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GERÇEKÇĠ VE DOĞALCI AMERĠKAN ROMANINDA 

BĠREY VE UYGARLIK ÇATIġMASI 

Zeynep Asya ALTUĞ

 

ÖZET 

Bu çalıĢmada Sigmund Freud‟un Uygarlık ve Hoşnutsuzluklar (1930) ve 

Herbert Marcuse‟nin Aşk ve Uygarlık (1955) adlı eserlerinde öne sürdükleri 

uygarlığın gereklilikleri ve bireyin doğası arasındaki çatıĢma, ana akım 

Amerikan edebiyatında Gerçekçilik (Realism) ve Doğalcılık (Naturalism) 

üslubunun örnekleri olarak seçilen üç roman bağlamında ele alınacaktır. Bu 

romanlar, Theodore Dreiser‟ın Kızkardeşim Carrie (1900), Jack London‟ın 

Martin Eden (1909) ve Edith Wharton‟ın Keyif Evi‟dir (1905). Her üç yazar da 

Amerikan toplumsal yapısı ve modern Ģehir hayatı içinde kendilerine bireysel 

bir varoluĢ biçimi ve özgürlük arayan karakterleri konu edinmiĢlerdir. Freud‟cu 

bir yaklaĢımla, uygarlığın gereklilikleri “haz ilkesini” “gerçeklik ilkesinin” 

taleplerine hizmet edecek Ģekilde dönüĢtürmüĢtür, bir baĢka deyiĢle, bireyin 

özgür libidinal enerjisi doğal hedefi olan haz ve eğlence arayıĢından, iĢ ve 

sorumluluk bilincine yönlenmiĢtir. 

Fakat Freud‟a ve Marcuse‟ye göre, bu tarz bir yönlendirme haz ilkesini, 

gerçeklik ilkesinin öne sürdüğü kalıplar içerisinde baskılamakta ve insanın 

uygarlıkla olan iliĢkisinde hoĢnutsuzluklar yaratmaktadır. Freud‟a göre bu 

hazzın gerçekliğe dönüĢtürülmesidir ve uygarlığın kaçınılmaz bir bedelidir. 

Ancak Marcuse, uygarlığın gerçeklik ilkesinin mantığının, insanın ilerlemesi 

için gereken sorumluluk ve iĢgücünü aĢan bir tahakküm istenci ile ideolojik 

olarak kurgulanan boyutundan da bahseder ve bunu “artı-baskı” (surplus 

repression) olarak ifade eder. Bu bağlamda, seçilen romanlar, yazarların 

kurguladığı toplumsal yapı ve karakterler üzerinden eleĢtirel bir yaklaĢımla 

irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Amerikan Romanı, Gerçekçilik, Doğalcılık, 

Uygarlık, Ġnsan doğası, Haz Ġlkesi, Gerçeklik Ġlkesi, Artık Baskı, Estetik Boyut 

 

CONFLICT OF MAN AND CIVILIZATION 

IN THE REALISTIC AND NATURALISTIC AMERICAN NOVEL 

ABSTRACT     

This essay aims at examining the fundamental tensions between 

civilization and human nature, as diagnosed by Sigmund Freud in Civilization 

and Its Discontents (1930) and Herbert Marcuse in Eros and Civilization 

                                                           
 Yar. Doç.Dr.E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, asyaaltug@yahoo.com 
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(1955), through three novels which are popularly counted as examples of 

literary realism and naturalism in the mainstream American literature.  

These novels are Theodore Dreiser‟s Sister Carrie (1900), Jack London‟s 

Martin Eden (1909) and Edith Wharton‟s House of Mirth (1905). Each novel 

presents us with characters that represent the will to individualism and freedom 

within the American social structure and modern urban life. From a Freudian 

perspective, by the necessities of civilization, individual‟s free libidinal energy 

has been channeled into the responsibility of toil, in other words, the “pleasure 

principle” has been transformed to serve the requirements of “reality principle.” 

However, for Freud and Marcuse such transformation results as repression and 

discontent on the basis of man‟s relationship with civilization. For Freud, the 

displacement of the pleasure principle by the reality principle is the necessity of 

civilization. Yet, for Marcuse, the content or dose of this repression surmounts 

the responsibility and toil needed for civilization and becomes a means of 

domination that is ideologically constructed to create a false consciousness that 

he terms as the “surplus repression.” In this sense, the characters and social 

settings from the novels will be examined with a critical approach to exemplify 

the Freudian and Marcusian tensions between civilization and human nature. 

Key Words: American Novel, Realism, Naturalism, Civilization, Human 

nature, Pleasure Principle, Reality Principle, Surplus Repression, The Aesthetic 

Dimension 

 

GĠRĠġ 

Bu çalıĢmada ana akım Amerikan edebiyatında yirminci yüzyıla geçiĢ 

döneminde ortaya çıkan belli baĢlı bazı romanlar Sigmund Freud‟un Uygarlık 

ve Hoşnutsuzluklar (1930) ve Herbert Marcuse‟nin Aşk ve Uygarlık (1955) adlı 

eserleri bağlamında incelenecektir. Örneğin, Theodore Dreiser‟ın Kızkardeşim 

Carrie (1900), Jack London‟ın Martin Eden (1909), Edith Wharton‟ın Keyif Evi 

(1905) gibi romanları -ortaya çıktıkları dönem ve ana karakterlerinin taĢıdığı 

melankolik ruh hali bakımından- insan doğasının uygarlıkla olan çatıĢmasını 

Freud ve Marcuse‟nin kuramsal bakıĢ açılarından örneklemeye elveriĢli 

temsiller sunmaktadır. BaĢlıkta da kullanılan „doğa‟ ve „uygarlık‟ kelimeleri 

Freud‟un ve Marcuse‟nin kavramsal olarak kullandıkları anlamlara benzer 

Ģekilde kullanılacaktır.  

Freud‟un çözümlemesinde insanın toplumsal bir birey olarak varoluĢuna 

iliĢkin çatıĢmalar iki temel ilke üzerinden teĢhis edilir ve açıklanır. Bu iki temel 

ilke “haz ilkesi” ve “gerçeklik ilkesi”dir. Haz ilkesi insanın doğasıyla, gerçeklik 

ilkesi ise uygarlığın beklentileriyle iliĢkilendirilir. Bu durumda uygarlık insanın 

arzuladığı, ama doğası ve içgüdüsel ihtiyaçları ile uyumsuz bir yaĢam biçimine 

de dönüĢür. Çünkü uygarlığın öne sürdüğü yaĢam biçimi çoğunlukla görev ve 
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sorumlulukları, doğal ve hazza yönelik eğilimlerin önüne koyar. Bu da baskı 

altındaki bir bilincin oluĢmasına yol açar. Bu tür bir bilinç hem içinde taĢıdığı 

özgürleĢme isteği, hem de bunun bir türlü gerçekleĢememesi yüzünden suçluluk 

duygusu içindedir. Ġnsanın gerçeklik ve haz ilkeleri arasında yaĢadığı çatıĢma 

aslında her dönem var olmuĢ ve insanı anlatan en temel ikilem olarak edebiyata 

ilham vermiĢtir.  

 

BĠREYSELLĠK VE TOPLUMSAL YAPI 

Georg Lukács Roman Kuramı (1920) adlı eserinde, roman sanatının 

otantik etkinliğini açıklarken, roman kahramanını insan varoluĢuna dair temel 

bir çatıĢmanın doğal temsili olarak görür. Ona göre “roman kahramanın sahip 

olduğu ruh, eylemlerinin alanı ve alt-yapısı olarak kendisine ayrılmıĢ dıĢ 

dünyadan ya daha dardır ya daha geniĢ.” (Lukács 101) Lukacs‟ın ifade ettiği 

benlik (yani bireysel) ile dıĢ dünya (yani toplumsal) arasındaki bu çatıĢma 

roman türünün otantik sorunu olan „insan olmanın ne olduğu‟na dair en temel 

motiftir. Örneğin, Jack London‟ın Martin Eden adlı romanında ana kahramanı 

Martin, Lucaks‟ın dile getirdiği bu ruh uyuĢmazlığının en dramatik 

örneklerindendir. UlaĢtığı varoluĢ bilinci sonunda, dıĢ dünya Martin‟e artık dar 

gelmektedir. Benzer Ģekilde, Edith Wharton‟ın Keyif Evi‟ndeki Lily Barth da 

kendi benliği ve dıĢ dünya arasında sıkıĢıp kalmıĢtır. 

ÇalıĢmamızda incelemek üzere seçtiğimiz romanlar yirminci yüzyıla 

geçiĢ döneminin ruh halini de yansıtır. Bu yıllar Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nde endüstriyel ve kapitalist yapılaĢmanın yükseldiği, modern 

hayatın tüm hızıyla algılanmaya ve yaĢanmaya baĢlandığı zamanlar olarak 

düĢünülebilir. Bu nedenle yazarların romanlarında kurguladığı edebi bağlam da 

-öncekilerden farklı olarak- bireysel bir yaĢam biçimi için gerekli toplumsal 

olanakların ve koĢulların hazır hale geldiği modern bir Amerikan yaĢam 

biçimidir. Yani birey artık taĢraya ait gelenekler, ailevi ve dini değerler ya da 

gerekliliklerden daha rahatça bağımsızlaĢabileceği ve bireysel olarak var olma 

Ģansını deneyebileceği bir döneme aittir. Bu dönemde geçen eserlerde -özellikle 

New York, Chicago gibi Ģehirler bağlamında- „Ģehir‟ olgusunun teknik bir 

dekor olmaktan daha öteye gittiği, roman karakterlerinin kaderini belirleyen, 

onların arzulamaya ve kazanmaya yönelik dürtülerini harekete geçiren dünyalar 

olarak tasvir edildiği görülür. Ancak, bireyler için modern Ģehir hayatının hızına 

ve gerekliliklerine uyum sağlayabilmek arzuladıkları kadar kolay bir durum 

değildir.  

Romanlarda ana karakterlerin bireysel özgürlük arayıĢı (özellikle Keyif 

Evi‟ndeki Lily ve Martin Eden‟daki Martin) uygarlığın gereklilikleri ile 

uyuĢmayan eğilimler olarak temsil edilir. Sanki bu karakterleri kendi 

inisiyatiflerini belirleyecek akılcı seçimler yapmaktan alıkoyan Ģey onların 

melankolik ve baĢına buyruk doğasıdır. Fakat yine de yazarların çoğu Amerikan 
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Ģehir hayatı ve kültürünün karakterlerin doğasını baskılayan bir atmosfer 

olduğunu da fark ettirirler. Martin Eden‟da Jack London, Russ Brissendan adlı 

karakter aracılığı ile Martin‟i aĢık olduğu Ruth Morse ve onun temsil ettiği 

burjuva yaĢam biçimine ve değerlerine karĢı uyarır:  

“Ama gözünü aç. Bu burjuva Ģehirleri seni öldürecek. Seninle 

tanıĢtığım o hainler inine bak. Kuru bir kokuĢma kelimesi bile ad 

olamaz orası için. Ġnsan öyle bir ortamda aklını koruyamaz. 

AĢağılık bir yer orası. Orada kadın, erkek, aĢağılık olmayan tek 

kiĢi yok, hepsi de midyelerinki kadar yüksek entelektüel ve artistik 

güdülerin idare ettiği birer neĢeli mideden ibaret.” (London 432) 

Sigmund Freud‟a göre insan psikolojisi uygarlığa geçiĢ aĢamasında haz 

ilkesinin gereksinimlerini gerçeklik ilkesinin gereksinimleri doğrultusunda 

ertelemeyi ya da doğal yönelimlerini uygarlığın gerekliliklerine göre kontrol 

etmeyi öğrenmiĢtir. Freud‟un haz ilkesinin gerçeklik ilkesine dönüĢümü olarak 

tanımladığı bu süreç, yine ona göre uygarlığın kazanımı için kaçınılmaz bir 

bedeldir. Böylelikle, doğadan uygarlığa geçiĢ sürecinde, insanın değerler 

sistemi anlık doygunluktan ertelenmiĢ doygunluğa, hazdan hazzın 

kısıtlanmasına, eğlenceden çalıĢmaya, alıcılıktan üreticiliğe, baskı yokluğundan 

güvene dönüĢür.  

Marcuse ise Aşk Ve Uygarlık‟ta Marksist bir bakıĢ açısıyla uygarlığın 

gerekliliklerinin ideolojik boyutuna dikkat çeker. Freud uygarlığın 

beklentilerine kaçınılmaz bir gereklilik olarak bakmıĢ ve bunun yarattığı 

çatıĢmayı insanın tam bir doygunluğa ulaĢamayacak çeliĢkili psikolojisine 

bağlayarak kavramsallaĢtırmıĢtır. Ona göre “insan yaĢamının amacı nedir? 

sorusu sayısız kez dile getirilmiĢ; hiçbir zaman doyurucu bir yanıt almamıĢ ve 

belki de böyle bir yanıtı kabul etmemektedir.” (Freud 29) Fakat insan, uygarlık 

çatıĢmasından kurtulup, kendi özsel doğası bakımından tam bir doygunluğa 

eriĢmesinin nasıl mümkün olabileceğini -„bütünsel insan‟a giden yolu- 

görebilecek durumda değildir. Çünkü Marcuse, Marx‟ın kapitalist düzende 

emeğin sömürüye yönelik iĢleyiĢindeki „yanlıĢ-bilinçlenme‟ teĢhisinden 

hareketle, Freud‟un uygarlık karĢısındaki bireyinin de aslında yanlıĢ 

bilinçlenme içinde olduğunu ileri sürer. Toplumsal yapıyı organize eden 

değerler sisteminde, haz ilkesinin özgürleĢme isteği ve bu isteğin doğal 

yönelimleri uygarlığın ihtiyacı olan yaĢam enerjisinin boĢa harcanması olarak 

kurgulanmıĢtır. Böylelikle, gerçeklik ilkesi toplumsal değerler sisteminin 

sürekliliğine hizmet edecek Ģekilde örgütlenir. Bu da Marcuse‟ye göre bireyin 

üzerinde çalıĢma/sorumluluk bilincini oluĢturacak baskının üzerinde artı bir 

baskı yaratır: 

Tahakkümün belirli kurumlarından doğan bu ek baskılar, artık-

baskı adını verdiğimiz baskılardır.”Örneğin, tekeĢli-ataerkil ailenin 

sürmesiyle, veya hiyerarĢik iĢ bölümüyle ya da bireyin özel yaĢamı 
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üzerinde kamu baskısıyla zorunlu duruma gelen, içgüdüsel 

enerjinin değiĢimi ve dönmesi, bir belirli gerçeklik ilkesine özgü 

artık-baskı olgularıdır. (Marcuse 56) 

Marcuse toplumsal yapıyı örgütleyen dinamiklerin değiĢtirilmesi ile 

baskıcı olmayan bir uygarlığa eriĢilebileceğini düĢünür. Bu da, haz ilkesini 

bastırıp dönüĢtürmek yerine, onun gerçeklik ilkesi ile daha uyumlu olabileceği 

koĢulların oluĢturulmasıyla gerçekleĢebilir. Aşk ve Uygarlık‟ın “Estetik Boyut” 

adlı bölümünde haz ve özgürlük, içgüdü ve ahlak arasındaki uzlaĢma boyutları 

Kant‟çı bir yaklaĢımla ele alınmıĢtır. Marcuse‟ye göre “edim ilkesinin 

dünyasını biçimlendirmiĢ olan teorik ve pratik mantığın yargısı önünde, estetik 

yaĢantı mahkum durumdadır.” (199) Bu bağlamda o “estetiğin asıl anlam ve 

görevini bulmak yoluyla bu baskıyı teorik olarak kaldırma çabasını” göstermeyi 

amaçlar. (199)  

 

DREISER‟IN MERCEĞĠNDE ĠNSAN 

Edebiyatta doğalcılık (naturalism) akımının önde gelen Amerikalı 

temsilcilerinden Theodore Dreiser‟ın Kızkardeşim Carrie (1900) adlı romanında 

baĢkahraman Carrie Meeber gençliği ve masum enerjisiyle yazar tarafından 

estetiğin bir temsili olarak öne sürülür. Romanın baĢında Carrie karakteri ham 

bir ruh olarak tasvir edilir. Dreiser doğalcılığa özgü deneyci bir üslüpla 

kurguladığı edebi atmosferinde Carrie‟nin geliĢebilmesi için gereken koĢulları 

oluĢturur. Tüm bunlar karakterinin fiziksel güzelliğini ve arzularını doğru ve 

anlamlı bir alana yönlendirme çabalarıdır. Karakterin kendini bulması ve 

özgürleĢmesi ona göre böyle mümkündür. Ancak romanın sonunda Carrie 

karakterinin bu bilince ulaĢma ihtimali bir belirsizlik olarak kalır. 

 Dreiser, edebiyatta doğalcılık döneminin bilimsel ele alıĢ yöntemlerine 

sadık bir gerçekçilikle kurguladığı roman atmosferinde insanı uygarlık 

karĢısında doğasına yenik düĢen bir varlık olarak teĢhis eder. Roman 

karakterleri hala ilkel dürtülerinin peĢinden sürüklenebilen, uygarlığın ve ileri 

düzeydeki insan var oluĢunun bilincine ulaĢmaktan aciz tipler olarak 

gösterilirler: 

Ġnsanı doğadaki vahĢi yaĢamdan çok uzakta ve ileride görüyoruz: 

kalıtsal içgüdüleri özgür iradeye çok yakın olmaktan körelmiĢ, 

özgür iradesi ise içgüdülerinin yerini alacak ve ona kusursuz bir 

rehberlik sağlayacak yeterlilikte geliĢememiĢ. (…) Dolayısıyla o 

sonsuza dek iyi ve kötü arasında dengesini bulamayacaktır. 

(Dreiser 70) 

Dreiser insanın bir yönüyle hep ilkel kalacağı inancını roman boyunca 

teatral mizansenlerle okuyucuya gösterir ve kanıtlar. Aslında o da tıpkı Freud 

gibi haz ilkesinin doğal yönelimlerini uygarlığa ve ileri düzeydeki insan 
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varoluĢu ihtimaline bir karĢıtlık olarak algılar. Romandaki karakterlerin çoğu 

gerçeklik ilkesinin öne sürdüğü görev ve sorumluluklardan bunaldıkları ve 

korktukları için anlık zaaflarına yenilirler ve bunun karĢılığında hayatları 

değiĢir. Ancak bu değiĢim çoğu zaman bazı değerleri yitirme, boĢluğa düĢme ya 

da fırsatları ve gücü boĢa harcama ihtimallerini de beraberinde getirir. Örneğin 

Hurstwood adlı karakter Chicago‟da saygıdeğer bir konumdadır. Konforlu bir 

yaĢam tarzı ve toplumsal saygınlığı vardır. Carrie‟ye olan zaafı yüzünden o yaĢa 

kadar çalıĢarak oluĢturduğu malvarlığını ve saygınlığını kaybeder, karısı ve 

çocukları onu terk eder. Çaresizce Carrie‟nin peĢinden sürüklendiği New 

York‟da aç ve evsiz bir dilenci olarak ölür.  

Dreiser karakterlerinin, zaaflarıyla sınandıkları anlarda kendilerini doğru 

hedefe yönlendirecek dıĢsal bir rehbere ihtiyaçları var gibidir. Romanda zaman 

zaman yazarın nesnel yargı biçimini püriten ahlakına ait bir bilinçten tam 

koparmadığını görüyoruz. Romanın sonlarına yakın tek sahnede ortaya çıkan, 

açlara ve evsizlere kol kanat geren Captain lakaplı karakter Freud‟un “okyanus 

duygusu” (Freud 20) olarak ifade ettiği bütünlüğün Dreiser‟a göre olası bir 

temsili gibidir. Romanda Captain okuyucuya Ģu Ģekilde tanıtılır:  

Bu nadir Ģahsiyet, toplumsal yapımızın zorluklarından ve 

yokluklarından fazlasıyla çekmiĢ ve Tanrısına olan 

sorumluluğunun ihtiyaç sahibi kardeĢlerine yardım etmekten 

geçtiğini idrak ederek dine dönmüĢ eski bir askerden baĢkası 

değildi. (Dreiser 423)  

Bu karakter üzerinden, tanrı inancı ve sevgisi, haz ve gerçeklik ilkesini 

bütünlemenin bir yolu olarak önerilir. Aynı zamanda bu karakterin eski bir 

asker olarak kimliklendirilmesi onun hiçbir zaman baĢıboĢ bir Ģahıs olmadığının 

altını çizer. Freud‟a göre okyanus duygusu aslında benliğin “Evren ile Bir-

Olma” [Eins-sein mit dem All] duyumudur. (Freud 25) Bu “bir inanç ilkesi değil 

ama salt öznel bir olgudur; ona hiçbir kiĢisel ölümsüzlük inancası bağlı değildir, 

ama çeĢitli Kiliseler ve dinsel dizgeler tarafından yakalanan dinsel enerjinin 

kaynağıdır, onlar tarafından belirli kanallara yöneltilir ve hiç kuĢkusuz yine 

onlar tarafından tüketilir.” (Freud 16) Benzer Ģekilde Dreiser‟in Captain 

karakterinin doygunluğa ulaĢmıĢ varoluĢu tipik bir püriten ahlakının ve 

doğruluğunun temsili olmaktan öteye gidemez. Çünkü ona bu sokak zerdüştü 

havasında karĢılık beklemeden fakir fukara adına yardım parası toplattıran Ģey, 

kendi içselliğiyle vardığı bir okyanus duygusundan ziyade tanrı korkusu ile 

imana gelmenin verdiği bir bütünlenme ve haz duygusu gibidir. Besbelli ki, 

Captain karakterinin temsil ettiği okyanus duygusunda Tanrı bilinci ön 

koĢuldur. Benlik bilinci bununla geliĢir. Bu da okyanus duygusunun “evren ile 

bir olma” duyumunu bütünleyeceği ara bir boyut oluĢturur. Marcuse‟ye göre 

“doğa alanı, özgürlüğün kuruluĢunu „kabul edebilir‟, bu kuruluĢtan 

„etkilenebilir‟ olmalı: özgürlükle doğa alanının birleĢebileceği bir ara boyut 

bulunmalıdır.” (Marcuse 200) Bu yaklaĢıma göre insanın mutluluğa ulaĢma 
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çabasında yaĢamının erek ve niyetleri olarak neyi benimsediği de önemlidir. 

Hazzın dolaylı yollardan doyurulmasına dair yönelimler de, yani haz ilkesini 

doğal hedefi dıĢında yönlendirildiği hedefler de, bir yaĢam enerjisi ve özgürlük 

alanı oluĢturabilir.  

Dreiser‟ın romanının temel çeliĢkilerinden birisi de görev ve 

sorumluluklar dünyasının sıkıntı verici ve yaĢam enerjisini tüketici olduğu 

gerçeğinin onaylanması ama aynı zamanda karakterlerin buna isyan etmeleri ve 

bu yüzden de yoldan çıkmaları durumunda da bunun bedelinin mutlaka 

ödenecek olmasının dayatılmasıdır. Yazar Dreiser da Freud gibi asıl meselesini 

insan doğası üzerine odaklamıĢ, uygarlığın toplumsal alanda ideolojik olarak 

kurgulanma biçimleri üzerine pek fazla eğilmemiĢtir. Freud‟a göre insan 

eğilimlerini yönlendiren haz ilkesi, insanın temel arzu ve ihtiyaçlarının peĢine 

düĢen, biyolojik kökenli doğasına iliĢkin güdüleridir. Gerçeklik ilkesi ise 

insanın toplumsal yapı içersinde var olmak ve bu varlığını sürdürebilmek için 

kabul ettiği sonradan edinilmiĢ davranıĢ biçimleridir. Ona göre “yaĢamın 

ereğini saptayan Ģey yalın olarak haz ilkesinin izlencesidir ancak bu bütün 

dünya ile geçimsizdir ve genel olarak yerine getirilebilmesi olanaksızdır.” 

(Freud 30) Haz ilkesinin baĢıboĢ ve yalın haline bırakılması ile geliĢme ve 

serpilme olmayacağı, bunun bir faydaya ve hizmete dönüĢmesi gerektiği 

Freud‟a benzer Ģekilde Dreiser‟ın da vardığı, karamsar da olsa „kabul edilmesi 

gereken‟ sonuç gibidir.  

Romanın ana karakteri Carrie Ģehir hayatını arzulamak dıĢında belirgin 

bir nedeni olmaksızın, 18 yaĢında, köydeki baba evini terk edip Chicago‟ya 

gitmeye karar verir. Carrie adlı karakterin ruh hali (modern bir varoluĢ biçimi 

olarak) Ģehir olgusunun yarattığı manyetik çekimin temsilidir. Dreiser Chicago 

Ģehrine yaklaĢmakta olan trendeki Carrie‟nin ruh halini Ģöyle analiz eder: 

“Büyük bir kente ilk kez yaklaĢmak bir çocuk, hayal gücü olan bir dahi ya da 

hiç seyahat etmemiĢler için harika bir Ģeydir.” (Dreiser 9) 

BüyükĢehir olgusu bireye daha fazla seçenek, daha iyi ve hatta daha 

anlamlı bir yaĢam biçimi ima etmektedir. Özellikle New York, Chicago gibi 

Ģehirler bu dönemin modern ruhuna yön veren dinamik bir büyüme ve devinim 

içersindedirler. Bu ruhun coĢkusu, 1871‟deki büyük yangının hemen ardından 

küllerinden dirilen Chicago Ģehrinin o dönemdeki hızlı ve görkemli yeniden 

yapılanması ile özdeĢleĢtirilebilir. Büyük katlı mağazaların, geniĢ camlı, çelik 

kolonlu yüksek binaların, refahın göstergesi modern ve gösteriĢli malikânelerin 

ve yeni bulvarların, mahallelerin hızla ve hevesle inĢa edilmesiyle Chicago da 

New York gibi bir çekim ve yatırım merkezi haline gelmektedir. Bu dönemde 

Ģehir ve ĢehirleĢme olgusu sadece yapısal ve ekonomik anlamda değil aynı 

zamanda bir yaĢam biçimi olarak da daha karmaĢık tanımlar kazanmıĢtır. 

Modern Ģehir insanı için yaĢadığı Ģehrin kültürel ve sanatsal etkinliklerin de 

merkezi olarak anılması her Ģeyden önce Ģehir yaĢamının bireye sunduğu çok 

çeĢitli etkinlikler anlamına gelir ki bu da modern Ģehir ve içinde yaĢayan 
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kalburüstü bireyler için bir itibar sembolüdür. ġehir hayatının çekimi aynı 

zamanda bir özgürlük vaadi de içerir. Carrie‟nin hissettiği de iĢte bu tarz bir 

özgürlük vaadidir:  

Yakında özgür olacağım. ġehrin keyifli yaĢam biçimlerine dahil 

olacağım. Caddeler, lambalar, ıĢıl ıĢıl yemek salonları, hepsi benim 

için. Tiyatro, malikaneler, partiler, dinlence biçimleri, Ģarkı sesleri- 

geceler boyu hepsi benim. (Dreiser 9)   

 Chicago‟da baĢlayan, NewYork‟da devam eden bu oldukça kısa süren 

yükseliĢ ve baĢarı öyküsünde, Carrie öncelikle manevi değil maddi zevklerin 

peĢine düĢer. Kendisini ıslah etme/gerçekleĢtirme süreci yarı sezgisel yarı 

bilinçlidir. Arzuladığı renkli hayatın yansıması olduğunu düĢündüğü kadınların 

giyinme, yürüme, konuĢma biçimlerini taklit eder, ayna karĢısında çalıĢır. 

Doğalcı geleneğin bilimsel temele dayalı konuyu ele alıĢ biçimine çoğunlukla 

sadık bir yazar olarak Dreiser‟a göre bu mimetik eğilim kahramandaki 

yaratma/üretme içgüdüsünün doğal bir dıĢavurumudur. Bir baĢka deyiĢle bu 

içgüdüsel eğilim Eros‟un temsil ettiği libidinal enerjinin evren ile bir olma 

isteğidir. En baĢından beri Carrie Ģehir dünyasının bu ıĢıltılı ve özgürlük 

vadeden hayat biçimini arzular ve sonunda Broadway‟de ünlü bir aktris olmaya 

kadar yükselir. Romanın sonlarında tüm bu Ģan ve Ģöhrete rağmen Carrie‟nin 

içinde bir boĢluk duygusu vardır. Dreiser da bu boĢluğun onda hep kalacağını 

ima eder: 

ġu halde bil ki senin için ne doygunluk ne de eldekiyle yetinmek 

mümkün olacaktır. Pencerenin kenarındaki sallanan sandalyende, 

hayaller kurarak daha çok yalnız kalacaksın. Pencerenin 

kenarındaki sallanan sandalyende belki de asla hissedemeyeceğin 

bir mutluluğun hayalini kuracaksın. (455) 

Romanda, insanın olgunlaĢma ve sanatsal derinliğe ulaĢmada besleneceği 

Aşk denen olgunun deneyimi ne o an için ne de gelecek için ima edilen varoluĢ 

olasılıklarından birisi değildir. Dolayısıyla Eros‟un doğal enerjisi Ģu yolla ya da 

bu yolla uygarlığın hizmetine yönlendirilmek durumundadır. Macerası boyunca 

onunla yakınlık kurup yol gösteren karakterler Carrie‟yi hazzın hedefi olarak 

Amerikan burjuva değerlerine ve eğlence biçimine yönlendirirler. Dreiser bakıĢ 

açısını bu değerlerin geçici ve aldatıcı taraflarına da çevirir. ġöhretli bir oyuncu 

olmak, lüks otellerde misafir edilmek, kısacası dünya tarafından arzulanmak 

kalıcı doyum sağlayacak bir varoluĢ biçimi değildir. Kadın karakterini yaĢadığı 

bunca deneyimden sonra bile kendine ait bir bilinçlenme sürecine emanet 

edemez. Bu bakımdan romanın ikinci yarısında ortaya çıkan Ames karakteri 

Carrie‟yi doğru bir varoluĢ biçimine yönlendirecek dıĢsal bir bilinç gibidir. Bu 

erkek figürü daha öncekilerden farklıdır. Ames ile olan iliĢkisinde Carrie ilk 

defa entelektüel olarak eksik olduğunu duyumsar. Ancak birçok bakımdan, 

Dreiser‟ın maddi güç kazanımına ve gösteriĢe dayalı hazların gelip geçiciliğine 
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alternatif bir varoluĢ biçimi olarak sunduğu „bağımsız‟ Ames karakteri, doğalcı 

bir romanın gerektirdiği gerçekçiliğin ve yapısal uyumun dıĢında kalır. Ames 

karakterinin genç, akıllı ve geleceği parlak bir elektrik mühendisi olarak 

tanıtılması, tutkulardan ve beklentilerden arındırılmıĢ, sorumluluk bilinci 

aĢılayan söylemi onu gerçekçi bir karakterden ziyade yarı ahlakçı yarı mistik bir 

kurtarıcı stereotipine indirger. Carrie ile aralarındaki iliĢki bireysel ve derin bir 

boyuta yönlendirilmez. Ames için de aĢk sanki yaĢanmıĢ ya da yaĢanma 

olasılığı olan temel bir deneyim değildir. O, sanki yazarın tanrısal öğüdünü 

karaktere ileten bir tür kurtarıcı olarak iĢlevlendirmiĢtir: “Dünya arzulanabilir 

durumlarla dolu, ancak, ne yazık ki bir anda sadece bir tanesini elde edebiliriz. 

Gözümüzü uzak Ģeylere dikmenin bize pek bir faydası yok.” (437) 

Ames karakteri teknik olarak uzun ve didaktik tonda kurguladığı bir 

diyalogla Carrie‟yi heveslerini doğru bir alana yönlendirmesi için teĢvik eder. 

Sanki gerçeklik ilkesinin sözcüsü gibi, bu konuĢmada Carrie‟ye 

sorumluluklarını hatırlatır. Bir oyuncu olarak hevesini ve Eros‟la ilintili 

doğasını doğru rollerde değerlendirmesi için onu ikna etmeye çalıĢır: 

Dünya daima kendini ifade etme çabasında olmuĢtur,” dedi ve 

devam etti. “Çoğu insan duygularını ifade etmekte pek becerikli 

değildir. Bu bakımdan baĢkalarına güvenirler. ĠĢte dahiler bunun 

içindir. Onların arzularını bir kiĢi müzikte, bir baĢkası Ģiirde; bir 

diğeri ise tiyatro oyununda ifade edebilir. Bazen de doğa bunu bir 

çehrede gerçekleĢtirir, bir çehreye nakĢeder- yani böyle bir çehre 

tüm arzuların temsili gibidir. ĠĢte seninki bu durum. (…) Bu senin 

üzerine bir sorumluluk yüklüyor. Bu çehreye doğal olarak sahipsin. 

Bu sana bir mükafat değil- yani, demek istediğim bu çehreye doğal 

olarak sahip olamayabilirdin de. Bunun için bir bedel ödemedin. 

Ama madem buna sahipsin, bununla bir Ģey yapmalısın. (439) 

AnlaĢılacağı üzere Dreiser, Marcuse‟de Eros ile kavramsallaĢtırılan aşk 

olgusunu doğal hedefinde deneyimlenecek bir haz ya da acı olarak değil, doğal 

hedefinden faydaya dönüĢtürülecek baĢıboĢ bir arzu olarak görür ve böylece de 

bir anlamda aĢkı elemiĢ olur.  

 

LONDON‟DA ESTETĠK BĠLĠNÇ VE ÖZGÜRLEġME  

Bir diğer yazar Jack London ise, Martin Eden (1909) adlı romanında 

Dreiser‟ın doğalcılığından daha sert bir gerçekçilikle ele aldığı bireyin uygarlık 

olgusuyla yaĢadığı çatıĢmada ideolojik bir yanlıĢ bilinçlenmeyi Marcuse‟ye 

benzer biçimde ortaya koyar ve eleĢtirir. Genç, güçlü ve cahil denizci Martin 

Eden karakterinin, üst orta sınıf Ruth Morse‟a duyduğu aĢk onu mücadele 

etmeye, üretmeye, klasik romantiklerin varoluĢu tanımladığı sonsuzluk ve 

bütünlük hissine ulaĢmaya sevk eder. AĢk yani yaĢam içgüdülerinin temsili olan 
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Eros burada Martin‟in kendi doğasına ve bu doğanın estetik bir biçimde 

deneyimleniĢine iĢaret eder. Ruth‟un değer dünyasına eriĢmek için kendi 

cehaletinin üstesinden gelip aĢmak üzere yola çıkan Martin, bu insanüstü 

çabasında kendini eğitirken Ģiirin, edebiyatın gerçek hazzını almıĢ, yazma 

arzusu ise içinde yanan aĢk ateĢinin doğal bir yönelimi ve ifade biçimi haline 

dönüĢmüĢtür.  

Ancak edebiyat tutkusu ve yazma arzusu ne evlenmek istediği Ruth için 

ne de diğer yakınları için elle tutulur bir Ģey değildir. Martin için bir varoluĢ 

sorununa dönüĢen bu yazma edimi onların gözünde hiçbir sonuca eriĢemeyecek 

boĢ bir çabadır. Ama ne var ki, Martin‟de yazma edimi olarak dıĢa vuran haz 

ilkesi ancak estetik alanda bir özgürlük sağlayabilir, gerçeklik ilkesinin alanında 

değil. Marcuse‟ye göre “estetik alanı özü itibarı ile „gerçek dıĢıdır‟ ve gerçeklik 

ilkesi dıĢında bir özgürlüğü sürdürmeyi, gerçek içinde etkisiz olma pahasına 

elde etmiĢtir. (Marcuse 199) Martin‟in içine düĢtüğü çıkmaz iĢte tam da budur. 

Buna karĢılık, haz ilkesinin gerçeklik ilkesinin gerekliliklerine 

yönlendirildiği uygarlık anlayıĢının tipik bir temsili olarak 

yorumlayabileceğimiz Ruth karakteri Eros‟un bu yüce ve özgün varoluĢ 

biçimini kaba ve vahĢi bulur. Bu yüzden Martin‟i sürekli yanlıĢ eğilimler 

içersinde görür ve onu doğru biçimde Ģekillendirilmesi gereken bir hamura 

benzetir. Martin, Ruth karakterinin temsil ettiği üst orta sınıf Amerikan 

değerleri Ģablonunun dıĢındadır. Dolayısıyla Martin‟e „doğru örnek‟ olarak 

gördüğü babasının ve aile dostları Mr. Butler‟ın yaĢam tarzlarını ve ilkelerini 

aĢılamaya çalıĢır. 

Mr. Butler babamın tavsiyesiyle hukuka gitmiĢ, avukat olmuĢ. 

Babam onu yanına ortak olarak aldığı zaman hiç de ikinci planda 

kalmamıĢ Mr. Butler. Çok büyük adam. Senatörlüğü birçok defalar 

reddetti. Eğer istese yer açılır açılmaz Yüksek Mahkemeye seçilir. 

Böyle bir hayat, herkes için ulaĢılması gereken bir noktadır. Ayrıca 

esin kaynağıdır. Bu bize insanın irade ve çalıĢma sayesinde nasıl 

çevresi içinde yükseldiğini gösteriyor (London 113) 

 Ancak bu „uygar‟ portrelerde Martin Eden doğal bir yaĢam enerjisini ve 

heyecanını göremez. Gerçeklik ilkesine göre yaĢayan birey, hazzı ertelenmiĢ ve 

duyusal özgürlük istemi bastırılmıĢ tek yanlı bir varlıktır. Gerçeklik ilkesine 

uyum bu kiĢilerde bilinçsiz bir konformizm olarak yüze vurur. Martin, gerçek 

varoluĢun dayattığı sorumluluklara boyun eğip, yükseliĢ mücadelesinde bir 

anlamda kendini feda eden Mr. Butler‟da “uygarlığın hoĢnutsuzluğunu” sezer: 

Ama bu öyküde, Martin‟in güzellik ve hayat anlayıĢına aykırı 

gelen bir taraf var gibiydi. Mr. Butler‟ın hayatını sıkıntı ve 

mahrumiyet içinde geçirmesine yeter bir sebep bulamamıĢtı. Eğer 

bütün bunları bir kadının aĢkı için ya da bir güzelliğe ulaĢmak için 

yapmıĢ olsaydı, Martin bunu kabul ederdi, Tanrı‟nın çılgın aĢığı bir 
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öpücük için her Ģeyi yapardı, ama senede otuz bin dolar kazanmak 

için, asla. Mr. Butler‟ın yıllarca bir iĢ için çalıĢması onu tatmin 

etmemiĢti; bunda bir bayağılık vardı yine de. Senede otuz bin dolar 

kazanca diyecek bir Ģey yoktu, ama hazımsızlık ve insanca bir 

mutluluk duymaktan yoksun olmak bu paranın değerini sıfıra 

indiriyordu. (113)     

Roman boyunca olağanüstü bir çaba ve tutku ile kendisini geliĢtiren 

Martin Eden‟ın öyküsü Künstlerroman türünün en güzel örneklerindendir. 

Kendi içsel yönelimleriyle ulaĢtığı yer sosyalist ve gerçekçi (social-realist) bir 

bilinçlenmeden öte, bir sanatçının özgürleĢen estetik bilincinin temsili olarak 

görülebilir. “Estetik Boyut” adlı bölümde Marcuse içgüdü ve ahlak arasında 

uzlaĢma kurmada estetik bir bilinci gerekli görür: 

Estetik boyutta, duyumsallıkla mantık arasında bir dolayımlaĢma 

kurma yolundaki felsefi çaba, insan yaĢamının, baskıcı bir 

gerçeklik ilkesi tarafından birbirinden koparılmıĢ iki alanını 

uzlaĢtırma çabası olarak ortaya çıkar. Dolayım fonksiyonu, 

duyumsallığa yakın olan, duyulara iliĢkin olan estetik yeti 

tarafından yürütülür. Buna bağlı olarak, estetik uzlaĢma 

duyumsallığın, mantık istibdadına karĢı güçlenmesini ve giderek, 

duyusallığın, mantığın baskıcı tahakkümünden kurtulmasını 

gerektirir. (Marcuse 206) 

Burada estetik bilinç duyumsallıkla iliĢkilendirilir. Marcuse‟ye göre bu 

yeti, gerçeklik ilkesinin tahakkümünden özgürleĢmeye yönelik nesnel bir düzen 

için evrensel geçerliliği olan ilkeler ortaya koyabilecek biçimde ifade edilir. 

(204)  London, Martin Eden karakterini böyle bir estetik bilince ve bu sayede 

gerçeklik ilkesinin tahakkümüne direnebileceği bir alana ve özgül bir ahlakilik 

kapasitesine eriĢtirmiĢtir. Aynı zamanda bu karakter edebiyatta Nietzsche‟nin 

Übermensch (üst-insan) idealinin romantik ve hümanist bir temsili olarak da 

görülmektedir. Bu yüzden Martin Eden karakterini romanın son anına kadar 

estetik bilincin varoluĢ ve eyleme dökülüĢ olasılığı olarak algılıyoruz. Ancak 

yazar, roman boyunca sağlam bir biçimde ördüğü bu olasılığı romanın sonunda 

Martin Eden‟ın kendisini okyanusun sonsuzluğuna teslim etmesiyle geriye 

çeker. Yine de, tüm trajedisine rağmen, romanın sonu romanın gerçekçiliği 

açısından da kaçınılmazdır. London‟ın romanındaki toplumsal ortam her 

tabakada sorunludur. Bireylerin hazdan yoksun yaĢadığı kuralcı ve sistematik 

bir üst yapı ile taviz verilmesi mümkün olmayan kısıtlayıcı bir ekonomik alt 

yapı Martin‟in yaĢam hayali ile bağdaĢmaz. Bunun içinde yaĢamak karakterlere 

haz ve gerçeklik ilkesinin uzlaĢtırılabilme ihtimalini sunmaz. Romanda çoğu 

karakter bu bilinçten yoksundur.   

Martin sanatçı duyumsallığını ve güzel olanın hazzını kendisiyle 

paylaĢacak ve yaĢayacak bir can yoldaĢı bulamaz. En baĢta Ruth olmak üzere 
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kendisine yakın hissettiği bir iki karakterle bu hazzı paylaĢma arzusu duyar ama 

çoğunlukla bu karakterler onun duyumsallığına ulaĢamaz ya da bundan ürker. 

Bir tek Brissenden adlı, varlıklı bir sosyal sınıftan gelen ama ailesel prestijin ve 

sürekliliğin taleplerine boyun eğmeyi reddettiği için bohem bir varoluĢ biçimini 

benimsemiĢ karakter ile eĢit bir varoluĢ düzeyi yakalar. Ancak Brissenden‟ın 

London tarafından çizilen profili, duyumsallığa yatkın ve bireyci bir var oluĢ 

biçiminde diretmenin ağır bedelleri olduğuna da iĢaret eder. Brissenden 

karakteri bir tür Nietsche‟nin Dionysos‟unu anımsatır. YaĢadığı hızlı, üretken ve 

marjinal hayat biçimi içersinde çoğunlukla huysuz ve hırçındır. Bu seçimin onu 

hırpalamıĢ olduğu aynı zamanda veremli ve ölüme yakın olmasıyla da ifade 

edilir. Marcuse‟nin de sözünü ettiği gibi “estetik değerlerin yaĢamdaki görevi, 

kültür açısından bir yüceliği belirlemek, kültürel bir donatım olmak veya kiĢisel 

meraklara [hobbylere] hizmet etmektir. Ama bu değerlerle yaĢamak, dahilere 

vergi bir ayrıcalık, ya da düĢkün Bohemlerin belirtisidir.” (Marcuse 199) 

Romanda haz ilkesinin uygarlığın mantıksal alanına baĢkaldırıĢ biçimi, 

Martin karakteri üzerinden de Brissenden karakteri üzerinden de yaĢam 

bulamaz.  Yine de bu ikili, gerçeklik ilkesinin duyumsallıktan arındırılmıĢ 

estetizminin temsili olan Ruth Morse ve ailesinden ya da Amerikan baĢarı 

öyküsünün kliĢe bir temsili olarak betimlenen Mr. Butler‟dan çok daha canlı ve 

gerçekçidir. Jack London‟ın Martin Eden karakteri ile somutlaĢtırdığı estetik 

duyarlığın ve Russ Brissenden ile temsil ettiği melankolik bilincin bu gerçekçi 

sunumu, tüm trajik durumlarına rağmen bu karakterleri okuyucunun gözünde 

haklı ve doğru kılar.  

 

WHARTON‟DA HAZ VE ÖLÜM ĠSTENCĠ 

Edith Wharton ise, Keyif Evi (1905) adlı romanında New York 

aristokrasisinin ihtiĢamlı dünyasının perde arkasını içerden birisi olarak anlatır. 

Romanın baĢkarakteri Lily Barth sosyetik yaĢam biçimindeki katı kurallar ve 

kendisinden beklenen sorumluluklardan bunalmıĢ olmasına rağmen yine de bu 

yaĢam biçiminin sunduğu hazdan ve aidiyet hissinden vazgeçemediği için 

özgürleĢme arzusunu gerektiği gibi öne süremez. Martin Eden‟ın okyanusun 

sonsuzluğunu seçmesi gibi, Lily Barth‟ın da trajik sonuna doğru adım adım 

ilerlerken açılan bilincinde varabileceği tek yer ölüm gibidir. Freud‟da ve 

Marcuse‟de organizmanın ölümü arzulamaya eğilimli içgüdüleri “Nirvana 

ilkesi” olarak tanımlanır ve haz ilkesi de Nirvana ilkesinin bir anlatımı olarak 

görünür:  

Ansal cihazın ilk süreçleri, bütünüyle doygunluk ararlarken, “bütün 

canlı maddelerin en evrensel çabasına, yani, inorganik dünyanın 

sükûnuna dönme çabasına” ölümle bağlanıyor gibidirler. (Marcuse 

43) 
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Wharton‟un karakteri Lily Barth da hem bir kadın olarak içinde yaĢadığı 

dönemin ve New York aristokrasisinin gerçeklik ilkesi ile çatıĢtığı için, hem de 

hazzın duyumsal alanında estetik bir varoluĢ bilincini sonsuz kılmak istediği 

için kendisini ölüme götüren bu sürece sanki bile bile kendini teslim eder. 

Yazar, Lily‟nin özgürlük arayıĢının bilinçli bir eylem düzeyine ulaĢamayacağını 

daha en baĢından ima eder:  

Onu meydana getiren uygarlığın kurbanı olduğu o kadar belliydi ki 

bileziğinin halkaları sanki onu kaderine zincirleyen kelepçeler 

gibiydi. (Wharton 7) 

Lily Barth‟ın esareti o dönem kadınının varoluĢ olanaklarının Viktoryen 

bir ahlak anlayıĢıyla kısıtlandığı toplumsal yapının sonucudur. Wharton kadının 

en üst toplumsal sınıfta bile varoluĢ alanının bireysel “keyif”lerden mahrum 

bırakıldığını ve gerekirse dıĢlanıp cezalandırıldığını, kısacası ortak 

sorumluluklar üzerine yönlendirildiği kamusal bir varoluĢa hapsedildiğini 

romanda çeĢitli Ģekillerde dile getirir: 

Kusurlu toplumsal yapımızda evliliğin sorumluluklarını 

üstlenmeden ayrıcalıklarını talep eden genç kadına henüz yer 

yoktur. (166)  

Ancak yine Wharton‟a göre, aslında Lily toplumsal baskıların dayattığı 

kısıtlamaların ötesinde bireysel boyutta da bir varoluĢ sorunu yaĢamaktadır. 

Kendisine dair algısı, kendisinin paha biçilmez bir estetiğin ve zarafetin 

cisimleĢmesi olduğu yönündedir. Bu yüzden de Lily aristokratik yaĢam 

biçiminde doğası gereği hep kalıcı bir değeri ve iktidarı olacağına inanır. Bu 

yanlıĢ bilincin verdiği kendine-güvenle, kendisini sosyetedeki konumunu 

tehlikeye atacak durumlara sürüklemekte bir sakınca görmez, ona sunulan 

fırsatları doğru Ģekilde değerlendirmez. Selden ile yaptığı kaçamak, yakın 

arkadaĢı Judy Trenor tarafından bir hata ve zayıflık olarak ifade edilir: 

 “Bilirsin, Lily de tam böyledir iĢte: tarlayı hazırlamak ve 

tohumları ekmek için bir köle gibi çalıĢır ama hasat zamanı 

geldiğinde her Ģeyi unutarak pikniğe gidiverir.” (197) 

Oysa Wharton‟a göre karakteri Lily, sosyete denilen bu üst sınıf 

toplumsal yapının nasıl bir gerçeklik ilkesi üzerine kurulduğunun bilincindedir. 

Burada iĢ ve arkadaĢlık iliĢkilerinin karĢılıklı çıkarlara dayalı olduğunu, 

bireylerin değerinin bu yapının ihtiyaçlarını karĢılayabilme kapasitelerine göre 

merkezdekilerce belirlendiğini, buna uyum sağlayamayanların da dıĢlandığını 

gayet iyi bilmektedir:  

Lily bu sosyetenin koruma ve gözetme yetisini bundan nasıl 

faydalanacağını bilmeyenler için harcamak kadar sinirlendiği bir 

Ģey olmadığını biliyordu: sosyete, bu lütfüne ihanet ettiği için 

suçluyu bulur cezalandırırdı. (Wharton 109) 
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Kısacası, Wharton karakterini New York sosyetesinin sürdürdüğü yaĢam 

biçiminin kodlarına uyum sağlayabilecek ve hatta bu yönde „iktidar‟ elde 

edebilecek yeterlikte görür ve öyle tanımlar. Sosyetedeki çöpçatanlık 

dayanıĢmasının bir sonucu olarak, ona kilise ayininden sonra Percy Grace adlı 

varlıklı ve geleneksel bir ailenin evliliğe hazır oğlu ile görgü kurallarının kabul 

edebileceği bir yakınlaĢma anı sunulur. Ancak Lily, tüm hazırlığına ve 

kararlılığına rağmen, son anda bu randevuyu boĢ verip, sosyetedeki kadınların 

gözdesi, bohem ve bağımsız bir yaĢam biçimi süren yakıĢıklı avukat Lawrence 

Selden ile kırda yürüyüĢe çıkar. Selden ile doğada baĢ baĢa kaldığı bu duygusal 

yakınlaĢma anı, onun içindeki çeliĢkiyi -yani hem Eros‟un özgürleĢme 

arzusunu, hem de gerçeklik ilkesinin bilinçte yarattığı baskı ve suçluluk 

duygusunu- açığa vurur:  

O anda içinde iki farklı ruh hali vardı, birisi özgürlük ve neĢeyle 

dolan, diğeri ise korkular hapishanesinde esir düĢmüĢçesine nefes 

almakta zorlanan. (67) 

Lily Barth‟ın hissettiği korkular roman ilerledikçe daha da somutlaĢır. 

Otuza yaklaĢan yaĢına rağmen evlenmediği için ekonomik anlamda baĢkalarına 

bağlıdır ve durumu/geleceği belirsizdir. Erken yaĢta kaybettiği anne ve 

babasından da aristokratik bir soyadıyla akrabalık bağı dıĢında bir Ģey 

kalmadığı için, bu „camiadaki‟ itibarına çok önem veren varlıklı ve eski kafalı 

teyzesi onu yanına almak durumunda kalmıĢtır. Bu eğreti konumdan 

özgürleĢmenin tek yolu evlenmektir. Percy onun arzuladığı yaĢam biçimini 

kurgulamasına ve yönetmesine izin verecek ve bunun için gerekli alt yapıyı 

sağlayacak bir karakterdir. Fakat hanım evladı ve utangaç bir tip olarak tasvir 

edilen Percy karakteri onun içindeki haz içtepisinin Eros ile bütünlendiği bir 

hedef olamayacaktır. Kısacası Percy‟yi seçmek Lily‟nin estetik yaĢama 

bilincinde haz ilkesini feda etmek anlamına gelecektir. Bu evliliğin getireceği 

hayat biçimine ihtiyacı olsa da hiç hevesi yoktur: 

DüĢüncelerini bir yolcunun kısa bir moladan sonra ağır yükünü 

tekrar sırtlanırkenki bezginliğiyle Percy Gryce‟e döndürdü. Bu iĢ 

“çantada keklik” sayılırdı: birkaç günlük çabayla ödülünü 

kazanacaktı. Ancak bu ödülün kendisi nahoĢ görünüyordu ve onun 

bu zaferin keyfine varmasına engel oluyordu. Ama iĢte, 

hayatındaki endiĢelerden tamamen uzaklaĢacaktı –ve daha birkaç 

yıl öncesine kadar bu tarz bir durum ona ne kadar da küçük gelirdi. 

(30) 

Lily‟yi gerçeklik ilkesinin hedeflerinden alıkoyan Ģey, onun kültürel 

olarak bilincine kodlanmıĢ üstünlük algısı olduğu kadar, kendi özündeki doğal 

duyumsallıkla güdülen ikinci bir estetik bilinç alanıdır. Buna yönelik olarak 

Wharton, karakterinin aristokratik yaĢamda iktidar istencini sadece gerçeklik 

ilkesinin bir gerekliliği olarak değil, fakat aynı zamanda duyumsal boyuttaki bir 
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arzu olarak da tanımlar. Sosyetenin merkezindekileri temsil eden Gus ve Judy 

Trenor çiftinin Bellamont‟daki yazlık malikanelerinde, yakın dostlarını davet 

ettikleri hafta sonu etkinliğinde briç oynanıldığı ve güzel sunumlar eĢliğinde 

keyifli sohbetlerin yapıldığı sahnede, Lily kendisini ait olduğu yerde hisseder. 

Bu malikane, Lily‟nin estetik zevkine uygun değerli tablolar ve eĢyalardan 

oluĢan dekorasyonu ve sunduğu keyifler ile onun içindeki bütünlenme arzusunu 

açığa çıkartır. Lily‟nin hep süregitsin istediği bir andır bu: 

Böyle sahnelerde Lily‟e elindeki fırsatların kıtlığı yüzünden 

uçurumun kenarında olduğu hissini veren anlar olduğu kadar, ona 

haz veren, güzellik anlayıĢını ve hayatın anlamını bütünlemeye 

yönelik arzusunu tatmin eden anlar da vardı. Wharton 26) 

Roman boyunca, Lily Barth arzuladığı yaĢam biçimini kendisine 

sağlayabileceğini düĢündüğü Percy Grace ve benzeri koca adaylarından 

birisiyle evlenmek ya da Eros‟un çağrısına kapılıp Lawrence Selden‟la geleceği 

belirsiz bohem bir hayatın içine yuvarlanıp gitmek arasında kala kalır. Aslında 

Lily, bir bakıma bilinçaltında, Freud‟un haz ilkesiyle gerçeklik ilkesi arasına 

koyduğu uzlaĢmaz karĢıtlığı aĢmayı ve bu iki alanın her ikisinde birden var 

olmayı istemektedir. Ama ne var ki, romanın kurguladığı gerçekçi olay örgüsü 

içersinde bu iki alanın birleĢmesi ya da uzlaĢması mümkün değildir. Lily 

Barth‟ın sosyetedeki yerinin gözetilmesi için ondan beklenenlerden bunaldığı 

zamanlardan birine ait ruh halinin betimleniĢinde bu olanaksız istek hayal 

meyal seçilir: 

Bazı zamanlar tam adlandıramadığı tamamen farklı, tamamen 

tuhaf, uzak ve denenmemiĢ bir Ģeylerin özlemini çektiği oluyordu 

ama hayal gücü kendisini her zamanki hayatında yeni bir dekorda 

hayal etmekten öteye geçemiyordu. Kendisini bir makyaj odasında 

etrafa bir çiçeğin kokusunu yaydığı gibi zarafet yayar bir halden 

baĢka tahayyül edemiyordu. (105) 

Aslında Lily Barth‟ın kendisi için hayal ettiği ideal varoluĢ biçimi, nadir 

bir sanat eserinin uyandıracağı türden estetik hayranlığın ve yüksek bir haz 

duygusun merkezi olma çağrıĢımlarıyla doludur. Ancak bu türden bir varoluĢ 

biçiminin, gerçeklik ilkesinin iĢlevselliğine hizmet edecek Ģekilde oluĢturulması 

mümkün değildir. Özlenen bu varoluĢ biçimi de, tıpkı güzellik gibi -gerçeklikte 

dallanıp budaklanamayan- salt bir görünüş olarak kalmaya mahkumdur: 

Sanki sergilenmek için yetiĢtirilmiĢ, güzelliğinin tacı gibi açmıĢ 

çiçeği dıĢında tüm tomurcukları budanmıĢ, nadir bir çiçek gibiydi. 

(334) 

Yeni zengin bir çift olan Wellington Bry‟ların sosyeteye kabul balosunda 

düzenlenen estetik, aristokratik eğlencelerden birinde, seçkin ressamların ünlü 

tabloları kostümler giyilerek ve dekorlar oluĢturularak canlandırılır. Lily‟de bu 
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gösteriye dahil edilmiĢtir. Dönemin ünlü Ġngiliz saray ressamlarından Joshua 

Reynolds‟un Mrs. Lloyd adlı tablosundaki gibi sadece beyaz giysi ile yalın bir 

neoklasik dekor önünde Lily tüm güzelliğini sergiler. Bu anın izleyenlerde 

uyandırdığı haz tam da bir sanat eserinin karĢısında duyulan hazdır ve iĢte bu an 

tam da Lily‟nin kendisini bulduğu nadir ve fantastik anlardan bir tanesidir. 

Lily‟nin saf güzelliği içindeki bu görünüĢü, onu Selden‟ın gözünde ebedileĢtirir. 

Bu ifade ediliĢ o kadar canlıydı ki sanki ilk kez Lily Barth‟ı küçük 

dünyasının abesliklerinden sıyrılmıĢ ve bir an için o ebedi ahenkle 

bütünlenmiĢ gerçek güzelliğini görür gibi olmuĢtu. (142) 

Sosyete ile olan bağlarının zayıflaması ve hakkında çıkan dedikodular 

yüzünden ölen teyzesinin de onu mirastan mahrum etmesi, Lily‟nin pek de 

sağlam olmayan gelir kaynaklarını sona erdirir. Bu zayıf durumunda adı birçok 

skandala karıĢır. Selden‟a olan aĢkı ve onun gözündeki estetik anlamı ebedi 

olarak muhafaza etme isteği, içine düĢtüğü durumlardan kendini kurtaracağı ve 

sosyetedeki yerini koruyacağı hamleleri yapmasına engel olur. ArkadaĢ 

çevresindeki etkin kadın karakterlerden Bertha, zengin ve zayıf mizaçlı George 

Dorset ile evlenerek kimsenin meydan okumayı göze alamayacağı bir iktidara 

ve özgürlüğe sahip olmuĢtur. Genç bir Ģairle yakınlaĢmak için, Lily‟yi o arada 

kocası George‟u oyalasın diye yat gezisine davet eder. Ancak kocasına olan 

ihanetinin açığa çıkmasını engellemek için, daima rakip olarak gördüğü ve eski 

sevgilisi Selden‟dan kıskandığı Lily„e iftira atarak onu sosyetenin önünde rezil 

eder ve kovar. Bundan sonrası Lily‟nin hızla zirveden düĢüp, parasız ve çaresiz, 

yoksul bir hayata sürüklendiği acımasız bir süreçtir. Gerçi Lily‟de tesadüf eseri 

eline geçmiĢ olan, Bertha‟nın zamanında Selden‟a yazdığı aĢk mektupları 

vardır. Ancak o bunları, en çaresiz olduğu ve ölüme yaklaĢtığı son anda bile 

Selden‟ı korumak ve onun gözündeki anlamını yitirmemek için deĢifre 

etmekten ve sosyetedeki yerini ve saygınlığını geri kazanmaktan vazgeçer. Bu 

aĢk artık Selden‟dan bağımsız olarak, anlamını kendisinde bulan bir aĢk haline 

gelmiĢtir ve Lily için ahlaki bir yön kazanmıĢtır. AĢkın Lily‟de yarattığı bu 

bilinç, onun tutunduğu biricik dayanak olur. Son aĢamada, kendini açlık ve 

sefaletten kurtarmak için mektupları Bertha‟ya karĢı kullanmaya ve eski Lily 

Barth‟ı Selden‟ın hatırasına emanet ederek yeni benliğiyle yola devam etmeye 

karar vermiĢtir. Ancak tam bu adımı atacakken, yapacağının yalnızca Selden‟a 

değil fakat kendine bir ihanet olacağını anlar. Bu yüzden hayatını kurtaracak 

olsa bile bu mektupları bu amaçla kullanmaktan vazgeçip onları yok etmeyi 

seçer: 

O an eski benliğini onunla bırakıp ileriye gidemeyeceğini anladı: 

aslında o benlik onunla [Selden‟le] yaĢasa da, hala kendisine ait 

olmaya devam etmeliydi. (Wharton 326) 

Gerçeklik ilkesinin dayattığı acımasızlık ve ikiyüzlülüğün Lily Barth‟ı 

sürüklediği bu trajik yokluk boyutu aslında Wharton tarafından karakterinin 
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yaĢadığı bir aydınlanma süreci olarak da konumlanır. Sonda görüldüğü gibi 

estetik ve soyut boyutta yaĢanan bu aĢk ona bir ahlak bilinci kazandırır. YapmıĢ 

olduğu „son seçim‟ nihayetinde onu ölüme götürecek olsa da, onu sosyete denen 

yapının maddi ve manevi kıskaçlarından kurtarıp kendini ve dünyayı yeniden 

görmesini sağlar.  Bu daha önce hiç hissetmediği bir duyumsal doyumdur. Bu 

bakımdan, Wharton‟un karakteri için ölümü seçmek belki de bir bakıma bu 

hazzı ve kendi estetik anlamını sonsuz kılmak demektir: 

KeĢke hayat, ona dünyadaki tüm sevgi ve yaĢanmıĢlıklarla bir 

bağının olduğunu hissettiren, kaybedilmiĢ tüm fırsatlara dair bu 

trajik ama tatlı görü ile sona erebilseydi. (338) 

Böylesine çok yönlü bir uyanıĢın mümkün olabileceğini hayal bile 

edemezdi: Sanki tüm geçmiĢ kendini bir sürü farklı bilinç 

boyutunda yeniden canlandırıyordu. (339) 

 

SONUÇ: KAHRAMANIN TRAJEDĠSĠ VE BĠREYĠN DOĞUġU 

Görülmektedir ki Edith Wharton‟ın Lily Barth‟ı ve Jack London‟ın 

Martin Eden‟ı aĢk tecrübesini tüm hazzı ve acısıyla yaĢamıĢ ve toplumsal çıkar 

iliĢkileri üzerinden kurgulanan hegemonik bir gerçeklik ilkesinin taleplerine ve 

mantığına yabancılaĢmıĢlardır. Theodore Dreiser‟ın Kızkardeşim Carrie‟sinden 

farklı olarak, her iki romanda da, aĢk olgusu karakterler için gerçeklik ilkesinin 

tahakküm alanından özgürleĢmede gereken bilinci ortaya çıkartan temel bir 

deneyimdir. Karakterlerin sonu trajik de olsa, bu son onların doğru bir ahlaksal 

bilince ulaĢmaları sonucunda, kaçınılmaz olarak, kendi bireyselliklerini ve 

özgürlüklerini seçmeleridir. Bu yüzden de okuyucu her iki roman karakterinin 

bireyselliğini aynı zamanda biraz da kahramanca görür. Theodore Dreiser‟da 

ise, romanın sonunda, benzer bir bilinçlenmenin trajik sonucuna karĢı 

baĢkarakter Carrie uyarılır. Bu bakımdan Dreiser‟ın baĢkarakteri diğerleri gibi 

benliğinden taviz vermeyerek trajik bir kahramana dönüĢmek yerine, benliğini 

dıĢ dünya ile uzlaĢtırmaya, bireysel arzularını toplumsal bir boyutta, kabul 

edilebilir bir ifade biçimine dönüĢtürmeye yönlendirilir. Bu bakımdan Carrie 

karakteri bir kahraman değil, yabancılaĢmayı aĢması gereken bir birey olarak 

anlam kazanır.    

Herbert Marcuse gibi, Frankfurt Okulu‟nun önemli kuramcılarından Max 

Horkheimer‟ın Akıl Tutulması (1986) adlı ünlü çalıĢmasında, “Bireyin YükseliĢi 

ve DüĢüĢü” adlı bölümde ileri sürdüğü üzere belki de “bireyin tarihi hala 

yazılmamıĢtır.” (Horkheimer 146). Horkheimer burada Yunanlı kahramanı 

bireyin ilk örneği olarak ele alır ve onu Ģöyle tarif eder:   

Bu gözüpek ve kendine güvenen kahraman sağ-kalma savaĢından 

baĢarıyla çıkmakta ve kendini kabileden ve geleneklerden 

kurtarmaktadır. Jacob Burckhardt gibi tarihçiler için, böyle bir 
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kahraman, azgın ve bilinçsiz bencilliğin temsilcisidir. Bununla 

birlikte, kahramanın sınırsız egosu tahakküm ruhuna can verir ve 

bireyin toplulukla ve törelerle olan çatıĢmasını yoğunlaĢtırırken, 

kahraman kendi egosuyla dünya arasındaki çeliĢkinin niteliğini 

anlayamaz ve bu yüzden sürekli olarak aynı tuzaklara düĢer. (146) 

Bu bağlamdan bakıldığında, Martin Eden ve Lily Barth karakterlerinin 

benlik bilinci toplumsallığın mantığını reddedip onları trajik bir boyuta 

sürüklenmiĢtir. Onları toplumsal ile bağlarını korumaktan ve sürdürmekten 

vazgeçiren Ģey kendi benlikleri ve dıĢ dünya arasındaki yabancılaĢmanın dehĢet 

verici ve aĢılamaz gerçekliğidir. ĠĢte bu bilinç kahramanın doğal trajedisidir. 

Horkheimer‟a göre de “trajik kahraman, kabile ile üyeleri arasındaki çatıĢmadan 

doğmuĢtur, bireyin her zaman yenik düĢtüğü bir çatıĢmadır bu.”(146)  

Sanki bu çatıĢmada bireyin yenik düĢmesinin kaçınılmaz olması onun 

kendi egosu ve dıĢ dünya arasında bir uzlaĢım sağlamayı reddetmekten duyduğu 

hazdan da kaynaklanmaktadır. Bu haz kahramanlığın hazzıdır çünkü bireyin 

bilinci topluma yabancılaĢmayı göze alacak özgürlüğe ve güce ulaĢmıĢtır. 

Ancak bu kahramanlık hazzı bireyin aĢıp geçmesi gereken bir hazdır. 

Horkheimer‟a göre de bireyin bireyselliğe ulaĢmasında kahramanın trajedisi bir 

varıĢ olarak değil bir aĢama olarak düĢünülmelidir. Ona göre “kahramanın 

hayatı gerçek bireyselliğin somutlanıĢı olmaktan çok, bireyselliğin doğumunun 

habercisidir” ve “varlığın korunması ile fedakarlığın bu evliliğinden birey 

doğacaktır.” (146)  
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HEMġĠRELERDE DUYGUSAL ĠġÇĠLĠK: NĠTEL BĠR ARAġTIRMA 

 

Emine ġENER

 

Ramazan ERDEM


 

Serap Selver KĠPAY


 

ÖZET 

Amaç: Sağlık hizmetlerinin sunumunda ve bakımda anahtar rol oynayan 

hemĢirelikte, duygusal iĢçilik önemli bir konu olmuĢtur. HemĢirelerin çoğu 

zaman karĢılaĢtıkları olumsuz iletiĢim atmosferine rağmen sağlıklı bir bakım 

süreci için duygularını yönetmeleri gerekmektedir. Bu çalıĢma, yoğun olarak 

hastalarla yüz yüze iletiĢim kurmalarından dolayı duygusal iĢçilik yaĢadıkları 

düĢünülen hemĢirelerle gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Yöntem: AraĢtırma, nitel araĢtırma desenlerinden biri olan “olgu bilim” 

deseni ile yürütülmüĢ olup veri toplama aracı olarak odak grup görüĢmesi 

kullanılmıĢtır. Böylece, bakım sürecinde duygusal iĢçilik olgusunu betimleme, 

katılımcıların bakıĢ açılarını anlama ve yansıtma amaçlanmıĢtır. 

Bulgular ve Sonuç: AraĢtırmada, katılımcıların görüĢleri doğrultusunda; 

duygusal iĢçiliği yoğun olarak yaĢadıkları, ekip arkadaĢlarının duygusal iĢçilik 

stratejilerini önemli ölçüde etkilediği, hekimlerin ekipte önemli bir değiĢken 

olduğu, toplumun mesleğe bakıĢının olumlu bir değiĢim içinde olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal ĠĢçilik, HemĢire, ĠĢ yerinde Duygular, 

Odak Grup. 

 

 

EMOTIONAL LABOR OF NURSES: A QUALITATIVE STUDY 

ABSTRACT  

Objectives: Emotional labor has been an important issue in nursing that 

it plays a key role in delivery of health services and patient care. Although 

nurses often meet the atmosphere of negative communication, they must 

manage their feelings for a healthy care process. This study includes the nurses 

                                                           
 Öğr. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik Bölümü. 
 Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi 

Bölümü. 
 Yrd. Doç., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik 

Bölümü. 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM EKĠM 2013 

 

22 
 

because of face to face communications with patients, nurses have been thought 

as experiencing intensive emotional labor. 

Methods: The research was conducted with phenomenology pattern as 

one of qualitative research methods and data was collected through focus group 

discussions. Thus, it was aimed to describe emotional labor phenomena in care 

process, to understand the participants‟ viewpoint and reflections. 

Results and Conclusion: According to participants‟ opinions in this 

study, it was found that nurses were experienced intensive emotional labor, they 

were affected emotional labor strategies of team members, physicians were an 

important variable in the team, society‟s viewpoint to the profession was in a 

positive change. 

Key Words: Emotion Labour, Nurse, Emotion in Workplace, Focus 

Group. 

 

GĠRĠġ 

Kuramsal ve yöntemsel olarak oldukça çeĢitlilik gösteren ve sayıları hızla 

artan çalıĢmalar, iĢ yerlerinde duyguların önemli rolünü keĢfetmeye baĢlamıĢtır. 

ĠĢ yerinde duygu çalıĢmalarının özellikle odaklandığı alanlardan biri “duygusal 

iĢçiliktir” (emotional labor). “Duygusal yönetim” (emotional management) veya 

“duygusal çalıĢma” (emotional work) olarak da adlandırılan duygusal iĢçilik; 

çalıĢanlardan “duygusal gösterim kuralları” (emotional display rules) 

çerçevesinde, iĢlerinin bir parçası olarak sergiledikleri duygular, bu bağlamda 

ortaya koydukları duygusal düzenleme yöntemleri ve çalıĢanların içsel duygu 

durumları gibi farklı süreçleri yansıtan çok boyutlu bir kavramdır. Duygusal 

iĢçilik konusunu kapsamlı bir Ģekilde ilk defa gündeme getiren Hochschild‟e 

göre duygusal iĢçilik; “iĢ gereği duyguların diğerleri tarafından gözlenecek 

Ģekilde düzenlenerek, yüzsel ve bedensel gösterimde bulunmak” tır. 

Hochschild‟i takiben, oldukça farklı meslek grupları bağlamında yürütülen 

çalıĢmalar, duygusal iĢçiliğin temel boyutlarını, bireysel veya iĢ temelli 

öncüllerini ve çalıĢan veya örgüt için sonuçlarını ortaya koymaya baĢlamıĢtır 

(Çukur 2009). 

Hochschild‟e (1983) göre duygusal iĢçilik;  baĢkalarının kendilerini, 

keyifli ve güvenli bir yerde olduklarını hissettirmek amacıyla duyguları 

bastırmaktır. Duygusal iĢçilik üç karakteri ile tipiktir (Hochschild 1983; Smith, 

Lorentzon 2007; Gray 2009): 

 Halkla yüz yüze ya da sesle kontakt kurmak için ,  

 Diğer çalıĢanların duygu durumu üzerinde baskı oluĢturmak için, 
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 ĠĢveren, eğitim ve denetim yoluyla, iĢçi duygusal faaliyetleri üzerinde 

kontrol derecesine sahip olmak için kullanılır. 

Duygusal iĢçilik; hizmetin sunulması esnasında müĢterilerle yaĢanan 

etkileĢimde kurum tarafından talep edilen duyguların sergilenmesi durumudur. 

Bu tanımda dört temel nokta öne çıkmaktadır. Ġlk olarak, duygular etkileĢimci 

model üzerinden ele alınmaktadır. Yani, kiĢiler duygularını sosyal çevreyi 

algılayıĢ biçimlerine göre Ģekillendirirler. Ġkinci nokta, yine etkileĢimci model 

çerçevesinde, bireyin hissettiği duygular ile kurum tarafından talep edilen 

duygular arasında bir uyum olsa bile, bireyin yine de bu duyguları sergilemek 

için belirli bir çaba sarf etmek zorunda olmasıdır. Üçüncü olarak, bir kez 

sergilenen duygu artık bir piyasa malı (meta) halini almıĢtır ve hizmet veren 

çalıĢan artık sunulan hizmetin bir parçası haline gelmiĢtir. Dördüncü ve son 

nokta, duyguların ne zaman ve nasıl sergileneceğine dair belirlenmiĢ kurallar 

bulunmaktadır. Hochcschild bu kuralları “hissetme kuralları” (feeling rules) 

olarak tanımlamıĢtır. Hissetme kuralları sosyal yapının Ģekillendirdiği 

kurallardır. Pek çok durumda nasıl davranacağımızı veya bizden nasıl 

davranmamızın beklendiğini biliriz; örneğin, ne zaman birine kızma hakkımız 

olduğunu, yakınlarımızı kaybettiğimizde üzülmemiz veya Ģanslı olduğumuza 

sevinmemiz gerektiğini bildiğimiz gibi. Bu kurallar belirli bazı durumlara ve 

mesleklere göre değiĢebilmektedir (Güngör 2009). 

Özellikle insanlarla doğrudan iliĢkili mesleklerde ve sınır birimde çalıĢan 

iĢgörenlerde, kolay anlaĢılmayan “insan” faktörünün iĢin odağında olması, 

müĢteri ile iliĢkilerdeki “yardım edici” rolün, müĢterinin duygusal taleplerini de 

kapsaması, bu mesleklerde duygusal tükenme belirtilerinin artmasına ve 

hızlanmasına yol açmakta, bu nedenle “duygu iĢçiliği” kavramı bu tükenmenin 

önüne geçebilecek açılımları sunabilmektedir. Duygu iĢçiliği ile duygusal 

tükenme arasındaki pozitif iliĢkiler Zapf (2002) tarafından da ortaya 

konulmuĢtur (Aktaran: ġengül 2009). 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda ve bakımda önemli bir yeri olan 

hemĢirelikte duygusal iĢçilik önemli bir konu olmuĢtur. Balton (2001) 

hemĢireliğin geniĢ kapsamlı duygusal çalıĢmalarla iliĢkilendirilmiĢ 

mesleklerden biri olarak belirtmektedir. Mitchell ve Smith (2003) duygusal 

iĢçiliği “hemĢirelik imajının bir bölümü” olarak nitelendirmektedir. Castro 

(2004) ise, hemĢirelerin iĢlerinde duygusal iĢçilikle yüzleĢmeleri gerektiği 

yorumunu yapmaktadır (Aktaran: Mann ve Cowburn 2005). 

Sağlık hizmeti veren profesyonellerden en çok talep edilen karakteristik 

özelliklerden biri, iĢ gereklerinin yerine getirilmesinde duyguların ifadesinin 

yönetimidir. Diğer taraftan, yapılan bir çalıĢmada, sağlık hizmeti verenler 

arasındaki iĢgücü devrini, iĢin kendi doğası gereği olan duygusal taleplerin 

alevlendirdiği de ortaya konulmuĢtur. Hatta hasta-hekim etkileĢiminin % 80 

inin, hekimin duygusal emeğinin performansı ile iliĢkili olduğu da 
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belirtilmektedir. MüĢterilerin, iliĢkilerde empati veya ilgi arayıĢlarının ve 

duygusal taleplerinin belki de bir gereği olarak duygu iĢçiliği, açık veya zımni 

olarak, hizmet verenlere bir görev olarak yüklenmiĢtir. Bu anlamda, müĢteriye 

mümkün olan en iyi hizmeti sunabilmek, duyguların iyi yönetimi ile mümkün 

olabilmektedir (ġengül 2009). 

Yüzyıllar boyu, gerek doğu, gerekse batı kültürlerinde kadının, bakım 

sağlayıp koruyan, yardım eden rolü ağır bastığı için, “duygusal iĢçilik” kavramı 

daha fazla olarak hemĢireler üzerinde yapılan çalıĢmalarla açıklanmaya 

çalıĢılmıĢ ve hemĢirelikteki duygusal iĢçilik kavramı kalıcı bir popülerlik 

kazanmıĢtır. (Mann, Cowburn 2005; Gray 2008; Gray, Smith 2008).  Ancak 

verilen hizmetin teknik bir boyutu da söz konusu olduğunda, verilen hizmetin 

duygusal boyutu çoğunlukla ihmal edilebilmekte, hatta bu ihmal durumunun; 

iĢin layığı ile yerine getirilebilmesi için ve duygulardan arınmıĢ olarak iĢe tam 

olarak odaklanılması açısından gerekli olduğu da ileri sürülebilmektedir (ġengül 

2009).  

Ülkemizde yapılan bir çalıĢmada, hemĢirelerin en çok derinlemesine, en 

az ise bastırma davranıĢını kullandıkları ve duygusal emek davranıĢ ölçeğinin 

üç alt boyutu olan derinlemesine, rol yapma ve bastırma davranıĢları ile 

bağımsız değiĢkenler (kiĢisel-mesleki özellikler) arasında anlamlı iliĢkilerin 

olduğu saptanmıĢtır (Değirmenci 2010). 

Ülkemizde konu ile ilgili çalıĢma sayısı az olması nedeniyle nitel 

araĢtırma deseniyle planlanıp yürütülmüĢ bu çalıĢmanın yerel literatüre önemli 

bir katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

 

AMAÇ 

KiĢinin yaptığı iĢ, olumlu duyguların gösterilmesini veya olumsuz 

duyguların gizlenmesini gerektiriyorsa bu iĢi “duygu iĢi”, bu iĢi yapan kiĢiyi ise 

“duygu iĢçisi” olarak tanımlamak gerekmektedir. Sağlık organizasyonlarında 

hizmeti veren profesyonellerden en çok talep edilen karakteristik özelliklerden 

biri, iĢ gereklerinin yerine getirilmesinde duyguların ifadesinin yönetimidir. 

Diğer taraftan, yapılan bir çalıĢmada, sağlık hizmeti verenler arasındaki iĢgücü 

devrini, iĢin kendi doğası gereği olan duygusal taleplerin alevlendirdiği de 

ortaya konulmuĢtur hastaların, iliĢkilerde empati veya ilgi arayıĢlarının ve 

duygusal taleplerinin belki de bir gereği olarak duygu iĢçiliği, açık veya zımni 

olarak, hizmet verenlere bir görev olarak yüklenmiĢtir.   

Bu çalıĢmada, sağlık organizasyonlarında önemli bir insangücü olarak 

karĢımıza çıkan hemĢirelerin duygu iĢçiliğini, cinsiyet, öğrenim durumu, çalıĢan 

iliĢkileri, geleneksel ve modern hemĢirelik imajı bağlamında nitel araĢtırma 

deseni ile derinlemesine incelemek amaçlanmıĢtır. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalıĢma, nitel araĢtırma desenlerinden biri olan “olgu bilim” deseni ile 

yürütülmüĢ olup veri toplama aracı olarak odak grup görüĢmesi kullanılmıĢtır. 

Olgu bilim çalıĢmalarında genellikle belli bir olguya iliĢkin bireysel algıların 

veya perspektiflerin ortaya çıkarılması ve yorumlanması amaçlanır. Nitel 

araĢtırma, tümevarımcı bir yaklaĢımla, olayları ve olguları doğal ortamları 

içinde betimleme, katılımcıların bakıĢ açılarını anlama ve yansıtma üzerine 

odaklanan araĢtırma yaklaĢımıdır. Nitel araĢtırma yöntemlerinin doğal ortama 

duyarlı olması, araĢtırmacının katılımcı rolü olması, bütüncül bir yaklaĢıma 

sahip olması, algıların ortaya konmasını sağlaması, araĢtırma deseninde 

esnekliği olması diğer önemli özellikleridir. (Çokluk 2011). Nitel araĢtırmalarda 

derine gidilerek, yüzeyin altındaki çıkarmak esastır (KuĢ 2009).   

Odak grup görüĢmeleri, son yıllarda eylem araĢtırmalarında sıklıkla 

kullanılan nitel bir veri toplama tekniğidir. Odak grup görüĢmelerinin temel 

çıkıĢ noktası, sosyal psikoloji ve iletiĢim teorileridir (Çokluk 2011). Bu yöntem 

genel olarak bilgilerin açığa çıkarılması için geliĢtirilmiĢ karmaĢık bir yapıya 

sahiptir (Yüksel ve diğerleri 2007). Odak grup görüĢmelerinin amacı, belirlenen 

bir konu hakkında katılımcıların bakıĢ açılarına, yaĢantılarına, ilgilerine, 

deneyimlerine, eğilimlerine, düĢüncelerine, algılarına, duygularına, tutum ve 

alıĢkanlıklarına dair derinlemesine, detaylı ve çok boyutlu nitel bilgi edinmektir 

(Çokluk 2011). Odak grup görüĢmesi diğer görüĢme türlerine göre daha fazla 

planlama gerektirir. Bu insanları bir araya getirmek ve yeterli kayıt becerisi 

oldukça zaman alıcıdır. Bu görüĢmelerde grup baĢına önerilen kiĢi sayısı 

genellikle altı ile on kiĢi arasındadır, ancak bu sayının bazen çıktığı bazen de 

dörde kadar indiği görülmektedir (KuĢ 2009).  

Katılımcılar 

Odak grup görüĢmeleri için uygun katılımcı sayısı, Çokluk‟un 

aktardığına göre; Byers ve Wilcox‟a göre (1988) 8-12 kisi, MacIntosh‟a göre 

(1981) 6–10 kiĢi, Kitzinger‟e göre (1995) 4–9 kiĢi, Goss ve Leinbach‟a göre 

(1996) 15 kiĢi, Morgan (1997) ve Gibbs‟e göre (1997) 6–12 kiĢi, Edmunds‟a 

göre (2000) 8– 10 kiĢidir. Katılımcı sayısı ile ilgili farklı görüĢler olsa da, 

genellikle bu çalıĢmaların az sayıda katılımcı ile gerçekleĢtirilmesi 

gerekmektedir. Bu sayı da genellikle 4 ile 10 kişi arasında değiĢmektedir. 

Edmunds‟a göre (2000) grubun 10 kiĢiden fazla olması grubun dinamiğini 

düĢürebilmekte, katılımcılar arasındaki etkileĢim etkisini yitirebilmekte ve 

grubun kontrolü daha da zorlaĢabilmektedir. 

ÇalıĢmada odak grup görüĢmesi için; bir kamu hastanesinde hasta 

dolaĢımının ve çeĢitliliğinin fazla olduğu acil serviste görev yapan 6 (2 erkek ve 

4 kadın) hemĢire ile görüĢülmüĢtür. AraĢtırma öncesi katılımcıların onamları 

hem araĢtırma yapabilmek hem de ses kayıt cihazı kullanımı için alınmıĢtır.  
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Verilerin Toplanması  

GörüĢmede, olguya iliĢkin olarak literatür taraması sonucunda elde edilen 

bilgiler ıĢığında hazırlanan soru formu kullanılmıĢtır. AraĢtırmacı tarafından 

aĢağıda sunulan dört ana baĢlık doğrultusunda katılımcılara sorular 

yöneltilmiĢtir. Ayrıca beĢ sosyo-demografik özelliği belirleme yönelik soru da 

sorulmuĢtur. GörüĢmede öncelikle katılımcılara kavram tanıtılmıĢtır. 

YaĢadıkları duygu durumunun “duygusal iĢçilik” kavramı ile tanımlandığını ilk 

kez duyan grup üyelerine, hazırlanan temel soruların dıĢında süreç içinde 

konuyu derinleĢtiren, konuĢmanın akıĢına göre baĢka sorularda sorulmuĢ ve 

yanıtlar alınmıĢtır.    Katılımcılara yöneltilmiĢ yanıtlar hem yazılarak hem de 

bilgisayar ortamında sesli olarak kaydedilmiĢtir. Katılımcılar ile 60 dakikalık 

bir görüĢme yapılmıĢtır. GörüĢme aĢağıdaki baĢlıklar kapsamında sorulan 

sorularla yürütülmüĢtür. 

1. Sizce duygusal iĢçilik nedir? 

2. Sizce hemĢirelikte rutin olarak yaĢanan duygusal iĢçilik durumları 

nelerdir?  

3. Sizce toplumun geleneksel ve modern hemĢire imajı değiĢmiĢ midir? 

Eğer değiĢim söz konusu ise, bu değiĢim duygusal iĢçiliğinizi 

etkilemekte midir? 

4. Sizce cinsiyetin ve hemĢirelik üzerindeki etkisi nedir?  

 

Verilerin Analizi 

Kayıtlar bilgisayar ortamında depolanmıĢ olup, araĢtırmacı tarafından ses 

dosyası metin dosyasına dönüĢtürülmüĢtür. Metin dosyası, içerik analizi 

yönetimiyle analiz edilip değerlendirilmiĢtir. Ġçerik analizi, sözel ve yazılı 

verilerin belirli bir problem veya amaç bakımından sınıflandırılması, 

özetlenmesi, belirli değiĢken veya kavramların ölçülmesi ve bunlardan belirli 

bir anlam çıkarılması için taranarak kategorilere ayrılmasıdır. Ayrıca çalıĢmada 

katılımcıların görüĢleri birebir alıntılanarak (cinsiyet ve katılımcı numaraları da 

belirtilerek) bulgular zenginleĢtirilmiĢtir. 

 

BULGULAR ve TARTIġMA 

Katılımcıların izinleri doğrultusunda kayıt cihazına kaydedilmiĢ ve 

deĢifresi yapılan odak grup görüĢmesi daha sonra “bulgulara” 

dönüĢtürülmüĢtür. Bulgular; 

 Duygusal ĠĢçiliğin Tanımlanması 
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 HemĢirelikte Duygusal ĠĢçilik Rutinleri 

 Geleneksel ve Modern HemĢire Ġmajı 

 Cinsiyet ve HemĢirelik baĢlıkları altında değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırmaya katılmayı kabul eden katılımcıların sosyo-demografik özellikleri 

Tablo 1.‟de verilmiĢtir.  

Tablo 1. AraĢtırma Grubunun Sosyo-Demografik Özellikleri 

Katılımcı 

No 

YaĢ Cinsiyet ÇalıĢma 

yılı 

Öğrenim 

durumu 

ÇalıĢtığı  

birim 

1 32 Erkek 11 Lise Acil servis 

2 35 Kadın 16 Önlisans Acil servis 

3 32 Kadın 11 Ömlisans Acil servis 

4 32 Kadın 14 Önlisans Acil servis 

5 30 Erkek 10 Lisans Acil servis 

6 34 Kadın 15 Lisans Acil servis 

 

AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin önemli bir kısmı önlisans mezunu olup 

ortalama 12 yıllık çalıĢma sürelerine sahiptirler. Tamamı acil serviste 

çalıĢmaktadır. Acil servisle hastanede acil vakaların ilk kabul edildiği tanı, 

tedavi ve bakımlarının yapıldığı servisler olup duygusal iĢçiliğin yoğun olarak 

yaĢandığı düĢünülen birimlerdir.  

Katılımcıların Duygusal ĠĢçiliğe ĠliĢkin GörüĢleri 

Duygusal ĠĢçiliğin Tanımlanması 

Duygusal iĢçilik yüz yüze ve sesle kontak kuranlar, çalıĢanların üzerinde 

kontrolü olan eğitimci ve yöneticiler, çalıĢanların birbirine yönelik duygu 

durumları olmak üzere üç özelliği ile karakterizedir (Gray 2009).  Öznesi insan 

olan sağlık sektörünün müĢterileri kabul edilen hasta ve yakınları, hizmet 

alımları esnasında verilen hizmetin içeriği kadar sağlık çalıĢanları ile olan 

etkileĢim düzey ve standartlarıyla her geçen gün biraz daha fazla 

ilgilenmektedir. Özel sektörün daha fazla piyasaya girmesi, kamu sektöründe 

performansa dayalı ücret sistemi, akreditasyon uygulamaları gibi etkenler 

nedeniyle “müĢteri memnuniyeti” sağlık kuruluĢları için birincil amaçlar 

arasındadır. Sağlık sektöründe talebin daha çok arzı sağlayanlarca belirlenmesi 

ve kalite konusunda genellikle talep edenlerin yetkin olmamasından 

kaynaklanan yapısal faktörlerin de etkisi ile müĢteri tatminini belirleyen en 
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önemli ölçütlerden birisi duygusal iĢçilik davranıĢlarının yoğunluğu olmuĢtur 

(Çaldağ 2010). 

AraĢtırma grubundaki katılımcıların ifadeleri dikkate alındığında yoğun 

olarak duygusal iĢçilik yaĢadıkları ve yüzeysel rol yatıkları söylenebilir. Ayrıca 

çalıĢılan kurumun özelliğine göre de sergilenen duygusal iĢçilik stratejilerinin 

değiĢtiğini belirtmiĢlerdir.  

Odak grup görüĢmesine katılan erkek  (E) ve kadın (K) hemĢirelere 

duygusal iĢçilik sizce nedir diye sorulmuĢ ve Ģu yanıtlar alınmıĢtır: 

o “Hastayla empati kurma çabası.(E,5) 

o Maske takma.(K,2) 

o Kişiliğimden kayıp…” (K,3) 

o “Devlet hastanesi özel hastane gibi değil devlet hastanesinde 

çalışmaya başladığımdan beri daha rahatım.” (K,4) 

o “İlk yıllarımda çok fazla çatışma yaşıyordum. Duygularımı 

dengeleyemiyordum. Ama ilerleyen yıllarda değişti. 

Duygularımı yönetmeye başladım.”(E,1) 

AraĢtırma grubunda yer alan hemĢirelerin en az 10 yıllık oldukları 

dikkate alınırsa“İlk yıllarımda çok fazla çatışma yaşıyordum …” ifadesinin 

literatür ile paralel olduğu söylenebilir. Çünkü yaĢ artıkça duygusal zekânın 

artığı, bu doğrultuda duygusal iĢçilik stratejilerini kullanma ve sergileme 

becerisi olumlu yönde değiĢtiği belirtilmektedir. Ayrıca, Seçer ve Tınar (2004) 

tarafından kamu ve özel kesimde çalıĢan hemĢireler üzerinde yapılan çalıĢmaya 

göre, özel sektörde çalıĢan hemĢirelerin duygusal iĢçilik gösterme düzeyleri 

kamu sektöründekilere oranla daha yüksektir ve özel sektörde çalıĢanların 

derinlemesine davranıĢ gösterme eğilimleri fazladır (Aktaran: Oral Köse 2011). 

HemĢirelikte Duygusal ĠĢçilik Rutinleri 

AraĢtırma grubunun mesleklerine bakıĢları da duygusal iĢçilik 

stratejilerini etkilemektedir. Bu doğrultuda otonom çalıĢma samimi davranıĢ 

gösterme olasılığını artırmaktayken, doktora bağımlı çalıĢma iĢçiliğin yoğun 

olarak yaĢanmasına neden olmaktadır. Ayrıca ekipteki diğer üyelerin 

sergiledikleri davranıĢlar da bireylerin sapkın davranıĢ göstermesine neden 

olmakta ve duygusal sapma yaĢamaktadırlar. 

HemĢirelik hizmetlerinin sunum biçimi dolayısıyla hemĢirelerin hasta ve 

sağlıklı bireylere hizmet verirken sergiledikleri davranıĢlar da toplumdaki 

bireylerin hemĢirelik imajını etkilemektedir. 1992-1993 yıllarında “Ġstanbul 

Üniversitesi Öğretim Üyelerinin HemĢireliğe ĠliĢkin Ġmgeleri” incelenmiĢ, 

öğretim üyelerinin, hemĢirelerin “kadın” ve “iyilik melekleri” olduğu 

önermesine %75.8 oranında katıldıkları, özellikle otonomi gerektiren rol ve 
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iĢlevlere çekimser ya da olumsuz yaklaĢtıkları, hemĢirelik temel eğitiminin 

üniversite ortamında yer almasının kabul gördüğü saptanmıĢtır (Çınar, Demir 

2009). 

Toplumun hemĢirelik mesleği hakkındaki görüĢ ve düĢünceleri 

hemĢireleri özel ve iĢ yaĢamlarında da etkilemektedir. Daha çok doktor 

yardımcılığı olarak algılanan meslek ikincil sayılmaktadır. Doktorun söylediğini 

güler yüzle yapan, Ģefkatli iyi, anne-hemĢire, iyi hemĢire, olarak bilinmektedir. 

Ancak gece ve gündüz her türlü insanla iliĢki içinde iĢ yapmaları hemĢirelerin 

özel yaĢantılarına olumsuz yansımaktadır. Toplumda hemĢireyi eĢ olarak 

seçmek istemeyenler, oğlunun hemĢire ile evlenmesine karĢı çıkanlar vardır. 

HemĢireliğin saygın bir meslek olduğuna dair toplumsal direnç azalsa da halen 

varlığını sürdürmektedir. 

Odak grup görüĢmesine katılan hemĢirelere duygusal iĢçilik rutinleri 

sorulmuĢ ve Ģu yanıtlar alınmıĢtır: 

o “Kadın hastalarla daha fazla sorun yaşıyoruz.” (E,5) 

o “Hastalar hep doktorun söyledikleri ile ilgileniyor hemşirelerin 

söylediklerine dikkat etmiyorlar. Doktorlara da aynı şeyi 

yapıyorlar. Örneğin hastaya dönüp “sana şimdi bir serum 

takacağım hiçbir şeyin kalmayacak” diyor. Sonra arkasını 

dönüp “hemşire hanım bir serum tak” diye sesleniyor.” 

Doktor bile iletişim sürecinde sadece hasta ve kendisi var 

zannediyor….  Genelde doktorlar hastaları destekleyip bizi 

öteliyorlar…. (K,6) 

o “Bazen çok kızgınlık duyup öfkeleniyorum… duygularıma çok 

sahip çıkamıyorum ve hastalar sürekli bir şeyler talep 

ediyor…” (K,2) 

o “Hasta beni takdir ettiğinde motivasyonum artıyor.” (K,3) 

o “Nöbetteki doktora göre duygusal işçilik yapma durumum 

değişiyor. Nöbetin kalitesini belirleyen ekipteki 

arkadaşlarımız. Bazen nöbet arkadaşlarından kaynaklı 

istemeden hastalarla tartışabiliyorum ve yoğun duygusal 

işçilik yaşıyorum.” (K,4) 

o “Ekipte sürekli kavgacı bir yaklaşım sergileyen biri olunca beni 

çok etkiliyor.” (K,4) 

o “Ben yoğun bakım servisinde çalıştığım dönemlerde kendimi 

daha iyi hissediyordum. Servisin yapısı ve özel olması daha az 

duygusal işçilik yaşamamıza neden oluyor.” (K,6) 
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Benzer Ģekilde literatürde duygusal iĢçilik ile iĢ doyumu arasında negatif 

bir iliĢkinin olduğu belirtilmektedir (Yanga ve Chang 2008; Pugliesi 1999). 

Sönmez (2006)‟in acil serviste çalıĢan hemĢirelerin tükenmiĢlik düzeylerinin 

belirlenmesine yönelik yaptığı araĢtırmasında hemĢirelerin duygusal tükenme 

ve duyarsızlaĢma puanlarının sosyal aktiviteye katılma durumu ile iliĢkili 

olduğu; sosyal aktiviteye katılmayanların tükenme ve duyarsızlaĢma ortalama 

puanlarının, hastane dıĢında sosyal aktiviteye katılanlara göre yüksek olduğu ve 

bunun da istatistiksel yönden anlamlı olduğu saptanmıĢtır. Yine aynı 

araĢtırmada hastane dıĢında sosyal aktiviteye katılamayan hemĢirelerin kiĢisel 

baĢarı puanlarının da düĢük olduğu bulunmuĢtur.  

Geleneksel ve Modern HemĢire Ġmajı 

HemĢirelik mesleği birey, aile ve topluma sunulan bir hizmettir. Bir 

mesleğin geçerli olan statüsü o mesleği oluĢturan grubun toplumdaki imajı ile 

yakından bağlantılıdır ve meslek üyeleri için büyük önem taĢır (Sönmez 2006). 

Toplumun hemĢirelik imajı hakkındaki görüĢü, hemĢirelik mesleğini ve 

meslek üyelerini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Bireyler herhangi 

bir meslek üyesinde gördükleri veya yaĢadıkları bir deneyimden yola çıkarak o 

meslek ve üyeleri hakkında bir sonuca varmaktadırlar. Nitekim hakkında en 

fazla genelleme yapılan mesleklerden biri hemĢirelik mesleğidir (Çınar, Demir 

2009). 

AraĢtırma grubundaki hemĢirelerin mesleki imajdaki değiĢikliklerden 

olumlu olarak söz etmesi duygusal iĢçiliğin gerek öğrenim durumu gerekse 

algılanan meslek imajı ile yakından ilgili olduğunu düĢündürmektedir. 

Odak grup görüĢmesine katılan hemĢirelere geleneksel ve modern 

hemĢire imajı sorulmuĢ ve Ģu yanıtlar alınmıĢtır: 

o “Hasta yakınları bize; eski hemşireler yenilere göre daha 

sabırsız.. siz daha sabırlı ve güler yüzlüsünüz. Eskiler çok 

cadıydı diyen hasta sayısı çok fazla ve bunu etkileyen bence 

aldığımız eğitim.” (K,3) 

o “Öğrenim durumu çok önemli üniversite gerçekten çok etkiledi. 

Olgunlaşmadan hemşire oldukları için o sorunlar yaşandı.. 

toplumun hemşireliğe bakışı değişti. Artık daha olumlu bakıyor 

Toplum. Artık biz daha profesyoneliz. Ve hasta artık bunu 

kabulleniyor.” (E,5) 

o “Hemşirelik sadece doktorun dediğini yapmak değildir. Bilgi 

güçtür. Hastalar artık daha duyarlı ve sürekli sorguluyorlar. Ve 

biz bunun için sürekli kendimizi yenilemeliyiz.” (K,4) 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2013 

31 

 

Cinsiyet ve HemĢirelik  

AraĢtırma grubuna cinsiyete göre grup içinde ve bireysel olarak herhangi 

bir farklılaĢma yaĢayıp yaĢamadıkları sorulduğunda erkek hemĢirelerin 

duygusal iĢçilik stratejilerinden samimi davranıĢı yoğun olarak sergiledikleri 

yüzeysel rol yapma davranıĢı benimsemedikleri ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 

kadın hemĢirelerin bile zaman zaman hemcinsleri yerine onlarla çalıĢmayı 

tercih ettikleri nedenin ise duygusal iĢçiliği daha az yaĢamaları olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Ancak erkek hemĢireler sadece kendi hemcinsleriyle çalıĢmayı 

tercih etmekte kadınları duygusal açıdan yorucu bulduklarını ifade 

etmektedirler. Ekip içerisinde kadınların diğer ekip üyeleriyle iliĢkilerinin de 

(özellikle hekimlerle) yaĢadıkları duygusal iĢçilikten dolayı daha formal 

düzeyde olduğuna dikkat çekmiĢlerdir. 

HemĢirelik mesleği uzun yıllardır kadın mesleği olması nedeniyle kadına 

özgü bir takım metaforlarla anılmıĢtır. “melek”,  “kız kardeĢ”, “anne Ģefkati 

gösteren”. Mesleğin geliĢmesine katkıda bulunan Florance Nightingale ile 

meslek kadın mesleği gibi algılanmaya baĢlanmıĢtır. Duygusal iĢçilik kadınların 

yoğun olarak yaĢadığı ve toplumsal rollerinden kaynaklı bir tablodur. Elbetteki 

hem kadın hem hemĢire olmak durumu biraz daha yoğunlaĢtırmaktadır (Gray, 

Smith 2009). 

Odak grup görüĢmesine katılan hemĢirelere cinsiyet ve hemĢirelik iliĢkisi 

sorulmuĢ ve Ģu yanıtlar alınmıĢtır: 

o “Göreve ilk başladığım dönemlerde sen ne iş yaparsın 

diyorlardı. İlk özel sektörde çalışmaya başladım. Ama kamuda 

çalışmak her zaman avantajlı. Bizi genelde ya doktor ya da 

hizmetli zannediyorlar. (E,5) 

o “Erkek doktora muayene oluyorlar ama hemşire erkek olunca 

hastalar tepki gösteriyor çok ilginç değil mi. Erkek kadın 

doğum uzmanına muayene oluyor ben enjeksiyon yaparken 

hayır diyorlardı başlarda.”(E,1) 

o Erkek hemşirelerle çalışmayı tercih ediyorum. Kadınlarla 

anlaşmak daha zor. Biz birbirimizi kompanse edebiliyoruz. Ama 

kadınlarla çalışmak yorucu. (E,1) 

o “Doktor ve hemşire arasındaki ilişkiyi biz (erkek hemşireler) 

daha informal yaşıyoruz ama kadınlar daha formal.” (E,5) 

o “Daha güç gerektiren işlerde bizi tercih ediyorlar.” (E,5) 

o “Erkek hemşireler sorun çözmede daha etkililer. Bazen biz 

susmak zorunda bırakılıyoruz ama onlar konuşabiliyor. Erkek 

hemşireleri çoğu zaman hastalar doktor zannediyorlar.” (K,3) 
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o “Ben cinsiyet ayrımı yapmıyorum sadece kişilikleri önemli diye 

düşünüyorum.” (K,2) 

o “Ekibin tamamı erkek olursa çalışmak istemiyorum genelde. 

Çünkü gelen tüm bayan hastaların bakımlarını ben yapmak 

zorunda kalıyorum. Hastalar erkeklere yaptırmak istemiyor.” 

(K,2) 

o “Her alanda erkekler yönetici artık hemşirelikte de yönetici 

olurlar diye düşünüyorum. Artık hemşirelikte de erkek egemen 

bir tablo görülecek diye düşünüyorum.” (K,4) 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmada, sağlık sistemi içerisinde, sağlık bakım görevini üstlenmiĢ 

olan hemĢirelerin duygusal iĢçiliğe iliĢkin görüĢlerinin ortaya konulması 

amaçlanmıĢtır (cümle düĢüklüğü –hakem notu).  Hastalarla birebir ve yüz yüze 

iletiĢimlerinden kaynaklı sıklıkla duyguların iĢe koĢulduğu bu meslekte 

duygusal iĢçiliğin yaĢanması kaçınılmazdır. Yine özellikle 2007 yılı öncesine 

kadar sadece kadınların oluĢturduğu bu grup cinsiyet nedenli bir takım 

sorunlarla karĢı karĢıya gelmekte ve cinsiyet faktörünün olumsuzluklarını 

duygusal bağlamda yaĢamaktaydı.  

AraĢtırma sonucunda, görüĢmeye katılanların; duygusal iĢçiliği 

yaĢadıkları, ekip arkadaĢlarının duygusal iĢçilik stratejilerini önemli ölçüde 

etkilediği, doktorların ekipte önemli bir değiĢken olduğu, toplumun mesleğe 

bakıĢının değiĢtiğini ve olumlu bir değiĢim yaĢandığı, erkek hemĢirelere toplum 

yavaĢ adapte olduğu ve ekibe farklı bir bakıĢ açısı getirdikleri tespit edilmiĢtir. 

Bu sonuç kapsamında, hemĢirelerin sağlık ekibi içerisinde yoğun duygusal 

iĢçilik yaĢadığı diğer çalıĢmalarla ortaya konulmuĢ olsa da yaĢadıkları süreci 

adlandıramadıkları bu çalıĢmada özellikle dikkati çeken bir husustur. AraĢtırma 

süreci öncesi ve araĢtırma sonrası katılımcılardaki değiĢimden gözlenen bu 

nokta özellikle hemĢirelerin kendi duygularının farkında olma ve duygu 

yönetiminde de geliĢtirilmesi gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.  

Bu bağlamda, hemĢire, sağlık bakım sisteminin önemli bir üyesi olmakla 

birlikte her Ģeyden önce insandır ve bu nedenle önce kendini tanıyarak, diğer 

insanları anlayabilir. Bu nedenle hemĢirelik yaklaĢımları kiĢiler arası sağlıklı 

iliĢkiler kurabilme ve sürdürebilme temeli üzerine kurulmalıdır. Ekip üyelerinin 

tamamının duygu yönetimine iliĢkin bilinç kazanması, duygusal iĢçiliği 

azaltacak faktörlerden biri görülmektedir. Ayrıca toplumun mesleğe iliĢkin 

algısını olumlu yönde değiĢtirecek hususlar göz önünde bulundurulmalı ve 

meslek üyelerinin motivasyonlarını artıcı faktörler göz ardı edilmemelidir. 

Bundan sonraki çalıĢmalarda Türkiye‟deki hemĢirelerde duygusal iĢçilik 

olgusuna iliĢkin farklı belirleyicileri dikkate alarak çalıĢılması önerilebilir.  
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TÜRK HALK TÖRESĠNĠN KIRKLAR DAĞ‟INDA UYGULANIġ 

ÖYKÜSÜ VE HALK TÜRKÜSÜNE YANSIMASI 

Metin EKE

 

ÖZET 

Töre; bir toplulukta benimsenmiĢ, yerleĢmiĢ davranıĢ ve yaĢama 

biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaĢa alıĢkanlıkların, 

tutulan yolların bütünüdür. Türküler; halkın doğumdan ölüme kadar yaĢamının, 

duygu ve düĢüncelerinin melodi ile ifade edilmesidir.  

Bildirinin konusu olan bu öykü, Diyarbakır ilinde bulunan “Kırklar 

Dağı”nın arkasındaki kutsal olarak kabul edilen düzlük bir yerde geçmektedir. 

“Kırklar Dağı”  hem Hıristiyan hem de Müslüman birçok kiĢi tarafından ziyaret 

edilmektedir. Çok sayıda insan, hastalıklardan kurtulmak ve dertlerine çare 

bulabilmek ümidiyle buraya gelip dua eder, dilekte bulunurlar.  

Bir Süryani ailenin de çocukları olmadığı için, evin hanımı bir gün 

“Kırklar Ziyareti”ne gelip çocuğumuz olsun diye dilek dilemiĢ; kurbanlar 

kesmiĢ ve adak adamıĢ. Aradan bir hayli zaman geçmiĢ ve bu zengin ailenin 

çok güzel bir kız çocuğu olmuĢ. Bu Ģirin kızın adını da Suzi (Suzan) koymuĢlar. 

Annesi Suzan‟a (ı) her doğum gününde en sevdiği elbiseleri giydirir, Kırklar‟a 

götürür,  dileği kabul olduğu için dualar eder kurbanlar kesermiĢ. Suzan 

büyüyüp genç güzel kız olduktan sonra,  bir doğum gününde annesi ziyarete 

gitmemiĢ ve Suzi‟yi hizmetçilerle birlikte gönderip kurban kesmelerini istemiĢ. 

Hizmetçiler kurbanı keserken, Suzan kendisine âĢık olan Adil isimli genç 

delikanlı ile dağın arka tarafına gidip sohbet edip, hasret gidermiĢler. Hava 

kararmaya baĢlayınca Suzan Adil‟den ayrılarak ziyaret yerine dönmüĢ. Ama 

“Kırklar ziyareti” Suzan‟ın bu niyetini kabul etmemiĢ. Kafile köprüden 

geçerken bir fırtına kopmuĢ ve Suzan bu esnada Dicle Nehrine düĢmüĢ.  Suzi‟yi 

kimse bulamamıĢ ve ona âĢık olan Adil “Kırklar Dağı‟nın Düzü” adlı bu 

türküyü yakmıĢ. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Töre, Dağ, Türkü. 

 

A STORY OF TÖRE ON KIRKLAR MOUNTAIN, AND ITS 

REFLECTION IN A FOLK SONG 

ABSTRACT 

Töre is the collective word for established codes of behavior, tradition 

and custom, convention; it is an unwritten, strict code of honor by which 

traditional villagers in Anatolia are expected to live. Türkü, though loosely 
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translated as “folk song,” can be summed up as the melodic expression of 

life, feelings and thoughts. 

The story that is the subject of this paper takes place on a plain, 

considered sacred, behind Kırklar Mountain in Diyarbakır province. Kırklar 

Mountain is a place of pilgrimage for both Christians and Muslims, who go 

there to pray and make wishes for cures of disease and the solution of other 

problems.  

A woman from a well-off Assyrian family, who has been unable to 

conceive, went on a “Kırklar Pilgrimage,” where she offered a sacrifice in 

hopes of having a baby. Much time passed, and the family was blessed with a 

beautiful baby girl, who they named Suzi (Suzan). Each year, Suzan‟s 

mother would dress her in her favorite clothes, take her to Kırklar Mountain, 

and sacrifice an animal in thanks for having her wish granted. In time Suzan 

grew up into a beautiful girl. One her birthday, her mother did not make the 

pilgrimage but rather sent Suzi together with the servants to make the 

sacrifice. As the servants were slaughtering the animal, Suzan went behind 

the mountain with a young man named Adil, with whom she was in love, to 

talk and relieve their longing for each other. As night approached, Suzan left 

Adil and returned to the place where the sacrifice had been made. However 

this sacrifice did not gain the favor of God, and as their group was crossing a 

bridge, a storm broke out, throwing Suzan into the Tigris River. Her body 

was never found, and her lover Adil sang this Türkü called “Kirklar Dağı‟nın 

Düzü”, „The Plain of Kırklar Mountain.” 

The subject will be examined in detail in the context of töre, and the 

türkü will be analyzed from the standpoints of melody, rhythm and literary 

content. 

Key Words:  Music, Töre, Mountain, Song 

 

Türkü are an important part of Turkish folklore. With its deep history, 

Turkey‟s folk music has held a major place in Turkish life for centuries. Folk 

minstrels may sing a türkü after a great historic event, a local disaster or painful 

event, or on themes such as love, longing or joy. Over the centuries, these songs 

have been sung by local people, at weddings and other ceremonies, and 

survived to the present day. A large portion of these have been collected and 

archived by folk music specialists.  

Türkü, or to use a more universal term, folk songs, are a part of common 

folklore which have developed over long periods, and are one form of folklore, 

part of a society‟s traditional knowledge. 
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“Traditional knowledge” refers to social mores and traditions, developed 

over the centuries and still developing, known and practiced by wide sections of 

society (Çolak). 

The Turkish people, with their relatively more closed social structure due 

to töre, believes and customs, have many folk songs about trials, sorrow and 

various difficulties of marriage, bad marriages, and forbidden love (Güven, 

2009:135). The Turkish concept of töre comprises the established modes of 

behavior and life, traditions and customs and unwritten rules, accepted by a 

society in their entirety; society‟s moral code. However, unlike other societal 

rules, töre has a very oppressive, coercive nature, and severe penalties (Akbaba, 

2008:333). 

Such obligatory codes of behavior are an important part of traditional and 

rural life; so much so that violations of them are considered unforgivable, and 

punished according to rules determined by the community long before any legal 

intervention takes place. Blood feuds result in the killing of men, and honor 

killings of women; both have their roots in töre (ġeker, Toruk, Sine). 

Elements of töre appear frequently in Turkish folk songs. Examples are 

blood feuds, retribution, marriage of a widow to her husband‟s brother, a young 

woman married unawares through a matchmaker, and other events. 

Death is one of the most common subjects of folk ballads throughout 

Turkey. As in other peoples, the theme of death, involving deep sorrow, 

helplessness, and unexpected and eternal separation, has an important place in 

folk literature. Sometimes folk songs may be sun about people valued, loved 

missed and idealized by the community. 

When there is an earthquake, a fire, a murder, famine, a shooting or a 

death of a much loved person, laments (ağıt) are sung by professional female 

lament singers (ağıtçı). The words of such laments are improvised by the ağıtçı 

upon simple melodic patterns. 

Over time, if the deaths occupy a major place in the collective 

conscience, these laments spread throughout the community and serve as a 

“template” which then goes through unconscious changes. Because they are 

orally transmitted, the originator of the lament and melodic pattern is forgotten 

over the ensuing years. Although some tunes were probably originally sung as 

uzun hava (free-meter songs), they may turned into rhythmic songs (kırık hava) 

(Eke, 2011:239). 

The “Kırklar Dağı” in the title of this paper is a place of ziyaret, or 

religious pilgrimage. The original Arabic meaning of the word is “to 

tour/see/examine an area”; however in Turkish it means to visit a place 

considered holy, such as a home, a tomb or grave, water, tree, stone etc., and 
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pray, make wishes, in order to be with the people with whom they are 

associated and ask for their help (Oymak). 

Ziyaret destinations are also called adak destinations. Adak is a vow, an 

act or a prayer to God, a holy person or an object such as a tree, body of water, 

stone etc.) in return for the granting of a wish. It is a religious act, sometimes 

made with an advance promise (through lighting a candle, or leaving food, etc.), 

individually or collectively, sometimes in hopes of abundance. At the core of 

the ziyaret lies the belief that contact with these holy places through various acts 

and rituals will benefit the person. Thus the miracles of the associated saints are 

believed to continue after their deaths at their grave or through their personal 

effects. The effect may be extended to the trees, stones, cliffs or hills around the 

area as well. Consequently certain stones, rocks, hills, trees and springs become 

sources of holiness and abundance, to which people make sacrifices or 

donations and wish to benefit from this holiness and abundance. This principle 

is called the “do ut des” principle – “Let me give; you give too.” The sacrifices 

that are made around the ziyaret areas attest to this basic belief. 

The phenomenon of ziyaret is a communal one, thriving in a particular 

sociocultural environment (Kıyak, 2012). 

 

The reasons and goals behind such pilgrimages focus on two main areas: 

1. Pilgrimage for a spiritual purpose: Some visitors to holy places do so 

with no material goals; they go simply to pray, entreat God, and receive 

some spiritual joy or enlightenment. These people do not make wishes, 

perform sacrifices, tie cloths, or perform ritual prayer in such areas, and 

request nothing from the place or the interred saint. They make their 

requests to God, and expect help from Him. 

 

2. Pilgrimage for material purposes: Of those places visited for material 

purposes, some are visited on particular days (Thursday, Friday and 

Sunday). The desires behind such visits include: 

a) Cure of disease; 

b) To have a child; 

c) To pray for rain; 

d) To make wishes and make vows; 

e) To receive better fortune; 

f) To gain employment and wealth; 

g) To receive the advice of the saint; and 
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h) Protection against traffic accidents, floods, earthquakes and other 

disasters (Oymak). 

In truth, the ziyaret in the Turkish world blends the elements of religion, 

history, culture and community, and for this reason, places of ziyaret and the 

holy people, saints, historic/religious personalities, martyrs, veterans, heroes 

and enlightened people buried there, as well as their personal items or items 

associated with them, hold holy and symbolic value (Güney, 2003:5). 

One important type of religious ceremony is those associated with natural 

features such as mountains or hills. Throughout history, mountains and hills 

have been associated with greatness, grandeur and Gods because of their height 

and closeness to the sky. In folk culture, such places are imagined as places 

where one may contact the sacred, and thus religious ceremonies are sometimes 

held on them. The perception is that prayers are more audible there; 

consequently almost every people has some holy mountain or hill.  

Some tombs on mountains or other high places are considered holy. One 

such example is the tomb of Evliya Dede, located on a hill southwest of the 

village of Ġkitepe in Elâzığ province. The personality of Evliya Dede is based on 

folk legends in the region, and pilgrimages are made especially by women 

wishing to have a child. Children with speech problems are also taken to this 

spot. Here the pilgrims light candles, and leave cradles and effigies of babies. 

There are no trees or bodies of water near the tomb. Pilgrims also sacrifice 

animals, though infrequently, and cook and distribute the meat (Oymak, 

2009:29). 

These explanations about töre, its place in folk songs, sacred places and 

pilgrimages to such places, are indirectly related to the words and story of the 

folk song “Kırklar Dağının Düzü”. The story of the song is as follows: 

Southwest of Diyarbakır, on the banks of the Tigris River, is a place 

called Kırklardağı, or “Mountain of the Forty.” Behind this mountain is a 

tomb/cemetery considered a place of holy pilgrimage by the local people, by 

Christians as well as many Muslims at times. The majority of the visitors are 

women. People come here to pray and make wishes in hopes of deliverance for 

all manner illness and other troubles. Families with no children in particular 

make various vows and perform sacrifices. 

A woman from a well-off Assyrian family, who has been unable to 

conceive, went on a “Kırklar Pilgrimage,” where she offered a sacrifice in 

hopes of having a baby. Much time passed, and the family was blessed with a 

beautiful baby girl, who they named Suzi (Suzan). Each year, Suzan‟s mother 

would dress her in her favorite clothes, take her to Kırklar, and sacrifice an 

animal in thanks for having her wish granted. She also told her daughter how 

she had entreated God and promised to perform sacrifices before she had been 
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born, and thus why she needed to keep coming back and fulfill the vows. On 

every visit to Kırklar, she brought her daughter Suzan and several of her 

neighbors.  

In time, Suzan grew up to be a beautiful girl, tall and lithe, and admired 

by all. Many young men became smitten by Suzan and made their advances but 

Suzan never accepted them. However the handsome young men continued to be 

drawn to her like moths to a flame. The years went by, and Suzan‟s heart was 

stolen by a young Muslim man named Adil, her neighbor‟s son. They fell 

deeply in love, but they never let on to people around them. Suzi‟s birthday 

arrived, and it was once again time to go to Kırklar. This time, Suzan‟s mother 

did not want to go along, so she sent her there along with servants to sacrifice 

the animal. Unbeknownst to her family, Suzan had also told Adil. Suzi and the 

servants went to Kırklar as usual, with Adil following along in secret. Taking 

advantage of the confusion around the slaughtering of the animal, Suzan met 

with Adil and they went behind the mountain, and satisfied their longing to be 

alone with each other. There, Suzan seduced Adil and they made love. 

More time passed, and Suzan returned to Kırklar, but this time the 

weather was getting stormy. In haste, they gathered up their things and set out 

for home, but Kırklar Mountain had not forgiven Suzi for her indiscretion, and 

inflicted its punishment. As the procession was crossing the bridge, the clouds 

boiled up and a storm hit with fury, and Suzan fell into the Tigris River at the 

“Ten-Arched Bridge.” It being springtime, the river had already risen as it was. 

Washed away in the flood, Suzi drowned, and her body was never found. “Bad 

news travels fast,” as the saying goes; her mother‟s heart was shattered and 

those who loved her were devastated. As for Adil, he lost his mind completely 

and spent the rest of his life playing and singing like a lunatic. Rumor has it that 

this song was one of those that Adil sang for Suzan (Güven, 2009:374-375). 

The song “Kırklar Dağı‟nın Düzü” (The Plain of Kırklar Mountain) is a 

lament, in 10/8. 

An explanation of the words: 

Kırklar Dağı’nın düzü              The plain of Kırklar Mountaın 

The darkness came over us              Karanlık bastı bizi 

The first line of the song gives the name of the place. The words “kara” 

(black) and “karanlık” (darkness) in the second line signify negativity, disaster, 

or evil in Turkish culture, as in “kara sevda (black longing), kara leke (a black 

stain), kara gün (a black day), kara bela (a black plague). These two lines are set 

to four measures as follows: 
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Kör olasan zalım Suzan          May you go blind, cruel Suzan 

Ziyaret çarptı bizi          The pilgrimage struck us down 

Here, the fix they find themselves in because of their bad deed is 

expressed in the words of Adil, who adds a curse upon Suzan. These lines are 

set to music as follows: 

 

 

Köprü altı kapkara          Under the bridge it‟s black as night 

Ana gel beni ara          Mother come, search for me 

Saçlarıma kumlar doldu          My hair is full of sand 

Tarak getir de tara          Bring a comb, and comb it 

In this second quatrain it is Suzan who calls out to her mother. Suzan fell 

off the “Ten-Arched Bridge” into the dark (deep) waters of the Tigris, and the 

sand below has filled her hair. Once again the word “kara” drives home the 

seriousness of the situation. Suzan wants her mother to comb her hair as she 

always did, and to rescue her as well. The words of the second and third 

quatrains share the same melody as the first quatrain. 

 

Gazi KöĢkü serindir          The Gazi Mansion is cool 

Dicle suyu derindir          The waters of the Tigris are deep 

Ağlama sen garip anam          Don‟t cry, my poor mother 

Kadir Mevlam kerimdir          God the omnipotent is gracious 

The “Gazi Mansion” mentioned in this quatrain is the mansion where 

Mustafa Kemal (Atatürk) stayed during his visit to Diyarbakır. The word 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM EKĠM 2013 

 

42 
 

“serin” (cool) expresses comfort and ease. The word “derin” (deep) in the 

second line says that the Tigris is dangerous and brooding. The third line 

contains pity and a prayer for the innocent mother. It also implies the desire to 

ask forgiveness from God. 

Places of pilgrimage draw people for a variety of purposes; and at the 

same time, they place several limits and prohibitions upon their relationships; 

those who do not respect them may be subject to all manner of disaster. Acts of 

disrespect, for example committing adultery near the tomb, speaking ill of the 

saints, committing a murder in the neighborhood or village where the saint is 

interred; passing by the tomb while smoking, playing drum, or drunk; 

attempting to demolish the tomb, or showing any kind of disrespect to the 

grave; defiling the grave or tomb to search or rob it, moving the interred or 

trying to build a building on the grave, hunting animals around the tomb, etc. 

are believed to be potential causes for disaster. 

Thus according to legend, people committing adultery near the Sheikh 

Aslan Tomb in Kayseri province were stoned; and disrespecting the Seyyıd 

Burhaeddin and KaraĢeyh Tombs, also in Kayseri, lost their children or their 

“mouths drooped” (presumably a stroke) (Güney, 2003:18). 

Pilgrimages to sacred places is a tradition still practiced in Turkish 

communities. Those with desires they hope to be fulfilled by a spiritual power 

express them in these places. They pray, make wishes and sacrifice animals. 

God is believed to hear the prayers of the people to the holy person interred 

there, and accept their vows and fulfill their wishes. The petitions of those who 

do not lose faith or break their vows are always believed to be heard, and a 

spiritual power, always present, to help in the fulfillment of their wishes. 
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DENEYĠMSEL PAZARLAMA YAKLAġIMININ, KURUM ĠMAJI 

BĠÇĠMLENDĠRMEDEKĠ ROLÜ  

Kültür Sanat Merkezleri Üzerinden Bir Değerlendirme 

Dinçer YARKIN

 

ÖZET 

Deneyimsel pazarlama yaklaĢımı literatürde yeni yer bulmakla birlikte, 

tarihsel dokümanlar incelendiğinde özellikle ülkemizde yüzyıllara dayanan bir 

geçmiĢe sahip bulunmaktadır. Tüketicilerin unutulmaz deneyimler yaĢamalarını 

esas alan bu yaklaĢım, geleneksel pazarlamanın vaat ettiklerinden fazlasını 

kitleleri ile buluĢturmayı hedeflemektedir. Deneyimsel pazarlama yaklaĢımın 

bünyesinde var olan duyulama, hissetme, düĢünme, iliĢkilendirme ve harekete 

geçme deneyimlerinin kurumların imajına olan etkileri, Ġzmir Bayraklı‟da 

faaliyet gösteren bir kültür sanat merkezi müĢterileri ile yapılan derinlemesine 

görüĢme sonuçları dâhilinde ortaya konulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Deneyimsel pazarlama, tüketim, geleneksel 

pazarlama, sanat, kültür.   

 

THE ROLE OF EXPERIMENTAL MARKETING STRATEGY UPON 

MODELLING CORPORATE IDENTITY 

ABSTRACT 

When historical documents are examined, it is seen that experiential 

marketing has hunderd years of backround in Turkey despite its recent 

occurance in marketing literature. This approach is based on unforgettable 

consumer experiences, which aim to add more than traditional marketing‟s 

promise. The effects of sense, feeling, thinking, relating and acting 

experiences on corporate image results are put forward according to in depth 

interviews with the customers of a “Culture and Arts Center” which is located 

in Bayraklı-Izmir. 

Key Words: Experimental Marketing, Traditional Marketing, 

Coporate Identity, Consumption, Arts, Culture.  

 

1.GĠRĠġ 

Hirschmann ve Holbrook (1982), Schmitt (1999), Pine ve Gilmore 

(1999),Günay (2008) gibi, yazarlar mal ve hizmetlerin ekonomik kalkınma için 

yeterli olmadığını yeni bir ekonomik çıktının gerekliliğini vurgulamaktadırlar. 

                                                           
 ArĢ. Gör. Gediz Üniversitesi 
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Bu ekonomik çıktının “deneyim” olduğunu ve deneyimlerin değer yaratma 

noktasında firmalara yeni bir araç vaat ettiğini ileri sürmektedirler. Deneyim 

odaklı pazarlamanın yeni yöntem sunduğunu, müĢteri memnuniyetinin 

sağlanmasının ve beraberinde sadık müĢterilere ulaĢmanın yine bu pazarlama 

anlayıĢı ile mümkün olacağını dile getirmektedirler. 

Deneyimsel pazarlamanın nihai amacı müĢteriler için bütünsel bir 

deneyim yaratmaktır. Bütünsel deneyimlerin önem kazanması beraberinde 

stratejik konulardan biri olan deneyim odaklı iĢletmenin nasıl inĢa edileceği 

sorununu gündeme getirmiĢtir (Schmitt, 1999: xiv). Zira Bir tüketicinin bir 

iĢletme ile iliĢkili bütüncül deneyimi, kronolojik bir olaylar dizisi ya da 

süreçlerin aksine, bir iĢletme ile etkileĢimde bulunduğu anlarda gerçekleĢen 

hislerle ya da duygularla ilgili olmaktadır (OdabaĢı, 2010: 123). 

Kurum imajı baĢta halkla iliĢkiler olmak üzere tutundurma araçlarının 

geliĢtirmek ve hedef kitle zihninde doğru bir konum elde etmek üzere 

çalıĢtıkları önemli bir kurumsal varlık değeridir. Kurum imajının geliĢtirilmesi 

sürecinde, müĢteri deneyimleri, olumlu ve unutulmaz öğelerle bezendiğinde bu 

varlık değerinin geliĢtirilmesinde etkili bir rol oynamaktadır. Tam da bu 

noktada deneyimsel pazarlamayı önemli bir katkı koyucu olarak 

değerlendirmek mümkün olmaktadır. 

2.Deneyimsel Pazarlama 

Deneyimsel pazarlamaya dair temel eserler özellikle 1999 yılında Bernt 

Schmitt, Pine ve Gilmore gibi yazarların çalıĢmalarıyla literatüre girmeye 

baĢlamıĢtır. MüĢterinin sadakatinin temininde, müĢteri değerinin 

oluĢturulmasında ve rekabet avantajı sağlamada, deneyimsel pazarlama önemli 

bir pazarlama yöntemi olarak sunulmaktadır. Konuya dair ülkemizde var olan 

tarihsel dokümanlar incelediğinde bu pazarlama yaklaĢımının özellikle 

17.yy.‟dan itibaren kullanıldığına dair iĢaretler bulunmaktadır. Evliya 

Çelebi‟nin kaleme aldığı Ġstanbul Seyahatnamesinde bahsi geçen ġekerciler 

Esnaf‟ının deneyimsel pazarlamanın birçok unsurunu kullandığı 

seçilebilmektedir. 

Tüketicileri satın almaya yönlendiren unsurlar fayda arama ve hedonik 

beklentilerdir. Örneğin, tüketiciler yeni otomobiller arasından seçim yaparken 

sadece sağlayacağı faydayı değil bunun yanında hedonik özellikleri de dikkate 

alırlar ( Dhar ve Wertenbroch, 2000: 60-71). Hedonik ürünler ve deneyimsel 

tüketim, eğlence, mutluluk ve heyecan (özel tasarım giysiler, spor arabalar, lüks 

saatler vb.) sunarken faydacı ürünler temel olarak fonksiyonel (mikrodalga fırın, 

bilgisayarlar vb) faydalar sağlamaktadır (Hirschmann ve Holbrook 1982: 134). 

Pazarlama açısından üstün ya da mükemmel bir deneyim ise, tüketicinin çeĢitli 

duyumsama ve duygulardan yararlanmasını olanaklı kılacak, keyifli ve yüksek 

yoğunluk düzeylerini içeren özel olay ve yaĢayıĢları ifade etmektedir (OdabaĢı, 

2010: 120). 
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2.1.1.Deneyimsel Pazarlamanın Temel Özellikleri 

Deneyimsel pazarlamayı meydana getiren beĢ temel özellik 

bulunmaktadır. Bunlar, duyulama, hissetme, düĢünme, iliĢkilendirme ve 

harekete geçme olarak adlandırılmaktadır. 

Duyulama 

Ġnsanlar sürekli olarak çevrelerini araĢtırmaya, tanımaya, öğrenmeye ve 

anlamaya programlanmıĢtır. Duyu organlarımız birer toplayıcı olarak 

çalıĢmakta ve bizim çevremizi tanımamız, anlamamız ve öğrenmemiz için bilgi 

toplamaktadır (Koç, 2008: 71) Çevremizde gerçekleĢen olayların farkına varma, 

duyulama ve algılama süreçleri ile mümkün olmaktadır. Ancak duyulama ve 

algılama aynı süreçler olarak ele alınmamaktadır. Bir nesneden bir değil, birçok 

uyaranlar gelmektedir (Baymur,1972: 138).  Algılama sürecinde, etraftan gelen 

uyarıcılar anlamlı bütünler halinde kavranmakta zihin daimi bir toplama ve 

yorumlama yapmaktadır. Yani algılama duyu organları tarafından kaydedilen 

uyarıcılar üzerine inĢa edilmektedir (Güney, 2009: 87-88). Krishna‟ya göre 

(2012) algılama; duyusal bilginin farkına varılması ve anlaĢılması, Kotler‟e 

göre  (2005), insanların dünyadaki resimleri seçme, organize etme ve bilgileri 

dile getirme sürecidir. 

Görme, dokunma, duyma, koklama ve tatma duyuları tüketici davranıĢı 

disiplini tarafından hassasiyetle değerlendirilmektedir. Houston vd.,  (1987), 

Unnava vd., (1996) göre beĢ duyu tüketici algılarının oluĢmasında bir 

hammadde niteliği taĢımaktadır. Reklamların görsel ve sözel tasarımlarına 

büyük önem verilmesi bu durumdan ileri gelmektedir. Tüketicilerin bilinçaltını 

tetikleyerek bir ürüne yönlendirmeyi sağlayan duyusal pazarlamayı Krishna 

(2012), tüketicilerin duyularına ulaĢarak onların algılarını, yargılarını ve 

davranıĢlarını etkilemek olarak tanımlamaktadır 

Hissetme: 

Markayla bağlantılı olarak gurur, sevinç, gibi güçlü hislerden oluĢan 

deneyimler oluĢturma amacıyla tüketicilerin ruh haline ve duygularına hitap 

ederek pazarlama stratejilerinin uygulanması duygusal (hissel) pazarlamayı 

meydana getirmektedir (Akyıldız,2010: 34). 

Tüketiciler, tüketime dair problemlerini çözüme kavuĢturmak 

istemektedir (Kwortnik ve Ross, 2007). Tüketicilerin satın alma kararlarında 

rasyonel davrandığı, yalnızca fiyat, kalite gibi unsurlara dair değerlendirme 

yaparak optimum bileĢeni sağlayan ürünü satın aldıklarını söylemek mümkün 

değildir. Göz önünde bulundurulması gereken faktörlerin baĢında ürünü satın 

alırken hangi duygularla satın aldıkları ve neler hissettiklerinin tespit 

edilebilmesidir.  
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Mutluluk arayıĢı ve acıdan uzak durma, hayatın temel prensiplerinden 

biridir. DavranıĢçı okulların derslerinde yıllardır öğrettikleri konulardan biri 

olmuĢtur. Hislere yönelik pazarlama; reklamlarda, ürünlerde, marka isimlerinde 

görülmektedir (Schmitt, 1999: 26). Özellikle etnik, dini, kültürel bir takım 

konularda yanlıĢ algılamalara neden olabilecek mesajlara dair hassasiyet 

taĢınmalıdır. 

DüĢünme 

KiĢiler düĢünmek için duygularını da kullandığı zaman temsil sistemleri 

devreye girmiĢ olmaktadır. Bir konuya dair kafa yorma sürecinde kiĢiler geçmiĢ 

deneyimlerini de hesaba katmaktadırlar ( Sabuncuoğlu ve Tüz, 2008: 172). 

Nasıl ki kiĢiler dünyayı sadece tek bir duyu ile yaĢamıyorsa, temsil sistemlerini 

de tek baĢına kullanılamamaktadırlar. DüĢünmenin temelinde firma ya da 

markalara karĢı yaratıcı düĢünmeyi teĢvik etmek söz konusudur. Kiminle 

iletiĢimde olduğunuz son derece önemlidir. Ġlham, hayal etmek, görmek, ilgi 

çekicilik, bu yaklaĢımlar içinde sayılabilmektedir. DüĢünme yaklaĢımları iki 

türlü olmaktadır (Schmitt, 1999: 144-145). Bunlar; olaylara karĢı daha yakından 

ve rasyonel bakmayı sağlayıp, olasılıkları değerlendirdiğimiz yakınsak düĢünme 

ve olaylara dıĢarıdan bakmayı sağlayıp, yeni düĢüncelerin ortaya çıkmasına 

neden olan ıraksak düĢünmedir. Yakınsak düĢünme, tüketiciler bir satıĢ 

personeli ile karĢılaĢtıklarında satıĢ personelinin ürünü almanın gerekliliğini 

anlattıkları durumlarda ortaya çıkarken, ıraksak düĢünme ise özellikle beyin 

fırtınası oturumlarında yeni fikirlerin beklendiği ortamlarda özgür düĢünmenin 

esas alındığı düĢünme tarzı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Harekete Geçme 

Ġnsanlar herhangi bir nesne, olay, olgu ile karĢılaĢınca nasıl davranacağını 

daha önceki deneyimleri sayesinde kararlaĢtırmakta ve harekete geçmektedirler 

(Güney,2009: 133). Elde ettikleri deneyimin sonucunda karĢılaĢtıkları durum 

rahatsız edici ve herhangi bir yönden zarar verici ise ilgili süreçten kaçınma; 

haz, eğlence veya doyum sağlıyor ise, ilgili sürece dâhil olma çabası içerisine 

girmektedirler. 

ĠliĢkilendirme 

ĠliĢkilendirme deneyimleri diğer insanlarla, diğer sosyal gruplarla, 

kültürlerle, ulusla, toplumla olan etkileĢimiyle elde edilen deneyimlerdir. 

ĠliĢkilendirme pazarlaması hissetme, algılama, düĢünme ve harekete geçme 

deneyimlerinin sonucu olarak ortaya çıkar (Schmitt,1999: 174). ĠliĢkisel 

pazarlamanın baĢarı ile uyarlanabilmesi için sadakat programları, internet gibi 

araçlar yeterli değildir. Bütün bu araçlar sağlam stratejilerle ve operasyonel bir 

model ile desteklenmelidir (KulabaĢ ve Sezgin,2003: 74). 
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3. KURUM ĠMAJI VE KURUM ĠMAJI OLUġTURMA SÜREÇLERĠ 

3.1.Ġmaj Kavramı 

Ġmaj, kiĢilerin bir obje, kurum veya baĢka bir kiĢi hakkındaki 

düĢünceleridir ve bu düĢünceleri her zaman için gerçek olanla uyuĢmayabilir. 

Bu durumda herkesin bir imajı olabilir, ancak bu imajın olumlu olması için de 

imaj artırıcı çeĢitli faaliyetlerde bulunulması gerekmektedir (Okay, 2012: 211). 

Etimolojik olarak ele alındığında Fransızca kökenli bir kelime olarak karĢımıza 

çıkan imaj kelimesi(www.tdk.org.tr, EriĢim:03.02.2012), Türkçeye her ne kadar 

“zihinde oluĢan görüntü, hayal anlamına gelen “imge” Ģeklinde çevriliyor olsa 

da; değiĢen çevre koĢullarının da etkisiyle artık imajın “bir kimsenin, topluluk 

ya da kurum vb. kendisine iliĢkin olarak baĢkalarında yaratmak istediği ya da 

bıraktığı izlenim” olduğu Ģeklindeki tanımı da geçerlilik kazanmıĢtır 

(Kongar,1978: 92). Bir diğer tanıma göre imaj “ gerçekliği temsil etmek yerine, 

hedef kitleye cazip gelmek üzere yaratılmıĢ bir imalat ya da kamusal 

izlenim”dir (Mutlu,1998: 184).Cambridge Sözlüğü‟ne göre imaj bir kiĢi ya da 

bir Ģeye dair düĢünceler veya zihnimizdeki resim olarak tanımlanabilir 

(http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/image_1?q=image,EriĢim:03.

08.2012).   

Bu bağlamda imaj, reklamlardan doğal iliĢkilere, içinde yaĢanılan 

kültürel iklimden var olan ön yargılara kadar çeĢitli kanallardan elde edilen bilgi 

ve verilerin değerlendirilip yorumlanmasından oluĢmaktadır (Tolungüç,2000: 

23) 

3.2.Kurum Ġmajı 

Günümüzün rekabet ortamında firmaların müĢteri sadakatini 

yakalamalarında kurum imajı, kurumsal ün ve bunları simgeleyen kurumsal 

kimlik unsurlarının önemli olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte literatürün, 

akademik ve yönetimsel çalıĢmalarında kurumsal ün ve kurum imajının müĢteri 

davranıĢı üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkmıĢtır (Nguyen ve Leblanc, 2001: 

227). Özellikle müĢteri sadakatinin tesisinde olumlu imaj ve beraberinde ün 

temel basamaklardan biri olmaktadır. 

Aksoy ve Bayramoğlu, (2008: 89), ġekil 7‟de Kurumsal Ġmajı etkileyen 

faktörleri tüketici boyutunu ekleyerek sunmuĢlardır. 
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ġekil 7: Kurumsal Ġmaj ve Belirleyiciler 
 

Kaynak: AKSOY, R.,  ve BAYRAMOĞLU, V., (2008), “ Sağlık 

ĠĢletmeleri için Ġmajın Temel Belirleyicileri: Tüketici Değerlemeleri”, ZKÜ, 

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı : 7, s. 89 

Teknolojinin ve rekabetin her geçen gün arttığı iĢ dünyasında kurumlar, 

kendilerini tanıtma ve bir imaj oluĢturma çabası içindedirler. Bunun nedeni ise, 

bir kurum imajının oluĢumunun, kurumun iç ve dıĢ hedef kitlesine kendisini 

daha iyi anlatma fırsatını vermesinden kaynaklanmaktadır. Kurum imajı, 

özellikle son otuz yıldır üzerinde geniĢ ölçüde tartıĢılan konulardan biri haline 

gelmiĢtir (Bolat,2006: 109). 

Tüketicinin zihinde algılanan kurum imajının stratejik bir rekabet aracı 

haline gelmesiyle beraber özellikle son yıllarda kurumsal kimlik ve kurumsal 

imajın güçlendirilmesi giderek daha fazla önem kazanmaya baĢlamıĢtır. 

Kurumsal kimliğin, kurumsal imaj ile bir bütün oluĢturduğu gerçeği dikkate 

alınırsa, kurumsal imajın kurumsal kimlikten soyutlanması gerektiğini 

düĢünmek yanlıĢ bir tespit olacaktır. Buna göre kurumsal kimliğin, bir kurumun 

iliĢkide bulunduğu hedef gruba kendini anlatan bir iletiĢim aracı olduğu 

söylenebilir (Ayhan ve Karatepe,1999: 112). 

3.3.Kurum Ġmajı OluĢturma Stratejileri 

Marconi‟ye göre, kuruluĢun ne olduğuna ve neyi temsil ettiğine iliĢkin 

hedef kitlelere imaj yaratmak, sürdürmek ve geliĢtirmek için temelde yapılması 

gerekenler Ģu Ģekilde sıralanabilir (Aktaran Güven, 2011: 38): 

 Mevcut tutum ve farkındalık araĢtırmasının yapılması 

 Samimi olunması, 

 

Kurumsal 

İmajı 

Belirleyen 

Faktörler 

 

Kurumsal 

İmaj 

 

Tüketiciler 
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 Sahip olunması arzulanan imajın açıkça belirlenmesi, 

 Sağlanılan menfaatlerin ve eĢsizliğin vurgulanması, 

 Hedef kitlenin belirlenmesi, 

 Enformasyonun düzenli akıĢının sağlanması, 

 Diğer insanların zamanlarına saygı gösterilmesi, 

 Abartmalardan kaçınılması, 

 HoĢgörünün kaybedilmemesi, 

 Güzel olanın yapılması, 

 Bir olaya yapılacak destekle sahip olunan imajın uyumlu hale 

getirilmesi, 

 Dürüst olunması, 

 Ünlü bir sözcünün hem faydalı hem de zararlı olabileceğinin göz ardı 

edilmemesi, 

 Medya tercihlerinde imaja göre hareket edilmesi, 

 DuruĢun görünümü yansıtması ve iyi niyet oluĢturulmasıdır. 

 

Kim ve Hyun (2011: 435) yaptıkları çalıĢmada pazarlama karması 

çabalarının istenilen amaca ulaĢmasında kurum imajının doğrudan etkileri 

olduğunu, tutundurma çalıĢmalarını desteklediğini ve marka sadakatine olumlu 

katkılar yaptığını ortaya koymuĢlardır. Günümüzde birbirine birçok yönden 

benzer olan iĢletmelerin belirgin bir imaja sahip olmaları, onları hedef 

kitlelerinde hatırlanır kılmakta oldukça önemlidir. Flavian ve arkadaĢları (2005: 

447-470), Ġnternet bankacılığına yönelik çalıĢmalarında kurum imajını oluĢturan 

beĢ unsur tanımlamıĢlar (hizmet eriĢimi, sunulan hizmetin niteliği, kiĢisel 

kontak, güvelik ve ün) ve bunun yönetilmesi gerektiğini vurgulamıĢlardır. 

Firmaların pazardaki rakipleriyle baĢa çıkabilmek için yalnızca ürün ve 

hizmetlerini geliĢtirmelerinin yeterli olmadığı, hedef kitlenin gözünde sağlam 

bir yer edinebilmek amacıyla iyi bir kurumsal imaj oluĢturmaları gerekliliğini 

kabul edilmektedir (Bolat,2006). 

 

4.Deneyimsel Pazarlama ve Kurum Ġmajı EtkileĢimi 

Deneyimsel pazarlama yaklaĢımının kurum imajı ile iliĢkisini ortaya 

koyabilmek ve aralarındaki etkileĢimi saptayabilmek için deneyimsel 

pazarlamayı meydana getiren; duyulama, hissetme, düĢünme, iliĢkilendirme ve 
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harekete geçirme boyutları üzerinde çeĢitli çalıĢmalar yapılması gerekmektedir. 

Schmitt (1999), Smith ve Wheeler (2002), Smilansky(2009) gibi yazarlar 

deneyimsel pazarlamaya dair yazdıkları eserlerde, doğrudan ya da bir bütün 

halinde olmasa da, deneyim unsurlarının, kurum imajına hizmet eden marka 

imajının geliĢtirilmesinde etkileri bulunduğunu ifade etmektedirler. Özellikle 

firma çalıĢanlarının müĢterilere yönelik deneyim etkinliklerinde aldıkları 

pozisyon ve yetkinlikleri deneyimin kalitesini belirlediği gibi aslında kurum 

imajını Ģekillendiren önemli unsurlardan biri olarak da karĢımıza çıkmaktadır. 

Firma çalıĢanları tüketicilerin doğru biçimde duyularına ve hislerine hitap 

ettiklerinde, yine tüketicilerin zihninde kuruma dair olumlu çağrıĢımları 

meydana getirmektedirler. 

Deneyimlerin gerçekleĢtirildiği ortamın baĢta fiziksel özellikleri; 

özellikle, kurumu ilk kez tanıma fırsatı yakalamıĢ olan müĢteriler için hassas 

konulardan biri olmaktadır. Temizlik, düzen, ses sistemi, aydınlatma, renkler, 

algı oluĢması sürecinde kritik konulardan biridir. Deneyime katıldığı ortamı 

temiz bulmayan bir tüketicinin zihnindeki kurum imajı da olumsuz 

olabilecektir. Kotler (1974), mağaza atmosferinin tüketicilerin satın alma 

davranıĢı etkileri üzerine yaptığı araĢtırmasında rafların düzeni, ürün yerleĢimi, 

aydınlatmanın ve satıĢ personelinin davranıĢ tarzının ehemmiyet arz ettiği 

bulgularına ulaĢmıĢtır. Bu bağlamda, olumlu bir imaj oluĢturmak isteyen 

firmaların, kurumun fiziksel unsurları üzerinde detaylı çalıĢmaları 

gerekmektedir. 

Konumlandırma çalıĢmalarında tüketicilere sunulan deneyimler 

günümüzde önem kazanmaktadır. Smilansky (2009)‟a göre hedef kitle seçimi 

ve bu hedef kitleye uygun deneyimler tasarlamak firmalar için zorunluluk 

olmaktadır. Zira hedef kitlelerinin zihninde yer edinmek isteyen firmaların 

kendi özellikleri ve müĢteri beklentilerini ortak paydada buluĢturacak 

etkinliklere önem vermesi elzemdir. Özellikle deneyimsel pazarlama yolu ile 

konumlandırma çalıĢmaları tüketicilerin unutulmaz deneyimler yaĢaması 

suretiyle kurumun imajına da hizmet edecektir. Deneyim esnasında tüketicinin 

biliĢsel geliĢimine katkıda bulunan, hayatlarına dair bir takım değerleri 

sorgulama ve değerlendirme fırsatı bulan tüketicilerin, ürün ve hizmetlerinden 

farklı olarak kurum algılarında da farklılıklar meydana gelecektir. 

5.AraĢtırmanın Yöntemi 

Kültür sanat merkezlerinde Deneyimsel pazarlamanın kurum imajı 

biçimlendirmedeki rolünü ortaya koymak üzere, Ġzmir Bayraklı‟da faaliyet 

gösteren bir kültür sanat merkezi ziyaretçileri ana kütle olarak seçilmiĢ,kolayda 

örnekleme yolu ile, faaliyetlere dahil olan toplam 40 kiĢi ile derinlemesine 

görüĢme yöntemi uygulamak suretiyle, deneyimsel pazarlama ve kurum imajı 

iliĢkisi ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 
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Tanımlayıcı araĢtırma modeli kullanılarak gerçekleĢtirilen bu 

araĢtırmanın temel değiĢkenleri deneyimsel pazarlama ve kurum imajı 

unsurlarından meydana gelmektedir. Kurum imajına unsurlarını meydana 

getiren baĢlıklar fiziksel görünüm, faaliyet imajı ve hizmet kalitesi olarak 

belirlenmiĢ, deneyimsel pazarlama unsurlarını meydana getiren baĢlıklar ise, 

Sosyal ĠliĢki ya da ĠliĢkilendirme, YaĢantı ve YaĢam Tarzı, KiĢilikte DeğiĢim 

Yaratma, Ġlgi Alanlarına Hitap ve Yarattığı Duygular Olarak belirlenmiĢ ve bu 

iki temel değiĢken arası iliĢkiler literatürde var olan model ve öngörüler ile 

geçerliliği güvenirliği mevcut olan ölçekler aracılığı ile değerlendirilmiĢtir. 

 

ġekil: 5.1. Deneyimsel Pazarlama YaklaĢımı BileĢenleri ve Kurum Ġmajı 

BileĢenleri ĠliĢkisini Ortaya Koymaya Yönelik Model 

GörüĢmede kullanılan ifadeler oluĢturulurken literatürdeki çalıĢmalarda 

temel alınan Schmitt‟in (1999:231-232) “Experiential Marketing” eserindeki 

ölçek kullanılmıĢtır. Ankette yer alan ifadeler araĢtırmaya konu olan Kültür 

Sanat Merkezine uyarlanmıĢtır. Kurum imajına yönelik ifadeler, Kırdar (2006)‟ 

ın, “KurumsallaĢan Spor Kulüplerinde Pazarlama ĠletiĢim Faaliyetlerinin, Spor 

Pazarlaması Sürecinde, Kurum Ġmajı Üzerine Etkisi; Fenerbahçe Spor 

Kulübünde Bir Uygulama Örneği” adlı doktora tezinden, Tutar (2007)‟ın 

“Türkiye‟nin Kamu Ġstihdam Kurumu Olarak Türkiye ĠĢ Kurumunun 

Toplumdaki Ġmaj Tespiti ve Ġmaj GeliĢtirme Üzerine Bir ÇalıĢma” ve 

Doğan(2009)‟ın derlediği ve Gray ve Balmer‟in 1998 yılında yayınladıkları 

Managing Corporate Image and Repuatation adlı eserlerinde var olan geçerlilik 

güvenirliği test edilmiĢ, “ĠĢletmelerde Sosyal Sorumluluk AnlayıĢı ve Kurumsal 
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Ġmaj ĠliĢkisi, Balıkesir‟deki Banka MüĢterilerine Yönelik Bir AraĢtırma” adlı 

doktora tezinde kullandığı ölçeklerden yararlanılarak oluĢturulmuĢtur. 

 

6.Değerlendirme ve Sonuçlar 

Deneyimsel pazarlamanın beĢ temel boyutundan biri olan duyulama, 

kurum imajı ile doğrudan iliĢkilendirebilecek baĢlıklardan biri olarak ortaya 

çıkmaktadır. Zira tüketicilerin özellikle beĢ duyusuna hitap eden kurumun 

fiziksel koĢulları eĢ zamanlı olarak, yine tüketici de oluĢan, kurumun imajına 

yönelik çağrıĢımları olumlu kılmaktadır. 

Ürünlerden farklı olarak soyut niteliğe ve faydaya haiz olan hizmetlerin, 

tüketiciler tarafından tercih edilebilirliğini deneyimsel pazarlama ile sağlamak 

mümkün olmaktadır. Zira bu pazarlama yaklaĢımı tüketicileri sadece satın 

almaya sadece fayda odaklı yaklaĢan ve rasyonel varlıklar olarak görmemekte, 

psikolojik ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmaktadır. 

Deneyimsel pazarlama, konumlandırma stratejilerinin geliĢtirilmesi 

açısından da firmalara bir takım avantajlar vaat etmektedir. Ancak bu noktada 

ehemmiyet gösterilmesi gereken konuların baĢında, deneyim etkinlikleri 

tasarlanırken hedef kitlenin özelliklerinin kültürel, sosyolojik ve psikolojik 

açıdan doğru etüt edilmesi gelmektedir. Aynı konu kurumun imaj kurgusu için 

de geçerli olmaktadır. Mevcut imajının nasıl olduğunu, gelecekte nasıl bir seyir 

izleyeceğini belirlemek firmalar için bir zorunluluk olmaktadır. Buna yönelik 

periyodik ölçümlemeler, sapmalar varsa düzenlemeler kurumun, rekabetçi 

pazarda var olabilmesi için stratejik konularından biri haline gelmiĢtir. 

Kurumun psikolojik ortamını temsil eden kurum iklimi olumlu olduğunda 

ki bunu baĢta firma yöneticileri ve personeli temin etmektedir, tüketicilerin 

kuruma karĢı olumlu duygular hissetmesi mümkün olacaktır. Kurumun, sosyal 

sorumluluk faaliyetleri, baĢta müĢteri değerine odaklanan davranıĢları ve onları 

geliĢtirmeye yönelik faaliyetleri, fiziksel koĢullarının kalitesi, tüketicilerin kendi 

yaĢamları ile alakalı değerlendirme yapmalarına olanak tanımaktadır. 

Tüketicilere yönelik kitlesel bir yaklaĢım sergilendiğinde, bu, kurumun 

müĢterilerinin bir birleri ile etkileĢimde bulunmalarına hizmet etmekte, var olan 

olumlu etkileĢim, kurum imajının geliĢtirilmesinde adeta bir çarpan rolü 

oynamaktadır.  

Kültür-sanat merkezlerinin deneyimsel pazarlama faaliyetlerinin, imaj 

oluĢturma ve mevcut kurum imajının geliĢtirilmesi üzerindeki rolünü 

değerlendirmeye yönelik yaptığımız bu çalıĢmada, günümüzün yeni pazarlama 

yaklaĢımlarından biri olan deneyimsel pazarlamanın etkin bir rol oynadığı 

bulgularına rastlanılmıĢtır. Gelecekte bu konuya dair çalıĢmaların disiplinler 

arası bir perspektifle literatürde bolca yer alacağı beklenmektedir. 
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TÜRKĠYE TURĠZMĠNĠN KAMU YÖNETĠMĠNDE KURUMSAL 

GELĠġĠMĠ 

Zekeriya BĠNGÖL

 

ÖZET 

Turizm, çok hızlı geliĢen bir sektördür. Bu geliĢim sürecinde farklı 

sektörleri etkilemekte ve değiĢen taleplere, teknolojik geliĢmenin sağladığı hızlı 

pazarlama olanaklarına paralel olarak, her geçen yıl yeni turizm çekicilikleri ve 

yeni destinasyonlar oluĢabilmektedir. Bir bölgede bulunan doğal ve kültürel 

turizm kaynaklarının turizm amaçlı değerlendirilebilmesi ve gelecek kuĢaklara 

aktarılabilmesi ancak doğru bir planlama ve geliĢtirme stratejisi ile mümkün 

olabilmektedir. Türkiye‟nin de turizmde yol haritasını çizebilmek üzere Kültür 

ve Turizm Bakanlığı tarafından 2007 yılında hazırlanan Türkiye Turizm 

Stratejisi 2023 ile önümüzdeki 16 yılın turizmi geliĢtirme stratejisi 

belirlenmiĢtir. 

Bu çalıĢmada, Türkiye turizminin kamu yönetiminde kurumsal geliĢimi 

için devletin yönetim biçimi ve yöntemleri ile gerekli turizm stratejisi ve turizm 

planlamasının önemi incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Stratejisi, Yönetim, Turizm Sektörü, 

Turizm Planlaması 

 

 

DEVELOPMENT OF TURKEY TOURISM IN PUBLIC 

ADMINISTRATION 

ABSTRACT 

Tourism is a fast-growing sector. In this growing process, tourism effects 

different sectors and parallel to tecnological development provided fast 

marketing oppotunities, year after yearnew tourism attractiveness and new 

destinations comes out. Rating natural and cultural tourism sources in a region 

and transferring it to the new generation is only possible with planning and 

development strategy. With Turkey Tourism Strategy 2023, prepared by 

Ministry of Culture and Tourism in 2007 is about to drow Turkey‟s tourism 

road map, it is determined development of Turkey tourism strategy for the next 

16years. 

In this study,  for institutional development of Turkey‟ tourism in public 

administration, state‟s management form and methods and essential tourism 
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strategy and importance of tourism planning is investigated. 

Key Words: Tourism Strategy, Management, Tourism Sector, Tourism 

Planning 

 

GĠRĠġ  

Dünyada ki en önemli turizm faaliyeti olarak görülen deniz turizmi ve 

diğer turizm çeĢitleri açısından Türkiye her ne kadar tipik bir Akdeniz ülkesi 

olsa da, tarih boyunca birçok önemli medeniyete beĢiklik etmesi, günümüzde 

birçok ulusun geçmiĢine ait izler bulunması ve doğal güzellikler ile bezenmiĢ 

olması nedeniyle turizmde özel bir potansiyele sahiptir. Sahip olduğumuz bu 

önemli potansiyelin turizmde etkin bir Ģekilde kullanılabilmesi ve Ülkemizin öz 

varlıklarına zarar vermeden sürdürülebilir turizm anlayıĢı çerçevesinde 

Ģekillendirilebilmesi için uygulan plan ve strateji geliĢtirilmesi zorunludur. 

Ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel geliĢmelerin izlenmesi, dıĢ dünya ile 

verimli iliĢkiler, turizm varlıklarının rasyonel kullanımı ve turizm gelirlerinin 

maksimizasyonu ancak turizmde etkin bir planlama ile sağlanabilir. BaĢta 

Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere turizm ve tanıtma ile ilgili diğer kamu 

kurumlarınca turizme yönelik olarak uygulamaya konulan plan ve stratejilerle 

turizmde önemli geliĢmeler kaydedilmiĢtir.  

Ancak günümüzde ekonomik Ģartların da etkisiyle turizme yönelik olarak 

belirlenecek plan, proje, strateji ve denetimlerde sadece kamu yönetiminin tek 

baĢına söz sahibi olması mümkün değildir.  1980‟den itibaren turizmin Türk 

ekonomisindeki artan önemi nedeniyle hem devletçe hem de özel sektör 

tarafından oldukça önemsenmeye baĢlanmıĢ, bu durumun bir sonucu olarak 

Ülkemizin çeĢitli bölgelerinde alt yapı yatırımları devletçe, üst yapı yatırımları 

ise özel sektörce gerçekleĢtirilmiĢtir. Turizm sektörünün doğal, sosyal siyasal 

vb gibi olaylardan çok çabuk etkilenmesi nedeniyle Devlet çıkarmıĢ olduğu 

yasa ve yönetmelikler ile turizm sektöründe yatırımcıyı korumayı ve teĢvik 

etmeyi amaçlamıĢtır.  Turizmin yönetim ve denetimine yönelik sivil toplumun 

katkısının sağlanması amacıyla kısa zamanda TÜRSAB, TÜROB, TYD gibi 

sivil toplum örgütleri kurulmuĢtur.  
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DÜNYADA VE TÜRKĠYEDE TURĠZM 

Turizm sektörü, geçen yüzyıl içerisinde sürekli ve hızlı bir yükseliĢ 

göstermiĢtir. Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra değiĢen ekonomik, sosyal ve 

siyasi Ģartlar bu geliĢmede baĢrol oynamıĢtır. Dünya Turizm Örgütü‟ne 

(UNWTO) göre; yarattığı istihdam, hizmet verdiği insan sayısı, gelir ve katma 

değerle turizm, dünyanın en büyük sektörü konumuna gelmiĢtir. 1990‟lı yıllara 

gelindiğinde turizm sektörü dünyada en fazla istihdamı gerçekleĢtiren sektör 

halini almıĢtır. Bugüne geldiğimizde artık uluslararası turizm, hem yeni iĢ 

olanakları sunması hem de döviz kazanmanın önemli bir aracı olması sebebiyle 

çok sayıda ülke hükümetlerinin ilgi odağı haline gelmiĢtir. 1990‟lı ve 2000‟li 

yıllarda, dünya turizmi istikrarlı olarak büyümüĢ, uluslararası turizm talebi 

2002–2005 yılları arasında 100 milyon kiĢi artmıĢ ve 2005 yılında uluslararası 

turist sayısı 808 milyona ulaĢmıĢtır. Uzun dönemde uluslararası turist 

sayısındaki yıllık ortalama artıĢ yüzde 4,1 iken 2005 yılında bir önceki yıla göre 

yüzde 5,5 olmuĢtur. (DPT,2006,3) 

 Günümüzde uluslararası turizm dünya ülkelerinin % 83‟nün en önemli 

beĢ sektöründen birisidir. Aynı zamanda en az % 38‟nin de döviz kazanmada 

temel kaynağıdır. Bu niteliğiyle ülkeler turizm sektörüne artan derecede ilgi 

göstermekte, politikalar geliĢtirmekte ve uygulamaktadırlar. Daha cazip turizm 

olanakları da, sektörün daha hızlı büyümesine zemin hazırlamaktadır. (Çeken ve 

diğerleri, 2009,28) Dünya Turizm Örgütü (DTÖ), 2020 yılında tüm dünyada 1 

milyar 600 milyon kiĢinin "turist" sıfatıyla seyahat edeceğini, bu turistlerin 2 

trilyon Dolar'dan fazla harcama yapacağını tahmin ediyor. DTÖ‟ ne göre toplam 

dünya nüfusunun yüzde 3.5'u hareket halinde olacak. 

(www.turizmgazetesi.com) 

Türkiye‟de turizm sektörünün oluĢması 1963 yılında baĢlamıĢ, ancak 

çağdaĢ bir turizm yapılanmasının gerçekleĢmesi doğrultusundaki gerçekçi 

adımlar 1980‟li yıllarda atılmıĢtır. Doğal, tarihi ve kültürel kaynakların 

çeĢitliliği, iklim ve coğrafi koĢulların farklı turizm ürünleri açısından 

elveriĢliliği, misafirperverlik, yaratıcı ve güçlü bir turizm endüstrisi, mesleki ve 

sivil toplum kuruluĢlarının turizme ve koruma-kullanma dengesine özen 

göstermesi Türk turizminin güçlü yönleridir ve bu güç harekete geçirilmeyi 

beklemektedir. AB‟nin turizmi, bölgesel kalkınma farklılıklarını gideren 

geliĢme stratejilerinin lokomotifi olarak görmesi, bu amaçla özellikle Akdeniz 

ülkelerine yönelik proje bazlı finansal destek programları oluĢturması, Türk 

turizminin Ģansıdır. (Aydın, 2005,3) 

Bugün turizm sektörü Türkiye açısından hayati önemdedir. Gayrisafi 

Yurt içi Hâsılaya (GSYiH) sunduğu katkı yanında, ciddi cari açık veren ülke 

ekonomisinde sağladığı döviz geliri ve ödemeler dengesine sunduğu katkı ile 

ekonominin can damarlarından birisini oluĢturmaktadır. Aynı Ģekilde, yüksek 

nüfus artıĢı ve yüksek iĢsizlik oranları yaĢanan Türkiye ekonomisinde, yarattığı 
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istihdam potansiyeli ile iĢsizliğin azaltılmasında büyük bir öneme sahiptir. 

(ġahin ve diğerleri, 2012, 99) 

Türkiye turizm endüstrisi 1980‟lerin ortalarından itibaren hızlı bir geliĢim 

süreci yaĢadı. Özellikle de kitlesel turizm pazarlarındaki payını bu yıllardan 

itibaren artırarak turist sayısını 1,5 milyondan 13 milyon 247 bine ve gelirini de 

400 milyon dolardan 8,5 milyar dolara yükseltmeyi baĢardı. Aynı dönemin 

baĢında birer tarım kenti olan Antalya ve Muğla artık dünyanın sayılı 

destinasyonları arasına girdi. Türkiye turizmdeki bu hızlı atılımı Ģu geliĢmelere 

borçludur:  

 Türkiye‟nin dıĢarıya açık liberal politikalarla yönetilmeye baĢlaması,  

 TL‟nin konvertibilitesi,  

 Yurda giriĢ-çıkıĢ prosedürlerinin azaltılması,  

 Türkiye‟nin uluslararası, özellikle ticari alanda gittikçe önem 

kazanması,  

 1982 yılında 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu‟nun çıkarılması,  

 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Birliği ve Profesyonel Turist Rehberliği 

Yönetmeliği gibi etkili yasal düzenlemelerin bu konjonktürdeki varlığı. 

(TÜRSAB,2003) 

 

TÜRKĠYEDE TURĠZM PLANLAMASI 

Planlama bir öngörü olarak, gelecekteki bir sürecin önceden 

tahminlenmesini gerektirir. Bir geleceği biçimlendirmek üzere planlamanın, ya 

da en azından kısa dönemli bir planlamanın, bulunmaması bazı iĢleyiĢ 

yanlıĢlıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır, Turizm planlamasında, 

turizmin sağlayacağı ekonomik, sosyal ve siyasal avantajlar kadar, turizm 

gerçeğini oluĢturan insan ve sermaye hareketlerinin, ülkenin ekonomik ve 

sosyal yaĢantısı, kültürel ve doğal çevresi üzerine yapacağı olumsuz etkilerin de 

gerçekçi bir açıdan değerlendirilmesi zorunluluğu vardır, Turizm planlaması 

kavramı, belli bir dönemde turizmde ulaĢılmak istenen hedefleri, bu hedeflere 

ulaĢmak için kullanılacak araçları, olanakları, yapılacak iĢleri ve bu iĢlerin 

sonuçlarını gösteren disiplinli bir düzenleme olarak tanımlanabilir. Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda sistemli ve düzenli planların oluĢturulması ve 

uygulamaya geçirilmesi, bilinçli turizm sektörü yetkilileri, çalıĢanlar ve hatta 

yerel halk önderliğinde ve kontrolünde sağlanmalıdır. (Olalı, 1990; 365) 

Türkiye‟de Kalkınma Planlarının yapıldığı ve Turizm sektöründe 

geliĢmelerin yaĢandığı dönem 1960 yılını izleyen dönemdir. Bölgeler itibarıyla 

kaynak envanterlerinin çıkarılmıĢ, fiziksel planlama çalıĢmalarının yapılmıĢ, 

teknik altyapı yatırımlarının gerçekleĢtirilmiĢ ve öncü-örnek tesisler olarak 
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adlandırılan yat limanı, konaklama vb. yatırımların devlet eliyle 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ege-Akdeniz kıyılarımızın 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planı çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Bu planlar ile turistik tesis alanlarının 

nerelerde yer alacağı belirlenmiĢtir. Ülkemizde turizmin geliĢtirilmesi 

noktasında birçok politik karar geliĢtirilmiĢtir. Ancak Türkiye‟ de uygulanan ilk 

turizm politikaları, toplum, çevre ve kültür ile ilgili konuları ikinci plana iten, 

bunun yanında ekonomik hedefleri ve turistik tesislerin fiziki geliĢmesi üzerine 

odaklanmıĢ bir yapıya arz etmektedir. (Çatal,2010: 36) 

Turizmin küçük ölçekli yerel toplum tarafından kontrol edilerek, çevresel 

ve sosyo-kültürel açıdan sürdürülebilir bir Ģekilde geliĢtirilmesi ve turizm ge-

lirlerinin eĢitlikçi bir Ģekilde paylaĢılması amacıyla, yukarıda belirtilen olumsuz 

etkilere yol açan klasik planlama yaklaĢımlarının değiĢtirilmesi gerekmektedir. 

Bu yöndeki turizm planlaması yaklaĢımlarının paradigmaları, dar görüĢlü ve 

katı yaklaĢımlardan, çok yönlü, esnek, sistematik ve katılımcı yaklaĢımlara 

doğru gitmektedir. Turizm planlaması yaklaĢımlarındaki bu olgunlaĢmanın en 

yenilikçi tarafını, yerel toplumların planlanma sürecine katılmasına verilen 

önem oluĢturmaktadır. Türkiye açısından turizm planlamasındaki bu eğilim 

“BeĢ Yıllık Kalkınma Planları”nda görülebilir. Türkiye‟de ilk beĢ “BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planları”nın ana amacı turist sayısını ve turizm gelirini, kitle turizm 

faaliyetlerine uygun olarak arttırmak olmuĢtur. Bu eğilim, 5. “BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planı”ndan sonra değiĢmeye baĢlamıĢtır. 7. “BeĢ Yıllık Kalkınma 

Planı”nda turizm hareketlerinin yoğunlaĢtığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve 

toplumun turizm ile ilgili kararlara katılmasının sağlanması amaçlanmıĢtır. 

(Aslan, 2008; 72) 

1990‟lı yılların baĢlarında Turizm Bakanlığı‟nın yaptırdığı önemli bir 

çalıĢma tüm illerin Turizm Envanteri ve Turizmi GeliĢtirme planlarının 

yaptırılmasıdır. Bu çalıĢmalar her ili münferit olarak inceleyip yorumlayan ve 

karar getiren çalıĢmalar olup, Mersin Ġli‟ne iliĢkin ilk master plan nitelikli 

çalıĢma da bu kapsamda yapılmıĢtır. Her ili çevre illerden bağımsız ve kendi 

içinde bir bütün olarak yorumlayan bu planlar genellikle uygulamaya 

geçememiĢtir. Bu planlardan elde edilen temel fayda ülke turizm potansiyelinin 

ilk defa profesyonel plancılar tarafından tespit edilmesi, belgelendirilmesi ve bu 

kapsamda önemli miktarda turizm merkezinin ilan edilmesi olmuĢtur. Daha 

sonraki yıllarda GAP Bölgesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi‟ni bir bütün olarak 

yorumlayan ve kararlar getiren bölge turizm master planları yapılmıĢtır. 90‟lı 

yılların baĢlarında yapılan Türkiye Yat Turizmi Master Planı yaklaĢık 12 yıl 

içinde uygulanmıĢ ve bu plan kararları ile yat bağlama kapasitesinin 5.600‟den 

21.000‟e yükselmesi gerçekleĢmiĢtir. 2000‟li yılların baĢında yapılan termal 

turizm planları ise uygulama aĢamasındadır. 2000‟li yıllardan sonra turizm 

sektörünün önemi pek çok ilde anlaĢılmıĢ, bazı iller turizm master planlarını 

yenilerken bazılarında ise mevzii planlarla sektörün geliĢimi temin edilmiĢtir. 
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Tüm bu çalıĢmalarla sektörün ülkedeki geliĢimi kesintisiz olarak 

sürdürülebilmiĢtir. (www.mersinkulturturizm.gov.tr) 

 

KAMU YÖNETĠMĠNDE TURĠZMĠN KURUMSAL GELĠġĠMĠ  

a)- Merkezi Ġdare 

Türkiye‟de turizm alanında görev ve yetkiye sahip merkezi idare 

kuruluĢları arasında, baĢta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Çevre ve 

Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu BaĢkanlığı, Tarım ve Köy iĢleri 

Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı sayılabilir. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

ülkemizdeki turizm politikalarının saptanması, turizm hizmetlerinin 

planlanması, yönlendirilmesi, teĢvik edilmesi, denetlenmesi ve eĢgüdüm ile 

görevlendirilmiĢ en yetkili kamu kuruluĢudur.  

Ülkemizde turizm olgusu ilk kez 1957 yılında bakanlık düzeyinde temsil 

edilmeye baĢlanmıĢ olsa da, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı‟nın kuruluĢu 1963 

yılında gerçekleĢmiĢtir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 1963-1981 yılları 

arasında turizm ve ülkenin tanıtılması konularında çalıĢmalarda bulunmuĢtur. 

1980 sonrasında bazı bakanlıkların birleĢtirilmesi gündeme geldiğinde, Kültür 

Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı‟nın bir çatı altında örgütlenmesine 

karar verilmiĢ ve 1981‟in son günlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı 

oluĢturulmuĢtur. Ancak, turizm sektörünün zaman içerisinde, özellikle 2634 

sayılı Turizmi TeĢvik Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra çok hızlı bir 

Ģekilde büyümesi, ülkeye gelen turist sayısında büyük artıĢların gözlenmesi ve 

ülkedeki turizm isletmelerinin sayıca artması, 1989 yılından itibaren turizmin 

yeniden bağımsız bir bakanlık seklinde temsil edilmesine yol açmıĢtır. 2002‟nin 

son günlerinde iktidara gelen 59. Hükümet‟in kamu yönetiminde reform 

çalıĢmaları çerçevesinde, 16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı kanunla, birbirinden 

ayrı olarak faaliyet gösteren bakanlıklar yeniden birleĢtirilerek Kültür ve 

Turizm Bakanlığı oluĢturulmuĢtur. KuruluĢ kanununa göre Bakanlığın amacı; 

kültürel değerleri yaĢatmak, geliĢtirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve 

benimsetmek, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, 

yurdun turizme elveriĢli bütün imkanlarını ülke ekonomisine olumlu katkı 

sağlayacak Ģekilde değerlendirmek, turizmin geliĢtirilmesi, pazarlanması, 

teĢviki ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm 

konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarını yönlendirmek ve bu kuruluĢlarla 

iĢbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluĢları ve özel sektör 

ile iletiĢimi geliĢtirmek ve iĢbirliği yapmaktır. 

Ayrıca, 2634 sayılı Turizmi TeĢvik Kanunu‟nu değiĢtiren 24.07.2003 

tarih ve 4957 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince, “Bakanlık; kültür ve turizm 

koruma ve geliĢim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları 

yapmaya, yaptırmaya, re‟sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir.” Bu 
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konuda Bakanlığa verilen görev ve yetkileri, Bakanlığın ana hizmet 

birimlerinden biri olan Yatırım ve Ġsletmeler Genel Müdürlüğü (AraĢtırma, 

Planlama Daire BaĢkanlığı) kullanmaktadır. 

Bakanlık, turizm sektörünün planlı geliĢimini sağlayacak, ülke çapındaki 

beĢeri ve fiziki planlamanın bir parçası olması gereken Turizm Master Planını 

henüz gerçekleĢtirilememiĢtir. Bu konuda yürütülen çalıĢmaların 2006 yılı Eylül 

ayında sonuçlanacağı bizzat BaĢbakan R. Tayyip Erdoğan tarafından ifade 

edilmiĢtir. Fakat yapılan tespitlere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

yürütülen planlamanın, halen turizm alanı olarak ilan edilen bölgelerdeki dar 

kapsamlı çevre düzeni planlama çalıĢmaları olduğu ve sektörde beklenen 

“master plan” kapsamı ile bağdaĢmadığı anlaĢılmaktadır. 

(http://www.turizmgazetesi.com) 

 

b)- Merkezi Ġdarenin TaĢra TeĢkilatı  

Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın görevleri, Merkezi idarenin taĢra teĢkilatı 

olan illerde,  Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince yürütülmektedir. Ancak bu 

birimlerin, iyi niyetli çabalarına rağmen, gerek mali sorunlar gerekse araç-gereç 

ve personel yetersizliği nedeniyle, üstlendikleri görevleri tam anlamıyla yerine 

getirebildiklerini söylemek güçtür. Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin çalıĢma 

alanı, Ġlin kültür ve turizm envanteri, turizm istatistikleri, müzecilik ve 

kütüphanecilik faaliyetleri ile sınırlı kalmaktadır. 

  

c)- Sivil Toplum Örgütleri 

Merkezi idare ve yerel yönetimler kadar, turizm sektörü üzerinde etkili 

olan bir baĢka grup aktör de; yerel, ulusal ya da uluslararası sivil toplum 

örgütleri ve baskı gruplarıdır. Bu örgütlerin arasında, turizm sektöründe bilfiil 

faaliyet gösteren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye 

Otelciler Birliği‟nin (TÜROB) yanı sıra Doğal Hayatı Koruma Derneği, TEMA 

Vakfı gibi çevreci gruplar da yer almaktadır. 

Sivil toplum örgütleri kamuoyunun isteklerini temsil ederler. Bu örgütler 

yerel bilgiye ve nitelikli iĢgücüne kolay ulaĢabilirler. Bu çerçevede 

sürdürülebilir turizm danıĢma kurullarının bir parçası olabilme ve turizm 

planlamasına girdi sağlama kapasiteleri yüksektir. Sivil toplum örgütleri, 

sürdürülebilir turizm geliĢimi için sürekli yerel destek verebilir, turizmin 

kontrolsüz geliĢimine karsı çıkabilirler. Son yıllarda, Akdeniz ülkeleri arasında, 

turizm konusunda iĢbirliği çalıĢmaları artmıĢtır. 1993 ve 1995‟de 

gerçekleĢtirilen Akdeniz Turizm Bakanları Konferanslarının ardından, Akdeniz 

Turizm Ģartı imzalanarak tüm Akdeniz ülkeleri tarafından kabul edilmiĢtir. 

1996‟da ise Avrupa-Akdeniz Turizm Örgütü kurulmuĢtur. Bu örgütün kuruluĢ 
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amacı, Akdeniz ülkelerindeki ulusal turizm örgütlerinin, yerel ve bölgesel 

kuruluĢların bir araya getirilerek ulusal ve uluslar arası turizmin 

geliĢtirilmesidir.(Turizm Bakanlığı, 2002) 

 

TÜRKĠYE TURĠZM STRATEJĠSĠ 2023 ve YANSIMALARI 

Türkiye 2023 Turizm Stratejisi, turizm sektöründe, kamu ve özel 

sektörün iĢbirliğini gündeme taĢıyan ve stratejik planlama çalıĢmalarının 

yönetim ve uygulamasına yönelik açılımlar sağlamasını hedefleyen bir 

çalıĢmadır. Planda 9 kültür ve turizm geliĢim bölgesi, 7 turizm geliĢim koridoru, 

10 turizm kenti, 10 kruvaziyer limanı, 10 havaalanı, 42 yat limanı ile yeni demir 

yolu ve kara yolu hatlarının geliĢtirilmesi planlanmıĢtır. GeliĢtirilmesi 

öngörülen bölgelerdeki altyapı ve konaklama hizmetlerinin karĢılanması 

durumunda, 2023 yılında 63 milyon turist, 86 milyar dolar dıĢ turizm geliri ve 

turist baĢına yaklaĢık 1350 dolar harcamaya ulaĢılması beklenmektedir (Kültür  

ve Turizm Bakanlığı, 2007). 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023, ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve 

coğrafi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanmayı ve turizm 

alternatiflerini geliĢtirerek ülkemizin turizmden alacağı payı arttırmayı hedef 

almaktadır. Stratejik planın temel vizyonu; sürdürülebilir kalkınma yaklaĢımını 

benimseyerek istihdamın artırılmasında ve bölgesel geliĢmede turizmi öncü bir 

sektör konumuna ulaĢtırmak ve Türkiye'yi 2020 yılına kadar, uluslar arası 

pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beĢ ülke arasında önemli bir 

varıĢ noktası ve uluslararası bir marka haline getirmektir.”. (Türkiye Turizm 

Stratejisi 2023, S:129).  

Bundan baĢka, turizm sektörünün güçlendirilmesi için gereken planlama 

stratejileri arasında; “Otel odaklı turizm geliĢmesinden daha çok tarih, kültür, 

sanat gibi değerlere odaklı turizm geliĢmesine, yani varıĢ noktası odaklı turizm 

anlayıĢı ile halkın talep ve beklentilerine cevap veren, bünyesinde birden fazla 

aktiviteleri, değerleri yaĢatan, koruyan, üreten ve istihdama da olumlu katkılar 

sağlayan bir “alan yönetimi” modelini geliĢtiren” bir politika güdülmesi 

(S:143), “Özel sektör tarafından yapılacak yöresel ve bölgesel turizme yönelik, 

kırsal turizm tesisleri, özel nitelikli tesisler ve pansiyon gibi konaklama 

ünitelerinin kurulmasının desteklenmesi” (S:160),  

“Antalya kentinin turizmde artan önemine paralel olarak turizm 

sektöründe ve kentsel anlamda ihtiyaç duyacağı fonksiyon ve ürün çeĢitliliğinin 

sağlanması, yoğun yapılaĢma baskısının iç bölgelere kaydırılabilmesi, 

Antalya‟nın markalaĢabilmesi için gerekli üstün nitelikli turizm yatırım 

alanlarının oluĢturulabilmesi, turizm sezonunun tüm yıla yayılabilmesini 

sağlayacak turizm havzalarının geliĢtirilmesi”(S:215), 
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“Turistik el sanatları ve hediyelik eĢyada bölgesel özelliklere göre kalite 

ve standardizasyonun sağlanması, kırsal alanlarda agro-turizm ve kültür turizmi 

amaçlı “turizm köyleri” oluĢturulması ile yöre ekonomisine katkı sağlanması, 

turistik faaliyetlerin yer aldığı alanlarda yöreye özgü folklorik değerlerin 

korunarak tanıtımının yapılması, yöre halkının turizmden gelir sağlaması 

amacıyla halk eğitim merkezleri tarafından düzenlenen kurslarla ev 

pansiyonculuğu, turistik ürün oluĢturma, hijyen v.b. konularında eğitilmesi” 

hedeflenmiĢtir (S:131).  

Ayrıca; “turizm sezonunun bütün bir yıla yayılması turizm ürününün 

çeĢitlenmesine bağlıdır bu kapsamda öncelikli olarak belirlenen turizm türleri 

desteklenerek geliĢmeleri sağlanacaktır. Antalya, Muğla ve Aydın kıyı 

kesimlerinde deniz-kum-güneĢ‟ten oluĢan kitle turizmine yönelik tatil turizmi 

doygunluk noktasındadır. Bu nedenle, bu alanlarda; turistleri otelden çıkararak 

ikincil harcamaları artıracak, mevcut tesislerin 12 ay çalıĢmasını sağlayacak, 

turizm bölgesi açısından kıyı turizmi yanı sıra marka oluĢumunu sağlayacak 

etkinlikler özendirilerek planlanacaktır.” (Kültür  ve Turizm Bakanlığı, 2007). 

 

SONUÇ 

Türkiye, turizm sektörü bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. 

Ancak ülkemizi ziyaret eden turist ve turizmden elde edilen gelir rakamları 

henüz istenen düzeyde değildir. Bu durumun nedenlerinden biri de sağlıklı bir 

turizm planlamasının yapılmamıĢ olmasıdır. Toplumsal refah ve kalkınma 

bakımından oldukça önem taĢıyan ancak kendi kaynaklarını yok edebilecek 

potansiyele de sahip olan turizm sektörünün planlanmasında; merkezi idarenin, 

yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin, üzerlerine düsen roller 

çerçevesinde, eĢgüdüm içinde çalıĢmalarının önemi büyüktür. Turizm yönetim 

çevresi değiĢik organizasyonlardan (yerel, merkezi, özel, kamu) oluĢmaktadır. 

Planlama faaliyetinde yer alan kurumların her biri bütçe, personel ve bilgi gibi 

kaynaklara değiĢik ölçülerde sahiptir. Her organizasyonun kaynakların tümüne 

sahip olmamasından dolayı, gerek duyduğu kaynakların alınması için diğer 

organizasyonlarla etkileĢimde bulunması gerekmektedir. 

Merkez ağırlıklı bir yönetim sekli yerini, yerel yönetimlerin ve sivil 

toplum örgütlerinin yerel inisiyatif kullandığı bir yönetim tarzına bırakmalıdır. 

Bu konuda iĢbölümü yapılırken, merkezi idarenin koordinasyon sağlama, 

standart belirleme ve denetleme iĢlevleri dikkate alınmalıdır. Turizmde sivil 

inisiyatifin ağırlık kazanması, yurtdıĢı sivil örgütlerle yakın iliĢkilerin 

kurulmasını, dolayısıyla ülke tanıtımı ve pazarlamasında önemli adımların 

atılmasını sağlayacaktır. Turizm yörelerindeki idari yapılanma, özellikle yerel 

yönetim birimlerinin yapılanması gözden geçirilmeli, turizm yörelerine özgü 

belediyecilik esasları yasa ile belirlenmeli, bu yörelerde görev yapacak mülki 
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idare amirleri ile yerel yöneticilerin turizm formasyonuna sahip olmalarına 

dikkat edilmelidir. (Gürsoy, 2006: 95-97). 

Turizmin geliĢiminde kamunun rolünün ve özel sektör ile iliĢkilerinin 

nasıl olması gerektiği konusunda bir ülkeden baĢka bir ülkeye transfer 

edilebilecek standart bir model yoktur. Bununla birlikte kamu sektörünün 

turizmdeki rolü; kamu ve özel sektör grupları arasında eĢgüdüm sağlanması, 

turizm politikasının oluĢturulması ve turizm planlaması, turizm yasaları ve 

yönetmeliklerinin oluĢturulması, turizm geliĢimi ve faaliyetleri, yatırımların 

geliĢimi ve pazarlamanın teĢviki, turizm personelinin eğitiminin sağlanması 

olarak özetlenebilir. Turizmin değiĢik boyutları ile ilgili olarak Devletin değiĢik 

kurumları arasında; ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kamu ve özel sektör 

grupları arasında çabaları verimli hale getirmek için eĢgüdüm gereklidir. 
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BĠRĠNCĠ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAKTA ÇALIġAN HEKĠMLERĠN Ġġ 

KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ, TUTUM 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalıĢmada hekimlerin iĢ kazaları ve meslek hastalıklarına 

iliĢkin bilgi, tutum ve davranıĢlarını saptamak için öncü olmak amaçlanmıĢtır.   

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalıĢma bir üniversite tıp fakültesi 

hastanesinde görev yapan hekimlerle, Etimesgut Sağlık Grup BaĢkanlığı‟na 

bağlı sağlık ocaklarında görev yapan pratisyen hekimlere uygulanmıĢtır. 

ÇalıĢmada toplam 349 hekime ulaĢılmıĢtır. 

Bulgular: Katılımcıların %49.9‟u tıp eğitimi sırasında iĢ kazası, meslek 

hastalığı eğitimi aldığını, bunlarında %34.5‟i tıp eğitimi sırasında alınan iĢ 

kazası, meslek hastalığı eğitiminin yeterli olduğunu belirtmiĢtir. Hekimlerin 

%88.0‟ı bir iĢyerinin iĢyeri hekimi çalıĢtırması için en az kaç iĢçinin olması 

gerektiğini bilmediğini ifade etmiĢ, bildiğini belirtenler ise ortanca 50 (min:1-

max: 1000) kiĢi cevabını vermiĢtir. 

Sonuç: AraĢtırma sonuçları gösteriyor ki, tıp eğitimi sırasında iĢ kazaları 

ve meslek hastalıkları konularında eğitim alanlar hekimlerin yarısı olmasına 

rağmen, eğitim alanların sadece üçte biri aldığı eğitimin yeterli olduğunu 

düĢünmektedir. Bu sebeple hekimlerin tıp eğitimi esnasındaki iĢ kazaları ve 

meslek hastalıklarıyla ilgili eğitim süreçlerinin daha özenli ve kapsamlı 

hazırlanması, bu konudaki memnuniyetsizliğin giderilmesi için önemli olabilir. 

YetiĢtirilen sağlık çalıĢanlarının eğitim sürecinde bu konuya ait tecrübeyi 

edinmesinin hem bireylerin hem de devletin yararına olacağı aĢikardır. 

Anahtar Kelimeler: meslek hastalıkları, iĢ kazaları, hekimlerin bilgi, 

tutum ve davranıĢları 
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KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIOUR OF PHYSICIANS 

WORKING IN PRIMARY AND TERTIARY HEALTH CARE 

TOWARDS OCCUPATIONAL ACCIDENTS AND ILNESSES 

ABSTRACT 

Objectives: This study aims to be leader to determine occupational 

accidents-illnesses in physicians‟ knowledge, attitudes, behavior.  

Methods: 349 physicians working at the Gazi University Medical 

Faculty Hospital, under the Department of Health in Etimesgut, completed 

questionnaire. 

Results: 49.9% of the participants reported taking occupational 

accidents, illnesses training during medical education, 34.5% of these reported 

that training was sufficient. 88.0% of the physicians told that they didn‟t know 

at least number of workers should be stated for one occupational physician to 

work, also physicians reported knowing the necessary number gave answers as 

median 50 (1-1000) person.  

Conclusion: The results of this study show that although approximately 

the half of the physicians received occupational accidents and illnesses 

training, only one-third of the received participants think that the training was 

sufficient. 

Participants received training after graduation is approximately one-

tenth of the whole group. It‟s obvious that acquisition of experience of this 

issue in training process would be for the benefit of both individuals and the 

state.  

Key Words: occupational diseases, occupational accidents, physicians' 

knowledge, attitudes and behaviors 

 

GĠRĠġ VE AMAÇ 

ÇalıĢma yaĢamı; çalıĢanın bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik düzeyini 

belirleyen en önemli bileĢendir. ĠĢ sağlığı ve güvenliği sürekli geliĢen ve 

değiĢen dinamik yapısı ile geliĢmekte olan ülkelerde olduğu kadar geliĢmiĢ 

sanayi ülkelerinin de ana konularından biridir (Loewenson,1998,s. 632–639, 

Aslantepe, 2009, s.6-7). 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 

1950 yılında yaptığı tanıma göre iĢ sağlığı; bütün mesleklerde çalıĢanların 

bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması, 

sürdürülmesi ve geliĢtirilmesi çalıĢmalarıdır (Parlar, 2008, s.1–7). 
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Ulusal mevzuatımızda iĢ kazaları ve meslek hastalıkları tanımlanmıĢ 

olup; 2008 yılında 72963 iĢ kazası ve 539 meslek hastalığı saptanmıĢtır. ĠĢ 

kazaları sonucunda 865, meslek hastalıkları sonucunda 1 kiĢi yaĢamını 

kaybetmiĢtir. ĠĢ kazası ve meslek hastalığı sonucu kaybedilen iĢ günü 

1865115‟dir (SGK, 2008). Öte yandan bu hastalık ve kazalar yalnızca kayıtlara 

geçenlerdir. Öngörülere göre Türkiye‟de her yıl tespit edilmesi gereken meslek 

hastalığı sayısı 50-100 bin düzeyinde olması gerekirken, 539 kiĢide saptanmıĢtır 

(SGK,2008, www.ankarameslekhastanesi.gov.tr, Güven, R,s.3-61).  

Dünyada ILO rakamlarına göre; her yıl 270 milyon iĢ kazası meydana 

gelmekte ve 160 milyon kiĢi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Her yıl 

küresel boyutta 2.3 milyon insan ölümcül olan ve sakatlıkla sonuçlanan iĢ 

kazalarına, meslek hastalıklarına maruz kalmakta, 350.000 kiĢi iĢ kazası, 

1.700.000 kiĢi ise meslek hastalıkları nedeniyle yaĢamını yitirmektedir 

(Loewenson,1998,s. 632–639, Aslantepe, 2009, s.6-7, TMMOB, 2008). Her 

gün yaklaĢık 6.000 kiĢi iĢ kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaĢamını 

yitirmektedir. Ödenmesi gereken fatura ise bu ülkelerin GSMH‟nın önemli bir 

bölümünü teĢkil etmektedir (Aslantepe, 2009, s.6-7, Güzel, 2004. p.171, ÇSGB, 

2006-2008,). SanayileĢmiĢ ülkelerde iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının 

toplam maliyetinin, bu ülkelerin GSMH‟nın %1‟i ile %4‟ü arasında değiĢtiği 

tahmin edilmektedir. Bu açıdan Türkiye‟de en iyimser rakamla, iĢ kazaları ve 

meslek hastalıklarının toplam maliyetinin 4 milyar TL olduğu tahmin 

edilmektedir (Aslantepe, 2009, s.6-7, Güzel, 2004. p.171). 

KuĢkusuz meslek hastalığı tanısını koymada ve meslek hastalıklarının ve 

iĢ kazalarının önlenmesinde hekimlere büyük görev düĢmektedir. Dünyada ve 

ülkemizde hekimlerin iĢ kazası ve meslek hastalıkları hakkındaki bilgi ve 

tutumlarını ölçen araĢtırmalar yok denecek kadar az olup, bu çalıĢmada 

hekimlerin iĢ kazaları ve meslek hastalıklarına iliĢkin bilgi, tutum ve 

davranıĢlarını saptamak için öncü olmak amaçlanmıĢtır.   

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Tanımlayıcı tipteki bu çalıĢma bir üniversite tıp fakültesi hastanesinde 

görev yapan hekimlerle, Etimesgut Sağlık Grup BaĢkanlığı‟na bağlı sağlık 

ocaklarında görev yapan pratisyen hekimlere uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada toplam 

349 hekime ulaĢılmıĢtır. 

Haziran 2009‟da 34 sorudan oluĢan “Hekimlerde ĠĢ Kazası ve Meslek 

Hastalıklarına ĠliĢkin Bilgi Tutum ve DavranıĢ Saptamaya Yönelik Anket 

Formu” gözlem altında uygulanmıĢtır. Formun ilk bölümünde yaĢ, cinsiyet, 

görev, mezuniyet yılı, meslekte toplam hizmet süresi gibi temel tanımlayıcı 

özellikler; ikinci bölümünde günlük ve haftalık ortalama çalıĢma süreleri, 

günlük bakılan hasta sayısı, en çok karĢılaĢılan hastalıklar, tıp eğitimi sırasında 
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iĢ kazası, meslek hastalıkları ile ilgili alınan eğitimler gibi bilgiler 

sorgulanmıĢtır. Son bölümde, iĢyeri hekimliğine dair bilgiler, iĢ kazası/meslek 

hastalığıyla karĢılaĢma, bildirimini yapma, iĢ kazasını/meslek hastalığını 

etkileyen etmenlere iliĢkin bilgileri sorgulanmıĢtır. 

Veriler SPSS 11.5 istatistik paket programına girilerek 

değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada istatistiksel analiz olarak, tanımlayıcı 

istatistikler (frekans, ortalama), χ2 testi ve Fischer‟in Kesin Testi kullanılmıĢtır.  

p değerinin 0.05‟den küçük olması “istatistiksel olarak anlamlı” Ģeklinde 

değerlendirilmiĢtir. Aritmetik ortalamalar; aritmetik ortalama ± standart sapma 

Ģeklinde verilmiĢtir. 

 

BULGULAR 

AraĢtırmada 349 hekime ulaĢılmıĢtır. 

 

Tablo 1. Ġncelenenlerin Bazı Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Dağılımı, 

Ankara, 2009. 

 Sayı Yüzde 

YaĢ Grupları    

   ≤25  30 8.6 

   26-35  198 56.7 

   36-45 65 18.6 

   ≥ 46 56 16.1 

Cinsiyet    

   Kadın 159 45.6 

   Erkek 190 54.4 

Görev    

   Öğretim Üyesi/ Görevlisi 99 28.4 

   AraĢtırma Görevlisi 198 56.7 

   Pratisyen Hekim/Uzman Hekim 52 14.9 
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ÇalıĢılan Yer    

   Üniversite 299 85.7 

   Sağlık Ocağı 50 14.3 

Son Bir Yılda En Çok ÇalıĢılan 

Birim  

  

    Poliklinik 177 50.7 

    Servis 172 49.3 

Toplam Hizmet Süresi    

    ≤ 4  176 50.4 

    5-9 45 13.0 

   10-14 36 10.3 

   15-19  28 8.0 

    ≥ 20  64 18.3 

Kurumda ÇalıĢma Yılı    

   ≤ 4  218 62.5 

   5-9 52 14.9 

   10-14 26 7.4 

   15-19  17 4.9 

   ≥ 20  36 10.3 

*Diğer: Kan Bankası, Kemik Ġliği Ünitesi, Ameliyathane, Özel Muayenehane, 

Konsültasyon, Ġdari Birimler 

 

Tablo 1‟de incelenenlerin bazı tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımları 

gösterilmiĢtir. Ġncelenenlerin %56.7‟si 26-35 yaĢ arasında, %54.4‟ü erkek, 

%56.7‟si araĢtırma görevlisidir. Ġncelenenlerin %85.7‟si üniversitede çalıĢmakta 

olup, %50.7‟si son bir yılda en çok poliklinikte çalıĢtığını bildirmiĢtir. 

Üniversitede çalıĢanların %54.4‟ü dahili bilimlerde, % 45.6‟sı cerrahi 
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bilimlerde görev yapmaktadır. Katılımcıların %50.4‟ü 4 ya da daha az yıldır 

çalıĢmakta olup, %62.5‟i de bu kurumda 4 ya da daha az yıldır çalıĢmaktadır.  

 AraĢtırmaya katılanlar ortalama 10.4±7.4 yıl, ortanca 5 (min:1-max:40) 

yıl önce tıp fakültesinden mezun olmuĢlardır. 

 AraĢtırmaya katılanlar mezun olduktan ortalama 4.6±5.3 ay sonra 

çalıĢmaya baĢladıklarını belirtmiĢlerdir. 

 AraĢtırmaya katılanlar ortalama 6.6±8.3 yıl, ortanca 3 (min:0-max:41) 

yıldır bu kurumda çalıĢtıklarını belirtmiĢlerdir. 

 AraĢtırmaya katılanların günlük çalıĢma süresi ortalaması 8.25 ± 0.9 

saat, haftalık çalıĢma süresi ortalama 62.9±25.0 saattir. 

 Katılımcıların günlük hasta sayısı ortancası 20 (min:0-max:302)‟dir. 

 

Tablo 2. Ġncelenenlerin ĠĢ Kazaları ve Meslek Hastalıkları Ġle Ġlgili 

Eğitim Durumları, Ankara, 2009. 

 Sayı Yüzde 

Tıp Eğitimi Sırasında ĠĢ Kazası, 

Meslek Hastalığı Eğitimi Alma 

Durumu  

  

   AlmıĢ 174 49.9 

   AlmamıĢ 175 50.1 

Tıp Eğitimi Sırasında Alınan ĠĢ 

Kazası, Meslek Hastalığı 

Eğitiminin Yeterlilik Durumu 

(n=174) 

  

   Yeterli 60 34.5 

   Yeterli Değil 114 65.5 

Mezuniyet Sonrası ĠĢ Kazası, 

Meslek Hastalığı Eğitimi Alma 

Durumu  

  

   AlmıĢ 32 9.2 

   AlmamıĢ 317 90.8 
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Mezuniyet Sonrası Alınan ĠĢ 

Kazası, Meslek Hastalığı 

Eğitiminin Yeterlilik Durumu 

(n=32) 

  

   Yeterli 23 71.9 

   Yeterli Değil 9 28.1 

ĠĢ Yeri Hekimliği Yapma 

Durumu  

  

    YapmıĢ 10 2.9 

    YapmamıĢ 339 97.1 

 

Ġncelenenlerin iĢ kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili eğitim durumları 

Tablo 2‟de sunulmuĢtur. Katılımcıların %49.9‟u tıp eğitimi sırasında iĢ kazası, 

meslek hastalığı eğitimi aldığını, bunlarında %34.5‟i tıp eğitimi sırasında alınan 

iĢ kazası, meslek hastalığı eğitiminin yeterli olduğunu belirtmiĢtir. 

Ġncelenenlerin %90.8‟i mezuniyet sonrası meslek hastalığı eğitimi almadığını, 

%28.1‟i mezuniyet sonrası alınan iĢ kazası, meslek hastalığı eğitiminin yeterli 

olmadığını, %97.1‟i ise daha önce iĢ yeri hekimliği yapmadığını belirtmiĢtir. 

Tıp eğitimi sırasında iĢ kazası, meslek hastalığı eğitimi nereden aldıkları 

sorulduğunda ise katılımcıların %80.8‟i halk sağlığı stajı, %14.0‟ı göğüs 

hastalıkları stajı, %2.3‟ü enfeksiyon hastalıkları stajı, %1.7‟si sağlık bakanlığı, 

%1.2‟si acil ve dermatoloji stajı cevabını vermiĢtir.  

Mezuniyet sonrası eğitim ya da sürekli tıp eğitimi sırasında iĢ kazası, 

meslek hastalığı eğitimi nereden aldıkları sorulduğunda ise katılımcıların 

%41.9‟u Sağlık Bakanlığı, %22.6‟sı Halk Sağlığı Anabilim Dalı, %22.6‟sı Türk 

Tabipler Birliği, %4.3‟ü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, %4.3‟ü Enfeksiyon 

Hastalıkları Anabilim Dalı, %4.3‟ü Acil Anabilim Dalı cevabını vermiĢtir. 

Katılımcıların %6.0‟ı iĢyeri hekimliği sertifikası olduğunu belirtmiĢtir. 

Hekimlerin %88.0‟ı bir iĢyerinin iĢyeri hekimi çalıĢtırması için en az kaç 

iĢçinin olması gerektiğini bilmediğini ifade etmiĢ, bildiğini belirtenler ise 

ortanca 50 (min:1-max: 1000) kiĢi cevabını vermiĢtir. 
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Tablo 3. Ġncelenenlerin ĠĢ Kazaları Ġle Ġlgili Bilgi ve DavranıĢları, 

Ankara, 2009. 

 Sayı Yüzde 

ĠĢ Kazası Ġle KarĢılaĢma Durumu    

   KarĢılaĢmıĢ  183 52.4  

   KarĢılaĢmamıĢ 166 47.6 

ĠĢ Kazası OluĢmasını Etkileyen 

Etmenler * 

  

   ĠĢçiye Bağlı Nedenler 312 42.3 

   ĠĢyeri Ortamına Bağlı Nedenler 426 57.7 

ĠĢ Kazalarının Bildiriminin 

Yapılmasının Gerekliliğini Bilme 

Durumu  

  

   Evet  337 96.6 

   Hayır 12 3.4 

ĠĢ Kazalarının Bildiriminin Yapılması 

Durumu (n=183) 

  

   BildirmiĢ 67 36.6 

   BildirmemiĢ 116 63.4  

*Birden fazla cevap verilmiĢ olup yüzdeler verilen cevap sayısı üzerinden 

hesaplanmıĢtır. 

 

Ġncelenenlerin iĢ kazaları ile ilgili bilgi ve davranıĢları Tablo 3‟de 

sunulmuĢtur. Katılımcıların %52.4‟ü iĢ kazası ile karĢılaĢtığını, %36.6‟sı 

karĢılaĢtığı iĢ kazalarını bildirdiğini,  %57.7‟si iĢyeri ortamına bağlı nedenlerin 

iĢ kazası oluĢmasını etkilediğini, %96.6‟sı iĢ kazalarının bildiriminin 

yapılmasının gerektiğini belirtmiĢtir. 
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En çok karĢılaĢılan ilk 3 iĢ kazası  %50.4 düĢmeler, %25.8 kesi, %17.6 

iğne batması olarak bildirilmiĢtir. 

ĠĢ kazalarının bildirimini yaptıklarını bildirenlerin %62.7‟si hastane 

polisine, %13.5‟i hastaneye, %11.9‟u sağlık müdürlüğüne ve sağlık bakanlığına, 

%3.4‟ü enfeksiyon hastalıkları anabilim dalına, %3.4‟ü adli tıp bölümüne, 

%3.4‟ü iĢyerine, %1.7‟si belediyeye bildirdiklerini belirtmiĢlerdir. 

 

Tablo 4. Ġncelenenlerin Meslek Hastalıkları Ġle Ġlgili Bilgi ve 

DavranıĢları, Ankara, 2009. 

 Sayı Yüzde 

Meslek Hastalığı Ġle KarĢılaĢma 

Durumu  

  

   KarĢılaĢmıĢ  155 44.4 

   KarĢılaĢmamıĢ 194 55.6 

Meslek Hastalığı OluĢmasını 

Etkileyen Etmenler * 

  

   ĠĢçiye Bağlı Nedenler 298 48.0 

   ĠĢyeri Ortamına Bağlı Nedenler 320 51.5 

   Diğer** 3 0.5 

Meslek Hastalığı Bildiriminin 

Yapılmasının Gerekliliği  

  

   Evet  324 92.8 

   Hayır 25 7.2 

Meslek Hastalığı Bildiriminin 

Yapılması Durumu  

  

   BildirmiĢ 17 11.0 

   BildirmemiĢ 138 89.0 

*Birden fazla cevap verilmiĢ olup yüzdeler verilen cevap sayısı üzerinden 

hesaplanmıĢtır. 

** Kanunlardaki yetersizlik,  iĢverenle ilgili nedenler 
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Ġncelenenlerin meslek hastalıkları ile ilgili bilgi ve davranıĢları Tablo 4‟te 

sunulmuĢtur. %55.6‟sı meslek hastalığı ile karĢılaĢmadığını, %51.5‟i iĢyeri 

ortamına bağlı nedenlerin meslek hastalığı oluĢmasını etkilediğini, %92.8‟i 

meslek hastalıklarının bildiriminin yapılmasının gerektiğini, %11.0‟ı ise 

karĢılaĢtığı meslek hastalıklarının bildirimini yaptığını belirtmiĢtir. 

En çok karĢılaĢılan ilk 3 meslek hastalığı sırası ile %66.4 

pnömokonyozlar, %10.1 egzemalar, %6.9 karpal tünel sendromu olarak 

bildirilmiĢtir. 

Katılımcıların yılda meslek hastalığı tanısı koydukları kiĢi sayısı ortalama 

8.6 ± 17.9, ortancası 3 (min:0-max:100) kiĢidir. 

Katılımcıların meslek hastalığı bildirimini yaptıklarını bildirenlerin 

%53.9‟u hastane polisine, %23.1‟i hastaneye, %15.4‟ü sağlık müdürlüğüne ve 

sağlık bakanlığına, %7.7‟si belediyeye bildirdiklerini belirtmiĢlerdir. 

Katılımcıların %96.5‟i iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının tüm çalıĢanlar 

için geçerli olması gerektiğini beyan etmiĢlerdir.  

ĠĢ kazası ve meslek hastalığını önlemek için neler yapılmalı sorusuna 

katılımcıların %73.8‟i iĢçi eğitimi, %19.6‟sı çevre koĢullarının düzeltilmesi, 

%15.9‟u çalıĢma saatlerinin düzeltilmesi, %12.6‟sı kiĢisel koruyucuların 

kullanılması, %14.5‟i iĢyeri denetimi ve iĢveren sorumluluğunun artırılması, 

%6.9u doktorların eğitimi cevaplarını vermiĢtir. 

 

Tablo 5. Ġncelenenlerin Tanımlayıcı Özelliklerine Göre ĠĢ Kazalarının, 

Meslek Hastalıklarının Bildirimini Yapma Durumları, Ankara, 2009. 

  

n 

ĠĢ Kazalarının 

Bildiriminin Yapılması 

Durumu 

 

n 

Meslek Hastalıklarının 

Bildiriminin Yapılması 

Durumu 

BildirmiĢ BildirmemiĢ BildirmiĢ BildirmemiĢ 

YaĢ Grupları       

   ≤25                               14 28.6 71.4 9 0.0 100.0 

   26-35 96 39.6 60.4 100 9.0 91.0 

   36-45 34 38.2 61.8 20 20.0 80.0 

   ≥ 46 39 35.9 64.1 28 21.4 78.6 

  χ
2
=0.70              p=0.87    χ

2 
=5.61           p=0.13 

Görev       

Öğretim Üyesi/ 

Görevlisi 

54 29.6 70.4 43 16.3 83.7 

AraĢtırma 

Görevlisi 

103 37.9 62.1 92 7.6 92.4 
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Pratisyen 

Hekim/Uzman 

Hekim 

26 53.8 46.2 22 22.7 77.3 

  χ
2 
=4.38         p=0.11    χ

2 
= 5.71            p=0.22 

ÇalıĢılan Yer       

Üniversite 157 35.0 65.0 138 10.1 89.9 

Sağlık Ocağı 26 53.8 46.2 19 26.3 73.7 

  χ
2
=2.61  p=0.10     χ

2 
= *          p=0.057 

Son Bir Yılda 

En Çok 

ÇalıĢılan 

Birim 

      

   Poliklinik 100 36.0 64.0 76 18.4 81.6 

   Servis 83 43.1 56.9 81 8.6 91.4 

  χ
2
=0.22 p=0.63  χ

2
= 1.85                p=0.17 

Toplam 

Hizmet Süresi 

      

   0-4 88 35.2 64.8 83 7.2 92.8 

   5-9 22 45.5 54.5 24 8.3 91.7 

   10-14 16 56.2 43.8 13 38.5 61.5 

   15-19 14 35.7 64.3 6 0.0 100.0 

   ≥20 43 32.6 67.4 31 19.4 80.6 

  χ
2
=3.64 p=0.45  χ

2
=13.02         p=0.01 

*: Fisher‟in Kesin Testi 

  

Ġncelenenlerin tanımlayıcı özelliklerine göre iĢ kazalarının, meslek 

hastalıklarının bildirimini yapma durumları Tablo 5‟te gösterilmiĢtir. 

Ġncelenenlerden 26-35 yaĢ arasında olanlar iĢ kazalarını daha çok bildirmelerine 

rağmen yaĢ grupları arasında iĢ kazalarını bildirip bildirmeme bakımından 

istatistiksel olarak fark saptanmamıĢtır (p>0.05). Uzman hekimler, sağlık 

ocağında çalıĢanlar, serviste çalıĢanlar ve 10-14 yıl arası meslek hayatı olanlar 

iĢ kazalarını daha çok bildirmiĢ olmalarına rağmen, görevler, çalıĢılan yer, son 

bir yılda en çok çalıĢılan birim ve toplam hizmet süreleri arasında iĢ kazalarını 

bildirme bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıĢtır (p>0.05). 

YaĢ grupları, görev, çalıĢılan yer, son bir yılda en çok çalıĢılan birimler arasında 

meslek hastalıklarını bildirme bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmamıĢtır (p>0.05). Meslekte toplam hizmet süreleri arasında ise meslek 

hastalıklarını bildirme bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıĢtır 

(p<0.05). 10-14 yıl arası hizmet süresi olanlar daha çok bildirim yapmıĢtır. 
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Tablo 6. Ġncelenenlerin Bazı Özelliklerine Göre ĠĢ Kazalarının, Meslek 

Hastalıklarının Bildirimini Yapma Durumları, Ankara, 2009. 

  

n 

ĠĢ Kazalarının 

Bildiriminin Yapılması 

Durumu (%) 

 

 

n 

 

Meslek Hastalıklarının 

Bildiriminin Yapılması 

Durumu (%) 

BildirmiĢ BildirmemiĢ 

 

BildirmiĢ BildirmemiĢ 

Tıp Eğitimi 

Sırasında ĠĢ 

Kazası, Meslek 

Hastalığı 

Eğitimi Alma 

Durumu  

 

      

   AlmıĢ 102 43.1 56.9 92 10.9 89.1 

   AlmamıĢ 81 30.9 69.1 65 13.8 86.2 

    χ
2 
=2.40    p=0.12  χ

2
=0.10     p=0.13 

Tıp Eğitimi 

Sırasında 

Alınan ĠĢ 

Kazası, Meslek 

Hastalığı 

Eğitiminin 

Yeterlilik 

Durumu  

 

     

   Yeterli 33 38.9 61.1 23 17.4 82.6 

   Yeterli Değil 69 47.9 52.1 69 11.6 88.4 

  χ
2 
=0.04      p=0.84  χ

2
=**     p=1.01 

Mezuniyet 

Sonrası ĠĢ 

Kazası, Meslek 

Hastalığı 

Eğitimi Alma 

Durumu 

     

   AlmıĢ 22 54.5 45.5 20 30.0 70.0 

   AlmamıĢ 161 35.4 64.6 137 9.5 90.5 

  χ
2 
=2.26   p=0.13  χ

2
=**     p=0.01 
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Mezuniyet 

Sonrası Alınan 

ĠĢ Kazası, 

Meslek 

Hastalığı 

Eğitiminin 

Yeterlilik 

Durumu 

      

   Yeterli 13 43.8 56.2 11 36.4 63.6 

   Yeterli Değil 9 66.7 33.3 9 22.2 77.3 

   χ
2 
=1.61   p=0.20  χ

2
=**     p=0.61 

ĠĢ Yeri 

Hekimliği 

Yapma 

Durumu  

      

YapmıĢ 25 52.0 48.0 5 0.0 100.0 

YapmamıĢ 173     35.3 64.7 152 12.5 87.5 

   χ
2
=1.95     p=0.16  χ

2
=**     p=1.01 

ĠĢ Kazalarının, 

Meslek 

Hastalıklarının 

Bildiriminin 

Yapılmasının 

Gerekliliği  

      

   Evet  176 39.2 60.8 144 13.2 86.8 

   Hayır 7 - 100.0 12 0.0 100.0 

  χ
2
=**        p=0.04  χ

2
=**     p=0.36 

**:Fisher‟in Kesin Testi 

 

 Ġncelenenlerin bazı özelliklerine göre iĢ kazalarının, meslek 

hastalıklarının bildirimini yapma durumları Tablo 6‟da gösterilmiĢtir. ĠĢ 

kazalarının bildiriminin yapılmasının gerekli olduğunu düĢünen ve 

düĢünmeyenler arasında iĢ kazalarını bildirme bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı fark vardır (p<0.05). Bildirme gerekliliğine inananlar daha çok 

bildirimde bulunmuĢlardır. Tıp eğitimi sırasında iĢ kazası, meslek hastalıkları 

ile ilgili eğitim alma, tıp eğitimi sırasında alınan eğitimin yeterlilik durumu, 

mezuniyet sonrası eğitim alma, mezuniyet sonrası eğitimin yeterlilik durumu, 

iĢyeri hekimliği yapma durumu arasında iĢ kazalarını bildirme bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıĢtır (p>0.05). Tıp eğitimi sırasında iĢ 

kazası, meslek hastalığı ile ilgili eğitim alma,  alınan eğitimin yeterlilik durumu, 
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mezuniyet sonrası eğitimin yeterlilik durumu, iĢyeri hekimliği yapma durumu 

ve meslek hastalıklarının bildiriminin yapılması gerekliliğini düĢünme durumu 

arasında meslek hastalıklarını bildirme bakımından istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmamıĢtır (p>0.05). Mezuniyet sonrası iĢ kazası, meslek hastalığı ile 

ilgili eğitim alıp almama arasında iĢ kazalarını bildirme bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı fark vardır (p<0.05).  

Ġncelenenlerin görev, çalıĢılan yer, mezuniyet sonrası iĢ kazası meslek 

hastalığı eğitimi alma durumu arasında iĢyeri hekimi çalıĢtırılması için en az 

kaç iĢçinin çalıĢması gerektiğini bilme durumu bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı fark vardır (p<0.05). YaĢ grupları, son bir yılda çalıĢılan birim, 

meslekte toplam hizmet süresi, tıp eğitimi sırasında iĢ kazası meslek hastalığı 

ile ilgili eğitim alma, alınan eğitimin yeterlilik durumu, mezuniyet sonrası 

eğitimin yeterlilik durumu, iĢyeri hekimliği yapma durumu arasında iĢyeri 

hekimi çalıĢtırılması için en az kaç iĢçinin çalıĢması gerektiğini bilme durumu 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıĢtır (p>0.05). 

 

TARTIġMA 

ÇalıĢma Ģartları ve çalıĢma ortamına iliĢkin hak ve sorumlulukları 

düzenlemektir. 4857 sayılı iĢ kanununda çalıĢanların sağlık durumunun 

saptanması ve alınması gerekli iĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, 

ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetleri baĢta olmak üzere 

iĢyerindeki iĢçi sayısına ve iĢin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla 

iĢyeri hekimi çalıĢtırılması, iĢyeri sağlık birimi oluĢturulması ve yükümlü olan 

taraflar belirtilmiĢtir (22.5.2003 Tarih ve 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu). 

ÇalıĢanların haftalık çalıĢma süreleri 657 sayılı yasada belirlenmiĢ olup 

genel olarak 40 saattir (14/07/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu). Bu çalıĢmada, haftalık çalıĢma sürelerinin 38-88 saat arasında 

değiĢmesi hekimlik mesleğinin çalıĢma Ģartları ve meslekteki statü farklarından 

kaynaklanıyor olabileceği düĢünülmektedir. 

Hekimlerin yarısının tıp fakültesi eğitimi sırasında, neredeyse tamamının 

tıp fakültesi eğitimi sonrasında iĢ kazaları ve meslek hastalıkları konusunda 

eğitim almamıĢ olması, eğitim alanların aldıkları eğitimi yeterli bulmaması 

konunun öneminin yeterince kavranamamıĢ olmasına ve eğitimlerin 

yetersizliğine bağlanabilir. Hekimlerin büyük çoğunluğunun bir iĢyerinde iĢyeri 

hekimi çalıĢtırılması için en az kaç iĢçi olması gerektiğini bilmediğini ifade 

etmesi bu görüĢü destekler niteliktedir. 

ĠĢyeri hekimliği sertifikası olan hekim sayısının çok az olması ve 

sertifikası olanlardan bir kısmı da dahil olmak üzere çok büyük kısmının iĢyeri 

hekimliği yapmamıĢ olması çoğunluğun üçüncü basamakta çalıĢan hekimler 

olmasından kaynaklanıyor olabilir. 
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Hekimlerin yarıdan fazlası iĢ kazasıyla karĢılaĢtığını ve çoğunluğu iĢ 

kazalarının, meslek hastalıklarının bildiriminin yapılması gerekliliğini bildiğini 

ifade etmiĢ olmasına rağmen çok büyük kısmının bildirim yapmadığını, 

yapanların çoğunun hastane polisine bildirdiklerini belirtmeleri eğitim 

eksikliğini ortaya koyması açısından düĢündürücü olabilir. 

En çok karĢılaĢılan meslek hastalıklarının sırasıyla pnömokonyozlar, 

ekzamalar ve karpal tünel sendromu olarak ifade edilmesi çalıĢmaya katılan 

hekimlerin meslek ve hastalık iliĢkisine yeterince dikkat etmemesi ve akılda 

kalıcı meslek hastalıklarının bu hastalıklar olabileceğine bağlanmıĢtır. 

Hekimlerin çoğunluğunun iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının tüm 

çalıĢanlar için geçerli olması gerektiğini düĢünmesi,  meslek hastalıklarının 

nedeni olarak hem iĢçiye bağlı hem de iĢyeri ortamına bağlı sebepleri görüyor 

olması bu konuya geniĢ bir perspektiften baktıklarının göstergesidir. Ancak 

eğitim eksikliğine bağlı uygulama hataları mevcuttur. 

YaĢ grupları, görev, çalıĢılan yer ve son bir yılda en çok çalıĢılan birimler 

göz önüne alındığında meslek hastalıkları bildirimi konusunda anlamlı bir fark 

saptanmamıĢtır. Ancak meslekteki hizmet süresi on ile on dört yıl arası olan 

hekimler daha çok meslek hastalığı bildirimi yapmaktadır. Bu durum 

hekimlerin meslek hastalıkları konusundaki bilgilerini genel olarak azlığına 

ancak meslekteki deneyimleri arttıkça meslek hastalıklarına yaklaĢımlarının 

değiĢtiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 

Mezuniyet sonrası iĢ kazası ve meslek hastalığı eğitimi almıĢ sağlık 

ocağında çalıĢan pratisyen hekimlerin iĢ yeri hekimi çalıĢtırılması için en az kaç 

iĢçinin çalıĢması gerektiğine dair bilgisi diğer hekimlerde anlamlı olarak farklı 

bulunması iĢyeri hekimliği yapma sıklığının bu grupta daha yüksek olmasında 

kaynaklanabilir. 

Tıp eğitimi sırasında iĢ kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili eğitim 

alanların ve bu konularda bildirim yapılması gerekliliğine inananların iĢ kazaları 

ile ilgili daha çok bildirim yapmaları aldıkları eğitimle mesleki becerinin 

bütünleĢtirdiklerini göstermektedir. Ancak buna karĢın alınan eğitimin 

yeterliliği, mezuniyet sonrası eğitim alınması ve alınan mezuniyet sonrası 

eğitimin yeterliliği, iĢ yeri hekimliği yapılması arasında hekimlerin iĢ kazalarını 

bildirmeleri bakımından fark olmaması, tıp eğitimi sırasında edindikleri 

bilgilerin önemli, temel kaynak oluĢturduğunu düĢündürmektedir.  

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

AraĢtırma sonuçları gösteriyor ki, tıp eğitimi sırasında iĢ kazaları ve 

meslek hastalıkları konularında eğitim alanlar hekimlerin yarısı olmasına 

rağmen, eğitim alanların sadece üçte biri aldığı eğitimin yeterli olduğunu 
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düĢünmektedir. Bu sebeple hekimlerin tıp eğitimi esnasındaki iĢ kazaları ve 

meslek hastalıklarıyla ilgili eğitim süreçlerinin daha özenli ve kapsamlı 

hazırlanması, bu konudaki memnuniyetsizliğin giderilmesi için önemli olabilir.  

Mezuniyet sonrası eğitim alanlar tüm grubun yaklaĢık onda birini 

oluĢturmaktadır. Bu durum konuya verilen kiĢisel önemi yansıtması açısından 

düĢündürücü bulunmuĢtur. Hekimlerin mesleki yaĢantıları boyunca iĢ kazaları 

ve meslek hastalıkları ile karĢılaĢma ihtimallerinin yüksekliği göz önünde 

bulundurulacak olursa, mezuniyet sonrası verilecek hizmet içi eğitimler ile 

hekimlerin bu konuya yaklaĢımlarını değiĢtirebilmenin de ne kadar önemli 

olduğu anlaĢılabilir. Bu nedenle özellikle iĢ kazaları ve meslek hastalıkları ile 

daha çok karĢılaĢması söz konusu olan acil tıp, cerrahi bilimler, göğüs 

hastalıkları, dermatoloji gibi anabilim dalları ile halk sağlığı anabilim dalı/ iĢ 

sağlığı bilim dalından hizmet içi eğitim almaları mesleki baĢarıları ve toplum 

sağlığına yapabilecekleri katkı açısından değerli olabilir. YetiĢtirilen sağlık 

çalıĢanlarının eğitim sürecinde bu konuya ait tecrübeyi edinmesinin hem 

bireylerin hem de devletin yararına olacağı aĢikârdır. Bu nedenle meslek 

hastalıklarının yeterince kavranması için eğitime verilmesi gereken sürenin 

yeterli olması gerekmektedir. Bu Ģekilde yetiĢtirilen sağlık personeli iĢyeri 

hekimliği görevinde; sağlıklı çalıĢan grubun da bilinçlenmesini sağlayarak hasta 

yükünü de azaltabilir.  

 

ÇIKAR ÇATIġMASI: Yazarların konuyla ilgili olarak herhangi bir 

kurum, kuruluĢ ve/veya yazar ile maddi veya manevi bir çıkar iliĢkisi 

bulunmamaktadır. 
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KAMUOYU OLUġTURMADA KURUM KĠMLĠĞĠ YARATIMI 

AÇISINDAN BENETTON ÖRNEĞĠ: 

UNHATE PROJESĠ 

            Ahmet Ġmançer

 

Selin Süar


 

ÖZET 

Modern toplumlar için kitle iletiĢim araçlarının rolü gün geçtikçe 

artmaktadır ve kitle iletiĢim araçları, halkın sosyalleĢmesinde, siyasal ve sosyal 

kararlara varmasında, günlük bilgi ihtiyacını karĢılamasında; bundan da 

önemlisi kamuoyu oluĢturmada önemli rol oynar. Firmalar, uyguladıkları 

reklam stratejileriyle gerek kendi ürünlerinin tanıtımında, gerekse oluĢturdukları 

marka kimlikleriyle beraber tüketiciye seslenmektedirler. Kurum kimliğinin 

inĢasında ve reklam süreçlerinde birçok marka bugün, toplumsal olayları ve 

sosyal içerikli konuları bünyesine katarak kamuoyu oluĢturmakta ve küresel 

ısınma, savaĢ, iĢsizlik, fakirlik gibi konulara dikkat çekmektedirler. Dünyaca 

ünlü fotoğrafçı Oliviero Toscani‟nin önderliğinde Benetton firması tarafından 

“United Colors of Benetton” sloganıyla baĢlatılan markalaĢma süreci, etnik 

ayrımcılığı köken alarak küresel çapta ses getiren reklam stratejilerine imza 

atmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Reklam, Kamuoyu, Kurum Kimliği 

 

 

BENETTON EXAMPLE: CREATING PUBLIC OPINION AND 

CORPORATE IDENTITIY 

UNHATE PROJECT 

ABSTRACT 

The role of mass communication media for the modern societies rises 

each day and mass communication media play an important part on 

socialization of people, deciding on social political issues, getting the daily 

information and more important consisting the public opinion. Corporates, with 

their advertisements strategies, not only promoting their products but also 

addressing the consumer through their brand identity. Nowadays, so many 

corporates when constructing their corporate identity, trying to shape the public 

opinion by adding social and cultural issues to their main advertisement strategy 

and they underlines the issues like global warming, war, unemployment, 

                                                           
 Yrd. Doç Dr. E.Ü. ĠletiĢim Fakültesi RTS Öğretim Üyesi 
 E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü RTS Doktora Öğrencisi 
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poornes and etc. With the leadership of world famous photographer Oliviero 

Toscani, the branding process begin with “United Colors of Benetton” of 

Benetton, produces worldwide known strategies based on ethnic apartheid.  

Key Words: Advertisements, Public Opinion, Corporate Identity 

 

GĠRĠġ 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknolojinin orta ölçekli 

iĢletmelerde de yaygınlaĢmasıyla ve artan rekabetle birlikte pozitif imaj, büyük 

küçük tüm iĢletmelerin ve markaların temel ihtiyacı haline gelmiĢtir. Ġmaj 

kavramının önemini doğru algılayabilmek için ilk yapılması gereken Ģey, 

ekonomiyi mal ve hizmetlerin dolaĢımından ibaret sayan anlayıĢı ortadan 

kaldırmaktır. Ekonomiye bakısın, anlamların ve hazların dolaĢımının da söz 

konusu olduğu bir kültürel süreci içerecek Ģekilde geniĢletilerek ele alınması 

Ģarttır. Bir ürün ya da hizmetin tüketimi sadece fiziksel bir olay değil, iktisat, 

sosyoloji ve psikolojiyi de içine alan karmaĢık bir süreçler bütünüdür. 

Kamuoyu çağdaĢ politika biliminin üzerinde durduğu önemli konulardan 

biridir. Kamuoyu kavramı, her ne kadar yeni bir kavram olmasa da bilimsel 

araĢtırmalarda konu olarak ele alınması oldukça yenidir. Özellikle siyaset 

bilimciler, sosyologlar ve sosyal psikologlar bu konuyu çeĢitli açılardan ve 

farklı araĢtırma teknikleri kullanarak incelemektedirler. Dünyanın geliĢen 

teknolojiyle birlikte insanoğlunun elinin altına sığdığı bir dönemde 

kamuoyunun varlığını ve önemini göz ardı etmek mümkün değildir. Kitle 

iletiĢim araçları, bireylerin toplum ile bütünleĢmesinde, toplumun bir parçası 

olmalarında, toplumun kültürel değerlerini almalarında ve yeni değerler 

eklemelerinde, inanç, tutum ve davranıĢlarındaki değiĢmelerde rol 

oynamaktadır. Bu etkileĢimin düzeyi, bireylerin kitle iletiĢim araçları ile ilgili 

önyargılarına, bu araçların ne sıklıkla kullandıklarına ve bu araçlar aracılığıyla 

kendilerine ne tür mesajlar verildiğine bağlı olarak değiĢmektedir. 

Ġmaj kavramı, tüketici psikolojisiyle ilgilidir. Birçok düĢünürün üzerinde 

önemle durduğu gibi kent insanının sosyal ve psikolojik yoksunlukları 

tüketimin temel tetikleyicisi olmakta ve iĢletmeler bu yoksunlukları ortadan 

kaldırmaya yönelik imaj paketleri ve markalarla tüketicinin karsısına 

çıkmaktadır. Popüler kültür, reklamcılık, imaj yönetimi ve pazarlama 

kavramlarına sosyologlar tarafından yapılan eleĢtirilerde, kurumların toplumda 

yarattığı negatif etkiler üzerinde sıkça durulmaktadır. Ġmajın yaratılmasında 

baĢlıca önem taĢıyan göstergebilim, biçim ve anlam arasındaki iliĢkiyi araĢtırır. 

Göstergeleri sıklıkla kullanan reklamlarda baĢlangıçta hiçbir anlama sahip 

olmayan ürüne, tüketici için zaten bir değeri olan ya da herhangi bir anlam ifade 

eden kiĢi, nesne ya da duygu aracılığıyla bir değer atfedilir. Reklamcılık yoluyla 

gerçeklesen anlamların alıĢveriĢinde ürün, bir imgenin ya da duygunun yerine 
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geçer ve anlamını kendine mal ederek onu temsil eder. Bir ürünün imajı, ürünün 

kendisinden çok o ürünle özdeĢleĢtirilen Ģeylerin özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır ve bu özellikler ürün ile bilinç dıĢı yöntemlerle 

iliĢkilendirilirler. Göstergebilim, imaj olgusunun anlaĢılmasında, reklamların 

anlamlarının çözülmesinde ve tüketim tartıĢmalarına yön verilmesinde önemli 

bir iĢleve sahiptir. 

 

POPÜLER KÜLTÜR VE ĠMAJ 

“Popüler kültür”ün tanımlanmasında, onu oluĢturan iki terimin, yani 

“popüler” ve “kültür” kavramlarının ayrı ayrı ne anlama geldikleri önem 

taĢımaktadır; ama “popüler”in tanımı, “popüler kültür”ü açıklamakta 

“kültür”den daha belirleyici bir rol üstlenmektedir. Popüler kelimesinin 

günümüzde kullanıldığı biçimiyle iki temel anlamı vardır. Hakim olan birinci 

tanımda popüler, “yaygın olarak beğenilen, tüketilen” anlamında 

kullanılmaktadır. Ġkinci tanımda ise popüler kelimesi popüler kültür-yüksek 

kültür tartıĢmalarından yola çıkılarak “halka ait olan” anlamıyla ele 

alınmaktadır. (Özbek, 2002:81). “Popüler”e “yaygın olarak beğenilen, 

tüketilen” anlamını veren “ticari” tanımı benimseyenler, genellikle popüler 

kültür kavramını kitle kültürüyle es anlamda kullanır ve bu doğrultudaki 

kuramsal yaklaĢımı kabul ederler. Buna karĢılık, “popüler”i “halka ait olan” 

biçiminde değerlendiren “betimleyici” tanımı benimseyenler, genellikle popüler 

kültüre daha geniĢ bir perspektiften bakan ve dolayısıyla da bu konuda daha 

olumlu bir yaklaĢımı kabul edenlerdir( Tufan, Eyüboğlu, 2000: 8). 

 

GÖSTERGEBĠLĠM VE TÜKETĠM TARTISMALARI 

Göstergebilim 

Göstergebilim, imaj olgusunun anlaĢılmasında, reklamların anlamlarının 

çözülmesinde ve tüketim tartıĢmalarına yön verilmesinde oldukça önemli bir 

yere sahiptir. Göstergebilimin “göstergeleri inceleyen bilim dalı” olmasının 

yanında ne anlama geldiğini belirtmeden önce gösterge kavramıyla neyin 

vurgulanmak istendiğinin anlatılması gerekir. 

Gösterge, genel olarak kendi dıĢında bir Ģeyi temsil eden ve dolayısıyla 

bu temsil ettiği Ģeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeĢit biçim, nesne ve 

olgu olarak tanımlanır. Bu tanıma göre sözcükler, simgeler, iĢaretler de birer 

göstergedir (Rıfat, 1992:8). 

Bir gösterge, kendisinden baĢka bir Ģeye gönderme yapan, duyularımızla 

kavrayabileceğimiz fiziksel bir Ģeydir ve varlığı, kullanıcıların onu gösterge 

olarak kabul etmelerine bağlıdır (Fiske, 1990:63). 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM EKĠM 2013 

 

90 
 

Göstergenin maddi boyutu olan gösterenin, kavramsal boyut olan 

gösterilen ile iliĢkisini çözümlemeden etkili mesaj vermek ya da almak 

olanaksızdır. 

Gösterge, genel anlamıyla bir uyarıcıdır, bir baĢka olguyu çağrıĢtıran bir 

olgudur. Kendisi o Ģey olmadığı halde, o Ģeyi çağrıĢtırarak iletiĢim sağlayan her 

aracı bir göstergedir. Göstergebilimin temelleri, Saussure‟ün dilsel göstergeleri 

incelediği, 1916‟da yayınlanan “Genel Dilbilim Dersleri” adlı kitapla atılmıĢtır. 

Saussure, dilin bir biçim ve iĢaretler sistemi olduğunu belirterek toplumsal ve 

kültürel bir anlamlandırma esasına dayandığını savunmuĢtur. Saussure dilbilim 

çalıĢmalarında, göstergebilimin ileride kurulacak ve her türlü iletiĢimi 

inceleyecek bir bilim dalı olacağını ve bütün toplum bilimlerini ve dilbilimi de 

kapsayacağını ileri sürmüĢtür.  

Gösterge, iki yönlü, iki yüzü olan bir öğedir, bu iki yönü sürekli olarak 

birbirinianımsatır, birbirini çağrıĢtırır. Göstergenin birinci yönünü “gösterilen”, 

ikinci yönünü“gösteren” oluĢturur. “Gösterenler” düzlemi biçim düzleminde, 

“gösterilenler” düzlemi ise içerik düzleminde yer alır (Barthes, 1997:41). 

Göstergebilimin tanımlanması için iki temel öğesi yani biçim (gösteren) ve 

içerik (gösterilen) düzlemleri arasındaki iliĢkinin kurulmuĢ olması gerekir. 

Biçim ve içerik arasındaki iliĢki nedensizdir, hangi biçimin hangi içeriğe 

karĢılık geleceği bir sebebe bağlı değildir. Bu nedensizlik bireysel keyfiliği 

içermez, biçim ve içerik iliĢkisi toplum tarafından ortak kültürel geçmiĢe bağlı 

olarak kurulur. Bir göstergenin gösterge olarak yorumlanabilmesi, belli bir 

kültür bağlamında ĢifrelenmiĢ bir gösterilene gönderme yapması ile 

mümkündür. Söz konusu Ģifreleme süreçleri, toplumsal davranıĢ biçimlerini 

yansıtırlar(GözdaĢoğlu, 2001:6). 

Bir gösterge, ister nesne, ister sözcük ve isterse resim olsun, bir kiĢi ya da 

grup insan için özel bir anlamı olan oldukça basit bir Ģeydir. Tek basına ne 

maddedir, ne anlamdır. Ġkisini bir arada barındırır. Gösterge, gösterenden ve 

onun anlamı olan gösterilenden ibarettir. Bunlar sadece analitik amaçlarla 

birbirinden ayrılmıĢlardır. Pratikte gösterge daima madde artı anlamdır 

(Williamson, 2001:15). Göstergeler gerçek yasamda belli düzenlemelerle 

karsımıza çıkarlar ve aynı gösterge içinde birden çok kodlama olabilir. 

Kodlama, göstergelerin düzenlenme sistemidir. Tüm kodlar toplumsal iletiĢime 

bağlı olarak ortaya çıkar ve kullanılır. Peirce, Saussure‟ın gösterge kavramında 

yaptığı gösteren-gösterilen ayrımından farklı olarak göstergenin 

ikonik/içeriksel/sembolik boyutlarından söz eder. “Ġkonik” gösterge, resimler, 

heykeller gibi benzerlik iliĢkisinden dolayı nesnesinin yerini tutan göstergedir. 

“Ġçeriksel” göstergenin nesnesiyle arasında nedensel bağlantılar vardır, bunlar 

adeta doğal bağlantılar gibidir; dumanın ateĢin habercisi olması, semptomların 

hastalıkların belirtisi olması gibi. “Semboller” ise toplumsal uzlaĢma sonucu 

ögrenilen göstergelerdir, nesneleriyle aralarındaki iliĢki tümüyle keyfidir; 

sözcükler, sayılar gibi (Türkoğlu, 2000:19). 
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Reklamcılıkta, hiçbir anlama sahip olmayan ürüne, tüketici için zaten bir 

değeri olan, yani zaten anlam ifade eden bir kiĢi ya da nesne tarafından değer 

verilmeli veya reklamlar aracılığıyla değer veriliyormuĢ gibi gösterilmelidir. Bu 

aĢamada, ürünle ilgili herhangi bir Ģey “gösterilen” yapılır ve bağlantı kurucu 

nesne ya da kiĢi “gösteren”dir. Bir kez bağlantı kurulduğunda “gösteren”, 

gösterdiği duygularla bütünleĢir ve göstergesel bir anlama sahip olur. Bu 

bütünleĢmede kullanılan nesne ya da kiĢi algılamada atlanır, ürüne anlamını 

veren o olmasına karsın, tüketicinin bu anlamı zaten varmıĢ gibi görmesi istenir 

ve bağlantı kurulan nesne ile ürünün hiçbir asli benzerliği olmadığı, sadece yan 

yana konuldukları nadiren fark edilir. Böylece ürün ile bir imge tüketicinin 

zihninde iliĢkilendirilmiĢ olur (Williamson, 2001: 29-31). Bir ürünün imajı, 

ürünün kendisinden çok o ürünle özdeĢleĢtirilen Ģeylerin özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır ve bu özellikler ürün ile bilinç dıĢı yöntemlerle 

iliĢkilendirilirler. 

Bir iletiĢim sürecinde bir araya gelen gösteren ile gösterilen, göstergeyi 

belirler. Ġmaj ise, üç belirleyenin -gösteren, gösterilen, gösterge- bileĢkesinden 

oluĢup “tek”e ulaĢmıĢ bir anlamsal boyutun ifadesidir (Yazıcı, 1997:17). Ġmaj 

olgusu, çok çeĢitli yerlere uzanır ve imaj ailesinin soyağacından söz eden 

Mitchell, imajların farklı söylemlerde nasıl bir yer edindiğini söyle gösterir 

(Mitchell, 1986:10): 

 

Grafik imajlar: Resim, heykel, tasarım. 

Optik imajlar: Ayna, yansıma. 

Algısal imajlar: Duyu-veri, tür, görünüm. 

Zihinsel imajlar: DüĢ, anı, fantazma. 

Sözel imajlar: Metafor (eğretileme), tanım. 

 

Bu soyağacının her bir dalındaki imaj tipi, belli bir entelektüel disiplinin 

söyleminin merkezinde yer alır: Zihinsel imajlar psikoloji ve epistemolojiye, 

optik imajlar fiziğe, grafik, heykel ve mimari imajlar sanat tarihine, sözel 

imajlar edebiyat eleĢtirisine aittir. Algısal imajlar ise fizyoloji, psikoloji, sanat 

tarihi ve optik üzerine çalıĢanların, felsefe ve sanat tarihi alanlarıyla birlikte 

ilgilenebildikleri bir alandır (Mitchell, 1986:10-14). 

 

Berger‟e göre imge kavramı Ģu Ģekildedir: 

 

Bir imge, yeniden yaratılmıĢ ya da yeniden üretilmiĢ görünümdür. 

İmge ilk kez ortaya çıktığı yerden ve zamandan kopmuĢ ve saklanmıĢ bir 

görünüm ya da görünümler düzenidir. Her imgede bir görme biçimi yatar. 

Fotoğraflarda bile. Çünkü fotoğraflar çoğu zaman sanıldığı gibi mekanik 

kayıtlar değildir. Her bir fotoğrafa baktığımızda, ne denli az olursa olsun, 

fotografçının sınırsız görünüm olanakları arasından o görünümü seçtiğini 
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fark ederiz. Her imgede bir görme biçimi yatsa da bir imgeyi algılayıĢımız ya 

da değerlendiriĢimiz aynı zamanda görme biçimimize de bağlıdır” (Berger,  

2000:10) 

Ġmaj kavramı pazarlama aracı olarak yani halk arasında bilinen anlamıyla 

kullanıldığı zaman, yanıltıcılık damgası bir suçlamadan çok bir tespit olarak ele 

alınmalıdır. Endüstriyel üretim ve tüketime konu olan ürün ve hizmetler için 

pazarlama kaçınılmaz olduğuna göre imajın politikadan eğlenceye dek bütün 

görünümleri pazarda sergilenme görünümleridir. Kendi yerinde durmadığı, 

pazara geldiği, getirildiği için de imajından söz ettiğimiz her ürün ya da hizmet 

kendini fark ettirmek, kabul ettirmek üzere çalıĢacaktır. Pazarın ancak çekici 

olanları -o da bir süre için- barındırabildiği sahnede yer almak, profesyonelce 

bir yaklaĢım sonucu yaratılan imajla hem tanıdık hem de vaat edici olmayı 

gerektirir(Türkoğlu, 2000:104). 

ĠĢletme açısından ele aldığımızda ürün, marka ve kurum imajı olarak 

sınıflandırabileceğimiz imaj kavramı, “bir kiĢi, kurum, marka, obje ya da 

düĢüncenin zihinlerde isteyerek ya da istemeyerek bırakmıĢ olduğu fikir ve 

izlenimler” anlamında da kullanılabilmektedir. Bugün, bir ürün ya da hizmetin 

satın alınmasında markaya verilen önem ve o markanın zihinlerde yerleĢmiĢ 

imajı büyük ölçüde yönlendirici olabilmektedir. Bu nedenle marka yaratılırken 

ve hedef kitleye sunulurken güçlü bir tanıtım politikasının izlenmesi 

gerekmektedir. KuruluĢların kendilerinin ya da ürün ve markalarının tercih 

edilebilirliğini sağlayabilmeleri, yapılan tanıtım çalıĢmalarının baĢarısı ve 

yaratılan imaj ölçüsünde gerçekleĢebilmektedir. Bu nedenle imaj kimliktir, 

rekabettir, güçtür ve prestijdir (Ak:1998:143). 

Simge, bizi imaja taĢıyan gösterenlerden biridir. Simgeler bir Ģeyin yerini 

tutmaktan ya da temsil etmekten baĢka, kendilerini kullananlara temsil ettikleri 

anlamları da kazandırırlar. Simgelerin barındırdıkları anlam kısmen özneldir. 

Bu yüzden simgeler, insanların ortak bir dil konuĢabildikleri, görünüĢte benzer 

tarzda davranabildikleri, aynı ritüellere katılabildikleri, benzer giysiler 

giyebildikleri ideal kanallardır. Böylelikle bireysellik ve genellik uzlaĢtırılabilir 

(Cohen,1999:19-20). Bu noktada karsımıza ürünlere reklam yoluyla yüklenen 

imajlar ya da kazandırılan sembolik değerler çıkmaktadır. Tüketiciyi herhangi 

bir ürünü satın almaya yöneltme eylemi, o ürüne tüketici gözünde kazandırılan 

imajın gücü ve anlamsal değeriyle doğrudan iliĢkilidir. Reklamlar, simgelerden 

yararlanarak imajı oluĢtururken bir yandan da günlük yasamın umutlarını, 

kaygılarını, tarzlarını, alıĢkanlıklarını ve geleneklerini yansıtırlar (Rutherford, 

1996:136). 

Ġlk çağların mitleri, gücünü tanrıların ulaĢılmaz ve bilinmezliğinden 

alırken bugünün mitleri edindikleri imajlardan güç almakta ve toplumsal 

yasamda kendilerini sahiplenen insanlara da bu imajları kazandırmaktadır. Artık 

günümüzde üretim-tüketim iliĢkilerinden dolayı imaj üretimi ve ürünlerin imaja 
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dayalı tüketimi ön plana geçmiĢtir. Dolayısıyla imajlar giderek popülerleĢmiĢ ve 

insanların özellikle tüketime yönlendirilmesinde oldukça etkin bir rol 

üstlenmiĢtir (Elgezdi, 2000:167).  

Göstergebilimin ele aldığı diğer bir kavram olan ve kimi zaman simge ile 

aynı anlamda kullanılan ikon, insanın eleĢtirisiz ve tartıĢmasız kabul ettiği, 

bağlandığı ve saygı duyduğu nesne anlamına gelmektedir. Ġkonlarla olan 

iliskimizde elimizde var olan “gösterenin” yani göstergenin maddesel biçiminin, 

“gösterilene” yani göstergenin kavramsal yanına benzerliği baĢtan 

onaylanmıĢsa, algılama ve tutum geliĢtirme sürecine bir kalıp yargıyla 

baĢlanmıĢ olunur (Türkoğlu, 2000:77). 

 

Göstergebilim Ve Ġmaj 

Göstergelerin tüketimin bir parçası olmasını Baudrillard, geliĢtirdiği 

meta-gösterge teorisiyle açıklar. Meta-gösterge teorisi, malların mübadele 

(değiĢim) değerinin, orijinal ve iĢlevsel kullanım değerinin önüne geçmesi ile 

metanın bir gösterge haline gelmesine iĢaret eder. Bir baĢka deyiĢle meta-

gösterge teorisi, günümüzde tüketimin en belirgin özelliğini yani Ģampuan, 

alkollü içecekler, otomobiller vb. gibi sıradan, gündelik tüketim mallarının, 

lüks, egzotiklik, güzellik, özgürlük vb. gibi imajlarla iliĢkilendirilerek maddi 

gereksinimlerden çok arzuların giderilmesine yönelik pazarlanmasını ele alır. 

Günümüzde tüketim “eksiklik” (orada bulunmayan bir Ģey için duyulan arzu) 

üzerine kurulmuĢtur. Bir sanayi toplumunda birey her zaman bir Ģeylerin 

eksikliğini duyacak ve aslında hiçbir zaman bitmeyecek olan “bütün arzularını 

doyuma ulaĢtırılma arayıĢı” içerisinde bulunacaktır (GözdaĢoğlu, 2001: 29-30). 

Ürünlerin temsil edilme biçimi, onlara katılan özel anlamla birlikte 

ürünlerin bir gösteren olarak iki kat iĢlev görmesini sağlamaktadır. Örneğin 

reklamlar aracılığıyla kendisine çeĢitli anlamlar yüklenen bir sigara markası, bir 

süre sonra hem satın alınıp içilebilecek bir sigara, hem de mitsel ve psikolojik 

değeri olan bir simgeye dönüĢecektir. 

Her zaman için iki gösterilen ve iki gösterme iĢlemi vardır: Birisi ürün 

için, diğeri anlamı meydana getiren Ģey için. Bu iki anlamı kaynaĢtırıp 

harmanlamak, imajcı reklamcılığın özel dehasıdır. Ġmaj yönetiminde bir ürün, 

bir yaĢam biçimiyle, onun aksesuarı yapılarak bağlantılandırılabilir, böylece 

ürün ile gerçek, ya da insan dünyası apaçık doğal bir Ģekilde reklamda 

iliĢkilendirilmiĢ olur; ve ürün bir süre sonra kendi anlamı açısından ihtiyaç 

duyduğu gerçekliği devralır. Ürün gösterge ile kaynaĢırken, biri diğerini 

içselleĢtirir ve ürün bizzat gösterge olur. Uzun bir süre güzel ve baĢarılı bir 

kadın aracılığıyla tanıtılan ürün, bir süre sonra aracıya ihtiyaç duymadan 

güzellik ve baĢarıyı çağrıĢtırır hale gelecektir. Yani ürün, soyut bir niteliği ya da 
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duyguyu temsil edenden, o duygunun kendisi olmaya ya da onun üreteci olmaya 

geçebilir, sadece gösterge değil, bu göstergenin fiili göndergesi de olabilir.  

Reklam içinde ürün daima göstergedir: 

KiĢi ona sahip olmadığı ya da tüketmediği sürece, o bir gösterge ve 

potansiyel bir gönderge olarak kalır, buna karsın satın alma/tüketme eylemi 

bizzat gönderge duygulanımını serbest bırakan Ģeydir. Reklam, kendi iç 

anlatımı gereğince ürünü tüketiciye üreteç olarak gösterir ve onda ürünün temsil 

ettiği duyguyu yaratabileceği sözünü verir (Williamson, 2001:36).  

20. yüzyılın ikinci yarısını kendisinden önceki dönemden ayırt edici 

özelliği, içinde çeĢitli imajlar barındıran metalardır. Metalar, ekonomik alanda 

zenginliğin oluĢumunu ve dolaĢımını sağlarlar. Bunlar, temel ihtiyaç 

maddelerinden lüks maddelere dek çeĢitlilik gösterirler, hatta TV programları, 

bir kadının görünümü ya da bir yıldızın ismi gibi maddi olmayan nesneleri de 

içerecek biçimde geniĢletilebilirler. Ayrıca, maddi ve kültürel olmak üzere iki 

iĢlevi de yerine getirirler. Tüm metalar, tüketiciler tarafından benliğin, 

toplumsal kimliğin ve toplumsal iliĢkilerin anlamlarını oluĢturmak amacıyla 

kullanılabilirler. Tüketiciler ürünün maddi bedelinin çok üstünde bir ücret 

vererek metayı imajıyla birlikte satın alır, böylece üreticiler, metanın 

imalatından ve satısından kazanç elde ederler ve kazançlarının bir kısmını da 

kar getirecek yeni imajların yaratılmasında kullanırlar (Fiske,1990:23). Böyle 

bir yapıda herhangi bir toplumsal grup, sahip olduğu yasam tarzı ile 

diğerlerinden ayrılır. Yasam tarzı, tüketim kalıpları dıĢında, günlük çalıĢma 

programını, ev içindeki isleri, bos vakit değerlendirme biçimlerini, ahlaki 

değerleri, inançları, etnik özellikleri vb. kapsar. Bu yolla gruplar arasındaki 

farklılıkları ortaya koymak, kimlerin oyunun içinde, kimlerin dıĢında olduğunu 

belirlemek mümkün olabilir (GözdaĢoğlu, 2001:27). Ġmaj kavramı, tüketici 

psikolojisiyle bire bir ilgilidir. Modern çağ insanının sosyal ve psikolojik 

yoksunlukları imaj çalıĢması yapan yöneticiler tarafından gözlenmekte ve 

ürünler bu yoksunlukları ortadan kaldırmaya yönelik imaj paketleriyle 

sunulmaktadır. Reklamcılık, imaj yönetimi ve pazarlama kavramlarına 

sosyologlar tarafından yapılan eleĢtirilerde iĢletmeler bu yoksunluklardan 

faydalanmakla suçlanmaktadırlar. 

 

MARKA KĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠ (BRAND PERSONALITY SYSTEM) 

Marka Kimliği Yapısı 

1. Öz Kimlik 

Öz kimlik, markanın belirli bir zamanı olmayan, sonsuz aslını ifade 

etmektedir. Örneğin Pirelli‟nin öz kimliği, lastikler hakkında bilgi sahibi olan 

sürücüler için ileri teknolojili lastiktir. Markanın anlam ve baĢarısı için esas 
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olan öz kimlik, markanın yeni ürünlere ve pazarlara gitmesi durumunda sabit 

kalma olasılığı en fazla olan iliĢkileri içermektedir. Güçlü bir markanın öz 

kimliği, geniĢletilmiĢ kimliğin elemanlarına kıyasla değiĢime karĢı daha dirençli 

olmalıdır. Marka konumu ve bu nedenle iletiĢim stratejileri, dolayısıyla 

geniĢletilmiĢ kimlik değiĢebilir fakat öz kimlik daha sonsuzdur.  

Bir marka uzmanının gözlemlerine göre, kurumun değerleri ve kültürü 

doğru anlaĢıldığında marka kendi kendini koruyabilmektedir. Bir çok marka 

için, öz kimlik ve kurum değerleri arasında uygunluk olmalıdır. Öz kimlik, 

markayı tek ve değerli yapan unsurları içermelidir. Bu nedenle, öz kimlik 

genellikle, değer önerisine ve markanın güvenilirlik temeline katkıda 

bulunabilmelidir. 

2. GeniĢletilmiĢ Kimlik 

GeniĢletilmiĢ marka kimliği, doku ve tamamlayıcılık sağlayan unsurları 

içermektedir. Markanın pazarlama programının önemli elemanları da 

geniĢletilmiĢ kimliğe dahil edilebilmektedir. Genellikle, öz kimlik, bir marka 

kimliğinin bütün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli detayların 

tümüne sahip değildir. Marka kimliği, genellikle, öz kimliğin bir parçası 

değildir. Bununla birlikte, marka kiĢiliği, geniĢletilmiĢ kimliğin bir parçası 

olarak ihtiyaç duyulan doku ve tamamlayıcılığı sağlayacak doğru araç olabilir. 

Bir önermeye göre, bir ürün sınıfında daha geniĢ bir geniĢletilmiĢ kimlik, daha 

güçlü bir marka anlamına gelmektedir. ġüphesiz ki, ilgili marka kimliği 

unsurlarının sayısı ürün sınıfına bağlı olmaktadır. 

 

Marka Kimliğine BakıĢ 

1. Markanın Ürün Olarak Algılanması 

A) Ürün Kapsamı: Ürün Sınıfıyla İlişkiler  

Bir marka kimliğinin temel bir unsuru, genellikle, uygun ve istenen 

iliĢkileri etkileyecek ürün atılımlarıdır. Markanın hangi ürün veya ürün sınıfıyla 

iliĢkili olduğun sorusunun yanıtı Visa için kredi kartları, Wolkswagen için 

otomobillerdir. Bir ürün sınıfıyla güçlü bir bağ, o ürün sınıfı söz konusu 

olduğunda markanın hatırlanması anlamına gelmektedir. Baskın bir marka 

genellikle akla gelen tek marka olmaktadır. Bir marka ve ürün sınıfının 

iliĢkilendirilmesindeki amaç, markadan bahsedildiğinde ürün sınıfının 

hatırlanması değildir. 

B) Ürünle İlgili Özellikler 

Bir ürünün kullanımı veya satın alınmasıyla doğrudan ilgili özellikler 

müĢteriler için fonksiyonel ve bazen de duygusal faydalar sağlamaktadırlar.  

Ürünle ilgili bir özellik, ekstra bir Ģey (özellik ya da hizmet) sunularak ya da 
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daha iyi bir Ģey sunularak bir değer önerisi yaratabilir. Daha iyi bir özellik ya da 

hizmet sunmaya McDonald‟s‟ın dünya çapındaki ürün uyumu örnek verilebilir. 

C) Kalite / Değer 

Kalite unsuru ayrıca değerlendirilecek kadar önemli bir ürünle ilgili 

özelliktir. Rekabetçi her alanda, algılanan kalite, kabul fiyatını veya rekabetin 

kilit noktasını belirlemektedir. Pek çok firma kaliteyi öz kimliğin bir unsuru 

olarak kullanmaktadır. Örneğin Starbucks‟ın marka kimliğinin büyük kısmı, 

bütünlük ve uyum içinde dünyadaki en iyi kahveyi sunmasına dayanmaktadır.  

D) Kullanım Nedenleriyle İlişkiler 

Bazı markalar, rakiplerini bu gerçek etrafında çalıĢmaya zorlayarak, belli 

bir kullanım veya uygulamayı sahiplenme teĢebbüsünde bulunmaktadırlar. 

Örneğin, Starbucks kahve evleri, dostça davranan iĢçiler tarafından hizmet 

verilen, alıĢılmıĢ ve lüks yerlerdir. 

E) Kullanıcılarla İlişkiler 

Bir marka konumlandırılırken alınabilecek bir tedbir, markayı bir 

kullanıcı tipine göre konumlandırmaktır. Güçlü bir kullanıcı tipi konumu bir 

marka kiĢiliği ve değer önerisini ifade edebilmektedir. 

F) Bir Ülke veya Bölgeyle Bağlantı 

Bir diğer stratejik seçenek, bir markayı, ona güvenilirlik ekleyebilecek bir 

ülke vya bölgeyle iliĢkilendirmektir. Örneğin, Swatch Ġsviçreli, Citroen markası 

Fransız olarak görülmektedir. Her durumda, markanın bir ülke veya bölge ile 

iliĢkisi markanın daha fazla kalite sunacağını; çünkü o ülke veya bölgenin söz 

konusu ürün sınıfında en iyi olma mirasına sahip olduğunu ifade etmektedir. 

Ürün üzerindeki ülke orijini etkisi üzerine yapılan birçok çalıĢmadan birisi, söz 

konusu etkinin kapsamının ürün sınıfına dayandığı sonucuna ulaĢmıĢtır.. 

 

Markanın Kurum Olarak Algılanması 

Kurum olarak marka bakıĢ açısı, ürün veya hizmetin özelliklerinden çok 

kurumun özelliklerine odaklanmaktadır. Yenilikçilik, kalite için çalıĢma ve 

çevreye ilgi gibi kurumsal özellikler, firmanın çalıĢanları, kültürü, değerleri ve 

programları tarafından yaratılmaktadır.  

Bazı marka yönleri bazı durumlarda ürün özellikleri, diğerlerinde 

kurumsal özellikler olarak tanımlanabilir. Örneğin, kalite veya yenilik spesifik 

bir ürün sunumu için tasarıma dayanıyorsa ürünle ilgili bir özellik 

olabilmektedir. Bununla birlikte, eğer kurum kültürü, değerleri veya 

programlarına dayanıyorsa kurumla ilgili bir özellik olmaktadır. baĢka 

durumlarda iki özelliğin kombinasyonu da olabilmektedir. 
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Kurumsal özellikler, ürün özelliklerine nazaran rekabetçi durumlara daha 

dirençli ve dayanıklıdır. Birincisi, bir ürünü kopyalamak kendine özgü bireyleri, 

değerleri ve programları olan bir kurumu kopyalamaktan daha kolay 

olmaktadır. Ġkincisi, kurumsal özellikler, genellikle, bir ürün sınıfları setinde 

uygulama yaparken, sadece bir ürün sınıfındaki bir rakip rekabet etmeyi zor 

bulabilmektedir. Üçüncüsü, yenilikçi olmak gibi kurumsal özelliklerin 

değerlendirilmesi ve iletilmesi zor olduğu için, rakiplerin algılanmıĢ bir 

boĢluğun üstesinden geldiklerini göstermeleri zor olmaktadır. Örneğin, bir 

yazıcının diğerinden daha hızlı olduğunu göstermek kolaydır; fakat bir kurumun 

diğerinden daha yenilikçi olduğunu göstermek zordur. 

Kurumsal özellikler değer önerisine katkıda bulunabilmektedir. MüĢteri 

odaklılık, çevreye gösterilen özen, yerel odaklılık gibi iliĢkiler, beğeni ve 

saygıya dayanan duygusal ve kendini ifade faydalarını kapsayabilmektedir. Bu 

iliĢkiler ayrıca, alt markalar için güvenilirlik sağlayabilirler. 

 

MARKA KĠġĠLĠĞĠNĠN OLUġTURULMASI  

Marka kiĢiliği özellikleri, tüketicinin markayla olan doğrudan ve dolaylı 

temaslarıyla oluĢturulmakta ve etkilenmektedir. Bir markanın somut bir varlığı 

yoktur, bir insan gibi hareket edemez, düĢünemez, hissedemez; marka, 

müĢterilerin zihnindeki algılamaların toplamıdır.
 (

Ouwersloot, Tudorica, 

2011:11) 

KiĢilik özellikleri, doğrudan, o markayla ilgili kiĢilerin özellikleriyle 

iliĢkilidir. Marka kiĢiliğini doğrudan oluĢturmanın ve etkilemenin bir yolu, 

kullanıcı imgeleridir. Kullanıcı imgeleri, markanın tipik kullanıcılarıyla ilgili 

insani özelliklerdir. Firmanın CEO‟su veya iĢverenleriyle iliĢkiler veya 

markanın ürününü aktaranlar da, marka kiĢiliğinin oluĢturulup etkilenmesindeki 

dolaylı yollardandır. Bir markayla ilgili insanların kiĢisel özellikleri doğrudan 

markaya aktarılmaktadır. 

Dolaylı yoldan marka kiĢiliği oluĢturulması, pazarlama karması 

elemanları aracılığıyla olmaktadır. Lehmann ve Singh, marka kiĢiliğinin, 

pazarlama karmasının tüm elemanlarıyla oluĢturulduğunu söylemektedirler. 

Bununla birlikte, ürün ve hizmetlerin sembolik değerleri, gittikçe daha önemli 

olmaktadır. Eğer sembol, algılanamayan bir nesne, hareket veya sürecin 

algılanabilir bir temsilcisi olarak tanımlanırsa, pazarlanmıĢ bir ürün veya 

hizmet, müĢterilerin maddi olmayan isteklerini karĢılamayan nesneleri temsil 

edecektir. Yapılan araĢtırmalar, değiĢen sosyal ortamda, tüketicilerin öncelikle, 

içtenlik ve kendilerine yakınlık ihtiyaçlarını tatmin etmek istediklerini 

göstermektedir. Bu nedenle firmalar, bu sosyal değiĢime, tüketicilerin 

zihinlerinde oluĢan ihtiyaçları tatmin edebilmek için kendilerine, ürün veya 

hizmetlerine farklı bir kiĢilik ekleyerek, cevap vermektedirler. (Magin, 
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2003:295) Firmalar, sürekli bir marka imajı yaratabilmek için ürünlerine 

spesifik özellikler eklemektedirler.  Lastovicka ve Joachimsthaler‟in 

araĢtırmaları, müĢterilerin marka bağımlılığının sadece marka kiĢiliğinin 

algılanmasından değil, kendi kiĢiliklerini algılamalarından da etkilediğini 

göstermektedir. Bir baĢka açıdan bakıldığında, bir bireyin algılanan kiĢiliğinin 

onunla ilgili her Ģeyden etkilenmesi gibi, marka kiĢiliği de ürünle ilgili olan ve 

olmayan pek çok faktörden etkilenmektedir. ( Aaker, 1996:145) 

  

ÜRÜNLE ĠLGĠLĠ ÖZELLĠKLER              ÜRÜNLE ĠLGĠLĠ OLMAYAN  

                                                                               ÖZELLĠKLER 

Ürün sınıfı     Kullanıcı imgesi 

Ambalaj      Sponsorluklar 

Fiyat      Semboller  

Özellikler     YaĢ 

       Reklam tarzı 

       Ülke orijini 

       Firma imajı 

       CEO 

       Ünlülerin kullanımı 

Ürünle ilgili özellikler marka kiĢiliğinin etkileyen birincil faktörler 

olmaktadır. Nike veya Reebok gibi bir ayakkabı markası, genç, hayat dolu, 

maceraperest bir kiĢiliği tercih etmektedir. Bununla beraber bir markanın ne 

kadar süredir piyasada olduğu, firma imajı, sembol gibi ürünle ilgili olmayan 

özellikler de marka kiĢiliğini etkileyebilmektedir. Örneğin, Marlboro kovboyu, 

Apple‟in ısırılmıĢ elması bu markalar için bir kiĢilik yaratmaya ve onu 

desteklemeye yardımcı olmaktadır. 

Kurumsal markalar 21. yüzyıldaki iĢ çevresinde en moda olan 

fenomenlerden birini temsil etmektedir. Bu çerçevede kurumsal markalar 

hayatın her aĢamasıyla iç içe bir yapıdadır. Ortaya çıkan bu geliĢmeler kurumsal 

markaları hayatın önemli parçası haline getirmiĢtir. (Balmer, Gray, 2003:972) 

 

KURUMSAL KÜLTÜR 

Kurum kültürü, insanların düĢünce ve davranıĢlarını Ģekillendiren 

değerler ve inançlar kümesi olarak ve firmanın tüm felsefesi olarak 
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nitelendirilebilir. Kurum kültürü özellikle değiĢim dönemlerinde insanları 

birbirine bağlayan bir tutkal rolü oynar. (Hankinson, Hankinson, 1999:136) 

Güçlü kurumsal kültürlerin bir firmanın değerleri, inançları ve 

davranıĢlarından oluĢtuğu yönünde yaygın bir görüĢ birliği vardır. Kurumsal 

kültür önemlidir. Çünkü yöneticileri, çalıĢanların anlayabileceği ve bir ölçüye 

kadar tahmin edebileceği yönünde cesaretlendirir. Bu yüzden kurum kültürünün 

markaların yönetilmesinde uzun dönem stratejik bir etkisi vardır. Kurum 

kültürü, kurumun kurucu üyeleriyle baĢlar. Bu yaklaĢıma göre kiĢisel bir  

vizyon oluĢturmak eğer baĢarılı bir Ģekilde yapılabilirse bu durum kurumsal 

düĢüncenin orijinal vizyonunu yansıtabilir. Bu, üç aĢamada oluĢur: 

 

1- Kurumsal logo ve yıllık olaylar ve kutlamalar 

2- Firmanın değerlerinin ve inançlarının altının çizilmesi, örnek olarak 

yeni fikirlerin paylaĢılması ve çalıĢma uygulamaları  

3- Bu değerlerin ve inançların öğrenilmiĢ davranıĢlara dönüĢtürülmesidir.  

 

KURUMSAL ĠMAJ 

Kurumsal imaj, organizasyonun, hissedarların ve toplumun zihnindeki 

etkilerinin ve beklentilerinin toplamıdır. Ġmaj, toplumun firmaya iliĢkin 

algısıdır. Bu, ürünlerin kalitesi, yönetim, fiyat dağılımı, reklam stili, toplumdaki 

yeri gibi birçok değiĢkenin toplam etkilerinin bir sonucudur. Ġmaj toplumun 

zihninde var olur. (Diefenbach, 1987:158) 

Ġyi bir kurum imajının firmaya sağlayabileceği avantajlar; 

 SatıĢları artırır, 

 Yeni ürünlere tüketicinin güven duymasını sağlar, 

 Firmanın tanıtım ve reklam etkinliklerinin daha etkili ve 

düĢük maliyetli olmasını sağlar, 

 Diğer kuruluĢlarla iliĢkilerde, ortaklık ve birleĢmelerde 

üstünlük sağlar, 

 Daha nitelikli çalıĢan istihdamı sağlar. ÇalıĢanlarla 

iliĢkileri destekler, 

 Krizde dayanıklılık sağlar, 

 Finansal iliĢkileri güçlendirir. (Ġyiler, 2005:62) 
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MARKA ÜNÜ  

Ġçsel marka kaynaklarının baĢarılı yönetimi olumlu marka ünü ile 

sonuçlanmalıdır. Fombrun ve Rindova‟nın marka ününe iliĢkin 

tanımlamasından uyarlandığında “Bir markanın ünü, markanın değerli 

çıktılarını çok sayıdaki hissedarlara ulaĢtırabilme yeteneğini tanımlayan geçmiĢ 

faaliyet ve sonuçlarının toplu olarak temsilidir." Ģeklinde tanımlanmaktadır. 

(Harris, Chernatony, 2001: 445) 

Mevcut ve değiĢen algıları yansıtan marka imajının aksine, marka ünü 

daha durağan ve zaman içinde ortaya çıkan birçok imajın bir sentezi 

konumundadır. Bütün hissedarların değerlendirmesini çevreleyen bir Ģekilde 

marka ünü daha çok marka performansını temsil eden bir nitelik taĢımaktadır. 

Kurumsal marka yönetim modeli, marka yaratma sürecini markanın bir kimlik 

çerçevesinde oluĢması ve marka kimliğiyle marka ünü arasındaki boĢlukların 

daraltılması olarak kavramsallaĢtırmaktadır. 

 

KURUMSAL KĠMLĠK 

Bir kurumun kendisini temsil etme biçimlerinin bütünü, o kurumun 

kimliğini oluĢturur. Kurumun kendisini temsil ederken nasıl algılanacağına yön 

veren aktivitelerin bütünü ise kurumsal kimlik süreci olarak tanımlanmaktadır. 

(Öztürk, 2006,: 2) 

Bir organizasyonun kimliği organizasyonun içinde ve dıĢında bulunan alt 

kültürlerin birliğinden oluĢan bir değerler demetini çevrelemektedir. Bu 

değerler belli bir Ģekli olmayan ve devamlı geliĢen bir niteliktedir. Değerlerin 

bu karıĢımı, önemli bir dereceye kadar, örgüte farklılığını kazandırır. 

Kurumsal kimliğin sağladığı çok çeĢitli avantajlar vardır. Bu avantajlar; 

 Kurumsal kimlik, çalıĢanları motive eden merkezi bir 

kuvvet rolü oynayabilmektedir. ÇalıĢanlar kendi örgütlerinin amaç, 

yöneliĢ ve özelliklerini berrak bir biçimde anlarlarsa örgütlerine 

daha büyük bir destek ve bağlılık göstereceklerdir.  

 Kurumsal kimlik, çalıĢanların var olan kültüre daha 

büyük bir duyarlılıkla uyum göstermelerini ve bir birleĢmenin ya 

da satın almanın ardından yeni kültürün bütünleĢmesini 

kolaylaĢtırır.  

 Kurumsal kimlik, Ģirketlerin yüksek vasıflı yöneticileri 

kendisine çekmesine yardımcı olabilir. 

 Bir Ģirketin kurumsal hissedarları kurumsal kimliğin 

yansımaları sayesinde örgütün iĢ kapasitesinin, yönetim gücünün, 
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rekabetçi farkının ve ürün ile hizmet çeĢitliliğinin farkına 

varabilirler.  

 Kurumsal kimlik aracılığıyla tüketiciler ürün kalitesi ile 

ilgili olarak bilgilendirilebilirler ve bu da bir Ģirketin ürünleri ve 

markalarına destek sağlar.  

 Kurumsal kimlik, kurumsal hissedarların bağlılığını 

sağlayan güçlü bir kurumsal marka oluĢumunu sağlar. 

 Finansal topluluğun bir Ģirketi daha iyi kavramasını ve 

bunun yatırımcıların dikkatini çekerek Ģirketin varlıklarının daha 

adil bir biçimde değerlenmesini sağlanıp, Ģirketin sermaye 

piyasalarına eriĢim Ģansını arttırılabilir. (Melevar, 117) 

 

Bir kurumsal kimlik programı firmayı olumlu ve anılmaya değer bir yolla 

diğerlerinden farklılaĢtırmaktadır. Bu çerçevede kurumsal kimlik kurumun 

kendine özgü kiĢiliğini tasarlar ve firmayı pazara yerleĢtirir. Kurumsal kimlik, 

bunları gerçekleĢtirirken kurumun gerçek dünyada varolan durumunu yansıtır. 

Kurumsal kimlik; kurumu oluĢturan parçaların, kurumun amaçlarının ve 

yönünün, özelliklerinin, değerlerinin ve kurum kültürünün bir toplamıdır. 

(Diefenbach, 1987:156) Güçlü bir kurumsal marka, dikkat çekmek için bir odak 

noktası, hissedarların kuruma gösterdiği ilgi ve aktivite olarak ortaya çıkar. 

Kurumsal marka, örgütü farklılaĢtıran fark edilebilir değerler ve semboller 

çerçevesinde ilgili çevreleri etkiler ve o çevreye uyum sağlar. Fakat kurumsal 

markalama sadece farklılaĢtırmayla değil ait olmayla da ilgilidir. Güçlü bir 

kurumsal marka stratejisi, firmanın tamamının ve yönetim grubunun uzun 

dönem vizyonu belirlemesinde ve pazarda kendine özgü bir pozisyon 

yaratmasında önemli değerler katar. 

Üç unsur kurumsal markalamanın temelini oluĢturur.  

1. Stratejik Vizyon; Firmanın gelecekte neyi baĢarmak 

istediğine yönelik yönetimin en üst arzularını ifade eden ve 

somutlaĢtıran, firmanın arkasındaki temel fikirdir.  

2. Kurumsal Kültür; Firmanın mirasını somutlaĢtıran ve 

üyelerine onun anlamını anlatan temel varsayımlar, inançlar ve iç 

değerlerdir. Kültür, kendisini çalıĢanların çalıĢtığı firma için 

hissettiklerini sıralaması yoluyla ifade eder. Kurumsal marka 

yaratmadaki personelin önemi de bir kültür olarak vurgulanmıĢtır. 

3. Kurumsal Ġmaj; hissedarlar tarafından geliĢtirilen 

örgütün görünümü; müĢterilerin, hissedarların, ortamın ve toplumun 

görüĢü  de dahil dıĢ dünyanın firmaya iliĢkin izlenimleridir. (Hatch, 

Schultz, 2003:1047) 
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KAMUOYUNUN OLUġMASI 

Kamuoyunun oluĢmasını anlayabilmek ve açıklayabilmek için öncelikle 

oyların yani kanaatlerin nasıl oluĢtuğunun açıklığa kavuĢturulması gerekir. 

Genellikle kanaat oluĢmasında Ģu üç faktörün rol oynadığı kabul edilir. Birey, 

bireyin içinde yaĢadığı çevresi, birey ve bireyin çevresi arasındaki etkileĢme 

(Sezer, 1972:19). ġüphesiz bireyin bir takım kanaatler edinmesi, içinde yaĢadığı 

sosyal çevrenin etkisiyle ve bireyin kiĢilik yapısı ile ilgili faktörler sonucu 

olmaktadır. Birey doğduğu andan itibaren içgüdülerinin etkisinde kalır, 

davranıĢlarına bu içgüdüleri yön verir. Daha sonra çocukluk döneminde 

çevresinde olup biten olayları gözlemleyerek doğru veya yanlıĢ olanları 

benimser ve doğru olarak kabullenir. Doğru veya yanlıĢ bu izlenimler bireyin 

eriĢkin yaĢantısında, kanaatlerin oluĢmasında etkili olacaktır. Bireyin kanaatleri, 

kiĢisel yapısı ve bu kiĢisel yapısını etkileyen çevresi ile karĢılıklı etkileĢme 

sonucunda oluĢur. Kamuoyunun oluĢması ile ilgili olarak uzunca bir süre Ģu 

görüĢ yaygın olmuĢtur; Belli bir sorunla karĢılaĢan insanlar, bu sorunla ilgili 

verileri tartarak bilinçli, rasyonel sonuçlara varırlar, böylece ulaĢılan kanaatler 

de kamuoyunu meydana getirir. Ancak daha sonra yapılan araĢtırmalar, bu 

teorik görüĢün dayandığı varsayımın geçerli sayılamayacağını, kamuoyunun 

kaynağında çoğu zaman bu nitelikte rasyonel bilinçli bir değerlendirmenin 

bulunmadığını ve somut sorunlar karĢısında beliren fikir ve tutumları genellikle 

önceden “biçimlenmiĢ” kanaatlerin tayin ettiğini ortaya koymuĢtur (Kapani,  

1989:115).  

 Kamuoyunun oluĢmasında etkili olan psikolojik faktörler iki alt baĢlıkta 

incelenebilir. Bunlar tutumlar ve kanaatler olarak sayılabilir. Tutumlar ve 

kanaatler birbirleriyle etkileĢim içindedir. Kamuoyu oluĢurken önce tutumlar 

oluĢmaktadır, buna paralel olarak kanaatler oluĢur.  

Tutumlar  

Kamuoyunun oluĢmasında tutumlar oldukça önemli bir role sahiptirler. 

Tutum, genel anlamda hal ve gidiĢ, duygunun dıĢa vurulması biçiminde 

tanımlansa da kavramın anlamı konusunda herhangi bir ortak görüĢ söz konusu 

değildir (Gökçe, 1993: 77). Daniel Katz‟a göre tutum “bireyin sahip olduğu 

değerler dizgisine bağlı olarak bir simgeyi, bir nesneyi, bir kiĢiyi veya dünyayı 

iyi ya da kötü, yararlı ya da zararlı yönleriyle algıladığı bir öndüĢünce 

biçimi”dir (Katz, 1980: 41). Bu nedenle tutumun içinde olumluluk ya da 

olumsuzluk bulunmaktadır.  

Ayrıca değer yargısına bağlı iki farklı özellik de söz konusudur. 

Bunlardan ilki çekicilik-etkileyicilik boyutu diğeri de değer yargısı içeren 

boyutudur.  

Tutum, bireyin kendine yada çevresindeki herhangi bir toplumsal konu ya 

da olaya karĢı deneyim ve bilgilerine dayanarak düzenlediği biliĢsel, duygusal 
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ve davranıĢsal bir tepkidir (Baysal, 1989:167). Burada söz konusu olan 

toplumsal konu bir birey, bir ürün ya da bireyin oluĢturduğu bir yapıt olabilir.  

Herhangi bir ülkenin iktisadi durumu da toplumsal bir olaydır. Bireyin 

kendisi de bir sosyal konu olarak kabul edilirse bireyin kendisine yönelik 

geliĢtirdiği tutumu da söz konusu olmaktadır. Tutumların oluĢumu konusunda 

Allport, dört koĢulun gerekli olduğunu belirtir. Bunlar (Ġnceoğlu, 1985:14):  

• Birinci koĢul, aynı tipten olan deneyimlerin artmasıdır. Aynı konuda 

çeĢitli deneyimlerin birikmesi sonucu insanda o konu ile ilgili tutumlar oluĢur. 

• Ġkincil koĢul, bireyselleĢme, farklılaĢma ve ayrılmadır. Birinci koĢul 

biriken deney böylece desteklenir. Tutum özelleĢir ve belli bir tutum 

benzerlerinden ayrılır.  

• Üçüncü koĢul ise, kuvvetli bir etkileyici ve dramatik bir deneyim 

meydana gelmesidir. Örneğin uzun boylulardan nefret eden birisinin hayatını 

uzun boylu birisi kurtarmıĢsa kiĢi uzun boylulara karĢı olumlu bir tutum 

geliĢtirebilir.  

• Dördüncü koĢul da tutumlar ana – babayı, öğretmenleri, arkadaĢları ve 

benzerlerini taklit yolu ile yani hazır olarak elde edilir.  

Tutumlar; bireyin toplumun diğer bireyleri ile olan iliĢkilerini 

kolaylaĢtırabildiği gibi güç bir duruma da getirebilmektedir. Aynı tutumu 

paylaĢan bireyler arasında bir birlik, beraberlik söz konusu olmakta, kendileri 

ile aynı tutumu paylaĢmayan bireyleri ise dıĢlamaktadırlar. Sonuçta, tutumlar 

bireyin bir gruba ait olma duygusunu yaĢayabilmeleri için ilk aĢamadır.  

Kanaatler  

Kamuoyu kavramını oluĢturan kavramlardan bir diğeri de kanaatlerdir.  

Kanaatler genellikle kamuyu kavramının ikinci öğesi olan oy kavramının 

karĢılığında kullanılmaktadır. Tutumlar çoğu defa kanaatlerle karıĢtırılırsa da 

ikisi arasında bazı farklılıklar söz konusudur. Kanaatler “söze dökülmüĢ 

tutumlar” biçiminde ifade edilebilir. Kanaat davranıĢla olan fonksiyonel iliĢkisi 

açısından farklı özellikler taĢımaktadır. Bireyler sorunlar karĢısında çözüme 

ulaĢmak için geçmiĢ deneyimlerine durumla ilgili tutumlarına baĢvurmayı tercih 

ederler. Ancak çözüm yolu bulabilmek için durum ve arayıĢ biçimi dıĢında bu 

tutumlardan fazla bir fayda elde etmek mümkün değildir. Belli bir düzeyde 

akılcılığa dayanacak biçimde durumun tanımlanması ve bu duruma uygun 

gelecek bir eylemin kavramlaĢtırılması ele alınarak bunlar uygulanmaya 

çalıĢılabilir. Bu tanımlamalar ise pratik ve düĢünsel yönden kanaat olarak kabul 

edilebilir.  

Kanaatler genellikle durumun içerisinde yer alan Ģüpheli öğeleri, 

çeliĢkileri, belirsizlikleri ve sorunları ele alırlar. Bu nedenle de tutumlardan 
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daha fazla akılcı bir yapıya sahiptirler (Oskay, 1973: 16). Kanaatler hiçbir 

zaman ortak bir hüküm olarak karĢımıza çıkmazlar.  

Aksi taktirde kanaat yerine herkesçe benimsenen bir tutum var demektir. 

Kanaat unsurunu genel olarak kabul ettiğimiz takdirde, bu unsurda yer alan 

görüĢ, rasyonel yoldan ispatı gerekmeyen bir hükümdür (Yüksel, 1994: 23) 

Kamuoyu özellikle siyasi kararların alınması ve uygulanması üzerinde 

siyasi iktidara yaptığı baskı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Günümüzde özellikle iletiĢim araçları sayesinde kamuoyu etkili hale gelmiĢ ve 

gündemi etkilemeye devam etmektedir. 

 

UNHATE KAMPANYASI 

BENETTON FĠRMASININ KURUMSAL KĠMLĠĞĠ 

Benetton Group S.p.A. Ġtalya Treviso‟da konuĢlanmıĢ küresel bir moda 

markasıdır. Adı, Ģirketi 1965 yılında kurmuĢ olan Benetton ailesinden 

gelmektedir. Benetton grubu Milano‟da kayıtlıdır. Benetton 120 ülkede 

6500‟den fazla mağazadan oluĢan bir ağa sahiptir. Mağazalar bağımsız 

hissedarlar tarafından yönetilir ve 2 milyar avronun üzerinde bir toplam ciro 

oluĢtururlar.  

Ġlk Yıllar 

1965 yılında dört kardeĢin en büyüğü olan Luciano Benetton, Treviso‟da 

30 yuaĢlarında bir satıcıydı. Renkli giysiler için bir pazarın varlığını fark etti ve 

küçük kardeĢinin bisikletini satarak önce ikinci el bir örme makinası satın aldı. 

Süveterlerden oluĢan ilk küçük koleksiyonu Veneto bölgesindeki yerel 

mağazalardan beğeni aldı ve kısa bir süre sonra kızkardeĢi ve iki erkek kardeĢi, 

Gilberto ve Carlo‟dan kendisine katılmalarını istedi. 1965‟te Benetton Grubu 

olarak bilinen kuruluĢ oluĢturuldu. 

1966‟da Benettonlar ilk mağazalarını Belluno‟da ve 3 yıl sonra Paris‟te 

açtılar; Luciano baĢkan, erkek kardeĢi Gilberto yönetimden sorumlu, küçük 

erkek kardeĢ Carlo üretimi yürütürken Guilana baĢ tasarımcı olarak görev aldı. 

Markalar 

ġirketin çekirdeğindeki iĢ alanı giysi üretiminde kaldı: United Colors of  

Benetton, Undercolors of Benetton, Sisley ve Playlife. Ürünleri kadın giyimi, 

erkek giyimi, çocuk giyimi ve içgiyimden oluĢmaktaydı ve sonraları parfümeri, 

kırtasiye, gözlük ve seyahat çantalarına kadar geniĢledi. 

Grup, dünya çapında 6500‟den fazla mağazadan oluĢan bir ağa sahiptir.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2013 

105 

 

Üretim 

9500‟den fazla çalıĢana sahip olmasıyla Benetton, Treviso çevresindeki 

Kuzey Ġtalya Bölgesinde kontratlar yapan küçük tedarikçilerden oluĢan bir ağ 

geliĢtirdi. DüĢük çalıĢma ücretleri nedeniyle BangladeĢ, Benetton ürünleri için 

en potansiyel üretim alanlarından biri oldu. 

Pazarlama 

Bu Ģirket bir dizi spor dalı için ve provokatif ve özgün “United colors” 

halk kampanyası nedeniyle bilinen bir Ģirkettir. Sözü edilen halk kampanyaları, 

Benetton yönetimi tarafından fotoğrafçı Toscani‟ye tam yetki verildikten sonra 

ortaya çıkmıĢtır. Toscani‟nin yönetimi altında Ģirket tarafından satılan gerçek 

ürünlerin hiçbiriyle iliĢkisi olmayan çarpıcı görüntü içerikleriyle yaratıldı.  

Bu grafik özelikte billboard büyüklüğündeki reklamlar bir dizi Ģok edici 

öznenin betimlemesini içermekteydi. Bunlardan biri AIDS‟ten ölmekte olan bir 

adamın (AIDS aktivisti David Kirby) ölüm döĢeği sahnesiydi. Bu durum 

1991‟de Ġngiliz reklam standartları otoritesinde 800‟den fazla Ģikayet aldı ve 

Guinness Dünya Rekorları kitabı 2000‟de “en karĢıt kampanya” olarak yer 

buldu. Diğer özneler siyah bir aygırı beyaz bir kısrağın üzerinde çiftleĢirken 

gösteren görüntüler, erkek ve kadınların gövdeleri üzerinde HIV Pozitif yazılı 

dövmelerin yakın çekimleri, haç Ģeklindeki mezar taĢlarından oluĢan bir 

mezarlık, farklı ırklardaki birçok insanın genital bölgelerinden oluĢan bir kolaj, 

öpüĢmek üzere olan bir rahip ve bir rahibe, ölüm hücrelerinin sakinlerinin 

fotoğrafları, bir elektrikli sandalye, saçları Ģeytanın boynuzları gibi 

ĢekillendirilmiĢ bir oğlan çocuğunu gösteren reklam, üzerlerine siyah beyaz ve 

sarı ırk yazılmıĢ değiĢik Ģekilli üç kalp (Mart 1996‟da) ve Bosna SavaĢı‟nda 

öldürülen bir askerin kurĢun delikleriyle dolu pantolonu ve kanlı t-shirt‟ünün 

fotoğrafı (ġubat 1994). Hepsi olmasa da reklamların çoğu dümdüz beyaz bir 

fona sahipti ve çoğunda Ģirketin logosu, görüntüye eĢlik eden tek metin olarak 

sunuluyordu 

 

BENETTON VE ETNĠSĠTE 

Grand Robert Sözlüğü, etnique kavramının 17. yüzyıla kadar paganlar 

için kullanıldığını göstermektedir (Sollors, 1996:10). Kavramın anlamının, ilk 

Hıristiyanlardan 19. yüzyıl sonuna kadar, Rönesans, Reform, Aydınlanma gibi 

köklü değiĢimlerden sonra dahi yaklaĢık14 yüzyıl durağan kalması önemlidir. 

Ancak bu dönemler süresince etnik olarak tanımlanan grupların değiĢken 

olduğu göz önüne alınmalıdır. Kavramın, tek doğru din dıĢındaki inançları 

kapsadığı düĢünülecek olursa Katolik Kilisesi‟nin Protestan Kilisesi‟ni, 

Ortodoks Kilisesi‟ni veya Yahudiliği ve diğer dinleri etnik kabul etmesi olağan 

karĢılanabilir.  
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19. yüzyılda, etnik kavramının yaygın olan anlam ve içeriğinin yanında, 

bilimsel çalıĢmalarda kendisini gösteren değiĢik; ancak, bağlamsal olarak 

kökenine bağlı kullanımlarının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu kullanımların 

en belirgin olduğu bilim dalları etnoloji (etnoloji kelimesinin kökeni ethnos 

kelimesine dayanmaktadır) ve antropoloji olarak gösterilebilir. Max Weber 

dıĢında, sosyolojinin kurucuları sayılan Karl Marks, F. Tönnies ve Emilie 

Durkheim gibi sosyal bilimcilerin etnik kavramını kullanmadıkları 

belirtilmelidir. 

20. yüzyıl baĢlarından itibaren, etnik kavramının ve bu kavramla 

bağlantılı kavramların sosyal bilimler ve günlük dildeki kullanım alanlarının 

önceleri yavaĢ; daha sonraları ise giderek artan bir Ģekilde geniĢlemeye 

baĢladığı söylenebilir. 1935 yılında Lulian Huxley ve A. C. Haddon ırk, kültür 

ve ulus kavramları arasındaki karmaĢıklığı çözmek için insan gruplarını 

tanımlamada ırk teriminin kullanılmasının bilim sözcük dağarcığından 

çıkarılmasını önermekte ve ırk teriminden kasıtlı olarak uzak kalarak bunun 

yerine etnik grup veya halk kelimelerini kullanacaklarını belirtmektedirler. 

Micheal Banton, bu dönemlerde BirleĢik Devletler‟de Ġtalyan, Ġrlandalı, 

Polonyalı Amerikalılar ve benzer grupların (benzer grupların hangileri olduğu 

belirtilmemekle beraber kavramın Avrupalı göçmenlere yönelik kullanıldığı 

düĢünülebilir) etnik azınlık olarak nitelendirildiğini yazmaktadır (Banton, 2000). 

Manning Marable etnisite kavramının Büyük Bunalım döneminde değiĢik 

Güney ve Batı Avrupalı göçmen gruplarım tanımlamak üzere bir inceleme 

kategorisi olarak sosyologlar tarafından kullanıldığını belirtmektedir (Marable, 

2000). Thomas Hylland Eriksen de, ethnics kavramının Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nde II. Dünya SavaĢı dolaylarında genelde Britanya kökenli 

çoğunluğa göre aĢağı görülen Yahudiler, Ġtalyanlar, Ġrlandalılar ve diğer 

insanları tanımlamak için kullanılan nazik (vurgu eklenmiĢtir) bir ifade 

olduğunu belirtmektedir. Ancak ethnics nitelendirmesinin yapıldığı grupların 

toplumda kültürel ve dini açıdan aĢağı olarak görülen gruplar olduğuna ve ırk 

ayrımına konu olan grupları kastetmediğine dikkat edilmelidir. 

Etnisite kavramının yeni bir terim olarak sosyal ve siyasal bilimler 

dağarcığına II. Dünya SavaĢı dolaylarında katılmıĢ olduğu görülmektedir. 

Werner Sollors, kavramın Amerika‟da ilk defa “grup farklılaĢmasını (Zencilerin 

ve göçmen ailelerinin Amerika‟da doğan çocuklarının problemlerini temsil 

etmeyen) “ulusal köken”den daha geniş bir temelde kavramsallaştırabilmek 

üzere”, W. Llyod Warner tarafından kullanıldığını ve Yankee City Series isimli 

çalıĢmalarda yer aldığını belirtmektedir (Sollors, 1996: x). W. Llyod Warner ve 

Paul S. Lunt, bu serilerden bir tanesi olan The Status System of a Modern 

Community adlı çalıĢmalarında etnisiteyi “sosyal sistemi değiĢtiren veya sosyal 

sistem tarafından değiĢime uğrayan birkaç karakteristik özellikten bir tanesi” 

olarak görmektedir ve bu karakteristik özellikler “bireyi bazı birey gruplarından 

ayırıp diğerleriyle özdeĢleĢtiren” özellikler olarak görülmektedir (Warner ve 
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Lunt, 1942). Böylelikle Warner ve Lunt tarafından etnisitenin, bir grubun üyesi 

olmaktan kaynaklanan, ulusal kimliğin alternatifi bir kimlik olarak tanımlanmıĢ 

olduğu söylenebilir. Diğer yandan ayrıca Warner ve Lunt‟un etnisite 

tanımlamasının Siyahları kapsaması dikkati çekmektedir. 

1950‟li yıllarda etnisite terimi sosyal bilimlerde çok fazla yer almazken, 

1960‟lar kavramın giderek önem kazanmasına tanıklık etmiĢtir. Bu dönemde 

etnik grup tanımlamasının II. Dünya SavaĢı dolaylarındaki kullanımlara ek 

olarak Afrika, Asya ve Pasifik ülkelerindeki hemen tüm grupları; Flemengler, 

Walonlar, Basklılar, Kuzey Ġrlandalılar Kanadalı Ġngiliz ve Fransız kökenli 

insanları; 1960‟lı yıllardan sonra Avrupa ülkelerine göç eden Batılı-olmayan 

göçmen gruplarını ifade etmek için kullanıldığı da görülmektedir. 

Eski sömürge ülkelerinde yaĢanan çatıĢmaların sürekliliği ve Komünist 

rejimlerin yıkılmaya baĢlamasıyla birlikte etnisite kavramının olumsuz 

yönlerinin ön plana çıktığı; eski Yugoslavya topraklarında yaĢanan olayları 

anlatan etnik temizlik, köktenci bir ulusçuluk anlayıĢını yansıtan etno-ulusçuluk 

ve dünyanın hemen her yerinde yaĢanan gruplar arası çatıĢmaları tanımlamakta 

kullanılan etnik çatışma gibi kavramların sıklıkla ele alındığı görülmektedir. 

Guibernau ve Rex günümüzde Ġngiltere‟de etnik grup kavramının sadece 

azınlıkları ve aĢağı görülenleri sınıflandırmakta kullanıldığını; hakim ve 

çoğunluk gruplarının kendilerini etnik olarak tanımlamadıklarını, etnik 

azınlıklar teriminin öncelikle beyaz olmayan göçmenler için kullanıldığını 

yazmaktadır Kısacası etnisite kavramı günlük kullanımlarda azınlık sorunları ve 

farklı ırk iliĢkilerini de iĢaret etmektedir. 

 

SONUÇ 

Irkçılık, genel olarak çeĢitli insan ırkları arasındaki biyolojik farklılıkların 

kültürel veya bireysel meseleleri de tayin etmesi gerektiğine ve doğal sebeplerle 

bir ırkın (çoğunlukla kendi ırkının) diğerlerinden üstün olduğuna ve diğerlerine 

hükmetmeye hakkı olduğuna duyulan inanç veya bu değerleri kabul etmeye 

yönelik geliĢtirilen bir doktrin olduğu da ileri sürülebilir.  

Aslında Tuncay‟ın ileri sürdüğü farklılıkların temellendirilmesi süreci 

olarak giderek taraftar bulmakta; siyasal erki ellerine geçirenler bu insani 

vasıfların ötesinde kabul etmek istediği duygu ve düĢünceleri sistematik olarak 

yaygınlaĢtırmaktadır. Özellikle ortaya çıkıĢ nedenleri arasında çoğunlukla 

ekonomik nedenlerin olması yanı sıra, düĢünsel ve siyasal temelli nedenlere de 

dayanmaktadır. Irkçılık terimi çoğunlukla, kendi etnik kültür değerlerini tek 

kıstas olarak belirlemek bir diğer ifadeyle etnik merkeziyetçiliği, ksenofobi 

veya zenofobi, yani farklılık/yabancılık korkusu gibi ırklar arasında 

birleĢmelere yönelik ve sosyal normlara dayanan iliĢkilere karĢıtlık gelen 

milliyetçilik gibi kavramları da kapsamaktadır. Özellikle çağdaĢ normların 
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gerisinde kalan toplumlar ve bu toplumları yönetenler tarafından siyasal 

devĢirmeye dayalı iktidarların ırkçılık ve sosyal ayrımcılığı ırklar arasında farklı 

algılar oluĢturulmaktadır.  

Bu algılar yönetilerek sadece iktidarda kalabilmek uğruna parti 

programlarında duygusal bir bağın dayanağı biçimine getirilip, politikalar 

üretilmesini ve hatta birlikte yaĢadığı insanları gözünü bile kırpmadan 

öldürebilmesini, yasa dıĢı örgütlerle korku salarak, kana ve zora dayanan Ģiddet 

eylemlerini bile haklı göstermelerinin dayanağı sayılması ırkçılık ile 

miliyetçiliğin çatıĢtığı anlamına gelmektedir. Çünkü milliyetçilik çağdaĢ bir 

ifadeyle birlikte yaĢanılan bir ulusu bir milleti kapsamakta ırk temeline 

dayandırılmadan örf, adet ve geleneklere dayanan kültür inĢasını ifade 

etmektedir(Bkz. Tuncay,2004). 

 

2011 PAZARLAMA KAMPANYASI 

2011 sonbaharında Benetton dünya çapındaki dünyanın liderleri ve 

halklarına “kin kültürüyle” savaĢmaya davet eden iletiĢim kampanyasını öne 

sürdü ve UNHATE Vakfını yarattı. Bu kampanya grubun sosyal sorumluluk 

stratejisi olarak ortaya çıktı. Benetton grubu nefrete karĢı yeni bir kültür 

yaratmaya katkıda bulunmanın yollarını arıyordu. United Colors of Benetton 

sloganıyla marka kimliğini yaratan Benetton, “Unhate / Nefret Etme” baĢlıklı 

yeni reklam kampanyasıyla, tüm dünya liderlerini ve uluslarını, nefret 

kültürüyle mücadeleye davet etti. Ġtalyan asıllı olan ve babası, Mussolini‟nin 

fotoğrafçısı olan Oliviero Toscani‟nin 1982 yılında Benetton´la baĢladığı iĢ 

ortaklığı 2000 yılına kadar sürdü. Toscani, bu dönem içinde Benetton´un 

etnisite karĢıtı «united colors of Benetton» sloganıyla kurumsal imajı, kimliği 

ve iletiĢim stratejisini sağlayarak Benetton firmasını dünyanın en fark edilir 

markaları arasına soktu. Dünyanın ilk global magazin dergisi olan Colors ve 

orijinal kampanyalar yaratan uluslararası sanat ve iletiĢim okulu Fabrica‟nın 

kuruculuğunu yaptı. Yine 2000 yılında ölüm cezasını konsept alarak 

oluĢturduğu reklam kampanyasına Amerika´dan büyük tepkilerin gelmesi 

sonucu, Benetton´la yollarını ayıran Toscani, bir süre Miramax Talk Magazine 

için çalıĢmaya baĢladı. 

Ünlü fotoğrafçının yaratıcılığı ve “farkına var” mesajlı fotoğrafları 

kendisini reklamcılıkta unutulmayacak bir ikon haline getirmiĢtir. Oliviero 

Toscani, reklam aracılığı ile kitle iletiĢim araçlarını toplumun kendisi ile 

yüzleĢmesini sağlamak için kullanır. Toscani‟nin Benetton‟a geri dönüĢü, 

bugüne dek en çok yankı uyandıran projesi “Unhate” ile olmuĢtur. 

Benetton‟un araĢtırma iletiĢim merkezi olan Fabrica, Unhate poster 

serilerini yaratmak üzere 72andSunny ile ortaklık yaptı. Benetton‟a göre 

“bunlar ironik bir umut dokunuĢu ve yapılandırıcı bir provokasyon içeren 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2013 

109 

 

simgesel uzlaĢma görüntüleri” idi ve amacı birbirinden farklı ve ortak biçimde 

karĢı konulan Ģeyler olsa da politika, inançlar ve düĢüncelerin yine de diyalog 

ve aracılığa yönlenmesi gerektiği Ģeklindeydi. 72andSunny Ģirketi bu yoruma 

Ģunu ekliyordu: “United Colors of Benetton, kültürel söyleĢiye toleransa ait 

basit ve güçlü bir mesajla dönüĢ yapıyor: Unhate (nefret etme!)”. Nefret ve 

sevgi sıklıkla çok kırılgan ve stabil olmayan bir dengededir. Bu kampanya 

dengede bir kaymayı önermektedir. Bununla birlikte dudaklarını birleĢtiren dini 

ve politik figürlere ait bu posterler anlaĢmazlığın kıvılcımlarını oluĢturdu. Ek 

olarak Benetton, ABD devlet baĢkanı Barack Obama ile Venezuela devlet 

baĢkanı Hugo Chavez‟i öpüĢürken gösteren bir reklamda yayınladı. 

17 Kasım 2011‟de Vatikan, Benetton‟u Papa Benedict 16‟yı Mısır‟daki 

El-Ashar Camii‟nin imamı Ahmet Muhammed el Tayip ile öpüĢürken gösteren 

fotoğrafı kullandıktan sonra yasal kovuĢturmaya gideceğini duyurdu. Benetton 

Ģöyle cevapladı: “Benetton grubu sözcüsü Ģöyle dedi; bu kampanyanın 

anlamının tüm biçimleriyle kin kültürüyle savaĢmak olduğunu defalarca ifade 

ettik. Bu yüzden papa ve imamın görüntülerinin kullanımının Tanrı‟ya bağlı 

olanların duygularını incitmiĢ olabileceğinden ötürü özür dileriz. Niyetimizi 

doğrulamak üzere bu görüntünün bütün yayınlardan ani bir etkiyle geri 

çekilmesine karar vermiĢ bulunmaktayız.”. 

Benetton‟ un iletiĢim ve araĢtırma merkezi Fabrica tarafından yaratılan 

yeni reklam kampanyası, bu amaçla kurulan “Unhate Vakfı” tarafından 

destekleniyor. Kampanyanın ana fikrini, “öpüĢme” eylemi oluĢturuyor. Dünya 

liderlerini birbiriyle öpüĢüyormuĢ gibi gösteren kampanya görselleri, tüm 

ayrılıkların aĢılabileceği mesajını vermektedir. 

  

Kampanyada, Barack Obama ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet BaĢkanı 

Hu Jinta; Papa 16. Benedict ile Kahire‟deki ünlü Al-Azhar camiinin imamı 

Ahmed Mohamed el-Tayeb, Filistin Devlet BaĢkanı Mahmoud Abbas ile Ġsrail 

BaĢbakanı Benjamin Netanyahu‟nun yer aldığı görseller dikkat çekiyor. Bu 

görüntülerde ironik ve yapıcı provakasyon ile politika, inanç ve ideolojilerin her 

ne kadar aykırı olsalarda diyalog ile aĢılabileceği vurgulanıyor. 

UNHATE Altında GeliĢen Sosyal Sorumluluk Projeleri 

  

UNEMPLOYEE OF THE YEAR 

Unhate Kampanyası altında Fabrica ve Sunny ortak çalıĢmasıyla 

gerçekleĢen kampanyada, dünyadaki 15-29 yaĢ arası 100 milyon gencin iĢsiz 

olma durumuna farklı bir bakıĢ açısıyla yaklaĢılmak istenmiĢ ve gençler, 

profesyonel çalıĢan gibi gösterilerek büyük puntolarla "Unemployee of the 

Year" yazılı posterlere basılmıĢtır. Kampanyanın odağında olan iĢsiz 
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gençler, “unhatefoundation.org”a girip "un-work experience" adında bir 

"iĢsizlik CV"si de oluĢturabilmektedirler. ÇeĢitli projelerini ve fikirlerini beyan 

edip 30 Ekim 2012‟ye kadar projesi oylanan 100 iĢsiz gencin her biri 6.500 

ABD doları ile ödüllendirilmiĢtir. 
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BAKIMIN GÖRÜNMEZ ELĠ: “DUYARLILIK”

 

Serap Selver KĠPAY


 

Emine ġENER


 

ÖZET  

Hasta olmak hatta hastaneye yatmak bireyi ruhsal,  fiziksel ve sosyal 

olarak olumsuz etkilemektedir. Her birey hastalığa ve veya hastaneye yatma 

deneyimine farklı tepkiler vermektedir. Ayrıca bireyin daha önce yaĢadığı 

olumlu ya da olumsuz deneyimler hastalığa/hastaneye yatmaya verdiği tepkileri 

etkilemektedir.  

Hastalık yaĢamdan ayrı olarak düĢünülemez. Her bir birey için farklı 

anlam ve algı yaratan hastalık durumunda hemĢirelik yaklaĢımları ve bakım 

süreci bireye özel planlanmalıdır. Çünkü her birey benzersizdir.  

Hastalık ve veya hastane deneyimi bireyin sadece günlük rutinlerini 

değiĢtirmez aynı zamanda ailenin de dinamiklerini değiĢtir. Böylece birey ve 

ailesi hastalığın yarattığı olumsuzluğun dıĢında duygusal, davranıĢsal beden 

imajı, aile dinamikleri ve rollerde değiĢim deneyimlerler. Bu zorlu ve günlük 

akıĢı etkileyen hastalık sürecinde bireyin baĢ etme gücünü destekleyen ve 

iyileĢme yolunda hemĢirelik bakımının katkısı ve önemi göz ardı edilemez. 

HemĢirelik bakımı bakıma gereksinim duyan bireye ve ailesine verilirken 

bilimsel metotlara dayalı ve sistematik bir yaklaĢım sağlayan hemĢirelik 

sürecinden faydalanır. Ayrıca hemĢirenin bakım yaklaĢımlarını uygularken ve 

hastasıyla iletiĢim kurarken hastayı doğru bir Ģekilde anlaması, gereksinimlerini 

belirlemesi ve olumlu sonuçlar elde edebilmesi, empati yeteneği ve becerisi ile 

iliĢkilidir. Empati yapabilen hemĢire objektif olma özelliğine sahiptir. Empati 

yapmak, hastanın durumuna uygun hemĢirelik giriĢimini planlamada yararlı 

olmasının yanı sıra, hastadaki olumlu geliĢmeler açısından hemĢirelere de 

mesleki doyum sağlamaktadır. Ancak yapılan çalıĢmalar göstermiĢtir ki; 

hastanın iyileĢme sürecini bu kadar olumlu etkileyen bir yaklaĢım olan 

empatiyi, hemĢireler yeterince kullanmamakta ve hastalarına empatik 

olamamaktadırlar.  Dikkat çekici bir baĢka önemli nokta ise sorunun büyüklüğü 

ve derinliği ne olursa olsun bireyler benzer sorunu kendileri yaĢamadıklarında 

empatik yaklaĢım kurabilmeleri daha yüzeysel ve ruhu okĢayıcı olamamaktadır.  

Sonuç olarak bakım sürecinde hastanın daha derin anlaĢılabilmesi ve 

profesyonel bakım yaklaĢımlarının bireye ve aileye ulaĢtırılabilmesi için her 
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bireyin benzer deneyimlerden geçmiĢ olmasını gerektirmemelidir. Empati 

becerisi edinmiĢ ve duyarlılığı yaklaĢımlarına katabilmiĢ öğrenci/mezun 

hemĢire, hemĢirelik mesleğini uygularken bireyin sağlığına ve bağımsızlığına 

kavuĢma sürecinde dinamik bir güç olarak tanımlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: HemĢirelik Bakım Süreci, Bakımda Duyarlılık, 

HemĢirelik GiriĢimleri ve Duyarlılık. 

 

THE INVISIBLE HAND OF CARE: “SENSITIVITY” 

ABSTRACT  

Illness creates different perception and meaning for each individual. 

Therefore nursing care process and approaches must be planned in a different 

way for each individual in case of illness because every individual are unique.  

Disease and/or hospital experiences are not only alter daily routines but 

also family dynamics of the individuals‟. Thereby, individuals and their family 

experiences; change of emotions, behaviors, body image perceptions, family 

dynamics and roles, along with negative effects of illness itself. During this 

hard and impressive process of disease, it is impossible to ignore the role of 

nursing care supporting the individuals to cope with and helping them on the 

way of healing.  

To obtain positive outcomes and understand the patient correctly while 

applying nursing approaches, communicating with them or detecting their 

requirements, nurses need to be sensitive and empathize with the patients. 

Additionally, nurses‟ personal experiences affects approach styles; if the nurse 

has experienced similar kind of problem, approach style becomes different. 

As a result, it is not to be anticipated that nurses to have similar 

experience to understand patients during the care process and give professional 

care to patients and their families. 

Key words: The nursing care prosses, sensitivity on care, nursing 

interventions and sensitivity. 

 

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. Ve anlaĢılması gerektiği gibi 

anlaĢıldığında mesleğin özgürlük anahtarı olacaktır. Günümüz Türkiye‟sinde 

hemĢirelik hâlen mesleki anlamda önemini ifade edememeyi sürdürmektedir. En 

üzüntü verici olan durum ise hemĢirelik meslek üyelerinin ve duayenlerinin 

dıĢında mesleğe iliĢkin kararların alınması ve uygulanmasıdır. Konuya iliĢkin 

yapılan pek çok çalıĢma sorunun akademik nedenlerini bulmuĢ ancak sorunu 
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ortadan kaldırmaya ve hatta çözmeye yetememiĢtir. Her Ģeyden önemlisi 

ülkemizde hâlâ mezun hemĢire hatta geleceğin hemĢireleri olan öğrenci 

hemĢireler ne kadar önemli bir mesleğin mensubu olduklarının farkında bile 

değildirler. Zaman zaman “beyaz melekler”, “doktorun sağ kolu” gibi gönlü 

okĢayıcı sıfatlarla anılsalar da “yardımcı sağlık personeli” tanımlamasıyla sağlık 

yasası en dramatik durumu yaratmıĢtır. HemĢireler kendilerine söylenen ya da 

atfedilen tanımları benimsemiĢ ya da benimsemeseler de neden/nasıl itiraz 

etmeleri gerektiğini bilememiĢ/bilememektedirler.  

Her Ģeyden önemlisi bakım kavramı, 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 kavramı, Türkçe sözlükte isim olarak; bakma iĢi, bir Ģeyin iyi 

durumda kalması için gösterilen özen, harcanan emek, birinin beslenme, giyim 

gibi gereksinimlerini üstlenme ve sağlama iĢi olarak belirtilmiĢtir. Bakım 

yapmak; iyi durumda kalması, iyi iĢlemesi için elden geçirmek, eksiğini 

gidermek olarak belirtilmiĢtir. Bakmak eylem olarak; bir Ģeyin geliĢmesi ve iyi 

durumda kalması için emek vermek, besleyip büyütmek, geçimini sağlamak, 

uğraĢmak, gözetmek, ilgilenmek, önem vermek ve aldırmak kavramları ile 

açıklanmıĢtır.  

Ġngilizce sözcük tanımlarında isim olarak “care” kavramı, koruma, 

sakınma, dikkat, kaygı anlamları taĢımaktadır. Fiil olarak endiĢe duymak, ilgili 

hissetmek, merak etmek, fiziksel gereksinimleri karĢılamak, rahatlatmak, 

yardım etmek, ilgili olmak anlamlarına gelmektedir. Bakım kavramıyla 

bağlantılı olan ve bazen aynı anlama gelen bir baĢka kavram ise hemĢire 

“nurse” dir. Ġngilizce “nurse” sözcüğünün hem fiil hem isim anlamı vardır. Ġsim 

olarak, en çok hastalara bakmakta uzmanlaĢmıĢ kiĢi olarak belirtilmektedir. Fiil 

olarak ise, dikkat etmek, bakmak, beslemek anlamları da vardır. Sözlük 

anlamlarındaki bu çeşitlilikten görüldüğü gibi bakım vermek (caring), çok 

boyutlu bir kavramdır. Buna göre bakım; ahlâki bir zorunluluk, bir 

duygulanım, bir insan özelliği, kişilerarası etkileşim ve terapötik müdahale 

olarak tanımlanmaktadır. Altıok ve arkadaĢlarının (2011) belirttiğine göre; 

Finfgeld-Connett (2007), kalitatif desende yaptığı bir metasentez çalıĢmasında 

bakım vermeyi; kiĢilerarası süreçte duyarlılık ve samimi iliĢkiler çerçevesinde 

Ģekillenen hemĢirelik uygulamaları olarak tanımlamaktadır. Bu süreçte hastanın 

gereksinimi, hemşirenin deneyimi ve ahlâki temeller öncelikli konulardır. 

Bakım, insanın itibarı, saygı ve acı çeken insan için gerçekten orada olmayı 
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kapsar. Birisi için orada olmak, insana karĢı sevgi, Ģefkat ve duyarlı olmak 

anlamındadır. 

Pek çok hemĢire teorisyen bakım kavramını farklı alanlara ıĢık tutarak 

tanımlamıĢtır. HemĢirelik bakımı (Altıok ve ark. 2011);  

   Ray‟a göre, bağlamsaldır ve organizasyon tarafından etkilenmiĢtir. Yani 

her klinikte kliniğe özeldir.  

   Lenninger göre, hemĢirelik ve antropolojiye temellendirmiĢtir. Ayrıca 

bakımı; bakım davranıĢı ve hemĢirelik mesleğinin temeli olarak ifade 

etmiĢtir ve kültürel bakım farklılığı ve evrenselliği etkili bir Ģekilde 

fonksiyon görebilmesi için farklı kültürlerin anlaĢılması gerektiği 

vurgulanmaktadır.  

   Benner ve Wrubel‟e göre bakım, hasta ile hemĢire arasında etkileĢimli 

bir süreçtir. Hastalar, her zaman aynı değildir. Her birey, farklı tecrübe, 

değer ve geçmiĢe sahiptir. Dolayısıyla sağlık bakım çalıĢmalarında 

kültürel bakımın önemi vurgulanmıĢtır ve bakımın, her bir hasta veya 

hastaya özgü olduğu ifade edilmiĢtir.  

   Swanson‟a (1991) göre bakım verme (caring), “sorumluluğu hissedilen 

kiĢinin beslenmesi, bakılması olarak” tanımlanmaktadır. Bu teoride 

hemĢirelik müdahaleleri olarak bakım sürecine odaklanılmaktadır. 

Bireyin özel bir sağlık problemine verdiği tepkinin anlaĢılması ve 

hemĢirenin bakımı aracılığıyla hastanın iyilik halinin geliĢtirilmesi 

vurgulanmaktadır. 

   Roach (1984), felsefi bir bakıĢ açısına göre bakım vermeye (caring) 

odaklanmıĢtır. Bakım verme, basit bir duygusal veya tutumsal tepki 

değildir. Bakım tümüyle eylem Ģekli ve var olma yolu olarak 

görülmüĢtür. 

   Watson‟a (1985) göre bakım verme (caring), hemĢireliğin esasıdır ve 

hemĢirelik uygulamasının merkezi ve birleĢtirici odak noktasıdır. 

Bakımın hemĢire ve hasta arasında karĢılıklı olarak yarar ve büyüme 

süreci olduğu belirtilmektedir. Watson Ġnsan Bakım Teorisi‟nde 

hemĢireliği bakım verme felsefesi ve bilimi olarak tanımlamaktadır. 

Bakım, sevgiyle bakma bilinci, değerler ve dürtülerden oluĢmaktadır. 

HemĢirelik bakım kuramları felsefi, psikolojik ve antropolojik temalar 

üzerine vurgu yapmaktadır. Öyleyse hemĢirelik uygulamalarının ve/ya 

bakımının geliĢi güzel otomatik/mekanik olmadığı, çok daha derin ve 

Ģifalandırıcı uygulamalar olduğunu söylemek mümkündür. Yani bakım, 

gönülden, yüreğin derinliklerinden gelmeli ve içerisinde mutlaka sevgiyi 

barındırmalıdır. Sevgi eĢsiz ve sonsuz bir kaynaktır ve pek çok zenginliği 

bünyesinde barındırır. Dolayısıyla sevgi kaynağından filizlenen saygı, değerler, 
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adalet, empati, özgecilik, Ģefkat, duyarlılık gibi zenginlikler bakım 

yaklaĢımlarını daha da etkin hale getirmektedir. Bilginin zenginleĢtirdiği 

felsefenin derinleĢtirdiği ve sevginin kucakladığı bir yaklaĢımla bakım, hasta 

bireyin ve ailesinin “ruhuna” dokunabilmektir. Aslında bakım görev yapmanın 

ötesinde bir uygulamadır. Çünkü zorlu gece nöbetleri, aileden ayrı geçen 

geceler gibi bireyi ciddi fedakârlığa zorlayan bir meslek sadece hırslar ya da 

para kazanma adına yapılamaz. Belli ki yoğunluğu ne olursa olsun mesleği icra 

ederken hemĢirenin “insan sevgisi”  onun özelinin önüne geçmektedir. 

Söylenmek istenen aslında günümüzde hemĢirelik uygulamaları yürütülürken 

görülen odur ki derinliği ve bilinci farklı kademelerde de olsa, bir sevgi 

kaynağından beslenme söz konusudur. ĠĢte üzerinde düĢünülmesi ve 

odaklanılması gereken nokta burasıdır. Yani aslında meslek icrası zorlu bir 

süreç olan hemĢirelikte, değiĢtirilmesi belki de değiĢtirilmesinden çok 

desteklenmesi gereken alan; sevgi kaynağından beslenebilme oranını mümkün 

olabilen derecede artırabilmektir. ġayet hemĢire kaynaktan gerektiği gibi 

beslenmeyi öğrenirse hasta/hasta yakınları, deneyimledikleri hastalık sürecini 

çok daha kolay üstesinden gelebileceklerdir. ĠĢte o zaman hastalık ya da hastane 

deneyimi ruhu yaralayan ve korkulan bir deneyim olmaktan çıkabilecektir. 

Çünkü tedavi ve bakım süreci daima Ģifalandıran bir süreç olmalıdır. Amaç 

hastalık durumunda sağlık kuruluĢuna ve profesyoneline ulaĢmayı ertelemeyi 

ortadan kaldırmak ve dolayısıyla erken tanı ve tedavi, bakım uygulamalarını 

baĢlatarak yaĢam kurtarmak ve bireyin yaĢam kalitesini mümkün olabilen en üst 

seviyeye çıkarabilmektir. HemĢirenin önemli sorumluluklarından biri olan 

koruyucu bakım ve yaklaĢımlar da bu süreçte son derece önem kazanmaktadır. 

Çünkü bütün sağlık alanında çalıĢan profesyoneller gibi hemĢirenin de iĢi 

hastane ile sınırlı değildir ve olamaz. 

Kısacası pek çok hemĢirenin kendilerinin de bilemedikleri bu nedenle asli 

görevlerini yerine getirmekten kaçındıkları mesleki uygulamaları ve bakım 

süreci, bireyin hastalık serüveninde oldukça önemli bir yaklaĢım olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak daha önce de ifade edildiği gibi 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 elbette 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.  

Ġnsan ile etkileĢim içerisinde olan meslek grupları iĢlerini yaparlarken 

mekanik ve tek düze iĢlerini yürütemezler. Sürece daima duygular dâhil olur. 

Böylece duygu yönetimi önem kazanmaya baĢlar. Dolayısıyla teorik bilgi 

donanımı önemlidir. Ancak görülmektedir ki duygu yönetiminde teorik bilgi tek 
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baĢına yetmemektedir; duyarlılık ve sevginin yarattığı farkındalık önem 

kazanmaktadır.  

Bir bireyin acısının anlaĢılabilmesi, acıyı anlaması beklenen tarafın 

sadece o acıyı yaĢamıĢ olması ile sınırlı olmamalıdır. Bir baĢka ifade ile bir 

acıyı anlayabilmek için o acıyı yaĢamıĢ olmak her zaman gerekmemelidir. Acı 

yaĢanmadan da anlaĢılabilir olmalıdır. Acının anlaĢılmasına yardımcı olan 

empatik bakıĢ, farkındalık ve duyarlılıktır. Bu nedenle mesleki bilgi beceri 

kazandırma sürecinde, unutulmaması gereken diğer önemli nokta ise duyguların 

da öğretilebileceğidir.  

Yol haritası; 

 HemĢirelik uygulamalarının temelinde var olan profesyonel sevgi dile 

gelmemiĢtir ya da yeterince konuĢulmamıĢtır. Ġçerisinde Ģefkati, hoĢ 

görüyü, hizmet isteğini, duyarlılığı ve farkındalığı barındıran sevgi 

elbette önemlidir. Bu farkındalığın üzerinde düĢünülerek/çalıĢılarak 

artırılması ve meslektaĢlara sonuçlarının ulaĢtırılması oldukça 

önemlidir.  

 Her duygu öğrenilebilir dolayısıyla öğrencilere eğitimleri boyunca insan 

sevgisi ve sevgi farkındalığı yaratan eğitim yaklaĢımları katkı 

sağlayacaktır. 

 Önemli olan diğer nokta insan ile olan zorlu etkileĢim sürecini bilen ve 

isteyen bireylerin meslekte olmalarıdır. HemĢirelik üniversite 

sınavlarının kontrol edilemez yerleĢtirmesiyle ya da mezuniyet sonrası 

sorunsuz iĢ olanağı ile tercih sebebi olacak ve yapılacak bir meslek 

değildir. Birey, bilerek ve isteyerek gelmelidir.  

 HemĢirelik var olmak ve var oluĢunu sürdürmek istiyorsa, iĢe mesleğini 

uygularken bakım sürecini iĢletmekle baĢlamalıdır.  

 Mezun hemĢireler klikte doğru yaklaĢım modelleriyle öğrencinin örneği 

olabilmelidirler.  

 Elbette sihirli bir değnek yoktur. Ve her değiĢim sürecinde olduğu gibi 

bu süreçte de zaman ve gayrete ihtiyaç vardır ve ayrıca herkese görev 

düĢmektedir.  

 Duyarlı olmayı baĢarmıĢ her hemĢire ıĢık olmalı, ıĢığı yaymak için güç 

birliği yapılmalıdır.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2013 

119 

 

KAYNAKÇA  

1. Altıok ÖH, ġengün F. Üstün B. Bakım: Kavram Analizi. DEUHYO 

ED 2011, 4 (3),137-140. 

2. Ergöl ġ. Türkiye‟de Yükseköğretimde HemĢirelik Eğitimi. 

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, Aralık 2011; Sayfa 

152-155. 

3. Ay AF. Mesleki Temel Kavramlar. Ed: AF Ay, Temel HemĢirelik 

Kavramlar, Ġlkeler, Uygulamalar, Ġstanbul Medikal Yayıncılık 

LTD.ġTĠ. Ġstanbul, 2007, 1. Baskı. ISBN-975-6395-70-2. 

4. Atar N, AĢtı T. Bakım Odaklı HemĢire-Hasta EtkileĢimi Ölçeğinin 

Güvenirlik ve Geçerliği. Ġ.Ü.F.N. HemĢirelik Dergisi 2012 Cilt 20 - 

Sayı 2: 129-139 (ISSN: 1304-4869). 

5. Taylan S. Özerklik Ġlkesi Çerçevesinde HemĢirenin Bağımsız 

Rolleri. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Deontoloji 

ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, DanıĢmanı: Yrd. 

Doç. Dr. Sultan Alan, Adana, 2009. 

6. Karagözoğlu ġ. Bilimsel Bir Disiplin Olarak HemĢirelik. Cumhuriyet 

Üniversitesi HemĢirelik Yüksek Okulu Dergisi 2005, 9 (1). 

7. Korkmaz F, Görgülü S. HemĢirelerin, Meslek Ölçütleri Bağlamında 

HemĢireliğe ĠliĢkin GörüĢleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi HemĢirelik Dergisi, (2010) 1-17. 

8. Cousins N. Hasta Gözüyle Hastalık. Çeviri: Murat Sağlam, Dharma 

Yayınları, Ağustos 2003. 

9. Breton DL. Acının Antropolojisi. Çeviri: Ġsmail Yergüz, Sel 

Yayıncılık, Ġkinci Baskı 2010. 

10. Atalay M, Tel H. Gelecek Yüzyılda HemĢirelikte Lisans Eğitiminin 

Vizyonu. C. Ü. HemĢirelik Yüksekokulu Dergisi, 1999, 3(2). 

11. Topuksak B, Kubilay G. Florence Nightingale‟den Günümüze 

HemĢirelik Eğitiminde Neler DeğiĢti? Avrupa ve Türkiye‟de 

Modern HemĢirelik Eğitimi. Maltepe Üniversitesi HemĢirelik Bilim 

ve Sanatı Dergisi (2010), Sempozyum Özel Sayısı.  

12. Öz F. HemĢirelikte Özgecilik (Yardım Edicilik). C. Ü. HemĢirelik 

Yüksekokulu Dergisi, 1998, 2(1). 

13. Kaya H, ıĢık B, Ģenyuva E, Kaya N. HemĢirelik Öğrencilerini 

Bireysel ve Profesyonel Değerleri. Anadolu HemĢirelik ve Sağlık 

Bilimleri Dergisi (2012); 15: 1.  



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM EKĠM 2013 

 

120 
 

14. Yalçın N, AĢtı T. HemĢire Hasta EtkileĢimi. Ġ.Ü.F.N. Hem. Derg 

(2011) Cilt 19 - Sayı 1: 54-59. ISSN 1304-4869. 

15. Kostak MA. HemĢirelik Bakımının Spiritüel Boyutu. Fırat Sağlık 

Hizmetleri Dergisi (2007), Cilt:2, Sayı:6.  

16. Mert H, Bilik Ö, Yıldırım SH, Üstün B. Bir Öğrenme Deneyimi: 

ReflekĢın (Reflektion). DEUHYO ED 2011, 4 (2), 89-93. 

17. Korkmaz F, Görgülü S. HemĢirelerin, Meslek Ölçütleri Bağlamında 

HemĢireliğe ĠliĢkin GörüĢleri. Sağlık Bilimleri Fakültesi HemĢirelik 

Dergisi (2010); 1–17.  

18. Nazik E, Arslan S.  HemĢirelik Öğrencilerinin Empatik Becerileri 

Ġle Öz Duyarlılıkları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi. Anadolu 

HemĢirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, (2011); 14: 4.  

19. Kulakaç Ö, Arslan ÖĠ, Sucu G, O‟Lynn. Nursing: The lesser of two 

evils. Nurse Education Today 29 (2009) 676–680.    

20. Ortabağ T, Tosun N, BebiĢ H, Yava A, Çiçek HS, Akbayrak N. 

Yatağın diğer tarafı: HemĢirelik Yüksek Okulu Birinci Sınıf 

Öğrencilerinin Eğitim Amaçlı Hastaneye Yatma Deneyimleri. 

Gülhane Tıp Dergisi (2010); 52: 189-197. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2013 

121 

 

TÜRKLERDE SU KÜLTÜRÜ ve ĠZMĠR‟ĠN SĠMGESĠ SAAT 

KULESĠNĠN ÇEġMELERĠ 

R. Eser GÜLTEKĠN

 

ÖZET  

Ġnsanlık tarihi boyunca önemini koruyan su, Türk kültüründe de önemini 

sürdürmüĢ, mimariyle ve edebiyatla bütünleĢerek çoğu kez bunlara esin kaynağı 

olmuĢtur. Türk kültüründe bir yere su getirmek ve bir çeĢme inĢa ettirmek sevap 

olduğundan, bu amaçla yapılan su yapıları dönemin en güzel ve zarif sanatsal 

eserleri arasında yer almaktadır.  

Osmanlı uygarlığında, susayanlara su vermenin en büyük sevaplardan biri 

olduğu inancıyla sayısız vakıf eserleri oluĢturulmuĢtur. Ġnce bir zevkin ve 

estetiğin ürünü olan “su mimarisi” bağlamında bentler, su yolları, hamamlar, 

çeĢmeler, sebiller ve Ģadırvanlar inĢa edilerek insanlığın kullanımına 

sunulmuĢtur. Bunların içinde çeĢmeler, önemli yer tutmaktadır. Osmanlı 

egemenliğine 15.yüzyılda giren Ġzmir kentinde sosyal ve kültürel yaĢamının bir 

parçası olarak yer alan su yapılarından çeĢmeler; döneminin özelliklerini 

yansıtması ve bulundukları yere kimlik kazandırması açısından önemlidir. 

Adını, Osmanlı Dönemi‟ndeki bir konaktan alan Konak Meydanı; pek çok tarihi 

olaya tanıklık etmiĢ ve Ġzmirliyi bu meydandaki Saat Kulesi‟nin çevresinde 

buluĢturmuĢtur. Kentin de simgesi olan Saat Kulesi, bir zamanlar herkesin saate 

sahip olmadığı dönemlerde, kentliye zamanı göstermenin yanı sıra, alt 

kesiminde yer alan çeĢmeleriyle de sıcak yaz günlerinde serinletmiĢtir Ġzmirliyi. 

Bu çalıĢmada Türklerin suya verdiği önem nedeniyle Türklerde Su 

Kültürü vurgulanmıĢ, su mimarisinin ürünü çeĢmelere değinilmiĢ, Ġzmir‟in 

simgesi Saat Kulesi‟nin çeĢmeleri mimari özellikleri, süsleme özellikleri, 

korunma durumu ve tarihlendirme bağlamında irdelenmiĢtir. Sonuç kısmında 

ise Saat Kulesi çeĢmeleri, benzer örneklerle karĢılaĢtırılarak değerlendirme 

yapılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Su Mimarisi, ÇeĢme, Saat Kulesi ÇeĢmeleri. 

 

 

WATER CULTURE OF TURKISH PEOPLE and FOUNTAINS OF 

CLOCK TOWER WHICH IS THE SYMBOL OF IZMIR 

ABSTRACT 

Water which has been important throughout the history, has also kept its 

importance in Turkish culture and has communed with architecture and 
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literature and become a source of inspiration for them. Since in Turkish culture 

bringing water to somewhere and building a fountain are good deeds water 

structures constructed for this purpose have become one of the most beautiful 

and elegant artworks of that period. 

In the Ottoman civilization many foundation buildings were constructed 

with the faith that the giving water to a thirsty person is considered a good deed. 

Water systems, embankments, Turkish baths, fountains, public fountains and 

cisterns were constructed and brought into use of people as part of “water 

architecture” which is the product of sophisticated and esthetical point of view. 

Among these, fountains take an important place. Fountains among the water 

structures which are situated in Izmir entered into the domination of Ottoman 

Empire in 15
th
 century as a part of social and cultural life, are important in terms 

of reflecting characteristics of the period and giving identity to the places where 

they are located. Konak Square which was named after the Ottoman mansion 

bear witness to many historical events and many people from Izmir meets 

around the Clock Tower in this Square.  The Clock Tower which is the symbol 

of the city showed the clock people from Izmir when everybody does not have a 

watch and the citizens cooled off in the fountain located underside of the Tower 

during hot summer days.  

In this study, because of the Turkish People give importance to the water, 

it has been emphasized on the Water Culture of Turkish People and mentioned 

about the fountains which are the product of the water architecture. In addition 

fountains of the Clock Tower which is the symbol of Izmir and its architectural 

and ornamental characteristics have been studied in terms of conservation and 

dating. In the conclusion part, fountains of the Clock Tower have been 

evaluated by comparing similar examples. 

Key Words: Water Architecture, Fountain, Fountains of the Clock 

Tower. 

 

GĠRĠġ 

Dört elementten biri olan ve sesi ile huzur, gücü ile enerji veren su; içmek, 

yiyecek üretmek ve sağlıklı bir hayat sürdürebilmek için ilk insandan günümüze 

kadar gelen temel ihtiyaçlardan biridir. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim‟in 

ifadesi ile “su” dan yaratılan insanın hayatı, yaratılıĢından bu yana hep su ile 

ĢekillenmiĢtir. 

Antik Dönemin büyük uygarlıklarından Mısır ve Mezopotamya‟nın da su 

kenarında kurulduğu, diğer bir deyiĢle suyun uygarlıkların hem kurucusu, hem 

de taĢıyıcısı olduğu bilinmektedir. Ġnsanlık tarihi boyunca hayatın vazgeçilmez 

unsuru olan su, yerleĢik düzene geçiĢte temin açısından tüm uygarlıkların 

baĢlıca sorunu olmuĢ, bu nedenle savaĢlar bile yapılmıĢtır ve günümüzde de 
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devam etmektedir
1
. 

 

TÜRKLERDE SU KÜLTÜRÜ 

Tüm dinlerde önem taĢıyan suyun, bereket sembolü olduğu ve bazı 

hastalıkları iyileĢtirdiği inancının yanı sıra; kutsal da sayılmıĢtır. Türk 

kültüründe önemli yer tuttuğundan, buna iliĢkin efsaneler mevcuttur. Örneğin 

yaratılıĢ efsanesine göre, suyun üzerindeki dağınık kara parçaları Tanrı 

tarafından bir kuĢakla sıkıĢtırılarak dağlar oluĢturulmuĢtur. YaratılıĢın temeli 

olarak nitelendirilen su ile ilgili baĢka bir öyküye göre; toprağın ve suyun ayrı 

ayrı ruhları vardı ve Türklerle Hakanlarını kötülüklerden koruduğuna inanılırdı. 

Ayrıca nehirler de,  kaynaklarının cennet olduğu düĢüncesiyle kutsal 

sayılmıĢtır
2
. 

Tüm dinlerde olduğu gibi, Ġslam dininde de suyun önemli bir yeri vardır. 

Bu konuyla ilgili Kur‟an-ı Kerim‟de birçok ayet mevcuttur. Ayetlerin 

bazılarında “…ve Allah her (canlı) şeyi sudan halk etmiştir”
3
, “Allah canlıların 

hepsini sudan yaratmıştır”
4
 gibi ifadeler bulunmaktadır. Kur‟an-ı Kerim‟in 

buyruğu doğrultusunda, “su”  her Ģeyin özü olarak kabul edilmiĢ
5
, Ġslamiyet‟in 

suya ve temizliğe verdiği önem nedeniyle hem dinin hem de günlük yaĢamın 

vazgeçilmezlerinden olmuĢtur
6
. 

Kur‟an‟daki su‟ ya iliĢkin ayetlerin yanı sıra; Ġslam kaynaklarında, 

ölümsüzlük suyu ab-ı hayat‟tan
7
; cennet ırmağı ab-ı Kevser‟den; cehennemde 

susayanlara verilen içilemeyecek nitelikteki sudan ve sonsuz susuzluktan 

bahsedilmesi veya Hz. Muhammed‟in torunu Hz. Hüseyin‟in Kerbela‟da 

susuzluktan bitkin haldeyken Ģehit edilmesi gibi olaylar, Müslümanların  suya 

verdiği önemi daha da arttırmıĢtır
8
. 

Türkler için her dönemde maddi ve manevi önemli bir kaynak olan su, 

                                                           
1Bilgi için bkz. Y. Önge, “Vakıf Müessesinde Su ve Önemi”, Birinci Vakıf Haftası, Ankara, 1983, 

s.23; S. N. Nirven, İstanbul’da Fatih II. Sultan Mehmet Devri Türk Su Medeniyeti, Ġstanbul, 1953, 

s.13; N. Kara Pilehvarian, “Osmanlı ÇeĢme Mimarisi”, Türkler Ansiklopedisi, C.12, Ankara,  

2002, 

s.247.  
2B. Ögel, Türk Mitolojisi, C.1, Ġstanbul, 1997,  s.77; B. Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, C.3, 

Ankara,  1991,  s.141. 
3Bkz. Enbiya Suresi 30. 
4Bkz. Nur Suresi 45. 
5 Ö. F. ġerifoğlu, “Ġstanbul‟un Su Macerası ve Ebedi Yansımaları”, Keşkül Dergisi, S.16,Ġstanbul, 

2010, s.108-109. 
6Bkz. Y. Önge, a.g.e., s.23. 
7Anonim, “Ab-ı Hayat” maddesi, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.1, Ġstanbul, 1988, 

s.1; S.Kaskabasov, “Ölümsüzlük ArayıĢı”, (Çev: H. Barlas), Türk Halk Kültürü Araştırmaları 

1994, Ankara, 1996, s.93.  
8Bkz. Ö. F. ġerifoğlu, a.g.e., s.108-109. 
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mimariyle ve edebiyatla bütünleĢmiĢ, çoğu kez bunlara esin kaynağı olmuĢtur. 

Örneğin Fuzuli, Peygamber Efendimize duyduğu derin özlemi ve sevgiyi “Su 

Kasidesi”ni yazarak ifade etmeye çalıĢmıĢtır. Bir yere su getirmek, bir çeĢme 

inĢa ettirmek sevap olduğundan, bu amaçla yapılan su yapıları dönemin en güzel 

ve zarif sanatsal eserleri olmuĢtur.  

Osmanlı uygarlığında, susayanlara su vermenin en büyük sevaplardan biri 

olduğu inancıyla sayısız vakıf eserleri oluĢturulmuĢtur. Ġnce bir zevkin ve 

estetiğin ürünü olan “su mimarisi” bağlamında bentler, su yolları, hamamlar, 

çeĢmeler, sebiller ve Ģadırvanlar inĢa edilerek insanlığın kullanımına 

sunulmuĢtur. Bunların içinde çeĢmeler, önemli yer tutmaktadır. Türklerin suya 

verdikleri önem ve sevgi nedeniyle, bu eserleri Anadolu‟nun her yerinde görmek 

mümkündür. Selçuklu Sultanlarından ve Anadolu Türk Beyleri‟nden günümüze 

çok azı sağlam gelebilmiĢ zarif çeĢmeler, hamamlar mevcuttur
9
. 

Osmanlı egemenliğine 15.yüzyılda giren Ġzmir kenti, 16.yüzyıla kadar 

küçük bir yerleĢme iken, yüzyılın sonlarına doğru geliĢmeye baĢlamıĢtır. 

17.yüzyılda yeni mahalleler kurulmuĢ, Kadifekale‟deki yerleĢim iç limana, 

Kemeraltı bölgesine doğru yayılmıĢtır. Tarihsel süreçte çeĢitli kültürlere ev 

sahipliği yapan Kemeraltı, kentin kurulduğu ve geliĢtiği tarihi bir yerleĢimdir. 

Bu tarihi bölge içinde sosyal ve kültürel yaĢamının bir parçası olarak yer alan su 

yapılarından çeĢmeler; bazen tek baĢına, bazen de bir yapıya bitiĢik inĢa 

edilmiĢtir. ÇeĢmeler, döneminin özelliklerini yansıtması ve bulundukları yere 

kimlik kazandırması açısından önemlidir.  

Kemeraltı Bölgesinin Ege Denizi ile buluĢtuğu kesimde kentin kalbinin 

attığı, etrafı dini, sosyal ve kamusal yapılarla çevrili bir meydan mevcuttur. 

Adını, Osmanlı Dönemi‟ndeki bir konaktan alan Konak Meydanı; pek çok tarihi 

olaya tanıklık etmiĢ ve Ġzmirliyi bu meydandaki Saat Kulesi‟nin etrafında 

buluĢturmuĢtur. Kentin de simgesi olan Saat Kulesi, bir zamanlar herkesin saate 

sahip olmadığı dönemlerde, kentliye zamanı göstermenin yanı sıra, alt 

kesiminde yer alan çeĢmeleriyle de sıcak yaz günlerinde serinletmiĢtir Ġzmirliyi. 

 

ĠZMĠR‟ĠN SĠMGESĠ SAAT KULESĠNĠN ÇEġMELERĠ 

Konak Meydan‟ında yer alan Ġzmir kentinin simgesi Saat Kulesi‟nin alt 

kesiminde, köĢelerdeki baldakenlerin iç kısmına çeĢmeler yerleĢtirilmiĢtir. 

Günümüzde sağlam durumda olan çeĢmelerin suyu akmakta ve kullanılmaktadır 

( Foto.1 –2 ).  

 

 

                                                           
9Bilgi için bkz. S. N. Nirven, İstanbul’da Fatih II. Sultan Mehmet Devri…,s.13; Y. Önge, a.g.e., 

s. 23. 
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Mimari Özellikler 

Orientalist tarzda inĢa edilen Ġzmir Saat Kulesi, kare planlıdır. Kule; üç 

adet basamakla çıkılan, beyaz renkli bir mermer platformun üzerinde yaklaĢık 

25.00m yükselmektedir. Pahlanan köĢeleri, baldaken Ģeklinde değerlendirilmiĢ 

ve alt kesimine çeĢmeler yerleĢtirilmiĢtir. Yapımında küfeki taĢının yanı sıra, 

Marsilya‟dan getirilen viĢne ve yeĢil renkli mermer malzeme kullanılmıĢtır. 

 

 

 

 

Zemin katta köĢeleri pahlanan Kulenin ikinci katına dek yükselen, kare 

planlı dört adet baldaken mevcuttur. Bunun alt kesiminde, çeĢmelerin su deposu 

ve yalak kesimi yer almaktadır. Baldakenin üst örtüsünü, alttaki su deposunun 

dört köĢesine yerleĢtirilmiĢ kaideler üzerine oturan beyaz renkli ince mermer 

sütunlar taĢımaktadır. Sütunları, at nalı Ģekilli kemerler üç yönde birbirine 

bağlamaktadır. Baldaken, dıĢa doğru taĢan profilli bir saçakla sona ermekte, 

bunun gerisinde baldakeni örten kubbe ve üstündeki alem dikkati çekmektedir.  

Yüksekliği zemin seviyesinden 0.70m olan su deposunun üst kesiminde, 

tam ortaya yerleĢtirilmiĢ yuvarlak kesitli bir ayak üzerinde yükselen, dilimli 

çanağa sahip bir fıskiye göze çarpmaktadır. ÇeĢmelere ait musluklar ve 

yalaklar; su deposunun Saat Kulesi‟ne bitiĢik yüzü hariç, diğer üç yüzünde de 

mevcuttur. Dikdörtgen Ģekilli yalakların yüksekliği, zemin seviyesinden 0.40m 

Foto. 1- Saat Kulesi Çeşmeleri. Genel 

görünüm. 

Foto. 2 - Saat Kulesi Çeşmeleri. 
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dir. Yalaklar iç ve dıĢ bükey profillerle daralarak aĢağı doğru inmekte ve ince 

bir kaide üzerine oturmaktadır. Baldakeni oluĢturan sütunlar, yalaklar ve 

fıskiyeler mermer malzeme ile inĢa edilmiĢtir (Çizim1). 

 

 

 

 

Çizim1- Saat Kulesi Çeşmeleri. a-ön görünüş b-kesit c-plan 
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Süsleme Özellikleri 

Orientalist tarzdaki yapının tüm süsleme unsurları; baldakenin sütun 

baĢlıklarında, kemer köĢeliklerinde, saçak kesiminde ve kubbenin yanı sıra, su 

deposu, yalakların alt kesiminde toplanmıĢtır. Orientalist bezemeli sütun 

baĢlıklarında palmet ve rumi motiflerinden oluĢan bitkisel süslemeler 

görülmektedir. At nalı Ģekilli kemerlerin köĢelikleri; kıvrım dallar üzerine 

palmet ve rumiyi anımsatan soyut yaprak motifleri ile bezenmiĢtir. Bezemenin 

köĢelerine ise, yuvarlak madalyon içinde ay-yıldız motifi yerleĢtirilmiĢtir.  

DıĢa doğru taĢan profilli saçak kısmı, üstte palmet fistosu ile 

taçlandırılmıĢtır. Bunun gerisinde baldakeni örten kubbede, kabartma 

tekniğinde yapılmıĢ baklava dilimi motifleri içindeki palmet benzeri bitkisel 

süslemeler dikkati çekmektedir. 

Baldakenlerin alt kesimindeki su deposunu bir sıra mermer, bir sıra taĢ 

kaplama çevrelemektedir. TaĢ kaplamanın üst kesimini enlice bir mermer silme 

kuĢatmaktadır. Silmenin üzerindeki dikdörtgen Ģekilli altlığa oturan yayvan bir 

damla motifi, muslukların üstüne denk gelen kesimde yükselmektedir.  

Yalaklar, bir kaideye oturmakta ve aĢağıdan yukarıya doğru 

geniĢlemektedir. Kaideden yalağın ortasına kadar uzanan, yan yana sıralanmıĢ 

uçları sivri, dikdörtgen Ģekilli, kabartma tekniğindeki geometrik bezemeler 

dikkati çekmektedir. Bezemelerin sivri uçları, yuvarlak Ģekilli kabara ile 

sonlanmaktadır.  

Korunma Durumu 

Saat Kulesi, 1975 yılında meydana gelen depremde hasar görmüĢ, 

Kule‟nin tepesindeki baldaken yıkılmıĢtır. Değerli merhum hocamız 

Restorasyon Uzmanı Mimar Sn. Murat ERDĠM‟in projesi ve o dönemin 

Belediye BaĢkanı merhum Sn. Ġhsan ALYANAK‟ın gayretleri ile onarılmıĢtır. 

Alman Kaiseri II.Wilhelm‟ in hediyesi olan saat, 1980‟li yıllarda çalıĢmadığı 

için temizlik ve onarım görmüĢtür. Ayrıca 1990‟lı yılların baĢlarında merhum 

hocam Prof. Dr. Sn. M. Ümit SERDAROĞLU‟nun denetiminde mekanik yolla 

temizlik yapılarak, kulenin yüzeyindeki patina giderilmiĢtir.  

Aynı tarihte Saat Kulesi‟nin köĢelerindeki baldakenler de, alt 

kesimindeki çeĢmelerle birlikte temizlenerek üzerindeki patina alınmıĢtır. 

Günümüzde Kule ve çeĢmeler iyi durumdadır. Ancak aslına uygun pirinç 

musluklar, zaman zaman çalındığı veya tahrip edildiği için yenilenmektedir. 

Tarihlendirme 

Saat Kulesi 1901 yılında II.Abdülhamit‟in tahta çıkıĢının 25.yılı dolayısı 

ile Sadrazam Küçük Sait PaĢa ve Belediye Reisi EĢref PaĢa‟dan oluĢan bir 

inĢaat komisyonu tarafından yaptırılmıĢtır. Saat Kulesi‟nin Ġstanbullu kuyumcu 
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Zingulli usta tarafından 1902 yılında yapılan maketi halen Topkapı 

Sarayı‟ndadır ve maketin üzerindeki  kitabede  Ģunlar yazmaktadır
10

: 

 “Fahr-i Selatin-i izam  

Sultan Abdülhamid Han-ı Sani Efendimiz hazretlerinin cülus-ı 

hümayunlarının 25. sene-i devriyyesini müzekkir olmak üzere Ġzmir Ģehrinde 

inĢa olunan Ģadırvanlı saat kulesinin atabe-i seniyye Cenab-ı mülukaneye 

takdim kılınan temsili mücessemdir. Sene 1318.” 

Anlamı: 

PadiĢah Sarayı Yüce BaĢkâtipliğine, 

Büyük Sultanlardan olduğu tartıĢmasız efendimizin lütfu tahta 

çıkıĢlarının ve devam eden hilafetlerinin 25.yıl dönümünü hatırlatmak üzere 

Ġzmir Ģehrinde inĢa edilmekte olan ġadırvanlı Saat Kulesi‟nin gümüĢten 

yaptırılan altın ile süslü modeli, bahsedilen kulenin inĢaat komisyonu 

üyelerinden Belediye BaĢkanı EĢref PaĢa ve PadiĢah Hazretlerinin 

yardımcısının küçük oğlu Said kullarına, emanet ederek yeri sağlamlaĢtırılan 

söz konusu modelin PadiĢah Sarayına bildirilmesi ve sunulması hususunda  

karar  onların  emrine  sunulmuĢtur. 

Maketin merdivenlerinde bulunan Fransızca yazılmıĢ kitabede, Kule‟nin 

mimarının Ġzmirli levanten mimar S. Raymond 
11

 veya M. Raymond Pere 

olduğu belirtilmektedir
12

. 

 

SONUÇ 

Osmanlı Mimarisi‟nde içme ve temizlik amacıyla inĢa edilen çeĢmeler 

önemli bir yere sahiptir. Bazen yönetimdeki etkin kiĢilerin güç göstergesi olarak 

hayır ve dua kazanma amaçlı, bazen de yenilik ve değiĢimin mimari simgesi 

Ģeklinde inĢa edilen çeĢmeler; sokak kurgusunda meydanları oluĢturmada, dini 

                                                           
10H. Acun, Anadolu Saat Kuleleri, Ankara, 1994, s. 24; Y. Aksoy, Efsaneden Gerçeğe İzmir, 

Ġzmir, 

2002, s.204; N. KarataĢ, “ GeçmiĢten Bugüne Kemeraltı”, İzmir Kent Kültürü Dergisi,  S.4, 

Ġstanbul, 2001, s.156; Ġ.Kuyulu Ersoy, “Orientalist Buildings in Ġzmir: The Case of the Kemeraltı, 

Çorakkapı, Keçeciler and Kemer Police Stations”, EJOS,IV (2001), Proceedings of the 11 th.  

International Congress of Turkish Art, The Netherlands,1999, p.4. 
11Bkz. H. Acun, Anadolu Saat…,s. 24. 
12Ġ.Kuyulu Ersoy, “ Ġzmir Saat Kulesi”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S. 4, Ġzmir, 2000,  

s. 278; Y. Aksoy, Efsaneden Gerçeğe…,s.204.  
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ve sosyal içerikli yapıların yanı sıra, konutların da önemli cephe ve köĢelerini 

vurgulamada kullanılmıĢtır
13

. Örneğin, Ġzmir Kemeraltı Bölgesi‟nde Osmanlı 

Dönemine ait 36 adet çeĢme yapısı, bazen bir caminin, bir medresenin, bir 

hanın, sebilin, saat kulesinin, sur duvarının veya bir konutun duvarına bitiĢik, 

bazen de bağımsız olarak inĢa edilmiĢtir. Bunlardan 14 adeti cami, 1 adeti 

medrese, 3 adeti han, 1 adeti saat kulesi, 1 adeti sebile, 1 adeti sur duvarına, 11 

adeti konut duvarına bitiĢik ve 4 adeti bağımsız çeĢme olarak yapılmıĢtır. 

Bunlar, içme ve kullanma suyunun sağlandığı yapılar olarak geçmiĢte büyük 

önem taĢımakta idi.  

Suyun kentteki dağılımını sağlayan çeĢmeler, konumlandıkları yerler 

bağlamında kentlerin tarihsel süreçteki geliĢme alanları hakkında da bilgi 

vermektedir. Örneğin, çeĢmeler, ticaret bölgelerinde sirkülasyonun yoğun 

olduğu meydanlarda, sokaklarda, konut bölgelerinde ise ana yürüyüĢ 

güzergâhları üzerinde konumlanmıĢtır. Bunların içinde en önemlisi, 

Kemeraltı‟nın denizle buluĢtuğu Konak Meydanı‟nda kentin simgesi olan Saat 

Kulesi, alt kesimindeki görkemli çeĢmeleriyle dikkati çekmektedir. 

Bu bölgedeki çeĢmeler Bulundukları Yere Göre incelendiğinde; Bir Yapı 

Duvarına Bitişik inĢa edilen ve Bağımsız inĢa edilen çeĢmeler saptanmıĢtır. Bir 

Yapı Duvarına Bitişik inĢa edilen çeĢmeler Ġstanbul ve Anadolu‟da yaygın olarak 

görülmektedir. Bunların içinde Erzurum Hacı Mehmet ÇeĢmesi (1679)
14

, 

NevĢehir BaĢçeĢme (1779)
15

 ve Ġstanbul Bezmialem  (1843)
16

 sayılabilir. Konak 

Meydanı‟nı da içine alan Ġzmir Kemeraltı Bölgesi‟ndeki Osmanlı Dönemi 

çeĢmeleri arasında da Bir Yapı Duvarına Bitişik İnşa Edilen Çeşmeler 

bulunmaktadır. Bunlar kendi içinde Cami, Medrese, Han, Sebil, Saat Kulesine 

Bitişik, Sur ve Konut Duvarına Bitişik İnşa Edilen Çeşmeler Ģeklinde 

irdelenebilir. Bunlardan Saat Kulesine Bitişik inĢa edilen çeĢmelere tek örnek 

Ġzmir Saat Kulesi ÇeĢmeleri (1901)‟dir ve anıt eser niteliğindedir. Bu tarzda 

yapılmıĢ çeĢmeler arasında Çanakkale Saat Kulesi (1897)
17

  ve Urfa Mustafa 

Kemal PaĢa Anıt ÇeĢmesi (20.yy.)
18

zikredilebilir.  

Kemeraltı Bölgesi‟ndeki Osmanlı Dönemi çeĢmeleri Korunma Durumu 

bağlamında irdelendiğinde bazılarının ender olarak iyi durumda olduğu, 

bazılarının basit onarımla varlığını sürdürebileceği, kötü / çok kötü 

                                                           
13 N. Pilehvarian, “Osmanlı ÇeĢme Mimarisi”,Türkler Ansiklopedisi, C.12, Ankara,  2002,  s.247; 

S.  

ÇetintaĢ, “Türklerde Su- ÇeĢme- Sebil”, Güzel Sanatlar Dergisi, S. 5, Ġstanbul, 1944, s.125; Y.  

Önge, “ Vakıf Müessesesinde Su ve Önemi”, Birinci Vakıf Haftası, Ankara, 1983, s.23; Y. Önge  

“Fıskiyeli Türk ÇeĢmeleri”, Vakıflar Dergisi, S.22, Ankara, 1991, s.99;M. DenktaĢ, Karaman  

Çeşmeleri, Kayseri,2000, s.4. 
14H. YurttaĢ- H. Özkan, Tarihi Erzurum Çeşmeleri ve Su Yolları, Erzurum, 2002, s. 101. 

15S. Mülayim, “NevĢehir‟de Türk Dönemi”, Nevşehir, Ankara,1996,s.139. 
16N. Kara Pilehvarian- N. Urfalıoğlu- L. Yazıcıoğlu, a.g.e.,s.166. 
17H. Acun,Anadolu Saat Kuleleri, Ankara,1994, s.14. 
18A. C. Kürkçüoğlu, “ġanlıurfa Mimari Eserleri”, Şanlıurfa, Ankara,1997, s.98. 
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durumdakilerin ise esaslı onarım gerektirdiği saptanmıĢtır. Bunlardan iyi 

durumda olup, onarım gerektirmeyen 2 adet çeĢme içinde Hisar Camii ÇeĢmesi 

(19.yy. veya 20.yy. ortaları) ve Saat Kulesi ÇeĢmeleri (1901) sayılabilir. 

ÇeĢmeler, Kullanım Durumu açısından incelendiğinde sadece 8 adetinin 

kullanıldığı, buna karĢın 28 adetinin de kullanılamadığı saptanmıĢtır. Bunun 

nedenleri arasında büyük çoğunluğunun su bağlantısının bulunmaması, 

bazılarının harap durumda olması, bazılarının ise su depolarının tahrip edilmesi 

sayılabilir. Günümüzde halen iĢlevini sürdürüp kullanılanlar arasında Saat 

Kulesi ÇeĢmeleri yanı sıra Ali Ağa Camii ÇeĢmesi, Odunkapı Camii ÇeĢmesi / 

Mühürdar Ahmed Ağa ÇeĢmesi, Yavan ÇeĢme, Namık Kemal Mahallesi 430 

Sokaktaki ÇeĢme, Salepçioğlu Medrese ÇeĢmeleri, Hisar Camii ÇeĢmesi ve 

FaikpaĢa Mahallesi 1288 Sokaktaki ÇeĢme bulunmaktadır. 

Ġzmir Kemeraltı Bölgesi‟ndeki Osmanlı Dönemi ÇeĢmeleri malzeme 

açısından irdelendiğinde; büyük oranda mermer malzeme kullanılmakla birlikte, 

dökme demir, kesme taĢ ve devĢirme malzemeye de yer verildiği, ancak 

birçoğunun cephesinin sonradan sıva ile kaplandığı görülmüĢtür. Bu bağlamda 

bölgede yapılan incelemeler sonucu Saat Kulesi ÇeĢmeleri dahil 15 adetinin 

cephe kaplamasının mermer malzeme olduğu tespit edilmiĢtir. Diğerleri 

Kızlarağası Hanı ÇeĢmesi, Odunkapı Camii ÇeĢmesi / Mühürdar Ahmed Ağa 

ÇeĢmesi, Kılcı Mescidi /Damlacık Camii ÇeĢmesi / Mustafa Efendi ÇeĢmesi, 

Kemeraltı Camii ÇeĢmesi, ġadırvanaltı Camii ÇeĢmesi, Mirkelamoğlu Hanı 

ÇeĢmesi, Çakaloğlu Hanı ÇeĢmesi / Gaffarzade ÇeĢmesi, Katipzade Mescidi 

ÇeĢmesi /Mısırlızade Hacı Mustafa Efendi ÇeĢmesi, DönertaĢ ÇeĢmesi, 

Pazaryeri Mahallesi 816 Sokaktaki ÇeĢme, Havva Hanım ÇeĢmesi, Salepçioğlu 

Camii ÇeĢmeleri, Hamidiye ÇeĢmesi / Sütun ÇeĢme ve Hisar Camii 

ÇeĢmesi‟dir. 

Saat Kulesi çeĢmeleri, yapı elemanları bağlamında; üst örtü, ayna 

taşları/musluk taşları, lüle/musluk, tas nişi, yalaklar, sekiler, su deposu/su 

haznesi ve kitabeler açısından da irdelenerek benzer örneklerle 

karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Üst örtü açısından incelendiğinde; anıt eser niteliğindeki Saat Kulesi 

ÇeĢmeleri baldaken tarzda olup, üzeri kubbe ile örtülü tek örnektir. Kubbenin 

üst örtü olarak çeĢme mimarisinde kullanılması daha çok anıtsal meydan 

çeĢmelerinde görülen bir özelliktir. Kubbeyle örtülü çeĢme örneklerine 

BatılılaĢma Döneminde rastlanmaktadır. Ġstanbul‟daki örnekler arasından 

Azapkapı Saliha Sultan ÇeĢmesi(1732) ve Tophane Meydanı I. Mahmut Han 

ÇeĢmesi (1732) mevcuttur.  

ÇeĢmelerdeki ayna taşları/musluk taşları musluğun tutturulduğu taĢ veya 

maden parçasıdır. Kemeraltı Bölgesi‟ndeki çeĢmelerin ayna taĢları/musluk 

taĢları; mermer, kesme taş, devşirme ve metal malzeme kullanılarak yapılmıĢ, 

bazıları ise sıva ile kaplanmıĢtır. Mermer malzeme kullanılarak yapılmıĢ ayna 
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taĢları çoğunluktadır. Saat Kulesi ÇeĢmeleri ile birlikte toplam 16 adet örnek 

arasında Kızlarağası Hanı ÇeĢmesi, Odunkapı Camii ÇeĢmesi/ Mühürdar 

Ahmed Ağa ÇeĢmesi, Kılcı Mescidi/ Damlacık Camii ÇeĢmesi/ Mustafa Efendi 

ÇeĢmesi, Kemeraltı Camii ÇeĢmesi, ġadırvanaltı Camii ÇeĢmesi, Mirkelamoğlu 

Hanı ÇeĢmesi, Yavan ÇeĢme, Çakaloğlu Hanı ÇeĢmesi/ Gaffarzade ÇeĢmesi, 

DönertaĢ ÇeĢmesi, Pazaryeri Mahallesi 816 Sokaktaki ÇeĢme, Hasan Hoca 

Camii ÇeĢmesi/  Sofuoğlu ÇeĢmesi, Havva Hanım ÇeĢmesi, Salepçioğlu Camii 

ÇeĢmeleri, Hamidiye ÇeĢmesi/ Sütun ÇeĢme ve Hisar Camii ÇeĢmesi yer 

almaktadır. 

Önceleri çeĢmelerdeki su, ayna taĢının orta kesimindeki musluksuz 

lüleden/ delikten akmakta idi. Suyun boĢa akmaması için daha sonra çeĢmelere 

lüle yerine musluk takılmıĢtır. Günümüzde söz konusu bölgedeki çeĢmelerin 

özgün muslukları mevcut değildir. Ancak Hisar Camii ve Ġzmir Saat Kulesi 

ÇeĢmeleri‟ ndeki pirinç musluklar sonradan özgün Ģekline uygun biçimde imal 

edilmiĢtir. 

Yalaklar; suyun yanlara sıçramaması ve hayvanların da su içebilmeleri 

için yapılmıĢ teknelerdir. Bölgede yalağı ile günümüze ulaĢabilmiĢ 11 adet 

örnek içinde Saat Kulesi ÇeĢmeleri yanı sıra Pazaryeri/ Han Bey Camii 

ÇeĢmesi, Hassa Mescidi ÇeĢmesi, Odunkapı Camii ÇeĢmesi/ Mühürdar Ahmed 

Ağa ÇeĢmesi, Kemeraltı Camii ÇeĢmesi, Çakaloğlu Hanı ÇeĢmesi/ Gaffarzade 

ÇeĢmesi, Namık Kemal Mahallesi 430 Sokaktaki ÇeĢme, Salepçioğlu Camii 

ÇeĢmeleri, Salepçioğlu Medrese ÇeĢmeleri, Hisar Camii ÇeĢmesi, ve FaikpaĢa 

Mahallesi 1288 Sokaktaki ÇeĢme bulunmaktadır. 

Su Deposu/Su Haznesi; suyun depolandığı bölümdür. Saat Kulesi 

ÇeĢmeleri de su deposuna sahip olup, diğer örnekler içinde Ġki ÇeĢme, Odunkapı 

Camii ÇeĢmesi/ Mühürdar Ahmed Ağa ÇeĢmesi, Yavan ÇeĢme, Katipzade 

Mescidi ÇeĢmesi/ Mısırlızade Hacı Mustafa Efendi ÇeĢmesi, Tan Mahallesi 834 

ile 839 Sokağın KesiĢtiği KöĢedeki ÇeĢme, Salepçioğlu Medrese ÇeĢmeleri ve 

Etiler Mahallesi 1281 Sokaktaki ÇeĢme sayılabilir.  

Bölgedeki çeĢme kitabeleri arasında mermer, kesme taĢ ve metal 

malzeme ile yapılmıĢ olanların yanı sıra, kitabesiz çeĢme örneği de çoktur. 

Kitabesi mermer malzeme ile yapılmıĢ 12 adet örnek içinde Saat Kulesi 

ÇeĢmeleri yanı sıra Kızlarağası Hanı, Ġki ÇeĢme, Odunkapı Camii ÇeĢmesi/ 

Mühürdar Ahmed Ağa ÇeĢmesi, Kemeraltı Camii ÇeĢmesi, Çakaloğlu Hanı 

ÇeĢmesi/ Gaffarzade ÇeĢmesi, Katipzade Mescidi ÇeĢmesi/ Mısırlızade Hacı 

Mustafa Efendi ÇeĢmesi, DönertaĢ ÇeĢmesi, Hasan Hoca Camii ÇeĢmesi/  

Sofuoğlu ÇeĢmesi, Tan Mahallesi 834 ile 839 Sokağın KesiĢtiği KöĢedeki, 

Havva Hanım ÇeĢmesi ve Yapıcıoğlu Camii ÇeĢmesi yer almaktadır. 

Osmanlı Mimarisi‟ndeki yüzyılların duygu, düĢünce ve estetik anlayıĢı; 

mermer ve taĢ iĢçiliği vasıtası ile çeĢmelere de yansımıĢtır. Bu bağlamda 

çeĢmelerdeki Süslemeler, genellikle bitkisel ve geometrik motiflerin yanı sıra 
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hat/yazı sanatını da içermektedir. ÇeĢme mimarisi 15.- 16. ve 17.yüzyıllarda 

temel olarak sivri kemer içerisinde sade bir ayna taĢı, kitabe, yalak ve 

sekilerden oluĢmaktadır
19

.  BatılılaĢma Döneminin baĢladığı 18.yüzyılda 

çeĢmelerin tasarım düzeni değiĢmemiĢ ancak cepheler yoğun bezemeler ile 

kaplanmıĢ, kemer derinliği azalmıĢ, iç bükey ve dıĢ bükey hareketlenmelerle 

yeniden ĢekillenmiĢtir. Bu dönemde Meydan Çeşmeleri Ģehir içinde ayrıcalıklı 

mekânlar oluĢturmuĢtur
20

. 19.yüzyıl çeĢmelerinde, dönemin karakteristik 

özelliğini oluĢturan süsleme unsurları arasında “S” ve “C ” kıvrımlı kemerlerin 

yanı sıra kemersiz ayna taĢları, Antik Döneme öykünen plasterler veya sütunlarla 

sınırlandırılmıĢ cepheler, ıĢınsal tepelikler, tuğralar, çelenk veya girland 

motifleri, Barok tarzı çiçek bezemeleri, perde ve püskül motifleri sayılabilir
21

. 

20.yüzyıl çeĢmelerinde, dönemin baĢlarında ortaya çıkan milliyetçi düĢüncelerin 

yanı sıra, 19.yüzyılın son çeyreğindeki Eklektik ve Art Nouveau akımlarının da 

etkileri sonucu, I.Ulusal Mimari olarak bilinen Klasik Dönem biçim ve süsleme 

unsurları egemendir
22

.  

20. yüzyılın baĢlarına tarihlenen Saat Kulesi ve çeĢmeleri Süsleme 

Özellikleri bağlamında irdelendiğinde; oryantalist özelliklere sahip yıkılan Sarı 

KıĢla‟yı anımsatmakta ve cephesindeki rumi ve palmet bezemeler ile dikkati 

çekmektedir. Rumi, Ġslam ve Anadolu Türk Sanatı‟nın sevilen motiflerindendir.  

Anadolu Türk Sanatı‟nda dönemin sanat anlayıĢı ve üslubuna uyarlanarak 

stilize edilmiĢ çeĢitli Ģekillerde lotus ve palmet bezemelerine yer verilmiĢtir. 

Ġzmir Saat Kulesi, kulenin dört yönde bulunan fıskiyeli çanağa sahip 

çeĢmelerinin üst kesiminde yükselen kubbeli baldakenin saçak kesimindeki 

palmet fistosu, atnalı Ģekilli kemerlerinin köĢeliklerinde kullanılan palmet ve 

rumi motifleri ile oryantalist bir üslup sergilemektedir. Saat Kulesi‟nin yoğun 

bezemesine karĢın, çeĢmelerin yüzeyi oldukça sade tutulmuĢtur ancak yalakta 

geometrik bezemeye yer verilmiĢtir. Benzer örneklerden Kızlarağası Hanı 

ÇeĢmesi‟nde ayna taĢının iki kenarındaki bordürlerde rumiler kullanılmıĢ ve 

kompozisyon bir palmet motifi ile taçlandırılmıĢtır. Hamidiye ÇeĢmesi/ Sütun 

ÇeĢme‟de ise lülenin üst kesimine bir palmet yerleĢtirilmiĢtir. Sonuç olarak;  

Ġzmir; Anadolu‟nun Batıya açılan, doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel 

mirasıyla da dikkatleri üzerine çeken önemli bir kentidir. Ġzmir‟in simge 

                                                           
19 N.Kara Pilehvarian, , “Osmanlı ÇeĢme…,” s.247;  N. Kara Pilehvarian- N. Urfalıoğlu- L. 

     Yazıcıoğlu, Osmanlı Başkenti İstanbul’da Çeşmeler,  s.31,35,50. 
20 N. Kara Pilehvarian- N. Urfalıoğlu- L. Yazıcıoğlu, a.g.e.,  s.67;  N.Kara Pilehvarian, a.g.e.,  s. 

249; 

    A. Ödekan, “ÇeĢme” maddesi, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Ġstanbul, 1997, s.489.;  H. 

Aynur-H.T. Karateke, III. Ahmet Devri İstanbul Çeşmeleri, Ġstanbul, 1995, s.64; D. Kuban, Türk 

Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme, Ġstanbul, 1954, s.105-126. 
21N. Kara  Pilehvarian, , “Osmanlı ÇeĢme…,” s.249;  A. Ödekan, “ÇeĢme”,s. 490 ;  E .Özdeniz, 

İstanbul’ da Kaptan-ı Derya Çeşme ve Sebilleri, Ġstanbul, 1995, s. 64. 
22N. Kara  Pilehvarian, , “Osmanlı ÇeĢme…,” s.250;  ;  A. Ödekan, “ÇeĢme”, s.491; E .Özdeniz, , 

a.g.e., s. 65. 
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mimarlık yapıtlarından Saat Kulesi ve ÇeĢmeleri, günümüzde iĢlevini sürdüren 

ender kültür mirasımızdır. Türk mimarisinde hayır iĢlemenin ve sosyal 

yardımlaĢmanın yanı sıra ince sanat zevkini de ortaya koyan çeĢmeler; kentsel 

kültürün ve tarihin yıllarca izlerini taĢıyan sessiz tanıklar olduğundan, yerine asla 

yenisini koyamayacağımız bu yapıların sürekliliğini sağlayarak gelecek 

nesillere ulaĢtırmak borcumuzdur. 
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BATI KÜLTÜRÜNDE DÜNDEN BUGÜNE VAMPĠR VE YAN 

ANLAMLARI 

Melis MÜLAZIMOĞLU ERKAL

 

ÖZET 

Ġnsanlık tarihi kadar eski olan vam ve mecazi anlamlarını görmek 

mümkündür. Vampirin dönemsel bir metafor olduğu düĢünülürse, her 

ideolojinin ve kültürün kendi vampirini yarattığı iddia edilebilir. Bu anlamda 

kayıtlarına ilk kez Doğu Avrupa‟da 1700‟lerde rastlanılan vampir kimliğinin, 

yöre halkının doğal olayları ya da siyasi yapının baskısını açıklamakta 

kullandığı gözlemlenir. On dokuzuncu yüzyıl Ġngiltere‟sinde ise kavramın 

Viktoryen korkuları simgelediği açıktır. Yirminci yüzyıla bakıldığında vampirin 

Avrupa kıtası ve Ġngiltere‟den Amerika‟ya, yazılı basından beyazperdeye 

geçtiği gözlemlenir. Artık vampir ürkütücü bir canavardan ziyade, insani 

yönleriyle öne çıkan, kimi zaman sıradan bir varlıktır. Yirmi birinci yüzyıl 

Amerikan medyasındaki vampir örnekleri ise bir hayli evrenseldir. Vampir 

kimliği bir öteki olmaktan çok uzakta, beğenilen, arzu edilen bir tüketim 

nesnesine dönüĢmüĢtür. Bu çalıĢma vampirin Batı‟da nasıl tanımlandığını, 

tarihsel ve edebi metinlerdeki önemini, kültür ve siyaset bağlamındaki yerini, 

politika, ideoloji ve güç iliĢkilerine dair neler söylediğini tartıĢmayı 

hedeflemektedir.  

 Anahtar Kelimeler: Vampir, drakula, folklor, popüler kültür, 

Viktoryen toplum yapısı, on dokuzuncu yüzyıl Batı yazını, kapitalizm, tüketim 

kültürü.  

 

 

VAMPIRE AS A METAPHOR IN THE WESTERN CONTEXT 

ABSTRACT 

Human beings‟ fascination with the dark, charismatic undead is not a 

recent phenomenon in the West. It is argued that the first account of vampirism 

goes back to Eastern Europe of the early 1700s. Vampire, as a folkloric motif 

then, was used as a medium to explain natural occurances and political matters 

in local atmosphere. Later on, in the nineteenth century, the vampire was 

transformed into a rebellious, aristocratic outsider.  

The nineteenth century vampire was a product of the Victorian mindset, 

which reflected Victorian fears. In the twentieth century, the vampire not only 

crossed the Atlantic Ocean, but also jumped into the silver screen. Not to forget 
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its predatory features altogether, the vampire on American soil evolved into a 

next-door neighbor who was more human than a monster. In the twenty-first 

century, the vampire became as pervasive as ever, turning out to be an object of 

consumption which was preferred and favored. Thus, this study aims to discuss 

the significance of the vampire as a folkloric, fictional and cultural identity and 

its place in Western history and literature from 1700 to contemporary time. 

 Key Words: Vampire, dracula, folklore, popular culture, Victorian 

society, nineteenth century Western literature, capitalism, consumer culture.  

 

GĠRĠġ 

Vampir, kavram olarak, dünya tarihi kadar eskidir (Frayling, 2009, s.9, 

Barber, 1988, s.2-4, Auerbach, 1995, s.1-2, Twitchell, 1981, s.6-7, Summers, 

1928, s.21-24). Eski olmasına karĢın, zamanın ruhuna ayak uydurmayı baĢarmıĢ 

bir kavramdır; değiĢerek, evrimleĢerek, kimi zaman mecaz, ya da batıl inanç, 

kimi zaman da doğal olayları açıklamak için baĢvurulan bir kavram olarak farklı 

dönem ve kültürlerde yeniden ortaya çıkmıĢtır. Belki de vampiri bu kadar 

vazgeçilmez yapan, onun değiĢime bu denli olumlu cevap vermesidir. Ya da 

insanoğlunun dehĢet ve arzuya karĢı bastırılamaz açlığıdır, kavramı hep canlı 

tutan. Vampir kavramını tek bir Ģekilde açıklamak mümkün olmadığı gibi, tek 

bir kültüre de mal etmek yersizdir. Konunun önde giden bazı araĢtırmacıları 

kavramın kökeninin ġamanizm‟e, Batı mitolojisine, Ġncil‟e, Budizm‟e, Mısır ve 

eski Türk yazıtlarına dayandığını iddia etmektedirler. Bunun yanı sıra, vampirin 

sözlük anlamından ziyade kullanım alanı ve iĢaret ettiği yan anlamlar daha çok 

dikkat çekmektedir. Vampir, pek çok kavramı temsil edebilir: Emperyalizm, 

kolonizasyon (sömürgeleĢtirme), ters-kolonizasyon
1
 “reverse-colonization,” 

göç, aristokrasi, tüketim ve kapitalizm, cinsel baskı, melezleĢme, anti-semitizm, 

beyaz ırkın baskısı, ötekilik, kadın cinselliği, eĢcinsellik, salgın hastalık, AIDS 

korkusu, vb. gibi. Bu noktada vampir güçlü bir mecaz olarak folklorik halk 

hikâyelerinde, edebiyatta, sahnede ve beyazperdede adeta zamana meydan 

okuyarak varlığını sürdürür. Vampir, insan iliĢkilerine, ülke yönetimlerine, 

ideolojiye, cinsiyete, ırka dair çok Ģey söyler. Hatta söylenmemesi gerekeni dile 

getirdiği için hem bastırılan hem de arzu edilen bir kavrama dönüĢmüĢtür. Bu 

çalıĢma, vampirin ne olduğunu, ne gibi dönüĢümlerden geçtiğini, iĢaret ettiği 

anlamları ve yirmi birinci yüzyıla dek süregelen popülaritesini incelemeyi 

hedeflemektedir. Vampirin kullanım alanı çok geniĢ olduğundan bu çalıĢmada 

sadece Batı‟daki örneklemeleri üzerinde durulacaktır. 

                                                           
1 Emperyalist ideolojiler sonucunda sömürge altına alınmıĢ bir bölgedeki yerli halkın daha sonra 

yeniden bağımsızlığını istemesi sonucunda egemen ideolojinin tehdit altına girmesi. 
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Vampir sözcüğünün beslendiği kaynaklar oldukça çeĢitlidir. Kavramın 

Hindu geleneğinden (Tanrıça Kali) Afrika‟ya (Ghoul), Eski Yunan ve 

Roma‟dan (Lamia) Ġbranilere dek (Lilith) pek çok kültürde kullanıldığı görülür 

(Twitchell, 1981, s.6-10, Gelder, 1994, s.1-24, The American Heritage 

Dictionary s.1010, 1043). Konunun önde giden araĢtırmacılarından Christopher 

Frayling, Vampirizm (2009) adlı kitabında vampir mitinden, vampirin kan ve 

kan emicilikle iliĢkisinden bahsederken konuya aĢağıdaki Ģekilde giriĢ yapar: 

Kırmızı bir deniz[…] Bu miti, büyük ihtimalle on 

sekizinci yüzyılda Doğu Avrupa‟ya yayılan salgınlar yüzünden 

genellikle Doğu Avrupa ve AĢağı Tuna‟yla iliĢkilendirsek de, 

vampirizmin izleri çoğu kültürde görülebilir: Üçüz tanrıça 

Hekate‟nin elçileri olan Lamiaların akıttığı kan, Adem‟in 

hayatındaki öteki kadın olan Lilith‟in emdiği kan, yaĢlı ana 

tanrıça Kibele için dökülen kan, bir tabu olarak Tevrat‟ta (Book 

of Genesis) bahsi geçen kan, Ģifa, doğurganlık ve gençleĢmek 

için kan, mundar kan, Nepallı Ölüm Lordu‟na ya da Moğol 

Vampir Tanrısı‟na feda edilen kan, yavrusunu kendi göğsünden 

akıttığı kanla besleyen pelikan, Ġsa‟nın son akĢam yemeğinde 

havarilerine kendi kanını simgeleyen Ģarabı içmelerini 

buyurduğu anlamıyla kan. (9) 

 

Vampirin insanlık tarihi kadar eski bir kavram oluĢunu, kavramın 

canlıların yaĢam özü olan kanla iliĢkisine bağlamak mümkündür. Vampir, ne bir 

ölü ne de bir canlıdır. O, yaĢayan ölüdür ve hayatta kalabilmek için diğer 

insanlara (kanına) muhtaçtır. Slavoj Zizek “Bir Vampirizm Kuramı” 

makalesinde, eğer kan arzusu tatmin edilmezse, bu yok edici arzunun, özünde 

kiĢinin kendisine yönelik olsa da, ötekine yansıtıldığını ve ötekinin diğer kiĢiyi 

kendi eksikliğinden sorumlu tuttuğunu belirtir (340-41). Bu açlık, genellikle 

erotizm kisvesi altında sunulur. Kanın erotizmle bu derece iç içe olduğu bir 

iliĢki daha yoktur (344). Zizek, Lacancı bir tavır takınarak, bir vampirle kanlı 

canlı bir insan arasında tek farkın, yargı farkı olduğunu söyler; vampirin saf bir 

libido ve psikanalizin nesnesi olduğunu sözlerine ekler (351). Vampiri tanıdık 

(canny) ve tanıdık olmayan/tekinsiz (uncanny) Ģeklinde Freudcu bir tavırla ele 

almak da mümkündür. Freud‟a göre tekinsiz (uncanny) olan Ģey, aslında bir 

zamanlar içsel bir durum, bilinen (canny) bir Ģey olup ama bilinçaltında 

bastırıldığı için bireyin yabancılaĢtığı bir duyguya dönüĢmesi ve yeniden ortaya 

çıktığında bireyde endiĢe, korku, heyecan yaratmasıdır. Vampirin Batı 

yazınında bu iki arada kalan duruma, bu belirsizliğe (uncanny) iĢaret etmesi, 

bireysel ya da toplumsal bilinçte bastırılan duyguların yüzeye çıktığında 

tetiklediği travma ve kriz halinin bir göstergesi olabilir. Benzer bağlamda, 

vampirin önceleri bir insan sonrasında ise yaĢayan ölü olduğuna inanılması 

kavramın iki arada kalan özelliğini vurgulamaktadır böylelikle, vampir kimliği 
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zaman, mekân, ırk, cinsiyet, sınıf, beden gibi sınırlardan bağımsız bir Ģekilde, 

aĢkın bir konuma yerleĢtirilebilinir. Vampirin bu aĢkın konumunu “üst-insan” 

ya da “yüce” ile iliĢkilendirmek yanlıĢ olmaz. Edmund Burke‟nin “yüce” 

tanımında belirttiği gibi, insanoğlunun anlama ve algılama yetilerinin ötesinde 

kiĢide belirsizlik, dehĢet, korku ve aynı zamanda hayranlık hissi uyandıran 

duygular yüce (sublime) olarak adlandırılmaktadır. Vampir de iĢte tam bu 

noktada hem canlılar hem ölüler dünyasına ait, dehĢetle arzunun birlikte 

hissedildiği, sınırda bir kimlik olarak Batılı yazarların zihinlerinde vücut bulur. 

Yüce duygusunun tam zıt kutbunda ise “abject” yani rezil/ aĢağılık/ tiksindirici 

bulunmaktadır. Julia Kristeva‟nın Powers of Horror eserinde ele almıĢ olduğu 

“abject,” ötekilik ve farklılığı nitelemek için kullanılır. Kristeva‟ya göre 

“abject,” sınırlara, kurallara uymayan, kimliği, sistemi ve düzeni tehdit edendir. 

Toplumsal yapı içinde “abjection,” insanı insan-olmayandan, kendi içinde 

tutarlı bir bütünü, eksik olandan ayırmak için kullanılmaktadır. Buna bağlı 

olarak, vampir de “abject” bir hali nitelemektedir. Gerçi günümüzde, vampir 

“abject” olma durumundan sıyrılmıĢ, sıradanlaĢmıĢ, ehlileĢmiĢ, bütünün parçası 

olan bir yapıya dönüĢmüĢtür. Bu konu ilerleyen bölümlerde ele alınacaktır.  

Vampir sözcüğünün Batı‟lı sözlüklerdeki yerini alması 1730‟ları bulur. 

The American Heritage sözlüğü, vampiri “geceleri mezarından kan emmek için 

çıkarak hayvanlara ya da uyuyan insanlara musallat olduğu düĢünülen bir tür 

hayalet” Ģeklinde tanımlar (The American Heritage Dictionary,1996, s.1973). 

Kavramın Ġngilizce‟ye Almanca‟dan geçtiği belirtilerek, kökeninin eski Slavca 

bir sözcük olan vumpir‟e dayandığı ifade edilir. Oxford Sözlüğü de vampiri 

benzer biçimde tanımlar, fakat kökeninin Macarca‟ya hatta kesin olmamakla 

birlikte Türkçe‟de cadı anlamına gelen “uber” sözcüğüne dayandığını belirtir 

(Oxford Dictionary, www.oxforddictionaries.com). Alanın otoritelerinden biri 

olan Micklosick‟in de kelimenin kökeninin Kuzey Türkçe‟sine dayandığını 

onayladığı ileri sürülür (Frayling, 2009, s.325). Etimolojik açıdan kökeni Kuzey 

Türkçe‟sine, Tatarlara dek uzanan bu sözcüğün, Türk kültürüyle olan iliĢkisinin 

net bir açıklaması olmamakla birlikte, Batı Hunların 395‟te Doğu Roma‟ya 

girmesi sonucunda Roma imparatorluğun çöküĢ haberi Hıristiyan âleminde 

kıyamet olarak yorumlanmıĢ; Transilvanya‟yı kuĢatan Karpat Dağlarını 

güzergâh olarak kullanan Attila ve Hunlara “barbar,” “Ģeytan” yakıĢtırması 

yapılmıĢtır (ġirin User, 2).   

 Genel olarak 1700‟lerde Doğu Avrupa bölgesinde varlığından 

bahsedilen bu folklorik vampiri tanımlarken, Peter Poglojowitz (Macaristan) ve 

Arnold Paole (Belgrad yakınlarındaki Medvegya, Sırbistan) vakaları öne çıkar 

(Barber, 1988, s.5-10, 15). Fransa Kralı XV. Louis‟nin ve Ġngiltere Kralı II. 

George‟un da dikkate almıĢ olduğu bu vakalar, Senonis Benedikten BaĢrahibi 

Dom Augustin Calmet ve yolu Ġzmir‟e dek düĢen Fransız doğa bilimci ve 

gezgin Joseph Pitton de Tournefort‟un antoloji haline getirilen resmi 

raporlarında öne sürüldüğü gibi bir vampir salgınından bahsetmektedir. 

http://www.oxforddictionaries.com/
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Poglojowits ve Paole isimli biri Macar diğeri Sırp olan iki köylü piyade eri o 

zamanlar Türk ve Alman hâkimiyetinde bulunan sınır bölgesinde vampirler 

tarafından ısırıldıklarını iddia etmiĢlerdir. Bölge halkı, Paole‟nin kısa süre sonra 

öldüğünü ve ölümünden sonra kan emmek için geri geldiğini ve köylü halka 

musallat olduğunu söyleyerek, Paole‟nin mezarının açılmasını talep etmiĢ ve 

açıldığında ise, cesedinin hiç bozulmadığı, gözlerinin taze kanla dolu olduğu, el 

ve ayak tırnaklarının düĢtüğü görülerek, o yörenin adetleri gereğince kalbine 

kazık saplanmasına karar verilmiĢtir. Sonraları bu vampir salgınını açıklamanın 

rasyonel yolları bulunmuĢ olsa da Frayling‟e göre köylülerin batıl inançlarından 

kaynaklanan bu vakalar, entelektüel çevrede fazla uzun sürerek, Voltaire, 

Rousseau, ġövalye De Jaucourt gibi Aydınlanma‟nın önde giden isimlerinin de 

konuya hayret uyandırıcı bir biçimde dahil olmasına yol açmıĢtır (Frayling, 

2009, s.29).  

Batıl inançlar bir yana, 1700‟lerde Doğu Prusya‟da kolera salgını 

yaĢanmaktaydı; bunun sorumluluğunun vampire yıkılması olasıdır çünkü 

insanoğlunun bir anlam veremeyip, açıklamakta çaresiz kaldığı, ürktüğü bir 

takım durumları vampir, cadı, hayalet, vb. gibi bazı mecaz kullanımlarla ifade 

etmesinin tarihte her zaman örneği bulunmaktadır. Bunun yanı sıra vampir, 

ulusal yenilgi ya da yabancı iĢgali gibi durumlarda ortaya çıkan bir kavram 

olarak ta kullanılmaktadır. 1720‟de Belgrad, Avusturya‟ya bağlanmıĢtı ve 

bölgede yeni bir rejim kol gezmekteydi. “Political Vampyres” (1732) baĢlıklı 

makalede belirtildiği gibi, Macaristan, Türk ve Almanların hükmü altındaydı ve 

Paole gibileri bu rejimin baskısı altında Ģikâyetlerini bir takım mecazlar 

üzerinden dile getirmeye çalıĢıyordu (Frayling‟den alıntı, s.31). Vampirin tam 

olarak açıklanamaması diğer bir yandan devlet ve din adamlarının iĢine 

gelmiĢtir. O dönemde yozlaĢan bazı papazların Ģeytan çıkarma iĢi ve ayinler 

için halktan para toplayabilmek adına bu tür hikâyelere prim vermekte olduğu 

söylenmektedir. Bazı söylentilerde, Ortodoks Kilisesi ile Katolik Kilisesi‟nin 

ters düĢen inançlarından dolayı birbirlerinin egemenliğini kırmak için vampir 

mitini kullandığı belirtilir. Örneğin, Ortodoks Kilisesi, bazı insanların öldükten 

sonra cesetlerinin çürümediği ve ilk günkü kadar taze, canlı kaldığını belirterek, 

bunun bir vampirlik alameti olduğunu dile getirmektedir.  Daha politik 

söylemlerde ise, vampirin kan emici özelliğinin, devletin, papazın ya da aç 

gözlü iĢverenlerin halkın kanını emmesine benzetilir. Karl Marks‟ın Das 

Kapital (1867) isimli eserinin onuncu bölümünde dile getirmiĢ olduğu gibi, 

sermaye ve bununla güçlenen sınıf, vampire benzetilir; bu sınıf çalıĢanların 

emeği üzerinden var olur; emdikçe emer, güçlendikçe güçlenir. Süreç içinde 

burjuvazi de bir vampir olup çıkar (Marx, s.160, Gelder, s.20-21, Frayling, 

s.79). Bu bağlamda, Rus yazarlarının pek sevdiği folklorik vampir, güçlü bir 

siyasi yan anlama sahiptir. Gogol, A.K. Tolstoy ve Turgenyev bu türün 

örneklerini Çarlık sansürünün en sıkı olduğu dönemde vererek, vampirlikle 

toprak sahipleri arasında mecazi bir iliĢki kurmuĢlardır (Frayling, s. 62, 77-78).  
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 Frayling, vampiri üç farklı Ģekilde sınıflandırır: Folklorik Vampir, 

Byronik Vampir ve Acımasız Güzel Kadın/ “femme fatale” olarak Vampir 

(s.58). Buna bir de çağdaĢ zamanda PsiĢik (Ruhani) Vampir diye adlandırılan 

dördüncü tür eklenir (Auerbach, s.101). Paole ve Poglojowitz hakkındaki 

hikâyelere bakıldığında, folklorik vampirin genelde çirkin, kötü ve Ģeytani 

görünümlü bir erkek ve köylü oluĢundan, kendi ailesi ile akraba çevresine 

musallat olmasından bahsedilir. Oysa vampirin “Byronik” ya da “femme fatale” 

diye adlandırılan Batı‟daki diğer örneklerinde, karakterin üst sınıfa ait olması 

dikkat çeker. Fiziksel açıdan tehlikeli, ürkütücü yapısının yanı sıra, eğer erkek 

ise, genç kadınları cezbeden karizmatik görüntüsü, vampirin diĢi olduğu 

durumlarda ise, hem kadınları hem de erkekleri etkileyen çekici, karanlık, 

gizemli hali anlatılır ve bu vampirlerin ilgi alanı kendi aileleri değil, genelde 

yabancılardır. Batı yazınında kullanılan vampirin geldiği yer pek belli değildir; 

vampir herhangi bir ötekidir. Kimi zaman sınır dıĢından gelen bir tehdit, bazen 

de toplumun kendi içinden çıkan bir yabancıdır. Folklorik vampir, genellikle 

mutlak kötüyü, canavarı temsil eden, yöresel bir kimliktir. Vampir tasvirinin 

Doğu Avrupa‟dan Batı‟ya olan değiĢimi önemlidir, çünkü Doğu Avrupa‟daki 

kullanımında vampire romantik anlamlar yüklenmez; vampir alt sınıfa ait bir 

temsil biçimidir. Ait olduğu toplumsal hayatın içinden çıkarak, dönüĢen bir 

kavramdır. Vampirin estetikleĢtirilmesi ve ona aĢkın anlamlar yüklenmesi, bir 

ölçüde belirsizleĢtirilmesi, Batı zihniyetinin iĢidir, daha doğrusu erken on 

dokuzuncu yüzyıl bohem yazarların burjuva dünyasından ibarettir. Bu noktada 

Romantik akımın da etkisi önemlidir
2
. Milly Williamson‟a göre, on dokuzuncu 

yüzyılda daha da belirginleĢen “birey” olgusu, bohem burjuvazinin eski düzene 

baĢ kaldırmasının bir temsilidir. Bireyin bir anlam teĢkil etmesi, kiĢiselliğin 

vurgulanması, özendirilmesi, merkezileĢtirilmesi, bunların hepsi, vampire 

yüklenen anlamları da değiĢtirmiĢtir. Romantik Ģair, bohem sanatçı, gotik 

vampir ve Lord Byron gibi dört ana unsur, vampiri evrimleĢtirmiĢtir (s.36-50). 

Görüldüğü gibi, vampire romantik anlamlar yüklenmesi, ideolojiktir ve 

Batı‟daki “birey” (self) olgusunun geliĢimiyle alakalıdır. Kendini 

toplumsallıktan, kolektif yaĢamdan ziyade birey/bireycilik üzerinden 

tanımlamayı seçen bir kültürün, vampiri tasvir etme üslubu da değiĢiklik 

gösterir (Williamson, s.29).  

                                                           
2 Romantik akım, on sekizinci yüzyıl sonlarında Almanya‟da ortaya çıkan ve sonrasında tüm 

Avrupa ve Batı dünyasına yayılan entelektüel ve estetik bir ekol, yer yer devrimci bir harekettir. 

Aydınlanma‟nın rasyonel düĢünce yapısına ve Sanayi Devrimi‟nin makineleĢmeyi merkeze koyan 

üretim sistemine bir baĢ kaldırıdır. Fransız Ġhtilali‟ni tetikleyen politik ve milliyetçi tutumun yanı 

sıra, özellikle edebiyatta insan benliğinin rasyonel yapısından ziyade bireyin bilinçaltına, 

duygularına, tutku ve korkuları gibi karanlık tarafına odaklanan, doğayı ve doğallığı önemseyen, 

aĢkın insan benliğini estetik biçimde dile getirmeyi hedefleyen bir ekoldür. Özellikle Ġngiliz 

Edebiyatı‟nda çoğunlukla Gotik yazınla iliĢkilendirilen Romantik Akım, Lord Byron ve 

cemiyetinin dahil edildiği bir ekoldür.   
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Bunun yanı sıra, Moretti‟ye göre, korku yazınında bastırılmıĢ olanın geri 

dönmesi, canavar kimliği üzerinden ele alınmaktadır, çünkü canavar da vampir 

gibi düzenin ötekileĢtirdiği bir yapıdır. Bu durumda düzen ondan kurtulmak 

ister, bu da canavarın ya yok edilmesi ya da dönüĢtürülmesiyle mümkündür. 

Korku yazınında düzenin her zaman yeniden inĢa edilmesi ötekinin yok 

edilmesiyle mümkün olur. Korku yazınının bir alt türü kabul edilen vampir 

yazını da benzer yapı üstüne kuruludur. Vampirin yok edilmesi ya da 

estetikleĢtirilmesi bu anlamda Batı için bir gerekliliktir. Ayrıca, Batı‟nın 

vampiri, kapitalizmin eseridir; burjuvazinin korkularına, kargaĢasına bir 

cevaptır (Williamson, s.183). Vampirin sürekli evrimleĢmesi, kendini farklı 

zaman ve mekânlarda yeniden konumlandırması, kapitalizmin evrimiyle 

paraleldir.  

Vampirin değiĢimi, ya da kimi kritiklere göre “evrimi” toplumsal hayatın 

ve ekonomik iliĢkilerin değiĢmesiyle paralel biçimde geliĢmiĢtir. Vampir git 

gide Ģehirli bir entelektüel, bohem bir gezgin, gizemli bir aristokrat, tutkulu bir 

kadına, vb. dönüĢmüĢtür. Batı yazınında vampirin ilk kez 1748 tarihinde Alman 

Ģair Heinrich August Ossenfelder‟in “The Vampire” isimli Ģiirinde kullanıldığı 

bilinmektedir. ġiirin konusu, muhtemelen Hıristiyan olmayan bir adamın evlilik 

teklifini reddeden genç ve dindar bir kızın, aynı adamın vampire dönüĢüp geri 

gelmesi sonucu, esrarengiz gence karĢı koyamayıp, cinsellikle tanıĢması olsa 

da, eserdeki asıl nokta, ana ocağı-yabancı tehdidi üzerinden verilen 

Hıristiyanlık-dinsizlik ikilemidir: 

[…] Ve sen, sevgilim, sessizce uyurken, 

  Usulca sana geleceğim, 

  Ve kanını doyasıya içeceğim. 

  Ve tir tir titrerken sen, 

  Seni ölesiye öpeceğim, 

  Korkuyla çırpınırken sen soğuk kollarımda 

  Ölüme doğru süzüleceksin 

  Ve o an soracağım sana: 

  Söyle bana, 

  Bu hezeyan, bu yeniden diriliĢ 

Kıyaslanır mı ana yuvasıyla? (13-22, çeviri bana ait) 

ġiirde vampirin mecaz anlamıyla kullanılması, Hıristiyanlığın 

ötekileĢtirdiği kimliklerin dinsel yapıyı, aile bütününü, bekâreti nasıl tehdit 

ettiğine iĢaret etmektedir. Yine benzer Ģekilde, Goethe‟nin 1797 yılında yazmıĢ 

olduğu ve konusunu Antik Yunan‟dan alan ama orijinal hikâyede vampirlikle 

bir ilgisi olmayan “The Bride from Corinth” adlı Ģiir de, Hıristiyanlık-Paganizm 

karĢıtlığı üstünde durmaktadır. Dindar ailenin evlenmesine izin vermediği 

kızları, kahrından ölüp de vampire dönüĢüp niĢanlısının yanına geri geldiğinde, 

hem cinsel özgürlüğüne hem de özgüvenine sahip olmuĢtur. Bir anlamda 

ataerkil yapının ve dini otoritenin gerçek hayatta susturduğu genç kadın, ölüp de 
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yeniden dirildiğinde, vampire dönüĢerek ötekileĢmiĢtir belki ama aynı zamanda 

özgürleĢmiĢtir de. Onları ikinci sefer ayırmak isteyen annesi kızına evi terk 

etmesini buyurduğunda aĢağıdaki sözler dökülür vampir kızın ağzından: 

  

  […]Anne kulak ver Ģu son dileğime, 

  Bir mezar açın bana ve sevgilime, 

  Cehennemin ateĢi kavuracak olsa da bedenlerimizi 

  Izdırabım son bulacak, hasretle sevgilime sarılıp 

  Ölüm ateĢinde ısınacak. 

  Böylece gideceğiz biz kendi yolumuza, siz de tanrınıza. (28-29, 

çeviri bana ait) 

Almanların vampir konusuna ilgi duymalarında hiç Ģüphesiz çevre 

bölgelerde yayılan salgınlar ile Paole ve Poglojowitz hikâyelerinin etkisi 

büyüktür. Bunun yanı sıra, on sekizinci yüzyıl Aydınlanması ve rasyonel 

düĢünce yapısının Hıristiyanlığı sorgulaması ayrıca önemlidir. Ġngiliz 

edebiyatında vampirden dolaylı olarak bahseden ilk eser ise, Robert 

Southey‟nin 1799‟da yazmıĢ olduğu epik Ģiir “Thalaba and the Destroyer” dır. 

Paole hikâyesini ve Tournefort‟un Mikanos maceralarını da konu edinen bu 

uzun Ģiir, batıl inançlar ve mitler üzerine yoğunlaĢırken, olay örgüsü, bir 

Müslüman olan Thalaba‟nın Ģeytanla savaĢı etrafında döner ve eserde kimi 

yerde vampir kavramından da bahsedilir. Yine baĢka bir Alman yazar olan J. 

Ludwig Tieck, Wake Not the Dead (1800) isimli gotik hikâyesinde diĢi bir 

vampir portresi çizmiĢtir. Eser pek bilinmemekle birlikte, hikâyedeki diĢi 

vampirin bir cinsel alegori olarak nesirdeki ilk örneği olduğu söylenmektedir 

(Frayling, s.44).  

1813 yılında yazılmıĢ olan “The Giaour” ya da diğer adıyla “Türk 

Hikâyesinden Bir Kesit” isimli Ģiir ise, Ġngiliz edebiyat camiasında 

Romantizmin lordu Ģeklinde lanse edilen Lord Byron‟ın Yunanistan ve Ege 

ziyaretindeki izlenimlerinden yola çıkarak yazdığı bir Ģiir olup, Doğu-Batı 

söylemine vampir metaforu üzerinden değinen önemli bir eserdir. ġiir, 

baĢlığından da anlaĢılacağı üzere Müslüman olmayan Venedikli bir “gâvurun” 

Müslüman bir genç olan Hasan‟ın niĢanlısı Leyla‟ya aĢık olması, Leyla ile 

gavurun buluĢmalarını gören Hasan‟ın kıskançlıktan niĢanlısını boğması, bunu 

gören gavurun Hasan‟ı öldürmeye yeltenmesi, Hasan‟ın Venedikli gavuru 

öldürerek, ona vampire dönüĢmesi için beddua etmesi ve gavurun vampire 

dönüĢerek geri gelmesini konu edinir: “[…]Ve geri döneceksin dünyaya bir 

vampir olarak/ Mezarından çıkıp, sevdiklerine musallat olacaksın/ Sevdiklerinin 

kanını emip, karından, kızından hayatını alacaksın[…]” (755-760, çeviri bana 

ait). ġiirde anlatıcının çok belirgin olmamakla beraber, Müslüman Hassan‟ın 

tarafında olması ve Gavur‟u eleĢtirmesi, Romantik bir Ģair olan Byron‟ın Ege 

hayranlığı ve egzotik Doğu merakından kaynaklandığı ileri sürülür.  
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 ġiir uzun ve dolambaçlıdır fakat baĢarılıdır da hiç kuĢkusuz. Yine de 

eserden çok öne çıkan, Lord Byron‟ın kendisi ve yakasına yapıĢan vampir 

benzetmesidir. ġairin tuhaf kiĢiliği ve bohem yaĢam tarzı, eleĢtirmenlerin 

sonraları sıklıkla kullanacakları ve diğer edebiyat eserlerinin atıfta bulunacağı 

bir terim olan “Byronik Vampir”in ortaya çıkmasına sebep vermiĢtir. Böylelikle 

Byron, adının hepten “deli, kötü ve tehlikeliye”
 3

çıkmasıyla adeta efsaneleĢmiĢ, 

vampir kanonunun belki de en vazgeçilmez “gerçek” karakteri olmuĢtur. Bunda 

Ģüphesiz Byron‟ın fizyoterapisti olan yazar J.W. Polidori‟nin 1819 yılında 

bastırmıĢ olduğu The Vampyre öyküsünün etkisi büyüktür. Öyküdeki Lord 

Ruthven karakteri, Byron‟a hem fiziksel hem kiĢilik olarak benzemektedir. Lord 

Ruthven, vaktini Ege, Akdeniz ve Britanya kıyıları arasında zaman öldürerek 

geçiren, hanımlarla yakın sohbetten hoĢlanan, soylu, çekici ve tehlikeli bir 

vampirdir. Eserde tasvir edildiği gibi, “bir Londra kıĢındaki sefahatin ortasında, 

sosyetenin önde gelenlerinin verdiği çeĢitli partilerde, mevkiinden çok 

gariplikleriyle dikkat çeken bir asilzade peydahlandı. Adam, etrafını saran 

neĢeyi izliyordu […] Adamın görüntüsü güzeldi güzel olmasına ama ölü gibi 

renksiz yüzü ne tevazudan kızarıyor, ne de tutkularına teslim oluyordu. Buna 

rağmen, Ģöhret peĢindeki diĢiler onun dikkatini çekmeye çalıĢıyordu” (Polidori, 

par.1).  

Lord Ruthven karakteri bilgeliği, hayat deneyimi, karizması bir yana, 

yakınındakileri sömüren, faydacı bir cambaz, hoĢ sohbet bir dolandırıcı, her iki 

cinsiyet için de cezbedici bir kiĢiliktir. Öyküdeki anlatıcının kız kardeĢini 

kandırıp, onunla evlenir ve düğün gecelerinde gelini öldürüp, kanını içer. Bu 

eserdeki vampir kimliği, hem kadınlara hem erkeklere, hem yalnızlığa hem 

kalabalığa, lüks ve gece hayatına düĢkünlüğüyle bilinen Lord Byron‟ı bire bir 

temsil etmekte, bu anlamda bohem bir sanatçının toplum için hem tehlike hem 

yaratıcılık vaat ettiğini kanıtlar niteliğindedir.  

 Ġngiliz Romantik yazınının usta kalemlerinden Mary Godwin Shelley, 

sonradan kocası olan Percy Byshe Shelley, William J. Polidori, Lord Byron ve 

sevgilisi Claire Clairmont Cenevre gölü kıyısında geçirdikleri 1816 yazında, 

gotik edebiyatın unutulmaz örneklerini kaleme alarak, Burjuva uygarlığının 

korkusunu iki karakterle simgeleĢtirirler: vampir ve canavar. Polidori‟nin The 

Vampyre öyküsü bir yana, Byron‟ın o gece yazmıĢ olduğu A Fragment (1817) 

ile Mary Shelley‟nin Frankenstein (1818) isimli muazzam eseri, tek bir 

toplumun biri zavallı bir yaratık diğeri zalim bir vampir olmak üzere iki 

korkunç yüzünü örneklemektedir (Moretti, s.67-68). Vampirin Batı‟daki 

örneklerinde genellikle erotizm ve cinsellikle iç içe kullanılması, kavramın 

cinsel arzuyu yüceltip, bedeni özgürleĢtirmesiyle ilgilidir. On dokuzuncu yüzyıl 

Viktoryen toplumunda ahlaklı, ölçülü ve kontrollü olmak çok önemliyken, 

                                                           
3 Lord Byron‟ın eski sevgilisi yazar Leydi Caroline Lamb‟in Paris‟te ün kazanan kitabı 

Glenarvon‟da (1816) Byron‟dan “deli, kötü ve yaklaĢmak için fazlasıyla tehlikeli bir adam” diye 

bahsetmesi, Byron‟ın vampir dedikodularında adının geçmesine sebep vermiĢtir.  
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bastırılan cinsel dürtülerin, tutkunun ve erotik fantezilerin bir o kadar edebi 

hayata damgasını vurması ise çarpıcı bir ironidir. Bu dönemdeki eserlerde 

vampir metaforunun sıklıkla kullanılması hem heteroseksüel hem de eĢcinsel 

arzuyu dile getirmenin en kolay yolu olmuĢtur. 

Diğer bir Romantik olan Samuel Taylor Coleridge, vampir kimliğine 

1816 yılında yazmıĢ olduğu “Christabel” Ģiiriyle katkıda bulunur ve bu tipleme 

üzerinden on dokuzuncu yüzyıl kadın cinselliğinin farklı boyutlarını ele alır. 

ġiirdeki vampir, Geraldine adında diĢi bir vampirdir; hünerli, karĢı koyulmaz ve 

gizemlidir. Genç ve deneyimsiz bir kız olan Christabel ile –annesiz büyümek, 

fiziksel açıdan birbirine benzemek gibi- bir takım ortak noktaları olduğundan 

kolayca yakınlık kurarak, onun evine, yatağına girer. Bir gece vakti vampir 

kadının göğsündeki yarayı görünce dehĢete kapılan Christabel çığlıklar içinde 

Ģunları söyler: “Tanrı aĢkına, Ģuna bak!/ Göğsü ve diğer yarısı!/ 

Söylenemeyecek kadar acı!/ Ve iĢte yanımda yatıyor!” (246-48, çeviri bana ait). 

Ġki kızın yakınlığı gittikçe ilerler ta ki vampir Geraldine kızın babasını elde 

edinceye kadar. Evin yeni hanımı ve annesi rolünü üstlenen Geraldine, bu kez 

de babanın aymazlığından faydalanarak, her iki kiĢiden beslenir; hâkimiyetini 

geniĢletir. ġiir, Coleridge‟e özgü sonu bir türlü gelmeyen ya da ansızın bitiveren 

eserlerden biri olsa da, alt okumaları açısından oldukça zengindir. Eser, 

feminist, psikanalitik ve queer/eĢcinsel okumalara uygun yapısı, Viktoryen 

dönemi kadın kimliğini farklı açılardan ele alıĢı (kimliğin kötü huylu ruh ikizi 

“doppelganger,” “evdeki melek-çatıdaki deli kadın” gibi), kendi bedeninin ve 

gücünün farkındalığına eriĢmiĢ kadının erkek merkezli Viktoryen toplumuna 

nasıl bir tehdit yarattığı gibi konuları ele alıĢı nedeniyle farklı analizlere ıĢık 

tutmaktadır. Bu anlamda eserin, kendinden sonra gelen diğer diĢi vampir 

tiplemelerine etkisi büyüktür.  

John Keats‟ın 1820 yılında yazmıĢ olduğu “Lamia” ve “La Belle Dam 

Sans Merci” Ģiirleri ile Shreiden Le Fanu‟ın 1872 yılında yazmıĢ olduğu 

Carmilla hikâyesi bunlardan bazılarıdır. Lamia esasen Yunan mitolojisinde 

bahsi geçen bir canavar-kadındır. Önceleri Zeus‟un sevgilisiyken, Zeus‟un 

karısı Hera kıskançlığa kapılarak Lamia‟yı bebek katleden bir canavara 

dönüĢtürmüĢtür. Lamia‟nın bundan böyle erkeklere musallat olup, onları 

cezbederek kanlarını emdiği söylenir. Benzer Ģekilde, Ġncil‟de bahsi geçtiği 

belirtilen Yahudi Lilith‟in Adem‟in Havva‟dan önceki ilk karısı olduğu ve 

Adem‟le eĢdeğer yaratıldığı için, Adem‟in buyruklarına uymayıp ona 

baĢkaldırdığı söylenir (Book of Isaiah 34:13-15). Lilith özellikle on dokuzuncu 

yüzyıl Romantikleri tarafından hem yazında hem de resim sanatında sıklıkla 

tasvir edilen bir kadın kimliğidir. ġeytan, cadı, büyücü, yılan, vampir kadın 

Ģeklinde farklı kullanımlarına rastlamak mümkündür.  Ġncil ve mitoloji bir yana, 

Batı ve Doğu Avrupa tarihi de bu tehlikeli kadın imgesinden nasibini alır. 1560-

1614 yıllarında yaĢamıĢ olan Macar kontesi Elizabeth (Erzsebet) Bathory‟nin 

gençlik ve güzellik takıntısından dolayı bakire kızların kanında yıkandığı 
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söylencesi hem folklora hem de edebiyata yansımıĢtır. Ġçinde bulunduğu durum 

gereğince (kocasının erken ölümü, geri kalan yüklü mirasın ve hanedanlığın 

yönetilmesi, savaĢlar, vb) katı ve zalim olması, kontesin on dokuzuncu yüzyıl 

edebiyat eserlerinde vampirlikle iliĢkilendirilmesine sebep olmuĢtur. 1553-1558 

yılları arasında Ġngiltere Kraliçesi olan I. Mary, Katolik olduğu için 

Protestanların yakılarak öldürülmesi emrini vermiĢtir ve tarihte bu yüzden Kanlı 

Mary diye anılmaktadır. Bunun yanı sıra, Batı folklorunda “Kanlı Mary” 

isminin uğursuzluğuyla ilgili batıl bir inanç da vardır. Bu ismin üç kez 

tekrarlanması durumunda aynada kan emmeye/dökmeye gelen Mary‟nin 

ruhunun görüleceğine inanılmaktadır. Görünen odur ki, hem tarih hem edebiyat 

güçlü ve farklı kadın hükümdarları içselleĢtirmekte zorlanmıĢtır. 

Acımasız Güzel Kadın Vampir (femme fatale) kimliğini örnekleyen diğer 

yazarlar, Tieck, Hoffman, Gautier, Baudelaire ve Le Fanu‟dır. Bu gruba 

Amerika‟lı Ģair ve yazar E.A. Poe‟nun Berenice (1835) ve Ligeia (1838) 

hikayeleri kısmen dahil edilebilir. C. Baudelaire‟nin 1857 yılında yazmıĢ 

olduğu “Metamorphosis of a Vampire” Ģiiri “femme fatale” kadın vampir 

türündeki en baĢarılı örneklerden biridir. Aynı bağlamda, Rudyard Kipling‟in 

1897 yılında yazdığı “The Vampire” Ģiiri ise, 1915‟te çekilen ve türün ilk 

beyazperde örneği olan A Fool There Was isimli sessiz filmiyle 

hatırlanmaktadır.   

Byronik vampiri örnekleyen bir diğer eser, J. Malcom Rymer‟ın (ya da 

büyük ihtimalle Thomas Preskett Prest‟in) Varney the Vampire: Feast of Blood 

(1845) isimli ucuz-korku serisidir
4
. Ana karakter Sör Francis Varney, bir Ġngiliz 

lordudur ama ilk kez yüksek sosyetenin fiyakalı tiplerinden biri değildir. 

Pejmürde giyinen, paytak yürüyen, yanlıĢ anlaĢılan, kendini cezalandıran, pis 

bir ihtiyardır (Frayling, s.40). Varney‟nin bu tuhaf tasviri Batı yazınında bir 

ilktir; vampir ilk defa samimi, insancıl, ahmak biri olmuĢtur. Varney ne 

sarımsaktan ne de güneĢ ıĢığından korkar. Ġnsanlar gibi yer içer ama asıl besin 

kaynağı, kandır. Hatta kandan ziyade, paraya tapar. “EhlileĢmiĢ” Varney 

tiplemesi kısmen Bram Stoker‟ın Dracula‟sı olmak üzere pek çok vampir 

karaktere esin kaynağı olmuĢtur. 1990lardaki Amerikan dizi serisi Dark 

Shadows‟taki Barnabas Collins karakteri bunlardan biridir. Anne Rice‟ın 

unutulmaz vampir klasiği Interview with the Vampire (1976) romanındaki Louis 

de Pointe du Lac ta insani vasıflarını kaybetmediği için bir vampir olmayı asla 

hazmedemeyen, bu ikilemi sürekli sorguladığı için de hep mutsuz olan bir 

vampirdir ve bu açıdan Varney‟ye benzerdir. 1990lar ve 2000lerde daha da 

popülerleĢen insani, evcil vampir örneklerini Buffy the Vampire Slayer, True 

Blood ve Twilight gibi roman ve film/dizi serilerinde görmek mümkündür.  

                                                           
4 Ġngilizce‟de “penny dreadful” diye adlandırılan ve 1 peniye satılan az sayfalı ucuz korku 

hikayaleri on dokuzuncu yüzyılda popülerliğe ulaĢmıĢtır. Halka yönelik, günlük olayları konu 

edinen bu seriler çok tutulunca sonraları kalın romanlara dönüĢmüĢtür. 876 sayfalık “Varney the 

Vampire” bunlardan biridir.  
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Byronik vampiri örnekleyen Bram Stoker‟ın Dracula (1897) isimli 

romanı, üzerinde en çok tartıĢılan, unutulmaz bir vampir klasiğidir. Kendinden 

sonra gelen hem yazılı hem görsel pek çok eseri etkilemiĢ, gotik yazın 

konusunda sayısız araĢtırmaya yön vermiĢtir. Sadece Dracula romanı için bile 

tüm dünyada yıllardan beri sayısız konferans düzenlenmektedir. Bu unutulmaz 

roman, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu‟da kendine has kürsüsü olan (Dracula 

Studies isminde Yüksek Lisans ve Doktora çalıĢmaları gibi) akademik bir alana 

dönüĢmüĢtür. Romanda yazıldığı gibi sanki gerçekten Kont Drakula “öcünü 

almaya daha yeni baĢlamıĢtır. Bu, yüzyıllarca sürecektir ve zaman, (ölümsüz 

olan) Drakula‟nın tarafındadır” (Stoker, s.326). 

Aktör Henry Irving‟in asistanı ve sıradan Ġrlandalı bir yazar olan Bram 

Stoker, Dracula‟yı yazmadan önce konuyla ilgili folklorik, mitolojik ve edebi 

örnekler ile Macar arkadaĢı Prof. Armin Vambery‟nin Oryantalist çalıĢmalarını 

incelemiĢtir. Bu çalıĢmalar arsında dikkatini pek çok Ģey çekmiĢtir, bunlardan 

biri de tarihte Kazıklı Voyvoda diye bilinen, II. Vlad Drakul‟un oğlu, Eflak 

Beyi Vlad Tepes‟tir (1431-1476). Vlad‟e “kazıklı” denmesinin sebebi, Türklerle 

savaĢırken sergilediği kazığa oturtma ve kafa kesme gibi zalim savaĢ 

taktikleridir. Bunun yanı sıra, Vlad Tepes zengine dersini veren, fakiri savunan 

ve kendi ülkesinde bir kahraman ilan edilen sert, güçlü, adil bir savaĢçıdır ve 

romandaki kana susamıĢ ana karakter Kont Drakula ile bir ilgisi yoktur ama pek 

tabii ki benzerlikler bulunmaktadır. Kont Drakula, romanda “Hangi Ģeytan, 

hangi cadı Hunlar ve Attila kadar muazzam olabilir? Bu damarlarda kimin kanı 

akıyor sanıyorsun? Tuna‟yı geçip de buralara dek gelen, Türkleri kendi evinde 

yenilgiye uğratan kandaĢım Voyvoda değilse, ya kimdir?” diye sorarak Kazıklı 

Voyvoda ile kendisi arasındaki benzerliği belirtir (Stoker, s.36). Ortak noktalara 

rağmen, önceki sayfalarda ele alındığı gibi, Stoker‟ın tarihteki Vlad‟e gelinceye 

dek önünde pek çok örnek vardır. Tarihteki savaĢçıyla kan emici vampirin aynı 

kiĢi olduğu düĢüncesi sıklıkla tekrarlanan bir yanılgıdır.  

Stoker, Doğu Avrupa‟ya hiç gitmemiĢtir ama romanın konusu büyük 

oranda Karpat Dağları bölgesinde geçer. Romanın baĢkiĢisi Drakula‟dır ama 

romanda bir iki pasaj haricinde Drakula neredeyse hiç konuĢmaz. Canavarın bu 

sessizliğinin bir sebebi, romanın aristokrasi, ters-sömürgeleĢtirme, öteki olarak 

Doğu vb gibi Viktoryen korkulara iĢaret etmesi, vampir temsili üzerinden iyi ve 

kötünün, Batılı ve ötekinin ana hatlarla belirlenmesi, orta sınıf Ġngiliz değer 

yargılarının korunmasını destekleyici ve “ötekiyi” sessizleĢtirmeye yönelik bir 

mesaj verme kaygısıdır. Drakula‟nın karĢısındaki karakter, Franco Moretti‟ye 

göre, milliyetçi, budala, batıl inançlı, zevksiz, aciz, halinden memnun, kendini 

beğenmiĢ on dokuzuncu yüzyıl burjuvazisidir. Drakula ise sözde bir 

aristokrattır:  

O, yalnız ve despottur. Rekabeti sevmez; hizmetçisi, arabacısı yoktur; 

tüketimi ve gösteriĢi sevmez, yemez, içmez, seviĢmez, kanın tek bir damlasını 

bile boĢa harcamaz. Tasarrufu sever. Protestan Ahlakı‟nın savunucusudur. Asıl 
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amacı, insanları emmek değil, kendi çıkarları için kullanmak ve mülkünü 

geniĢletmektir. Bu yüzden, serbest ticarete ve rekabete inanan, tüketimi 

destekleyen, feodalite baskısının kırılmasını isteyen on dokuzuncu yüzyıl 

burjuvası onun için bir engeldir. (Moretti, s.73) 

Kont Drakula, köklerini bir zamanlar değiĢik kültürlerden gelen 

insanların oluĢturduğu topraklarda yaĢayan bir Transilvanyalıdır ve sınırlarını 

Ġngiltere‟ye, hatta okyanus aĢırıya yaymak ister (tam bir ters-sömürgeleĢtirme 

örneğidir). Drakula‟nın yayılması sadece kıta bağlamında sınırlı kalmaz; orta 

sınıf Ġngilizlerin niĢanlısına, karısına göz diker çünkü bir kadına sahip olmak 

aslında o topraklara da sahip olma anlamına gelmektedir. Drakula‟nın tek bir 

kiĢi tarafından yok edilmesi de mümkün değildir çünkü -doğaüstü güçleri bir 

yana- mecazi olarak onun damarlarında pek çok milletin kanı mevcuttur (tam 

bir emperyalizm), bu yüzden roman boyunca neredeyse tüm Batı bir araya 

gelerek, bir Amerikalı, bir Ġskoç, bir Ġngiliz ve bir Hollandalı Drakula‟nın 

hakkından ancak gelirler.   

Roman, kalıcı bir ün yakalamıĢtır, çünkü dinden bilime, akıl hastasından 

doktora, büyüden tıpa, teknolojiden ev iĢine, kadın cinselliğinden erkek 

egemenliğine, Viktoryen toplum yapısından evlilik kurumuna, Amerikalıdan 

Ġngiliz‟e, Hollandalıdan, Roman köylüsüne, Romantizm‟den Natüralist tekniğe, 

günlük, mektup, birinci Ģahıs anlatıma kadar pek çok konuyu, tiplemeyi, üslubu 

özenle tartıĢır; böylelikle sıradan bir korku-vampir hikâyesi olmanın dıĢına 

çıkar. Roman, on dokuzuncu yüzyıl Batı toplumunun tüm korkularının vücut 

bulmuĢ hali olan vampir temsiliyle okuyucuya sunulur. Kont Drakula, Batılı‟nın 

yabancı korkusunu, feodal düzeni, ters-sömürgeleĢmeyi “reverse-colonization,” 

kadın cinselliği ve eĢcinselliğe olan korkuyu, kısacası Batılı burjuvanın 

ötekileĢtirdiği her konu ve kimliği ele alır. Frayling‟in belirttiği üzere, “John 

Milton‟ın düĢmüĢ meleği neyse, Drakula da hepimizin, bütün insanlığın 

yapması gereken bir seçimin metaforudur sanki. Ancak bu kez Hıristiyanlığın 

silahları yeterli olmadığından (romandaki vampir avcısı) Van Helsing folklorun 

ve modern bilimin silahlarını da kullanır” (s.77).  

Dracula gibi mecazlarla dolu bir eserin ardından yirminci yüzyıl Batı 

yazınındaki vampir tipolojisinin önceki yüzyıldaki örneklerine göre genellikle 

biraz hafif kaldığı söylenebilir. Nina Auerbach‟a göre çağdaĢ Batı yazınındaki 

vampir, psiĢik (ruhani) vampir Ģeklinde sınıflandırılabilir. PsiĢik vampirin 

kökeni Ġngiliz Edward Dönemi‟ne (1901-1910) dek uzanır ancak bu terim, 

çağdaĢ zaman vampirleri için daha yaygın bir kullanımdır. Kandan ziyade bir 

canlının hayat enerjisini, can özünü sömüren bu vampir temsili, Byronik vampir 

türündeki gibi sıra dıĢı bir tip olmayıp, genelde sıradan, insani özellikleriyle öne 

çıkan bir karakterdir. Alanın kuramcılara göre, psiĢik vampirler daha az canavar 

ve daha fazla insandır; standart ve sıkıcıdır. Yirminci yüzyıl sonu ve özellikle 

yirmi birinci yüzyıl baĢındaki vampir temsilinde artık vampir-insan karĢıtlığı 

yok denecek kadar azalmıĢtır. Hatta pek çok örnekte, vampirler insan, insanlar 
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vampir olmayı istemektedir. Vampir, onu vampir yapan neredeyse tüm 

özelliklerinden arınarak, gündelik hayatın bir parçası olmaya çalıĢan, mümkün 

olmadıkça kan içmeyen, çoğunlukla vejetaryen, bir iĢte çalıĢan, çıkıĢta biraz 

“takılıp” evine dönen, hafta sonları beyzbol oynayan bir orta sınıf bireyine 

dönüĢmüĢtür. Bu değiĢim bir anda olmamıĢtır elbette; Auerbach‟ın belirttiği 

gibi, her dönemin kendine has bir vampiri vardır; vampirler dönemsel kaygılarla 

Ģekillenir (1-5).  

Edebiyattaki vampir nasıl ki Doğu Avrupa‟dan Ġngiltere‟ye sıçradıysa, 

yirminci yüzyılda da Ġngiltere‟den Amerika‟ya sıçrayarak, temsilini 

beyazperdede bulur. Bu yer değiĢtirmenin sebebi, Auerbach‟a göre vampir 

temsilinin güç iliĢkileriyle olan bağlantısıdır. On dokuzuncu yüzyılda Ġngiltere, 

Batı‟ya hükmetti; yirminci yüzyılda ise süper güç, Amerika oldu. Vampirler de 

güç neredeyse oraya gittiler (6). Güçten kasıt, elbette ekonomik ve dolayısıyla 

politiktir; önceleri feodalite, sonraları emperyalizm, kapitalizm ve tüketim 

kültürü vampirin rotasını belirlemiĢtir. Bu anlamda Milly Williamson‟ın dediği 

gibi Batı‟nın vampiri, kapitalizmin eseridir.  

Vampirin yirminci yüzyıldaki örnekleri genellikle Bram Stoker‟ın kült 

romanı Dracula’nın beyazperdedeki uyarlamaları olmuĢtur. Bu anlamdaki ilk 

uyarlama, yönetmenliğini Alman F.W.Murnau‟nun yaptığı 1922 yapımlı 

Nosferatu‟dur. Nosferatu sessiz ve siyah beyazdır; ana karakteri Kont Orlok 

fiziksellik ve davranıĢ açısından folklorik vampir örneklerini anımsatan, 

tedirgin edici bir örnek olmuĢtur. Film, Almanya‟nın Birinci Dünya SavaĢı 

sonrası karanlık ve içe kapanık psikolojisini anlatan travmatik bir yapımdır. 

Diğer bir yapım, Tod Browning‟in 1931 yılında çektiği Dracula filmidir. 

Amerika‟daki Büyük Bunalım dönemini iĢaret eden filmin akıllarda kalan en 

büyük özelliği, ana karakteri oynayan Bela Lugosi‟dir. Lugosi, Byronik vampiri 

öyle baĢarılı canlandırmıĢtır ki, ilerleyen yıllardaki yapımcılar hep Lugosi‟nin 

tavır ve tonlamasını tekrar etmiĢlerdir. Dracula romanının üçüncü beyazperde 

uyarlaması ise o zamanın ülke Ģartlarına göre alkıĢı hak eden bir Türk yapımı 

olan Drakula İstanbul’da (1953) filmidir. Filmin yönetmeni Mehmet Muhtar ve 

Drakula‟yı oynayan aktör ise Atıf Kaptan‟dır. Romanın baĢarılı bir uyarlaması 

olan bu Türk filminde, Hıristiyanlık motiflerinin hepsi Müslümanlıkla yer 

değiĢtirmiĢtir. 1950‟lerin Türkiye açısından Demokrat Parti dönemi 

hatırlanacak olunursa, filmde Amerikan hayranlığının ve Müslüman değerlerin 

altı çizildiği görülmektedir. Vampirin çağdaĢ zamanda bir daha Ġstanbul‟a 

uğramamıĢ olması ise enteresandır; vampirin mecazi açıdan Türk yazını ve 

sinemasındaki yokluğu ise baĢka bir çalıĢmanın konusu olacak kadar derindir. 

1950‟lerden sonra, Amerikan film stüdyoları Hammer ve Universal geleneği 

olmak üzere ikiye ayrıldığı için, vampir-korku türündeki örnekler de birbirinden 

farklılık gösterir. BaĢını Christopher Lee‟nin çektiği Drakula filmleri Hammer 

tarzında daha sert ve ürkütücüyken, Universal daha yumuĢak bir üslup 

benimser. 1992 yılında baĢrolünü Gary Oldman‟in oynadığı bir F.F. Coppola 
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filmi olan Bram Stoker’s Dracula ise romanın bir hayli romantikleĢtirilmiĢ, 

konuya bolca aĢk ve kazıklı Voyvoda sosu eklenmiĢ halidir. Gary Oldman, 

Keunu Revees, Winona Ryder ve Anthony Hopkins gibi Hollywood‟un tanıdık 

simalarının filmde boy göstermesi, Batı‟da artan vampir hayranlığına bağlıdır. 

Benzer biçimde, Anne Rice‟ın aynı adlı romanından uyarlanan Interview with 

the Vampire (1994) filmi, baĢrollerini Tom Cruise, Brad Pitt, Antonia Banderas 

gibi Hollywood yıldızlarının paylaĢtığı, romanın önüne geçen bir beyazperde 

örneği olmuĢtur.  

Batı‟daki beyazperde örneklerine bakıldığında Ģöyle bir genelleme 

yapmak çok da yanlıĢ olmaz: Vampirin dönemsel olduğu düĢüncesinden 

hareketle, her hükümet ideolojisinin kendine ait hassasiyetleri bulunduğundan, 

her iktidarın vampiri bir önceki dönemden farklı Ģeyleri temsil etmektedir. 

Ġktidar ve statükonun korkularına göre seyir değiĢtiren vampirlere, 1940‟lar ve 

50‟lerin Amerika‟sında sıklıkla rastlanır. Ġkinci Dünya SavaĢı ve sonrası, Soğuk 

SavaĢ, Komünizm korkusu ve Mc Carthy dönemi, vampir metaforunun 

yeĢermesi için uygun ortamdır [Örnek: Son of Dracula (1943), House of 

Dracula (1945), Christopher Lee‟nin baĢrol oynadığı ilk Hammer filmi olan 

Dracula (1958) vb.] 1960‟lar ise, politik liderlerin ölümleri ve Vietnam 

SavaĢı‟na rağmen, Amerika‟da ve tüm dünyada barıĢ kavramının hissedildiği, 

ilerici, demokratik, çok-sesli bir Kennedy dönemi olarak hatırlanır. Dolayısıyla, 

1960‟larda öne çıkan belirgin bir korku/tehdit imgesi yoktur. Vampir de pek 

hortlamaz.  

1970‟ler ise Batı‟da kadın haklarının öne çıktığı feminist bir dönemdir. 

Vampir filmleri de genelde lezbiyen/eĢcinsel vampirler ya da bedeninin 

farkındalığına varmıĢ kadın psikolojisi üstüne yoğunlaĢır (Örnek: The Vampire 

Lovers, 1970, Daughters of Darkness, 1971). Erkek vampirlerin de 1970‟lerde 

nefes aldıkları görülür. Duygusal yoğunluğu olan, hayatı ve kendini sorgulayan, 

melekle Ģeytanın birleĢimi yeni bir vampir türü çıkar adeta karĢımıza. On 

dokuzuncu yüzyıldaki “vampir eĢittir tehlike” sloganı, 1970‟lerde yumuĢar; 

dahası vampirler tehlikeli oldukları kadar insani de olabilir; aĢık olup, terk 

edilebilir; depresyona girebilir, sanata ilgi duyduğu gibi bir rock yıldızı da 

olabilir [Örnek: Dark Shadows 1971, Chelsea Quinn Yarbro‟nun Count Saint 

Germain Serileri (1978), Anne Rice‟ın The Vampire Chronicles serilerinden 

biri olan Interview with the Vampire romanı (1976) gibi]. 

1980‟ler ise Reagan dönemi vampirlerini iĢaret eder. Muhafazakâr bir 

söylem, uyuĢturucu bağımlılığı ve AIDS korkusu etrafında dönen 1980‟ler, 

beyazperdede vampiri ya cezalandırır ya da yok eder, çünkü farklı sesler 

Reagan döneminde ötekiliğe iĢaret eder; bastırılmalıdır, aksi takdirde egemen 

ideolojinin sarsılacağı düĢünülür. Dolayısıyla 1980‟lerde çekilen vampir 

filmlerinde genellikle çekirdek aile yaĢantısının önemi ve devamı üstünde 

durulur, evlilik kurumu onaylanır, eĢcinsellik/vampirlik cezalandırılır/kınanır, 

tüketim toplumu değerleri yüceltilir [Örnek: Keskin diĢlerinden ziyade pırıltılı 
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mücevherlerini, elmaslarının sivri ucunu kurbanlarını öldürmek için kullanan 

seçkin ve zengin kadın vampir Miriam, The Hunger (1983) filminde gerçekten 

de seçkin bir aktris olan Catherine Denevue tarafından oynanmaktadır. Partneri 

ise 80lerin androjen figürü, David Bowie‟dir. Film, iki kadının -Catherine 

Deneuve ve Susan Sarandon- arasındaki iliĢkiye odaklansa da, asıl nokta, 

ölümsüzlük ve sonsuz gençlik/güzellik takıntısıdır. Bu anlamda film, diyet, 

spor, güzellik ve sağlıklı yaĢam etrafında dönen 80‟ler Amerikan hayatının 

parodisini yapmaktadır. Diğer örnekler, The Lost Boys (1987) ve Near Dark 

(1987) filmleridir. BaĢı boĢ bırakılan gençlerin –vampirlerin- aile yaĢantısına ve 

topluma nasıl bir tehdit oluĢturduğunu örnekleyen filmler, statüko-alt kültür, 

aile-birey, iyi-kötü, yabancı-yerli gibi ikilemler etrafında tartıĢılmaktadır. The 

Lost Boys, Californiya bölgesine yoğunlaĢarak, Amerikan sınırını “frontier” 

tehdit eden temalara değinirken Near Dark, Amerikan yaĢamının özüne, vahĢi 

batıya odaklanır. Yukarıdaki örneklerin neredeyse hepsinde vampir komünü 

dağıtılır; masum gençler tecrübe kazanmıĢ birer yetiĢkin olarak evlerine döner; 

ataerkil düzene devam edilir.  

1990‟lar Amerikası ise Demokrat Parti‟nin yükseliĢe geçtiği, çevre 

duyarlılığının arttığı, eĢcinsel hareketlerin hızlandığı, savaĢ ve silahlanmaya 

ayrılan bütçenin daraltıldığı bir dönemdir. Jewelle Gomez‟in Gilda Stories 

serileri (1991), Buffy the Vampire Slayer (1997-2003) isimli çok tutulan HBO 

TV dizi serisi, Blade (1998) ve Gayracula (1995) bu döneme verilebilecek 

örnekler arasındadır. Özellikle, Buffy the Vampire Slayer dizi serisi bir 

vampirden çok, vampirleri öldürmeyle yükümlü “sıradan” bir genç kızın 

hayatını konu edinir. Buffy‟nin gündüzleri öğrenci, geceleri bir savaĢçı olarak 

yaĢadığı hayat, aslında vampirlerle olan iliĢkilerine göre Ģekillenir. Buffy‟nin 

kendini, bedenini tanıması, cinselliği, aĢkı, nefreti, yenilgiyi yaĢaması, insan 

iliĢkilerini öğrenip, kuvvetlenmesi onun hep vampirlerle olan iliĢkilerine bağlı 

olarak geliĢmektedir. Bu anlamda dizide verilen mesaj, gerçek hayatta iyiyle 

kötünün bir arada olduğu ve biri olmadan diğerinin bir değerinin olmadığıdır. 

Hayranları bir yana, Buffy the Vampire Slayer, akademik anlamda pek çok 

feminist çalıĢmaya ve Yüksek Lisans programına ön ayak olmuĢtur. 1990‟larda 

öne çıkan diğer bir örnek, Blade film serileridir. Buffy gibi, insanları 

vampirlerden koruyan yarı vampir yarı insan bir savaĢçı üstüne yoğunlaĢan 

film, siyah bir aktör tarafından oynanarak, etnik kimliğe vurgu yapar. Filmde 

siyah kimlik, güç ve bilgeliği temsil etmektedir; bu anlamda, Amerikan 

tarihindeki Siyah Hareket‟in dolaylı yoldan bir uzantısıdır ve belki de siyah 

kimliğin beyaz Anglo-Sakson dünyasındaki üstünlüğüdür.  

Yukarıda yapılan dönemsel gruplaĢtırmanın bir genelleme olduğu 

unutulmamalıdır. Pek tabi ki bu kategorizasyona girmeyen vampir örnekleri 

mevcuttur. Yukarıda örnek olarak sunulan roman, film ve diziler vampir 

kanonundaki eserlerin sadece bazıları ya da en bilinenleri olup, daha sayısız 

örneğin bulunduğu hatırlanmalıdır. Örneğin, vampirizmin bulaĢıcı hastalık, 
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virüs, salgın, zombi, kıyamet vb konuları ele alan ve korku türüne hizmet eden 

beyazperde örnekleri de önemlidir. Richard Matheson‟ın I am Legend (1954) 

baĢlıklı kısa hikâyesinden esinlenilen The Last Man on Earth (1964) ve The 

Omega Man (1971) oldukça baĢarılı politik ve ideolojik mesajlar ileten 

filmlerdendir. Amerikan emperyalizmi, tüketim toplumu çılgınlığı ve Soğuk 

SavaĢ dönemindeki korkular, virüs salgını ile zombiler üzerinden 

tartıĢılmaktadır. Ünlü yazar Stephen King‟in aynı adla filme çekilen romanı 

Salem’s Lot (1979) ise folklorik vampir köklerine bir geri dönüĢ niteliği taĢır. 

Ürkütücü ve kanlı sahneler içeren film, vampirin özüne dönerek, kötü, çirkin ve 

tehlikeli kan emiciyi merkeze alan, çok beğenilen bir yapıttır. Partnerler arası 

sıvı değiĢ tokuĢu üzerinden erotizm, cinsellik ve AIDS konusuna gönderme 

yapan eĢcinsel vampir filmleri Gayracula (1995) ve The Vampire of Budapest 

(1995) ayrıca önemlidir.  

2000‟lerdeki vampir filmleri sayıca artıĢ göstermektedir. Artık her 

kesime, her izleyiciye uygun bir vampir tiplemesiyle karĢılaĢmak mümkündür. 

2000‟lerin vampiri kadife ceketli, sivri diĢli asilzadeden bugüne epey yol kat 

etmiĢtir. Vampir prototipi, genellikle orta sınıf bir Amerikalıdır. Bu tiplemede 

küresel kapitalizmin ve tüm dünyaya pompalanan Amerikan değerlerinin etkisi 

büyüktür. Stephenie Meyer‟in baĢını çektiği Twilight roman serisi ve filmleri 

(2005-2009), Charline Harris‟in The Southern Vampire Mysteries isimli roman 

serisi ve serinin televizyon için çekilen True Blood isimli dizisi (2001-2013) ile 

L.J.Smith‟in Vampire Diaries serisi (2009-günümüze) çağdaĢ vampir 

tiplemesini örnekleyen eserlerden en fazla öne çıkanlarıdır.  

“Metaphor into Metonymy: The Vampire Next Door” isimli makalesinde 

Jules Zanger modern vampirin artık Kont Drakula olmadığını, deforme 

edildiğini belirtir. Milly Williamson da benzer bir deformasyondan bahsederek, 

çağdaĢ vampirin bizi korkutmaktansa, heyecanlandırdığını söylemektedir. 

Vampirin değil karanlığa hapsolması, güneĢte kristal gibi parıldayan bir hale 

bürünmesi, temsil ettiği ötekiliği özendirmektedir; çünkü çağımızda otantiklik 

ve farklı olmak, arzu edilen bir durumdur. Bunun sebebi, küresel kapitalizmin 

pek çok değeri tektipleĢtirmesidir. Senf ve Carter, vampirin çağımızda 

popülerleĢmesini vampirin orijinallik vaat eden, sıra dıĢı, alternatif bir kimlik 

olarak yorumlanmasından kaynaklandığını söylerken, Gordon ve Hollinger 

vampire duyulan bu sempatiyi, vampirin evcilleĢtirilmesine, standartlaĢmasına 

bağlamaktadır. Bu evcilleĢme Ģu Ģekilde gerçekleĢir: Sandra Tomc‟un analiz 

ettiği gibi, özellikle kan içmekten çekinmek, beslenmemek, bir kültürün zayıf 

bedene, androjenliğe olan takıntısını mecazi Ģekilde dile getirme biçimidir. 

Tüketim kültürü ve medyanın aralıksız biçimde pompaladığı güzellik ve ince 

beden algısı bir yana, çağdaĢ Amerikan gençliğinin ve yetiĢkin kitlenin 

obeziteye karĢı verdiği savaĢ hatırlanacak olursa, vampirin bu tasviri çok 

yerindedir. Bunun yanı sıra, Zagner‟e göre, vampirin evcilleĢmesi, artık çağdaĢ 

insanın dünyayı ya siyah ya beyaz yerine, gri tonlarıyla görüyor olmasındadır. 
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Vampirler artık monolitik bir kötüyü temsil etmenin uzağında (belki de artık 

önceki yüzyıldaki gibi kolaylıkla iĢaret edilecek top yekûn bir tehdit kaynağı 

kalmamıĢtır, çünkü tehdit sanal/ekonomik/ideolojik anlamda her yönden 

gelmektedir) yan dairemizde yaĢayan komĢumuz kadar bize yakındır. Ayrıca, 

vampirin evcilleĢmesi, özelliklerini yitirmesi/hadım edilmesi (decastrated), 

sessizleĢtirilmesi, Batı‟nın uzun zamandır “öteki” olarak algıladığı kimliğin 

(Hıristiyan olmayan, beyaz olmayan, orta sınıf olmayan, Heteroseksüel olmayan 

vb) artık bir tehdit olmaktan çıkarak, farklılıklarıyla Amerikan mozaiğini 

tamamladığı söylenebilir. Yönetim tarihinde ilk defa 2009‟da siyah bir baĢkana 

sahip olan Amerika‟nın, ötekilik temsiline iliĢkin yaygın düĢüncelerinin ve 

korkuyu somutlaĢtırma biçiminin değiĢtiği belirgindir.  

Twilight, True Blood ve Vampire Diaries‟de ön planda boy gösteren 

vampir tiplemesi standarttır: Beyaz yakalı, orta sınıf, Anglo-Sakson, genç, 

güzel, eğitimli, iyi giyimli, modayı takip eden, vb. Stephenie Meyer‟in kaleme 

aldığı Twilight‟taki Cullens ailesi, kan içmeyen, güneĢte kristal gibi parıldayan 

“vejetaryen” vampirlerden oluĢan çekirdek bir ailedir. Çevreye duyarlı, insan 

iliĢkileri kuvvetli, geleneğe ve öğretmenlerine saygılı, aĢka ve evliliğe inanan 

bu burjuva gençlerin baĢı insanlardan ziyade filmde Kızılderilileri temsil eden 

kurt adamlar ile aristokrasi yahut ayaktakımını temsil eden kötü vampirlerle 

(Volturi ve göçebe vampir grubu) beladadır. Benzer biçimde L.J. Smith‟in ilk 

serisini 1991-1992‟de, devamını 2009‟dan bu yana yazmıĢ olduğu Vampire 

Diaries, Salvatore ailesinin iki genç, gizemli, eğitimli, son moda, burjuva 

vampirini betimlemektedir. Vampir kardeĢler birbirinin kötü ikizi 

“doppelganger” olarak tasvir edilse de, ilerleyen bölümlerdeki asıl çatıĢma, 

genç vampirlerin geçmiĢten gelen atalarına karĢı meydan okumalarıdır. Tüketim 

kültürünü iĢaret etmekten ziyade tüketimin nesnesi haline dönüĢen Twilight ve 

Vampire Diaries vampirleri, yirmi birinci yüzyıl Amerikan toplumunun bir 

aynası gibidir: Roman ve film serilerinde örneklendiği gibi, farklılık ve 

yaratıcılık peĢindeki standart Amerikan bireyinin sahip olmak istediği kimlik, 

bir canavar, bir ötekidir. Fakat bu canavarın temsili öylesine estetikleĢtirilmiĢtir 

ki, canavar/vampir onu canavar yapan tüm özelliklerden kopartılmıĢtır. 

Böylelikle, canavarlık durumu banalleĢtirilip, normalleĢtirilmiĢtir. Bu 

banalleĢtirme süreci sonunda, canavar artık tanıdık, sıradan biri haline 

dönüĢtüğü için, izleyici kitlesine kolaylıkla ulaĢabilmekte, izleyici de artık 

canavar olmayan canavarı içselleĢtirmektedir. Kısacası, izleyici aynaya (sinema 

perdesine) baktığında, kendini görmektedir; her ne kadar vampirlerin aynada 

aksi görülmediği iddia ediledursun. Twilight serilerinin feministten 

psikanalitiğe, pek çok kuramsal okuması bulunmaktadır. Yazar Stephenie 

Meyer‟in bir Mormon olduğu için, serinin bir din söylemi olduğuna iliĢkin 

yorumlar da vardır. Her Ģeyden önemlisi, eserin tam bir küresel kapitalizm 

nesnesi olduğudur. Dünyanın neredeyse her köĢesindeki pek çok yaĢ grubundan 

kadın ve erkeğin ilgi alanına girmeyi baĢarmıĢtır. Nesnelerin süratle tüketildiği 

ve yerine alternatiflerinin konulduğu çağımızda, Twilight gibi teknik açısından 
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yetersiz bir roman serisinin ve kliĢe bir filmografinin bu kadar tutması hayret 

uyandırıcıdır.   

Diğer bir örnek olan True Blood televizyon dizisi, Charline Harris‟in  The 

Southern Vampire Mysteries (2001-2013) isimli roman serilerinden birebir 

uyarlanmıĢ olup, Amerikan Güneyindeki sosyal hayatı baĢta vampir metaforu 

olmak üzere farklı doğaüstü varlıklar üzerinden dile getirmeyi baĢaran eğlenceli 

ve sıra dıĢı bir örnektir. Seri, on dokuzuncu yüzyıl Amerikan Güneyindeki 

kölelik meselesini, çağımız eĢcinselliğini ve otoriteyi vampirlerin sıradan, 

insanların sıra dıĢı olmak istediği bir ortamda tartıĢmaktadır. Eser, Twilight ve 

Vampire Diaries ile kıyaslandığında, hitap kitlesinin yaĢı ve roman tekniği 

açısından bir adım ilerdedir. Twilight nasıl baĢkarakter Bella‟nın, Vampire 

Diaries Elena‟nın hikâyesiyse, True Blood da telepatik güçleri olan yarı insan 

yarı peri Sookie‟nin hayatını konu alır. Eserlerdeki ortak özellik, kadın 

kahramanların kendi benliklerini, bedenlerini, hayatı ve ölümü vampirler 

sayesinde öğrenmesidir. Kısacası, insanın anlam kazanması ancak insan 

olmayan tarafından gerçekleĢmektedir. Twilight ve Vampire Diaries’den farklı 

olarak, True Blood‟ta kadın-erkek iliĢkileri, cinsellik ve din pek çok bakıĢ 

açısından izleyiciye sunularak, çok-sesli, çok-kültürlü, eleĢtiriye açık bir boyut 

yaratılmaya çalıĢılmıĢtır. Yine diğer iki örnekte olduğu gibi, buradaki vampirler 

de genellikle kan içmezler; evlenip yuva kurma, otoriteye boyun eğme 

isteğindedirler. Kısacası bu vampirler, anlaĢılmak, kabul görmek ve aidiyet 

istemektedir. Bu istek, çağımız insanının sanal ya da gerçek hayatta peĢinde 

olduğu Ģeydir.  

 

SONUÇ 

Vampir kavramının, insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledik. Kimi 

zaman batıl bir inanç, kimi zaman cansız bedenin fiziksel bir reaksiyonu, 

çoğunlukla da edebi bir metafor olarak kullanılan vampir; din, bilim, folklor, 

edebiyat ve kültürde sık rastlanılan bir kavram olarak karĢımıza çıkar. Bu 

çalıĢmada vampirin sadece Batı‟daki anlamı ve kullanım Ģekilleri üstünde 

durulmuĢtur çünkü, her kültürün kendine has vampirleri vardır ve kavram tek 

bir çalıĢmaya sığmayacak kadar yaygın kullanıma açıktır.  

Ġncil‟de Hz. Ġsa ruhani anlamda ebedi huzura eriĢebilmeleri için insanlara 

“kanımı için, etimi yiyin” diye buyurarak, ölümsüzlüğü simgeleĢtirir. Belki de 

ölümsüzlük ile kanın kutsallığının birlikte vurgulanması vampirin Batı‟daki 

temsilini ĢekillendirmiĢtir. Vampir kavramı, Batı yazınında 1700‟lerden yirmi 

birinci yüzyıla dek değiĢerek, dönüĢerek her zaman gündemde tutulmuĢ, 

ölümsüzleĢmiĢtir. Erken on sekizinci yüzyıl Doğu Avrupa arĢivlerinde, Anadolu 

ve Asya‟nın farklı bölgelerinde rastlanılan vampir kavramı, folklorik 

özellikleriyle öne çıkan yöresel bir kimliktir. Çirkin, korkunç, kan emici 

mahlûkat Ģeklinde tabir edilen bu vampire romantik anlamlar yüklenmesi ve 
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vampirin dıĢarıdan/içeriden gelen bir ötekiye dönüĢmesine, on dokuzuncu 

yüzyıl baĢlarında Batı‟da rastlanır. Vampirin Doğu‟dan Batı‟ya olan 

tasvirindeki bu değiĢim, kapitalizm, sanayileĢme ve Romantik tutum ile 

ilgilidir. SanayileĢmenin öteki yüzü, temsilini romantikleĢtirilen bu canavarda 

bulur. Bu temsilde, on dokuzuncu yüzyıl bohem burjuva sanatçının rolü 

büyüktür. Vampir, on dokuzuncu yüzyıl Batı edebiyatı geleneğinde en genel 

anlamıyla Batı‟nın ötekileĢtirdiği her türlü kavramı niteler; kısacası Batı 

korkusunun vücut bulmuĢ halidir. Yirminci yüzyılla birlikte, vampir Avrupa 

kıtası ve Ġngiltere‟den Amerika‟ya, metinden beyazperdeye sıçrar; coğrafi, 

kültürel ve ideolojik farklılıklarla Ģekillenerek günümüze ulaĢır. 2000‟ler diye 

adlandırılan çağdaĢ zamanda ise, vampiri tanımlamak medya-tüketim toplumu 

iliĢkisini yeniden gözden geçirmeye sebep verir. Çağımızda vampir, bir 

ötekiden ziyade, tüketimin nesnesi olmuĢtur. Özendirilen bir kimliktir. Farklılık 

vaadinde bulunmaktadır. Endüstri sonrası Batı toplumlarının küreselleĢmeyle 

olan iliĢkisi, vampirin Ģekillenmesinde etkilidir. Vampir kimliği, coğrafi 

sınırları aĢmak bir yana, bedensel, cinsel, ırksal ve sınıfsal her türlü 

sınıflandırmayı kırarak, küresel bir temsile bürünmüĢtür. Bu temsilde, herkes 

için bir Ģeyler vardır.   

Vampir, insan iliĢkileri ve ülke yönetimleri hakkında gerçeği görmemize 

yardım eden kurgusal bir kimlik olarak incelenmeye değerdir. Her kim 

vampirlerin aynada yansıması olmadığını iddia ediyorsa, yanılmaktadır. 

Vampir, insanoğlunun en güzel yansımasıdır. Bir kültürün görsel ve yazılı 

basınında canavar kimliğini sıklıkla kullanması, dikkat çekicidir ve bunun 

nedeni, ideolojiktir. Bir kültürde, toplum dinamiklerinin çatırdamaya, 

değiĢmeye baĢladığı geçiĢ dönemlerinde, hastalık, savaĢ, yabancı tehdidi, 

ekonomik daralma, kriz vb gibi kolektif endiĢeye yol açan kargaĢa 

zamanlarında, vampir örneklemelerinin yaygınlaĢması iki Ģeye iĢaret eder. 

Öncelikle bu durum, konformist yapının, iktidarın sorgulanmasını beraberinde 

getirir ki, bu anlamda çoğulcu söylemlere, farklı seslere imkân tanıyacağından, 

faydalıdır. Ġkinci olarak, canavar kimliğinin edebiyatta sıklıkla kullanılması, 

hâkim ideolojinin kendini meĢrulaĢtırmasının, kendini garanti etmesinin bir 

yoludur. Vampir kimliği üzerinden “ötekinin” iĢaret edilmesi, “ötekinin” 

cezalandırılması, iyi ve kötünün belirginleĢtirilmesi, toplumsal bellekte/ hedef 

kitle üzerinde bir rahatlama/arınma (catharsis) duygusu yaratmaktadır. Bunun 

sonucunda, düzenin gerekliliği, statükonun devamı vurgulanmaktadır. 

Görüldüğü gibi vampir, insanı dile getirdiği için zamansız bir kavram, güçlü bir 

mecaz olarak Batı‟da her zaman yerini korumaktadır.  
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HĠDRO ELEKTRĠK SANTRAL YAPIMLARI VE OLUġTURDUĞU 

DOĞA TAHRĠBATI ÜZERĠNE YASAL VE EKOLOJĠK 
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ÖZET 

Enerji açığı ve dıĢa bağımlılığı olan her dünya ülkesi gibi Türkiye de kısa 

vadede çabuk sonuç almayı gözeten yöntemler kullanmaya baĢlamıĢtır. 

Hidroelektrik enerjinin ülkedeki bütün potansiyelini hızla hayata geçirme isteği, 

doğaldır ki çok kötü uygulamalar ortaya çıkarmıĢ, korumayla ilgili çok sayıda 

yasal düzenlemeye rağmen büyük çevresel yıkımlar ve sosyal sorunlar meydana 

gelmiĢtir. Bu nedenle hidroelektrik santral (HES) yapımları beĢ yıldır 

hükümetle halk arasındaki en ciddi tartıĢma konusudur. Öte yandan son yıllarda 

doğa korumaya tahsis edilmiĢ alanların, çeĢitli yasal düzenlemelerle tahsis 

amaçlarının değiĢtirilmesi, yaĢam destek sistemlerinin tahribine yol açmaktadır.  

Bu çalıĢmada, Doğu Karadeniz Bölgesinde biten, yapımına baĢlanan ve 

planlanan hidroelektrik santral ve ilgili yapıların, sucul sisteme ve çevreye 

verdikleri zararlar: ÇED süreci, dereler ve riperian alanlar, kültür balıkçılığı, 

hafriyat ve katı-sıvı atık bertarafı, iletim hattı problemleri, cansuyu miktarının 

dere ekosistemi ile sucul canlılara etkileri gibi sonuçlar ıĢığında 

değerlendirilmektedir. Bu amaçla çok sayıda arazi çalıĢmaları ile ortaya çıkan 

problemler fotoğraflar eĢliğinde tartıĢılmakta ve ayrıca doğal kaynakların 

korunması ilgili geleceğe yönelik bazı öngörüler ve önerilerde bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: HES, Sucul ekosistemler, Doğa Koruma, Doğa 

tahribatı 

 

 

Hydroelectric Power Plant Construction and Legal and Ecological 

Evaluation on Nature Destruction 

ABSTRACT 

Turkey, like all other countries with energy deficit and dependency on 

foreign aid, has started to use methods that give results in short terms. Desire to 

use all hydroelectric energy potential, naturally, resulted in bad applications. 
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Even though there are many conservation regulations these couldn‟t stop huge 

environmental destruction and social problems. 

This, hydroelectric power plants, is the main reason behind the heated 

discussion between government and public for the last five years. On the other 

hand, in recent years with some changes in regulations of nature conservation 

sites life support systems are being damaged.  

In this study, harmful effects of hydroelectric power plants that are 

planned, under construction, or completed in East Black Sea Region on 

environment and aquatic ecosystems were evaluated by environmental impact 

assessment (EIA), streams and riparian zones, fish farming, excavation and 

solid-liquid waste-disposal, transmission line problems, and effects of life-water 

amount on aquatic ecosystem and aquatic life.  

Existing problems were discussed with many field studies and visual 

materials. Also, suggestions and predictions were given for conservation of 

natural sources.   

Key Words: HEPP, Aquatic ecosystem, Nature conservation, Nature 

destruction.  

 

GĠRĠġ 

Doğa-insan iliĢkileri varoluĢtan beri sorunlu olmuĢtur. Toprak, su ve 

ormanların talebinde ve kullanımında var olan sorunlar günümüzde artarak 

devam etmektedir. Çünkü insan nüfusu ve talepleri hızla artmaktadır ve artık bu 

durum ciddi bir küresel sorun haline gelmiĢtir (Kurdoğlu ve Özalp 2010).  

Kalkınma; toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel koĢullarını geliĢtirmek 

olarak değerlendirilirken, çevre ise özetle bir organizmanın dıĢ aleminde 

bulunan her Ģeydir ve kalkınma olgusunun da varlık nedenleridir.  

Dünya politikalarını Ģekillendirebilen çokuluslu Ģirketlerin çevre 

üzerindeki etkileri oldukça fazladır. Ülkemizde de maden, tabiatı koruma, 

enerji, turizmi teĢvik, petrol ana temalı yasaların çıkmasında ve uygulanmasında 

hep benzeri kaygılar vardır. Öte yandan bir dizi yasal düzenlemenin, doğal 

ekosistemlerin korunmasını zorlaĢtıracak hatta olanaksız kılacak hükümler 

içermesi de dikkatle değerlendirilmesi gereken baĢka bir konudur  

Günümüzde hızla kalkınarak refaha kavuĢmak isteyen ülkelerde doğal 

kaynakları koruma kaygısının geri plana itildiği ve biyoçeĢitliliğin yok edildiği 

bir gerçektir. Oysa baĢta küresel iklim değiĢikliği, bozulmamıĢ doğa varlığını ve 

devamlılığını herĢeyden daha zorunlu kılmaktadır.  

Az geliĢmiĢ ülkeler yatırımları çekebilmek için birçok çevresel kaygıyı 

göz ardı etmekte ve büyük teĢvikler vermektedir. Ancak çoğu az geliĢmiĢ 
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ülkede hızlı kalkınma için sürdürülen politikalar kalkınma sorununu çözmediği 

gibi, sahip olunan doğal kaynakların da sonunu getirmektedir (Turan, 2002; 

Solmaz, 2007). (Turan, 2002; Solmaz,2007). Bu gibi ülkelerde çevre ile 

kalkınma ikilemi arasında bir tercih yapılması gerektiği ve çevre korumanın 

kendileri için bir lüks olduğu gibi gerekçeler, politikacı ve yüksek bürokratların 

ortak söylemidir. 

Dünyanın 21. yüzyılda karĢı karĢıya bulunduğu en büyük sorunlardan biri 

güvenli enerji tedariğidir. Ancak günümüzde, ülkelerin enerjiyi üretme ve 

kullanma biçimi sürdürülebilir değildir (WWF, 2011). Teknoloji katkısıyla hızla 

değiĢen ve tüketim odaklı geliĢen yaĢam Ģartları hemen tüm insanlığı 

etkilemekte, bu duruma koĢut enerji konusundaki taleplerin de önemli oranda 

artmasına neden olmaktadır. Fosil yakıtların artıĢı ile baĢlayan sorunlar ve 

tartıĢmalar günümüzde bu yakıtların olabildiğince azaltılması gerektiği 

konusunda ortak görüĢ oluĢturmuĢtur. Temiz enerji kaynakları arasında en eski 

bilinen ve kullanılan hidroelektrik santralleridir. Enerji Türkiye‟nin en önemli 

kalkınma önceliklerinden biridir (Küçükali ve BarıĢ 2009). Enerji açığı ve dıĢa 

bağımlılığı olan her dünya ülkesi gibi Türkiye de kısa vadede çabuk sonuç 

almayı gözeten yöntemler kullanmaya baĢlamıĢtır. Hidroelektrik enerjinin 

ülkedeki bütün potansiyelini hızla hayata geçirme isteği, doğaldır ki çok kötü 

uygulamalar ortaya çıkarmıĢ, korumayla ilgili çok sayıda yasal düzenlemeye 

rağmen –çoğu kaçınılabilir-  büyük çevresel yıkımlar ve sosyal sorunlar 

meydana gelmiĢtir. Bu durum, Nehir Tipi Hidro Elektrik Santrallerini (NT-

HES) de tartıĢmalı hale getirmektedir (Kurdoğlu ve Özalp, 2010; Özalp ve ark. 

2010). Türkiye‟de çoğunlukla denetimsizlik ve uygulamada yapılan bazı 

yanlıĢlıklar nedeniyle günümüzde HES‟lere karĢı ciddi itirazlar baĢlamıĢ; kamu 

kurumları, çevreciler, enerji kuruluĢları, inĢaat firmaları ve yerel halk arasında 

ciddi tartıĢmalar yaĢanmaya baĢlamıĢtır (Ülgen vd, 2011; Anonim, 2012; 

Kurdoğlu, 2012). 

Yine son yıllarda doğa korumaya tahsis edilmiĢ alanların çeĢitli yasal 

düzenlemelerle baĢta HES ve çeĢitli yatırım sürecinin uygulama alanları olmaya 

baĢlaması ve tahsis amaçlarının değiĢtirilmesi, konu edilen tahribatın tüm ülke 

alanına yayılma tehlikesini ortaya çıkaran baĢka bir önemli sorundur.  

NT-HES‟ lerin Ekosisteme Etkileri  

HES‟lerin yapım sırasındaki en baĢtaki ve önemli etkisi, bitki örtüsü 

(flora) üzerindeki tahribat ve arazinin dönüĢtürülmesi iĢlemidir. ĠnĢaat 

alanlarının çok sarp ve dik vadilerin içinde veya yamaçlarında oluĢu, inĢaat 

sırasında özellikle de tünel, tünel yaklaĢım yolları ve yeni ulaĢım yolları yapımı 

aĢamasında ortaya çıkan büyük miktarlardaki hafriyat, doğrudan yamaçlardan 

aĢağıya ve derelere dökülmektedir (ġekil 1). 
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ġekil 1. Murgul Kabaca Vadisinde HES‟ler için yapılan yollardan çıkan 

hafriyatın doğrudan dere yatağına atılmakta, balık göçü tamamen engellenmekte 

ve derenin tüm üretkenliği ortadan kaldırılmaktadır.  

Bu uygulama dereye kadar olan bölümdeki bitki örtüsünün tamamen yok 

olmasına, habitatların geniĢ alanlarda ayrılmasına/parçalanmasına 

(fragmentasyon) yol açmaktadır. Bu durum akarsu sistemlerine doğrudan bağlı 

olarak varlığını sürdüren dere kenarı (aluvial/riperian) vejetasyonunun tahrip 

edilmesine de yol açmaktadır (Kurdoğlu ve Özalp 2010). Parçalanma en büyük 

doğa koruma problemlerinin baĢında gelmektedir. Son çeyrek yüzyıl içinde, 

Dünyada ve Türkiye‟de, özellikle de karasal ekosistemlerde fragmentasyon 

olayı hızla ilerlemekte; buna paralel olarak önce irili ufaklı habitat adacıkları 

oluĢmakta; ilgili habitatta bulunan tür çeĢitliliği azalmakta; her bir türün birey 

sayıları ve bolluk dereceleri düĢmekte; habitat parçacıkları arasındaki uzaklıklar 

arttıkça türün yayılma ve dolaĢma Ģansı kaybolmakta, hedef tür yırtıcıları 

tarafından daha çok ve daha kolaylıkla avlanmakta; soy-içi (akrabalar arası) 

eĢleĢme oranı artarak soy-içi çöküĢ hızlanmaktadır (IĢık ve Kurt, 2005).  

Yasal düzenlemelere tamamen aykırı olarak dere yatağına boĢaltılan 

hafriyat ise dere yataklarını doldurarak sucul sistemin de bozulmasına neden 

olmaktadır. Bu bozulmanın en belirgin göstergesi dere yatağında mevcut doğal 

akıĢın sonlanmasıdır. Tamamen ya da kısmen dolan dere yataklarının, su 

canlılarını barındıran özelliklerinden çoğunun (sıcaklık, O2, besin ve sediment 

akıĢı, yumurtlama alanlarının tahribi vb) olumsuz olarak değiĢmesi söz 

konusudur. ġimdilik ekonomik olmadığı için üzerinde yeterince çalıĢılmayan 

kimi türlerin akarsu ve kıyı ekosistemi ile iliĢkileri de diğer ekonomik türlerle 

etkileĢimleri de yeterince bilinmemektedir (Kurdoğlu ve Özalp,  2010). Su 
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hızının düĢmesi nedeniyle depolanan ince sediment, balık vb. sucul 

organizmaların yumurtalarını kapatarak yumurtaları etkisiz hale getirme gibi 

problemleri oluĢturmaktadır (Ak ve ark. 2008; Yurtseven, 2012).  

Suyun debisinde düĢme meydana geldiğinde ayrıca ergin ve yavru 

balıkların dere içinde oluĢan küçük gölcüklerde mahsur kalmalarına ve yüksek 

sıcaklık ile oksijen azalması sonucu öldüklerini ve su debisinin az olduğu yaz 

aylarında meydana gelen ötrofikasyon, fazla miktarda oksijene ve temiz sulara 

ihtiyaç gösteren alabalıkların azalmasına yol açtıkları bildirilmektedir. Yine 

benzeri faaliyetlerin bölgede yayılıĢ gösteren amfibi ve sürüngen habitatlarını 

tahrip edeceği, bunlardan bazılarının koruma altına alınması gereken türler 

olduğu bildirilmektedir (Ak ve ark. 2008; Muluk ve ark. 2009). 

HES ve baraj sistemlerinin inĢaat aĢamasında sürekli bulanıklık 

yaratılması, kullanılan çimento ve diğer katkı maddelerinin suya karıĢması, 

sucul canlıların hareketini engelleyen yapılar, suyun neredeyse tamamının enerji 

için kullanılması ve can suyunun az olması, sucul canlılara diğer olumsuz etki 

nedenleri olarak sayılabilir. Akıntının azalması hatta yok olması ile birlikte dip 

yapısı da değiĢecek, akıntılı suya adapte olmuĢ bentik canlılar, durgun su olan 

bölümlerde büyük oranda ortadan kalkacaktır. BaĢta salmonidler olmak üzere 

yılan balığı ve mersin balığı gibi üreme ve beslenme göçü yapan türlerde etki 

ölümcül olmakta, stoklar hızla tükenmektedir (Aksungur vd, 2011).  

Ayrıca son yirmi yılda tatlı su balıkçılığının ülkemizde ve dünyada 

geldiği düzey ve oluĢturduğu katma değer dikkate alındığında, dere 

ekosistemleri ile su miktarı ve kalitesinin, balıkçılık konusundaki potansiyelinin 

asla göz ardı edilemeyeceği ve mutlaka korunması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Günümüz itibariyle dünyada yaklaĢık 50 milyon tona yaklaĢan balık üretimi 

(WWAP, 2009) aynı zamanda protein açığının kapanmasında/ikamesinde 

önemli rol oynamaktadır.  Öte yandan Ülkemiz, çiftlik balığı ihracatında 2023 

yılında bir milyar dolar hedefini zorlamaktadır. Ancak HES, yol ve diğer 

tahribatlar çok önemli bir istihdam kaynağı olan balık çiftliklerini de tehdit 

etmektedir. Örneğin, Trabzon Altındere Vadisi Milli Parkından çıkan 

CoĢandere ve Akarsu (Larhan) Deresinde 2009 yılında menba yönündeki HES 

inĢaatı nedeniyle ilgili kurumlara baĢvuruda bulunarak yardım isteyen yedi 

alabalık iĢletmesinden dördü ekonomik olarak büyük zarar görmüĢtür. Aynı 

iĢletmelerin hazırladıkları raporda; yapılan HES‟in iĢletmesi sırasında da 

çiftliklerin zarar göreceği, tünellerden çıkan suyun çiftliklerde kullanılabilmesi 

için gaz doygunluğu problemini gidermek üzere 2-2,5 km açıkta akması 

gerektiği, debinin az düzeye indiği Temmuz-Eylül döneminde havuzların balık 

dolu olduğu, kapasitenin en üst düzeyde olduğu ve çiftliklerin su ihtiyacının en 

fazla olduğu, bu nedenle bırakılacak cansuyunun yetersiz olacağı ifade 

edilmektedir (Rapor, 2008). Son olarak 2013 yılı Eylül ayında Sumela 

Manastırının bulunduğu vadide yapılan yol inĢaatından atılan çimento ve diğer 
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hafriyat, balık çiftliklerindeki balıkların neredeyse tamamını telef etmiĢtir (ġekil 

2).  

 

ġekil 2. Trabzon Sumela Manastırı yukarı havzasında yapılan yol 

inĢaatlarında kullanılan çimento ve oluĢan hafriyat, dört alabalık çiftliğinde 2. 

kez milyonlarca yavru, anaç ve satıĢa hazır balıkların ölmesine yol açmıĢtır.  

Telafi suyu (can suyu, çevresel su) sorunu ise HES projelerindeki en 

temel tartıĢma konusunu oluĢturmaktadır. Telafi suyu, derelerdeki doğal 

yaĢamın sürdürülmesini engellemeyecek ekolojik bir eĢik olarak düĢünülen 

ancak herkesçe kabul edilmiĢ geçerli bir tanımı/miktarı belirlenmemiĢ olan su 

miktarıdır (Kurdoğlu ve Özalp, 2010). Ülkemizde Tennant (Montana) Yöntemi 

yaygın olarak kullanılmakta ve bu yöntemde önerilen su miktarları dikkate 

alınmaktaydı. Bu yöntemde Ekim-Mart (su yılının ilk yarısı) ve Nisan-Eylül(su 

yılının ikinci yarısı) dönemleri için bir nehir sisteminde bulunması gereken su 

miktarı farklı ekosistem kalite sınıfları için hesaplanabilmektedir (Karakaya ve 

Gönenç, 2006). Ancak son yıllarda oluĢan büyük tepkiler sonucu bazı 

HES‟lerde %10‟luk miktarın biraz daha arttırıldığı görülmektedir. Son yıl 

sadece Tennant değil, Islak çevre, Debi Süreklilik Eğrisi ve Baz Akım gibi 

yöntemlerinin ortalaması alınmaya baĢlandı. Ancak bu yöntemlerle belirlenen 

su miktarı da, yine de “kötü ekosistem kalite sınıfını” temsil eden oranı 

aĢmamaktadır. Bırakılması önerilen cansuyu miktarının düĢük olması, 

ekosistem su ihtiyacını gideremediği gibi derelerin su rejiminde de büyük 

değiĢiklikler oluĢturmaktadır. Öyle ki; kırsal alanda evsel atıklar ve 

kanalizasyonların neredeyse tamamı doğrudan derelere atılmakta ve alandan 

uzaklaĢtırılmaktadır. Çevre ve insan sağlığı açısından son derece sakıncalı 

olmasına rağmen, kırsalda yaĢayan insan sayısının azlığı buna karĢılık su 
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miktarındaki görece bolluk, atık konsantrasyonlarının hastalık oluĢturmayacak 

düzeyde kalmasını sağlamaktadır. Ancak suların % 90‟ının iletim hatlarına 

alınmasıyla derelerle taĢınmakta olan evsel atıkların ortamdan uzaklaĢtırılması 

mümkün olmayacak, atık konsantrasyonu %10 oranındaki cansuyu içinde 

oransal olarak hastalık yapabilir düzeye çıkacaktır (ġekil 3). Bu etkilerin 

doğrudan veya dolaylı, insan ve hayvan sağlığını etkilemesi ĢaĢırtıcı 

olmamalıdır (Kurdoğlu ve Özalp 2010; Kurdoğlu, 2012). 

 

ġekil 3. GümüĢhane Cizere Deresindeki HES regülatörüne alınan dereden 

bırakılan can! suyu (Foto: C. GümüĢ) 

Su miktarındaki azalmanın diğer bir sonucu ise akarsu sistemlerine bağlı 

olan bitki örtüsü (su, dere kenarı vejetasyonu (riperian) ve aluvial ormanlar) ile 

sucul ve iki yaĢamlı canlıların habitatlarının olumsuz etkilenmesidir. Özellikle 

de balıkların ve bunların besin kaynağını oluĢturan makroomurgasızların yaĢam 

alanlarını teĢkil eden habitat tiplerindeki  (gölcük, sığlık, süzülme vb.) değiĢim 

bu olumsuzluklardan biridir. Bu etkiler, yağıĢın ve dolayısı ile dere akıĢının 

azaldığı kurak dönem sürecinde daha akut etkiler yapacak, kötü Ģartların 

uzamasına ve olumsuz etkilerin çok daha ciddi boyutlara gelmesine neden 

olacaktır (Kurdoğlu, 2012; Yurtseven, 2012). Can suyu miktarının 

belirlenmesinde “10 yıllık ortalama akımın %10 u” gibi bir kriter, havza ve 

buna bağlı akarsu özelliklerinin farklılık gösterdiği akarsularımızdaki canlı 

yaĢamı ve morfolojisi üzerinde ağır bir etkiye sahip olacağı açıktır (Anonim, 

2010; Yurtseven, 2012).  

Enerji iletim hatlarının yarattığı sorunlar da NT-HES projelerindeki en 

önemli sorunlardan birisidir. HES projelerine dahil edilmeyen iletim hatlarının 

yaratacağı orman tahribatı projelerde ve dolayısıyla ÇED sürecinde yer 

almamaktadır. Oysa bu hatların ulusal Ģebekeye bağlanacağı yere kadar binlerce 

kilometrelik iletim hatlarına ihtiyaç vardır ve geçirileceği ormanlık alanlarda 
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20-60 m arasındaki tüm bitki örtüsünün tamamen ve sürekli temizlenmesi söz 

konusudur. Bu çok büyük bir orman tahribatı demektir (ġekil 4).  

  

ġekil 4. Enerji iletim hatlarının geçirilmesi sırasında yapılan tahribatın 

yüzlercesine Artvin‟den iki örnek. 

Bu tahribat, zaten parçalanmıĢ olan ormanların yeniden daha küçük 

adalara bölünerek ekosistemin sağlığının bozulmasına yol açacaktır. Konusu 

hidrolik enerjiler olan bazı uzmanların, “her projenin kendi enerji nakil hattını 

inĢa etme zorunluluğu bulunduğu için, en önemli sorun olarak elde edilen 

enerjilerin toplanması ve iletilmesi konusunu görmesi ve gereksiz enerji iletim 

hatlarının yapımından uzaklaĢılmasını önermesi (Oğuz, 2008) üzerinde dikkatle 

durulması gereken bir durumdur.  Bunların yanında yüksek gerilim hatlarının 

çeĢitli sağlık sorunları oluĢturduğuna dair bilgiler de az değildir. Çoğunlukla dar 

vadilerden yerleĢim alanlarının üzerinden geçmek zorunda kalıp insan sağlığına 

olumsuz etkileri olabilecektir (Yomralıoğlu ve ark. 2008; Muluk vd, 2009). 

ÇED RAPORU TARTIġMALARI 

2872 Sayılı Çevre Kanunu‟nun 10. Maddesi; “GerçekleĢtirmeyi 

plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, 

kuruluĢ ve iĢletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi  (ÇED) Raporu veya proje 

tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdür” der. Bu yasa maddesine dayanarak 

çıkarılan ÇED yönetmeliği HES konusunda da düzenlemeler içermektedir. 

Ancak HES kurulması aĢamasında istenen ÇED raporu sürecinin olması 

gereken bilimsel içerikten çok uzak olduğu görülmektedir. Olumlu ÇED 

raporları alan ve HES‟leri yapım aĢamasında olan ya da hizmete giren 

iĢletmelerin, inanılması zor tahripler yapması, ÇED raporlarını ya da ÇED 

sürecinin sağlıklı olmadığını göstermektedir (Kurdoğlu ve Özalp, 2010; 

Kurdoğlu, 2012). Kaldı ki HES yapılacak alanların bile kimi zaman gidilmeden 

ve görülmeden ÇED raporların yazıldığı da bilinen bir gerçektir. Hatta ÇED 
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raporlarının yazılması için kiĢi ve kurumlar arasında ciddi bir mücadele ve HES 

Ģirketleri ile kamu kurumları nezninde lobi çalıĢmalarının yapıldığı da baĢka bir 

gerçektir. Buna benzer değerlendirmeleri proje öncesi fizibilite süreci için de 

yapmak olasıdır.  Bu durumun doğal bir sonucu olarak planlama, proje ve 

fizibilite kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Projelerin düĢük kaliteli ve 

eksik olması iĢin inĢaat kalitesini etkilemiĢ, dolayısıyla buda iĢletme 

aĢamasında çok ciddi problemler yaĢanmasına neden olmuĢtur. Bunlara yetersiz 

denetimin eklenmesi problemleri daha da artırmıĢtır (Anonim, 2012). Bütün 

bunların yanısıra, HES‟lerin kurulu gücünün 25 MW altında olanlarından ÇED 

istenmemesi ise baĢka bir garabettir. Elbette ki tahribatın ya da çevresel ve 

sosyal etkilerin kurulu güçle değil, kurulma yeri ile çok daha yakın iliĢkisi 

vardır ve ÇED raporu bu açıdan değerlendirmelerle hazırlanmalıdır.  

YASAL DÜZENLEMELER  

Ekolojik anlamda ormanlar ile sular arasında son derece sıkı iliĢkiler 

bulunduğu gibi, hukuki statüleri bakımından da benzerlikler bulunmaktadır. Her 

iki doğal kaynak (su-orman) da Roma Hukukunda olduğu gibi Res Publicum 

(kamu malı) kabul edilerek alıĢveriĢ dıĢı (Res Ekstra Commercium) 

tutulmuĢlardır. Hukuki benzerlikler dıĢında ormanlar ile sular arasında yaĢamsal 

iliĢkiler de bulunmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu da kaynaklar 

üzerinde tam bir mülkiyet hakkına izin vermediği söylenebilir (Ayanoğlu, 

2007). 1920‟lerden beri su kaynaklarını korumak ve çevre kirliliğini önlemek 

üzere TBMM ve yetkili kurum ve kuruluĢlar tarafından pek çok yasa 

hazırlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Anayasa‟da da yeri olan yasal düzenlemelerin 

çoğunluğu çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik maddeler içermektedir 

(Muluk ve ark. 2009).  

Doğal ve kültürel varlıkların korunması için gerekli hükümleri içeren 

Anayasaya göre hazırlanmıĢ yasa ve yönetmeliklere rağmen çok sayıda yeni 

düzenleme, yatırımların önünü hiç bir doğal koĢulun dikkate alınmaksızın 

açılmasını sağlamaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu 1. Madde, “Bu Kanunun 

amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve 

sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır” 

demektedir. Özellikle 2001‟de yayımlanan 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu, 

elektrik enerjisi alanındaki devlet tekelini iletim hatları dıĢında kaldırmakta 

(Anonim, 2008), Ülkemizin enerji açığını kapatmak üzere bütün su kaynakları, 

“verimliliklerinin arttırılacağı” gibi tartıĢmalı gerekçelerle yurt sathında çeĢitli 

tahsislere konu edilmektedir (Kurdoğlu ve Özalp, 2010). Bunların ötesinde 

ÇED Yönetmeliği, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Uygulama 

Yönetmeliği, orman arazilerinin tahsisine ait farklı hükümlerin ait olduğu Yasa 

(6831) ve Yönetmelikler, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanun gibi bir dizi 

düzenlemenin içerdiği kimi hükümlerin, doğal ekosistemlerin korunmasını 

zorlaĢtıracak hatta olanaksız kılacak hükümler içermesi de dikkatle 
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değerlendirilmesi gereken bir baĢka konudur. 18 Mart 2004 tarihinde 25406 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12. 

maddeleri ile 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 9. Maddesine göre hazırlanan Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve 

Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği maddeleri, HES ve diğer tüm 

çalıĢmalardaki atıklar için uygun hükümlere sahip olsa da yeterli etkide 

bulunamamıĢ, ardından BaĢbakanlıkça (09.09.2006 Tarih ve 26284 Sayılı 

Resmi Gazete) “2006/27 Sayılı Dere Yatakları ve TaĢkınlar” konulu Genelge 

çıkarılmak zorunda kalınmıĢtır. Ancak uygulama bu genelgeyi de adeta yok 

saymaktadır (ġekil 1). 

Özellikle korunan alanlarda enerji yapılarının yapılmasına engel görülen 

hükümler ise son olarak 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanun”da 6094 sayılı 

kanunla Ģöyle bir değiĢiklik yapılmıĢtır:  “....Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı 

ile tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliĢtirme 

sahalarında, özel çevre koruma bölgelerinde ilgili Bakanlığın, doğal sit 

alanlarında ise ilgili koruma bölge kurulunun olumlu görüĢü alınmak kaydıyla 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına 

izin verilir”. Bu yasa değiĢikliği yanında yine Mecliste yasalaĢmayı bekleyen  

“Tabiatı ve Biyolojik ÇeĢitliliği Koruma Kanunu Tasarısı” ülkemizde 

günümüze kadar gelen tüm doğa koruma kazanımlarını yok edecek hükümler 

içermektedir.  

SONUÇ  

Doğa koruma açısından değerlendirildiğinde NT-HES‟lerin en önemli 

etkisi ekosistemleri parçalaması ve habitat kaybına neden olmasıdır. Belirli 

ekolojik bütünlüğü olan bir alanda ne kadar çok çeĢitli habitat bulunursa, orada 

bulunan canlı türü sayısı da o oranda çeĢitlilik göstermektedir (IĢık ve Kurt, 

2005). HES‟lerin tahribatı karĢısında “kesilen ağacın iki katı dikilecektir” sözü 

bilimsel bir önerme değildir. Kaybedilenin orman olduğu, dikilerek ancak 

“ağaçlıklar” oluĢturulabileceği, orman olabilmesi için bu alanların yüzlerce yıla 

ulaĢan doğallaĢma sürecine ihtiyacı olduğu görülmelidir. 

NT-HES‟lerle adeta yerle bir edilen tatlı su ekosistemleri, yeryüzündeki 

toplam su varlığının % 1‟inden azını kaplamasına karĢın, dünyadaki tüm canlı 

türlerinin % 40‟ını barındırmaktadır (WWF-Türkiye, 2007). Ancak dünyada 

tatlı su biyoçeĢitliliği, 1970‟lerin ortasından bu yana yarı yarıya azalmıĢtır 

(WWAP, 2009). Oysa biyolojik çeĢitlilik bir ülkenin kalkınmasında 

kullanabileceği en sürdürülebilir ve en değerli doğal sermayedir. EPDK, ġubat 

2011 itibariyle 761 HES üretim lisansını onaylamıĢtır. Bu lisansların tamamının 

hayata geçirilmesi durumunda, tatlı su ekosistemlerinin ve biyolojik çeĢitliliğin 

ülke genelinde önemli ölçüde zarara uğraması kaçınılmazdır (WWF, 2011). 
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Hele su biyoçeĢitliliği yönünden çok zengin olmayan ülkemizde sucul türleri 

korumak büyük önem taĢımaktadır.  

Ulusal Sanayici ve ĠĢadamları Derneği tarafından hazırlanan ve 

HES‟lerin ne kadar önemli olduğunun ballandırılarak anlatıldığı raporda 

(Anonim, 2010) bile “Bugüne kadarki deneyimler geride kalan 1453 adet HES 

projesi ile ilgili havza planlaması, çevre koruma, inĢaat denetimi, iĢletme 

programı ve iĢ ilerlemesi açısından acil önlemler alınması gerektiğini ortaya 

koymuĢtur” denilmektedir. Yapılmakta olan HES‟ler ve ilgili yapıların, 

ormanlar, dereler, riperian alanlar ve kültür balıkçılığı üzerinde ciddi problemler 

doğurduğu açıktır. Bu problemlerin olmaması için ya da bertarafına iliĢkin hiç 

bir değerlendirmenin bulunmaması, ÇED sürecinin de ciddi Ģekilde 

irdelenmesini gerektirmektedir. Akarsular üzerindeki tüm HES‟lerin bütüncül 

olarak ele alınması diğer deyiĢle ÇED projelerinin havza bazında yapılarak 

kümülatif çevresel etkisinin değerlendirmesi zorunludur (Berkün vd, 2008; 

Anonim, 2012). Enerji iletim hatlarının mutlaka HES‟lerle birlikte aynı ÇED 

içinde değerlendirilmesi gereklidir. ÇED raporununun teknik anlamda çok 

eksiklikleri bulunması yanısıra, belirtilen az sayıda ve yetersiz önlemlerin bile 

uygulanmadığı görümektedir. Bunların yeterli denetlemelerle uygulamaya 

geçirilmesi büyük zarurettir. Örneğin, HES inĢaatları için malzeme üretecek 

olan taĢ kırma tesislerinin oluĢturduğu yoğun toz, ÇED raporlarında 

yağmurlama sistemi ile çöktürülmesinin öngörülmesine rağmen, bu iĢlem 

yapılmadığı için vadi rüzgarları ile tüm vadiye yayılmakta, yaprakların ve 

çiçeklerin üzerini kapatarak hem büyüme hem de polen verimini düĢürmektedir. 

Bu durum, bal üretimi ve kalitesinin doğrudan düĢmesine yol açmaktadır. 

Ortada duran ve büyük tartıĢma konusu olan bunca tahribata rağmen, enerji 

sektöründeki değerlendirilen 199 ÇED raporundan sadece 1 tanesi için olumsuz 

sonuç çıkması (Anonim, 2012) ÇED konusunda söylenenlerin yanlıĢ 

olmadığının da en büyük göstergesi durumundadır.  

Ülkemiz enerji alternatifleri konusunda yeterli hıza sahip değildir. BaĢka 

ülkelerdeki sonuçları beklemek ve değerlendirmek yerine, oralarda yapılanların 

hızla hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Oysa Türkiye‟nin enerji vizyonu; güneĢ, 

termal ve rüzgâr enerjisinden önce fosil kaynaklar  ve hidrolik enerjinin hızla 

tam olarak kullanılması yönündedir. Örneğin Türkiye‟de tarife garantisi, diğer 

ülkelerle karĢılaĢtırıldığında oldukça düĢüktür. GüneĢ enerjisi için kilovat saat 

(kWh) baĢına 9,47 ile 14,22 Eurocent arasında değiĢen tarife garantisi, rüzgâr 

için 5,19-7,82 Eurocent‟dir. Bu durum, özellikle yüksek yatırım maliyeti olan 

büyük ölçekli güneĢ ve rüzgâr enerjisi projelerinin hayata geçirilmesinde önemli 

bir engeldir. Oysa güneĢ alma oranı Akdeniz‟den çok düĢük olmasına karĢın 

Almanya, kilovat saat baĢına 31,94-43,01 Eurocent tarife garantisi vererek 

ülkede fotovoltaik sektörünün çok hızlı bir Ģekilde geliĢmesini sağlamıĢtır 

(WWF, 2011). 
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Ülkemizdeki yatırımlar daima tüm kaynakların tek bir amaç için 

kullanılmasını sağlayacak Ģekilde planlanmaktadır. Bu durum ne yazık ki 

planların bir yönetim iĢlevi olarak iyi yapılamadığını da göstermektedir. 

Katılımcılığın göz ardı edildiği çevre dostu olmayan yatırımların, uzun vadede 

ekolojik bir yük olduğu gözden kaçırılmamalıdır.  

Ülkemizdeki kayıp kaçak miktarı yaklaĢık olarak 31.000 GWh‟tır. Kayıp 

kaçak oranlarının kabul edilebilir seviyeye indirilmesi durumunda en az iki 

Atatürk Barajı kurtarılmıĢ olacaktır. Böyle bir tercih, 4628 sayılı yasa sonrası 

ortaya konan HES‟lerin çoğuna gerek olmadığı ya da sanal değerlerle ortaya 

konan bu tesislerin yapılmasına öncelik verilmemesi gerektiği konusunda da 

tasarruflarda bulunabileceğini göstermektedir. Mevcut değerler dikkate alınarak 

değerlendirildiğinde, toplamda yaklaĢık 1215 tesisin yaklaĢık kurulu gücü 5.360 

MW olacaktır. Bu tesislerin toplamda enerji üretimine katkısı çok iyi yaklaĢımla 

% 5,0 geçemeyeceği gerçeğinin görülmesi gerekir (Anonim, 2012). 

Ekolojik olarak bir bütünlük arzeden, özellikle içme suyu kalitesi olarak 

üst düzeyde olan, biyolojik çeĢitlilik varlığı yönünden diğer havzalardan 

belirgin bir üstünlük gösteren, görsel kalite olarak etkileyici ve turizm varıĢ 

noktası olarak talep edilen havzalar, sadece HES amaçlı değil, ekosistemi 

dönüĢtürecek büyüklükteki her türlü yatırımdan uzak tutulmalıdır (Kurdoğlu, 

2012). Her il ve ilçede var olan bozulmamıĢ dere ekosistemlerinin hiç olmazsa 

bir bölümün koruma altına alınması, geleceğe yapılacak içme suyu, ormancılık, 

balıkçılık ve turizm yatırımı olarak değerlendirilmelidir. 

Aslında ekonomi, turizm ve dinlenme hususlarının önemli rol oynadığı 

memleketlerde akarsular, çağlayanlar ve yüksek mıntıka gölleri gibi enerji 

kaynaklarından ekonomik faydalanma Ģekilleri üzerinde son yıllarda daima çok 

kuvvetli anlaĢmazlıklara düĢülmüĢtür. KarĢı tarafın istediği Ģekilde uzlaĢmaya 

gitmek tabii dengeyi müĢtereken mahva çalıĢmak demektir. Su kaynakları 

yalnızca memleketin en zengin hazinelerinden değillerdir; tarımcılığın da suya 

ihtiyacı vardır; biz de içecek suya muhtacız; balıkçılık su ile yakından ilgilidir. 

Tek bir alanın ilgisi yönünden suya toptan bir hak ve iddiada bulunmak bugün 

için artık imkânsızdır (Oray,1968).  
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ZEHĠR VE PANZEHĠR BĠR ARADA BULUNABĠLĠR MĠ? 

Kamil ÜNAL

 

ÖZET 

Eski çağlarda insanlar yılana, öldürücü olmasından dolayı korku ile 

karıĢık saygı göstermiĢ, birçok medeniyet yılana farklı anlamlar yüklemiĢtir. 

Bunlar özellikle doğurganlık, olumsuzluk, hekimlik, sağduyu, bilgelik, kehanet, 

iyi talih, fiziksel güç ve hız olarak sıralanabilir.  

Anahtar Kelimeler: doğurganlık, hekimlik, bilgelik, kehanet, fiziksel 

güç. 

 

 

CAN POISON AND ITS ANTIDOTE COEXIST? 

ABSTRACT 

In ancient times, people had a feeling of fear mixed with respect to 

snakes because of their fatal powers and many civilizations have attributed them 

different meanings. These meanings include fertility, immortality, medicinal, 

common sense, prophecy, good fortune, physical power, dexterity etc. 

Key words: fertility, medicinal, wisdom, prophecy, good fortune, 

physical power. 

 

Eski Türkler hanların önlerine koydukları ejderha desenleri ile kötülüğü 

uzaklaĢtırabileceklerini düĢünmüĢlerdir.  

Eski çağlarda insanlar yılana, öldürücü olmasından dolayı korku ile 

karıĢık saygı göstermiĢ, birçok medeniyet yılana farklı anlamlar yüklemiĢtir. 

Bunlar özellikle doğurganlık, olumsuzluk, hekimlik, sağduyu, bilgelik, kehanet, 

iyi talih, fiziksel güç ve hız olarak sıralanabilir.  

Yılan aynı zamanda birçok efsanede ve mitolojide yerini almıĢtır. En 

bilineni de Ģüphesiz Ġstanbul Boğazı‟ndaki Kız Kulesi efsanesidir. Bir kâhin 

imparator Konstantin‟e, kızını bir yılanın sokup öldüreceği kehanetinde 

bulunur. Konstantin, bu kehanetin oluĢumuna engel olmak için kızını Ġstanbul 

Boğaz‟ında, deniz ortasına yaptırdığı bir kuleye(kız kulesi) saklar. Ancak 

kuleye gönderilen bir üzüm sepetine saklanan zehirli bir yılan, kızı sokarak 

öldürür. 

Babiller‟de ise yılan GılgamıĢ Destanı‟nda ki ölümsüzlüğün temsili 

olmuĢtur. GılgamıĢ, ölümsüzlüğü elde etmek için yeraltından ölümsüzlük otunu 

                                                           
 Türkbilim Temsilcisi, AraĢtırmacı yazar. 
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çıkarır. Ancak yılan otu yer. Bu sebeple Babiller‟e göre yılan çok yaĢayan bir 

hayvandır. Ġslam ülkelerindeki lokman hekim yiyenlere ölümsüzleĢtiren otu, 

araĢtırmaları sonunda bulur. Köprüden geçerken bulduğu otu düĢürür ve bir 

yılan yer. Bundan dolayı yılanın ölümsüzlük, yaĢama gücü ve sağlığı temsil 

ettiğine inanır. Erzurum Selçuklu dönemine ait cami Ģerefesi üzerindeki 

armadaki çift baĢlı yılan buna örnektir. 

Bu sebeple Babiller‟e göre yılan çok yaĢayan bir hayvandır. Ġslam 

ülkelerindeki lokman hekim yiyenlere ölümsüzleĢtiren otu, araĢtırmaları 

sonunda bulur. Köprüden geçerken bulduğu otu düĢürür ve bir yılan yer. 

Bundan dolayı yılanın ölümsüzlük, yaĢama gücü ve sağlığı temsil ettiğine 

inanır.  

 

Erzurum Selçuklu dönemine ait cami Ģerefesi üzerindeki armadaki çift baĢlı yılan 

 

SAĞLIĞIN SEMBOLÜ YILAN  

Yılana yüklenen en yaygın anlamlardan biride sağlıktır. Babillerden 

Asteklere, Sümerlerden Yunanlılara kadar pek çok medeniyet tarafından 

sağlığın sembolü olarak kullanılmıĢtır. Zehri ile ölümü, panzehiri ile yaĢamı 

anımsatır. Uzak Doğuda yanında eczacılığın sembolü olan Yunan Tanrıçası 

Hygea ile de anılan kâseye sarılmıĢ yılan heykeli de bu Ģifahanede bulunmuĢtur. 

Aslında Türk Ġslam eseridir  

Yılana yüklenen en yaygın anlardan biri de sağlıktır. Babillerden 

Asteklere, Sümerlerden Yunanlılara kadar birçok medeniyet tarafından sağlığın 

sembolü olarak kullanılmıĢtır. Zehri ile ölümü, panzehiri ile yaĢamı anımsatır. 

Uzak doğuda yanında eczacılığın sembolü olan Yunan Tanrıçası Hygea ile de 

anılan kâseye sarılmıĢ yılan heykeli de Çankırı da ki Ģifahanede bulunmuĢtur.  

TIPTA ROZET OLARAK KULLANILAN BĠRBĠRĠNE GEÇMELĠ 

ÇĠFT BAġLI YILAN FĠGÜRÜ; BĠNLERCE YILLIK TÜRK ĠSLAM 

MEDENĠYETĠNĠN ESERĠDĠR.  
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Çankırı TaĢmescitin kapısındadır 

 

Bu eser Çankırı da taĢ mescit olarak bilinen yapıtın kapısının üzerinde 

bulunmaktadır. Alaaddin Keykubat‟ ın emirlerinden Atabey Cemalettin Ferruh 

tarafından 1235 yılında halen ayakta olan taĢ mescit‟in müĢtemilatı içinde bir 

Ģifahane yaptırmıĢtır. Ġlk defa burada sağlığın sembolü olarak kullanılmıĢtır.  

Binlerce yıl süren Türk Ġslam medeniyetinin bir kültür ve sanat eseridir.  

 

 

Vazoya sarılı yılan Çankırı müzesindedir.  

Çankırı‟da bu kâse hakkında halk arasında Ģöyle bir söylence anlatılır; 

Horasan erenlerinden bir hekim namaz kılmaktadır. Önünde taĢ kupa ve 

kupanın üzerinde içinde süt bulunan bir tas bulunmaktadır. Rum Komutanının 

kızı hastadır. Komutan kızını bilincini yitirmiĢ durumda Ģifahanedeki tabibe 

getirir.  

Tabip o anda namaz kıldığından komutan ve askerler namazının 

bitmesini beklerler. O esnada yılan gelir kupaya sarılarak tasın içindeki sütü içer 
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ve zehrini akıtır. Rum komutan tedirgin olur ve kılıcını kaldırarak yılanı 

öldürmek ister. Namazda olan Türk Tabip, sağ elini kaldırarak yılanın 

öldürülmesini engeller.  

Namaz biter. Tabip yılanın zehrini akıttığı kâseyi alır ve bilinçsizce yatan 

hastaya bu sütü içirir. Hastanın kısa sürede bilinci açılır ve sağlığına kavuĢur. 

ĠĢte heykelin süt içen yılan efsanesiyle örtüĢmesi, heykelin ve taĢ mescidin aynı 

taĢtan yapılması, eserin Selçuklu-Türk eseri olduğunu güçlendirir. Heykel 

Ģuanda Çankırı Müzesinde sergilenmektedir. Bu eser aynı zamanda da 

eczacılığın sembolü olarak dünyanın birçok yerinde kabul görmüĢtür. 

 

SAĞLIĞIN SEMBOLÜ YILAN NASIL BELGESEL HALĠNE 

GELDĠ?  

 

Bu kültür mirasımızı araĢtırırken ulaĢtığımız bilgiler dıĢında Oğuz Ünal 

ve Onur Alp Ünal bir belgesel çekme fikri sundular.  

Çankırı Gençlik Derneği katkıları ile Ekim 2009 Devlet Planlama 

TeĢkilatı Ajans Gençlik Programlarına eylem 1,1 formatında sunulan „Sağlığın 

Sembolü Yılan Belgeseli‟ isimli gençlik projesi desteklenmeye değer bulundu. 

Romanya, Ġspanya, Danimarka ve Türkiye‟den konusunda uzman kiĢilerin 

katılımıyla Çankırı da taĢ mescit de çekildi. DVD‟leri ücretsiz dağıtılmıĢtır.  

 

TaĢa yazılmıĢ yılan sene fesi eseridir. Konya müzesinde bulunur. 

 

TÜRK TIP BĠRLĠĞĠ‟NĠN SEMBOLÜ  

Bu yapıtın içerisinde bulunan çifte yılanın Eski Türklerde saadet zinciri 

üzerinde birbirine geçmiĢ çizgilerle esere yansıtılmıĢtır. Dr. Rebi Barkin‟in 

tetkiklerine göre örgü, Türk sanat âleminin en eski örneklerindendir. Ord. Prof. 

Dr. Süheyl Ünver‟e göre bu amblem  
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Eski Türk Ġslam sanatında saadet sembolü 

 

Eski Türklerde Türkiye ve Dünya tıbbı için geçerli ve anlamlı bir 

semboldür.  

Yani tüm dünyanın kullandığı ve Orta Asya ve Mezopotamya 

medeniyetlerinde de vücut bulunan yılan sembollerinden en anlamlı ve kabul 

görür Ģekli Çankırı‟ da bulunan eser olduğu kabul edilmektedir.  

Süheyl Ünver, Selçuklu Türk Ġslam eseri olan Çankırı taĢ mescit teki bu 

birine sarılı çift yılan figürünü 1937 de Türk Tıp birliği‟nin sembolü olarak 

önermiĢ ve kabul edilmiĢtir. 1956 da aynı eser Dr. Rebi Barkın tarafından dünya 

Tıp birliği sembolü olarak önermiĢ ve kabul ettirmiĢtir.  

TaĢ mescit, Çankırı merkezde Alâeddin Keykubat zamanında emirlerden 

Ģeyh atabey Cemalettin Ferruh tarafından 1235 yılında yaptırılmıĢtır.775 yıldır 

TaĢ mescit olarak adlandırılır. Halen mescit olarak kullanılmaktadır. Bu yapıt 

halen bu binanın giriĢ kapısı üzerine monteli olarak sergilenmektedir.  

 

Çankırı 633 (1235) de Atabey Cemalettin tarafından yaptırılan Ģifahanenin giriĢine 

monte edilen semboldür. (tıbbiyeliler tıp tarihi enstitüsünün ambleminde esas yılan fi 

görülür.)  
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Sultan Alp Arsla‟nın emirlerinden Atabey Cemalettin Ferruh tarafından 1235 yılında 

yaptırılmıĢ halen cami olarak kullanılmaktadır.  

 

Evliya Çelebi, Mısır‟daki Sadi derviĢlerinin zehirli yılanları 

yakaladıklarını ve bundan tiryak ve ila yaptıklarını seyahatnamesinde 

anlatmaktadır. Yine aynı Ģekilde yılanın Antik Maya devrinde Astekler‟de ve 

Eski Çin‟de de sağlık sembolü olarak kullanıldığı bilinmektedir. 10. yüzyıldan 

itibaren ĠslamlaĢmaya baĢlayan Türkler ürettikleri sanat eserlerinde de Orta 

Asya‟dan getirdikleri stil ve semboller yaĢatmaya devam etmiĢlerdir. Örneğin 

Eski Türkler hanların önlerine koydukları ejderha desenleri ile kötülüğü 

uzaklaĢtırabileceklerini düĢünmüĢlerdir. Selçukluların Anadolu‟da yaptıkları 

DarüĢĢifaların giriĢlerine de koyulan yılan figürleri bu inanıĢın bir devamı 

olarak kabul edilmektedir. Bu figürlerin en önemlilerinden biri ise Çankırı‟da 

bulunan TaĢmescit yapıtının kapısının üzerindeki çifte yılan motifidir.  

Lokman Hekim Tarsus civarlarında bir yerleĢim yerinde hekimlik 

yapmaktadır. Kendisine bir hasta gelir hastanın muayenesinin yapar ġahın 

hastalığının ilacı bende değil der. Hasta benim hastalığımın dermanı yok diye 

kendisini dağlara atar, çaresiz dolaĢırken bir karakeçi çanak Ģeklinde bir beyaz 

tasın üzerine sütünü akıtır. Bir süre sonra siyah bir yılan gelir zehrini keçinin 

akıttığı sütün üzerine akıtır. Bu olayı hasta seyretmektedir. Hasta madem benim 

hastalığımın çaresi yok bende sürünmektense Ģu yılanın zehir akıttığı sütü 

içeyim der. Rahatsızlığı geçer ve koĢarak Lokman Hekimin yanına gelir. Sen 

benim rahatsızlığımın alacı bende yok demiĢtin, bak ben sağlığıma kavuĢtum 

der. Ben sana hastalığının ilacı bende yok dedim, nerden bilirdim bir 
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karakeçinin ak tasa sütünü akıtıp, kara bir yılanında zehrini akıtıp seninde bu 

karıĢımı içeceğini nerden bilirim der.  

 

Türk-Ġslam Medeniyetinde Yılan Sembolü  

YaĢamla yakından iliĢkilidir. Yılan El-Hayyah‟tır; bunlar Allah-ü 

Teâlâ‟nın en iyi bilinen isimlerindendir ve hayat bahĢeden, yaratmayı sadece 

yaĢamaktan çok, hem hayat veren, hem de hayatın sürekliliğini sağlayan ve hem 

hayatı uygulayan ve de hayatın kendisi olan yaĢam prensibini ifade eder. 

  

Yılanı Zehri ve Panzehiri Bir Arada  

Yılan zehrinin kendisine zarar vermesi, bünyesinde onun zehrini tesirsiz 

duruma getiren panzehirin varlığıyla izah edilmiĢ olup ve eskiden beri yılandan 

panzehir elde edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

 

Emrinde Yılanları olan Erzurum Dede  

Çorum‟da Erzurum Dede adıyla anılan Abdülkadir Geylani evlatlarından 

olan zatın emrinde yılanları varmıĢ. Yılancık, göz ağrısı ve diğer çıbanlar için 

türbeye süt götürülüyor ve burada bulunan çanaklara dolduruluyor. bu süt 

kuĢluk vakti gereken yere sürüldüğünde ise, Ģifa buluyor.  

 

Eyyüb Peygamber  

Anadolu hakkı, Ģifa verici gücün Eyyüb Peygamberle ilgili olduğuna 

inanır. Halk inancına göre, Eyyüb Peygamberin yarasına düĢen kurtlar, 

vücudunu yiyerek delik deĢik etmiĢler. Eyyüb Peygamber bu ızdıraba 

sabretmiĢ; sonunda çilesini tamamlayınca; vahyedildiği üzere topuğunu yere 

vurup vurduğu yerden çıkan su ile yıkanmıĢ. Eyyüb Peygamber yıkanırken, 

vücudunu kemiren kurtların bir bölümü sülük, bir bölümü de yılana dönüĢmüĢ. 

Bu nedenle hem sülük hem de yılanın Ģifa verdiğine inanılır.  
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SĠGARA, UYUġTURUCU ve HASTALIK RĠSKLERĠNE KARġI ÜZÜM 

ÇEKĠRDEĞĠ 

Nevzat ARTIK

 

ÖZET 

Üzüm dünyanın en çok üretilen meyvelerinden biridir. Üzüm çekirdeği; 

meyve suyu ve Ģarap üretiminde bir atık madde olup, fenolik bileĢikler 

açısından zengin bir yan üründür. Bu yan üründen gıda takviyesi üretilerek 

insan sağlığı açısından çok önemli bir ürün elde edilmektedir. Antioksidanların 

kullanımı özellikle yağ ve yağ içeren gıdaların, raf ömrünü artırmak için iyi bir 

yöntemdir. 

Anahar Kelimeler: üzüm, üzüm çekirdeği, antioksidan, fenolik 

bileĢikler, gıda takviyesi. 

 

GRAPE SEED AGAINST THE RISK OF SMOKING, DRUGS AND 

DISEASE 

ABSTRACT 

Grape is one of the world's most widely produced fruit. Grape seed is a 

disposal substance of fruit juice and wine production while also a by-product 

rich with phenolic compounds. Food supplement produced from this by-product 

is very significant and beneficial for human health. The use of antioxidants, 

especially of foods containing fats and oils, is a proper method to increase their 

shelf life. 

Key Words: grape, grape seed, antioxidant, phenolic compounds, food 

supplements. 

 

Üzüm çekirdeğinin feneolik bileĢik ve antioksidan içeriğinin yüksekliği 

olması nedeni ile son yıllarda üzerinde fazla araĢtırma yapılan bir gıda 

takviyesidir (Bakkalbası et.al,2005).Bagchi et.al,2000). Türkiye'de yetiĢen farklı 

on iki üzüm çekirdeği ekstraktlarının antioksidan potansiyelleri belirlenmiĢtir. 

Ġki farklı serbest radikal süpürücü yöntemleri, ABTS ve DPPH deneyleri ile 

üzüm çekirdeği özleri, antioksidan aktivitelerini incelenmiĢtir. Üzüm çekirdeği 

özleri toplam fenolik madde içeriği Folin-Ciocalteu yöntemi ile belirlenmiĢtir. 

Toplam fenolik madde miktarı 4778,6 mg/100 g ile 13000 mg/100 g (gallik asit 

eĢdeğeri olarak)arasında değiĢtiği belirlendi. Bu araĢtırmada Papazkarası siyah 

üzüm çeĢidinde en yüksek fenolik ve antioksidan potansiyel belirlenmiĢtir 
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(Bakkalbası et.al,2005). Bu araĢtırmada üzüm çekirdeğinde belirlenen fenolik 

bileĢikler ile ilgili bir HPLC kromatogramı aĢağıda verilmiĢtir. 

 

1, Gallic acid; 2, Catechin; 3,Epicatechin (Bakkalbası et.al,2005). 

  

Üzüm (Vitis vinifera) 65 486 235 milyon metrik ton yıllık üretim ile 

dünyanın en çok üretilen meyvelerinden biridir. Türkiye üzümde 3 650 000 Mt 

(FAOSTAT, 2004) tahmini üretimi ile dünyanın altıncı en büyük üreticisidir. 

Üzüm çekirdeği; meyve suyu ve Ģarap üretiminde bir atık madde olup fenolik 

bileĢikler açısından zengin bir yan üründür. Bu yan üründen gıda takviyesi 

üretilerek insan sağlığı açısından çok önemli bir ürün elde edilmektedir. 

Antioksidanların kullanımı özellikle yağ ve yağ içeren gıdaların, raf ömrünü 

artırmak için bir iyi bir yöntemdir. Günümüzde, bu sentetik antioksidanlar gibi 

gıdalarda kullanımı kısıtlı toksikolojik etkileri olduğu Ģüphesi bulunan, özellikle 

bütillenmis hidroksianisol (BHA) ve bütillenmis hydroxytolune (BHT) gibi 

sentetik antioksidanların yerine bitkisel doğal antioksidan kullanımına giderek 

artan bir ilgi mevcuttur(Mavadi ve Salunkhe, 1995). Antioksidan aktivite bir 

antikanser göstergesidir (Tsai ve ark., 2005). 

Üzüm çekirdeği bileĢiminde; polifenoller gallik asit, monomerik flavan-

3-ol katesin, epikatesin, gallokatesin, epigallokatesin, epikatesin ve 3-O-gallat 

ve pProsiyanidin dimerler, trimerler ve daha yüksek polimerize prosiyanidinler 

da dahil olmak üzere, esas olarak flavonoidler bulunmaktadır. Üzüm çekirdeği 

ekstraktı erken yaslanmayı engelleyen ve vücudu koruyan güçlü bir antioksidan 

olarak bilinmektedir. Üzüm çekirdeği polifenoller elde edilen farmakolojik ve 

nutrasötik faydaları serbest radikal elemine etme kapasitesi bulunmaktadır 

(Bakkalbası et.al,2005). 

Vücudumuzda kanser ve kalp gibi hastalıklara yakalanmamak için bir 

savaĢ veriyoruz. Kontrol edilmesi gereken düĢmanlardan biri de serbest 

radikallerdir. Serbest radikaller somatik hücrelere ve bağıĢıklık sistemine 

saldıran moleküllerdir. Antioksidanlar da bu serbest radikallerin etkilerini 
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nötralize eden, kanser, kalp hastalıkları ve erken yaslanmaya neden olabilecek 

zincir reaksiyonlarını engelleyen moleküllerdir. 

Üzüm çekirdeğinin kalp hastalığı riskini azaltma özelliği vardır (Shi ve 

ark., 2003) tarafından üzüm ve Ģarap içinde fenolik bileĢiklerin in vitro düĢük 

yoğunluklu lipoprotein (LDL) oksidasyonunu engellediği belirtilmiĢtir. 

SERBEST RADĠKALLER VE SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMĠ 

Serbest radikalleri önlemede çok önemli olan üzüm çekirdeğinin 

öneminin anlaĢılması için serbest radikallerle iliĢkili bazı özelliklerin bilinmesi 

çok önem taĢımaktadır. Oksidasyona neden olan serbest radikaller temel olarak 

oksijen kaynaklı metabolitler, (süperoksit anyonları O2-, hidrojen peroksit 

H2O2, hidroksil radikali OH0) hipoklorik asit, kloraminler, azot dioksit, ozon 

ve lipit peroksitlerdir. Bunlar organizmalar tarafından hücre içinde 

mitokandriyal solunum zincirinde, ya da hücre dıĢında, özellikle de fagositler 

tarafından oluĢturulur. Serbest radikal oluĢumuna sigara ve uyuĢturucu madde, 

herbisit ve pestisitler, çözücüler, petrokimya ürünleri, ilaçlar, güneĢ ısınları, X-

ısınları, gıdalarda bulunan bazı bileĢikler neden olmaktadır. Ayrıca aĢırı fiziksel 

aktivite de oksijen kullanımındaki artıĢla beraber serbest radikal oluĢumuna 

neden olmaktadır. 

SERBEST RADĠKALLER 

Kuantum kimyasına göre ancak iki elektron bir bağın yapısına girebilir. 

Ayrıca iki elektronun ters dönüĢ doğrultusunda olması gerekmektedir. Yani 

yukarıya doğru dönen bir elektronun esi aĢağıya doğru dönen bir elektrondur. 

Elektron çiftleri oldukça kararlıdır ve insan vücudunun neredeyse tüm 

elektronları elektron çifti halinde bulunur. Bir bağ koptuğunda elektronlar ya 

birlikte kalır (ikisi de bir atoma katılır) ya da ayrılırlar (biri bir atoma, diğeri 

diğerine). Eğer birlikte kalırlarsa oluĢan atom bir iyon olur, eğer ayrılırlarsa da 

serbest radikaller oluĢur. Bu eĢleĢmemiĢ elektronlar yüksek enerjilidir ve 

eĢleĢmiĢ elektronları ayırıp islerine engel olurlar. Bu iĢlem serbest radikalleri 

hem tehlikeli hem kullanıĢlı yapar. 

Serbest radikaller yasam için gereklidir. Elektron transferi enerji üretimi 

ve pek çok diğer metabolik iĢlevde temel oluĢturur. Ama eğer zincir reaksiyonu 

kontrolsüz bir davranıĢ gösterirse hücrede hasarlara neden olur. Bilim adamları 

1954'lerden beri serbest radikallerin yaslanma ve dejeneratif hastalıklara neden 

olduğunu bilmektedirler. Çoğu elektronlar çift halde bulunurken, serbest radikal 

bu elektronları birbirinden ayırarak reaksiyonu durdurur. Ama sonuçta serbest 

radikal kendine bir çift elektron alarak elektron çifti haline geçer, diğer elektron 

serbest radikal oluĢturur. 

Antioksidanlar ise serbest radikaller için kolay bir elektron hedefi 

oluĢturur. Bağlanan serbest iki serbest radikali birleĢtirerek nötralize edebilme 

özelliğine sahip bir enzime (glutathiyon peroksidaz, katalaz, süperoksit 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM EKĠM 2013 

 

184 
 

dismutaz) taĢınana kadar radikalle stabil bir yapı oluĢturur. Eğer serbest 

radikaller nötralize edilmezlerse vücutta ciddi hasarlara neden olabilirler bu 

zararlı etkiler Ģunlardır: 

• hücre membranı proteinlerini yıkarak hücreleri öldürmek, 

• membran lipit ve proteinlerini yok ederek hücre membranını sertleĢtirip 

hücre fonksiyonunu engellemek, 

• nuklear membranını yararak nukleustaki genetik materyale etki edip 

DNA'yı kırılma ve mutasyonlara açık hale getirmek, 

• bağıĢıklık sistemindeki hücreleri yok ederek bağıĢıklık sistemini 

zorlamak. 

Bu etkiler oksidatif stres olarak bilinen DNA mutasyonları, hücre 

ölümleri ve hastalıkları gibi hasarlara neden olur. Peki serbest radikaller bu 

hasarları nasıl verirler? Bu sorunun cevabı çok çeĢitli mekanizmalara 

dayandırılabilmekle beraber en temel etkileri, lipit peroksidasyonu, proteinler 

arasında disülfit bagı olusumu ve DNA hasarıdır. 

a) Membran Lipitlerinin Peroksidasyonu:Bu, serbest radikaller 

hücrenin membranına saldırdıklarında gerçekleĢir. Serbest radikaller, hücre 

membranının stabilizasyonunu ortadan kaldırarak, hızlı hücre ve doku 

bozulmalarına neden olurlar. 

b) Disülfit Bağı OluĢumu: Glutatyon (GSH) gibi tiyollerin (R-SH) 

oksidasyonu tiyol ve oksijen radikallerinin oluĢumuna neden olur. Her ne kadar 

hidroksil radikallerinden daha zayıf olsalar da tiyol radikalleri bazı biyolojik 

sorunlara neden olurlar. Bunlar sülfür merkezli radikallerdir (RSH) ve 

proteinlerdeki homolitik fisyon (sülfürlerin karĢılıklı bağlanması) reaksiyonları 

disülfit bağını oluĢturur. Bu da proteinlerin konfigürasyonlarını bozarak 

vücuttaki metabolik aktivitelerini engeller. 

c) DNA Hasarı: Bir canlının elektromanyetik, ultraviyole ve X-ısınlarına 

maruz kaldığı sırada DNA, hidroksil radikallerinin de saldırısına uğrayabilir. 

Serbest radikal etkisiyle DNA'nın yapısının değiĢmesi mutasyonlara ve hatta 

canlının eĢey hücrelerindeki mutasyona bağlı olarak döllerin ölmesine neden 

olur. 

Vücuttaki en temel serbest radikaller aĢağıda verilmiĢtir: 

a)SÜPEROKSĠT RADĠKALLERĠ 

Süperoksit radikalleri hücrede enerji metabolizmasında oksidasyon 

sırasında ya da oksidazlar gibi bazı enzimlerin aktivitesi sonucu oluĢurlar. 

Asagıdaki reaksiyonlar oluĢumlarını açıklar: 

Süperoksit radikalleri süperoksit dismutaz adı verilen bir enzimle inaktive 

edilirler: Süperoksit radikali iki mekanizmayla çalıĢırlar. Bu fagositlarin 
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bakterisit etkilerinin temel mekanizmasıdır. Aynı zamanda yangı 

reaksiyonlarında normal dokulara bile zarar verebilecek bir aracılardır. 

b)HĠDROKSĠL RADĠKALLERĠ 

Hidroksil radikalleri birkaç yolla oluĢur. Suyun hidroliziyle ya da 

parçalanmasıyla hidrojen radikalleri ve hidroksil radikalleri oluĢturabilir: Aynı 

zamanda hidrojen peroksit ve demirin birleĢmesiyle oluĢabilir (Fenton 

reaksiyonu): Diğeri de Haber-Weiss reaksiyonudur: Hidroksil radkilleri en 

reaktif serbest radikallerdir ve vücuttaki serbest radikal hasarının en önemli 

sorumlularıdır. 

c)NĠTRĠK OKSĠT (NO•) 

Nitrik oksit hücresel patofizyolojide önemli bir rol oynayan çözünebilir, 

serbest radikal gazıdır. Vazodilatör mesajı endotelyumdan düz kasa taĢıyan bir 

enerji aktarıcısı olarak, sentral ve periferal sinirsel aktarımda ve bağıĢıklıkta 

aktif rol alır. Sonuçta hücrede ve hücre dıĢında taĢınan NO• miktarı çok 

hassastır. 

SERBEST RADĠKALE BAĞLI HASTALIKLAR 

Serbest radikaller vücudun hastalıklara karsı direncini vücudu saran 

organizmaları yok ederek arttırır. Buna karsın fazla üretildiğinde vücuttaki bazı 

yerlere de hasara neden olarak hastalıklara yol açar. Serbest radikal 

reaksiyonlarının neden olduğu hastalıklarda giderek bir artıĢ olmaktadır. Bu 

serbest radikal hastalıkları üç grupta toplanabilir: 

1. genetige bağlı (Fanconi's anemia, bloom syndrome) 

2. çevresel bileĢenler (is hastalıkları, zehirlenmeler, virus ve bakteriyal 

enfeksiyonlar) 

3. hem genetik hem de çevresel (bronsial astım, diabetis mellitus, kanser, 

kardiovasküler hastalıklar ve diğerleri) 

SERBEST RADĠKALLERDEN KORUNMA 

Serbest radikallerdeki aĢırı yüklenme vücut için tehlike oluĢturur. Ancak 

vücudun iĢlevlerini görebilmesi ve hastalıklardan korunabilmesi için de 

gereklidirler. Serbest radkiller vücutta çok hassas bir dengeyle kontrol 

edilmektedirler: 

Serbest Radikalleri Yok Eden Enzimler 

• süperoksit dismutaz: Hücre içinde mitokondride doğal olarak bulunan 

bir enzimdir. Süperoksit radikallerini daha az reaktif olan hidrojen peroksit 

formuna çevirirler. 

• katalaz: Ġnsan hücrelerindeki peroksizomlarda bulunur. Hidroksil 

radikallerinin oluĢumunu önlemek için hidrojen peroksiti suya ayrıĢtırır. 
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• glutatyon peroksidaz: Redükte glutatyonun (GSH) -SH grubundan, su 

oluĢturmak için hidroksil radikali ya da hidrojen peroksitle birleĢmek üzere 

hidrojen çıkartmasını sağlar. 

• Sülfhidril proteinleri ve diğer serum proteinleri: Organik peroksitleri 

ve hidroksil radikallerini zararsız kimyasallara dönüĢtürürler. 

ANTĠOKSĠDAN BĠLEġĠKLER 

Flavonoidler, beta-karoten, askorbik asit ve alfa-tokoferol gibi 

antioksidanların serbest radikallerin neden olduğu oksidasyonları önlediğini 

vitro ve in vivo çalıĢmalarla gösterilmiĢtir. Bunların dıĢında taurin, bilirubin ve 

ürik asit de bilinen doğal antioksidanlardır. Sütte, karaciğerde ve böbrekte 

bulunurlar. Diğerleri gibi bunlar da serbest radikal oluĢumunu önlerler. 

ÜZÜM ÇEKĠRDEĞĠ BĠLEġĠMĠ 

Üzüm çekirdeği doğal olarak flavonoidler açısından zengin zengin bir 

kaynaktır. Gallik asit, önemli bir fenolik asit, monomer cinsi örneğin, (+) gibi 

flavan-3-ol-katesin, (-)-epikatesin ve bunların Polihidroksi içeren Gallatlar ve 

prosiyanidin flavan-3-ol birimleri, dimer, trimer ve ana flavonoidlerdir [. 

Bakkalbası et.al,2005). 

Ġnsan sağlığı ve hastalık önleme açısından ve üzüm çekirdeği 

proantosiyanidin ekstresi üzerinde yapılan bir araĢtırmada(:Bagchi et.al.2000) 

Flavan-3-oller potansiyel faydalı, çok sayıda tıbbi özellikleri 

bulunmaktadır. Monomerik flavan-3- ollerantioksidanve serbest radikal 

gidericietkiye sahiptir [Bakkalbası et.al,2005).Antihepatoxic ve antiviral , 

antikarsinojenik , kardiyoprotektif ajanlardır.. Prosiyanidinler, antioksidanetkili, 

serbest radikal giderici, kalbi, antikanserojen östrojenik, antihipertansif, 

mütajen, bir anti-inflamantory ve antiviral, antivasodilator,antialerjik, 

immünostimülan ve vit C etkisi göstermektedir. Fosfolipaz bazı istenmeyen 

enzimatik faaliyetleri inhibe eder(Bakkalbası et.al,2005). 

Serbest radikaller; artrit, hemorajik sok, ateroskleroz, yas ilerledikçe; 

iskemi ve birçok organların reperfüzyon yaralanması, Alzheimer ve Parkinson 

hastalığı, mide-bağırsak bozuklukları, tümör promosyonuyla ve kanser ve AĠDS 

dahil olmak üzere insanlarda yüzden fazla hastalıklara neden olmaktadırlar. 

Antioksidanlar, serbest radikal temizleyiciler güçlü ve neoplastik 

inhibitörleri olarak hizmet vermektedir. Sentetik ve doğal antioksidanlar çok 

sayıda insan sağlığı ve hastalık önleme üzerinde yararlı etkileri incelenmiĢtir. 

Bununla birlikte, antioksidanlar yapı-aktivite iliĢkisi, biyoyararlanım ve tedavi 

edici etkinliği çok farklıdır. Oligomerik proantosiyanidin bu açıdan çok 

önemlidir ve üzüm çekirdeği bileĢiminde yüksek düzeyde bulunmaktadır. 
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Üzüm çekirdeği özü (GSE) ve oligomerik proantosiyanidinler (OPC‟ler) 

antioksidan özellikleri tartıĢmaya yer bırakmayacak bir Ģekilde 

taĢımaktadırlar((Ariga et.al,1990; Bagchi et.al.2000;, Bagchi et.al.1997; 

Bagchi1998, Bouhamidi,1998; Da Silva,1990; Masquelier1981 Morel; . 

Nuttall,1998; Rong1994; Van Jaarsveld et.al,1996). 

Serbest radikallerin verdiği zararların ve oksidatif stresin azaltılmasındaki 

etkileri, araĢtırmacılarda, bu ürünün kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve 

yaslanma ile bağlantılandırılan bir dizi kronik hastalık riskinin azaltılmasına 

yardımcı özellikte etkili olabileceği kanaatini yaratmaktadır. OPC üzerinde 

yürütülmüĢ çalıĢmaların büyük çoğunluğu hücre kültürü Ģartlarında (deney 

tüpünde) ve hayvanlar üzerinde gerçekleĢtirilmiĢ olmakla birlikte, edinilen 

sonuçlar son derece cesaretlendiricidir. Bir laboratuvar çalıĢmasında OPC‟nin 

kemoprotektif (kanserle mücadele) özellikleri meme kanserli ve akciğer 

kanserli insan hücreleri üzerinde test edilmiĢtir. Sonuçlar OPC‟nin kanserli 

hücrelerde sitotoksisiteyi (kanserli hücre ölümü) artırmakta etkili olduğunu 

göstermiĢ, üstelik bu arada normal ve sağlıklı hücrelerin büyümesi ve 

dayanıklılığı sürdürülebilmiĢtir. Hücreler üzerindeki bir baĢka çalıĢmada, 

OPC‟nin hücreler üzerindeki hasarlar, DNA‟lar üzerindeki hasarlar ve tütün 

(sigara gibi) kullanımı nedeniyle oluĢan hücre ölümlerini önlemedeki etkileri 

araĢtırılmıĢtır. Deney sonuçları tütüne maruz kalan dokularda oksidatif hasar ve 

apoptosis (hücre ölümü) oluĢtuğunu göstermiĢ, ve bu zarar C ve E vitaminleri 

ve üzüm çekirdeği özü gibi antioksidanlarla % 10 ila 85 arasında değiĢen 

oranlarda azaltılabilmiĢtir. Üzüm çekirdeği özü tek basına alındıklarında C ve E 

vitaminlerinden 20 ila 50 kat arası daha etkili bir ürün olarak kendini göstermiĢ 

ve vitamin alımının OPC ile bir arada yürütülmesi halinde hücre hasarı ve 

ölümünün daha da etkili bir Ģekilde önlenebildiğini ortaya konulmuĢtur . Üzüm 

çekirdeği özünün antioksidan potansiyeli hayvanlar üzerinde yürütülen bir dizi 

çalıĢma ile doğrulanmıĢtır. Bunlardan birinde, tavĢanlar üzerinde yüksek 

kolesterol içeren bir diyet uygulanmıs, bir grup tavsana aynı süreçte Üzüm 

çekirdeği özü verilirken diger gruba verilmemistir. Tavsanların kolesterol 

düzeylerinde herhangi bir degisiklik kaydedilmemis ise de, Üzüm çekirdeği özü 

verilen tavsanlarda zararlı özelligi bulunan kolesteril ester hidroperoksidleri ve 

aortik malondialdehid (MDA) düzeyleri daha düsük çıkmıstır. Kolesteril ester 

hidroperoksidleri ve aortik malondialdehid (MDA) narin kan damarcıklarının 

çizgilerine ciddi zararlar verebilmekte ve ateroskleroza yol açabilmektedir. 

Bu deneyde, immünohistosimik analizler aterosklerotik lezyonları 

oluĢturan kolesterol türü olan oksidize LDL miktarlarında da bir azalma ortaya 

koymuĢtur. Ġnsan plazması kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢ bir baĢka çalıĢmada, 

plazmaya katılmıĢ olan Üzüm çekirdeği özü ile LDL‟nin oksidasyonunun 

önlenmesi de mümkün olmuĢtur. Bu da üzüm çekirdeği özünün aterosklerozun 

önlenmesinde de faydaları olabileceğini akla getirmektedir. Üzüm çekirdeği özü 

kullanılarak insanlar üzerinde yürütülmüĢ nadir deneylerden birinde, 5 gün süre 
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ile günde 300mg Üzüm çekirdeği özü kandaki toplam antioksidan kapasitesinde 

(TAC) kayda değer artıĢlara sebep olmuĢtur. GerçekleĢtirilen bazı epidemiolojik 

ve vaka bazında çalıĢmalar günde 1-2 bardak kırmızı Ģarap tüketen kiĢilerin 

kalp hastalıkları ve muhtemelen bazı kanser türleri açısından daha düĢük risk 

altında olduklarını göstermiĢtir. Bu tür çalıĢmalar sağlık üzerindeki muhtemel 

etkileri sadece ima eder mahiyettedir. Ancak baĢka çalıĢmalar kırmızı Ģarabın 

fenolik bileĢenlerinin pek çoğunun kanda tutulduğunu, LDL kolesterolü ile 

iliĢki içine girdiğini ve LDL‟nin oksidasyon eğilimini azalttığını ortaya 

koymaktadır. Bu da kırmızı Ģarabın kalbi koruyucu etkisini açıklayıcı mantıklı 

bir aksiyon iliĢkisi oluĢturmaktadır. Son olarak, çoğu tavĢanlar ve fareler 

üzerinde yürütülmüĢ olan daha küçük çaplı çalıĢmalar, Üzüm çekirdeği özünün 

enflamasyonun azaltılmasında, kan dolaĢımının artırılmasında ve kan 

damarlarının dengesinin muhafazasında da etkisi bulunabileceğini 

düĢündürmektedir. 

• Antioksidan (Ariga et.al,1990; Bagchi et.al.2000;, Bagchi et.al.1997; 

Bagchi1998, Bouhamidi,1998; Da Silva,1990; Masquelier1981; Morel; . 

Nuttall,1998; Rong1994; Van Jaarsveld et.al,1996) 

• Kalbi korumaya yardımcı (ateroskleroz riskinin azaltılmasına yardımcı) 

( Kakegawa et.al.,1985) 

• Kanser riskini azaltmaya yardımcı (Devi, and Ambika,1993; 

Habtemariam 1997; Huynh and Teel,2000;Palma and Taylor,1999) 

• Damarları güçlendirmeye yardımcı (daha güçlü kan damarları) 

(Bouhamidi et.al,1998; Fitzpatrick et.al.1998,Hasegawa,2000; 

Robertert.al.,1990) 

• Edemayı azaltmaya yardımcı (enflamasyon, yanma hissi/vücutta 

ĢiĢkinlik) (Cheshier et.al.1996;,3 Putter et.al,1995) 

• Göz sağlığını güçlendirmeye yardımcı (maküler bozulma ve katarakt 

riskini azaltmaya yardımcı) (Bouhamidiet.al.,1998) 

 

SONUÇ ve ÖNERĠ 

Üzüm çekirdeği çok etkili bir antioksidan olup insan sağlığı açısından 

çok önem taĢımaktadır. Serbest radikallerinin uzaklaĢtırılması açısından çok 

önemli bir gıda maddesidir. Özellikle sigara içen ve uyuĢturucu kullanan 

insanların üzümü çekirdeklerini çiğneyerek tüketmesi veya üzüm çekirdeğini 

gıda takviyesi olarak tüketmesi çok önem taĢımaktadır. SĠGARA, 

UYUġTURUCU ve HASTALIK RĠSKLERĠNE KARġI ÜZÜM ÇEKĠRDEĞĠ. 
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EDĠTÖRE MEKTUPLAR 

 

DÜNYANIN BÜYÜSÜ BOZULURKEN YAġANAN ETĠK SORUNLAR 

Sabri BÜYÜKDÜVENCĠ

 

Büyü, büyücü, büyülenmek, büyülemek, büyü yapmak, büyü bozmak, 

büyü bozdurmak ve benzeri terim ve ifadeler kültürümüzde oldukça yaygın. Din 

ve gelenekle anılan bir Ģey büyü… Oysa önemli olan büyünün büyüsünü 

bozmak… 

KonuĢmamda büyünün büyüsünün bozulma sürecini gündeme getirmeye 

ve bu bağlamda ortaya çıkan bazı sorunları tartıĢmaya çalıĢacağım.Max 

Weber‟in „dünyanın büyüsünün bozulması‟ diye nitelendirdiği Ģey, hem siyasi 

hem de dini sistemlerin iddialarının kutsallıktan ve mistisizmden 

arındırılmasıdır. Kilisenin siyasi düzen üzerindeki kontrol ve etkisinin devre 

dıĢı bırakılmasıdır. Böylece „büyü bozma‟ süreci kaçınılmaz olarak dini inanç 

ve geleneğe düĢman olmuĢtur… Bu bağlamda, Aydınlanma projesi, dünyanın 

büyüsünü bozma projesidir. Büyüsü bozulmuĢ önceki dünyada insanlar gerçek 

Ģeylerin ve olayların arkasında baĢka bir Ģeyin olduğunu varsayıyorlardı. 

Friedrich Schiller, 1788‟de yazdığı „Yunan Tanrıları‟ adlı Ģiirinde 

tanrıların içinden atıldığı, çıkarıldığı doğa ifadesini kullandığında, 

çoktanrıcılığın sonunun gelmesine yas tutuyor diye eleĢtirilmiĢti. Schiller, 

„dünyanın kutsalsızlaĢtırılması‟ndan söz eder. Max Weber bunu „dünyanın 

büyüsünün bozulması‟ olarak çevirmiĢtir… 

„Dünyanın kutsalsızlaĢtırılması‟ terimini iki anlamı vardır; birincisi, 

dünya ne tanrının bir parçasıdır ne de onunla belirlenebilir. Ġkinci olarak, 

„KutsalsızlaĢtırma‟ demek, dünyada bulunabilecek tanrısal izlerin olmadığıdır. 

Bilim ve teknolojideki geliĢmeler dünyayı büyüsüzleĢtirdi. Lévinas‟a göre 

„kutsal, gözlemlenmesinde asla yakına getirilemeyen dokunulmaz bir 

Ģeydir..Gökyüzüne doğru yukarı kaldırılan bakıĢ dokunulmazla karĢılaĢır: 

kutsal. „Dokunulmaz, bir yasaklamanın adı olmadan önce bir imkansızlığın 

adıdır. 

Buna dünyanın yitimi diyelim… Modern teknoloji ve endüstri tarafından 

yapılan „yeryüzüsüz dünya… Zeminsiz ve dünyasız modern insanın hayatı… 

Dünyanın kutsallığı kutsalsızlaĢtırıldı. Bir baĢka deyiĢle, insanlar dünyayı 

putlaĢtırmanın büyüsünden kurtuldu… Ya da insan dünyadaki kutsalın 

hükmünden kurtuldu… ġayet yıldızlara bakmak bir zamanlar tapınmak 

anlamına gelmiĢse, putperestlik olmuĢsa, gökyüzü kutsalın mekanıysa (dua 
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ederken eller yukarıya kaldırılır), o zaman uzay yolculukları „putları‟ 

sıradanlaĢtırdı… Onları birinin üzerlerinde yürüdüğü taĢlar olarak gösterdi… 

Kutsal kubbenin, „dokunulmayan „ göksel cisimleri, onları ayağı altına alan ve 

çiğneyen insanın eriĢimine koyan teknolojinin kutsal-sızlaĢtırıcı faaliyetiyle 

kirletildi… Kutsallıkları lekelendi… Uzaya giden ilk insan Sovyet kozmonot 

Yuri Gagarin… Ay üzerinde yürüyen ABD‟li astronot Armstrong… Ve 

teknolojinin insanı dünyadan ve yerden kurtaran gücü… Yerin hakikatinden 

uzayın hakikatine fırlatılmak… Modern temelsizlik… Yersiz- yurtsuzluk… 

Böylece insan yerdeki köklerinden soyutlandı… Yerin tikelliklerinden 

ufuksuz uzayın sonsuzluğuna yelken açtı… Bizi biçimlendiren yerden kurtuluĢ, 

aynı zamanda kimliklerin hakikatinden de kurtuluĢtur. Böylece teknoloji bizi, 

yeri, yeryüzünü çevreleyen hurafelerden ayırdı… Artık insanı, onu çevreleyen 

hakikatlerin dıĢında algılamak söz konusu… Nietzsche buna „doğru‟ dünyanın 

masal oluĢu der… 

 Kısaca, insanın yazgısını kendi ellerine alma çabası modernitenin özünü 

oluĢturur. Modern- öncesi dönemde toplum hayatı, kilise ve geleneklerin 

oluĢturduğu gizemli ve mistik atmosferle „büyülenmiĢ‟ bir yapıya sahipti.. 

Aydınlanmayla birlikte rasyonalite, usçuluk toplumsal iliĢkilere egemen olmaya 

baĢladı… Ġktidar kavramı sekülerleĢtirildi; pozitif hukuk geliĢti, zorunlu laik 

eğitim devreye girdi… Ulusçuluk temelinde yeni toplum biçimleri 

oluĢturuldu… Feodal ekonomik iliĢkiler dönüĢürken, herkesin kendi, çıkarını 

kolladığı piyasa toplumunda Hıristiyanlığın kardeĢlik sevgisine de pek yer 

kalmadı… 

Ancak pek çok insan büyüsü bozulmuĢ bir dünyaya katlanamadı… Bu 

nedenle çeĢitli „yeniden büyülenme‟ arayıĢlarına yöneldi… Aydınlanmanın 

yıkmak istediği mitler, bilimin her Ģeyi belirleyen yapısıyla yeni biçim ve adlar 

içinde devam etti… ÖzgürleĢme projesi bir tahakküm projesine dönüĢtü…  

Kendinden önceki dönemin büyüsünü bozma projesi olan Aydınlanma kendi 

büyüsünü oluĢturdu… Adorno ve Horkheimer‟a göre, toplumun tek yanlı 

rasyonalizasyonu insanı kendine yabancılaĢtırdı… Ve bürokratik bir biçimde 

düzenlenmiĢ „çelik bir kafes‟e tıkadı… Tanrılardan kurtulmayı hedefleyen 

insan, bu kez yeni tanrıların (patronların) egemenliği altında aynı düzeni 

sürdürdü… 

Modernite, insanlara mutluluk, toplumlara düzen ve sorunlara çözüm 

getiremedi… Ve onun da büyüsü bozuldu… Bu büyünün bozulmasında bir çok 

faktör arasında küreselleĢme önemli bir yer tutmaktadır çünkü küreselleĢme, 

modernitenin dayandığı ekonomik ve kültürel düzene karĢı bir baĢkaldırı 

hareketidir… Aynı zamanda da bugüne kadar var olan dünyayı algılama ve 

kavrama biçimlerimizi yerinden eden epistemik (bilgisel) bir kırılmanın da 

yankısıdır… Yaygın etik kodlar sorgulanmaya ve aĢılmaya baĢlandı… Kısaca, 
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bugünkü etik sorunların kaynağını da bu çerçevede ele almak gerektiğini 

düĢünüyorum… 

KüreselleĢme olgusu beraberinde dünyayı özerk yapılardan, monadik 

mekanlardan oluĢan bir bütün olarak düĢünmeyi olanaksızlaĢtırdı… Yani, 

küreselleĢmiĢ bir dünya demek, mekanı olmayan bir kültür düĢünmek demektir. 

Gösterge ve değerlerin yerlerinden edilmesi, evrenselleĢmenin ortadan kalkması 

ya da evrensel denilen değerlerin yetkelerini ve meĢruiyetlerini yitirmesi… Söz 

gelimi, özgürlük, demokrasi ve insan hakları gibi kavramların geçmiĢ 

evrenselleĢmenin hayaletleri olarak görünmesi… 

Bu ve benzeri oluĢumlar 21. Yüzyılda etiğin karĢı karĢıya kaldığı 

sorunların da temelini oluĢturmuĢtur. Bu sorunların baĢında „temsil‟ sorunu ve 

buna bağlı olarak „anlam‟ sorunu gelir. Temsil sorunu Batı düĢünce 

sistematiğinin yapısıyla yakından iliĢkilidir; belli bir merkezi temel alarak 

iĢleyen sistematik; her Ģey buradan çıkıĢını alıyor, sürekli buraya dönüĢ 

yapılıyor ya da gönderme… Bazen buna tanrı, bazen akıl, b ilinç denilmiĢtir… 

Anlamın olanaklı olabilmesi için böyle bir merkez zorunludur… Belirli bir 

merkezin yokluğunda anlam belirsizleĢiyor ve çoğullaĢıyor… Oysa modernite 

devrimi bir „anlam‟ devrimiydi… Gerçek olanı temsil etmeye ve yorumlamaya 

çalıĢan kuramsal ve sanatsal tasarılarla yol alan bir devrim… 

Anlam denen Ģey aslında bir sözcüğün diğer sözcüklerle bir iliĢki ağı 

içinde ortaya çıkıyor. Kullandığımız sözcükler yalnızca diğer sözcüklere 

gönderme yapıyor… Ģeylere ya da düĢüncelere değil… Bir sözcük diğer 

sözcüklerle bağlantı içine sokulmadan tanımlanamaz. Bu durum „doğru‟ 

anlamın kaynağı sorununu kökten bir sorunsala dönüĢtürüyor… Anlam yorum 

oluyor… Bir köken, bir hakikat aramak yerini sınırsız yaratıma bırakıyor… 

Anlamın yıkımı bunun bir diğer adıdır… 

Modernliğin politikası ve felsefesi baĢkalığın, ötekiliğin nötrleĢtirilmesi, 

aynı veya özdeĢlik politikası içinde asimile edilmesi, soğurulması olmuĢtur. 

Mevcut varlığın ontolojik değeri bedene, Ģehre, ana toprağa, sabit bir 

belirlenmiĢliğe bağlanmıĢtır. Modern özne, temelde hem sosyal hem de 

mekansal sınırlarla belirlenmiĢ bir özneydi… Sınırın ötesinde kalanlar 

ötekilerdi… Ötekiler, kültürel, dinsel, sosyal, ekonomik denklemlere 

indirgenerek anlamlaĢtırılmıĢtı… Kültürel, ve tarihsel bir form içinde 

giydirilerek, donatılarak tekil kimlikleri gizlenmiĢ, maskelenmiĢti… Peki 

„öteki‟ni, baĢkasını sildiğimizde ya da kendimize benzetmeye çalıĢtığımızda 

geriye ne kalır? Hala ahlaklı özne olabilmemiz, kalabilmemiz ne ölçüde 

olanaklıdır? Tüm modernite tarihi bu „geriye kalan‟ın yaptıklarına bir yanıttır. 

Geriye kalana bir ad vermek gerekirse, buna olsa olsa „Ģeytani ahlaklılık‟ 

denebilir… Auschwitz toplama kampı bu Ģeytani olanın dönüĢüdür. Ya da daha 

önemlisi, bu Ģeytani olanın normalleĢmiĢ olmasıdır… HiroĢima ve Nagasaki‟nin 

bombalanmasının, her iki taraftan da çok daha fazla insanın ölmesini 
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engellemek amacıyla olduğu ileri sürüldü… Bir baĢka deyiĢle, en düĢük 

maliyetli sonuç tercih edildi… Maliyetler insan yaĢamıyla hesaplandı… Ahlaka 

yeni bir ölçüt eklendi; maliyet hesabı… Kısaca, sonsuza duyulan susuzluğu, 

geçici olana duyulan susuzluğa dönüĢtüren modernite beraberinde yeni ahlaksal 

değerler üretti… Ussal bir söyleme ve özgürlüğe dayalı bir ahlak anlayıĢı… 

Toplum da usa ve evrensel insanlık idesine dayalı olarak, toplumsal anlaĢmayı 

bozacak tüm güçleri bastırmak, etkisiz kılmak için Ģiddet uygulamasını uygun 

gördü… Böyle bir yapı içindeki bireyi de, dar, bencil, öznel davalar adına 

uygulanan Ģiddetten nefret eden ama toplumun genel refahı ve çıkarına hizmet 

eden Ģiddeti onaylayan, hatta seven bir insan olarak biçimlendirdi, eğitti… Tüm 

usdıĢılıklar eleĢtiriyle törpülendi, etkisizleĢtirildi… Modernitenin düĢlediği 

„temiz‟, „aydınlanmıĢ‟ mekanın zemini böylece hazırlandı… AydınlanmıĢ 

mekanı kirleten tüm Ģiddetler düzene sokuldu. Ötekinin bu mekana 

girebilmesinin koĢulu, marjinalleĢmesi ve kirlerinden arınmasıyla olasıydı… Ve 

modernitenin hamamında bunun için çeĢitli Ģiddetler uygulandı… 

uygulanmakta… Bir çıkmaz söz konusu; korku, kıskançlık, açgözlülük, hırs ve 

yarıĢma üzerine kurulu bir toplumsal yapı olsa olsa ahlaksızlık üretir. Ahlak 

arayıĢları da zaten bunun meĢrulaĢtırılmasıdır. Buradaki sorun, üretilen 

ahlaksızlıkların bir kısmının egemen bir ahlaka dönüĢmesi, ahlaksızlığın ahlak 

olmasıdır… 

Belli açılardan resmini çizmeye çalıĢtığım büyüsü bozulmuĢ böylesi bir 

dünyada etik olanaklı mıdır? Ya da nasıl bir etik? Sorusu doğal olarak büyüsü 

bozulmuĢ bir etik akla getiriyor… KuĢkusuz etiğin içinde bulunduğumuz 

büyüsü bozulmuĢ bir dünyada bir takım çıkmazları, açmazları, sınırlılıkları söz 

konusu… Etik dendiğinde genelde eyleme yol gösteren genel yasalar anlaĢılır… 

YaĢamımı yaĢarken, kararlarımı alırken eylemimi yönetecek kuralları, ölçütleri 

belirleme çabası… Ben konuĢmamda uygulamayla ilgili etik sorunlardan çok 

etiğin etikselliği konusu üzerinde durmak istiyorum. 

Etik, belirli bir olanaksızla karĢılaĢma ve onu deneyimlemedir. Bir baĢka 

deyiĢle, etik olanaksız olanı yapmalıdır. Söz gelimi affetmek, affetmenin 

olanaksız olduğu durumda gerçekleĢebilir. Sorumlu karar, kuralsız ve nasıl 

olduğunu bilmeden olmalıdır. Bu belirlemeleri biraz sonra açmaya çalıĢacağım. 

Ve son sözü baĢtan söylemek istiyorum; tüm etik olanaksız olana çıkar. 

Derrida‟ya göre bu konuda üç açmaz söz konusudur; kuralın paranteze alınması, 

karar verilemez olanın açmazı, ve sorumlu kararın açmazı… 

Birincisi, yani kuralın paranteze alınması, haklılaĢtırılmamıĢ olmak 

demektir ya da temelsiz olmak… Aslında temelsiz olmak yasanın bir 

özelliğidir. Yasanın kendisi yasasızdır… ĠĢte bu nedenle, yasanın 

uygulanabilirliği yasanın kendisinde içerilir. Temeli olmayan bir Ģiddettir; 

temelsiz, haklılaĢtırılamayan bir Ģiddet… Gerçek olmayan gerçeklik… Franz 

Kafka‟nın „Yasa Önünde‟ baĢlıklı öyküsünde olduğu gibi… Bu öyküde söz 

konusu olan yasa ne tür bir yasadır, tam bilinmez; ahlaksal mı, siyasal mı, doğal 
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mı, kutsal mı… ġurası açık ki her yasada görünmeyen, gizli kalan Ģeyin yasanın 

kendisi olduğudur. Yasa kendini gizleyerek kendini ileri sürüyor. Yerini, 

mekanını bildirmiyor. Sanki bu sessizlik ve kesinti yasa denen Ģeyi oluĢturuyor. 

Öyküde kapı açık ancak yasa ulaĢılamaz kalıyor. Yasa, yasak olarak ortaya 

çıkıyor. Yasak(lama) olarak yasa. Doğrudan yasaklamıyor yalnızca giriĢi 

erteliyor. Adam kendini zorlamalı, kendine bir emir vermeli; yasayı ihlal etmek 

için değil, yasaya ulaĢmamak için. Aslında yasa da ona Ģöyle diyor; bana gelme. 

Henüz bana gelmemeni emrediyorum. Benim yasa olmam iĢte burada ve 

bundadır. Talebime uyacak olmanda. Yasa önünde olmakla insan yasaya tabi 

oluyor. Ama aynı zamanda yasanın dıĢında da kalmıĢ oluyor. Çünkü içeri 

giremiyor… Bir anlamda yasa dıĢı oluyor. Hem yasaya tabi hem yasa dıĢında. 

Kendi kendini koruyan, kendi kendini korumadan koruyan, hiçbir Ģeyi 

korumayan kapıcı ile korunan gerçeklik… Gerçeklik gibi yasa da kendini 

koruyandır, yalnızca koruyan… Yasa salt yerine getirilen bir Ģey; tıpkı 

evlenmek gibi, evlenmiĢ olmak gibi. Evlenmeyi belirleyen evlilik törenidir, 

törenin kendisidir. Yapılan evlilik töreninin dıĢında evlilik töreninin 

sözcüklerini söyleyerek evlenmiĢ olmuyoruz. Beni kim evlendirdi? Mantıksal 

çıkmazın, açmazın ya da olanaksızın deneyimi de iĢte böyle bir Ģey… Bir 

kararın kendini haklılaĢtırması bu nedenle olanaksızdır… Etiğin „yapmalısın‟ı 

bir kural biçimini alamaz. Etik, kurala isyankârdır; normatif bir ölçüte 

yabancıdır… 

Kuralın açmazı etik kararı kararverilemez olana götürür. Bir karar, 

izlenecek, uygulanacak, uyulacak kurallar olmadan, olmaksızın karar 

vermelidir… Karar daima kuralsız bir karardır. Kuralların olmayıĢı kıararı, 

kararverilemez olana fırlatır, atar. Böylece etik sorumluluk bir yaratma, bir icat 

sorunu olur, bir kuralın uygulanması değil… KiĢi, bir kuralı uygulama 

durumunda olsa bile bunun anlamını yorumlamak durumundadır… Bir karar, 

bir sıçramadır; kendi temelsizliğinden baĢka hiçbir Ģeye dayanmayan mutlak bir 

risk.  Yoksa mevcut ölçütleri, kuralları basitçe uygulamak değil. Her bir tekil 

durumda kiĢi kendini yeniden haklılaĢtırmak için, ilk kez oluyormuĢ gibi mutlak 

riski almazlıdır.  

Etik bir kararın koĢulu bilmemektir. ġayet ne yapmam gerektiğini 

biliyorsam, bu durumda bir karar almaktan çok, bir bilgiyi uygulamaktayım, bir 

programı sergilemekteyim (bilmiyorum uygun bir örnek olur mu kimi 

yargıçların içtihatlara uygun uygulama yapması gibi). Karar anı, etik an, 

bilgiden bağımsızdır. „Doğru karar‟ı bilmiyor olduğumda etik sorun gündeme 

geliyor. Karar anı, sorumluluk anı bilgi düzeninden, hesap eden akılsallıktan bir 

kopuĢu varsayar; bilmeden bir karar verme sorunudur; kararın tüm sonuçlarını 

hesap edemeden verilen bir karar… Söz gelimi, iyi ve kötü arasındaki fark bir 

bilgiye dayanmaz; kiĢi iyi ve kötü arasındaki farkın ne olduğunu bilmez. 

Böylesi bir ayrım ancak etik bir karar anında yapılabilir ki bu da daima bilginin 
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ötesinde bir sıçramayla olur. Etik, bu anlamda sorumlu kararın bilmeme 

açmazından ortaya çıkar… 

ġayet karar, bilinmeyene bir sıçramayla ortaya çıkıyorsa, bu durumda 

asla „bir karar verdim‟ denemez; insan kolayca „karar veriyorum‟ ya da „ 

„bunun sorumluluğunu üstleniyorum‟, „bundan sorumluyum‟ der. Tüm bu 

ifadeler kabul edilemez görünüyor; çünkü „karar veriyorum‟ demek, „karar 

verdiğimi biliyorsun‟, „karar verdiğimi biliyorum‟ demek, karar verebilirim ve 

kararımın sahibiyim demektir; „karar veren benim „ dememe olanak tanıyan bir 

ölçütüm var demektir. Böyle bir ölçüt var mı? Böyle bir ölçüt olanaklı mı? 

Benim kararım benim olamaz. Kararda ben edilginim, pasifim. Örneğin, fakire, 

aç olana, evsize baskı yapamam ama onlar haklı ve doğru olarak kayıtsız 

kalmayan, bir karĢılığı, yanıtı çağırarak özgürlüğüme baskı yapar… Bir baĢka 

deyiĢle, baĢkasına duyduğum sorumluluk, sınırsız özgürlük varsayımını 

sorunsallaĢtırır. Oysa Büyük Alman düĢünürü Kant için insanın kendi kendisi 

üzerinde bir yasa olması özerkliktir. Özgürce yaptığım Ģey benim yaptığımdır. 

Özgürlük, dıĢarıdan bir belirlemenin yokluğudur.  Sanki tamamiyle ve yalnızca 

benim eylemim. Kant sanki özerklik düĢüncesini ya da kendini belirlemenin 

kendisinin mevcut tarihsel koĢulların bir ürünü olduğunu ve böylece hiç özerk 

olmadığımızı görmezden geliyor. Acaba „sorumluluğun‟ temel olduğu „ahlaklı 

bir ben‟ oluĢturmak da bunun bir açmazı mı? 

Söz gelimi, etikte koĢulsuz konukseverlik olanaksızdır. Oysa 

konukseverlik koĢulsuz olmalıdır. Konuğun dost olarak ağırlanmasının koĢulu 

kabul edenin, ev sahibinin evin efendisi olarak kalmasıdır; efendinin kendi 

evinde, kendi otoritesini koruması, kendini, korumasıdır; bu durum, sunulan 

armağanı sınırlar ve bu sınırlamayı konukseverliğin koĢulu yapar… Bir baĢka 

deyiĢle, konukseverlik kendini olanaksız olarak üretir… Ayrıca, konukseverlik 

olması için ötekinin geliĢi olmalıdır. „Gelene ne yapılmalı?‟ bu, kestirilemez bir 

Ģeydir. Birinin kestirdiği bir olay olduğunda artık o olay değildir. Beni 

ilgilendiren onun tekilliğidir; bir kez olur ve her defasında bir kez olur. Bir olay 

bu nedenle biriciktir ve kestirilemez. Olanaksız böylece öznenin dıĢında olandır, 

onu aĢandır. Kısaca, kiĢinin kendi yolunu bulma olanaksızlığı etiğin 

koĢuludur… 

Sözlerimi Ģöyle bağlamak istiyorum (tabii bağlanacak bir Ģey varsa); 

sorun sanırım, etik olanla ussal olan arasındaki çeliĢkilerin yaĢandığı bir yapıda 

dayatılan sorumlulukları aĢmanın yolunun nasıl bulunacağıdır. Yasal 

sorumluluklar etik olanın kaynağı ya da kendisi olmuĢsa bu daha da önem 

kazanıyor. Yasal sorumluluğun toplumdaki kimi olumsuzlukları desteklediği 

durumlarda (insan hakları ihlalleri gibi) bu, farklı türden bir sorumlulukla 

aĢılmak durumundadır. Ben buna „varoluĢsal sorumluluk‟ demeyi yeğliyorum. 

Bu anlamda sorumluluğu üstlenen suçu da üstlenmiĢ oluyor. Suçlu masum. 

Böyle bir sorumluluk kuĢkuyu da içinde barındırıyor suçu da… KuĢkusuz en 

önemlisi, birlikte yaĢamanın yeni biçimlerini keĢfetmektir. TeĢekkür ederim… 
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14 MART DĠRENĠġĠ‟NDEN TIP BAYRAMINA 

TIP BAYRAMI‟NDAN DĠRENĠġE 

                                                                                      Recep AKDUR

 

 

Tarihteki yolculuğuna mistik inançlardan baĢlayan tıbbın bilimselliğe 

kavuĢması sürecinde, ilk bulguları 10.000 yıl öncesine kadar giden, Anadolu 

tıbbının önemli bir rolü vardır. Birçok bilim dalının doğuĢuna tanıklık eden 

Anadolu, tıbbın bilimsel yapıya kavuĢmasına da tanıklık etmiĢtir. Ġstanköylü 

Hipokrates (MÖ 460‐370), Bergamalı Galen (131‐200), Bursalı Asklepiades 

(MS 1. yüzyıl), Efesli Soranus (MS 2. yüzyıl), Kayserili Areteaus (MS 4. 

yüzyıl), Mahmud ġirvani (1375‐1450), ġerafeddin Sabuncuoğlu (1385‐1465), 

Mustafa Behçet Efendi (1774‐1834) gibiçok sayıdaki ünlü tıp adamı ve mensup 

oldukları tıp okulu Anadolu‟da yaĢamıĢtır. 

Selçuklular tarafından Anadolu‟nun birçok yerinde açılan darüĢĢifalar, bir 

yandan hastalara hizmet verirken öte yandan da zamanının doktor, cerrah ve 

eczacısını yetiĢtiren ünlü birer tıp okulu olmuĢlardır. Kayseri Gevher Nesibe 

DarüĢĢifası, Sivas Keykavus DarüĢĢifası, Divriği Turan Melik DarüĢĢifası, 

Çankırı Atabey Ferruh DarüĢĢifası, Kastamonu Ali Pervane DarüĢĢifası ve 

Amasya DarüĢĢifası, bunlardan bazılarıdır. Osmanlı döneminde, Selçukludan 

kalanların varlığı sürdürülürken, bunlara Bursa‟da Yıldırım DaruĢĢifası, 

Ġstanbul‟da Fatih, Süleymaniye, Atik Valide ve Sultan Ahmet DarüĢĢifası gibi 

yenileri eklenmiĢtir. Bunların içinde Bursa‟daki Yıldırım DarüĢĢifası ilk defa tıp 

eğitiminin Türkçe yapıldığı okul olması ile ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 

II. Mahmut (1784‐1839) Yeniçeri düzenindeki orduyu düzeltip batı tipi 

orduya döndürürken, ona hekim ve cerrah yetiĢtiren tıp okulunu da düzeltmek 

amacı ile 14 Mart 1827′de Tıbbîye‐i Âmire‟yi (Tıp Okulu) açmıĢtır. Bu okul, tıp 

eğitimini medrese düzeninden tamamen uzaklaĢtırmamıĢ ise de, tıp eğitiminin 

batıya yönelmesi açısından önemli bir kilometre taĢı olmuĢtur. Bu nedenle de, 

“Anadolu‟daki tıp eğitimin çağdaĢlaĢması”nın baĢlangıcı olarak kabul edilmesi 

yaygındır. 

Ġstanbul iĢgali 13 Kasım 1918„ de baĢladı. YaklaĢık dört ay sonra 3 ġubat 

1919'da Ġngiliz 

Birlikleri, karargâh yapmak üzere Mekteb‐i Tıbbiye‐i ġahane‟ye el 

koydu. Dersler dıĢında üç öğrencinin bile bir araya gelmesi yasaklandı. 

Öğrenciler, okullarını kurtarmak ve eğitimlerine devam edebilmek için çare 

aramaktadır. Üçüncü sınıf öğrencilerinden Sırrı, Kazım Ġsmail, Yusuf, Müfit ve 

Hikmet Boran bir araya gelerek, Ġngiliz iĢgaline karĢı protesto toplantısı 

                                                           
 Prof.Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Türkbilim Editör Hakemi. 
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düzenlemeyi kararlaĢtırdılar. Asıl maksatları iĢgal kuvvetlerine karĢı 

ayaklanmaktı. Darülfünun Eminine, Tıphane‐i Amire ve Cerrahhane adı 

altında14 Mart 1827 de eğitime baĢlayan Tıbbiyenin, o güne kadar hiç 

yapılmayan doksan ikinci yılını kutlama toplantısı düzenleyeceklerini 

bildirdiler.  

Okulun iki kulesi arasına büyük bir Türk Bayrağı asarak, öğrencileri 

büyük salonda toplantıya çağırdılar. ĠĢgal kuvvetleri, olaya müdahale etmiĢ ise 

de engel olamadılar. Tüm tıbbiyeliler 14 Mart 1919 günü büyük salonda 

toplandı. Büyük bir coĢku ile, hem Tıphane‐i Amire‟nin açılıĢı anıldı hem de 

iĢgal protesto edildi. Ġngiliz bahriyelileri toplantıyı Ģiddet kullanarak dağıttı, 

birçok öğrenciyi tutukladı. Bu nedenle 14 Mart„lar tıbbiyelinin emperyalizme 

direniĢinin yıl dönümüdür. Türk ulusunun hem uluslaĢma süreci hem de 

antiemperyalist savaĢları 19.Yüzyılın ikinci yarısı ile 20.Yüzyılın ilk çeyreği 

arasındaki sürede cereyan etmiĢtir.  

Bu nedenle de bu süredeki tıbbiyeli hareketlerinin hepsi ulusalcı ve 

antiemperyalist bir niteliğe sahiptir. Bu aradaki tüm antiemperyalist ve ulusalcı 

hareketler ya bizzat tıbbiyeliler tarafından baĢlatılmıĢ ya da bu hareketler içinde 

tıbbiyeliler önemli bir rol oynamıĢtır. Ġttihat Terakki Cemiyetinin kuruluĢu, 

Çanakkale Zaferi ve Ġstanbul iĢgaline karĢı 14 Mart 1919‟daki tıbbiye direniĢi 

bunlardan bazılarıdır. Ulusal kurtuluĢ savaĢının her gününde tıbbiyelinin kanı 

ve teri vardır. KurtuluĢ savaĢı baĢlatmak için, Bandırma Vapuru ile yola çıkan 

Atatürk‟ün yakınları arasında hekimler vardır. Sivas Kongresi‟nde mandacılara 

karĢı direnirken, 14 Mart 1919 tıbbiye direniĢinin lideri Hikmet Boran 

Atatürk‟ün gür sesi olmuĢtur. Dr. Refik Saydam, Dr. ReĢit Galip, Dr. Rasim 

Ferit Talay, Dr. Mediha Eldem, Dr. Behçet Uz; Dr. Abdülkadir Noyan, Dr. 

Lütfü Kırdar; aydınlık Türkiye‟nin inĢasında ulu öndere omuz veren 

hekimlerden bazılarıdır. 

KurtuluĢ savaĢı ile emperyalistler yurttan kovulduktan ve Cumhuriyet 

ilan edildikten sonra amacını gerçekleĢtiren tıbbiyeli artık bayramı hak etmiĢtir. 

Bu amaçla 1929‐1937 yılları arasında Bursa‟daki Yıldırım DarüĢĢifası‟nda ilk 

Türkçe tıp derslerinin baĢladığı tarih olan 12 Mayıs gününü Tıp Bayramı olarak 

kutlamıĢtır. 1938‟den itibaren ise Tıphane‐i Amire‟in 1827‟deki açılıĢ günü 

olan 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmıĢtır. 

Dünyada 1970‟lerden sonra geliĢen neoliberal akımın etkisinde kalan 

Türkiye‟de, Cumhuriyetçi sağlık politikalarından uzaklaĢma nedeniyle, bir 

yandan halkın sağlık hizmetlerinden yararlanması yetersizleĢirken öte yandan 

da hekimlerin özlük hakları ve statüsünde hızlı bir aĢınma meydana gelmiĢtir. 

Artık tıbbiyelinin bayram yapma Ģevki ve zevki kalmamıĢtır. Bu nedenle de 

1976 yılına dek 14 Martı bayram olarak ve balolarda kutlayan tıbbiyeli, 14 

Mart‟ı da içine alan haftayı Tıp Haftası olarak kabul edip çeĢitli etkinlikler ile 

tıp ortamını irdelemeye baĢlamıĢtır. 2000‟li yılardan sonra geliĢen politik 
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ortamda tıbbiyeliyi yalnızca özlük hakkı kaygısı değil, ulusal bağımsızlık 

endiĢesi de kasıp kavurmaktadır. Öyle anlaĢılıyor ki, “14 Mart DireniĢi”nden 

“Tıp Bayramı”na dönüĢen tıbbiyeli hareketi, Tıp Bayramı‟ndan tekrar 

“DireniĢe” dönüĢmeye adaydır 
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PARTĠSĠZ DEMOKRASĠLER VE TÜM DÜNYA HALKLARINA 

SESLENĠġ 

H. Muzaffer ÜNVER

 

23 Haziran 2002 günlü Cumhuriyet gazetesinde çizerlerden Behiç Ak, iki 

adamı konuĢturuyordu. KonuĢan adam “Ekonomi konusu çok ciddi bir konudur. 

Bu konuya partiler üstü bakmak lâzım ”diyor, dinleyen de onu evet diye 

yanıtlıyordu. KonuĢan kiĢi ”DıĢ politika, Ülke Güvenliği v.s.gibi konulara da 

partiler üstü bakmamız lâzım diyor karĢısındaki, bu sözü de elbette diyerek 

onaylıyordu. KonuĢan devam ediyor,” Bu Avrupa konusu da hassas bir konudur 

ve partiler üstü ele alınması gerekiyor diyor; dinleyen de tabii diye onu 

destekliyordu. Adam konuĢmasını sürdürüyor” iç politika da istikrar ister; 

politik istismar konusu yapılmamalı; bu konuya da partiler üstü bakmak 

gerekir.” Dinleyen kiĢi buna da evet deyince, ikisi sohbete Ģöyle devam 

ediyorlardı:” Peki o zaman partiler ne iĢ yapmalı? Öbürü de partiler derken 

neleri kastettiğini tam anlamadım diyordu. 

Çizerimiz ekonomide, dıĢ politikada, güvenlikte, AB konusunda ve de iç 

politika konularında partilerin yurt yönetiminde sanıldığı kadar yararlı bir rolü 

olmadığını çok tatlı bir incelikle, ama acı acı gözler önüne sermekteydi. Bu 

konuda hemen her gün birçok çirkinlikler sergilenmektedir. Ayrıca, bu 

çirkinlikler sadece Türkiye‟ye özgü de değildir. Avrupa‟dan Asya‟ya, 

Amerika‟dan Afrika‟ya dek yaygındır. Ekranlarda suçluluğunu açıklarken 

ağladığını izlediğimiz Uzak Doğu BaĢbakanları ile Amerikan BaĢkanlarının 

skandalları hâl belleklerimizdedir. General de Gaulle “Politika, politikacılara 

bırakılmayacak kadar hassas bir konudur.”derken elbette partili demokrasiyi 

kastediyordu. 

Partiler tükenmiĢlerdir. Bir baĢka deyiĢle çürümüĢlerdir. Partilerden artık 

tüm dünyada pis kokular gelmektedir. Ömürleri dolmuĢ sonları gelmiĢtir. Bu iĢ 

bitmiĢtir diyor, onları artık hurdaya dönmüĢ halleriyle bir daha geri gelmemek 

üzere gömüyoruz. ġu da var ki, sorunun kaynağında meclisler asla yoktur. 

Meclisler ülkeler için Ģarttır; ama partiler için Ģart değildir. Meclisler, tavanında 

çiğ köftenin yapıĢıp yapıĢmayacağını deneyen partililer için yapılmıĢ binalar 

değillerdir. Meclisler, yüz binlerce can alan savaĢlar için hatta havra, kilise, 

cami gibi mabetlerin bile inĢa edilmeleri için karar alınan siyasal mabetlerdir.  

Öte yandan anayasamız, partiler hakkında”…demokrasinin vazgeçilmez 

unsurları” olduğunu söyler. Ġlginçtir, hani bir vazgeçsek, pekiyi olacak ama ne 

yapalım ki bir türlü vazgeçemiyoruz der gibi dert yanmaktadır adeta. Bu 

satırların yazıldığı sıralarda yine Cumhuriyet gazetesinde, 14.01.2002 tarihinde 

Teoman Karahun imzalı bir yazının baĢlığı Ģöyle idi: Bu Partileri Asalım mı, 

yoksa Linç mi Edelim? 

                                                           
 Dr. Serbest AraĢtırmacı, Yazar 
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Buraya kadar yazılanlara dayanarak, çözüm yolunun ne olduğunun 

sorulması da doğaldır. Çözüm ise sivil toplum kuruluĢlarının(STK) ellerindedir. 

STK‟ler ülkelerin yönetimine katkıda bulunan kuruluĢlardır. KuruluĢ 

amaçlarının altında, derinlerde, siyasal partilerin yaramazlıkları yatmaktadır. 

STK‟lerin, birleĢtiklerinde bir ülkeyi siyasal partilere oranla daha adil, daha 

dürüst ve daha katılımcı olarak temsil edecekleri aĢikârdır.  

Bir ay kadar önce Cumhuriyette bal bakıĢlı Sayın Bill Clinton‟ın 

Türkiye‟de ‟TBMM‟ de   “21.asır Sivil Toplum KuruluĢlarının asrı olacaktır.” 

sözünün hatırlatılması bu çalıĢmamızın adeta özeti oluverdi. Yine bir hafta 

kadar önce Cumhuriyet gazetesinde fotoğrafı da yayımlanan Çin-Türk STK 

ların müĢterek toplantısı olayı, düĢüncemizin uluslararası alanda da kabul 

gördüğünü onaylamaktadır. 

Sivil toplum örgütleri her Ģeyden önce 3-5 kiĢiyle bile olsa bir çalıĢtay, 

komite, kurul gibi bir teĢekkülde baĢ baĢa vererek bu iĢe baĢlayacaklardır. Bu 

giriĢimin zor, hatta çok zor olduğu aĢikârdır. Sayısal olarak önde olan örgütlerin 

meclise gönderecekleri milletvekilleri sayısı ile daha küçük olanların sayıları 

saptanacak, daha da küçük olanlar kendi aralarında öbek öbek katılacaklardır… 

Her örgüt, temsilcisini zamanında TBMM‟ye gönderecek, particilerin bayram 

ettikleri seçimler yapılmayacak, sırtımıza vergi kamburu olarak yüklenen seçim 

masrafları kalkacak, partilere hazineden yani halkların, yani bizlerin cebimizden 

artık para çıkmayacak,  seçim öncesi günlerde asılan parti flamaları, sokakları 

da, ruhlarımızı da kirletmeyecektir. Aslında partilerin seçtiklerini elimize 

tutuĢturup sandığa atarken sünnet çocuğunun ağzına lokum sokuĢturur gibi 

sanki biz seçiyormuĢçasına yutturmacalar da sona erecektir. Tüm dünyada 

insanlar seçim var diye rahatsız edilmeyeceklerdir.  

Dokunulmazlık, sadece meclis kürsüsündeki konuĢmalarla sınırlanacak, 

TV ekranlarında, trafik kazalarında izlediğimiz dokunulmazlığa bağlı sarhoĢ 

çirkinlikleri ortadan kalkacak; bu gibi kimseler, yapılacak yönetmeliklerce bir 

baĢkasıyla hemen değiĢtirilebileceklerdir. Parti baĢkanlarına verilen “Partimden 

ayrılırsam namussuzum” ya da  ”(..) Bakanlığından istifa etmiĢ olduğumu 

saygılarımla arz ederim” yollu önceden parti baĢkanına sunulmuĢ, sümen 

altında bekleyen, bayağının da ötesinde utanılası dilekçeler ortadan kalkacaktır. 

Kürsüdeki konuĢanın sözü bitmeden sıra kapaklarını vurmak, sözlü veya sözsüz 

sesler çıkarmak gibi engelleme giriĢimleri de yürürlükten kaldırılacak ve 

konuĢmacı sözlerini bir sessizlik içinde bitirecektir. Aksini uygulayanların 

milletvekilliğinden düĢürülmesine kadar varabilecek yaptırımlar söz konusu 

olacaktır. Her STK milletvekili de seçilmiĢ olduğu STK meclis guruplarınca 

izlenecek, TBMM‟den geri alınması gerekenler, kararlaĢtırılan anlaĢmalara göre 

derhal geri alınacaktır. Hele seçim sandıkları… Midem bulanıyor. 

Yazamayacağım… 
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Özetlemek gerekirse, siyasal partiler ömürlerini doldurmuĢlardır. Bu 

gerçek tüm ülkelerce de geçerlidir ve evrenseldir. Bu tez, tarafımızdan otuz beĢ 

yıldan beri düĢünülmekte iken 2002 yılında uzun bir çalıĢma olarak derlenmiĢ 

ve Ģimdilerde evraklarımızın arasında sahibiyle buluĢmuĢtur. Amaç, gerek 

halkımızın gerekse tüm ülkelerin haklarının mutluluğunu sağlamaktır. Halkların 

hakkıdır insan gibi yaĢamak. Bundan da hiç kuĢkumuz yoktur. Demokrasi algısı 

ve uygulaması ile ilgili aĢağıdaki yorum bu tezimizin haklılığını da ortaya 

koyuyor. 

“Demokrasiler kayırma ve yağma sistemi olmayıp; yeteneklerin yarıĢtığı 

demokrasilerin gerçekten yeĢerdiği, yerleĢtiği ve yükseldiği toplumlarda 

çağdaĢlığı temsil ediyor. Demokrasiler küçük çaplı birlikteliklerle, gruplarla ve 

geniĢ organizasyonların da örtüĢtürüldüğü, kurumsallığın öne çıktığı yönetim 

birimlerini önceler. Bu bağlamda bilgi ve tecrübeler not edilir ve seçimlerle 

iĢbaĢına getirilenlerin günah veya sevapları toplumun önünde tartıĢılarak aklanır 

veya bir diğerine görevler tevdi edilir. 

Aslında en önemli göstergelerinden birisi de yerelliğe dayanan halkın 

katılımının gerçekleĢtirildiği kurumlara ihtiyaç duyulur. Merkezi yapılardan 

uzaklaĢılır, yani desantralizasyon temel hedeflerden birisi olarak karĢımıza 

çıkar. Çünkü iyi bir yönetim iyi bir denetimle mümkündür. Ancak yerelden 

uzak kurum ve kuruluĢların iĢlem ve eylemlerinden haberdar olmak onların 

özellikle icraatları ve hesapları üzerinde denetim yapabilmek millet adına 

onların temsilci seçtiklerine tevdi edilir. 

Ancak seçme ve seçilme tam demokrasi prensiplerine uygun olmadığı 

zaman denetim görevi iktidar partisinin liderinin iĢaretine göre sureten yapılır. 

Hatta hiç kimse bu hesapları ve eylemleri analiz edemediği gibi farklı bir 

görüĢü de dile getiremez. 

ĠĢte bu nedenle seçimlerin halka dayanması bu süreç içinde lidere 

dayanması anlamında bir sembolik demokrasiye dayanır. ĠĢte buna yeni bir 

ifadeyle “demosembolizm” diyorum. Yani gerçekte olmayan görünüĢte 

varsayılan bir uygulama ve lidere bağlılığın ifadesi olarak karĢımıza çıkar. ĠĢte 

yerel demokrasilerde var olan ve uzun yıllar uygulanan Ġl Genel Meclisleri ve 

Belediye Meclisleri bu bakımdan çok çok önemlidir. Ancak 11 yıldır ülkeyi 

yöneten bir iktidar suni gerekçelerle ve sadece siyasi açıdan tasarlanan bazı 

hedeflerle uyumlu olabilecek bir rejim hayali sonucu yani hayal ettiği BaĢkanlık 

veya Yarı BaĢkanlık sistemine uygun olan bir yerel idareyi tanzim etmeye 

kalktı. Bu alınan siyasal karar ülkemizin hiçbir döneminde akla bile 

gelemeyecek sonuçlara paralel yürütülmekte Ġl Genel Meclislerimizin bütün 

birikim ve varlıkları darmadağın bir hale sokularak yok edilmektedir. 

Demokrasi havarisi geçinenlerin akıl hocaları da sadece seçilebilmek için 

biat ederek ülkemizi kaos ve kargaĢaya doğru sürüklemektedirler. 1996 yılında 

yazılan ve güncelliğini hala koruyan ve ülkemizin büyük gereksinimi olan Parti 
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Ġçi Demokrasi ve Türkiye adlı çalıĢmada da belirtilen partisiz demokrasi 

görüĢümde benim ne kadar haklı olduğumu ortaya koyuyor. Ġktidar partisinden 

bir tek milletvekili çıkıp ben bu karara katılmıyorum veya bunun Ģu Ģekilde 

olması daha yararlı olabilir diyebiliyorlar mı? Diyemezler. Çünkü bir daha o 

güzel oturup konuĢmadıkları havasından yararlandıkları milleti unuttukları 

koltuklara bir daha asla oturamazlar. Onun içi Feyzi HepĢenkal‟ın 16 Kasım 

2013 tarihli Ġzmir Ġl Genel Meclisi ile Ġzmir Valisine yönelttiği yazısı son 

derece manidardır. BaĢbakan siyasette asla yeri olmayan kabadayı ağzı ile 

valilerini zaten yedirmediğini alenen söylüyor. Onlar rahat olsunlar. Türk 

Milleti bunun er geç cevabını verir. Çünkü bu büyük milletin dayandığı etnisite 

Büyük Türk Milletidir. Tarih onun ne zaman ortaya çıktığını ve ne zaman 

ortaya çıkacağını hep not etmiĢtir. Son istiklal savaĢı buna örnektir. 

 Büyük Atatürk‟ün dediği gibi: “Geldikleri gibi giderler”. Ancak nasıl 

gidecekleri ve nerede olacaklarını sadece yüce Allah bilir. Belki hanım 

tarafından akraba topluluklara gidebileceği Diyarbakır‟da bu toplumu 

yönetenlerce kardeĢlik hukukuna göre ağırlanmasından dolayı düĢünmemiz 

gerektiğini de not etmeliyiz. Devlet yolda bulunan bir çanta değildir. Ahlaki 

değerlerine göre ister sahibine verir, istersen “cebellezi” edersin. Bu ahlak 

düzeyine bağlıdır. Ancak devlet senin kurduğun ve hükmedeceğin her Ģeyi 

yapabileceğin bir kurum değildir. Onun çerçevesini sen değil ancak tarihi 

belgeler ve kurucu irade belirler. 
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TARĠHTEN BĠR YAPRAK 

 

TÜRKMEN VATANININ MĠLLĠ MÜCADELESĠNDE (35) YĠĞĠT VE 

MEHMET REġĠT TUZLU 

                                                                                    Sadun KÖPRÜLÜ

  

 

Irak Türkleri varlığıyla, geçmiĢiyle kutsal büyük tarihiyle tanınan bir 

millet olarak, toprak, bayrak, vatan, millet için her zaman tüm baskı, korku, 

engellere rağmen bu uğurda hiçbir zaman geçirmeden Türk milleti uğrunda 

canlarını, kanlarını seve, seve vermiĢlerdir. Irak Türkleri yurtlarının, 

topraklarının her bir yerinde davasına sahip çıkarak, ataların izinde yürüyerek 

milli mücadelesiyle düĢmanlara karĢı direnerek ve ülkelerine bağlı kalarak 

günümüze kadar mücadelelerini sürdürmüĢler ve hala bu kutlu yolda Ģehitler 

vermektedir.  

Irak Türklerinin gözbebeği olan Kerkük Ģehrinde olduğu gibi Erbil, 

Telafer, Altunköprü, Tazehurmatu, Tuzhurmatu, Tisin, BeĢir, Amirli, Yengice, 

Tavuk, Karatepe, Karakoyunlu, ġirinhan ve birçok Irak Türklerinin Ģehir, ilçe, 

köylerinde Ģehitlerimiz yollarını, ilke dillerini savunmuĢlardır. Tuzhurmatu 

büyük bir Türkmen ilçesi olarak uzun yıllardan beri milli mücadele yolunda 

toprağını, taĢını, yurdunu severek önde gelen Ve birçok Ģehitler vererek, 

kahramanlıklarını sürdürmüĢlerdir.  

Bu mücadelede birçok Türkmen kardeĢimizin hapishaneye atıldığını da 

belirtmemiz gerekiyor. Milliyetçilik tarihimize altın suyla yazılmıĢlardır. Her 

zaman Irak Türklerinin yanında olarak Milli mücadelemiz yolunda uzun 

yıllardan beri Saddam rejimine karĢı savaĢılan dağlarda mücadele eden 31 

Agustus 1996 tarihinde Bugünün Irak‟ın kuzeyinin Saddam yanlısı olarak 40 

Türkmen vatandaĢını teslim ederek idam ettiren Mesut Barzani, yiğit Irak 

Türklerinin, kahramanı olan Mehmet ReĢit Tuzlu idam edilmiĢtir. 

Mehmet ReĢit Mehdi Tuzlu önceleri Kerkük Ģehrine bugün Selahattin 

Ģehrine bağlı olan Türkmen ilçesi Tuzhurmatu Çakala mahallesinde 1952 

yılında dünyaya gelmiĢtir. Ġlkokulunu baĢkent Bağdat Ģehrinde tamamlayarak 

1964 tarihinden Bağdat Ģehrinde kendi anne yurdu Tuzhurmatu ilçesinde 

yaĢamasını sürdürmekle, Tuzhurmatu lisesine yazılarak 1970 yılında mezun 

olmuĢtur. Yüksekokulunu Kutsal Necef Ģehrinde bitirmek üzere Ġlahiyat 

fakültesine kaydını yaptırdı.  Birinci sınıfta iken Türkmen hareketine yönelik 

siyaset güttüğünden dolayı Saddam rejimi onu tutuklamak istedi. 

                                                           
 Av. Türkbilim Kerkük Temsilcisi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2013 

205 

 

Irak‟ıın tüm kentlerini adeta kendi yurdu sayıyordu. Kifri, Tuzhurmatu 

ilçesini bırakarak Türkiye Cumhuriyetine yerleĢmek üzere Politika ve okuma 

hayatının sürdürerek bir yandan da çalıĢarak, öte yandan Irak Türklerin milli 

davası yolunda mücadelesine devam ederek Karadeniz Teknik 

Üniversitesi‟nden1977 yılında iyi dereceyle mezun olmuĢtur. 

ġehidimiz genç yaĢlarıda milli mücadeleye atılarak Saddam rejimine 

karĢı cesaretli bir tavır sergilemiĢtir. Özellikle; dağlarda milli Türkmen hareketi 

ile ön sıradaki göreviyle, Irak Türkleri‟nin haklarını almasıyla birçok 

soydaĢlarıyla milli yolunu seçerek 10-10-1980 tarihinde Suriye‟nin baĢkenti 

ġam´da Türkmen Örgütü‟nü kurmuĢtular.  Bu teĢkilatın ilk kurucularından olan 

uzun yıllar kendisini bu davaya adayan ve Abu Garip hapishanesinde ilerlemiĢ 

hastalğı nedeniyle Allah‟ın rahmetine kavuĢan Behaddin Kocava‟nın kardeĢi 

rahmetli iĢadamı büyük mücadeleci, yiğit, kahramanımız Ġzzetin Kocava‟nın 

mücadeleci dava arkadaĢları ġehit Mahir ġimĢek Oktay, Hasan Özmen, Abbas 

Kasap ve diğer arkadaĢları Milli Demokratik Türkmen Örgütlü hareketinin 

öncüleri olmuĢtur.  Gerek dıĢ kamuoyu ve gerekse içerde daha fazla bu milli 

davayla yakından ilgilenmek için ve Saddam rejimine karĢı bir siyasi partinin 

kurulması ve hareketin güçlenmesi yolunda Ģehidimiz Mehmet ReĢit Tuzlu 

Türkmen Milliyetçi Demokrasi örgütünü 1981 yılında gerçeklerĢtitmiĢtir. Bu 

örgüt önemli çalıĢmalarda bulunmuĢtır. 

Özellikle Irak, Ġran sınırında bulunan Kara Kasım bölgesinde faaliyet 

sürdüren   çok sayıda Tuzhurmatu, Kerkük ve Türkmen bölgelerinden gençler 

bu Milli mücadelenin birlikte sürdürülebilmesi için bu milli Örgüte katılmıĢtır. 

Örgütün temel prensibi Türkmen gençlerini, gelecekte milletlerini dikta 

rejimlerden kurtarmak ve Türkmenler‟e yönelik ulusal mensubiyet bilinci 

kazandırabilmek için milli mücadelelerini sürdürmüĢlerdir. 

Bu milli örgütte özellikle, Tuzhurmatu ilçesinden yiğit kardeĢlerimiz 

katılarak uzun yıllar mücadelelerinde önemli rol oynamıĢlardır. Bir bölüm 

kardeĢimiz Allah‟ın rahmetine kavuĢarak Ģehit olmuĢlardır. Ne yazık ki bu 

mücadele de günümüzde de acımasızca devam etmektedir. Sözü edilen 

kurulduğu günlerde örgüt yoğun çalıĢmaları gereği birkaç gruba ayrılmıĢtır 

Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, YaĢar Tuzlu, Mehmet Abdullah, Adıl 

ġerif, Rıza Demirci grupları kurulmuĢtur, her grup üzerine düĢen görevi 

baĢarıyla yerine getirmiĢtir. O dönemde Kürt yurt severleri ve Celal Talabani, 

Saddam arasında 1984 yılında anlaĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Aralarında yapılan 

bu anlaĢma ile ne yazık ki Türkmen Demokrasi Örgütü tarafından sağlanan her 

türlü erzak, ilaç yardımı engellenmiĢtir. ġehidimiz Mehmet ReĢit örgütte 

bulunan arkadaĢlarıyla birlikte Irak‟ın kuzeyini bırakarak 1985 yılında ikinci 

anavatanı Türkiye‟ye yerleĢmiĢtir. 

 Türkiye‟de Türkmen davasını örgütün çalıĢmaları ile siyasi mücadelesini 

sürdürmeye baĢlamıĢtır. ġehidimiz ülkesinden uzak kalmaya dayanamayarak 
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mücadelesini sürdürmek için 1993 yılında Türkmen Ģehri ERBĠL‟E dönerek 

1996 yılına kadar Irak Türkmen Cephesine bağlı olan Türkmen Radyo 

televizyonunun genel müdürü olmuĢtur. Milli Türkmen partisi, Türkmeneli 

partisinde önemli görevler almıĢtır. 

Saddam rejimi, Demokrat Kürt partisinin de yardım ve desteğiyle, 29 

Ağustos 1996 tarihinde Saddam güçleri Erbil Ģehrine girerek birçok çalıĢkan, 

namuslu Türkmeni,  siyasi dava adamı oldukları için tutuklandılar. Mehmet 

ReĢit Tuzlu ile birlikte çok sayıda Irak Türkü, Türk düĢmanı Mesut Barzani 

tarafından Saddam rejimine teslim edilerek, Erbil Ġstihbaratına verildi. Daha 

sonradan Bağdat Kazımıya Ġstihbarat Ģubesine teslim edilerek 17 Temmuz 1997 

tarihinde tüm tutuklanan bu dava arkadaĢları ile idam olmuĢlardır. Ġsimlerini 

rahmet ve saygı ile anarak belirtiyoruz: 

Aydın ġakır Iraklı,  Ferhat Kasım Kerküklü, Ali Hasan Hüseyin Acem oğlu 

Abdurrahman Ömer Kadir Bekal oğlu, Fars Hadi, Aydın Velit Erbil‟li, Ahmet 

Nurettin Kayacı, Yılmaz Yusuf,  ġarzat Yusuf,  Halit Ġbrahim Ahmet Hacer 

Abdul Gani ġahap Erbil‟li, Abdurrahman Mehmet,  Mazin Faruk Abdul mümin 

Mehmet Emin, Ġbrahim Abdul rahman, Çetin Kerem Köprülü, Necmettin 

Nurettin, ġahin Yunus Mahmut, ġahvan ġahbaz Samet, ġiven ġahbaz,  Samet 

Mika il ġahbaz Samet, ġakır ġükür Zeynel abdin, Ali Yayçili, ġirvan Ahmet 

Abdulkadır, Mümin Muhammet Emin, Nusrat Halit Abdullah, Yılmaz Halit 

Muhyettin,  Abdurrahman Kaleli, Ayat Ahmet, Tarık Faik Nurettin, NeĢet 

Abdullah, Murat Erbil‟li, Mümtaz Erbil‟li, Ayat Vahit Sadullah ve zihinlerimize 

ve de ruhumuza kazılı Mehmet ReĢit ile Mehdi Tuzlu 

          Adlarını burada sayamadığımız daha nice kardeĢlerimiz Ģehit 

edilmiĢleriir. Hatta Ģehit edilen bu değerli vatan evlatlarının cenazeleri bile 

ailelerine verilmemiĢtir. Mehmet Tuzlu baĢta birçok vatan evladı gözünü bile 

kırpmadan Ģehitlik mertebesine ulaĢmıĢtır. Bu eylemler dikta rejiminin ve onun 

destekçisi Kürt grupların mahsülü olarak gerçekleĢmiĢtir.. 

1996 tyılında Türkmen Ģehri Erbil‟de Türkmen kuruĢlarında çalıĢtığım 

sırada Ģehidimizle sürekli birlikte çalıĢmaktaydık. O zaman ben yeni 

hapishaneden çıkarılmıĢtım. Bana çok yardımda bulundu. Türkmen sorununu 

çözebilmek için hummalı bir çalıĢma içindeydik..  

Sonuç olarak vatan topraklarında yaĢayan Kerkük Türklerinin çektiği 

acılar günümüzde bir zulüm halini almamalı ve yeni Ģehitler vermememiz 

gerekir. Ancak bu bizim bin yıldır yaĢadığımız topraklardaki özgürlüğümüze 

bağlıdır. En büyük gücümüz bin yıllık anavatanımız Türkiye‟yi yönetenlerin 

Kürt kardeĢlerimiz ifadesini kullanırken Türkmen kardeĢlerimizi de üvey evlat 

saymaması gerektir. Ellerini vicdanlarına koyarak halen devam eden ölüm ve 

zulümlerimize son verebilmek için giriĢimde bulunmasıdır. 
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1996 tarihinde Türkmen Ģehri Erbil‟de Türkmen kuruĢlarında çalıĢtığım 

sırada Ģehidimizle sürekli bir arada olarak görüĢmekteydik çok yiğit, kahraman, 

gönlü elçek yani bol, yardım severdi.  O zaman ben yeni hapishaneden serbest 

bırakılmıĢtım.  Çok yardımda bulundu bana. Türk milleti‟nin kutsal davası için 

her Ģeyi göze alarak eylemleri korkusuzca organize ediyordu. Güler yüzlü, 

temiz gönüllü, sağlam karakterli bir insandı. YaĢamıyla birçok konuları 

konuĢarak ele alır, birçok geceler sabaha kadar bilgiler aktararak, sürekli hızlı 

ve etkili çalıĢmaları hayata geçirmeye çalıĢırdı.  

Ayhan Bayraktar birçok arkadaĢlarla birlikte yeni bir parti kurmayı 

düĢünmüĢtük bir bölüm siyasi nedenlerden dolayı kısmet olmamıĢtır, güzel bilgi 

dolu bir kelamı vardır yorgunluk bilmezdi, gece, gündüz korku bilmeden her bir 

alana atılarak milletinin yararına katılırdı. Böylesine bir kahraman dava insanı 

Ģehidimizi kaybettiğimiz içimiz yanıyor bu gibi soydaĢlarımızın kolayca yeri 

doldurulamayacaktır. Bu cümleden olarak, Cevdet Kazıoğlu Ģehidimiz hakkında 

Arapça güzel bir yazı yazmıĢtır. Sonuç olarak vatan topraklarında yaĢayan 

Kerkük Türklerinin çektiği acılar günümüzde bir zulüm halini almaya devam 

etmektedir. Binlerce yıl Türk Yurdu olan vatan topraklarında yeni Ģehitler 

vermememiz gerekir. Bu ancak Türkiye Cumhuriyetini yönetenlerin milliyetçi 

ve kapsayıcı bir görev aĢkıyla ancak gerçekleĢebilir.  

Diğer yandan bizim bin yıldır yaĢadığımız topraklardaki özgürlüğümüze 

ve Türkiye ile iĢbirliğimize bağlıdır. En büyük gücümüz bin yıllık anavatanımız 

Türkiye‟yi yönetenlerin Kürt kardeĢlerimiz ifadesini kullanırken, Türkmen 

kardeĢlerimizi de üvey evlat saymaması gerektiğidir. Türkiye‟nin bu milli 

davasında yürekli ellerini havaya kaldırarak ve islama yakıĢan vicdanlarına 

merhameti ve yardımı ortaya koyarak halen devam eden ölüm ve zulümlerimize 

son verebilmek için giriĢimde bulunması Türkiye‟yi yönetenlerin hem insani, 

hem vicdani ve hem hukuki olarak beliren tarihi bir kutsal görevidir. 

Biz üvey kardeĢ değiliz. Musul Kerkük ve diğer Ģehirlerimiz tarihten beri 

Türk‟tü Türk kalacak. Ve inanıyorum al kırmızı büyük Türk Bayrağı her zaman 

ve her yerde içimizde ve kalbimizde evimizin en üst köĢesinde tüten ocağımızın 

üstünde dalgalanacaktır. Ne mutlu Türküm diyene derken kimseden bir Ģey 

dilemiyoruz. Türkün bin yıldır vatan toprağı olan bu kanımızla sulanan 

topraklar kendi evimizde kalleĢçe saldırılarda bulunan gözü dönmüĢ hainler 

birlikte yaĢadıkları, bu Ģerefli insanları gözlerini kan bürümüĢ olarak utanmadan 

silah çekip Ģehit etmekteler.  

ĠĢte bu zulüm ağırımıza gidiyor. Anavatan neden Ġslam coğrafyası ile 

yakından ilgilenirken bizimle neden kimden korkuyor da gözünü çevirip bir kez 

olsun ağzından Türküm sözü çıkıpta bizimle hiç ilgilenilmiyor. Barzani küfürler 

ederek öz topraklarımız olan Türkiye‟de elini kolunu sallayarak krallar gibi 

karĢılanırken, Mısır ve Suriye ile ilgilenen bir hükümet neden Türkleri ağzına 

alamıyor. Bunda kuĢku duymak hakkımız değil mi? Her ülkeye geziler yapan 
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hükümet neden öz yurdu olan Irak ve Kerkük Musul Tuzhurmatu‟ya gelemiyor? 

Bunu Türk Milleti çok iyi düĢünmelidir. ġehitlerimizin kanı yerde 

kalmamalıdır. Dahli olanları tarih affetmez ve gerekli cezaya mutlaka 

çarptırılırlar. Onun için Türk devletini yönetenlerin günlük politikaları değil, 

devletin bekası için milli politikaları üretmesi ve Türk milletine yön vermesi 

gerekiyor. 
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TÜRKBĠLĠM HABERLER 

 

EY BÜYÜK TÜRKMĠLLETĠNĠN BÜYÜK KOMUTANI VE TÜM 

DÜNYANIN KABUL ETTĠĞĠ BÜYÜK DEVLET ADAMI VE TÜRKĠYE 

CUMHURĠYETĠNĠN KURUCUSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK: 

 BĠNYILLIK TARĠHĠN KÖHNEMĠġ KÜLLERĠNDEN BÜYÜK 

BĠR MĠLLETĠN YENĠDEN ġAHLANIġININ UNUTULMAZ, TARĠHĠN 

VE TÜM DÜNYANIN KABUL ETTĠĞĠ BĠR KAHRAMANLIK DESTANI 

YARATTINIZ. “NE MUTLU TÜRKÜM DĠYENE” GURUR 

KAYNAĞIMIZ SENĠN VE SĠLAH ARKADAġLARININ ÖNÜNDE 

SAYGI ĠLE EĞĠLĠYORUZ. MEKÂNINIZ CENNET OLSUN! 

SAYGIN, ASĠL, KAHRAMAN ÇAĞDAġ VE VATANPERVER BĠR 

BÜYÜK DEVLET ADAMI YÜCE ATATÜRKTEN TÜRK TARĠHĠNE 

IġIK TUTAN ÇOK ANLAMLI RESĠMLER 
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Ġzmir Ata‟ya yakıĢır anma gerçekleĢtirdi…. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılıĢının 75. yılında 

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, Ġzmir Sanayici ve ĠĢadamları Derneği (ĠZSĠAD) 

ve Ġzmir Devlet Senfoni Orkestrası iĢbirliğiyle düzenlenen “Atatürk‟ü Anma” 

konseri ile anıldı. KarĢıyaka Spor Salonu‟nda düzenlenen anma gecesinde 

tiyatro ve sinema sanatçısı RüĢtü Asyalı ve sevilen sanatçı Funda Arar sahne 

aldı. Konser öncesi bir konuĢma yapan ĠZSĠAD BaĢkanı Hasan Küçükkurt ve 

ĠZDSO Müdürü Ender Ünal, Atatürk‟ün ilke ve devrimlerinin savunucusu 

olacaklarına söz verdi. Konseri Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Aziz 

Kocaoğlu da eĢi Dr. Türkegül Kocaoğlu ile birlikte izledi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ata'ya Saygı YürüyüĢü “ne katılan on binlerce Ġzmirli, Ulu Önder'e olan 

sevgi, saygı ve özlemlerini büyük coĢku ile bir kez daha gösterdi. 
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ATATÜRK VE TÜRK ÇADIRINDAKĠ RESUL  

Bana gelen e-postalar kimden gelirse gelsin kıymetlidir. Ağır tenkit etse 

dahi çoklukla cevap veririm. Bazen kırıcı mektuplar da geliyor; Yozgat-

Yerköy‟e bağlı Saray kasabasının MHP‟li belediye baĢkanı Mustafa Kılıçarslan 

(“Bolubeyi” deriz!) dostumun oğlundan gelen mektup gibi.. Burada 

hatırlatayım, Bolubeyi oğlunun kulağını çeksin! Mehmet Demir Atmalı bir not 

göndermiĢ, TÜRKAV‟ın sitesindeki “Ġki Mustafa”  baĢlıklı yazısını hatırlatıyor. 

Baktım... “Türkiye”  adının resmen kabulünü bir anekdota bağlıyor: 

“Mustafa Kemal ATATÜRK, Ankara Müftüsünü çağırır ve sorar: / 

„Hocam, yeni Cumhuriyetimizin adı ne olsun?‟/ Müftü: / PaĢam, Peygamber 

Efendimiz Hendek SavaĢı‟nı bir Türk çadırında yönetti. Peygamber Efendimiz 

bu çadıra „Kubbet-ut Turkiyya‟ diyordu. (yine Ramazan ayında bir Türk 

çadırında itikâfa girdi). / Mustafa Kemal ATATÜRK, bu gerçeği öğrenince 

çocuk gibi sevinmiĢti: / „Desene, Peygamber Efendimiz, Cumhuriyetimizin 

adını ta o zamandan koymuĢ. Peki, „Türkiyye‟ olsun!‟ demiĢtir. Ve devletimizin 

adı Hz. Muhammed Mustafa‟dan, Mustafa Kemal‟e miras olarak kalmıĢtır. 

Kimse bu „Türkiye‟ ismi ile uğraĢmasın, çarpılır, haberiniz olsun. Turgut Özal 

bu devletin adını değiĢtirip „Anadolu Cumhuriyeti‟ yapmak istiyordu (Kaynak: 

Korkut Özal) derhal çarpıldı ve bugün zehirlenip, zehirlenmediği tartıĢılıyor.” 

Gerçekten Mustafa Kemal‟in böyle diyaloğu var mı, bilmiyorum. Ama  

“Kubbetü Türkiyye” meselesinin kaynağını biliyorum. “Türk Adını Silme 

Planı”nın da, Turgut Özal‟ın “Anadolu Cumhuriyeti” tasavvurunu ayrıntılı 

verdim. ġimdilerde, “Anadolu Ġslâm Federe Devleti” kurulmasını isteyenlerin 

sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğunu da unutmayalım. “Ġslâm” 
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deyince toptan cennete gireceğine iman eden özürlüler, muhâkeme yürütmekten 

ve Ġslâmı hakikî manasıyla anlamaktan âcizdirler. Bu tür tekliflerin de bize özgü 

olduğu ve sırf Türk düĢmanlığından çıktığını aklımızın bir köĢesinde her zaman 

tutmalıyız. Hz. Peygamber‟in Türk çadırında istirahatına gelince; bu bilgi 

Taberî‟nin (M. 838-923) Târihu‟l-Ümem ve‟l-Mülûk‟ünde vardır. Hendek 

SavaĢı‟nda, hendek kazılırken Türk çadırında oturmuĢtur. Türk çadırında itikâfa 

girdiği Müslim‟in (M. Öl. 875) El-Câmiu‟s-Sahîh‟inde yer alır. Ġki eserin de 

Türkçe tercümelerine bakmadım ama Arapçalarını biliyorum. 

Neo Ġslâmcılarımız, Hz. Peygamber‟in Türk çadırında oturmasını ve yine 

Türk çadırında itikâfa girmesini kabullenemeyecekler; ancak, iki ünlü isim 

bunları tarihe geçirmiĢtir. Aksi vârid olana kadar bu yazılanları öpüp baĢlarına 

koyacaklardır. Tabiî buradaki  “Türkiyye”  (Türkî, Türkîye) ile Türkiye‟nin 

adının geldiği “Türkiye” (Ġtalyancadan Turchia) farklı ama halkın idrâkini de 

bir tarafa atamayız. Yine böyle bir yoruma girsem de, Mısır Memlûklüleri 

kendilerini “Ed-Devletü‟t-Türkiyye” dediklerinden yola çıkarak, Türk‟e ait bir 

devleti ifade için pek ala “Türkiyye/Türkiye” denmiĢtir. Türk düĢmanları 

bilsinler ki, evvelden beri yaĢadığımız topraklar “Türkiye” idi; cumhuriyetle 

birlikte resmîleĢmiĢtir. Hz. Peygamber‟in Türk çadırında oturmasının bir anlamı 

olmalıdır. PKK/AKP, Türkiye‟yi çökertemeyeceklerini, devletin banisinin 

değiĢmez olduğunu, kahramanca savaĢan ve yeni devleti kuran vatan ve 

özgürlük aĢığı büyük Türk Atatürk olduğunu öğrenmelidir. Sonsuza dek Türk 

aydınlanmasını ortadan kaldıramayacağını da artık görmelidir. Tüm dünya bu 

büyük lider önünde saygı ile eğilirken, onun eserlerine resimlerine dokunan 

ellerin mutlaka kırılacağı da asla hatırdan çıkarılmamalı ve mutlaka 

bilinmelidir.. 

 

ĠZMĠR"DE ĠLK AHISKA TÜRKLERĠ “SÜRGÜN ABĠDESĠ” AÇILIDI. 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği BaĢkanı (DATÜB) Genel BaĢkan 

Yardımcısı ve Avrupa Temsilcisi Burhan ÖZKOġAR Ġzmir Ahıska Türkleri 

Kültür ve DayanıĢma Derneği tarafından “Türkiye‟nin ilk Ahıska Türkleri 

Sürgün Abidesi” Ġzmir‟e yapıldı. Menemen Ġlçesine bağlı Koyundere 

beldesindeki TOKĠ konutlarının içine yapılan abidenin açılıĢına AK Parti Ġzmir 

Milletvekili Hamza Dağ ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği BaĢkanı (DATÜB) 

Genel BaĢkan Yardımcısı ve Avrupa Temsilcisi Burhan ÖzkoĢar da hazır 

bulundu. Saygı duruĢu ve Ġstiklal MarĢı‟nın okunmasıyla baĢlayan tören de 

hüzün ve gözyaĢı eksik olmadı. 

Ġzmir Ahıska Türkleri Kültür ve DayanıĢma Derneği tarafından 

Türkiye‟nin ilk Ahıska Türkleri Sürgün Abidesi Ġzmir‟e yapıldı. Menemen 

Ġlçesine bağlı Koyundere beldesindeki TOKĠ konutlarının içine yapılan 

abidenin açılıĢına AK Parti Ġzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Dünya Ahıska 

Türkleri Birliği BaĢkanı (DATÜB) Genel BaĢkan Yardımcısı ve Avrupa 
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Temsilcisi Burhan ÖzkoĢar da hazır bulundu. Saygı duruĢu ve Ġstiklal MarĢı‟nın 

okunmasıyla baĢlayan tören de hüzün ve gözyaĢı eksik olmadı. 

DÜNYADA TEK SÜRGÜN ABĠDESĠ:  Dernek BaĢkanı Dr. Ġbrahim 

Agara tarafından projesi hazırlanan yapımı tamamlan abidenin açılıĢında 

konuĢan Dernek BaĢkan Yardımcısı Mustafa PaĢa, “Bu abide dünya da Ahıska 

Türkleri adına dikilen ilk anıttır. Ahıska Türklerine yapılan sürgün ve soykırım 

facialarını unutmamak ve gelecek nesillere hatırlatmak için yapıldı. Ayrıca bu 

anıt vesilesiyle vatan uğruna Ģehit düĢen ve sürgün de hayatını kaybeden 

atalarımızın aziz hatırasını saygı ve sevgiyle canlı tutacağız dedi. Milletvekili 

Hamza Dağ ise, hükümet olarak her zaman Ahıska Türklerinin yanlarında 

olduklarını belirtti.  

 DATÜB Genel BaĢkan Yardımcısı Burhan ÖzkoĢar ise, Birliğin Ankara 

Merkezde kurulduğunu ve kendisinin de AB Konseyinde Ahıska adına 

görüĢmeler yaptığını anlattı. Dünya‟nın 10 farklı ülkesinde Ahıskalıların yaĢam 

mücadelesi verdiğinin altını çizen ÖzkoĢar, 1944 yılında elimizden zorla alınan 

hakkımızın geri verilmesi için mücadele veriyoruz diyerek;  Avrupa Konseyinin 

de bu konuda çok ciddi adımlar atmakta olduğunu belirterek, “biraz gecikme 

olmasıyla birlikte,  Ocak ayı itibariyle yeni çalıĢmalar yapacaklardır” dedi. 14 

Kasım 1944 tarihinde yaĢanan acı sürgünle ilgili Ģiirlerin okunmasının ardından 

abide dualarla açıldı. 

ABĠDENĠN ÖZELLĠKLERĠ: Abide, 50 metrekarelik bir alan üzerinde, 

2.5 metre yüksekliğinde, 20 santimetre geniĢliğinde ve 30 santimetre 

çapındadır. Üç basamaklı beyaz mermerden yapılan abide, iki bölümden 

oluĢuyor. Ön bölümün üst kısmında 14 Kasım 1944 yılında Ahıska‟dan sürgün 

edilen binlerce kadını temsilen yaĢlı bir teyzenin endiĢe ve korkuyla trene bakıĢı 

yer alıyor. Alt kısmında ise tarihçe yer alırken diğer tarafta Ahıska kalesi 

bulunuyor. 10 Kasım 2013. Kaynak: CĠHAN 

 

YILIN STK ÖDÜLÜ DATÜB'E, YILIN STK LĠDERĠ ÖDÜLÜ‟de  

Prof. Dr. Ġlyas DOĞAN‟A VERĠLDĠ 

DATÜB Genel BaĢkan Vekili ve TÜRKBĠLĠM Editörümüz Prof. Dr. 

Ġlyas Doğan'a 2013 Buhara Medya Grup Yılın Sivil Toplum Lideri Ödülü 

verildi. “Yılın En Ġyi STK Lideri” ödülü DATÜB Genel BaĢkan Vekili Prof. Dr. 

Ġlyas Doğan'a verilmesi büyük bir memnuniyetle karĢılandı. Ankara‟nın en 

prestijli siyaset dergilerinden biri olan Buhara‟nın okurları tarafından, “Yılın En 

Ġyi STK Lideri” ödülüne layık görüldü. Elif Güvendik ile Vatan ġaĢmaz‟ın 

sunuculuğunu yaptığı, Ankara Rixos Otel‟de gerçekleĢen bu özel geceye sanat 

dünyasından Özgün, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Pınar DilĢeker, Nadide 

Sultan, Zeynep Mansur, Hollywood prodüksiyonun CEO'su Ramiz Özbay, Fox 
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TV nin baĢarılı müdürlerinden PekyaĢa Sözbir gibi isimlerin yanında, siyaset 

dünyasından da birçok ünlü isimler katıldı. Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 

Ahıska kökenli Çorum Milletvekili Sami Uslu'nun da aralarında bulunduğu bir 

çok isim geceye damgasını vurdu. Ödülünü yine bir Ahıskalının ATV, SHOW 

TV, FOX gibi kanalların içyapımlar departmanında yıllarca birçok projenin 

altına yapımcı imzasını attıktan sonra, iki yıldır kendi adıyla kurduğu yapım 

Ģirketi tarafından baĢarılı yapımlar gerçekleĢtiren Zafer Kerey‟in elinden 

ödülünü alan Ġlyas Doğan "69 yıldır sürgünlerde yaĢayan ve bin bir türlü çile 

çeken tüm Ahıskalılar adına alıyorum bu ödülü" diyerek, Ahıska Türklerinin 

vatana dönüĢ mücadelesi hakkında kısaca bilgi verdi.  

Siyasette bu tip ekinlikler oldukça çok önemlidir! datüb yönetimini ve 

tüm Ahıska Türklerini tebrik ediyoruz ve basın ve medyada tanıtımla birlikte 

sorunlarının da çözümüne eğilinmesini bekliyoruz.  

 

ULUSLARARASI TÜRKBĠLĠM DERGĠSĠNDEN EGE ÜNĠVERSĠTESĠ 

90. YIL ATATÜRK ETKĠNLĠKLERĠ 

Ege üniversitesinde 90. yılında büyük ATATÜRK‟ü anma programı 

çerçevesinde türkbilimden çok anlamlı etkinlik gerçekleĢtirildi. 

Ġstanbul‟dan Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ Ankara‟dan Prof. Dr. Hamit 

HANCI‟nın katıldığı etkinliği Moderatör olarak ĠletiĢim Fakültesi Öğretim 

Üyesi Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY yönetti. 

KKTC Milletvekili, Hasan TAÇOY, KKTC Ġzmir Konsolosu Uğur 

UMAR  Ġzmir Ticaret Odası, ĠĢkadınları Konsey BaĢkanı  Asuman NARDALI 

TOKUġ, KKTC Üniversite Sporları Federasyon BaĢkanı Beyhan GÜRGÖZE, 

Gazeteci YaĢar EYĠCE, SKY Tv den Osman AKBAġAK, Ege Üniversitesinden 

Prof. Dr. Ġnci EREFE, Prof. Dr. Konca YUMLU, Prof. Dr. Bahar BOYDAK, 

Prof. Dr. Oğuz KARAMIZRAK, Prof. Dr. Avni GÜVEN, E.Ü. Yabancı Diller 

Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mengü ÇENGEL ve birçok öğretim 

görevlisi ile öğrenci yanında pek çok önemli konuğun katıldığı etkinlik büyük 

ilgi gördü. 

Uluslararası Türkbilim dergisinden ege üniversitesi 90. Yıl 

ATATÜRK etkinlikleri çerçevesinde anlamlı etkinlik ağlattı 

Moderatörlüğünü Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY‟IN yaptığı etkinlikte; 

ilk sunum Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ tarafından gerçekleĢtirildi. 

DOLMABAHÇEDE SON ONBEġ GÜN adlı sunumda ATATÜRK‟ÜN 

Türkiye‟de değil, dünyadaki yerinin ve öneminin altını çizdi. ATATÜRKÜN 

Türk vatanına ve Türk Milletine duyduğu sonsuz ve sınırsız sevgi ve bağlılığını 

ifade ederek; onun cesaret ve azmini ve üstün kararlılığını ortaya koydu.  
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Atatürk‟ün yaĢadığı dönemdeki süreci çok büyük bir incelikle ve 

günümüzle karĢılaĢtırılmasını da yaparak ortaya koydu. Atatürk‟ün günümüzde 

daha çok arandığını ve düĢtüğümüz bunalımların sebeplerini onu fikirlerinden 

ve hedeflerinden uzaklaĢmak olduğunu anlattı. Dünyanın iki yüzyıldır en büyük 

asker, en büyük komutan, en büyük ekonomist, en büyük siyasetçi ve en büyük 

devlet adamlarının baĢında Atatürk‟e yer verdiğini, birçok ülkenin onu örnek 

aldığını belirtti. Sönmez, bu süreç içinde ülkemizde önemli Ģeylerin 

baĢarıldığını, kulluktan vatandaĢlığa ancak Atatürk sayesinde geçildiğini enfes 

bir Türkçeyle ortaya koydu. Hastalığı süresince tek düĢüncesinin ülkesi ve onun 

kalkınması olduğunu anlatan Prof.Dr. Bingir SÖNMEZ hasta yatağında bile 

komĢularımız ile ilgili dostluğa dayalı iyi iliĢkiler kurulmasına özen gösteren 

Atatürk, hasta yatağında olmasına rağmen arkasında batılı ülkeler olan Hatay 

sorununu çözerek büyük bir sorunu ortadan kaldırdı dedi. Ölüme yaklaĢtığı 

zamanlarda bile Türkiye‟nin sorunlarını aklından çıkarmayan büyük devlet 

adamı Atatürk‟ün ölümü ülkemizi olduğu kadar tüm dünyayı etkiledi ve derinde 

üzüntüye boğdu diyerek; onun devrimlerinin ve ülke bütünlüğümüzün ve Türk 

dilinin korunamadığını dile getirerek, bu gidiĢe ancak Atatürk ilke ve 

inkılâplarının korunarak Türklük bilincinin daha da kuvvetlendirilmesinin 

gerekli olduğunun altını çizdi.  

Kuvva-i Milli adını verdiği çalıĢmasıyla Hancı, Osmanlı 

Ġmparatorluğunun üzerine çöken kara bulutları ve ülkenin içine düĢtüğü 

bunalım ve çaresizliği, askerin ve sivil halkın çaresizliğini çok ince ve zarif bir 

dille ortaya koydu. Ġmparatorluğun çöküĢ ve hatta yok oluĢunu seyreden bir 

padiĢahın tirajı komik durumunu anlatarak tarih sayfalarına gömülen bu büyük 

ve heybetli toplumun iĢgalini resimlerle destekleyerek ortaya koydu. 

Profesör Doktor Hamit Hancı Anadolu içindeki bütün bölgelerin acıklı 

durumunu, iĢgal edilen tüm Ģehirlerin baĢta payitaht olan Ġstanbul‟un bile 

iĢgaline ses bile çıkaramayan bir yönetimin ve halkın çaresizliği ve hatta daha 

da ileri gidenlerin Amerikan mandası olmayı uygun gördüklerini acı bir tarihi 

vaka olarak dile getirdi. Ancak tarihin her devrinde bağımsız ve hür yaĢamıĢ bir 

büyük toplum olan Türk milletinin asla esaret altında yaĢayamıyacağını ortaya 

koyan büyük bir komutanın buna bağlı olarak milli kuvvetlerin ortaya çıkıĢ 

serüvenini, sıkıntı içinde yoksulluk içinde olan halkın bu baĢkaldırıya gönülden 

katıldığını son derece akıcı Ģiirsel ve etkileyici bir dille dinleyicileri adeta 

büyüledi. Büyük bir alkıĢa mazhar olan her iki sunumun ortak noktası 

konukların ayakta alkıĢlanması ve gözyaĢlarına boğulan dinleyicilerin ayakta 

dakikalarca alkıĢlamalarıydı. Moderatör Yard. Doç. Dr. Suavi Tuncay‟ın Ģiiriyle 

birlikte açıĢ konuĢması ve teĢekkürlerini sunduğu bu ATATÜRK ile ilgili 

etkinlik sonunda davetlilere öğle yemeği ikram edilerek resimler çekildi. 

AĢağıda bu etkinlikten çeĢitli görüntüler ve teĢeĢkürler yer almaktadır. 
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      Editör Hakemlerimizden anlamlı teĢekkür… 

Cumhuriyetimizin  90.  yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, 

“Dolmabahçe‟de Son OnbeĢ Gün” ve “Atatürk ve Kuvayi Milliye” konulu 

konferansları ile, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimiz 

hakkında çok kıymetli bilgiler veren, Çok Değerli Hocalarım; Sayın Prof. 

Dr. Bingür Sönmez ve Sayın Prof. Dr. Hamit Hancı‟yı, ayrıca toplantının 

moderatörlüğünü yürüten Sayın Yard. Doç. Dr. Suavi Tuncay‟ı ve bu 

etkinliğin tüm katılımcılarını candan kutluyorum. Saygılarımla. 

Prof. Dr. P. Sema Aka 

Gerek Türkiye ve gerekse uluslararası bilim dünyasında tanınan ve 

takdirle çalıĢmaları izlenen bilim adamlarımız Prof.Dr. Bingür SÖNMEZ ve 

Prof.Dr. Hamit HANCI hocalarımız baĢta; tüm katılımcılara ve Ege 

Üniversitesinin Yürekli, cefakâr, asil ve yüksek ahlaklı ve çalıĢkan hocası 

değerli Öğretim Görevlisi Mengü ÇENGEL hocamıza da TÜRKBĠLĠM olarak 

Sonsuz teĢekkür ediyoruz… 
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10. ANADOLU ADLI BILIMLER KONGRESI MALATYA‟DA 

YAPILDI: 

Adalet sağlamak için doğruya ulaĢmak gerekir….. 

Her yıl geleneksel olarak Anadolu‟nun farklı illerinde düzenlenen 

Anadolu Adli Bilimler Kongresi‟nin onuncusu, Ġnönü Üniversitesi ev 

sahipliğinde baĢladı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı ile Adli 

Bilimciler Derneğinin birlikte düzenledikleri kongre, Turgut Özal Kongre ve 

Kültür Merkezi‟nde gerçekleĢtiriliyor. 

Kongrenin açılıĢ programına Vali Vekili Ahmet Sait Kurnaz, Cumhuriyet 

BaĢsavcısı Muzaffer Sayın, Adli Yargı Adalet Komisyon BaĢkanı Orhan Erdim, 

Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Malatya Baro BaĢkanı Av. Eyüp Kutlubay, Adli 

Tıp Kurumu BaĢkanı Yalçın Büyük, Adli Bilimciler Derneği BaĢkanı Prof. Dr. 

Hamit Hancı ve çok sayıda akademisyen katıldı. 

Saygı duruĢu ve Ġstikâl MarĢımızın okunmasıyla baĢlayan kongrenin 

açılıĢ konuĢmasını yapan Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı BaĢkanı Prof. 

Dr. Osman CelbiĢ, “Siz meslektaĢlarımızı uluslararası katılımlı 10. Anadolu 

Adli Bilimler Kongresi‟ne davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız. 

Adalet, toplumu ayakta tutan en temel duygudur. Adalet sağlamak için doğruya 

ulaĢmak gerekir, doğruya giden yolun temel taĢı ise adli bilimlerdir. 

Kongremizde, adli bilimleri ilgilendiren temel konular ve sorunların ele alındığı 

oturumlar ve poster sunumları yer alacaktır. Konularında uzman değerli 

katılımcılarla adli bilimler alanındaki güncel bilgileri paylaĢma, tartıĢma fırsatı 

bulacağız.” dedi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2013 

223 

 

Tıp, Fen ve Sosyal Bilimler alanlarındaki bilgilerin adalet hizmetine 

sunulmasıyla ilgilenen Adli Bilimlerin son yıllarda ciddi geliĢmeler gösterdiğini 

belirten Malatya Baro BaĢkanı Av. Eyüp Kutlubay, “Adaletin sağlanmasında 

bilimsel verilerden her geçen gün daha fazla yararlanılması, Adli Bilimler 

dalının önemini gün geçtikçe artırmaktadır.” Ģeklinde konuĢtu. 

Adli Tıp Kurumu BaĢkanı olarak katıldığı ilk kongre ve aynı zamanda bu 

kongrenin memleketi Malatya‟da olmasından duyduğu mutluluğu ifade eden 

Adli Tıp Kurumu BaĢkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, “Özellikle ceza ve adalet 

sistemi olmak üzere hukuk sistemine doğrudan ve etkili bir Ģekilde katkısı olan 

Adli Tıp, Adli Bilimler ve iliĢkili uygulamalar kriminal olayların 

aydınlatılmasında çok önemli bir role sahiptir. Ceza ve adalet sistemi için bu 

kadar önemli bir role sahip olan Adli Tıp ve Adli Bilimlerin, birçok geliĢmiĢ 

ülkede çok daha önceden geliĢimini tamamlamıĢ olmasına rağmen ülkemizde 

ise hak ettiği yere ulaĢması zaman almıĢtır.” dedi.  

KonuĢmalarını yapmak için kürsüye davet edilen Turgut Özal Tıp 

Merkezi BaĢhekimi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aslan, gerçekleĢtirilen Anadolu Adli 

Bilimler Kongresi‟nin baĢarılı geçmesi temennisinde bulundu. 

Adli Tıp Bilimlerinin geniĢ bir alanı kapsadığını, bu konuda dünyada 

birçok yeniliğin ve ileri düzeyde akademik çalıĢmaların yapıldığını vurgulayan 

Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, “Ülkemizde de son yıllarda Adli Tıp konusunda 

bir hayli ilerleme kaydedilmiĢtir. Ancak ileri seviyedeki ülkelerle 

karĢılaĢtırdığımızda henüz istenilen yerde değildir. Bu minval üzeri yola 

çıktığımızın farkındayız. Bu geliĢmeleri bildiğimiz için Ġnönü Üniversitesi 

olarak kampüsümüz içerisindeki bir alanı, bölge için yapılacak Adli Tıp 

Kurumu BaĢkanlığının laboratuvar için ayırdık.” Ģeklinde konuĢtu. 

Uluslararası katılımın olduğu kongredeki konuĢmasının devamında ise 

Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Ġnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp 

Merkezinin mevcut durumu ile ilgili bilgiler verdi. BaĢta karaciğer nakli olmak 

üzere sağlık alanında elde edilen baĢarılardan bahseden Rektör Prof. Dr. Çelik, 

39 yaĢında olan Ġnönü Üniversitesinin 2014 yılı bütçesi itibariyle devletin 

kaynak ayırdığı ilk 20 üniversite arasında olduğuna vurgu yaptı. 

02 Kasım 2013 tarihine kadar sürecek olan Anadolu Adli Bilimler 

Kongresi‟nde, alanında uzman akademisyenler tarafından Adli Bilimler ve 

Hukuk, Adli Bilimlerde Multidisipliner Uygulamalar, Fitoterapinin Sağlıktaki 

Yeri, Tıbbi Uygulama Hataları, Malpraktis ve güncel konularda bilgiler 

verilecek. 
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                     Kayseri Emniyet Müdürlüğü ziyaretinden bir görüntü. 

 

HAMĠT HANCI:  ADLĠ BĠLĠMLER KONGRELERĠ 

ULUSLARARASI BOYUT KAZANIYOR… 

30 Ekim - 2 Kasım 2013 tarihleri arasında Malatya'da düzenlenen 

Uluslarası Katılımlı 10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi için, sabah 6.00'da 

Ankara'dan otobüs ile hareket edildi. Yolculuğumuzun ilk durağı olan Kaman 

Ġlçesinde, Emniyet Müdürü'nün yardımlarıyla Kalehöyük ve Japon bahçesi 

gezildi. Sonraki durağımız KırĢehir oldu. Burada Belediye BaĢakanlığı ve Müze 

asistanlarınca karĢılanarak, KırĢehir'in tarihi ve turistik yerleri gezdirildi. Daha 

sonra Kayseri'ye hareket edildi.  

Kayseri'de Ġl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Aydın ve ekibi tarafından 

muhteĢem seramoniyle karĢılandık. Kayseri Ġl Emniyet Müdürlüğü'nde Adli 

Bilimciler Heyetine Ġl Emniyet Müdürlüğünün Kayseri Ġline yapmıĢ olduğu 

hizmetleri ve yapmayı planladıkları projeleri hakkında, son derece bilgilendirici 

bir sunum yapıldıktan sonra, ekibe nefis bir yemek verilerek uğurlandık.  

Bu yolculuk boyunca, baĢta Kayseri Ġl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa 

Aydın ve ekibi olmak üzere, KırĢehir Belediye BaĢkanı ve ekibine, KırĢehir 

Müzecileri, Kaman Ġlçe Emniyet Müdürü ve ekibi ile bizden yardımlarını 

esirgemeyen herkese teĢekkür ederim. 
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 11. ANADOLU ADLĠ BĠLĠMLER KONGRESĠ 2014 YILI EYLÜL 

AYINDA GERÇEKLEġTĠRĠLECEK…. 

Bayburt‟ta gerçekleĢtirileceği kararının ardından kongrelere talep arttı. 

Bu bağlamda, Kosova Anayasa Mahkemesi Yargıcı Dr. Altay Suroy, 2014 de 

Kosova Prizren de Türkiye ile Ortak bir Adli Bilimler Kongresi Düzenlemek 

Ġstediklerini belirterek tüm adli bilimcileri Prizren‟e davet etmiĢtir. 

 

VEFATININ BĠRĠNCĠ YILINDA Prof. Dr. TURAN YAZGAN‟I ANMA 

PROGRAMI  

 

7 Aralık 2013 günü Ġ.Ü Fen Fakültesi Cemil Birsel Konferans salonunda 

gerçekleĢti. Saygı duruĢu, Ġstiklal MarĢı okunmasının ardından Turan Yazgan 

Belgeseli gösterildi. TDAV BaĢkanı Közhan Yazgan‟ın açıĢ konuĢmasının 

ardından, Protokol ve Türk illerinden katılımcıların konuĢmaları gerçekleĢti. 

Ganire PaĢayeva-Turan Yazgan‟ın anlayıĢı milleti coğrafi sınırlara bölmeden 

hizmet etme inancıdır. Büyük  Gaspıralı‟nın Dil‟de, Fikir‟de, ĠĢte birlik 

anlayıĢını sürdürdü. O gençlere büyük hayaller kurun, hayallerinizin arkasında 

çalıĢmalar sürdürün. Millete hizmet okul açmaktır. Milli düĢüncesinin 

tefekkürünü yükseltmektir. Kazak, Kırgız, Özbek, Kırım, Irak farkı yoktur. Güç 

birliktedir. Birbirimizi sahiplenin. Muhtar ġahanov: Kazakistanda Celtoksan 

olayları baĢlayınca (bunu duyurmaya çalıĢtım) (Basına) Celtoksan olaylarını 

anlattım. Tehdid edildim. Zor günlerimde Turan Yazgan telefon açtı. Bu 

telefondan sonra Türkiye‟ye geldim. Bana koruma verildi. Turan Yazgan‟ın 

yardımıyla KKTC‟ye gittik. Türkiyedeki aydınlarla görüĢtük. Hasan Oraltay‟la 

Radyo Liberty‟de programa çıktım. Bu röportaj 21 dilde yayımlandı. ABD de 

ve dünya aydınları beni destekledi. Ben Ģu an hayattaysam bunu Turan 

Yazgan‟a borçluyum. SSCB de Nevruz Bayramının canlanmasında ben sebep 

oldum. Gorbocov‟la görüĢtüm. Nevruz Türk dünyasında kutlanmaya baĢladı. 

Nevruz esas Türk Bayramıdır. Nevruz‟un 22 Martta kutlanması gerekir. 

Türkiye‟de Nevruz Bayramını Turan Bey‟le birlikte kutladık. SSCB de 93 halk 

yok edildi. Cengiz Aytmatov‟la röportaj yaptık. Putin çeĢitli okulların 

kapatılmasını uygulamaktadır. Biz bunu seyretmekteyiz. Okullar kapatılmakta 

böyle Türk olmamızın ne anlamı var. Bundan dolayı Turan Yazgan‟ın ruhu Ģad 

olsun. Hepimiz birlikte bu davayı sürdürmeye devam edelim. 

Kırgızistan‟dan gelen Röktör, Tataristan-Balat Mirzayev, Azerbaycan 

Üniversitesi rektörü Zafer Bayramov, ġehit Dr. Sadık Ahmet‟in eĢi IĢık Ahmet 

konuĢma yaptılar. 

Mustafa Cemil Kırımoğlu-Kırım Tatarlarına ilk yardım elini uzatan 

Turan Yazgan oldu. Bu benim için Ģeref ve manevi destektir. Verilen bu ödülü 

20.yüzyılın en ciddi baskısına karĢı mücadele eden Kırım Tatarları adına kabul 

ediyorum. dedi.” Turan Yazgan Ödülü” Türk Dünyası araĢtırmaları Vakfı 

BaĢkanı Közhan Yazgan, Ganire PaĢayeva, Muhtar ġahanov birlikte Mustafa 
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Cemil Kırımoğlu‟na verildi. Ruhi Tuna‟nın yaptığı Bozkurt Heykeli „de 

armağan edildi. 

Mustafa Aydemir tarafından yazılan SON YÜZYILIN BÜYÜK 

TÜRKÇÜSÜ TURAN YAZGAN Fikirleri-Eserleri  adlı Belgesel kitabın 

tanıtımı yapıldı. Turan Yazgan Belgeseli, Mustafa Cemil Kırımoğlu Belgeseli 

gösterildi. 

Prof. Dr. Nevzat Atlığ‟ın himayelerinde Faruk Salgar yönetiminde 

Bakırköy Musiki Konservatuarı vakfı‟nın  Turan Yazgan‟a Vefa konseri büyük 

takdir topladı. 

Türk Dünyası Kültür ve Ġnsan Hakları Derneği BaĢkanı Celal Öcal- 16 yıl 

önceydi.26 Ağustos 1997 de Ġzmir‟de Ġktisat Kongresi ve Türk Halkları 

Asamblesi 4.Kurultayı düzenlenmiĢti. Kurultayı Turan Yazgan organize ediyor, 

Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Burhan Özfatura destekliyordu. Konak‟daki 

belediye binasının önüne büyük bir ilan panosu hazırlanmıĢtı. Üç gün süren 

toplantının bir kısmı Büyük Efes Otelinde, bir kısmı Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleĢiyordu. Turan Yazgan Hocamız-Türk 

ırkı asırlarca baskı altında kalmıĢ katledilmiĢtir. Asambleye üye Türkler 

dünyada eĢi görülmemiĢ silahsız  mücadelenin savunucusu olmuĢtur. Türkiye 

dâhil hiçbir ülkeden destek görmemiĢlerdir” demiĢti. Asamble dönem baĢkanı 

Vyaceslav Timofeyev-“Gelecekte Türk halkların birbirleriyle dostluğunun diğer 

halklara örnek olacağını “söylemiĢti. O dönemde Ģimdi olduğu gibi 

Cumhuriyetlere öncelik verilir, topluluklar kendilerini yeterince temsil 

edilmediklerini düĢünür, Kurultay yöneticileri Rus ve Çin  ne der endiĢesini 

duyarlardı. Merhum Turan Yazgan‟ın yönettiği Asamble toplantılarında hiçbir 

endiĢeye yer yoktu. Topluluklar gönüllerince konuĢurlardı. BüyükĢehir 

Belediyesinde yapılacak toplantıya  bir kasa getirilmiĢti. Açılan kasanın içinden 

büyük seramik bir kazan çıktı. Bu kazan ABD‟de yaĢayan Seramik sanatçımız 

Türker Bey tarafından yapılmıĢtı. Turan Hocamız toplantıya davet ettiği bütün 

devlet ve topluluklardan ülkelerinden gelirken yanlarında TOPRAK ve SU 

getirmesini istemiĢti. Türk Halkları yanlarında getirdikleri Su ve Toprağı 

kazana dökecekler, su ve toprak birbirine karıĢacak. Türk Dünyasının aynı 

toprak ve sudan geldiği, aynı suyu ve toprağı paylaĢtığı mesajı verilecek, Demir 

dövülecekti.  

Turan Yazgan Hocamız böyle anlamlı bir tören düĢünmüĢtü. Fon 

müziğiyle zenginleĢecek bu tören hafızamızda harikulade düĢünceler 

canlandırıyordu. Fakat nedense bu tören gerçekleĢmedi. Mahalli giysiler 

içindeki bir erkek ve bir hanım, Altay Türklerini temsilen toplantıya 

gelmiĢlerdi. KonuĢmalarından törenin bu kısmının iptal edilmesinden üzüntü 

duydukları anlaĢılıyordu. Onlara biz,” Ġzmir‟de faaliyet gösteren Ural-Altay 

Kültür ve DayanıĢma Derneğiyiz. Sizinle aynı adı taĢıyoruz getirdiğiniz Su ve 

Toprağı  bize verin derneğimizde saklayalım” deyince, memnun oldular “Su 

bizim için kutsaldır yere dökmeyin” diyerek Bayraklarıyla birlikte verdiler. 

Halen Altay‟ın Suyu ve Toprağını derneğimizin mutena bir köĢesinde 
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saklanmaktadır. Turan Yazgan hocanızın Türk Dünyasının Su‟yu, Toprağı, 

Havası birdir mesajını verdiği bu tören projesini unutmuyoruz. Ulu Tanrı Turan 

Yazgan gibi Türk Dünyasına hizmet vermeği ilke edinmiĢ, Hizmet EtmiĢ Oğuz 

Ata, Korkut Ata, Kemal Ata, Turan Ata gibi büyüklerimizi her zaman saygı ve 

rahmetle anmaya devam edeceğiz.” Dedi.  Türk Dünyası K. Ġnsan Hakları 

turkdunyasihaklari@yahoo.com, Tarih: 10 Aralık 2013 Celal Öcal. 

 

ULUSLARARASI KATILIMLI 10. ANADOLU ADLĠ BĠLĠMLER 

KONGRESĠ SONUÇ BĠLDĠRGESĠ  

-Mobbing; bir iĢyerinde, bir yada birkaç çalıĢanın, sistematik bir biçimde 

ve etik dıĢı bir iletiĢim ile düĢmanca davranıĢlarda bulunarak, diğer bir yada 

birkaç çalıĢanı, çaresiz ve savunmaz bırakıp, onlara duygusal yönden zarar 

verme durumudur. Mobbing örgütsel bir patolojidir. 

ĠĢyerinde psikolojik bezdirici (mobbing) in farkındalığının artırılmasında, 

çalıĢmaların daha yoğun ve etkili sürdürülmesi gerekmektedir. Çünkü 

Mobbinge uğrayan mağdurlar ordusu ülkemiz için büyük bir sorun olacaktır. 

Özellikle iĢ gücünde azalma, motivasyon kaybı ile zaman ve ekonomik 

verimlilik düĢmektedir. Ülke ekonomisinin ve bireylerin psikolojik sağlığının 

bozulmaması için Mobbing konusunda çalıĢmalar yapılmalıdır. 

Türkiye‟de sağlık ve yükseköğrenim alanında ciddi Mobbing vakaları  

görülmektedir. YÖK ve Üniversiteler akademik mobbingi önleyecek acil 

yaptırımlar ve düzenlemeler gerçekleĢtirmelidir. 

-Ġnsan sağlığı gibi önemli bir konu ile uğraĢan sağlık personelinin 

meslekte yanlıĢ uygulaması anlamında olan tıbbi malpraktiste, uygulamanın 

hukuka aykırı ve kusurlu olması sonucunda oluĢan hasarın, kusurlu 

uygulamanın sonucu ortaya çıkması söz konusudur. Önceki yıllarda yüksek 

sağlık Ģurasını yılda iki kez toplanması ile görüĢülen tıbbi malpraktis 

olgularının son yıllarda artması, toplantı sayılarının artmasını ve baĢka kurum-

kuruluĢlarda da görüĢülmesini gerektirmektedir. Ülkemizde temelde sağlık 

sistemi ve sağlıkla ilgili devletin yaptırımlara bağladığı sosyal düzen kurallarını 

içeren tam teĢekküllü sağlık hukuku yanında, bireysel olarak sağlık personelinin 

hizmet anlayıĢı düzenlenmeli, bu konuda olumlu değiĢiklikler yapılmalıdır. 

Özellikle son yıllarda artıĢ gösteren malpraktis vakalarından doğan maddi 

ve manevi tazminat davalarında; hekimler aleyhinde yüksek rakamlara 

hükmedilmesi ve cezai sorumlulukların kaygı verici düzeyde olması hekimleri 

çekinik tıbba yöneltmektedir. Bu Ģartlar altında hekimlerle ilgili geniĢ kapsamlı 

bir yasal düzenleme yapılmalı ve bu düzenleme tek amacın hastasına faydalı 

olmak olan hekimlik mesleğinin ruhuna esasına uygun olmalıdır. 

-Sitopatoloji alanında malpraktis olgularının önüne geçmek için 

değerlendirmenin, alanında yeteri kadar deneyimi olan sitopatologlar tarafından 

mailto:turkdunyasihaklari@yahoo.com
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yapılması sağlanmalıdır. Gerektiğinde bu konuda deneyimli kiĢilerle 

konsültasyonun sağlanması, aynı zamanda immunsitokimya, ince yayma, akıcı 

sitometri gibi ek yöntemlerin doğru Ģekilde kullanımı yasal olarak 

değerlendirilmelidir. 

-Bir doktorun malpraktisten kaçınabilmesi için her Ģeyi belgelemesi 

gerekmektedir. Yaptığı muayeneler, tetkikler ve konsültasyonlar mutlaka tarihi 

ve saatiyle kayıt altına alınmalıdır. Ameliyat gerektiği durumda da hastaya ve 

yakınına ameliyat risk ve tehlikeleri hakkında bilgi verilmeli ve ad soyad ile 

birlikte onam alınmalıdır. 

- Doktorlar bilerek hata yapmamakta, fakat basın ise bu durumu  fırsat 

bilip, affetmemektedir. Malpraktis genellikle basında tiraj arttırmak için 

kullanılabilmektedir. Ancak çeĢitli bitki özleri biçiminde önerilen ilaç olarak 

ifade edilen reklamlar kontrol altına alınmalıdır. Özellikle yabancı basında 

malpraktis konusu ile ilgili çıkan haberlerde yüklü tazminat konularının 

gündeme geldiğini de belirtmeliyiz. 

-Malpraktis, Hasta ve Sağlık Personelinin Hak ve sorumlulukları 

konusunda sağlık personeli daha iyi bilgilendirilmeli, kendilerine  hukuki destek 

sağlanmalıdır. 

-Skolyoz, özellikle 12-18 yaĢ arasındaki çocuklarda doktor olmadan bile 

aileler omurga anom alilerini dikkatli bir gözle bakarak fark edebilir. Skolyoz 

özellikle kız çocuklarında daha sık görülür. Bundan dolayı okul taramaları 

uygun bir koruyucu hekimlik yöntemidir. Çocuklarımızın okul çantalaının 

ağırlık taramaları uygun bir koruyucu hekimlik yöntemidir. Çocuklarımızın 

okul çantası taĢıması, bilgisayar baĢında yanlıĢ oturmaları da skolyoza sebep 

olabilir. Ne kadar erken teĢhis edilirse tedavisi o kadar kolaydır. 

-Türkiye Cumhuriyeti dıĢındaki ülkelerde  yaĢayan soydaĢlarımızın 

uğradıkları insan hakları  ihlalleri konusunda ülke ve dünya kamuoyunun 

bilinçlendirilmesinde iĢbirliği halinde hareket edilmelidir. Bu soydaĢlarımıza 

karĢı iĢlenen katliamların durdurulması için çalıĢmalar yapılmalı, geçmiĢte 

yaĢanan katliamlarla ilgili Uluslarası hukuki süreçler baĢlatılmalıdır. 

Tarih boyunca yapılan insan hakları ihlallerinden ders alınmalıdır. 

-Adli Ziraat: UyuĢturucu Madde Elde Edilen Bitkiler, Tıbbi Bitkiler, 

Mera Arazi mülkiyeti, Agroterör konularını içeren bir adli bilimler alanıdır. 

Bitkisel materyalin kontrol ve sertifikasyonu son derece önemlidir  

Özellikle Adli Ziraat'in önemli örnekleri olan Türkiye‟ye gelen kaçak çaylar ve 

bazı komĢu ülkelerden ithal edilen baldaki naftalin kalıntıları ciddi sorunlardır. 

Adli Ziraat konusunda öncelikle farklı alanlarda uzmanlaĢmıĢ tarım 

uzmanları bir araya gelerek, bu alanlarda karĢılaĢtıkları olayları değerlendirmeli 
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ve adli ziraatın kapsamı belirlenmelidir. Bu alanda master ve doktora 

programları açılmalıdır. 

-Adli laboratuarlarda standardizasyon ve güvenli bir Ģekilde numune 

kabulü ve transferinin sağlanmasına yönelik çalıĢmalara hız verilmelidir. 

Temel ve klinik biyokimya bilgilerinin de lisansüstü programda ders 

olarak eklenmesi, adli kimya konusunda lisansüstü programlarının 

oluĢturulması, otopside post mortem kimya çalıĢmalarının geliĢtirilmesi 

gerekmektedir. 

-Etanol ve matabolitlerin teĢhisi ve teĢhis yöntemleri standardize 

edilmelidir. 

-El yapımı patlayıcı maddeler acımasız olmalarına rağmen etkin 

müdahale ve patlama sonrası olay yeri incelemesi ile güvenlik güçlerine 

yardımcı olabilecek ve güvenilir adli delil sağlayabilecek sessiz ama bir o kadar 

da ölümcül olabilecek tanıklardır. Bundan dolayı; adli patlayıcı incelemesinde 

delil farkındalığı ve delil güvenliği sağlamak açısından; insan hayatını tehlikeye 

atmadan, bulguların korunması, toplanması ve adli patlayıcı bilgi havuzu 

oluĢturulması için multidisipliner yaklaĢım önem arz etmektedir. 

Delillerin kaybı en çok patlama ve yangın sonrası alanlarda 

görülmektedir. 

El yapımı patlayıcının içinin radyolojik yöntemlerle görülmesini 

sağlayacak çalıĢmalar yapılmalıdır. 

Patlayıcı maddelerin X-ray ile görüntülenmesi amaç  gereksiz patlamayı 

önleme ve kesin sonuç için kullanılabilecek en kolay yoldur.. 

-2004 yılından bu yana, adli antropoloji kolluk kuvvetlerinde (polis 

akademisi) ders olarak verilmeye baĢlanmıĢtır. Çok yakın gelecekte adli 

antropoloji adli bilimler altında ayrı bir disiplin olarak adli antropoloji nin 

lisansüstü diploması verebilecek bir eğitim programına dönüĢtürülmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır.  Ġhtiyaçlar doğrultusunda son zamanlarda toplu 

gömülerin ve kayıp Ģahısların iskeletlerinin ele geçmeye baĢlaması ile adli 

antropologlara daha fazla ihtiyaç duyulmaya baĢlamıĢtır. Bu nedenle adli 

bilimler ve polis akademisinde ders olarak verilmekte olan adli antropoloji 

bilimi lisansüstü diploma veren bir eğitim programına dönüĢtürülmelidir. 

-Adli Eczacılık baĢlığı altında reçete sahtekârlığından, farmokolojik 

ötenaziye, ilaç etkisi altında iĢlenen suçlardan ve bunların cezalandırılmasına 

kadar geniĢ biralan mevcuttur. Adli Eczacılık bir lisansüstü programı olarak 

üniversitelerde oluĢturulmalıdır. 
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-Adli bilimlerin alt dallarının koordinasyonu ve alt dallar arasında ortak 

programlar oluĢturulmalıdır. Bu toplantılar gibi farklı disiplinlerin bir araya 

geldiği toplantıların arttırılmalıdır. 

-Adli olayların multidisipliner olması nedeniyle, multidisipliner 

yaklaĢımların giderek artması önem taĢımaktadır. Adli biyofizikte bu 

multidisipliner yaklaĢım içerisinde önemli bir yere sahip olacaktır. 

Adli Biyofizik “baĢınıza taĢ düĢene kadar fizik, bundan sonraki her Ģey 

biyofizik” Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

Adli biyofiziğin konuları arasında travma, ateĢli silah, elektrik kazaları ve 

yıldırım çarpmaları gibi sık görülen yaralanma çeĢitleri vardır. Kullanılan 

teknikler,  moleküler spektroskopi, elektrodiagnosistik testler ile biyomekanik 

testler dir. 

-Ülkemizde çocuk istismarlarının azaltılmasına yönelik her türlü tedbir 

alınmalıdır. 

Çocuk istismarı tanısında en önemli adım hekimin istismar Ģüphesine 

kendisini zorlamasıdır. Çocuk istismarı konusunda eğitim yaygın hale 

getirilmelidir. 

- Ülkemizde çocuk izlem merkezi sayıları artmaktadır. Çocuk 

istismarında Türkiye haritası çıkarmak  zorunlu hale gelmiĢtir. 

Çocuklar sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirilmeli  ve empati 

kurmaları  öğretilmelidir. 

-Çocuk evliliği için hukuksal meĢruluk olmamasına rağmen görülme 

sıklığı fazladır. Çocuk evliliklerinde madur ve suçlu ayrımının yapılması son 

derece zordur  ve çocuk gelinlerde psikolojik bozukluk istatistiksel olarak 

evlilik ve gebelik sonrasında artıĢ göstermektedir. 

-Çocuklar için bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin sayısı arttırlmalıdır 

Mevzuatımızda internette çocuk istismarını önlemek adına var 

olandüzenlemeler iĢletilmelidir. 

- Suçlu çocuk yoktur, suça itilmiĢ çocuk vardır. ÇalıĢan çocuklar  her 

türlü tehlikeye açık çocuklardır. 

-Çocuk suçluluğunda, cezalandırmadan çok bunu önlemeye yönelik 

olarak çocukları istismar ve ihmal eden koĢullar belirlenmeli ve buna yönelik 

adımlar atılmalıdır 

-Toprak delilleri, trafik kazaları, tecavüz, hırsızlık, cinayet, terörizm ve 

kaçakçılık alanlarındaki son derece önemlidir. Toprak, parmak izi kadar değerli 

bir adli materyaldir. 

Adli Toprak Analizi ve Adli Jeoloji çalıĢmalarına hız verilmelidir. 
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-Milli DNA Veri Bankası'nın kurulması artık bir zorunluluktur. DNA 

Veri Bankaları, suç ve suçlunun ispatında olduğu kadar  suçsuzluğun 

ispatındada son derece  önemlidir. 

Türkiye için büyük bir adım olan yerli multipler STR kiti geliĢtirme 

çalıĢmaları baĢlamıĢtır. Bu  kit içerisinde teknoloji geçmiĢte ve gelecekte 

kullanılabilmekte, hem Avrupa‟nın öngördüğü gen bölgelerini ve hemde 

Ġnterpol‟ ün belirlediği gen bölgelerini hem de hali hazırda kullanılan kitlerdeki 

gen bölgelerini içermektedir. 

-Bitkisel tedaviler, konunun uzmanı olmayan kiĢilere bırakılamayacak 

kadar önemli bir konudur. 

Tedavi amaçlı kullanılan bitkileri ilaçlar ile etkileĢebilmektedir. Ancak 

ilaçlar için faz çalıĢmaları varken bitkisel ürünlerde bu çalıĢmalar mevcut 

değildir. Japon eriği de denilen ginko ve ginseng bitkilerinin herhangi bir ilaçla 

kullanımı ciddi kanamaya yol açabilmektedir. 

Fitoterapi uygulamaları en yoğun olarak diyabet ve obezite hastaları 

tarafından kullanılmaktadır. 

Özellikle medyada yer alan obezite hastalarına yönelik fitoterapik 

zayıflama ürünleri gerekli kontrol mekanizmalarından geçmelidir. Olası yan 

etkilerinden obezite ve diyabet hastaları korunmaya çalıĢılmalıdır 

-Bitkisel kökenli ilaçlar özellikle de zayıflama ilaçları Bugün bütün 

dünyanın uğraĢtığı bir sorundur. Ġnsan sağlığını, yasam kalitesini ve süresini 

kısaltmaktadır. Bütün dünyada doğala, doğaya dönüĢ vardır ancak kullanılan 

ürünler yeterince denetlenememekte ve Ciddi yan etkileri bulunmaktadır. Bu 

ürünlerin tamamı dokumante edilmemektedir. Sağlık Bakanlığı ve FDI onayı 

olmayan ürünlerdir. Piyasada en çok satılan tamamen doğal olduğu ve herhangi 

bir yan etkisi olmadığı söylenen ürünlerde ek maddeler tespit edilmektedir. Bu 

ürünle ani ölümlere yol açmaktadır. Dozlar düĢük gösterilmektedir. 

Bu konuda denetimler daha sıklaĢtırılmalıdır. 

 -Fitoterapi ile ilgili acil yasal düzenlemeler  yapılmalıdır. 

- Ġnsanlık tarihindeki DNA bulguları etimolojik ve arkeolojik olarak 

desteklenmelidir. 

- Zamanı iyi kullanmanın en önemli adımı iĢ planlamasının tasnifinde 

öncelikli, ertelenebilir ve vazgeçilebilir baĢlıklarda gizlidir. ĠĢlerimizi 

basitleĢtirmek zaman yönetiminde anahtardır.  

Bilimsel çalıĢmalarda zaman yönetimini ve zamanın effektif 

 kullanımının önemine dair eğitim verilmelidir. 
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EGE ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DÜNYASI ENSTĠTÜSÜNDEN ANLAMLI 

BĠR ETKĠNLĠK.. 

 

Ege Üniversitesi Türk Dünyası AraĢtırmaları Enstitüsü Müdürü 

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ; “Türk Dünyası ile ilgili iliĢkilerimiz ve 

iĢbirliğimiz giderek arttırılacaktır, bu bağlamda çeĢitli etkinlikler 

düzenlenmektedir” dedi. 

Türkdünyası Konferansları etkinliğinde konuĢan Prof. Dr. Cengiz 

ALYILMAZ özetle Ģunları söyledi: Atatürk ve Pekin Üniversitesi ile yapılan 

proje kapsamındaki çalıĢmalarda anıtlar ve yazıtlar araĢtırıldı. Hedef bu iken, 

sadece bu bölgeyle kalmayıp imparatorluğunun baĢkenti medeniyet merkezi 

ġiyan da baĢlayan ipek yolu Romaya kadar devam ediyor. ġiyanda, Türklerin 

medeniyet ve tarihi içinde Ötüken Karabalgasum merkez olmak üzere zaman 

zaman önemli ciddi savaĢlar oluyor.   

Ancak sürekli savaĢ ve kavga‟da yok.  Ġki toplum arasında kızlar ve 

erkekler ile evlilikler de oluyordu. 30‟ za yakın yazıt bulundu. Bunlardan en 

önemlisi olan Karaçortigin yazıtı dünya kamuoyunun büyük ilgisini çekti. 

Dünyada ilk defa ve Türk kamuoyunda ilk olarak bu yazıt dile getiritliyor.  

Çünkü yazıtın bir yanı Çince bir yanı Türkçe yazılmıĢ. Bu Türklere bir vefa 

örneği,  dostluk belirtisi, savaĢta Türklerin yaptıkları yardıma ve desteğe 

karĢılık olarak bir takdir belgesidir. Çin kaynaklarından elde edilen bu bulgu ilk 

defa bir Türk prensi adına bir yazıt koyulduğunu gösteriyor.  Üstelik Çince ve 

Türkçe yazılmıĢ olmasıda çok önemli.  

Eskiden beri yazıt geleneği var ama önemli olan bu buluntuların Çin ve 

Türkiye iliĢkilerini çok anlamlı kılmasıdır. Çünkü Karaçortigin adlı Türk 

prensine ait olduğu kesindir. Çindeki isyanın Çinli yetkililer tarafından 
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bastırılmayınca Uygurlardan yardım istiyorlar.  794 yılında bu isyan içinde 

Uygur Kaanından oğlunu isyanı bastırması için istiyor.  

Bu isyanın bastırılmasında oğul Karaçortigin ölünce Çin Ġmparatoru bir 

vefa borcu olarak yazıt yazdırııyor. 795 yılında bu Çinde bulunan Orhun 

Yazıtlarından önceki yazıtlar da bulundu. Örneğin Altay bölgesinde önemli 

yazıtlar bulundu. Ancak, bu buluntular günümüzde ele alınan kardeĢlik yılı 

projesi çerçevesinde günümüzde daha da çok önemlidir.  

Türklerin yerleĢik kültürleri ve geliĢmiĢ kültürleri halen bulunan eski 

Türk eserlerinde beyaz pramitlerde bunları da görmek mümkün. Beyaz 

piramitlerde bu açıdan oldukça çok önemlidir. Türk dünyası zengin bir tarihe ve 

kültürel birikime sahip olarak bu bulunan eserlerle dünyadaki önemini ve yerini 

hatta saygınlığını daha ileriye doğru taĢıyacaktır.    
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ULUSAL TIP GÜNLERĠ ANKARADA GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ. 

Fuat Umay 4.Ulusal Tıp Günleri Kongresi, Ankara Üniversitsi 50. yıl 

toplantı salonunda baĢladı. Saygı duruĢu ve istiklal marĢının okunmasının 

ardından açılıĢ konuĢmalarına geçildi. Ġlk konuĢmayı Kongre baĢkanı Prof. Dr. 

Recep AKDUR gerçekleĢtirdi, daha sonra sırayla Ankara Üniversitesi 

Rektörlüğü, Türkiye Barolar Birliği baĢkanı ve KKTC Milletvekili Hasan 

TAÇOY konuĢmalarını tamamladılar. KonuĢmaların ardından Fuat UMAY 

ailesine ve konuklara plaket takdımlerı yapıldıktan sonra sunumlara geçilerek 

oturumlara baĢlandı. Kongre cumartesi ve Pazar günleri devam eden sunum ve 

oturumlarların tamamlanmasından sonra sona erdi. 
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Ceyhun BALCI‟nın anlamlı mesajı: 

4. UTG 6-8 Aralık'ta Ankara'da yapıldı. Dr Mehmed Fuad UMAY'ın 

anısı canlandırılmıĢ oldu. Yeğeni DiĢ Hekimi Orhan ÖZKAN'ın varlığı hiç 

kuĢkusuz önemli bir renk kattı etkinliğe. KapanıĢta 5. UTG'nin tarihi sonradan 

kesinleĢtirilmek üzere Kastamonu'da yapılması kararlaĢtırıldı. Ekte sunumum 

var. Anlatım olmaksızın bir Ģeyler eksik kalacaktır. Ancak, bir bakıĢ açısı ve 

fikir vermesi bakımından izlenebilir. 

Ulusal Tıp Günleri parasal destekçisi olmayan bir düzenleme. BaĢka 

örneği var mıdır bilemiyorum. Ancak, varsa da çok sayıda değildir. 

KonuĢmacılar ve izleyiciler ulaĢım ve konaklama giderlerini kendileri 

karĢılamaktadır. Bu özveriyi bütün bilim dünyasının ve sorumluluk sahibi 

herkesin takdirlerine sunuyorum. 

http://cumhuriyetciyorum.wordpress.com/2013/12/01/ciplak-ayakla-

kosmak/  

 

Dr Mehmed Fuad UMAY'ın DiĢ Hekimi Yeğeni Orhan ÖZKAN‟a onur belgesi 

takdim ediliyor… 

 

 

 

http://cumhuriyetciyorum.wordpress.com/2013/12/01/ciplak-ayakla-kosmak/
http://cumhuriyetciyorum.wordpress.com/2013/12/01/ciplak-ayakla-kosmak/
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KKTC MĠLLETVEKĠLĠ HASAN TAÇOY‟A KONGRE DÜZENLEME 

KURULU BAġKANI PROF. DR. RECEP AKDUR PLAKET VERĠYOR… 
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EMET ECDAD DERNEĞĠ BAġKANI ALĠ DUYAN‟IN  

AV. SADUN KÖPRÜLÜYE ARMAĞANI 

 

 
 
 

http://www.akisgazetesi.com.tr/ali-duyan_164850
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ULUSAL TIP GÜNLERĠNĠN VAZGEÇĠLMEZ ÖNCÜLERĠNDEN 

PROF.DR. HAMĠT HANCI VE KATILIMCILARIN BAZILARI 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM OLARAK ÜNĠVERSĠTER ANLAYIġA ĠVME KATAN 

KENDĠNĠ AġMIġ ÜLKESĠNE VE BÜYÜK TÜRK MĠLLETĠNE 

YILMADAN YORULMADAN HER ZORLUĞU AġARAK GÖNÜLDEN 

ZAMAN AYIRAN, GERÇEK BĠLĠM ADAMLARINI VE BU DEĞERLĠ 

ÇALIġMALARA KATKI VEREN YÖNETĠM KADROLARINI TAKDĠR 

VE TEBRĠK EDER, SAĞLIK MUTLULUK BAġARI VE HUZURLU BĠR 

YENĠ YIL DĠLERĠZ. 
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ULUSLAR ARASI TÜRKBĠLĠM DERGĠSĠ YAYIM ĠLKELERĠ VE 

YAZIM KURALLARI 

 

1.     Uluslar arası Türkbilim dergisi hakemli bir dergi olup, hakemler 

Türkiye'deki ve diğer ülkelerin üniversite öğretim üyeleri arasından yazının 

içeriğine uygun olarak belirlenir. 

2. Dergide sosyal bilimler alanında hazırlanmıĢ Türkçe, Ġngilizce, Almanca 

ve Fransızca bilimsel çalıĢmalar yayımlanır. 

3. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma baĢlanabilecek 

Ģekilde iki nüsha ve kopyalanmıĢ disketiyle dergi adresine 

temsilcilerimizin kontrolünde gönderilmelidir. 

4. Dergiye gönderilen yazılar baĢka bir yerde yayımlanmıĢ yada 

yayımlanmak üzere gönderilmiĢ olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi 

formatında 15-20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aĢağıda belirtilen biçimde 

yazılmalıdır: 

        Üst: 5.2 cm Sol: 5 cm Alt: 5cm Sağ: 3.5 cm 

        Karakter: Times New Roman 11 PuntoSatır aralığı: 1 Paragraf Aralığı: 6 

5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Uluslar arası Türkbilim 

Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır. 

6. Yazarlar e-mail adresiyle birlikte, gsm numaralarını da bildirmelidir. 

7. Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunca ilk değerlendirilmesi 

yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden 

gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor 

çerçevesinde düzeltme istenmesine yada yazının geri çevrilmesine karar 

verilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir. 

8. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak yazara 

ait çalıĢmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir. 

9. Makale baĢlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra ortalanarak 

yazılmalıdır. Yazar adı/adları, ünvanları ve mensup oldukları kurum ile 

birlikte dipnot olarak ilk sayfada verilecektir. 

10. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir. 

(Yazarın/Yazarların soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası 

sırasıyla).Örnek: (Tatlıdil, 2009, s.41). Açıklama notları ise sayfa altında 

dipnot Ģeklinde belirtilmelidir. Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel 

standartlara uygun olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar çalıĢmanın sonunda 

ayrıca belirtilmelidir. Dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır. 

11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur. 
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12. Her makalenin baĢına yazar tarafından mutlaka makale baĢlığı dahil hem 

Türkçe ve hem Ġngilizce veya/Almanca/Fransızca özet verilmeli, özetler 

150 kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır. 

13. ÇalıĢmanın hem ingilizce hem türkçe baĢlığı mutlaka belirtilerek özet 

verilmeli; içerik içinde önemli anahtar kelimeler de türkçe veya diğer 

belirtilen dillerde yazılmalıdır. 

14. Türkbilim dergisine makale gönderen yazarlar kimlik bilgilerinde email 

adreslerini, GSM ve Kurum Telefonlarını diğer yazıĢma adreslerini de 

yazmalıdır. 

15. Uluslar arası Türkbilim dergisi dört aylık periyotlarla yılda üç sayı olarak 

yayımlanır. 

 

                                                          Editör: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY 

 

 

  

 

 


