyla aĢure gibidir; en ufak parçası eksilirse tadı bozulur. BaĢka 

ülkeler için makûl ve mantıklı olan federal devletler ve konfederasyon, Türkiye 

için yıkım demektir! Yıkıma karĢı da en önemli kalkan Türkçe‟dir. 

ÇeĢitli süreçlerde geliĢen siyasi olaylar; değiĢtirilen iç ve dıĢ politikalar; 

Türkiye‟nin iktisadi geliĢimini - güvenliğini -  bağımsızlığını sekteye uğratan 

anlaĢmalar; dıĢ güçler ve onların ülke içindeki uzantılarının Türk Ulusuna karĢı 

geliĢtirdikleri stratejileri kavrayabilmek, objektif tarihi iyi bilmeyi 

gerektirmektedir.  Ne yazık ki akademik çevreler analiz edildiğinde,  “Tarih 

Ġlmine”, tarihin taĢıdığı hayati önem nispetinde değer verilmediği ve tarihi 

önemsiz bir bilim dalı gibi gösterme çabalarının bulunduğu görülmektedir. 

Atatürk “tarih ne güzel aynadır, tarihten alınabilecek önemli uyanıĢ ve dikkat 

dersleri vardır” uyarısını yapmıĢtır.    Ġstisnalar hariç olmak üzere, genelde elde 

edilen bilgiler bize göstermiĢtir ki, Türkiye‟de “Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi” 

olarak sunulanlar, Türklerle ilgili bilinmesi gereken kritik gerçekleri gün ıĢığına 

çıkarmamaktadır.  Hatta dünyada bilinen en eski milletlerden biri olan 
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Türklerin, on yedi bin yılın üstünde olduğu ifade edilen antik tarihleri tamamen 

göz ardı edilmiĢtir.   

Tarih,  geçmiĢten günümüze köprü kurarak, bugünlerimizi aydınlatan, 

günümüz siyasi kiĢi, olay ve sorunların kaynağına inilmesini mümkün kılan ve 

potansiyel tehlikelere karĢı önceden tedbirler alınmasını ve yarınların baĢarılı 

bir Ģekilde planlanmasını sağlayan eĢsiz bir rehberdir.  Nasıl ki bir yerden bir 

yere gidilirken, yanlıĢ yollara sapmamak, tehlikelere maruz kalmamak ve 

boĢuna zaman ve enerji kaybetmemek için,  yollara vâkıf – uzman kiĢilerin 

çizmiĢ olduğu  “yol haritaları”  takip ediliyor ise, bir ulusun da, “atalarının 

meĢakkatli yaĢam tecrübeleriyle belirledikleri, değerli yol haritalarından istifade 

etmesi”  ve sonu uçurum ve felâketlerle nihayet bulan yanlıĢ yollara gitmemesi 

gerekmektedir.   

3. UTG ye ait fotoğraf , haber , video ve Dr.Fazıl Bey Sunumuna 

 

http://www.ecdad.org.tr/tr/index.php/haberler/35-haberler-kat/86-qdr-fazl-doan-

3-ulusal-tp-guenleri-sempozyumu- 

https://picasaweb.google.com/107420888725716402641/3utg1# 

  

https://picasaweb.google.com/107420888725716402641/3utg2# 

https://picasaweb.google.com/107420888725716402641/3utg3#  
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Bakü Harp Cerrahisi Sempozyumu: Harp Cerrahisi Eğitimi 

Harp Cerrahisi Eğitimi konulu Bakü Harp Cerrahisi Sempozyumu 

Azerbaycan Cümhuriyeti Devlet Sınır Hizmetinin Askeri Hastanesi (DSHAH), 

Ambroise Pare Uluslararası Harp Cerrahisi Forumu (APIMSF) ve Türk-

Azerbaycan Endoskopik Cerrahlar Derneğinin (TAECA) ortak iĢbirliği ile 

Azerbaycan Diplomatik Akademisi‟nın Bakü‟de bulunan yerleĢkesinde, 14-16 

Mart 2013 tarihlerinde, 10 ülkeden, 65 farklı kurumdan olan yaklaĢık 270 

kiĢinin katılımıyla gerçekleĢmiĢtir. 

Ġlki yapılan sempozyuma doktorlar ve asistanların yanısıra tıp fakültesi 

öğrencilerinin de ilgisi büyüktü. Üç gün boyunca devam eden, oldukca 

doyurucu ve verimli bir bilimsel programa sahip sempozyum sosyal yönüyle de 

uzun sure hafızalardan silinmeyecektir.  

Sempozyumun ilk günü yurtdıĢından gelen katılımcılarla birlikte Bakü 

ġehitliği ve Devlet Mezarlığında Umummilli Lider Haydar ALĠYEV`in mezarı 

ziyaret edilmiĢtir. 

Sempozyumun açılıĢına Azerbaycan Cümhuriyeti Sağlık Bakanı Sayın 

Oqtay ġĠRALĠYEV, Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Sayın Ahliman 

AMĠRASLANOV, Azerbaycan Cümhuriyeti Devlet Sınır Hizmeti Komutanı 

Tümgeneral Sayın Elçin QULĠYEV, APIMSF BaĢkanı Sayın Zvonimir 

LOVRĠC, M.TopcubaĢov Elmi Cerrahiye Merkezinin BaĢkanı Sayın BöyükkiĢi 

AĞAYEV ve Azerbaycan Diplomatik Akademisi Rektörü Sayın Hafiz 

PAġAYEV katılmıĢ ve açılıĢ konuĢmasını yapmıĢdırlar. KonuĢmacılar 

günümüzde dunyada ve Azerbaycan`da harp cerrahisinin durumu ve 

mevkiinden bahs ederek bu tür organizasyonların önemine de dikkat çekmiĢtir. 

Kongre açılıĢ töreninin bitmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Yemek arasından sonra konferans ve oturumlara geçilmiĢtir. 

Moderatörlüğünü ABD, Bethesda`dan Cerrahi Bölümü BaĢkanı Prof. Dr. Mark 

BOWYER ve Azerbaycan`dan DSHAH Komutanı ve TAECA BaĢkanı Dr. 

Kenan YUSĠF-ZADE`nin yaptığı ilk oturumda “Finlandiya`da Harp Cerrahisi 

Eğitiminin Prensipleri ve Gelecek Perspektifleri”  konulu konferansı ile 

Finlandiya`dan Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Derneği BaĢkanı Sayın Prof. 

Dr. Ari LEPPANĠEMĠ; “Sivil Hastanelerin Askeri Hastaneye DönüĢümü” 

konulu konferansı ile Hırvatistan`dan APIMSF BaĢkanı Sayın Prof. Dr. 

Zvonimir LOVRĠC ve “Haiti`de OluĢan Depremin Ardından Cerrahi Yardım” 

konulu konferansı ile ABD`den Boston Çocuk Hastanesinin Plastik ve Oral 

Cerrahi Bölümü BaĢkanı Sayın Prof. Dr. John MEARA sunum yapmıĢtır.  

Çay-kahve molasının ardından Fransa`dan Val de Grace Üniversitesinin 

Cerrahi Bölümü BaĢkanı ve Fransa Silahlı Kuvvetlerinin kardiovasküler cerrahi 

danıĢmanı Korgeneral Sayın Prof. Dr. Francois PONS ve  Türkiye`den Gülhane 
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Askeri Tıp Akademisi`nin Göğüs Cerrahisi Bölümü BaĢkanı Sayın Prof. Dr. 

Onur GENÇ baĢkanlığında gerçekleĢen ikinci oturuma “Rusya`da Harp 

Cerrahlarının YetiĢdirilmesinde Lokal Askeri GiriĢimler Zamanı 

Yaralanmalarda Pratik Deneyimin Değerlendirilmesi” konulu konferansı ile 

Rusya`dan Savunma Bakanlığının Askeri Hastanesinin Cerrahi Bölümüden 

Tuğgeneral Prof. Dr. Pavel BRYUSOV; “Askeri Batın Travmalarında 

Yönetimin Özellikleri” konulu konferansı ile Prof. Dr. Ari LEPPANĠEMĠ, 

“Göğüs Yaralanmaları ve Travmalarının Cerrahi Tedavisi” konulu konferansı 

ile Prof. Dr. Onur GENÇ, “AteĢli Silah Yaralanmalarında Rekonstrüktif 

Cerrahi” konulu konferansı ile Belarus`tan Silahlı Kuvvetlerin Askeri 

Hastanesinin Travmatoloji Bölümü BaĢkanı Dr. Aliaksandr SUKHARAW, 

“Travmatik Vasküler Yaralanmalarda Acil Endovasküler Tedavi” konulu 

konferansı ile Azerbaycan`dan Respublika Diagnostik Merkezinin Radyoloji 

Bölümü BaĢkanı Prof. Dr. Ahmet MEMĠġ katkıda bulunmuĢtur. 

Sempozyumun yoğun geçen ilk gününün ardından yurtdıĢından gelen 

katılımcılarla birlikte dünyanın en yüksek bayrak direğinin bulunduğu Bakü 

Bayrak Meydanı`nda gezi gerçekleĢtirilmiĢ ve onun ardından katılımcılar ile 

birlikte akĢam yemeği yenilmiĢtir. 

Sempozyumun ikinci günü Almanya`dan Merkez Askeri Hastanesinin 

Göğüs Cerrahisi Bölümü BaĢkanı Prof. Dr. Horst Peter BECKER ve Prof. Dr. 

Pavel BRYUSOV`un moderatörlüğü ile geçen üçüncü oturumla baĢlamıĢtır. 

Farklı ülkelerde harp cerrahisi eğitiminin tartıĢıldığı oturumda Prof. Dr. Mark 

BOWYER “Simülasyon Araçları ile Cerrahi Eğitiminde Esaslı DeğiĢiklikler: 

Sıradaki Devrim” konulu sunumunu, Prof. Dr. Horst Peter BECKER “Hastane 

Yönetim Metodlarının Harp Cerrahisi Eğitimine Etkisi: Almanya Deneyimi” 

konulu sunumunu, Prof. Dr. Francois PONS “Harp Cerrahisi Bilgilerinin 

GeliĢtirilmesi: Fransa Deneyimi” konulu sunumunu,  

Belarus`tan Devlet Tıp Üniversitesinin Askeri Tıp Fakültesinin Komutanı 

Prof. Dr. Sviataslau SHNITKO “Belarus`ta Harp Cerrahisi Eğitim Sistemi: 

Belarus Deneyimi” konulu sunumunu yapmıĢtır.  

Kısa çay-kahve molasını takiben baĢlayan ve moderatörlüğünü 

Azerbaycan Cümhuriyeti DSHAH Cerrahi Bölümünden Dr. Azer GAFAROV 

ile Türkiye`den Adli Bilimciler Derneği BaĢkanı Prof. Dr. Hamit HANCI``nın 

üstlendiği IV oturumda üç sunum yapılmıĢtır. Prof. Dr. John MEARA`nın 

“Dünyada Global Cerrahi Programlar ve Sosyal PaylaĢım” konulu sunumu 

özellikle tıp fakültesi öğrencileri, cerrahi asistanları ve genç cerrahların büyük 

ilgisini çekmiĢtir. Onun ardından Sri Lanka`dan Peradeniya Klinik Hastanesinin 

harp cerrahı Dr. Kosala SOMARATHNE “Sri Lanka`da Terörle Mücadelede 

Harp Cerrahisi: Deneyim ve Yenilikler” konulu sunumu ile, Dr. Azer 

GAFAROV ise “Askerlerde Travmatik Heterotopik Osteogenezis” konulu 

sunumu ile deneyimlerini dinleyicilerle paylaĢmıĢtır.  
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Öğle yemeği molasının hemen ardından sempozyumun son oturumu 

baĢlamıĢtır. Prof. Dr. Zvonimir LOVRIC ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi 

Cerrahi Hastalıklar AD`dan Doç. Dr. Hacıgulu BAĞIROV moderatörlüğünde 

gerçekleĢen oturumda Prof. Dr. Hamit HANCI “ SavaĢ Yaralanmalarının Adli 

Tıp Açısından Özellikleri”, Azerbaycan`dan DSHAH`den patolog Yrd. Doç. 

Dr. Jamal MUSAYEV “Travma Nedeni ile Ameliyata Alınan Hastalara Ait 

Cerrahi Spesimenler: Histolojik Ġnceleme Gerçekten Gerekli mi?”, Doç. Dr. 

Hacıqulu BAĞIROV “Batın Travmalarında Acil Yardımın Özellikleri”, 

Azerbaycan`dan DSHAH`den genel cerrah Dr. Ġlqar ĠSMAYILOV “Künt Batın 

Travmalarına Non-Operatif YaklaĢım”, Azerbaycan`dan DSHAH`den radyolog 

Dr. Ramil GAFAROV “Künt Batın Travmalarında Radyolojik Tanı” konulu 

sunumlarını yapmıĢtır.  

Son oturumun ardından dinleyicilere sempozyum ile ilgili film 

izletilmiĢtir. Dr. Kenan YUSĠF-ZADE, Prof. Dr. Zvonimir LOVRĠC ve Ord. 

Prof. Dr. BöyükkiĢi AĞAYEV`in yapdığı kapanıĢ konuĢmasından sonra 

sempozyumda katkısı bulunan katılımcılara plaketler verilmiĢtir. Sepzoyumun 

bilimsel programının sonunda APIMSF BaĢkanı Sayın Prof. Dr. Zvonimir 

LOVRĠC`in  doğum günü kutlanmıĢtır.  

Oturumlarla eĢzamanlı olarak Dr. Kenan YUSĠF-ZADE, Prof. Dr. Mark 

BOWYER ve Dr. Azer GAFAROV`un möderatörlüğünde “Alt Ekstremitede  

Fasyotomi” konulu simülasyon kursu sempozyumun ilk günü 25, ikinci günü 

ise 23 kiĢi olmakla, toplam 48 kiĢinin katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Dolu dolu geçen iki günlük bilimsel programın ardından üçüncü gün 

yurtdıĢından gelen katılımcılar için Ģehir merkezine 40 km uzaklıktaki Gala 

Arkeoloji Etnografi Müzesi`ne ve atcılık kulübüne  gezi düzenlenmiĢtir. 
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Bakü Harp Cerrahisi Sempozyumu‟ndan kareler 
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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. 
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11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur. 

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 

 

 

  
 

 


