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TÜRKBĠLĠM EDĠTÖRDEN SELAM
TÜRKBĠLĠM bu sayısıyla 2009 yılından bu yana beĢinci senesini
doldurmuĢ ve haklı bir övgü ile bilim dünyasında öncü rol üstlenmesi yanında
aranır ve kabul edilir oluĢuyla da büyük takdir toplamıĢtır. Bu büyümenin ve
takdirin yanında giderek güçlenen editör ve hakemlerimizin üstün özverisi ve
destekleriyle de kurumsal bir iĢbirliğinin güzel ve anlamlı örnekleri arasına
girmeye de hak kazanmıĢtır. Bu süreç içinde disiplinler arası bir bilimsel
derginin ortaya çıkması ve yaygın hale gelmesi elbette büyük bir özveri ile
sürekli çalıĢmamızı da beraberinde getirmektedir.
TÜRKBĠLĠM sanat, edebiyat, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, kent ve
kentilik yanında çevre bilinci ve mimari modeller ve tarih yanında, ekonomi ve
teknolojik konularda kısacası disiplinler arası bir hedef içinde yayın hayatını
sürdürmekte; hiçbir ön yargı taĢımadan sadece bilimsel kriterleri önceleyerek
bilim dünyasına katkı vermeye çalıĢmaktadır. Bu nedenle Türkçe yanında,
Ġngilizce, Almanca ve Fransızca makalelere yer vermektedir. Bu sayımızda
Balkan Dosyası adı altında Ankara‟da gerçekleĢtirilen bilimsel toplantıda
sunulan Balkanlarla ilgili çalıĢmaları Türkbilim Editöre Mektuplar ve
Etkinlikler çerçevesinde veriyoruz.
TÜRKBĠLĠM olarak Türk insanına yakıĢan objektifliği, bilimselliği ve
tarafsızlığı ilke edinen bir tutum ve davranıĢı benimsemesi; uluslararası bilim
dünyasında da takdirle karĢılanmakta, be nedenlerle iĢbirliğimiz ve dayanıĢma
ruhumuzdaki derinlik giderek arttırılmaktadır.
TÜRKBĠLĠM bilgi temelli bir toplum ile ancak kalkınmanın ve
çağdaĢlaĢmanın sağlanabileceği inancıyla; kısır çekiĢmelere ve taraflı davranıĢ
kalıplarını sergileyebilecek duygu ve düĢüncelere asla itibar etmemeyi
hedeflemiĢtir. Bu nedenle tüm enerjisini öncelikle ülkemizin kalkınması, refah
ve mutluluğu yanında, aynı zamanda diğer ülkelerle de güvene yönelik huzurlu
iliĢkilerinin kurulmasına ve iĢbirliği esasında oluĢturulması gereken katkısına da
bağlamaktadır.
TÜRKBĠLĠM ondördüncü sayısının hazırlanmasında katkı yapan tüm
hakem ve editörlerimizin yanında yurt içi ve yurt dıĢı üniversitelerden bilimsel
makaleleri ile katkı veren yazarlarımıza teĢekkürü bir borç biliyor. Sağlık ve
esenlikler diliyoruz.
Editör Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY
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BATIDAKĠ KENDĠLĠK ALGISININ GELENEKSEL
OTOBĠYOGRAFĠDEN GÜNÜMÜZ KADIN YAġAM YAZININA
ĠZDÜġÜMLERĠ ÜZERĠNE BĠR DERLEME
Yonca DENĠZARSLANI
ÖZET
Edebi bir tür olarak Batı‟da ilk kez on sekizinci yüzyılda tanınmıĢ olan
otobiyografinin yazın geleneğindeki geçerliliği, öz yaĢam yazarlığının gerçekle
iliĢkisi bağlamında hala sorgulanmaktadır. Özellikle günümüz dil ve kültür
kuramcıları, yazarlık, kendilik, temsil ve gerçek ile kurgu arasındaki iliĢki
bağlamında otobiyografi tanımını sorgulamaktadır. Bununla birlikte,
otobiyografinin anlatı unsuru olarak Batı düĢünce tarihinde ortaya çıkıĢı on
sekizinci yüzyıldan çok daha önceki kültürel dönemlere dayanmaktadır. Bu
bağlamda, otobiyografi, Antik Yunan‟dan Hıristiyan geleneğine, Rönesans‟tan
Protestan Reformasyonuna kadar uzanan modernleĢme süreciyle kimliklenmiĢ
özel bir kendilik algısı yaratmıĢtır. Böylece, otobiyografik eserler, günümüz
araĢtırmacıları için Batı‟daki belli kültürel dönemlerin hiyerarĢik yapılarını
çözümleme konusunda eĢi bulunmaz bir kaynak olmayı sürdürmektedir. Bu
çalıĢmanın amacı, Batı‟daki kendilik algısının geleneksel otobiyografiden
günümüz kadın yaĢam yazınında göstermiĢ olduğu dönüĢüm süreci üzerine
kuramsal bir değerlendirme yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle
otobiyografiyi edebi bir tür olarak kabul eden geleneksel kuramcıların bakıĢ
açıları yorumlanacaktır. Bu bölümün ardından yirminci yüzyıl dil ve kültür
kuramcılarının yazarlık, dilin temsil niteliği ve gerçeklik algısını sorgulayan
görüĢleri tartıĢılacaktır. Son olarak geleneksel otobiyografik kendilik algısının
meĢrulaĢtırmıĢ olduğu ataerkil ve egemen yapıların yarattığı hiyerarĢileri bozan
yeni kadın yaĢam yazınının belli kuramcıları tanıtılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Otobiyografi, Kendilik Algısı, Kadın YaĢam Yazını
A SURVEY ON WESTERN NOTION OF SELFHOOD FROM
TRADITIONAL AUTOBIOGRAPHY TO CONTEMPORARY
WOMEN‟S LIFE WRITING
ABSTRACT
Autobiographical writing has been seeking its definition and validity in
terms of its assumed authorial identity and conduct with reality since its
acceptance as a literary genre in early eighteenth century. Its definition has
caused controversies mostly on the matters of authorship, selfhood,
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representation and the division between fact and fiction. Nevertheless, notion
of autobiographical selfhood can be traced back through a longer historical
process beginning from Ancient Greece to Christianity; from Renaissance to
Protestant Reformation. Thus, through this historical lineage, a peculiar notion
of selfhood was identified with the modernization process in the West. In this
respect, autobiographies have been unique sources as they provide a wide
range of historical and cultural perspectives for today‟s researchers. This study
aims to analyze the transformation of Western selfhood from traditional
autobiography to its challenging projections within contemporary women‟s life
writing. To begin with, traditional critics of autobiography will be introduced
with reference to their perspectives on autobiography as a literary genre.
Following this section, contemporary critics of language and culture will be
surveyed through their questionings on the notions of authorship and
representation. Lastly, contemporary women‟s life writing, which has projected
challenging views on the relationship between autobiographical self and the
patriarchal hierarchies of Western culture, will be explored.
Key Words: Autobiography, Selfhood, Women‟s Life Writing

1. INTRODUCTION
Recognized as a literary genre since late eighteenth century,
autobiographical writing has been seeking its definition and validity in terms of
its assumed authorial identity and conduct with reality. Nevertheless, Western
notion of autobiographical selfhood can be traced back through a longer
historical process beginning from Ancient Greece to Christianity; from
Renaissance to Protestant Reformation. Thus, through this historical lineage, a
peculiar notion of selfhood was identified with the modernization process in the
West. In this respect, autobiographies have been unique sources as they
provided a wide range of historical and cultural perspectives for today‟s
researchers. To begin with, its definition has caused controversies mostly on the
matters of authorship, selfhood, representation and the division between fact
and fiction. The French critic Philippe Lejune defined autobiographical writing
as “A retrospective prose narrative produced by real person concerning his own
existence, focusing on his individual life, in particular on the development of
his personality” (Anderson 4). Yet, Lejune himself was dissatisfied with this
definition since it did not provide a sufficient boundary between autobiography
and other literary genres. To Lejune, at least one distinction was obvious, which
was „the identity between the author, narrator, and the protagonist” (Anderson
2). Yet, it was difficult to project such an identity unless the reader could
assume a „pact‟ on the reliability between the narrative voice and the author
himself. Recently, according to contemporary critics of language and culture,
such an assumption marks to our delusion in assuming a valid sense of a
2
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„unified, ‟„rational‟ or reliable self. For the poststructuralists, for instance, any
kind of written text is a product of an author‟s subject position, through and
from where s/he was speaking. This study aims to analyze the transformation of
Western selfhood from traditional autobiography to its challenging projections
within contemporary women‟s life writing theory. To begin with, traditional
critics of autobiography will be introduced with reference to their perspectives
on autobiography as a literary genre. Following this section, contemporary
critics of language and culture will be surveyed through their questionings on
the notions of authorship and representation. Lastly, contemporary women‟s life
writing, which has projected challenging views on the relationship between
autobiographical self and the patriarchal hierarchies of Western culture, will be
explored.
2. Origins of Western Notion of Autobiographical Selfhood
The term autobiography is thought to be coined by a nineteenth century
poet Robert Southey in 1809 when he was describing the work of a Portuguese
poet Francisco Vieura. However, Southey‟s earlier utterance of the term was
through the end of eighteenth century in a review for William Taylor of Isaac
D‟Israeli‟s Miscellanies, where Southey questioned whether “autobiography”
could have been a better usage than the word “self-biography,” which was used
by D‟ Israeli (Anderson 7). Though its definitions were not stable yet,
autobiographical writing had become an established genre by the 1830s. It was
a time when autobiographical writing was being identified with a sense of
authorship, which became an exemplar of a self-confident, unified and
historically significant male character. Furthermore, nineteenth century
authorship was being received as a personality who could perform a sincere and
literary reference to a selfhood. This sincere and literary reference to a certain
type of selfhood was labeled according to literary authorities of the era, who
sought for historical and political significance in the authorial identity of the
male writers. Linda Anderson comments on this notion of representation in
early nineteenth century autobiographies:
Vocation would seem to be the key to authorship and it is
also the way in which „serious‟ autobiography, that written by the
few who are capable of sustained self-reflection, is to be
distinguished from its popular counterpart... Autobiography should
rather belong to people of „lofty reputation‟ or people who have
something of „historical importance‟ to say. Social distinctions
were thus carried across into literary distinctions, and
autobiography was legitimized as a form by attempting to restrict
its use (8).
Thus, in respect to such conventions, there appeared distinctions between
the genres of memoirs, diaries and autobiographies in relation to self
3
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representation. Diaries and memoirs attained lower degree in comparison to
autobiographies. Autobiography had a developmental narrative that was
concerned with a life time progress and personality according to a purpose for
giving the readers a sense of closure as well as representing self development as
the utmost achievement. In contrast, diaries and memoirs were thought to be
loose forms in chronological order and weak to achieve the effect of a linear
plot organization and sense of closure found in autobiographies. The theme of
development was significant as a narrative strategy in terms of depicting the
middle – class values and themes that had rised within the emergence of the
novel genre in nineteenth century Western literature. Because, representing and
evaluating an individual as someone who was to achieve maturity was the most
important characteristic of the novel genre. To sum up, early principles of
autobiography were concerned about success stories, social achievements of
individual man, uniqueness of the individual, self-realization, cultivation of
personality and lastly a unified identity between narrator and author.
These principles were influential throughout the Western tradition of
autobiography. For example, Georges Gusdorf‟s essay “Conditions and Limits
of Autobiography” (1956) defended autobiography as an art and representative
of the best minds of its time because it interpreted a life in its totality. Also for
him, autobiography was “unquestionably white, male and Western” (Smith 78). Most of the critics were concerned about the reliability of the narrative
identity assumed and proposed by the autobiographer. For the early critics of
autobiography, authorial identity was often an unquestioned role in providing a
reference between narrator and author, which was believed to be an honest
intention that guaranteed truthfulness. Accordingly, Royal Pascal -another
earlier critic of autobiography- stated that autobiography depended “on the
„seriousness‟ of the author, his personality and his intention in writing”
(Anderson 3).
To elaborate on such assumptions on authorship, a revisit back to the
origins of early Western theories on selfhood is essential. To begin with,
questionings over the nature and origin of selfhood had been central for the
philosophers of Enlightenment. Descartes‟ dictum cogito ergo sum (“I think,
therefore I am”) had been influential in terms of exposing the standards of
selfhood as a state of being capable of logical thinking. With John Locke‟s idea
that the mind was a tabula rasa until it was filled with experience, the
conditions of the idea of Western humanism were drawn defining the very
existence of man as having the ability to reason as a direct result of experience.
Thus, essentialist definitions on the notion of selfhood had a lasting influence
through modernization process in the West. For Hegel, nothing external to mind
of the individual could affect the self-consciousness: The world of the
individual was to be understood only with reference to the individual himself;
and the influence of reality upon the individual” (McInerny 223). In her book,
4
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From Girlhood to Woman: American Women’s coming of Age Narratives,
Christi Rishoi argues Hegel‟s influence on the evaluation of the Western notion
of the selfhood:
Writing in the early nineteenth century, Hegel expanded
Descartes‟s thesis by describing the role the mind plays in
determining selfhood and arguing that „self-consciousness is mind,
which has the assurance of having... its unity with its own self.‟...
The struggle for dominance marks the nature of the Hegelian
subject in several realms. In the course of attaining selfconsciousness, man‟s spirit detaches from nature and eventually
incorporates and transcends it. All manner of passions, including
sexual relations, family, and death, are to be conquered through
reason in order to affirm man‟s primacy in the order of things,
which is public and universal (38).
According to Hegel, the privileged status of individual man‟s
responsibility and his ability to achieve success and progress in the public
sphere was constitutive of his selfhood. This notion of selfhood was equivalent
of pure rationality. Thus, these ideals and ethics of rational thinking were
constitutive of a patriarchal notion of a selfhood since it was men, who had
claimed their authority in all sites of public sphere including authorship. Hence,
Enlightenment was not the only source for this ideological backdrop of Western
selfhood. From early Christianity on, a peculiar sense of Western selfhood was
projected through the writings of prominent religious figures.
Despite having contradictory perspectives on the notion of selfhood, both
Christian tradition and the Age of Reason had a lasting effect in Western
thought. Thus, a comparison between the narrative points of view of Saint
Augustine‟s Confessions (c AD 398 - 400) and Jean Jacques Rousseau‟s
Confessions (1780) as significant examples of early autobiography will exhibit
this ideological turn in autobiographical selfhood in Western thought. Saint
Agustine‟s Confessions, written in the context of fourth century Christianity,
was a leading example of the autobiographical genre both in the sense of
marking a historical beginning and of setting up a model for the later
autobiographical texts. Originally, act of confession takes place between a
believer and a priest. Therefore, Augustine‟s Confessions transformed the
Christian tradition of confession as he publicized his individual spiritual
experiences from childhood to adulthood. Revealing his inward spiritual
journeys had been accepted as the origin of autobiography in Western tradition
and the incidents chosen from his childhood memories were representative of
the growth of his personality. He told the story of his conversion to Christianity,
which involved a process of spiritual and physical wonderings beginning from
his childhood to manhood and a journey that had taken him from his birth place
Thagaste -in North Africa-, to Carthage, Rome and Milan, where his conversion
5
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finally happened. In his writing, a sense of guilt was dominating the early parts
of the Confessions:
I was still my own unhappy prisoner, unable to live in such
a state yet powerless to escape from it. Where could my heart find
refuge from itself? Where could I go, yet leave myself behind?
Was there any place where I should not be a prey to myself? None.
But I left my native town. For my eyes were less tempted to look
for my friend in a place where they had not grown used to seeing
him. So, from Thagaste I went to Carthage. (78)
Leaving his place and beginning a journey in search for an accomplished
selfhood was symbolic of his autobiographical identity. Through this journey,
he admitted that he could, at last, find solitude far away from his native land as
well as from his inner conflicts that he was willing to escape from. Augustine
believed that, in his youth, he was losing the grace of God in search for the
pleasures of this-worldly living. He confessed that at the beginning of his
journey his state of being seemed detached from the grace of God. He felt
obliged to find a way to transcend himself through this journey of conversion.
Another significant characteristic of Augustine‟s Confessions was his
contemplations on the operations of memory in our minds. For him, the
memory was where his past experiences were contained, but he also attributed a
kind of transcendental aspect to its existence. For him, memory existed beyond
time and human comprehension. Thus, Augustine‟s transcendent relation to his
own memory is similar to God‟s relation to his creation. Although he is in
search for the grace of God in his memories, God is above his imprints of being
in the past. This interpretation of Christian selfhood brought about a split
between the individual believer and God. Relevant to his notion of man‟s
selfhood as an inferior state of being to God omnipotence, Augustine‟s
definition of Christianity was influential in Protestant Reformation as well.
In contrast to Augustine‟s Confessions, Jean Jacques Rousseau‟s secular
autobiography, Confessions of Jean-Jacques Rousseau (1780) revealed
contradictory notions of selfhood in comparison to Augustine‟s spiritual inward
experiences of selfhood. Rousseau‟s narrative style and thematic significance
dwelled in the secular sentiment of French Romanticism. His refusal of an
omnipotent source like God prior to his selfhood made his Confessions a
depiction of a historical turn in terms of the spirit of Enlightenment and
Romanticism:
I have resolved on an enterprise which has no precedent, and
which, once complete, will have no imitator. My purpose is to
display to my kind a portrait in every way true to nature, and the
man I shall portray will be myself.
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Simply myself. I know my own heart and understand my
fellow man. But I am made unlikely any one I have ever met; I will
even venture to say that I am like no one in the world. I may be no
better, but at least I am different. Whether Nature did well or ill in
breaking the mould in which she formed me, is a question which
can only be resolved after the reading of my book (17).
Through reading Rousseau‟s statements it is obvious how he declared his
self-sufficiency as superior to any kind of outside judgments. He implicitly
challenged God‟s omnipotence as an overseer of his insight and conscience: “I
know my own heart and understand my fellow man.” He depicted his intention
of writing his autobiography as a consistent attempt in relation to sensory reality
outside himself, other than which, he claims, he would not have no source
especially that of God‟s. In his narrative, Rousseau substituted Nature with God
as he emphasized the word “Nature” with capital letter. Hence, another
significant statement in this passage, that defined early autobiography, is his
belief in his individual uniqueness: “[…] I am made unlikely any one I have
ever met;[…] I am like no one in the world.” Lastly, he assumed a „pact‟
between himself and the reader that his text was the only source of the truthful
depiction of his life: “ Whether Nature did well or ill in breaking the mould in
which she formed me, is a question which can only be resolved after the reading
of my book.”
Although Augustine and Rousseau had diverging perspectives on the
development of autobiographical identity, they were affirmative of the
uniqueness of the individual experience and its consistency with inward and
outward manifestations of selfhood. Thus, whether theological or secular, the
unified, transcendental selfhood of such male narratives prevailed throughout
the Western tradition of autobiography. However, through the end of nineteenth
century, such traditional assumptions of selfhood were going to be challenged
with Sigmund Freud‟s psychoanalysis, and twentieth century poststructuralists
such as Jacques Lacan, Roland Barthes, Jacques Derrida, Louis Althusser and
Michel Foucault with their theories on the ideological, historical and contextual
manifestations of western notion of selfhood. This questionings on the
ideological backdrop of Western notion of selfhood brought about a new era for
women‟s life writing.
3. Criticism on the Western Notion of Selfhood through the Legacy of
Women Autobiography Theory
According to Sigmund Freud, our past experiences were located
imperfectly through the suppression of certain emotions such as hatred, love or
jealousy; therefore it was almost impossible to assume a unified process of time
that could be attached to selfhood. Rather, he claimed that, perception of past
was discontinuous due to unconscious choices of suppression of the individual
7
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mind. Past, in this sense can enter the present only by means of a disrupted
memory lacking linearity through the narrative of the present. In his case
histories, Freud had taken accounts of his patients‟ histories. He defined his
experiments with his patients‟ narrations as short stories rather than scientific
accounts: “it still strikes me myself as strange that the case histories I write
should read like short stories and that, as one might say, they lack the serious
stamp of science. I must console myself with the reflection that the nature of the
subject is evidently responsible for this” (Anderson 62). Accordingly,
childhood‟s relationship with parents, which he called the Oedipus and Electra
Complexes were influential for the formation of an adult‟s later life. Adult‟s
pre-oedipal stage was thought to be a distant region, which remained repressed
in the unconscious, whereas child‟s emotional relation to his / her mother was to
be frustrated with the recognition of father‟s superiority. However, Freud‟s
theory of psychoanalysis has been challenged by the poststructuralist and
feminist literary critics, as it was believed that he had reduced and defined
female sexuality as a biological lack. Nevertheless, Freud‟s ideas on the
workings of the unconscious were innovative and influential on modern
criticism of selfhood. So, Freud‟s definition of the unconscious was the first
attempt to deconstruct the transcendental and „consistent‟ notion of the
traditional autobiographical selfhood.
French critic, Jacques Lacan elaborated on Freud‟s psychoanalysis with
his theory of mirror stage. For Lacan as well as for the feminist critics, Freud‟s
notion of sexuality was an ideological construction representing nineteenth
century patriarchal perspective. In Lacan‟s psychoanalysis, when a boy child
recognizes his separation from his mother and sees his father as the Rule, his
unified selfhood with his mother frustratingly becomes an inferior state of being
in his unconscious. From that moment on, becoming a subject remains a fantasy
of a unified being for the child. Lacan claimed that there appeared two types of
otherness in this process of becoming. He called the child and the mother as the
inferior others, whereas the father is assumed as the superior Other. Thus,
Lacan used the term other in referring both to the otherness of the unconscious
bonds with mother and the superior Other according to whom the subject wants
to build his identity and subjectivity. Yet, preceding his attempts to adopt
himself into father‟s rule and language, the boy child‟s recognition of the image
of the mother is defined as the mirror stage, through which he perceived his
identity as a unified being. Yet, having recognized father‟s superior Otherness,
the boy child puts an end to his identification with his mother. On the other
hand, for the female child, -Freud‟s term - objects of desire become a means by
which she adopts the rule and the language of the Phallus / father. These objects
of desire become the means to fulfill her fantasies of being acceptable for the
rule of the Phallus, thus achieving a unified self through the male perspective.
So, it may be applied to women‟s earlier autobiographical narratives‟ intention
to use an implicative language or their adoption into male rhetoric as a way of
8
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gaining legitimacy for their narratives. Furthermore, Lacan argued that,
unconscious was a lost moment and there was no way of knowing the
unconscious. It appears in a moment of intuition which disappears before any
conclusion can be reached. Consequently, according to Lacan, language was the
only means in abridging one‟s selfhood to his unconscious motives:
[…] the unconscious presents itself in terms of the allusive
effects of language, which can only be interpreted again by the
analyst within language. As a therapy, psychoanalysis is always
concerned with the spoken word as the analyst has of interpreting
it. […] Lacan finds within literature the „seeds‟ and confirmation
of an intricate and multi-layered language, which speaks more than
it knows (Anderson 65).
Lacan‟s theory of subjectivity was influential in feminist literary criticism
in the sense that he unfolded conventional assumptions of patriarchal Western
context of selfhood that had been prevailing in autobiographical writing. Aside
from Lacan, Louis Althusser‟s and Michel Foucault‟s questionings on ideology
as well as Jacques Derrida‟s and Roland Barthes‟ analysis on authorship and
selfhood have brought new perspectives into contemporary literary criticism. As
a precursor for Louis Althusser‟s questionings on ideology, Karl Marx was first
to challenge nineteenth century Hegelian understanding of selfhood. In Marx‟s
view, Hegel was wrong in seeing consciousness as produced by thought,
whereas he argued that external circumstances were inevitably constitutive of
reality. According to Marx, human nature is determined by social relations, and
by an individual‟s position in a prevailing mode of production. Deviating from
Marx‟s argument of consciousness and its ideological manifestations, for
Althusser, ideology is both real and imaginary, that it is real in the sense that it
constitutes the ways in which consciousness is determined, but it is also
imaginary in the sense that it discourages or prevents a recognition of the real
conditions of existence, namely the hegemonic hailing of the dominant
ideology. Ideology exists in the behavior of people, manipulating their beliefs
and the individual concept of common sense. Besides, ideology is supported by
certain practices and institutions, which he called Ideological State Apparatuses
including education, religion, family, the law, and the arts, whereas, Repressive
State Apparatuses included military, police and the judicial system. Altogether,
the ISAs help to reinforce existing social formations by confirming the myths
and beliefs to secure the reproduction of the dominant ideology. Hence, for
Althusser, ideology‟s main function is to construct people as subjects, claiming
that they were autonomous individuals who enjoy complete freedom to decide
who they were. Ideology convinces individuals that they were unique in society,
which in turn promotes conformism with existing social order and constructs
their selfhoods accordingly.

9
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Michel Foucault was also influential for the feminist theorists. Foucault
argued that power was culturally pervasive and it was not centralized, rather
localized through all sites of cultural contexts. For him, there is nothing outside
of power relations; it is everywhere and inescapable. Besides, power is
discursive, that it is constitutive in the language of daily life and the knowledge
produced by all kinds of cultural sites. In order to understand discursive
practices of ideology, one must study the cultural aspects of historical contexts,
through which the subject develops the ways of knowing the world. In
Foucault‟s term, this was called as the regimes of truth. Thus, history itself must
be redefined as a genealogical investigation in search for the projection of
selfhood. Foucault‟s emphasis on discursive aspects of textuality, historically
specific regimes of truth and the genealogical investigation through the
episteme of truth have had a profound influence on women autobiography
theories. Consequently, through Althusser‟s and Foucault‟s theories of
subjectivity, reading women‟s autobiographical texts requires an investigation
of materially, historically and culturally specific discourses of identity through
which women become speaking subjects.
Roland Barthes and Jacques Derrida had also profound effect in
poststructuralist criticism of the autobiographical texts. In his autobiography,
Roland Barthes by Roland Barthes (1977), Barthes introduced multiple subject
positions of the narrative voice such as „he,‟ „Roland Barthes,‟ “you,” and „I‟ as
substitute for the traditional first person autobiographical self. His attempt was
to create a distance between the author and the written text in order to express
that there was no such thing as an authorial fulfillment of a true selfhood. For
Barthes, the idea of an essential subject was an illusion, an ideological
construct. His autobiographical selfhood was meaningful to the extent he could
depict its ongoing processes, which were never to achieve a closure: “This book
is not a book of „confessions‟; not that it is insincere, but because we have a
different knowledge today than yesterday: What I write about myself is never
the last word” (120). Jacques Derrida theorizes Barthes‟s notion of authorial
identity as he argues the difficulty of separating one‟s subject positions from its
linguistic constructions, which can never achieve a consistency with the real,
living selfhood. According to Derrida, what we perceive through a certain
narrative voice is an assumed intentionality which becomes the text itself. Thus,
the signature, the proper name or the autograph is a taken for granted identity
for the author himself. Lastly, Derrida defines autobiography as thanatography
that refers to the death of the author. For Derrida, the process of writing is a self
sacrifice of authentic selfhood for an autobiographical voice. Then, writing
autobiography, the subject person creates a selfhood, which at the end becomes
the text itself that is to be interpreted as a distinct being on the part of the reader
with multiple perceptions and frame of references.
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Influence of the poststructuralists was inevitable for feminist literary
criticism and women‟s autobiographical theory. Absence of women‟s texts in a
canon of autobiographical writing, through which privileged confessional texts
of Saint Augustine or Jean Jacques Rousseau were labeled as truthful accounts
of selfhood, was to be emphasized by the 1980s‟ feminist critics, whose studies
mostly focused on bringing out the anthologies of women‟s literary tradition.
Thus, studies on women‟s autobiographical narratives were crucial in order to
depict the fact that women‟s „literature of their own‟ had always been inferior to
mainstream male authorship and literary legitimacy. In relation with
poststructuralist perspectives, women autobiographies demonstrated that there
were many different ways of expressing selfhood. At the beginning, purpose of
the feminist movement was to achieve political legitimization for women‟s
experience, history, and cultural significance by making female narratives
heard. The desire to understand and account for the experience of women
created a need to study the literary works women. During the 1970s, many
feminist critics adopted a female oriented perspective focusing on literature by
women and there was a shift from the analyses of „androtexts‟-those of Betty
Friedan, Kate Millett and Shulamith Firestone‟s – to the inquiries of womencentered works, which was called „gynotexts.‟ Patricia Meyer Spack‟s The
Female Imagination ( 1975 ), Ellen Moer‟s Literary Women ( 1976 ), Elaine
Showalter‟s A Literature of Their Own ( 1977 ) and Sandra Gilbert and Suzan
Gubar‟s The Mad Woman in the Attic ( 1979 ) were the studies revealing the
female perspectives that had created the tradition of women‟s literature. In her A
Literature of Their Own, Elaine Showalter depicted British novelists as a
literary subculture like other minority subcultures and she suggested three
phases of women‟s literary historical development: The feminine phase, (1840 1880 ) feminist phase ( 1880 – 1920 ) and the female phase (1920 - ). For
Showalter, the feminine phase involved imitation process of dominant male
tradition and its literary standards. The feminist phase was a period of protests
against prevailing modes, which found voice through advocacy of minority
rights. Lastly, the female phase evidenced a turning inward in search of
different experiences of becoming a literary subject.
Lastly, Estelle C. Jelinek‟s Women’s Autobiography: Essay in Criticism
(1980) gathered essays on twentieth century literary autobiographers from
British and American literatures. Jelinek‟s introduction called for a historical,
social and psychological analysis for reading women‟s autobiography. She
argued that there were differences between male and female autobiographies in
terms of both content and style. These differences were due to the bondage of
woman authors to a private and personal world. She contrasted the
autobiographies of women and men in several points:
At the level of content, men distance themselves in
autobiographies that are success stories and the histories of the
11
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eras, focused on their professional lives, while women‟s life
writings emphasize personal and domestic details and describe
connections to other people. At the level of life scripts, men
aggrandize themselves in autobiographies that idealize their lives
or cast them into heroic molds to protect their universal import.
Women, by contrast, seek to authenticate themselves in stories that
reveal a self consciousness and a need to shift their lives for
explanation and understanding, employing understatements to
mask their feelings. At the level of temporality, men shape the
events of their lives into coherent wholes characterized by
linearity, harmony and orderliness (Smith 9).
Jelinek‟s remarks on the difference between male and female
autobiographies signify ideological constructions of selfhood in Western
thought. Male autobiographies‟ choice of subject matter was bound to authors‟
historically significant public identities. Therefore, male authors mainly wrote
about their success stories. In legitimizing themselves, male authors projected a
heroic character, in Jelinek‟s terms, “to protect their universal import.” On the
other hand, women author‟s selfhood was attached to a peculiar sentiment in
reclaiming their authenticity as a political agency. In this sense, Jelinek refers to
mainly nineteenth century women authors, who used pseudo names or used an
implicative tone in expressing their radical views. In addition to Jelinek‟s
definitions, Bela Brodzki and Celeste Schenk related this invisible state of
woman authors to the fact that they lacked their own literary traditions. This
inferior status was derived from their fragmented selfhoods assigned by their
gender roles as well (Brodzki 1). Patricia Meyer Spacks‟s comments on this
situation of women‟s life writing were also noteworthy. In her essay “Selves in
Hiding,” Spacks emphasized that lacking a legitimate claim on an authorial
identity was one of the main handicaps in women‟s autobiography (Spacks
112). Therefore, due to their inferior status, most of the woman authors
preferred to write diaries, letters, memoirs or poems. Accordingly, a
conventional sense of autobiographical selfhood was shaped through an
authorial identity that was mainly white, Anglo Saxon and male. Thus, studying
women autobiographies required a wide variety of critical approaches, all of
which were agreed up on the need for using a deconstructive perspective in
exposing fixed notions of selfhood and representation in Western thought.
So, the legitimacy of literary identity was a matter of specific historical
and cultural context, from where the subject constituted his voice. In this
respect, French feminist criticism brought about new understandings for the
question of representation. Helen Cixous‟s The Laugh of the Medusa (1975)
called for a will to empower female writings, which would raise questions over
the legitimacy of ideologically pervasive constructions of patriarchal notions of
authorship and selfhood. According to Cixous, women should write despite the
12
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fact they did not belong to the language of men. She suggested that for women,
process of writing could become a readjustment of their representation as they
wrote through the language of their bodies, which was a unique site to claim
their authenticities (348). Other French critics Luce Irigaray and Julia Kristeva
are also among the prominent critics of women‟s life writing. Relevant to
Cixous‟s perspective, Kristeva theorized the concept of abject other in her
Powers of Horror: An Essay on Abjection (1982). Through her concept of
abject other, Kristeva questioned hierarchal definitions produced by Western
notion of selfhood. In her terms, abjection referred to the natural state of being
that was perceived as a treat against the process of civilization. Relevant to this
type of labeling, women were perceived as abject others in civilized sites of
social living (1-2). Lastly, in her This Sex Which Is Not One (1985), Luce
Irigaray underlined the fact that beginning from the Ancient Greece, male
selfhood had been identified with a logo-centered, rational character. This
superiority could be easily observed in the cultural discourses from daily to
official language. Thus, in her essay “The Power of Discourse and the
Subordination of the Feminine” (1977), she asked women to create their own
language. Thus, for female authors, French feminist critics projected a
readjustment into male discourse. Writing through their bodies and authentic
selfhoods, thus, women could subvert patriarchal notion of authorship as well as
selfhood.
4. Conclusion
In conclusion, traditional autobiography had a prevailing impact on
Western notion of selfhood. Its legacy had drawn certain hierarchies of
knowledge and legitimized a patriarchal identity for autobiographical selves.
From Christianity to modernization periods of Western thought, historically
significant teleological lives of male authors gained validity in terms of
reliability, truthfulness and authenticity of their autobiographical narratives.
However, psychoanalytic dimensions of Freud and Lacan redefined subjectivity
in accordance with unconscious manifestations pre-oedipal process. Lacan
renewed Freudian notion of unconscious language in terms of ideological and
cultural constructions. Foucault and Althusser questioned the role of ideology
and power relations through the projection of an idealized selfhood in Western
thought. Derrida‟s and Barthes‟s methods de-centered the validity of a unified,
transcendental authorial selfhood. Their arguments on pervasiveness of
language in delivering discursive practices of cultural structures marked and
end for authorial authenticity. Nevertheless, in terms of women‟s life writings,
these poststructuralist perspectives brought about a break from the bondage of
patriarchal codes of representation. Waves of feminist criticism had paved the
way for female authorship. Thus, having recognized the ideological backdrop of
authorial selfhood, a subversive language of women‟s literature has gained
prominence in contemporary Western literary criticism and schools of thought.
13

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

REFERENCES
1. Augustine, Saint. Confessions. R.S.Pine-Coffin (trans). Harmondsworth,
Penguin, 1961.
2. Anderson, Linda. Autobiography. NY: Routledge, 2001.
3. Barthes, Roland. Roland Barhtes. Trans. Richard Howard. London:
Macmillan, 1977.
4. Brodzki, Bella & Celeste Schenck. Life Lines: Theorizing Women’s
Autobiography. Ithaca: Cornell University Press, 1988.
5. Cixous, Helen. Excerpt from The Laugh of the Medusa. Feminisms: An
Anthology of Literary Theory and Criticism. Robyn R. Warhol & Diane
Price Herndl. Rutgers
6. University Press, 1997.
7. Foucault, Michel. “What Is An Author?” The Norton Anthology of Theory
and Criticism. Vincent B. Leitch (ed.) NY: W.W. Norton & Company,
2001.
8. Irıgaray, Luce. This Sex Which Is Not One. Catherine Porter & Carolyn
Burke (trans.) NY: Cornell University Press, 1985.
9. Jelinek, Estel. Women’s Autobiography: Essays in Criticism. Bloomington:
Indiana University Press.
10. Kristeva, Julia. Powers of Horror: An Esssay on Abjection, trans. Leon S.
Roudiez. NY: Columbia University Press, 1982.
11. McInerney, Peter K. Introduction to Philosophy. Harper Collins
Publishers, 1992.
12. Rishoi, Christi. From Girlhood to Woman. NY: New York State University
of New York Press, 2003.
13. Rousseau, Jean Jacques. The Confessions of Jean-Jacques Rousseau.
Trans. with an
introduction by J.M. Cohen. Harmondsworth, Penguin,
1953.
14. Smith, Sidonie & Julia Watson. Women, Authobiography, Theory. The
University of Wisconsin Press, 1998.
15. Reading Autobiography. Minneapolis: University of Minnesota Press,2001.
16. Sowards, J. Kelly. Makers of the Western Tradition. NY: St. Martin‟s
Press, 1979.

14

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

UYKU
Çiğdem ÜNLÜ ÇEBER
ÖZET
Ġnsan yaĢamının üçte birini kapsayan bir fizyolojik gereksinim olan uyku;
organizmanın çevreyle iletiĢiminin, değiĢik Ģiddette uyaranlarla geri
döndürülebilir biçimde, geçici, kısmi ve periyodik olarak kesilmesi durumudur.
Uyku ile iliĢkili bozukluklar kiĢinin iĢ yaĢamında, fiziksel aktivitelerinde ve
sosyal iliĢkilerinde de gerilemeye neden olur ve yaĢam kalitesini olumsuz yönde
etkiler. Uyku bozuklukları toplumlarda sıklıkla görülen ve ölümcül sonuçlara
yol açabilen önemli sağlık sorunudur. Uyku Bozuklukları Bilimi, uyku ve
uyanıklık durumunun birbirini etkileyen hastalıkların tanı ve tedavisi ile
ilgilenmektedir. Uyku adli tıbbı ise, uyku halindeyken bilinç ve niyet olmadan
gerçekleĢen bazı insan davranıĢlarının bir suç kapsamında ortaya çıktığında,
tıbbi ve hukuksal açıdan bireyin kendi eylemlerinden sorumlu olup olmadığının
anlaĢılması ile uyku bozuklukları nedeniyle ortaya çıkan davranıĢların yasal
sonuçları hakkında bilgi sahibi olma konularında çalıĢır.
Anahtar kelimeler: uyku, uyanıklık, uyku bozuklukları, uyku adli tıbbı,
suç.
SLEEP
ABSTRACT
Sleep, is a physiological need covering one-third of human life, is a
circumstance that temporarily, partially and periodically blocks the organism‟s
communication with the environment, as reversible by stimulus in different
intensity. Sleep disorders are associated with one's work life, regression in
social relationships and physical activity that result in a negative impact on the
quality of life. Sleep disorders are commonly seen major health problems that
can lead to fatal consequences in societies. Science of Sleep Disorders deals
with the diagnosis and treatment of diseases regarding the circumstance that
interacts with sleeping and awaking states. On the other hand, sleep forensic
medicine deals with people‟s behavior, when it occurred without intent and
conscious that occurs within the scope of a crime, forensic medicine helps to
understand if people are responsible from and be aware of legal consequences
of their actions.
Keywords: sleep, wakefulness, sleep disorders, sleep forensic medicine,
crime.


Psikolog, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü E-mail:
cigdemunluceber@gmail.com

15

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

UYKU NEDĠR?
Uyku, organizmanın çevreyle iletiĢiminin, değiĢik Ģiddette uyaranlarla
geri döndürülebilir biçimde, geçici, kısmi ve periyodik olarak kesilmesi
durumudur (1). Bilinçlilik açısından uyanıklığın ortadan kalkması değil, farklı
bir bilinçlilik durumu olarak da ifade edilebilir (2). Bu özelliği ile sadece
organizmanın dinlenmesini sağlayan bir hareketsizlik hali değil, aynı zamanda
tüm vücudu yaĢama yeniden hazırlayan aktif bir yenilenme dönemidir (3).Uyku
hali insan yaĢamının yaklaĢık üçte birini kapsayan fizyolojik bir gereksinimdir
(4).
Uyanıklık, REM uykusu ve NREM uykusu olmak üzere genel olarak üç
farklı bilinç durumu bulunmaktadır. Her bir bilinç durumun kendine ait
özellikleri ve birbirleriyle fizyolojik interaksiyonları vardır (5).
NREM(Non-REM) ve REM uyku dönemlerinin sınıflandırılması göz
hareketlerine göre yapılmaktadır;
REM Uykusu Dönemi (Rapideyemovement): Hızlı göz hareketlerinin
olduğu ve rüyaların görüldüğü dönemdir.
NREM Uykusu Dönemi (Nonrapideyemovement): YavaĢ göz
hareketlerinden oluĢur ve genelde vücutsal değiĢikliklerin izlendiği derin uyku
dönemidir (2).
Uyku düzeni, bu iki dönemin belirli sürelerle birbirlerini takip etmesidir.

UYKU TIBBI
Bir bilinç durumuna özgü bazı özelliklerin diğer bir bilinç durumu
içerisinde gözlenmesi bazı belirtilerin ya da bazı hastalıkların ortaya çıkmasına
neden olur (5).
Genel anlamda uyku tıbbı, uyku ve uyanıklık durumunun birbirini
etkileyen hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir (6).Uykunun kendisine ait
bozukluklar, uykuda ortaya çıkıp uyanıklık fonksiyonlarının bozulmasına sebep
olan hastalıklar ve uyanıklıkta ortaya çıkıp uykuyu etkileyen hastalıklar bu
bilim dalı içinde incelenir (6).
Uyku adli tıbbı ise, uyku halindeyken bilinç ve niyet olmadan
gerçekleĢen bazı insan davranıĢlarının bir suç kapsamında ortaya çıktığında,
tıbbi ve hukuksal açıdan bireyin kendi eylemlerinden sorumlu olup olmadığının
anlaĢılması ile uyku bozuklukları nedeniyle ortaya çıkan adli olayların yasal
sonuçları hakkında bilgi sahibi olma konularında çalıĢır (7).
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UYKU BOZUKLUKLARI
Uykusuzluk, aĢırı uyku, uyku ritim değiĢikliği gibi uykunun miktarı ve
kalitesiyle ilgili sorunlar ile uyurgezerlik, uykuda korku nöbetleri, uykuda diĢ
gıcırdatma, horlama gibi uyku sırasında yaĢanan sıkıntılar uyku bozuklukları
olarak tanımlanmaktadır (8).
Uyku ile iliĢkili bozukluklar kiĢinin iĢ yaĢamında, fiziksel aktivitelerinde
ve sosyal iliĢkilerinde gerilemeye neden olur ve yaĢam kalitesini olumsuz yönde
etkiler (9).
Uyku bozukluğu bazen baĢka bir bedensel ya da ruhsal hastalığın bir
belirtisi olarak ortaya çıkabileceği gibi baĢlı baĢına ayrı bir hastalık olarak da
görülebilir. Uyku bozuklukları kiĢinin hem kendisine ve çevresine zarar verme
hem de trafik kazalarına ve iĢ kazalarına neden olabilmektedir (10).
Toplumlarda sıklıkla görülen uyku bozuklukları ölümcül sonuçlara yol açabilen
önemli bir halk sağlığı sorunudur (11).
2005 yılında “Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi” tarafından hazırlanan ve
bugün bütün dünyada yaygın olarak kabul gören “Uluslararası Uyku
Bozuklukları Sınıflaması-2” (International Classsification of Sleep Disorders
Version 2- ICSD-2) 85 uyku bozukluğunu kapsamakta ve 8 ana gruptan
oluĢmaktadır (8). Bunlar;
1.
İnsomniyalar: Uykuya baĢlamakta veya sürdürmekte güçlük,
erken uyanma
veya uykunun dinlendirici olmamasıdır.
2. Uykuda solunum bozuklukları: Periferik ya da santral faktörlerin
etkisiyle ortaya çıkan ve uyku sırasında 10 saniyeden daha uzun süren solunum
durmasıdır.
3. Solunum bozukluğuna bağlı olmayan hipersomniler: Bir aydan daha
uzun süren, gündelik yaĢamı olumsuz etkileyen, gece yeteri kadar uyumasına
karĢın, gündüzleri uyumak zorunda kalmakla iliĢkilidir.
Kleine-Levin Sendromu: Ergenlik döneminde baĢlayan, yılda bir kaç
atakla kendini gösteren, erkeklerde daha çok görülen ve eriĢkinlikte azalarak
kaybolan bir tablodur. Genellikle aniden baĢlar, nöbet sırasında hasta ortalama
18-20 saat neredeyse uyandırılamaz.
Ġdiyopatik Hipersomnia: Genellikle 20'li yaĢlarda baĢlamakla birlikte her
yaĢta ortaya çıkabilmektedir. Hastaların, hemen hemen sürekli denebilecek
biçimde uzun süre uyudukları, sabah dinlenmeden kalktıkları, gündüzleri de
farklı sürelerde uyusalar da dinlenemedikleri dikkati çekmektedir.
Narkolepsi: Uyanıklıkta oluĢan uyku atakları, genellikle 1,5-2 saat
aralıklarla önüne geçilmez bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır (12).
17

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

4. Sirkadyen ritm uyku bozuklukları: Farklı tablolar Ģeklinde kendini
göstermektedir.
Gecikmeli Uyku Evresi Tipi: Uykuya dalma ve uyanma saatlerinin
sürekli bir biçimde geç olmasıdır.
DeğiĢen Mesai Saatleri Tipi: Gece mesaisi ya da mesai saatlerinin sık
değiĢmesiyle birlikte asıl uyku dönemi sırasında uykusuz ya da asıl uyanıklık
dönemi sırasında uykulu olmadır.
Jet Lag Tipi: Birden çok zaman dilimini geçerek seyahat edildiğinde
ortaya çıkan, içinde bulunulan zamana göre günün uygunsuz saatlerinde uykulu
ya da uyanık olma durumudur.
BelirlenmemiĢ Tip: BelirlenmemiĢ tipler arasında, öne kaymıĢ uyku
evresi, uyku uyanıklık örüntüsü 24 saat olmayan, düzensiz uyku-uyanıklık
örüntüsü ya da diğer belirlenmemiĢ örüntüler yer almaktadır (12).
5. Parasomniler: Uykuda, uyku dönemiyle eĢ zamanlı, davranıĢ ve
fizyolojik alanlarda değiĢmeleri kapsamaktadır.
Kâbus Bozukluğu: Genellikle REM döneminde ve uykunun ikinci
yarısında, bir uyaran olmaksızın uyanmaya yol açan, korkutucu rüyalar ile
karakterizedir.
Uyku Terörü: Uyku terörü, uykunun ilk saatlerinde, yavaĢ dalga uykusu
sırasında ortaya çıkan, çığlık atma ve ağlamanın eĢlik ettiği, yoğun korku ile
birlikte davranıĢsal değiĢikliklerle karakterizedir.
Uyurgezerlik: YavaĢ dalga uykusu sırasında ortaya çıkan ani motor
aktivite ile karakterizedir.
REM uykusu davranıĢ bozuklukları: REM uykusu sırasında ortaya çıkan,
kiĢinin kendisinin ve yatak arkadaĢının yaralanmasına ve uyku sürecinin
bozulmasına neden olan anormal davranıĢlarla karakterizedir (4).
Uyku Paralizisi: Uykuya dalarken ya da uyanırken ortaya çıkan,
genellikle kaygı ve ölüm korkusunun eĢlik ettiği, istemli hareketleri yapamama
ile karakterize bir bozukluktur.
Sleep Starts: Uyku baĢlangıcında bazen kol ve baĢı da içine alan
genellikle bacaklarda ani kısa süreli kasılmalarla karakterizedir.
Uykuda KonuĢma: Uyku sırasında kendiliğinden, farkında olmadan sesler
çıkarma ya da konuĢmalarla karakterizedir.
Uyku Enürezisi: Uyku sırasında tekrarlayıcı Ģekilde istemsiz idrar
kaçırma ile karakterizedir (12).
6. Uyku ile ilişkili hareket bozuklukları
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Huzursuz Bacak Sendromu: Bacaklarda huzursuzluk hissi veya rahatsız
edici bir hareket etme ihtiyacı ile uzanma veya oturma gibi hareketsiz
durumlarda da ortaya çıkması, belirtilerin akĢam veya gece saatlerinde ortaya
çıkması veya daha belirgin olması ile karakterizedir (13).
Periyodik Kol Hareketleri Uyku Bozuklukları: Uykuda periyodik
epizotlar halinde, tekrarlayıcı ve oldukça stereotipik kol hareketleriyle
karakterizedir.
Uyku ĠliĢkili Bacak Krampları: Aniden hastayı uyandıran, özellikle baldır
kasında ortaya çıkan, genellikle tek taraflı ani ve Ģiddetli ağrı ile
karakterizedir(13).
Uyku ĠliĢkili Bruksizm: ArtmıĢ kaygı düzeyi ve gerginlik ile tetiklenen
uykuda diĢlerin birbirine sürtülmesi ve diĢlerin gıcırdatılması ile
karakterizedir(13).
Uyku ĠliĢkili Ritmik Hareket Bozuklukları: Uykuya dalıĢ veya NREM
uykusu sırasında ortaya çıkan, büyük kas gruplarında tekrarlayıcı, stereotipik
hareketlerle karakterizedir.
Unspesifik Uyku ĠliĢkili Hareket Bozuklukları
Ġlaca ya da Maddeye Bağlı Uyku ĠliĢkili Hareket Bozuklukları
Medikal Duruma Bağlı Uyku ĠliĢkili Hareket Bozuklukları (12).
7. İzole semptomlar, normal varyantları:
Uzun Uyuyucu
Kısa Uyuyucu
Horlama
Uykuda KonuĢma
HipnikJerk
Yenidoğanın Benign Uyku Myoklonusu
Hipnagojik Ayak Tremoru
Uykuda Alternan Bacak Kası Aktivitesi
Uyku BaĢlangıcının Propriospinal Myoklonusu
AĢırı Fragmentar Myklonus(14).
8. Diğer uyku bozuklukları
Uyku Bozuklukları, Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflaması-2
(ICSD-2)‟nın yanı sıra; DSM-IV(Diagnosticand Statistical Manual of
Mental Disorders, Fourth Edition) ve ICD-10 (International Statistical
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Classification of Diseasesand Related Health Problems)‟da da
sınıflandırılmıĢtır. Ancak, en ayrıntılı Ģekilde ICSD-2‟de ele alınmaktadır (15).
UYKU BOZUKLUKLARININ TANI ve TEDAVĠSĠ
KiĢide bir uyku bozukluğunun varlığının düĢünülmesi halinde uyku
alanında uzman kiĢiler tarafından öncelikle anamnez alınır ve gerek görülmesi
halinde kliniklerde uyku “polisomnograf” denilen aletlerle ölçülür.
Polisomnograf uyku sürecinde vücutta olan fizyolojik değiĢiklikleri
değerlendirir ve genellikle gece boyunca, devamlı olarak kayıt eder.
Polisomnografi ile beynin elektiriksel aktivitesi (EEG), kalbin elektriksel
aktivitesi (EKG), göz hareketleri, solunum sayısı, vücut ısısı, kan oksijen
düzeyleri gibi değiĢkenler kaydedilir (16). Uyku bozuklukları nedeniyle ortaya
çıkan suç davranıĢlarında tıbbi açıdan tanı konulabilmesi amacıyla; uyku
çalıĢması yani polisomnografik değerlendirme yapılmalıdır.
Bu çerçevede polisomnografik değerlendirmenin, olgularda Ģiddet içeren
parasomni varsa;
diğer aile bireylerine zarar verici davranıĢlar
gösteriyorsa; gün boyu uykululuk yakınması mevcutsa; davranıĢın tıbbi,
psikiyatrik ya da nörolojik semptom ve bulgularla iliĢkisi varsa; suça karıĢma
öyküsü bulunuyorsa yapılması gerekmektedir. Bu durumlar dıĢında sadece
klinik anamnez ile sıklıkla tanı konulabilmektedir (17).
Tanının konulmasının ardından kiĢiye uygun bir tedavi planlaması
yapılır. Tıbbi açıdan gerek tanı koymada, gerekse tedavide son derece dikkatli
olmak gerekmektedir (4).
UYKU VE ġĠDDET DAVRANIġI
KiĢinin uykudayken kendisine ve çevresine verdiği zararlar terminolojide
„Uykuyla ĠliĢkili ġiddet DavranıĢı‟ olarak nitelendirilmektedir.
Uykuyla ilişkili şiddet davranışlarının en sık nedenlerine bakıldığında;
1.
Non-REM
uykusundan
uyanma
(uyurgezerlik, uyku terörü, konfüzyonel uyanma),
2.

bozuklukları

REM uykusu davranıĢ bozuklukları,

3.
Overlap sendromu (REM uykusu davranış bozukluğuna
eşlik eden Non-REM parasomnileri),
4.

Noktürnal nöbetler,

5.

Psikojenik noktürnal dissosiyatif bozukluklar,

6.

Uyku sırasındaki seksüel saldırganlık,
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7.
Münchausen sendromu (fiziksel ya da ruhsal belirti ve
bulguların amaçlı olarak ortaya çıkarılması veya bu tür belirtiler
varmış gibi davranılmasıyla karakterizedir),
8.
Temaruz (bir cezadan ya da okul, iş ya da askerlik gibi
bir yükümlülükten kurtulmak ya da ekonomik fayda sağlamak gibi bir
takım ikincil kazanç dürtüleriyle, ruhsal ya da fiziksel bir hastalığın
belirtilerini oluşturma ya da abartma durumudur) sayılabilir (10).
Uyku tıbbındaki geliĢmeler kompleks, saldırgan, potansiyel olarak zarar
verici davranıĢların uyku sırasında, bilinçli farkındalık oluĢmadan olabileceğini
göstermiĢtir (5). Bu bağlamda kiĢilerin sahip oldukları hangi uyku
bozukluklarının adli süreçlere sebep olabileceğini öğrenmekte fayda vardır.
UYKU ADLĠ TIBBI BOYUTUNDA UYKU BOZUKLUKLARI
Uyurgezerlik (Somnanbulizm) ve Uykuda Araç Kullanma (Sleep
Driving): Uyurgezerlik, bireylerin uyurken birden kalkıp normalde uyanıkken
yaptıkları yürümek, yemek yapmak, enstrüman çalmak, araba kullanmak gibi
hareketleri yapmalarıdır. (18). Uykuda araba kullanma uykulu araba
kullanmaktan farklıdır. Uykuda araba kullanma uyurgezerliğin bir biçimidir ve
kiĢi uyku durumuna geçtiğinde gerçekleĢir, beynin üst fonksiyonları
uykudayken motor bölümleri uyanıktır. ġaĢırtıcı Ģekilde bu hastalar evden
markete, marketten eve hiçbir kaza yapmadan araba sürebilirler. Bu
durumdayken araba sürmek kesinlikle güvenli değildir ve kazalara mahal
verebilir. Uyurgezerliğin her formunda olduğu gibi bu kiĢilerin uyku
durumundayken araca binmemeleri için gerekli önlemler alınmalıdır (18).
REM Uykusu Davranış Bozukluğu: RDB tanım olarak, REM döneminde
normal kas atonisinin kaybı ile nitelenen, rüyalara eĢlik eden kompleks motor
aktiviteyi içerir. REM uykusunun ortaya çıktığı aktif süreçlerin beyin sapı
tarafından kontrol edildiği kabul edilmekle beraber, RDB‟nin altında yatan
mekanizmalar henüz tümüyle bilinmemektedir (19).
Hastalık klinik olarak basit ve kompleks olmak üzere iki farklı biçimde
ortaya çıkabilir. Basit formunda çığlık, konuĢma, seğirmeler; kompleks
formunda ise organize ve amaçlı konuĢma, saldırgan davranıĢlar, tekme/yumruk
atma, etraftaki eĢyaları fırlatma, yataktan atlama ve yataktan kalkıp yürüme gibi
motor hareketler görülebilir (20).
Ġstisnai olgular dıĢında kiĢinin uyku esnasında gösterdiği Ģiddet içeren
davranıĢları, kiĢiliği ile tamamen uyumsuzdur (5).
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Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi hastalıklarla sıklıkla birlikte
görülmesi ve oldukça değiĢik klinik tablolarla karĢımıza çıkması nedeniyle son
yıllarda oldukça popüler olan bir uyku bozukluğudur (21).
Gerek uyurgezerlik (somnanbulizm) nedeniyle ortaya çıkan Ģiddet
olguları, gerekse REM uykusu davranıĢ bozukluğu sırasındaki Ģiddet içeren
davranıĢlar hem tanı hem de cezai ehliyet açısından oldukça sıkıntılı tablolardır
(5).
Parasomni Overlap Bozukluk: KiĢide REM Uykusu DavranıĢ Bozukluğu
ile birlikte uyurgezerlik ve/veya uyku terörünün bulunmasıdır. Genelde
semptomatik gruptan daha erken yaĢta görülür (17).
23 yaĢında eĢi ve kızıyla Toronto yakınlarında bulunan Pickering‟de
yaĢamakta olan ve kumar bağımlılığı nedeniyle iĢini kaybetmesinin ardından
ciddi borç altına girerek yüksek oranda stres yaĢaması sonucunda insomnia
tanısı alan KennethParks, bir gece yatağından kalkarak arabasının anahtarını
alıp evinin kapısından dıĢarı çıkmıĢtır. Ardından arabasına binerek 23 kilometre
yol kat etmiĢ ve kayınvalidesinin evine ulaĢmıĢ; arabasından inerek
kayınvalidesinin evine gitmiĢ, kayınvalidesini öldürmüĢ, kayınpederini ise ağır
yaralamıĢtır. Mahkemece oluĢturulan, bir psikiyatrist, bir psikolog, bir nörolog
ve bir uyku bozuklukları uzmanından oluĢan danıĢma kurulunca Parks‟ın olay
anında uykuda olduğu kabul edilerek ve kiĢinin uyurgezer haldeyken adam
öldürmüĢ olmasına yönelik savunması doğru bulunmuĢtur. Parks herhangi bir
ceza almamıĢtır. Sonrasında Kanada hukuk sisteminde “akla yatkın
otomatizma” (kiĢinin, bilincinde olmaksızın yaptığı hareketlerin tümü; istemsiz
davranıĢlar) vakalarına örnek teĢkil eden bir vaka olarak kullanılmaktadır (22).
Bu olgu halen uyku literatüründe parasomni açısından tartıĢılan ve
inandırıcılığı sorgulanan bir vakadır (22).
Uyku ile İlişkili Dissosiyatif Bozukluk: Bu hastalarda DSM-IV ölçütlerini
karĢılayan dissosiyatif bozukluk tablosu vardır ve ana uyku dönemi ile yakın
iliĢkili olarak ortaya çıkar. Bu bozukluk, dissosiyatif bozukluğun bir baĢka
Ģeklidir. Uyanıklıkta ya da uykuya geçme sırasında ortaya çıkar. Dissosiyatif
bozukluklardan birine eĢlik edebilir (17).
BaĢlangıç yaĢı çocukluk dönemi ile erken eriĢkinlik dönemidir. Çoğu
hastada gündüz de ortaya çıkabilir. ġimdiki/geçmiĢ öyküde fiziksel/cinsel
açıdan kötüye kullanım vardır. Aynı zamanda kâbus bozukluğu da gözlenebilir.
Bu dönemde çığlık atma, koĢma ya da cinsel davranıĢlar gösterebilirler. Ertesi
gün bu davranıĢı hatırlamazlar. Diğer parasomniler ayırıcı tanıda
düĢünülmelidir (17).
Uyku Sırasındaki Seksüel Saldırganlık (Seksomania): 'Uykuda Seks
Hastalığı' bir parasomnidir. Bu bozukluk uykuda cinsel içerikli sesler çıkarma,
baĢka bir kiĢiyi okĢama, konuĢma/bağırma, mastürbasyon, cinsel iliĢki,
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ajite/saldırgan cinsel davranıĢlar Ģeklinde kendini göstermektedir (17).
Uyurgezerliğin bir Ģekli olarak karĢımıza çıkabileceği gibi, nadiren REM
uykusu davranıĢ bozukluğu ile birlikte görülebilmektedir (23).
2011 yılında Ġngiltere'de yaĢamakta olan 43 yaĢındaki Stephen Lee
Davies uykusunda seks yaptığı genç kıza tecavüz ettiği iddiasıyla
yargılanmıĢtır. Davies, uyurken cinsel iliĢkiye girmeye neden olan seksomnia
hastalığından muzdarip olduğunu, 16 yaĢındaki kız öğrenciyle girdiği cinsel
iliĢkiye dair hiçbir Ģey hatırlamadığını savunmuĢtur. Mahkeme tutanaklarına
göre, adı açıklanmayan kız öğrenci, hastalandığı için Davies'in Galler
bölgesindeki Swansea'de bulunan evinde kalmıĢ ve odası daha serin olduğundan
Davies'in yatağında yatmıĢtı. Genç kız gece uyandığında Davies'in kendisiyle
cinsel iliĢkiye girdiğini fark ettiğini iddia etmiĢtir. Davies ise bir sorun
olduğunu, genç kızın ertesi gün attığı mesaja küfür ederek karĢılık vermesiyle
anladığını savunmuĢtur. Davies'in eski eĢi Angela da mahkemede verdiği
ifadede eĢinin geceleri sık sık benzer davranıĢlar sergilediğini ve gözleri açık
olsa bile ertesi gün hiçbir Ģey hatırlamadığını söylemiĢtir. Davies'in bir baĢka
eski partnerinin ifadeleri de bu yönde olmuĢtur. Mahkemede görüĢüne
baĢvurulan uyku uzmanı Doktor Chris Idzikowski‟n de Davies'in tüm
seksomnia belirtilerini taĢıdığını söylemesi üzerine mahkeme Davies'in tecavüz
suçlamasından beraatine karar vermiĢtir (24).
Uyku Tabanlı Yorgunluk (sleep based fatique): Uluslararası Uyku
Bozuklukları Sınıflamasında yer alan ve bilinçdıĢı iĢlenen suç davranıĢlarına
sebep olan uyku bozuklukları tanımlarının yanı sıra, uyku adli tıbbı çalıĢma
alanına giren önemli bir konu da uyku tabanlı yorgunluk (sleep based fatique)
olarak adlandırılan durumdur (28).
Günümüzde yorgunluk konusuna odaklanan pek çok araĢtırma
yapılmasına karĢın, uyku tabanlı yorgunluğa karĢı etkili önlemler alınabilmesi
amacıyla yapılan çok az sayıda araĢtırma mevcuttur. Oysa uyku tabanlı
yorgunluk nedeniyle çok sayıda, yüksek maliyetli trafik kazaları ile iĢ kazaları
yaĢanmakta ve bu konuda davalar yürütülmektedir (28).
Uyku Apne Sendromu: YaĢamı tehdit eden, ani gece ölümlerine neden
olabilen ve yorgunluk, verimsizlik, isteksizlik, biliĢsel iĢlevlerde bozulmalar
gibi psikiyatrik belirtilere yol açabilen bir uyku bozukluğudur (4).
Yapılan araĢtırmalarda dünyayı sarsan büyük facialarda ve trafik
kazalarının neredeyse yarısında uyku apne sendromlu hastaların uykularının
sorumlu olduğu bilgisine ulaĢılmıĢ ve yaĢanabilecek olası kazaların önlenmesi
amacıyla dünyanın birçok ülkesinde tedavi edilmemiĢ uyku apne sendromlu
kiĢilerin sürücü belgesi alması kanunla engellenmiĢtir (6).
Narkolepsi: Özellikle gün içerisinde oluĢan, karĢı konulamaz derecede
Ģiddetli kısa süreli uyku atakları halinde görülen bir tablodur (29). Gündüz
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oluĢan uyku atakları konuĢurken, ayaktayken ya da araba kullanırken oluĢabilir;
bu nedenle hastaların ve çevresindeki diğer insanların güvenliğini tehlikeye
sokabilir (30). Her ne kadar gündüz görülen uyku atakları sonrasında
narkoleptik birey zindeleĢip, normal fonksiyonlarına dönebilse de ciddi can ve
mal kaybına neden olabilen trafik ve iĢ kazaları yaĢanabilmektedir (31).
Narkolepsi ve uyku apne sendromu gibi uyku bozuklukları nedeniyle
oluĢabilecek trafik kazalarının sonuçlarından hasta ve diğer insanlar olumsuz
etkileneceği için, kiĢinin tedavi süreci tamamlanıncaya kadar trafiğe çıkması
engellenmelidir. Burada amaç, bireyin trafikten alıkonması değil, sağlığının
düzelmesini takiben araç kullanmasını sağlamaktır (31).
HUKUKSAL ÇERÇEVE
Uyku bozukluğu bulunan bir kiĢinin yaĢamıĢ olduğu olayların, adli bir
vakaya nasıl dönüĢtüğünü irdelenmesinde tıbbi, sosyal ve hukuki çerçevede
multidisipliner bir çalıĢma yapılması gerekmektedir. Buna ek olarak, adli
vakaların psikiyatrik değerlendirmesinde suçun niteliği ve iĢleniĢ Ģekli gibi,
kiĢinin sağlık durumu, yaĢam koĢulları ve psikiyatrik geçmiĢi de büyük önem
arz etmektedir (10).
Uyku bozukluğu nedeniyle suç iĢleyen bir kiĢinin adil bir Ģekilde
yargılanması amacıyla, adli tahkikat dosyasında belirtilen suçun iĢleniĢ
yöntemi, sanığın motivasyonu, kendini savunma Ģekli, olay öncesi ve
sonrasındaki tutum ve davranıĢları, sanık ve varsa tanıklardan alınan ifadeler
gibi tüm adli psikiyatrik hususlar göz önüne alınmalıdır (10).
Suçluya hangi hükmün verilmesi gerektiği; mağdurun nasıl korunması
gerektiği; adli vakalarda nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği; suçun
tekrarlanma olasılığının ne olduğu gibi sorulara kesin cevaplar bulunabilmesi
hususu son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle cezai bir vaka ortaya
çıkmadan önlem almak amacıyla uyku tıbbı alanında uzman kiĢiler tarafından
toplumun ve hukukçuların bu yönde gereken bilgilendirilmesi gerekmektedir
(5).
Cezai hukuk genel olarak, insanların özgür iradeye sahip oldukları,
hukuksal açıdan yanlıĢ bulunan bir davranıĢ gerçekleĢtirdiklerinde bunu
isteyerek yaptıkları ve bu nedenle suçlanıp cezalandırılmaları gerekliliği üzerine
kuruludur (15).
Bu bağlamda adli vakalarda iki soruya yanıt aranmalıdır:
1. Kompleks ve uzun süre devam ettirilen bir davranıĢın
uyku halindeyken
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bilinçli bir uyanıklık geliĢmemesine karĢın gerçekleĢmesinin mümkün
olup olamayacağı,
2.

Adli olayın gerçekleĢme biçimi (10).

Hukuksal açıdan literatürde yer alan vakalara bakıldığında, uyku
bozuklukları nedeniyle iĢlenmiĢ olan benzer suçlara iliĢkin suçun iĢlendiği
ülkelerin adalet sistemleri çerçevesinde farklı yargılara bulunulduğu
gözlenmektedir (25).
Örneğin Amerika ve Ġngiltere‟de bir cezai davranıĢın suç sayılabilmesi
için suçun iĢlendiği sırada kiĢide bilinçlilik unsuru aranmaktadır. Yani suç
iĢlemek için kiĢinin bir amacı olmalıdır (5).
ġiddet ve yaralayıcı davranıĢlara neden olan durumlar otomatizma olarak
tanımlanmaktadır. Ancak tıbbi ve hukuki açıdan otomatizma tanımları arasında
farklılık bulunmaktadır. Tıbbi açıdan otomatizma bilinçli bir farkındalık
olmadan yapılan davranıĢlar olarak tanımlanırken hukuki açıdan 2 çeĢit
otomatizma tanımlanmaktadır.
1. Akla yatkın otomatizma (sane); eksternal (dıĢsal) faktörler sonucunda
oluĢan otomatizma,
2. Delice otomatizma (insane); internal (içsel) sebep sonucunda geliĢen
otomatizma.
Bir otomatizma delice ise suçlanan kiĢi suçlu olarak bir süre boyunca akıl
hastanesinde tutulurken, otomatizma akla yatkın ise suçlanan kiĢi suçsuz
bulunmakta, takip ve tedavisi öngörülmemektedir (5).
Türk Ceza Kanunu‟nda ise uykuya ait bozukluklar sırasında iĢlenen
suçlarla ilgili henüz bir madde bulunmamaktadır (5). Türk Ceza Kanunu‟na
göre ceza sorumluluğunun olabilmesi için; kiĢinin o suçu iĢlediği durumda 'isnat
kabiliyeti' denilen anlama ve isteme yeteneğine sahip olması gerekir (26).
KiĢinin, suç kabul edilen bir eylemi bir uyku hastalığının tesiri
altındayken bilinçsiz bir Ģekilde gerçekleĢtirdiği; uyku hastalıkları konusunda
uzman bir bilirkiĢi tarafından ortaya konabilirse, Türk Ceza Kanunu (TCK)' nun
32/2 maddesi gereği davranıĢlarını yönlendirme yeteneği azalmıĢ olduğu için
ceza indirimi söz konusu olabilir (27).
Türk Ceza Kanununun „Akıl Hastalığı‟ baĢlıklı 32. maddesi aĢağıda yer
almaktadır;
“(1) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını
algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği
önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında
güvenlik tedbirine hükmolunur.
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(2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili
olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası yerine yirmi beş yıl, müebbet hapis cezası yerine yirmi yıl
hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek ceza, altıda birden fazla olmamak
üzere indirilebilir. Mahkûm olunan ceza, süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen
veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir”
(26).
Buna ek olarak yargı, kiĢinin suç kabul edilen bir eylemi bir uyku
hastalığının tesiri altındayken bilinçsiz bir Ģekilde gerçekleĢtirmesi durumunda
TCK'nın 34 maddesinin uygun olduğuna kanaat getirirse, o zaman da bu
maddenin tanımladığı gibi 'geçici bir nedenle iĢlediği suçun sonuçlarını
algılayamadığı gerekçesi ile' ceza sorumluluğunun olmadığına karar verebilir
(27).
Türk Ceza Kanununun „Geçici Nedenler, Alkol veya UyuĢturucu Madde
Etkisinde Olma‟ baĢlıklı 34. maddesi aĢağıda yer almaktadır;
“(1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu
madde etkisiyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya
bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede
azalmış olan kişiye ceza verilmez.
(2) İradî olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen
kişi hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz” (26).
SONUÇ ve ÖNERĠLER
Ġnsan yaĢamının üçte birini kapsayan uyku sürecinde yaĢanan uyku
temelli sağlık problemleri kiĢinin yaĢam kalitesini düĢürmekte olup, sadece
uyku bozukluğuna sahip bireyleri değil, zaman zaman da toplumsal düzeni
olumsuz yönde etkilemektedir.
Uyku bozukluğu bulunan bir kiĢinin yaĢamıĢ olduğu olayların adli boyut
kazanması halinde multidisipliner bir çalıĢma yapılarak; vaka tıbbi, sosyal ve
hukuki çerçevede ele alınmalıdır.
Uyku bozukluklarına bağlı olarak geliĢen trafik ve iĢ kazalarının da olası
risklerini azaltmak için sürücülere, doktorlara ve devletin yasal
mekanizmalarına önemli sorumluluklar düĢmektedir.
Literatürde yer alan vakalara hukuksal açıdan bakıldığında, uyku
bozuklukları nedeniyle iĢlenmiĢ olan benzer suçlara iliĢkin suçun iĢlendiği
ülkelerin adalet sistemleri çerçevesinde farklı yargılarda bulunulduğu
gözlenmektedir. Bu bağlamda Türk hukuk sisteminin de içerisinde yer aldığı
uluslararası hukuk sisteminde, uyku bozukluklarının sebep olduğu adli
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olaylarda gerek suçu iĢleyen kiĢinin nasıl bir hüküm giyeceğine, gerekse
toplumsal düzende bu durumun nasıl önleneceğine iliĢkin yapılacak iĢlemlerde
bir standardizasyonun henüz bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.
Bu konuda uluslararası hukuk sisteminde ortak bir dilin bulunmaması
hem mağdurun nasıl korunması gerektiği hem de suçluya hangi hükmün
verilmesi gerektiği konularının netlik kazanmasını engellemektedir.
Uyku bozukluğu nedeniyle bilinçdıĢı bir Ģekilde suç iĢleyen bireyin
örselenmesini ve diğer insanların da süreçten olumsuz yönde etkilenmelerini
önlemek amacıyla tanı ve tedavinin alanında uzman kiĢilerce yapılması
gerekmektedir. Buna ek olarak yargılanma sürecinde, suçun iĢleniĢ Ģekli,
sanığın bilinç düzeyi, kendini savunma Ģekli, olay öncesi ve sonrasındaki tutum
ve davranıĢları, sanık ve tanıklardan alınan ifadeler gibi tüm adli psikiyatrik
hususların da göz önüne alınması kiĢinin adil bir Ģekilde yargılanmasını
sağlayacaktır.
Bu doğrultuda uyku adli tıbbının gerek ülkemizde gerekse dünyada
geliĢmesi ve ilerlemesi son derece önemlidir ve gerçekleĢtirilecek ilk adım cezai
bir vaka ortaya çıkmadan önlem almak amacıyla uyku tıbbı alanında uzman
kiĢiler tarafından toplumun ve hukukçuların bu yönde bilgilendirilmesi
olmalıdır.
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SUÇA ĠLĠġKĠN PSĠKOLOJĠK KURAMLAR
Kemal ÖZKUL
ÖZET
Suç psikolojisi, suça bireysel yaklaĢarak, bireyin yaĢı, cinsiyeti, zekâsı
veya karakteri gibi, suçu oluĢturan etmenleri inceler. Suç psikolojisinin bütün
suç eylemlerine yapacağı tek bir açıklama yoktur. Bu nedenle literatürde, suç ve
suçlu psikolojisine dair birçok farklı yaklaĢım bulunmaktadır. Öğrenme
kuramları, kiĢilik kuramları, zekâ kuramları ve biliĢsel - sosyal kuramlar olarak
dört ana baĢlık altında toplanan suça iliĢkin psikolojik kuramların her biri
hakkında genel bir bakıĢ sunulmuĢ ve temelleri incelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Suç, psikoloji, suç psikolojisi

PSYCHOLOGICAL THEORIES ON CRIME
ABSTRACT
Criminal psychology examines factors constituting crime such as age,
sex, intelligence and character of individual. There are several approaches to
criminal psychology in literature. In this review, psychological theories of
crime are examined under four main categorizes and an overview is presented
for each of those theories. The main approaches examined are learning
theories, personality theories, intelligence theories and cognitive- social
developmental theories.
Keywords: Crime, psychology, criminal psychology.
GĠRĠġ
Kriminoloji bilimi; suç psikiyatrisi, suç antropolojisi, suç sosyolojisi ve
suç psikolojisi gibi birçok farklı bilim dalını da kapsayarak, suçun sebep ve
faktörleri, suça karĢı korunma ve suçun varlığını kanıtlayacak deliller üzerine
çalıĢır (1). Teorik kriminolojinin bünyesinde olan suç psikolojisi; bireyin yaĢı,
cinsiyeti, zekâsı veya karakteri gibi, suçu oluĢturan etmenleri inceler (1). “Suçu
birey mi iĢler, yoksa toplum mu?” sorusu, suç açıklanmalarında en çok tartıĢılan
sorulardan biridir. Çünkü soruya verilecek cevap, suça nasıl yaklaĢılması
gerektiğini belirlemektedir.
Toplum veya birey üzerinden yapılan tartıĢmalar, araĢtırmaları farklı
yönlere çekmektedir. Toplum suça dâhil edildiğinde, suç incelemesine bireyin
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yetiĢtiği çevre, sosyoekonomik durumu, aile, arkadaĢlar gibi birçok etken dâhil
edilmektedir. Daha çok sosyoloji biliminin incelediği bu alanın aksine, dolaylı
olarak çevresel koĢulları dâhil etmesine rağmen, psikoloji bilimi suçu bireysel
olarak incelemektedir. Yani, psikoloji, daha geniĢ toplumsal, siyasal ya da
ekonomik süreçlerden çok, birey üzerine odaklanmaktadır. Bu nedenle suç
psikolojisi hakkında elde edilen bilgiler genel suç istatistiklerinden çok,
suçluların davranıĢlarına iliĢkin olarak parça parça seçilip bir araya getirilmek
zorundadır (2).
Suça iliĢkin psikolojik açıklamalara bakıldığında, birbirinden çok farklı
ve genellenemeyen sonuçlar gözlemlenmektedir. Bunun nedeni olarak, bireysel
farklılıklar ve bireye yaklaĢımların farklılığı görülmektedir. Bütün suç
eylemlerine yapılacak bir psikolojik açıklamanın olmaması, suç sayılabilecek
geniĢ bir dizi eylem üzerinde durulmasını gerektirmektedir (2).
Bireyselci birçok açıklama, suç davranıĢında, organizmanın hareketini
sosyal olarak yönlendiren ve sürdüren bir güç olan “güdü” önemli bir etkendir.
Diğer yandan bu görüĢ, çoğu zaman doğru olmayabilir. Suç davranıĢının sebebi,
öç almaya ya da ailesini geçindirmek için para gereksinimine
dayanabilmektedir; fakat durum daha derin psikanalitik bir biçimde de
yorumlanabilir. Örneğin, annesinin ona karĢı davranıĢları yüzünden kadınlara
karĢı kızgın olduğu ya da düĢmanlık beslediği, dolayısıyla, annesine kızgınlığı
bilinçaltında baĢka kadınlara yansıtılması gibi.
Dolayısıyla, suç psikolojisi, insan etkinliklerinin pek çok ve farklı yönleri
ile ilgilidir. Bu nedenle, geçmiĢten günümüze suç ile ilgili birçok farklı
psikolojik kuram oluĢturulmuĢtur.
ÖĞRENME KURAMLARI
19. yüzyılın ortalarından beri tartıĢılan öğrenme kuramlarının temelini,
“uyaran ve uyarana verilen tepki arasındaki iliĢki” hakkında yapılan çalıĢmalar
oluĢturmaktadır (3). Rus Fizyolog Ivan Pavlov, öğrenme kuramlarının temelini
klasik koĢullanma ile atmıĢtır. Klasik koĢullanma, organizmada herhangi bir
tepki yaratmayan nötr uyaranın tepki yaratan baĢka bir uyaran ile birlikte
verilmesi sonucunda, nötr uyaranın organizmada doğal bir tepki oluĢturmasına
dayanır. (3) Pavlov‟un deneyi bir köpek üzerinde olmasına rağmen,
insanoğlunun öğrenme süreçlerinin birçok yönü klasik koĢullanmaya
dayanmaktadır. Örneğin fırından yeni çıkmıĢ ekmeğin kokusuna verilen tepki,
klasik koĢullanma sonucu oluĢmaktadır. Ya da agorafobi, akrofobi veya sosyal
fobi gibi birçok fobi bireyde doğuĢtan var olan değil, klasik koĢullanma sonucu
oluĢan tepkidir.
Pavlov, köpeği ile birlikte klasik koĢullanmanın temelini attığı sıralarda,
Amerikalı Psikolog Edward Lee Thorndike, basit bir tahta kutu ve kedileri ile
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edimsel koĢullanmanın zeminini hazırlamaktaydı. Bireyin, bir davranıĢa bağlı
olarak uyarıcı alması ve bu uyarıcının daha sonra o davranıĢın yapılması ya da
yapılmamasında etkili olması durumuna dayanan edimsel koĢullanmada
Thorndike, “Etki Yasası” (Law of Effect) kavramını ortaya koymaktadır. (4)
Thorndike‟nin etki yasasına göre organizma, sonuçları olumlu davranıĢları
tekrarlarken, sonuçları olumsuz davranıĢları tekrarlamaktan kaçınarak çevresine
uygun tepki vermeyi öğrenmektedir.
Pavlov ve Thorndike‟nin öğrenme kuramlarında belirleyici faktör dıĢ
uyaranlar, yani çevredir. Diğer yandan, bazı araĢtırmacılar öğrenmenin içsel
belirleyicileri üzerinde durmuĢlardır. Klinik Psikolog Julian Rotter, 1954
yılında, “Sosyal Öğrenme Kuramı” (Social Learning Theory) olarak
adlandırdığı kuramında, kiĢinin çevresi ile olan iliĢkilerinin yanında, önceden
var olan tecrübelerin ve öğrenilmiĢ davranıĢların öğrenme üzerinde etkili
olduğunu iddia etmiĢtir (5). Ġçsel öğrenme sürecinin önde gelen savunucusu
Albert Bandura, 1986 yılında “Sosyal BiliĢsel Kuram” (Social Cognitive
Theory) isimli kuramını oluĢturmuĢtur. Bandura, kuramında, bireyin herhangi
bir teĢvik olmaksızın, gözlem yoluyla öğrenebileceğinden bahsetmekte, ayrıca
bir davranıĢı öğrenme ve davranıĢı sergileme arasında farklılıklar olduğunu öne
sürmektedir. Sosyal öğrenme kuramcılarına göre, davranıĢı Ģekillendiren
koĢullar, dıĢsal ve içsel belirleyici faktörleri içermekte ve davranıĢın kendisi,
gerçekleĢecek olan davranıĢları belirlemektedir (6). Suçlu davranıĢının
temelinde, bu tarz bir nedensellik ilkesinin olduğu düĢünülmektedir.
Öğrenme kuramları, suçlu davranıĢını anlamada oldukça etkili olmuĢtur.
Edwin H. Sutherland‟ın 1939 yılında ortaya attığı “Aykırılıkların BirleĢmesi”
(Differential Association) kuramına göre, suçlu davranıĢı, psikolojik ya da
genetik değil, öğrenme sonucunda ortaya çıkmaktadır (7). Farklı suç
modellerini gözlemleme sonucunda, birey suçu öğrenmektedir. Aykırılıkların
BirleĢmesi Kuramı, sosyal öğrenme kuramları ve davranıĢsal öğrenme
kuramları ile birleĢtirilerek, Skinner‟in edimsel koĢullanma üzerinde yaptığı
çalıĢmalara dayanan, Aykırılıkların BirleĢmesi TeĢvik Kuramı (Differential
Association Reinforcement Theory) oluĢturulmuĢtur (8). Çevresel uyaranın
gönüllü tepki oluĢturduğu edimsel koĢullanmaya göre, pozitif veya negatif
pekiĢtirme doğrultusunda davranıĢın devamlılığı belirlenmektedir (9). DavranıĢ
ödüllendirilirse devamlılığı sağlanmakta, ödülün olmadığı durumlarda ise
davranıĢ sönmektedir. Zaman geçip davranıĢ tekrarlandıkça, öğrenilen davranıĢ
içselleĢmektedir. Bu doğrultuda suçlu davranıĢı, pekiĢtirecin miktarına,
sıklığına ve maruz kalma ihtimaline bağlıdır (9).
KĠġĠLĠK KURAMLARI
DSM- III Tanı Ölçütleri BaĢvuru El Kitabı‟nda kiĢilik, “algılamanın,
iliĢkilendirmenin, bireyin kendisi ve çevresi hakkındaki düĢüncelerinin, sosyal
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ve kiĢisel bağlamlarda sergilenmesi” Ģeklinde tanımlanmaktadır (10). KiĢilik,
kiĢinin kendine has, belirgin özelliklerinin bulunması durumudur. Yenidoğanın,
doğum anından itibaren belirli bir kiĢiliğe sahip olduğu düĢünülmektedir (11).
Bebekler, ebeveynleri tarafından utangaç, yaramaz, sosyal, duygusal, kolay gibi
kiĢilik özelliklerine göre tasvir edilmektedirler. Yapılan boylamsal çalıĢmada,
bebeklik dönemindeki “huy” ile yetiĢkinlik dönemindeki “kiĢilik” arasında
iliĢki olduğu gözlenmiĢtir (11). Birçok kuramcı, kiĢilik özelliklerinin kalıcı
olduğunu, kiĢilerarası farklılıklar içerdiğini ve bireyin kiĢiliğinin davranıĢlarını
etkilediğini öne sürmektedir (3).
KiĢilik ve suç arasındaki iliĢki, iki ana baĢlık altında incelenmektedir.
“KiĢisel Özellikler Psikolojisi (Personality Traits Psychology)”ne göre, bireyin
bazı kiĢisel özellikleri, suça yatkınlığı ile iliĢkili olabilmektedir. BeĢ faktör
modeli, Eysenck‟in PEN modeli, Tellegen‟in üç faktör modeli ve Cloninger‟in
huy ve karakter modeli olarak dört yapısal kiĢilik modeli, suça iliĢkin
araĢtırmalarda sıkça kullanılmaktadır (12). PEN modeline göre suçlu bireyin
kiĢiliği; psikotizm (psychoticism), dıĢadönüklük (extraversion), nevrotiklik
(neuroticism) olarak üçe ayrılmıĢtır. Bu üç kiĢilik boyutu ile antisosyal davranıĢ
arasında iliĢki kuran Eysenck‟e göre, tipik suçlu bireyde, yüksek psikotizm,
dıĢadönüklük ve nevrotiklik beklenmektedir (13). Cloninger‟in huy ve karakter
modeline göre, antisosyal davranıĢ ile yenilik arayıĢı, zarardan kaçınma ve ödül
bağımlılığı, kiĢilik boyutları arasında iliĢki bulunmaktadır. Cloninger‟e göre,
suçlu bireyde yüksek yenilik arayıĢı, düĢük zarardan kaçınma ve düĢük ödül
bağımlılığı gözlemlenmektedir (14). BeĢ faktör modelinde ise; açıklık,
uyumluluk, dıĢadönüklük, duygusal denge ve sorumluluk olarak beĢ farklı
kiĢilik boyutundan bahsedilmektedir. Bireyden bireye değiĢen bu boyutların,
antisosyal davranıĢ ile iliĢkisinin bulunabileceği düĢünülmektedir (12). Örneğin;
duygusal denge puanı yüksek olan ya da sorumluluk puanı düĢük, dürtüselliğini
kontrol etmekte zorlanan bireylerin suça daha yatkın olduğu öne sürülmektedir.
Tellegen üç faktör modelinde, olumlu duygulanım, olumsuz duygulanım ve
baskılayıcı tutum olarak oluĢturduğu kiĢilik boyutlarının, suç davranıĢı ile
iliĢkili olduğunu iddia etmektedir (15).
“KiĢilik Tipi Psikolojisi (Personality Type Psychology)”nde ise, sapkın
veya anormal bireylerin, psikopat, sosyopat veya antisosyal kiĢiliğe sahip
oldukları düĢünülmektedir (16). Psikopati Kontrol Listesi‟ne göre psikopat
bireylerin ayırıcı karakter özellikleri; benmerkezcilik, grandiozite, hissizlik hali,
vicdan azabı duymama, empati yoksunluğu, karizmatiklik, etkileyicilik,
yönlendiricilik Ģeklinde, davranıĢsal özellikleri ise, dürtüsellik, sorumsuzluk,
kolay risk alma ve antisosyal davranıĢ Ģeklinde tanımlanmaktadır (17). Diğer
yandan antisosyallik, psikopatlık veya sosyopatlıktan farklı olarak, Ruhsal
Bozuklukların Tanısal ve Ġstistiksel El Kitabının (DSM-IV-TR 2000) dördüncü
versiyonunda kullanılmaktadır. DSM- IV- TR‟ye göre antisosyal kiĢilik
bozukluğu, 15 yaĢından beri süregelen, baĢkalarının haklarını saymama veya
34

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

baĢkalarının haklarına saldırma örüntüsü olarak tanımlanmaktadır (18). Ayrıca,
Amerikan Psikiyatri Birliği‟ne göre, antisosyal kiĢilik bozukluğu psikopatiden
daha yaygın olmakla birlikte, birçok suçluda tanı kriterleri gözlemlenmektedir
(18).
Yaratıcısının Sigmund Freud olduğu, psikodinamik- psikoanalitik kurama
göre kiĢilik, id, ego, süperego olarak üç boyuttan oluĢmaktadır. Ġd, bireyin
içgüdülerini temsil ederken, superego toplum normlarını temsil eder. Bunların
yanı sıra ego ise, id ile superego arasındaki dengeyi sağlar ve toplumsal
normların dıĢına çıkmadan, idin isteklerini doyurmaya çalıĢır. Bu yaklaĢıma
göre suç davranıĢı, kiĢiliğin üç bölümü arasında oluĢan dengesizlik sonucu,
bilinçaltının isteklerini doyurma amacı ile ortaya çıkmaktadır (19). Ġd, ego,
superego arasındaki çatıĢma dayanılmaz bir hal aldığında, birey bu çatıĢmayı
bilinçaltına iter ve bununla baĢa çıkmak için reddetme, karĢıt tepki geliĢtirme,
yansıtma gibi savunma mekanizmalarını kullanmaya baĢlar. Freud‟a göre,
savunma mekanizmalarının aĢırı kullanımı kiĢide psikopatolojiye sebep olur.
Bu, bireyi suça itebilecek antisosyal kiĢilik bozukluğu gibi bir patoloji
olabilmektedir (20). Erikson‟un Psikososyal GeliĢim Kuramı‟na göre ise,
bireyin iç kargaĢası sonucu oluĢan kimlik krizi, suç davranıĢına sebep
olabilmektedir.
ZEKÂ KURAMLARI
Türkiye Zekâ Vakfı, günümüzde en sık kullanılan zekâ testlerinin Binet
ve Wechler olduğunu belirtmektedir (21) Bu testlerde; öğrenme, soyutlama ve
yeni durumlara uyum gösterme kapasitesi ölçülmekte ve sonuç, zekâ yaĢının
kronolojik yaĢa oranı olan zeka bölümü (Intelligence Quotient- IQ) olarak elde
edilmektedir. Bu hesaplamaya göre, ortalama insan zekâsı, 100 olarak kabul
edilmekte; 130′un üstündeki IQ değerleri üstün zekâ, 70′in altındaki IQ
değerleri ise zekâ geriliği olarak nitelendirilmektedir. Ġnsanların %68.3′ü, 85 ila
115 arasında bir IQ derecesine sahiptir (21).
Suç - zekâ iliĢkisi hakkındaki tartıĢmalar oldukça uzun bir süredir devam
etmektedir. Bu konu hakkında yapılan ilk çalıĢmalar, IQ ile suç arasında
doğrudan bir iliĢki olduğunu göstermekle birlikte, suç davranıĢının sebebini,
düĢük IQ‟ya bağlamaktadır (20). Sonraki yıllarda, araĢtırmacılar çoğunlukla
suçun bireysel yönü yerine sosyolojik boyutuna yönelmesi nedeniyle, zekâ ile
suç arasındaki iliĢki üzerine çalıĢmalar azalmıĢtır. (23)
Yapılan çalıĢmada, suç iĢleyen ve iĢlemeyen bireylerin zekâ seviyeleri
incelediğinde, standart sapmada bir birim değiĢiklik olduğu gözlemlenmiĢtir
(23). Bunun sonucunda, IQ ile suç arasında dolaylı bir iliĢki olduğu ortaya
koyarak; IQ‟nun, bireyin sosyal sınıfını etkileyerek, suça yönelme olasılığını
artırdığını ileri sürmektedir (23).
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Günümüz çalıĢmaları, zekânın suç üzerindeki etkisini çeĢitli risk
faktörleri çerçevesinde incelemekte ve zekâ ile suç arasındaki iliĢkiyi
araĢtırmaktadırlar (24).
BĠLĠġSEL VE SOSYAL GELĠġĠM KURAMLARI
BiliĢsel Kuramcılar, dünyayı anlamlandırmayı ve problem çözmeyi
sağlayan biliĢsel süreçlere odaklanmaktadırlar. Kohlberg, Ahlak GeliĢimi
Kuramı‟nda, Piaget‟in biliĢsel geliĢim seviyelerine paralel olarak, bireyin ahlak
geliĢiminin seviyelerini oluĢturmuĢtur. Kohlberg‟in kuramındaki bu seviyeler,
geliĢim ve suç arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktadır (19) Gelenek öncesi,
geleneksel ve gelenek sonrası düzey olarak, bireyin ahlak geliĢimini üç seviyeye
ayıran Kohlberg, bu seviyeler içinde de bireyin, itaat-ceza, kanun-düzen, ahlak
ilkelerine uyma evrimi gibi geliĢimsel özelliklerinden bahsetmektedir (24).
Bireyin geliĢimi ve suç üzerine oluĢturulan bir diğer kuram ise, Sosyal
GeliĢim Kuramı‟dır. Bu kurama göre, bireyin prososyal ve antisosyal
davranıĢları; anaokul, ilkokul, ortaokul, lise olarak dört ayrı seviyede
oluĢmaktadır. Antisosyal davranıĢlar, bu doğrultuda birikimli olarak
ilerlemektedir (25). Bu seviyelerde, antisosyal davranıĢlara sahip aile veya
akranlarla iletiĢimde olmak, bireyin ileri yaĢantısında antisosyal davranıĢlar
gösterme riskini arttırmaktadır (25). Ayrıca, bu seviyelerden birinde antisosyal
davranıĢlar sergileyen aile veya akranlarla iliĢki kuran birey, diğer bir seviyede
prososyal davranıĢlar sergileyen aile veya akranlarla iletiĢime geçtiğinde,
bireyin ileride antisosyal davranıĢ sergileme riski azalmaktadır (25).
SONUÇ
Suça iliĢkin psikolojik kuramları incelediğimizde, her birinin farklı
yaklaĢımı olduğu görülmektedir. Öğrenme kuramlarına göre davranıĢ,
koĢullanma ya da modelleme gibi yollarla öğrenilmekte, zaman içinde teĢvik
edilmekte veya sönmektedir. Bunun sonucunda, birey ailesinden, akranlarından,
kısacası tüm çevresinden gözlemlediği suç davranıĢını öğrenmekte ve teĢvik ile
birlikte bu davranıĢları sergilemektedir. Farklı kuramcılar tarafından farklı
Ģekillerde açıklanan kiĢilik, bireyin kendine has özellikleridir. Suç, bireyin
kiĢilik özelliklerine veya tipine bağlı olabilmektedir; ya da, id, ego, superego
çatıĢması sonucunda suç davranıĢı ortaya çıkabilmektedir. Diğer yandan, zekâ
ile suç arasında doğrudan bir iliĢki bulunamamasına rağmen, dolayı olarak bir
iliĢkinin bulunabileceği düĢünülmektedir. DüĢük IQ seviyesine sahip bireyin
baĢarısız olması ve çevresi tarafından dıĢlanması, bireyi suç davranıĢına
itebilmektedir. BiliĢsel ve sosyal geliĢim kuramcıları, suç davranıĢının yaĢam
sürecinde geliĢtiğinden bahsetmektedirler. Çevresel risk faktörlerinin kalıcı
olması ise, suç davranıĢı sergileme riskini arttırmaktadır.
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Sonuç olarak, suça iliĢkin bireysel yaklaĢımlar çoğu zaman güvenilir ve
tutarlı olsa dahi, suç davranıĢı kültürel, ekonomik veya toplumsal Ģartlar altında
incelenmelidir. Kriminoloji alanının bünyesindeki bilim alanlarının ortak
çalıĢması ile suça iliĢkin daha sağlıklı açıklamalar yapılabilir.
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SELÇUKLU SAVUNMA KULESĠNĠN (KIZIL KULE )
KORUNMASINDA YENĠ BĠR MODEL
R. Eser GÜLTEKĠN
Derya PEKGÖZLÜ KARAKUġ
ÖZET
Tarihsel ve kültürel mirasın korunması bağlamında, TaĢınmaz Kültür
Varlıklarını günümüzün değiĢen ihtiyaç ve isteklere göre kullanmak dünya
mimarlığının baĢlıca konuları arasındadır. Bu nedenle koruma konusunda yeni
modeller geliĢtirilmektedir. Bunlardan biri de eski iĢlevini yitiren yapının
günümüz koĢullarına uyarlanarak yeniden iĢlevlendirilmesidir.
Ülkemizin Akdeniz kıyısında önemli bir turizm yerleĢkesi olan
Alanya‟daki Alanya Kalesi, en önemli kültür varlıklarımızdan biri olup,
Anadolu‟yu süsleyen yüzlerce kaleden bugün ayakta kalabilmiĢ ve en iyi
korunmuĢ Ortaçağ Kalelerinden biridir. Bu çalıĢmada Alanya Kalesi‟ne ait
Selçuklu savunma kulelerinden olan Kızıl Kule‟nin korunması ve denizle
iliĢkisini vurgulayacak Ģekilde yaĢatılmasını sağlamaya yönelik yeni bir model
önerisi sunulmaktadır. Bu bağlamda, koruma/kullanma dengesi ve yapı/iĢlev
uyumu dikkate alınarak “Denizcilik ve Gemi Müzesi” olarak yeniden
iĢlevlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Öneri doğrultusunda Kızıl Kule‟de farklı
gösterim tekniklerinin kullanılması, ısıtma ve nem sistemi, deprem sorunu ve
sürdürülebilirlik açısından yönetim ve finansal yapılar da değerlendirilmeye
çalıĢılmıĢtır. Sonuçta, söz konusu model önerisiyle Anadolu Selçuklu
Dönemi‟nden kalmıĢ 785 yıllık bir tarihi mirasın, günümüz ziyaretçi profiline
ulaĢmasının ötesinde çağdaĢ müzeciliğin geliĢimine de katkı sağlaması
düĢünülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Kızıl Kule, Koruma, Müze Olarak Kullanım

A NEW MODEL FOR THE PRESERVATION OF SELJUK DEFENSE
TOWER (RED TOWER)
ABSTRACT
Within the context of preserving historical and cultural heritage, using
Immovable Cultural Properties in accordance with today‟s changing needs and
wishes are the main subject of the world architecture. For this reason new
models have been developed about the preservation. One of these models is re
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functioning of the structure which lost its old function by adapting to today‟s
conditions.
Alanya Castle in Alanya which is one of the most important tourism
places in Mediterranean coast of our country, is an important cultural property
and well preserved Medieval Castles remained today among the hundreds of
castles surrounding Anatolia. In this study it has been recommended a new
model for preservation and conservation of Red Tower which is Seljuk defence
tower in Alanya Castle in a manner of emphasising its connection with the sea.
In this context it has been aimed to be re-functioning of it as “Maritime and
Ship Museum” by considering its protection/usage balance and
structure/function consistence. According to the recommendation management
and financial structures have been tried to be evaluated with regard to the usage
of presentation techniques, heating and moisture system, earthquake problem
and sustainability. In conclusion, with the recommendation of aforementioned
model it has been thought that 785 years old historic heritage which remained
from the Anatolian Seljuk Empire will contribute in modern museology
besides that it will appeal to today‟s visitor profile.
Key Words: Red Towel, Preservation, Operating as Museum.
GĠRĠġ
Anadolu‟nun, savunma mimarisinde önem taĢıdığı ve savunma
yapılarının doğup geliĢtiği yer olması nedeniyle önem taĢıdığı bilinmektedir.
Tarih Öncesi Dönemlerden günümüze ulaĢabilen kale kalıntılarına Neolitik
Dönem‟e ait köylerde rastlamak mümkündür1. Neolotik Dönem‟in sonlarına
doğru savunma yapıları yavaĢ yavaĢ belirirken, bunu takip eden Kalkolitik ve
Tunç Dönem‟leri çok kuvvetli ve yüksek sur duvarlarının inĢa edildiği
dönemlerdir2. Tunç Çağı ile birlikte kaleler ve sur sistemleri bütün kentlerin
vazgeçilmez bir unsuru olmuĢ ve zamanla anıtsal bir görünüm kazanmıĢtır.
Kuleler; savunmanın toplandığı merkezler olup, saldırıya geçen düĢman
üzerine yoğun ve yandan atıĢın yapıldığı yerlerdir. Bu nedenle sur duvarları
kulelerle güçlendirilmiĢtir. Söz konusu güçlendirme için, tepelerden geçen
surlarda, hakim noktalara kuleler yerleĢtirilmiĢtir. En çok kullanılan kule
planları kare, dikdörtgen, yuvarlak ya da çok köĢelidir. Dört köĢe ve yuvarlak
kulelerden daha az olmakla beraber, beĢ, altı ve sekiz köĢeli kuleler de tercih
edilmiĢtir. Kızıl Kule de savunma amaçlı inĢa edilmiĢ bir kuledir. Ancak farklı
amaçla yapılan kule türleri de mevcuttur. Bunlar kullanıĢ yerleri ve amaçlarına

1
2

Karul, 2009, s.22.
Pekin ve Yılmaz, 2008, s.7.
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göre değiĢik isimlerle anılmaktadır. Örneğin saat kulesi, yangın kulesi vb. Kule
kavramı günümüzde “Gökdelen” anlamında kullanılmaktadır3.
Kızıl Kule; Ortaçağ‟dan kalmıĢ, Selçuklu Dönemi‟ne ait bir savunma
kulesidir. GeçmiĢten günümüze ulaĢan Kızıl Kule, ilk olarak 1226 yılında
Anadolu Selçuklu Dönemi‟nde savunma amaçlı inĢa edilmiĢ ve Osmanlı
Dönemi‟nde de aynı amaçla kullanılmaya devam etmiĢtir. Türkiye Cumhuriyeti
Dönemi‟nde ise, 1950‟li yıllara kadar harap durumda olduğu, 1962 yılında Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından Anıt Müze olarak kullanıma açıldığı, 1970‟li
yıllarda Kültür Bakanlığı tarafından Etnografya Müzesi‟ne dönüĢtürüldüğü
bilinmektedir. 2010 yılında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Alanya
Belediyesi‟ne tahsis edilmiĢtir.
Özgün iĢlevini yitirmiĢ tarihi binaların yeniden canlandırılmasında
yaklaĢım çok önemlidir. ÇalıĢmada Alanya Kalesi‟nde yer alan sekizgen plan
Ģemasına sahip Anadolu Selçuklu yapısı Kızıl Kule‟nin etrafındaki tarihi
yapılarla birlikte çağdaĢ müzecilik anlayıĢı doğrultusunda değerlendirilerek,
“Denizcilik ve Gemi Müzesi” olarak yeniden iĢlevlendirilmesi ele alınmıĢtır. Bu
bağlamda zemin+2 kattan oluĢan Kızıl Kule‟nin zemin ve birinci katları,
Sergileme Bölümü; zemin kat Geçici Sergileme, birinci kat Sürekli Sergileme
Alanı olarak düĢünülmüĢtür.
KIZIL KULE HAKKINDA GENEL BĠLGĠ
Kırmızı renkli taĢ ve tuğla malzeme ile inĢa edildiği için Kızıl Kule4
olarak anılan yapı, Alanya (Alaiyye )Tersanesi‟ni ve Kalesi‟ni koruyan en
önemli anıtlardan biridir5. Kızıl Kule, Alaiyye yarım adasının doğu ucuna, deniz
kenarına yapılmıĢtır ve Türk deniz hakimiyetinin bir sembolü sayılmaktadır.
Söz konusu kule, burçlar, bedenler, iç içe giren kaleler ve bütün duvarlar deniz
egemenliğini almak ve yaĢatmak için kurulmuĢtur6. 1226 yılında Alaiyye
Ģehrini koruma amaçlı olarak inĢa edilen Kızıl Kule7, Yarım adanın fatihi olan
Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıĢtır. Alaiyye Kalesi‟nin inĢasına bu
kule ile baĢlanmıĢtır. Dünya hükümdarlarının en büyüklerinden biri olan ve
Anadolu‟da sayısız eser, kale ve kule bırakan I. Alaaddin Keykubat kendi adını
bu kaleye vermiĢtir. Alaiyye Kalesi‟nin tersaneden baĢlayan sahil duvarı Kızıl
Kule‟de bitmektedir 8 (foto. 1-2).

3

EczacıbaĢı Sanat Ansiklopedisi, 1997, s. 1067.
Konyalı, 1946, s. 163.
5
Hacıhamdioğlu, 1986, s. 33.
6
Konyalı, a.g.e., s. 160.
7
Yiğit, 2010, s.41.
8
Konyalı, age., s. 160.
4
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Mimari Özellikler
Tersaneyi ve kaleyi limandan koruma amaçlı inĢa edilmiĢ olan Kızıl
Kule9, eğimli arazide bir ana kaya üzerine inĢa edilmiĢtir. Zemin kat
seviyesinde bir giriĢi bulunan yapının batı yüzünden doğuya doğru düĢüĢ
gösteren kot farkı, üzerine inĢa edildiği ana kayanın eğimine de uymaktadır10.
Kızıl Kule; günümüzde Alanya Kalesi, Tophane Mahallesi‟nde 480 ada ve 2
numaralı parselde yer almaktadır. Kızıl Kule; dıĢtan bakıldığında sekiz köĢeli en
doğu yönündeki yerden yüksekliği 33.00 m. batı cephesindeki yerden
yüksekliği ise, 30.00 m. dir.
Yapı dıĢtan oldukça sade bir görünüme sahiptir. Ancak, Alanya‟nın
kuzey tarafında limana hakim ve ilk olarak inĢa edilen Kızıl Kule adı ile tanınan
büyük sekizgen yapı, surların en çok göze çarpan parçasıdır11. Kagir tekniğinde
inĢa edilen Kule‟nin dıĢ duvar kalınlıkları zemin kattan, yukarıdaki katlara
çıkıldıkça azalmaktadır. Duvarların yapımında moloz taĢ ve bağlayıcı olarak
kireç harcı kullanılmıĢtır. Duvarlarda kaplama malzemesi olarak zemin+1. katta
kırmızı renkli kaba yonu taĢ, bunun üst kesimindeki 2. katta ise kırmızı renkli
tuğla, köĢelerde ise büyük boyutlu kesme taĢ ve taĢlar arasında bağlayıcı derz
olarak kireç harcı kullanılmıĢtır.
Sekizgen planlı yapı, içeride oldukça karmaĢık bir plan Ģemasına sahiptir.
Kule; zemin kat, 1. kat/ve asma kat ve 2. kattan oluĢmaktadır. Diğer bir deyiĢle
yapı, zemin+2 katlıdır. Kule‟ye giriĢ, sekizgen Ģekilli kulenin dıĢtaki batı
yüzünün güney köĢesine yakın kesimine ve sur duvarına yakın yerleĢtirilmiĢ
dikdörtgen Ģekilli bir kapı ile sağlanmaktadır. Kapıdan içeri girildiğinde “L”
Ģeklinde, eni yaklaĢık 1.00 m. geniĢliğinde, üzeri tonozla örtülü bir koridor
aracılığıyla, üzeri sivri kemerli tonozla örtülü giriĢ holü niteliğindeki bir eyvana
ulaĢılmaktadır. Bu mekanın dip duvarının kuzey-batı köĢesindeki bir
merdivenle 1. kata çıkılmaktadır.
Yapının zemin katında, tam merkezdeki sekizgen Ģekilli fil ayağı dikkati
çekmektedir. Bunu 3.50 m. geniĢliğinde, üzeri tonozla örtülü bir koridor
çevrelemektedir. Koridorun tonoz baĢlangıcından üst örtüye ulaĢan kesimine
ahĢap Ģirvanların ilave edildiği kaynaklardan öğrenilmektedir. Söz konusu
koridora, üzeri sivri kemerli tonozla örtülü sekiz adet eyvan açılmaktadır.
Bunlardan biri giriĢ olarak düzenlenmiĢtir. Zemin katta yer alan eyvanlar,
kulenin dıĢtaki sekiz yüzünün ortalarına denk gelecek Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir ve
dip duvarlarının orta kesimindeki sivri kemerli birer çökertme içinde yer alan
birer adet mazgal pencere ile dıĢarı açılmaktadır. (Çizim 1).

9

Redford, 2008, s. 46.
Lloyd - Rıce, 1989, s. 12.
11
Lloyd- Rıce, 1989, s. 10.
10
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Zemin katta giriĢ holü niteliğindeki eyvanın dip duvarının kuzey-batı
köĢesinde basamakları taĢtan yapılmıĢ bir merdivenle 1. kata çıkılmaktadır. Bu
katın merkezinde, zemin kattaki sekizgen Ģekilli fil ayağının üstüne denk gelen
kesimde yer alan ve 1. kat boyunca yükselen, ağzı teras katında bulunan büyük
bir su sarnıcı dikkati çekmektedir. Söz konusu sarnıcın etrafını üzeri tonozla
örtülü iki adet koridor çevrelemektedir. Koridorları birbirinden,
“V”
Ģeklindeki payeler ayırmaktadır. 1.katta kulenin dıĢtaki sekiz yüzünden her
birine ikiĢer adet denk gelecek Ģekilde, kalın olan dıĢ duvarların içine, 14 adet
eyvan yerleĢtirilmiĢtir. Ancak kuzeybatı yönüne ikiĢer adet eyvan
yerleĢtirilmeyip, sirkülasyon alanı olarak değerlendirilmiĢtir. Söz konusu
eyvanlar, dip duvarlarının orta kesimindeki birer adet mazgal pencere ile dıĢarı
açılmaktadır.
Sirkülasyon alanı olarak değerlendirilen kuzeybatı kesiminde, üst katlara
ulaĢımı sağlayan merdivenler sağlı sollu yerleĢtirilmiĢtir. Söz konusu
merdivenlerle, yüksekliği 1. kat hizasında son bulan asma kata çıkılmaktadır
(Çizim 2). Bir koridor Ģeklinde düzenlenmiĢ asma katın dıĢa açılan mazgal
pencere ve kızgın yağ dökme açıklıklarının bulunduğu duvarlar, pencerelerin
atkı taĢına kadar moloz taĢ olup üst tarafı ise tuğla ile örülmüĢtür. Diğer bir
deyiĢle, bu katta da savunma düzeni yapılmıĢtır (Çizim 3).
Aynı merdivenlerle yukarıya doğru devam edildiğinde Ġkinci kata
varılmaktadır. Bu katın tam orta yerinde, yuvarlak Ģekilli sarnıç ağzı ve dıĢ
duvarlardan içteki kata doğru uzanan alttaki daha geniĢ, üstteki ise daha dar
tutulmuĢ iki adet teras ve bunların alt kesimindeki eyvanlar dikkati çekmektedir.
Kalın olan dıĢ duvarların içine, kulenin dıĢtaki sekiz yüzünden her birine ikiĢer
adet denk gelecek Ģekilde 16 adet eyvan yerleĢtirilmiĢtir. Söz konusu eyvanlar,
dip duvarlarının orta kesimindeki birer adet mazgal pencere ile dıĢarı
açılmaktadır. Bu katın dıĢ duvarları tuğla malzeme ile inĢa edilmiĢ olup, üst
kesimi dendanlarla sona ermektedir (Çizim 4 - 6) .
Süsleme Özellikleri
Yapı dıĢtan oldukça sade bir görünüme sahiptir. Ancak, Alanya‟nın
kuzey tarafında limana hakim bir konumda ve ilk olarak inĢa edilen büyük
sekizgen Kule, döneminde surların en çok göze çarpan parçası olmuĢtur12.
Kule‟nin dıĢ cephelerinde kaplama malzemesi olarak zemin+1. katta kırmızı
renkli kaba yonu taĢ, bunun üst kesimindeki 2. katta kırmızı renkli tuğla,
köĢelerde ise büyük boyutlu kesme taĢın yanı sıra diğer Selçuklu yapılarında
olduğu gibi, bu yapıda da devĢirme malzeme de kullanılmıĢtır.
Kule karĢıdan bakıldığında sade bir görünüm arz etmekle birlikte,
yakından incelendiğinde fonksiyona yönelik iĢlevlerin dıĢ cepheye zarif bir
Ģekilde yansıdığı fark edilmektedir. Örneğin, her katın kendine has özelliği
12

Lloyd ve Rıce, 1989, s. 10.
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vardır; bazıları ok atmak için, bazıları savaĢ zamanında kızgın yağların
döküldüğü açıklıkları içermektedir. Tüm bunlar, cephede harmoni yaratacak
Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. Cephedeki çıkıntılar, mazgal pencerelerin boĢlukları,
kat aralarının yuvarlak kesitli taĢlarla belirlenmesi, yapıya ait kitabeler,
cephenin en üstte dendanlarla sona ermesi tüm bunlar rastgele yerleĢtirilmeyip,
belirli bir denge unsuru gözetilmiĢtir. Kat araları, yuvarlak kesitli sütun
gövdeleri ile dıĢarıya çıkıntılı, kat hizalarını belirleyecek Ģekilde, bir sıra
halinde belirli aralıklarla dizilmiĢtir. Bunlar güneybatı, güney, güneydoğu
cephelerinde tek sıra halinde olup, zemin katla birinci katı ayırmaktadır. Diğer
cephelerde ise çift sıra halindedir ve asma katla birinci kat arasında da
bulunmaktadır.
Kulenin iç mekanlarında pek süsleme unsuru bulunmamakla birlikte, taĢ
ve tuğla malzemenin birlikte kullanımı bir ahenk yaratmaktadır. Antik Döneme
ait devĢirme parçalar da hareket unsuru kazandırmaktadır. Bunlara, zemin kat
giriĢ holü niteliğindeki eyvanın dip duvarı üzerinde ve zemin kattan birinci kata
ulaĢımı sağlayan merdivenin yan duvarlarında rastlanmaktadır.
Korunma Durumu
Kızıl Kule, Müzeler ve Eski Eserler Genel Müdürlüğü tarafından 1951 ve
1953 yılları arasında esas Ģekline bağlı kalınarak restore edilmiĢtir. Yeni
malzemenin özgün yapıya uygun olması için çok çaba sarf edilmiĢ ve
tamamiyle ortadan kalkmıĢ olan kısımların yeniden yapılmasında en güvenilir
kaynaklara dayanılmıĢtır13. Yapı, Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma
Envanterine göre; 1964 yılında yine Müzeler ve Eski Eserler Genel Müdürlüğü
tarafından, 2001 yılında ise Kültür Bakanlığı tarafından restore ettirilmiĢtir14.
Kızıl Kule, 17 Ağustos 2009 yılından itibaren Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından Alanya Belediyesi‟ne tahsis edilmiĢtir. Alanya Belediyesi
tarafından 2010 yılı Nisan-Mayıs ayları arasında Kızıl Kule‟nin aydınlatma
sistemi yenilenmiĢ, aynı yılın Aralık ayı içinde yapının birinci katındaki küçük
bir kapı ile ulaĢılabilen surun içteki duvarları üzerinde yer alan gemi
graffitilerinin tespitleri Röleve çalıĢması ile sağlanmıĢtır15.

13

Lloyd-Rıce, 1989, s.16-17
Antalya Valiliği Kültür Envanteri, 2003, s.70
15
Alanya Kalesi‟nin duvarlarında ve Kale içindeki diğer yapılarda da dikkatle bakıldığında
seçilebilen, sıva üzerine kazıma tekniği ile yapılmıĢ harap durumda çeĢitli gemi tasvirleri yer
almaktadır. Bu tasvirler için Prof. Dr. Gönül Öney, “Sanki bir donanma ile ulaşılmak istenen yeni
ufukların ve düşlerin habercisidir” Ģeklinde açıklama yapmıĢtır. Bkz. Öney, 2009, s.6. Diğer bir
araĢtırmacı Doç. Dr. Zeki Kenan Bilici ise, “Alanya Kalesi ve çevresindeki pek çok yapıda
bulunan gemi tasvirlerinin en erken 14. - 15. yüzyıla ait olabileceğini; daha geç döneme
tarihlenenlerin ise, Alanya’nın Osmanlı Döneminde en çok 15.-19. yüzyıllar arasında dış dünya
ile sürdürdüğü ticari ilişkilerin boyutlarını açıklar nitelikte olduklarını” ifade etmektedir. Bkz.
Bilici, 2008 b, s. 22
14
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Günümüzde Kızıl Kule, tarihsel süreç içinde geçirmiĢ olduğu
restorasyonlar nedeni ile oldukça iyi durumdadır. Kulenin yapısal sorunları
bulunmamaktadır; ancak nem sorunu nedeni ile dıĢ cephelerde ve iç mekanlarda
ufak tefek bozulmalar görülmektedir. Bunlar da küçük müdahalelerle
giderilebilecek konumdadır.
Tarihlendirme
Akdeniz‟deki Türk deniz hakimiyetinin sembolü olan Kızıl Kule‟de dört
adet kitabe mevcuttur. Bunlardan ikisi inĢa, biri usta, diğeri de “Allah‟a
Minnet” kitabeleridir. Kızıl Kule‟nin Ģehre bakan kuzey tarafında, kule
dendanlarının hemen altında celi sülüsle yazılmıĢ iki kelimelik bir kitabe vardır.
Bunlardan birinci kitabe, Alaaddin Keykubat‟ın duygularının en soylu ifadesi
olup, “El-Minnetü lillah”=Minnet Allahadır” yazmaktadır.
Kızıl Kule‟nin kuzey tarafındaki “Allah‟a minnet” Kitabesi‟nin tam
altında, yerden 10.00 m. kadar yükseklikte kulenin ikinci kitabesi yer
almaktadır16. Günümüz Türkçesi ile: “Bu mübarek kulenin yapılmasını;
Efendimiz, yüce sultan, büyük hükümdar, milletlerin hakimiyetini elinde tutan,
karanın ve iki denizin hakimi, din ve dünyanın ulusu, Emirulmü‟mininin
burhanı –Allah saltanatını daim eylesin-Kılıç Aslanoğlu Keyhüsrevoğlu
Keykubad, H. 623/M. 1226 yılı Rebi‟ul-evvel ayının baĢında emretti”
Ģeklindedir. Kitabeden de anlaĢıldığı gibi yapı 1226 yılı Nisan ayında Selçuklu
Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından inĢa ettirilmiĢtir.
Kızıl Kule‟nin giriĢ kapısının sağındaki duvarın yüzünde, yerden
yüksekçe bir seviyede yer alan Usta Kitabesi 3 satır halinde Arapça yazılmıĢtır.
Kitabenin Türkçe açıklamasında; Halebli Ketenci Zade Değirmenci oğlu Ebu
Ali‟nin yaptığı yazmaktadır.
SELÇUKLU SAVUNMA KULESĠNĠN (KIZILKULE )
KORUNMASINDA YENĠ BĠR MODEL
Kızıl Kule‟nin Müze olarak ĠĢlevlendirilmesi ve Mekansal Gereksinimleri
Son yıllarda dünyada, kültürel ve tarihsel değeri olan yapıların müzeye
çevrilmesi evrensel olarak kabul görmektedir. Bu değerlerin yok olmaması için,
söz
konusu
yapıların
yeniden
iĢlev
kazandırılarak
korunması
17
amaçlanmaktadır . Bilindiği üzere Anadolu Selçuklu Devleti‟nin yazlık
baĢkenti Konya; kıĢlık baĢkenti ise Alanya‟dır. Anadolu Selçuklu Dönemi‟nde
Akdeniz‟e hakim konumda, zemin+ 2 katlı inĢa edilen Kızıl Kule‟nin, bir
zamanlar Akdeniz‟deki Türk deniz hakimiyetinin sembolü olması nedeniyle
“Denizcilik ve Gemi” müzesi olarak yeniden iĢlevlendirilmesi önerilmektedir.
16
17

Yardım, 2002, s.75-76
Erbay, 2009, s. 200.
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Bu bağlamda “Ortaçağ ve Selçuklu” temaları yanı sıra “Osmanlı Donanma
Tarihi” ne de yer verilebilecektir.
Yapı müzeye dönüĢtürüldüğünde, kullanılabilecek alanlar; zemin kat,
birinci kat/asma kat ve ikinci kat /teras katlardan oluĢmaktadır. Kızıl Kule‟nin
zemin ve birinci katları, Sergileme Bölümü olarak kullanılabilir. Zemin kat
geçici sergileme, Birinci kat sürekli sergileme alanı olarak düzenlenebilir. Kızıl
Kule, yapısı gereği sahip olduğu dik merdivenler ile pek çok insanı
zorlamaktadır. Zemin katın kolay ulaĢılabilirliği, sergileme için mekansal
uygunluğu, tören ve açılıĢ kokteylleri için dıĢarı ile bağlantılı olmasının yanı
sıra, engelli ziyaretçiler de göz önüne alındığında bu katın genel olarak
“Denizcilik ve Gemi” temalı geçici sergi alanı olarak kullanımı uygun olacaktır.
Müze konsepti içinde değerlendirilecek olan Kızıl Kule‟de, hem
“Denizcilik ve Gemi” hem de pek bilinmeyen “Ortaçağ ve Selçuklu” temaları
yanı sıra Alanya ve Akdeniz‟de geçmiĢ tarihi olaylar kronolojik olarak
gösterime sunulabilir. Bu bağlamda birinci katın mevcut 14 adet eyvandan biri
giriĢ eyvanı olduğu için 13 eyvan içinde Ortaçağ yaĢamı Anadolu Selçuklu
Dönemi‟ne ait çeĢitli mutfak araçları ve günlük kullanımlarını anlatan bir köĢe
ve bunların yanı sıra; Alanya‟ya en parlak dönemi yaĢatan Alaaddin
Keykubat‟ın taht köĢesi ve hükümdarlık sembolleri olan; Tıraz/Hil‟at, Saray,
Taht ve Taç, Sancak, Çetr, Tuğra ve Tevki, Yüzük vb. olmak üzere Anadolu
Selçuklu Devleti hükümdarları ve yapmıĢ olduğu savaĢlarda kullanılan savaĢ
aletleri ziyaretçilere anlatılabilir. Bunu takip eden diğer eyvanlarda ise,
“Osmanlı Donanma Tarihi” bağlamında Osmanlı Dönemi‟nin Akdeniz‟i bir
Türk gölü haline getiren ünlü denizcileri ve leventleri; maket ve kostümlü
mankenlerle kronolojik olarak sunulabilir. Bilgi verici panolarda ünlü
denizcimiz Piri Reis‟in dünya ve Kızıl Kule‟yi de gösteren Alanya haritası,
gemi tasvirli çini seramik tablolar, gemi gravürleri, gemi minyatürleri de görsel
malzeme olarak kullanılabilir.
Birinci kattaki küçük bir kapı aracılığı ile Ehmedek‟e kadar uzanan sur
duvarlarına ulaĢılmaktadır. Sur duvarlarının üzerine kazıma tekniği ile yapılmıĢ
olan gemi tasvirleri yerinde gösterime sunulabilir. Ayrıca sur boyunca, askeri
bakımdan devrinin en büyük gücü olan, sayısız kale ve Ģehri ele geçiren
Anadolu Selçuklu ordularında mancınık ve arrade dıĢında ağır oklar fırlatan
aletler (çarh, zenburek), kule (burç, debbabe, çarpa), koçbaĢı (kebĢ, Ģahmerdan),
neft atmak için kullanılan neffate, karura gibi silahlar ve burçlara tırmanmak
için kullanılan merdiven ve kementler, surlarda delik açmak veya surun altını
kazmak, mayınlamak gibi savaĢ aletleri, çeĢitli metal silahlar, zırhlı askerler,
gülleler, kazılarda çıkarılan devĢirme malzemeler sergilenebilir. Bu bağlamda
Ortaçağ kaleleri, kuĢatma savaĢları, silahları ve yaĢamı realize edilebilir.
Asma Kattaki düzenleme ise; Ortaçağı Anadolu Selçuklu‟dan baĢlatarak,
Osmanlı Dönemini de içeren Donanma Tarihi‟nin kronolojik olarak öykülendiği
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birinci katta bulunan asma kata gelince; bu kat koridorun darlığı nedeniyle
vitrinde obje sergilenmesine uygun değildir. Bu nedenle Kızıl Kule‟nin
yapıldığı döneme ve bu katın özgün iĢlevine uygun mevcut kızgın yağ akıtma
açıklıkları ve ok atmak için kullanılan mazgal delikleri döneminin savunma
maksatlı kullanımını canlandırmak için kızgın yağ kazanları ve bunların yanı
sıra Ortaçağ yaĢamı, silahları, Ortaçağ özellikle Anadolu Selçuklu Dönemi‟nde
kullanılan silahlardan; Ok-yay, kılıç, süngü, kargı, mızrak; nize, harbe, cıda,
gönder, sıta gibi isimlerle zikredilen ve dürtmek, saplamak veya fırlatmak
suretiyle kullanılan mızrak, balta/nacak (teberzin), sergilenebilir. Kızgın yağ
kazanları, kızgın yağ akıtma açıklıklarının içine yerleĢtirilmeli ve açıklığın
dıĢına bu iĢleyiĢi anlatan bilgi panoları asılmalıdır. Ok ve yay ise, mazgal
açıklıklar içine yerleĢtirilerek sergilenmeli ve yine bilgi panoları ile
desteklenmelidir.
Ġkinci Kat ve Teraslar, manzaraya hakim konumundan dolayı müzeye
gelen ziyaretçilerin dinlenmeleri, yeme ve içmeleri dıĢında konser, defile, çeĢitli
törenler vb. sosyal etkinliklerde de kullanılabilir. Yapılacak düzenlemelerde
iklim özellikleri nedeni ile nemli ortama dayanıklı Tik ağacından yapılmıĢ
ahĢap mobilyaların seçilmesine özen gösterilmelidir. Masa ve sandalyeler üzeri
tonozla örtülü eyvanların içine ve dıĢtaki açık alana, teraslara yerleĢtirilebilir.
Bu katta hizmet verecek olan personelin giyim kuĢamı da Selçuklu veya
Osmanlı Dönemi‟ne uygun olmalıdır.
Ġkinci katın orta kesiminde yer alan sarnıcın üst kesimine denk gelecek
Ģekilde, çelik konstriksiyon ile yükseltilmiĢ bir platforma dönen bir “deniz
feneri ıĢıldağı” yerleĢtirilerek hem bu kat aydınlatılabilir, hem de Kule‟nin
geceleri dıĢarıdan fark edilmesi sağlanabilir.Bu kata ulaĢım zor olabilir. Bu
nedenle dıĢtan yapılacak bir manzara asansörünün ulaĢım kolaylığı
sağlayabileceği düĢünülmektedir.
Yapı, tek baĢına günümüz koĢullarına uygun bir müzenin iĢlevini
sürdüremeyeceğinden, yetersiz kalacağından; çevresinde yer alan tarihi
yapılarla birlikte değerlendirilmelidir. Diğer bir deyiĢle, anıt eser olan yapıya
çok fazla müdahale edilemeyeceği ve iĢleve yönelik yeterli alan bulunmadığı
için, yapıda ihtiyaç duyulan diğer birimler, yapının dıĢında tasarlanmalıdır. Bu
bağlamda Kule‟nin kat kullanımları ve mekânsal gereksinimler Ģöyle
sıralanabilir:
-Kızıl Kule Zemin Kat - Geçici Sergileme Alanı
-Kızıl Kule Birinci Kat -Sürekli Sergileme Alanı/Asma Kat Sürekli
Sergileme Alanı
-Kızıl Kule Ġkinci Kat ve Teraslar- Dinlenme Alanı/Kafeterya/Sosyal
Aktivite
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-Ziyaretçi ve Sosyal Hizmetler Alanları: GiĢe ve DanıĢma / Hediyelik
EĢya SatıĢ Alanı/ Dinlenme Yerleri/ Otopark/ Tuvalet Alanları
-Kültür ve Eğitim Hizmetleri Alanları: Kütüphane /ArĢiv, Bilgilendirme
Ofisi/Seminer-SöyleĢi Mekanı/Müze Eğitimi için Atölye Alanı/Kütüphane /
Konferans Salonu
-Yönetim Alanı
-Teknik Alanlar: Yangın, Elektrik, Ġklimlendirme Alanı/Güvenlik,
Tesisat Alanları
-Atölye/depo alanları
Söz konusu gereksinimlerden bazıları, yukarıda görüldüğü gibi, katlarda
çözümlenebilir. Ancak yapı tarihi bina olması nedeniyle, tüm gereksinimlerin
aynı bina içinde çözümlenmesi mümkün değildir. Bundan dolayı Kızıl Kule‟nin
çevresinde bulunan diğer tarihi yapılar da müze iĢlevine dahil edilerek
kullanılabilir.
Müze Olarak Kullanımında Alternatif Gösterim Teknikleri
Müzeler, kültür ve uygarlık örneklerinin bir sistem içinde sergilendiği
mekanlardır. Müzelerde sergilenen eserlerin verdiği etki; sergi konusu ve
alanının mekansal düzeni ile yakından ilgilidir. Müzenin amacı eserlerini
tanıtmak ve bunu yaparken de müzeyi sürekli gündemde tutmaktır. ÇağdaĢ
müzeciliğin yenilikçi çalıĢmaları sosyal, ekonomik ve politik çevre iliĢkilerine
dayanmaktadır. Aslında müzeler uyguladıkları gösterim teknikleri ile sosyal
çevrede köklü ve ĢaĢırtıcı değiĢiklikler yaratabilir. Bu değiĢiklikler ekonomik
Ģartlara, destek birimlerine, ziyaretçi profillerine ve iletiĢim modellerine göre
Ģekillenmektedir.
Günümüzde müzeleri daha etkin kılmak ve ziyaretçi çekebilmek için
farklı gösterim teknikleri uygulanmaktadır. Bunlar; statik gösterim ve dinamik
gösterim olarak iki grupta incelenmektedir. Statik Gösterim Teknikleri; Vitrin
Ġçi Sergilemeler, Diaromalar, Panolar, Çizimler, Fotoğraflar, Planlar ve
Maketlerden oluĢmaktadır. Dinamik Gösterim Teknikleri ise; Gösteri
Odalarının Düzenlenmesi, Tarihi Canlandırmalar, Panoramalar, Ġnsan TaĢıyan
Araçlar, Dokunmatik ve Ġnteraktif Araçlar, Audio/Ses Araçları ve Kulaklıklar,
Slaytlı Gösteriler, Aynalı Gösteriler, DeğiĢen Panellerle Gösteriler, Manken ve
Mumyalarla Gösteriler, Animatronik Gösteriler, Rehber EĢliğinde Gösteriler ve
Drama Gösterilerinden oluĢmaktadır.
Günümüzde vitrin içi çeĢitli dillerde eseri tanıtıcı bilgi panoları ve
etiketlerin kullanımı sayıca azalmıĢ, bunların yerini interaktif sunumlar almıĢtır.
Buna yönelik ıĢığı, nemi, havalandırmayı, güvenlik ve kilit sistemlerini kontrol
eden özel tasarımlı vitrinler üretilmektedir. Kızıl Kule‟de sergilenecek eserlerin
dönem, üslup ve malzeme özellikleri dikkate alınarak birinci katta sergilenecek
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objeler için Vitrin İçi Sergileme Tekniği‟nden yararlanabilinir. Plastik ve metal
modellerle düzenlenen Diaromalar18 ; model, maket ve kurgu yapım tekniği
gibi üç boyutlu modellemelerden oluĢmaktadır. Kızıl Kule‟deki sergilemelerde
de diaromalar kullanılabilir. Ġç ve dıĢ mekanlardaki etkinlik duyurularında;
çerçeveli, çerçevesiz, ıĢıklı veya ıĢıksız panolar19 tercih edilebilir. Müzede
sergilenmekte olan eserler ve onlara ait bilgileri içeren Gösterge Bilim‟in
ipuçları olan çizimler, fotoğraflar ve planlar20 müzecilerin en çok kullandıkları
ucuz sunum tekniklerinden olduğu için Kızıl Kule‟de de yararlanılabilir. Bazen
müzelerde sergileme amacıyla kentteki önemli eserlerin belirli oranda
küçültülmüĢ kopyaları Maket olarak sunulmaktadır. Bu bağlamda Kızıl
Kule‟nin içinde veya çevresinde yapılacak parkta Kızıl Kule, Alanya Kalesi,
Tersane ve çevredeki diğer önemli yapıların büyük ölçekli maketi sergilenebilir.
Gösteri Odaları Tekniği‟nde21 ise; sergilenecek eser, eĢyalarla birlikte bir
oda düzeneği içinde tasarlanmaktadır. Burada oda, büyük bir vitrin olarak
düĢünülmektedir. Kızıl Kule‟nin birinci katında da Selçuklu ve Osmanlı dönemi
mobilyaları ile dekore edilmiĢ gösteri odaları içinde yine dönemin kıyafetleri
içindeki mankenlerle üç boyutlu tarihsel canlandırma gerçekleĢtirilebilir. Yine
zemin kattaki eyvanlardan birinde Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin
Keykubat tahtında otururken canlandırılabilir. Panoramalar22, kısmen resim,
kısmen de modellerle düzenlenen üç boyutlu anlatımlardır. Bu sunumlarda
genellikle modeller ön planda olup, arka planda ise dev boyutta duvar resimleri
yer almaktadır. Bu teknik, Kızıl Kule‟de asma katta kullanılabilir.
Günümüzde bilgisayar sistemlerinin geliĢmesine bağlı olarak, müzelerde
ses ve video kullanımını içeren Dokunmatik ve İnteraktif Gösterim
Teknikleri’ne de yer verilmektedir. Kızıl Kule‟nin zemin, birinci ve asma
katında kullanılabilecek bu yönteme göre, gelen ziyaretçilere müzenin
konseptine uygun sorular yöneltilir ve ziyaretçi bir düğmeye basarak doğru
cevabı bulabilir. Müzenin giriĢinden baĢlamak üzere pek çok bölümde;
ziyaretçiler tarafından ücret karĢılığı ödünç alınan Audio/Ses Araçları ve
Kulaklıklar aracılığıyla eserler hakkında çeĢitli dillerde sözlü anlatım
yapılabilir23. Müzelerde kullanılan Barkovizyon sunum tekniği Kızıl Kule‟nin
zemin katında uygulanabilir ve bu yöntemle yapıya ait tarihsel bilgiler, Selçuklu
ve Osmanlı Dönemleri, Selçuklu Sultanları ve ünlü Osmanlı Denizcileri
anlatılabilir.

18

Erbay, 2009, s. 133-137.
Age., 2009, s. 138.
20
Age., s. 138.
21
Age., s. 139.
22
Age., s. 142.
23
Age., s. 145.
19
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Diğer bir sunum tekniği de görüntülerin resimsel olarak anlatıldığı
Değişen Panellerle Gösterim Yöntemi24’dir ve böyle bir anlatım Kızıl Kule‟de
sarnıç etrafında gerçekleĢtirilebilir. Müzelerdeki Manken ve Mumyalarla
Gösterim Tekniği Kızıl Kule‟nin her katında; balmumu, silikon ve porselenden
üretilen tam hareketli, yarı hareketli ve hareketsiz mankenlerle
gerçekleĢtirilebilir. Yine insan ve hayvanların gerçeğe uygun üç boyutlu
tasarımlarında; baĢ, boyun ve kollarını elektronik aksam aracılığı ile gerçeğe
uygun bir Ģekilde hareket ettiren modellerden oluĢan Animatronik Gösterim
Tekniği de Kızıl Kule‟nin sergileme yapılacak her katında değerlendirilebilir.
Müzelerde uygulanan en eski sunum tekniklerinden biri de Rehber
Eşliğinde Gösterim25’dir. Bu yöntem, müzede görevli kiĢi ya da kiĢiler
tarafından müze ve eserlerle ilgili bilgilerin ziyaretçilere sözel olarak
aktarımıdır. Ancak her bölümde değiĢen görevlilerce sunum yapılması müze
gezisini daha çekici kılacaktır. Kızıl Kule‟de bu teknikten de yararlanılmalıdır.
Son yıllarda müzelerde kullanılan en doğal ve yaygın sunum Drama Gösterileri
Tekniği26’dir. Dramada görev alan kiĢiler, yetenekli ve bilgiliyseler müze
çalıĢmaları açısından iyi bir sunuĢ tekniği gerçekleĢtirilmiĢ olur. Kızıl Kule‟de
bu teknik, daha çok öğrenciler için müze eğitiminde uygulanabilir.
SONUÇ
Kızıl Kule‟nin, bir zamanlar Akdeniz‟deki Türk deniz hakimiyetinin
sembolü olması nedeniyle “Denizcilik ve Gemi” müzesi olarak yeniden
iĢlevlendirilmesi önerilmektedir. Bu bağlamda “Ortaçağ ve Selçuklu” temaları
yanı sıra “Osmanlı Donanma Tarihi” ne de yer verilebilecektir. Bu doğrultuda
mekânsal kullanım ve gereksinmelere değinilmiĢ, uygulanabilecek alternatif
gösterim tekniklerine yer verilmiĢtir. Ancak eserlerin sağlıklı bir Ģekilde
korunmasını sağlayabilmek amacıyla; nem sorunu, aydınlatma sistemi, deprem
riski, yönetim yapısı ve finans temini de dikkate alınmalıdır.
Nem Sorunu bağlamında; ısıyı ölçmek için termometre, bağıl nemi
ölçmek için higrometre, tozu önleyici filtre sistemi, istenilen nem oranını
sağlayan humidistat, nem kurutucu olarak silikajel, sıcaklık ile beraber nemi
ölçen aletlerin kullanılması önerilmektedir.
Kızıl Kule‟de yapılacak aydınlatma sisteminde; genel olarak aydınlık
seviyesi homojen olarak yayılmalıdır. Bu seviye birinci grup çok duyarlı eserler
için maksimum 50 lux, ikinci grup orta duyarlı eserler için maksimum 150 lux,
üçüncü grup az duyarlı eserler için aydınlık seviyesi 300 lux veya fazlası
olabilir.
24

Age., s. 147.
Age., s. 150.
26
Erbay, 2009, s. 152.
25
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Antalya, 2‟nci derece deprem bölgesinde olduğundan Kızıl Kule müze
olarak iĢlevlendirilirken deprem riskinin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bunun için öncelikle risk planı çıkarılmalı; depremle ilgili alınacak önlemler
kapsamında sel, yangın, hırsızlık ve kundaklamaya karĢı da güvenlik önlemleri
düĢünülmelidir. Bu plan içinde, bina ve çevresi, eserlerin sergilenme ve
sunumu, envanter kayıtları ve çalıĢanların güvenlik önlemleri de
unutulmamalıdır. Ayrıca müzelerde çalıĢanların tümünün katılımıyla bir afet
planı oluĢturulmalı ve çalıĢanlara özel afet eğitimi verilmelidir27.
Yapı, Kültür Bakanlığı tarafından Alanya Belediyesi‟ne tahsis
edildiğinden müzenin yönetim ve iĢletim faaliyetleri Alanya Belediye
BaĢkanlığı‟na bağlı ayrıca bir Vakıfla bağlantılı, özerk bir “Müze Yürütme
Kurulu” tarafından yapılmalıdır. Müze giderleri, Alanya Belediye
BaĢkanlığı‟na bağlı Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü bütçesinden
karĢılanabilir. Kızıl Kule müze olarak iĢlevlendirildiğinde finansal yapısını
güçlendirmek için;
*Kızıl Kule‟ye çok ziyaretçinin gelmesi değil, tekrar gelmesi
sağlanmalıdır.
*Kızıl Kule‟nin Hediyelik EĢya SatıĢ Yeri, müzede sergilenecek
koleksiyonların en popüler parçalarının replikaları esere iliĢkin bilgi veren
broĢürle satıldığında, daha etkin bir kitleye ulaĢılabilir.
*Müze gelirinin en önemli bütçesi, ziyaretçilerden elde edilmektedir. Bu
nedenle hedef kitleyi geniĢletmek, mümkün olan en yüksek oranı müzeye
çekebilmek önemlidir. Bu konuda giriĢ ücretlerinin çeĢitlendirilmesi bir seçenek
olabilir, diğeri de yerli ve yabancı ziyaretçileri cezbedecek etkinlikler
düzenlenebilir.
*Kentin toplumsal, kültürel ve entelektüel yaĢamıyla ilgili farklı dillerde
gazete ve süreli yayınlar çıkarılarak hedef kitle geniĢletilebilir.
*Müzede araĢtırmalar, konferanslar, seminerler düzenlenerek gelir
kaynağı sağlanabilir28.
*Müzede sergilenen eserlerin genel konsepti ile iliĢkili bir sanatçı
müzeye davet edilerek, sergi açması sağlanabilir ve bununla gelir elde edilebilir.
Ayrıca ulusal ve uluslar arası özel koleksiyonlar da müzeye çekilebilir29.
*Müzedeki eserleri depoda saklamak yerine, toplumla paylaĢarak müze
yönetim ve pazarlama esasının temeli oluĢturulabilir. Dönem dönem eserler yer
değiĢtirmeli, depo veya arĢivde bulunan eserler de sergilenmelidir.

27

Erbay, 2009, s. 374-391.
Birkan, 2001, s. 248-249.
29
Mıchalopoulos, 2001, s. 88.
28
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* Kızıl Kule‟de açılacak olan müze, markalaĢtırılarak ön plana
çıkarılabilir.
Özgün iĢlevini yitirmiĢ tarihi binaların yeniden canlandırılmasında
yaklaĢım çok önemlidir. Bu çalıĢmada yeni bir koruma modeli bağlamında
Anadolu Selçuklu yapısı Kızıl Kule‟nin etrafındaki tarihi yapılarla birlikte
çağdaĢ müzecilik anlayıĢı doğrultusunda değerlendirilerek, “Denizcilik ve Gemi
Müzesi” olarak yeniden iĢlevlendirilmesi ele alınmıĢtır. Bu koruma modelinin,
kültür mirasımızın yaĢatılması hususunda örnek teĢkil etmesi en büyük
dileğimizdir. Çünkü yerine asla yenisini koyamayacağımız bu eserleri
koruyarak geleceğe aktarmak görevimiz olmalıdır.
FOTOĞRAFLAR

Foto .2- Kızıl Kule DıĢ Cephe (Foto.
Derya Pekgözlü KarakuĢ).

Foto.1- Kızıl Kule Genel Görüntü
(Foto Derya Pekgözlü KarakuĢ).
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ÇĠZĠMLER

Çizim 1. Kızıl Kule Zemin Kat Planı ( Mimari Çizim: Mimar Osman
Tümgüç ).

Çizim 2. Kızıl Kule Birinci Kat Planı (Mimari Çizim: Mimar Osman
Tümgüç).
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Çizim 3. Kızıl Kule Asma Kat Planı (Mimari Çizim: Mimar Osman
Tümgüç ).

Çizim 4. Kızıl Kule Ġkinci Kat Planı (Mimari Çizim: Mimar Osman
Tümgüç ).
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SAĞLIK VE HASTALIK ALGISINDA DÖNÜġÜM1
Deniz SEZGĠN*
ÖZET
Günümüz toplumlarının birçoğu sağlık ve hastalık kavramını tanımlayıĢ
ve algılayıĢ yönünden değiĢim geçirmektedir. Bu değiĢimin ortak noktası, yeni
bir sağlık anlayıĢının yapılandırılması olarak ifade edilebilir. Tarih öncesi
dönemden günümüze kadar büyük geliĢmeler yaĢanan modern tıp tartıĢılmaz bir
güce sahiptir. Sağlık geçmiĢten günümüze, çeĢitli kurallara uyulması Ģartıyla
elde edilebilecek bir değer olarak sunulmaktadır. Bu değeri elde etmenin yolları
günümüzde tarihsel süreçte yaĢananlara benzerlik göstermektedir. Ancak
günümüzde sağlık, sürekli varolabilecek bir sermaye olarak sunulmakta ve
sağlığın sürekliliği tüketimle bağlantılandırılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Sağlık, hastalık, modern tıp.

TRANSFORMATION IN THE PERCEPTION OF HEALTH AND
ILLNESS
ABSTRACT
Most of today‟s societies are undergoing a transformation with respect to
the processes of defining and perceiving the concepts of health and disease.
The common point of these changing perspectives can be expressed as
construction of a new health understanding. Modern medicine, which has
displayed major advances from prehistoric period to the present, posesses an
indisputable power. Health is presented as a value which can be obtained by
obeying a set of rules. The ways to reach this value are similar to what has
been experienced throughout the history. However, in today‟s world, health is
presented as a capital which may exist continuously and this continuity is
linked with consumption.
Keywords: Health, disease, modern medicine.
GĠRĠġ
Modern toplumun ötesine geçildiği iddialarının yoğunlaĢtığı günümüz
kapitalist toplumlarında, hastalık ve sağlık kavramlarını tanımlamaya yönelik
* Öğr.Gör.Dr; Ankara Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi. dsezgin@media.ankara.edu.tr
1
Bu makale yazarın 2010 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla ĠliĢkiler
ve Tanıtım Anabilim Dalı‟nda tamamladığı “Sağlık ĠletiĢimi Paradigmaları ve Türkiye: Medyada
Sağlık Haberlerinin Analizi” baĢlıklı doktora tez çalıĢmasından üretilmiĢtir.
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bakıĢ açıları değiĢmektedir. DeğiĢen bakıĢ açılarının ortak noktası, yeni bir
sağlık inĢası üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Modern tıp biliminin egemenliğini
tehdit eden alternatif sağlık bilgileri giderek daha geniĢ bir alanda destek
görmektedir. Sağlık, çeĢitli kurallara uyulması ile elde edilecek ve sürekli
varolabilecek bir sermaye olarak sunulmaktadır.
Günümüz toplumlarının birçoğunda, sağlık ve hastalık kavramını
tanımlama ve sağlığı algılama biçimlerinde bir değiĢim yaĢanmakta olduğu ve
değiĢim içinde sağlık kavramının yeniden yapılandırıldığı söylenebilir. Dünya
Sağlık Örgütü‟nün 1947‟deki tanımına göre sağlık, “fiziksel, ruhsal ve sosyal
tam iyilik hali”dir. Bu noktada ayrılmaz bir ikili gibi düĢünülen hastalık
kavramı da tanımlanmalıdır.
Hastalık “organizmada birtakım değiĢikliklerin çıkmasıyla fizyoloji
görevlerinin bozulması durumu”2 olarak tanımlanmaktadır. GeçmiĢ yüzyıllarda
hastalık kavramı, iyi ve kötü güçlerin savaĢtığı bir evrende var olmuĢ, bunlar
kötülüğü ve ıstırap çekmeyi tanımlayan hatta bazen haklı çıkaran açıklama
mekanizmaları olarak kullanılmıĢtır. Hastalık anlayıĢları, inanç sistemleri içinde
insanın acı çekmesini açıklamak ve haklı çıkarmak üzere biçimlenmiĢtir.
Yüzyıllardan beri, kiĢinin sahip olduğu bir Ģeyden çok yaptığı bir Ģey olduğuna
inanıĢ, hastalığı tanımlama yolu olmuĢtur.
Sağlık ve hastalık kavramlarının tarihsel geliĢimi, giderek artan
dünyevileĢme, bilimsel sağlık kuramlarının yükseliĢi, zihinsel ve fiziksel
hastalığın ayrılması, geleneksel tedavilerin bilimsel uygulamalarla ortadan
kaldırılması ve kategorilerin daha mikro anlayıĢlara doğru değiĢmesi ile
karakterize olmaktadır. Tarih öncesi dönemden günümüze kadar, toplumların
hastalığı algılayıĢ biçimleri dönüĢmüĢ; aynı zamanda tedavi biçimlerinde
önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır.
Günümüzde sağlık kavramının algılanıĢı ve sağlıklı yaĢam
sunumlarındaki artıĢın ardına bakabilmek ve artıĢı anlamlandırabilmek için
tarihsel süreç içindeki geliĢmelerin ortaya konması önemlidir. Sağlık ve
hastalığa iliĢkin mikro ve makro düzeyde arka plandan söz etmek mümkündür;
çalıĢmada makro düzeyde bir tarihsel arka plan anlatılmaya çalıĢılmıĢtır.
ÇalıĢmada, hastalık ve sağlığa iliĢkin tarihsel geliĢme modern batı tıbbında
yaĢanan geliĢmelerle sunulmuĢtur. Bu sunum kronolojik bir bölümlendirme ile
gerçekleĢtirilmiĢtir.
I. Tarih Öncesi Toplumlarda Sağlık ve Hastalık
Ġnsanoğlu var olduğundan beri kaza ve hastalıklarla karĢılaĢmıĢtır. Çok
eski tarihlerde bireyler gözlem yaparak, gözle görülen yaralanma ve
sakatlanmaların gerçek nedenlerini anlayabilmiĢtir. Ancak, aniden bayılmalar
2

http://www.tdk.gov.tr
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ve ölümlere anlam vermeye çalıĢtıklarında, neden olarak doğaüstü güçleri
bulmuĢlar, kötü ruhların, bedene girdiğini ya da bedeni terk edip gittiğini
düĢünmüĢlerdir (Sarı, 2007, s.5). Rivers‟a (2004) göre, ilkel toplumlarda
hastalıkların nedeni, çoğunlukla, hastalık bulaĢtırabilme gücüne sahip olduğuna
inanılan, bir insanı kızdırmıĢ olabilecek hareketlerden, totemin yenmesi ya da
öldürülmesi gibi totem kurallarının veya bir tabunun çiğnenmesinden ya da suç
iĢlenmesinden kaynaklanmaktadır.
Uzel (1992), sağlığın korunmasının, bütün canlıların dinamiğinde gizli
olan bir yaĢam etkinliği olduğunu, canlı organizmaların yaĢam dengesini bozan
iç ve dıĢ etkenlere karĢı düzeltici tepkiler gösterdiğini ifade etmektedir. Kendi
yarasını onarabilme ve hastalığının üstesinden gelebilme özelliğine, diğer
canlılar gibi insan vücudu da sahiptir. Bir düĢünceye göre; bireyler, kendilerini
iyileĢtirme yollarından bazılarını, hayvanları izleyerek ve taklit ederek
öğrenmiĢtir. Bununla beraber, kanayan yaraya parmak basmak, ateĢli bedeni
soğuk suya sokmak gibi bazı tedavileri de içgüdüleriyle3 yapmıĢlardır. Daha
sonraları deneme-yanılma yoluyla, hem tedavilerini geliĢtirmiĢler hem de bazı
bitkilerin yararlı etkisini keĢfetmiĢlerdir (Sarı, 2007, s.5; Uzel, 1992, s.2).
Ġlkel toplumlarda hastalık kutsal dünya ile lanetli dünya arasındaki
iliĢkinin sembolüdür; tıp ile din iç içe geçmiĢtir, dinsel törenlerin çoğunun,
ayrıntılı ve uzun ritüellerinin temel amacı, hastalığın iyileĢtirilmesidir. Hastalığı
önlemek amacıyla, muska, sünnet, vücudun boyanması gibi yöntemler
kullanılmıĢtır (Turner, 2000; Demirhan-Erdemir, 1996). Tedavi biçimi olarak
ilk uygulama, günümüzde de çoğunlukla aynı Ģekilde ifade edilmekte olan,
“önemsiz hastalıklar”ın evde tedavi edilmesidir. Evdeki tedaviden yarar
görülmediği durumlarda baĢvurulan tedavi ise, büyücü, büyücü hekim4,
lokman5 ya da rahipler aracılığı ile sihirli sözcükler kullanmak, el marifetleri,
masajlar6, çıngırak ya da davul çalmak, kan akıtmak7, buhar banyoları8 gibi

3

“Ġçgüdüsel tedavilerde en önemli rolü kadınlar üstlenmiĢtir. Erkeğin, avcılık ve toplayıcılık
döneminde dıĢarıda gezmek zorunda kalması, kadının çocuk büyütme ve emzirme zorunluluğu
nedeniyle meskene bağlı kalması ve besin hazırlaması görevini üstlenmesi, onu bir doğum
yardımcısı, bir çocuk bakıcısı ve diyet uzmanı haline getirmiĢtir. Bu bakımdan denilebilir ki, tıbbi
etkinliğin profesyonel biçimde yürütülmesinde ilk iĢ bölümü, cinsiyet farkından doğmuĢtur. Ġlk
hekimler anneler, kıdemli anneler (kocakarılar) olmuĢtur. “Kocakarı ilaçları”, kocakarı
yöntemleri, tıbbi ebelikle birlikte halk hekimliği, günümüze kadar gelmiĢtir” (Uzel, 1992, s.3).
4
Tarih öncesi dönemde tedaviyi gerçekleĢtiren kiĢilere verilen isim.
5
Lokman; halk efsanelerinde bahsi geçen, hikmet sahibi olduğuna inanılan kiĢi
(www.wikipedia.org).
Lokman, hastalığın tedavisiyle ilgilenmek durumunda olan kiĢidir. Bu kiĢinin yağmur yağdırmak,
bitki örtüsünü geliĢtirmek ve hatta hastalığın kendisini üretmek gibi baĢka iĢlevleri de olabilir ama
hastalığın tedavisi ile uğraĢtığı sürece bu kiĢi lokman olarak anılmaktadır (Rivers, 2004, s.14).
6
Solomonlar‟daki Eddstone Adası‟nın yerlileri, bugün bilinen masajlara çok benzeyen el
hareketlerine baĢvurmuĢlardır. AraĢtırmalar, bu el hareketlerinin amacının, hastanın vücudunu ele
geçirdiği düĢünülen, hayali bir ahtapota karĢı koymak olduğunu göstermiĢtir. Bazı toplumlarda
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yollarla, hastayı ele geçiren hastalıktan kurtarma çabasıdır (Rivers, 2004).
Bütün bunlar teĢhis de tedavi de kutsal bir bağlam içinde ele alınmıĢtır.
II. Ġlk Çağda Sağlık ve Hastalık
Ġlk çağlarda, hastalıkların nedeni olarak yine, doğaüstü güçler görülmüĢ,
kötü ruhların ve tanrıların hastalık verdiği ya da hastalığın bir günahın cezası
olduğu düĢünülmüĢtür. Kusurlu bir davranıĢ olduğunda, günah iĢleyen kiĢinin
hastalandırılarak cezalandırıldığına inanılmıĢtır. Benzer bir Ģekilde günümüzde
de, bir çok hasta veya hasta yakını hastalığın bir hatanın karĢılığı ya da sonucu
olarak ortaya çıktığına inanmaktadır.
Deneme-yanılma yoluyla öğrenilen, hastalıklarla ilgili bilgiler, efsaneler,
rivayetler, tecrübeler, yazının bulunmasıyla, nesilden nesile aktarılmaya
baĢlanmıĢtır (Sarı, 2007, s.13). Sontag, hastalığın, Ġlyada‟da ve Odessa
destanlarında doğaüstü bir ceza, Ģeytani bir güç ve doğal sebeplerin sonucu
olarak baĢa geldiğini, Yunan geleneğine göre, hastalık gereksiz ve haksız yere
ortaya çıkabildiği gibi (kiĢisel bir kusur, toplu bir suç ya da ataların iĢlediği bir
suçun karĢılığı olarak), hak edilmiĢ bir kötülük de olabildiğini ifade etmektedir
(2005, s.48).
Yunan gelenekleri tıbbi etiğin ve uygulamaların biçimlenmesinde önemli
bir rol oynamıĢtır. Hipokrat Yemini anlayıĢı tıbbi kurallar ve uygulamalarda
profesyonelliğin evriminde temel olmuĢtur. Sağlık doğal sebeplerin bir sonucu
olarak görüldüğü için Yunan tıbbı sağlık ve hastalığa seküler bir bakıĢın
örneğini sunmaktadır. Bu dönemde, hastalıklar gözlemlenerek anlamlandırmaya
çalıĢılmıĢ, vücudun bir yerinde, dengenin bozulmasının hastalığa sebep
olduğunu düĢünülmüĢtür. “Denge” konusu, eski uygarlıklarda en önemli sağlık
ilkesi kabul edilmektedir (Turner, 2000; Sarı, 2007; Demirhan Erdemir, 1996).
Bu çağdaki hastalıklarla ilgili yaĢanan en büyük geliĢme, Hipokrat (M.Ö.
460-370) ile hastalık kavramının değiĢip doğal bir olay olarak görülmeye
baĢlanmasıdır. Hipokrat, hastalığın doğaüstü nedenlere bağlı olmadığını
açıklamıĢ, tıbbı ve hekimliği tanrılardan uzaklaĢtırmıĢtır. Hastalığı, bedende var

ise, yüksek ateĢ ya da diğer hastalıklara neden olduğu düĢünülen, maddi olmayan nesne ya da özü
vücuttan çıkarmak için masaja baĢvurulmuĢtur (Rivers, 2004, s.111).
7
Rivers‟ın belirttiğine göre, vücuttan kan akıtmak evrensel bir çare olarak görülmektedir. Daha
yeni açılmıĢ yaraların kanatılabildiği kadar kanatılıp ve bu iĢlem uygulanmazsa, yaranın hiçbir
zaman iyileĢmeyeceğine inanılır. Kötü kanın akıp gittiğine ve iyi kanın vücutta kaldığına
düĢüncesi yaygındır (Rivers, 2004, s.93).
8
“Terlemeyi sağlamak üzere vücudu ya da vücudun herhangi bir parçasını ısıya maruz bırakma
uygulaması...”, “... Hawai Adaları‟nda hasta, içinde buharın üretildiği bir kulübeye kapatılır,
benzer uygulamaya Afrika‟da rastlanır. Hasta bir adamı hasırdan yapılmıĢ küçük bir kulubeye
kapatır ve içinde hâlâ yanmakta olan korların bulunduğu bir kabı hastanın yanına koyarak onu
olabildiğince terletmeye çalıĢırlar” (Rivers, 2004, s.115).
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olduğu düĢünülen dört unsurun9 miktarının ve birbirine olan dengesinin
bozulmasına bağlamıĢtır. Tedavilerde amaçlardan biri, vücutta azaldığı ya da
arttığı düĢünülen dengenin düzeltilmesidir. Bu nedenle, uygun perhizlerin yanı
sıra, boĢaltma (müshil, kusturucu, terletici gibi) tedavileri uygulanmıĢtır. Bunun
yanı sıra, akupunktur10, fizik tedavi, ilaçlarla tedavi sıklıkla kullanılan bir tedavi
yöntemleri olmuĢtur.
Hipokrat tıbbında, insanın yaĢadığı bölgenin coğrafi özellikleri beslenme
alıĢkanlıkları, kiĢiliği ile sağlığı arasında bağ kurulurken, Çin tıbbında cezadan
çok, hastalığın, doğa yasalarına karĢı gelmekten ortaya çıktığı varsayılmıĢ ve
“hastalıklardan korunma” düĢüncesi ön planda tutulmuĢtur.
Hint tıbbında ise, yaĢanılan çevre, yaĢam biçimi ve beslenme
alıĢkanlıklarının düzenlenerek hayat enerjisinin dengesinin korunabileceği
düĢünülmektedir (Sarı, 2007, s.32). Sarı (2007), Çin tıbbı ile ilgili en eski
kaynakların bu dönemde yazıldığını, yüzlerce ilaç tarifinin ve akupunktur ile
tedavinin bu kaynaklarda yer aldığını söylemektedir. Bunun yanı sıra, Hint
tıbbında da Ayur-veda11 metinleri, sağlıklı ve uzun yaĢamanın yollarını
9

“Ġnsan bedeninde bulunan dört unsurdan kan sıcak ve yaĢ; sarı safra sıcak ve kuru; kara safra
soğuk ve kuru; balgam soğuk ve yaĢ niteliklere sahiptir. Bu dört unsur her uzuvda farklı
oranlardan bulunur. Mevsimlere ve alınan besin maddelerine göre de unsurların bedendeki oranı
değiĢir. Her insanın özel bir mizacı vardır çünkü, bu unsurların oranı herkeste farklıdır. Her kiĢide
bir unsur daha fazla olduğundan, insanların beden yapıları ve kiĢilikleri de buna bağlı olarak
değiĢir. Örneğin, sıcak mizaçlı insanlarda, kan unsurunun oranı fazla olduğundan sıcak kanlılar
ĢiĢmanlamaya yatkın, neĢeli kiĢilerdir; sinirli insanlarda sarı safra çok olduğundan safraviler
çabuk öfkelenir; karamsar mizaçtaki melankoliklerde kara safra ağır bastığından düĢünceli, asık
suratlı, içe dönüktürler; miskin tabiattakilerde balgam fazla bulunduğundan tembel olup,
hareketten kaçınırlar. Her mizacın sahibi bazı hastalıklara yatkındır. Hastanın tedavisinde mizacı
dikkate alınmalıdır”(Sarı, 2007, s.29).
“Hümoral (belli bir vücut sıvısı veya sıvılarıyla ilgili, onlardan ileri gelen, onlara ait olan) hastalık
teorisi olarak da anılmaktadır ve modern döneme kadar varlığını sürdürmüĢtür. Yunan tedavileri
kan alma, diyet, egzersiz ve yatak istirahatinden oluĢuyordu ve vu bunlar sistemin bozulan
dengesini onarmal için tasarlanmıĢtı. Yunan sisteminde, cinsel eylemi de içeren üreme süreci bir
mayalanma iĢlemiyle kıyaslanırdı; seks organizması uygun ısıya getirmeye yarardı. Denge
anlayıĢı Aristo‟nun ahlak görüĢlerinde de yansıtılmıĢtı ve “iyi hayat” zevkte ve zevkten
kaçınmada aĢırılıktan kaçmak olarak görülmüĢtü. Belirtilen bu tıbbi rejimlerde (rejim, usül, idare,
sistem) diyet özellikle çok önemli bir rol oynardı. “Diaita” kelimesi bir yaĢam biçimini, bir
sistemi, bir yönetim anlayıĢını anlatmaktaydı. Ġyi yaĢam için önerilen tıbbi reçeteler dinlenmenin,
beslenmenin, yaĢam biçimini, cinselliğin de dahil olduğu çok çeĢitli etkinlikleri kapsardı. Bu
düzenlemeler, tıp konusunda seküler varsayımlara dayanırdı ve kendilerini popüler tıptan uzak
tutmaya çalıĢan hekimler ise, sülükle kan alma ve büyü gibi roller üstlenirlerdi. Örneğin,
Hipokrat‟ın Kutsal Hastalık (The Sacred Disease) adlı eseri, epilepsinin kutsal sebeplerden dolayı
ortaya çıkmadığını, dört unsurun doğacı çerçevesinden bakarak anlaĢılabileceğini söylüyordu”
(Turner, 2000, s.19).
10
“Bedenin enerji kanalları üzerindeki belirli noktaların bastırılarak iğneyle ya da ısıtılarak
uyarılmasıyla yapılan tedaviler de bozulan güç, yani enerji dengesini normale döndürme amacına
yöneliktir” (Sarı, 2007, s.43)
11
“Eski Hint tıbbı da din bilgisi ile iç içe baĢlamıĢtı. M.Ö. 2500-1500 yıllarında Ġndus vadisinden
doğan Hinduism tıp bilgisinin de kaynağı sayılır. Eski Hint efsanesine göre bilgi (veda) en büyük
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göstermektedir. Ġnsanoğlunun tarih boyunca sağlığı ve hastalığıyla ilgili olarak
kendisi ve çevresi arasındaki iliĢkiyi sorgulamıĢ ve yorumlamıĢ olduğunu
söyleyen Sarı (2007), edinilen tecrübelerle varsayımlar üretilip, bu varsayımlara
dayanarak doğa olaylarının açıklanmaya çalıĢıldığını eklemektedir.
III. Orta Çağda Sağlık ve Hastalık
Doğa olayları, bireylerin hatalarının sonucu, kiĢilik ve benzerleriyle
açıklanmaya çalıĢılan hastalık sebepleri arasında davranıĢ biçimleri ve
alıĢkanlıkların da zaman içinde sıralanmakta olduğu görülmektedir. Beden ve
çevre temizliğinin olmadığı durumlarda özellikle bulaĢıcı hastalıkların
yaygınlaĢması kaçınılmazdır. Çöplerin toplanmadığı, ev ve Ģehir temizliğine
önem verilmediği, bu nedenle de bulaĢıcı hastalıkların ortaya çıktığı on altıncı
yüzyılda, temizliğe önem verilmemesi ve hızla artan bulaĢıcı hastalıkların da
etkisiyle, Sarı‟nın (2007) belirttiği gibi, ruhun kurtulması ve dıĢtan gelen
kötülüklerden korunması ve sağlıklı olmak için, beden temizliğinin önem
kazandığı görülmektedir.
Lupton, Ortaçağ Avrupası‟nda, beden temizliğinin, bedenin belli
yerlerinde hiç kir olmaması anlamına geldiğini, temiz olma kurallarının, sosyal
davranıĢ kuralları tarafından dayatılmakta ve temizliğin bedenin baĢkaları
tarafından görülen yerleriyle sınırlandırılmakta olduğunu anlatmaktadır
(Lupton, 1994, s.33). Orta Çağ‟da, temiz bir beden, hastalığı da olmayan bir
beden anlamına gelmekte, sağlıklı olmak beden temizliği ile birlikte
anılmaktadır. Sağlıklı olmak için temiz bir bedene sahip olmanın öneminin yanı
sıra Lupton‟un tedavi biçimleriyle ilgili bir vurgusu bulunmaktadır. Lupton,
kronik hastalar için tedavi kaynağının tapınaklar ve azizlerin arabulucuğuyla
“cennetten gelen” ilaçlar olduğunu ve tedavinin, azizden kalan bir eĢya ile,
dokunularak gerçekleĢeceğine inanılmıĢ olduğunu belirtir (Lupton, 1994, s.81).
Aydınlanma dönemiyle, hastalıkların dini sebeplerle açıklanmaları genel
olarak azaldıysa da, halk genelinde hastalık sebepleri olarak akıllarda yer
etmeye devam etmiĢtir. Genel olarak sağlık, doktorlar ve halk tarafından kiĢinin
düzgün devam ettirdiklerinin bir sonucu olarak görülmüĢ; hastalık ise, vücudun
bozulduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmiĢtir. Sağlığın, düzenli
beslenme, egzersiz, düzenli boĢaltım, yeterli uyku, sağlıklı bir çevre ve
tutkuların düzenlenmesi ile korunacağına inanılmıĢtır.
On yedinci yüzyılda bilim tarihinde yaĢanan önemli geliĢmeler, tıp
tarihinde de önemli geliĢmelerin yaĢanmasına neden olmuĢtur. Tıp, objektif
kriterlerle hastaları tedavi etmeye çabalarken, bu yüzyılda halk tedavi için, o
tanrı Brahma‟dan alınmıĢtı. Yedi bilge insanoğlunun acılarına çare bulmak için Himalayaların
doruğunda bulunan tanrılara yakarmıĢ ve Brahma onlara yaĢayıĢ bilgisinin (Ayur-veda) sırlarını
vermiĢti. Veda kelimesi ile ifade edilen Rig-veda, Ayur-veda, Sema-veda gibi din kitaplarında tıp
ile ilgili birçok bilgiler yer alır” (Sarı, 2007, s.16).
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tarihlerde “Ģarlatan hekim”, “sahte doktor” olarak adlandırılan, tıp eğitimi
almamıĢ kiĢilere baĢvurmaktan vazgeçmemiĢtir. Bununla beraber, tıpta yaĢanan
geliĢmelerle baĢlayan, hastanın doktora anlattığı Ģikâyetlere göre tedavi etme
anlayıĢı, bir süre sonra değiĢmiĢ; hastalığın, hastanın sübjektif deneyiminden
koparılarak objektif bir tıp sistemine, ölçümlere, testlere tabi tutulan bir sisteme
dönüĢtürülmüĢtür.
IV. On Sekizinci Yüzyılda Sağlık ve Hastalık
On sekizinci yüzyılda, Aydınlanma Felsefesi‟nin de katkılarıyla, bilim ve
tıp alanında önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Ġnsanı merkeze alan düĢüncenin de
yaygınlaĢmasıyla, tıp etiğine olan ilgi tekrar canlanmıĢtır (Sarı, 2007: 104). On
sekizinci yüzyıla kadar tıp alanında yaĢanan geliĢmelerde, Foucault‟nun (2002)
ifade ettiğine göre, hastaneler, fakir ve kimsesizler için genel toplama yeri
olmaktan çok, öğretici bir kurum olarak doğmuĢtur ve o tarihlerde Avrupa‟da,
hastaneler “ölümün beklendiği yer” olarak düĢünüldüğü için, pek fazla
baĢvurulmak istenmeyen kurumlar olarak anılmıĢtır.
Aynı zamanda, o dönemde hastanın hastaneye yatırılarak yoksulluğunun
ve düĢkünlüğünün damgalandığı gerekçesiyle, tedavi için hastaneye yatması
istenmemiĢtir. Foucault‟ya göre, hasta için en iyi tedavi yeri, hastalığın ve
yaĢamın doğal yeri olan ailesinin yanı, evindeki hasta yatağıdır. On yedinci ve
on sekizinci yüzyılda modern Avrupa sınırlarının çizilmesinin baĢlamasıyla,
tıbbın alanının “hasta yatağından” topluma doğru geniĢlemiĢtir (2002, s.34). Bu
dönemde, toplumun geleceği, sanayileĢmenin getirdiği değiĢimler, kırsallaĢma
ve serbest piyasa ekonomisi gibi konular endiĢeleri oluĢtururken, çevre sağlığı
gibi konular da önem kazanmıĢtır. YaĢanan toplumsal dönüĢüm, hastalık ve
tıbba olan yaklaĢımın da değiĢmesine neden olmuĢtur.
Toplumların hastalığa ve tıbba iliĢkin yaklaĢımlarının değiĢimi
sonucunda, Çabuklu (2004), on sekizinci yüzyılın sonunda rahiplerin bireylerin
ruhsal sağlıklarıyla, doktorların da hastaların bedensel sağlıklarıyla ilgilendiğini
söylemektedir. Zaman içinde, Avrupa‟da, tedavi için kiliselerin yerini
hastaneler almaya baĢlamıĢtır. Foucault‟nun belirttiğine göre, on sekizinci
yüzyılın sonuna kadar klinik; kuram ve eğitim ağırlıklı iken, on sekizinci
yüzyılın sonunda tedaviye yönelmiĢtir. On dokuzuncu yüzyılda açılmaya
baĢlayan hastaneler, doktorların aynı hastalığa sahip hastaları, aynı mekânda
inceleyip, gözetledikleri yer anlamına gelmeye baĢlamıĢtır (2002, s.34).
Çabuklu‟ya göre bu sayede aynı mekânda, farklı bedenler, tıp için birer “nesne”
haline getirilmiĢtir (2004, s.106).
On sekizinci yüzyılın sonlarına doğru yazılmıĢ tıbbi tavsiyeleri içeren
kitaplar, sokaktaki bireylere hastalıklardan, kiĢinin günlük hayatındaki
alıĢkanlıklarını ayarlayarak, ölçülü yaĢayarak, aĢırıya kaçmaktan kaçınarak,
yediklerine, aldığı uykuya, düzenli spor yapmasına, belirli bir zaman temiz
havaya ve soğuk banyoya maruz kalarak, korunacağını açıklamıĢtır.
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Hastalıkların sebepleri onlara göre, doğal olmayan yeme alıĢkanlıkları, uyku
düzeni, boĢaltım ve tutku gibi ögelere dayandırılmıĢtır. Ġnsan sağlığının, bireyin
doğru Ģekilde yaĢamasına bağlı olduğuna inanılırken, hastalıkların kaçınılabilir
kötülükler olduğu düĢünülmüĢtür. Hastalığın, hem kiĢiye hem de topluma zararı
olduğu ve kiĢinin düzenli yaĢayarak bundan kaçınabileceği düĢünüldüğü için,
hastalanan kiĢi, bunun baĢkalarını da tehlikeye attığı gerekçesiyle, toplum
tarafından suçlanmıĢtır. Hastanelere iliĢkin geliĢmelerin yanısıra, on sekizinci
yüzyılın sonunda, mikropların keĢfedilmesiyle, dıĢı temiz tutmanın yeterli
olmadığı ortaya çıkmıĢ, bu bilgiler, bilim tarafından da onaylanmıĢtır.
Banyonun bedeni mikroplardan temizlediği ve onu çürümekten kurtardığı
anlaĢılmıĢtır (Rabinow, 1984, s.277). Rabinow‟a göre tıbbın amacı, kaybedilmiĢ
sağlığı, hastalıkla, semptomlarıyla uğraĢarak, vücuttaki dengeli sıvı akıĢını
sağlayarak yeniden kazanmak olmuĢtur (1984, s.281).
Foucault‟nun belirttiğine göre (2002, s.53), on sekizinci yüzyılın sonuna
kadar, tıbbi uygulamalar, bedenin iĢleyiĢinin neden bozulduğu, nasıl
düzeltilebileceği üzerine düzenlenmemiĢ, “normallik” den çok “sağlık” ile
ilgilenmiĢ, on dokuzuncu yüzyıl tıbbı ise, “sağlıktan” daha çok “normalliğe”
göre düzenlenmiĢtir. On dokuzuncu yüzyıla kadar “standart” konsepti geliĢmiĢ
ve tıp, yapılan muayene ve testlerle “hastanın sağlığı standarttan ne kadar
sapmıĢ?” ve “nasıl normal olmaya döndürülebilir?” sorularıyla uğraĢmaya
baĢlamıĢtır. Hastalar, eskiden onların durumlarında neyin yanlıĢ olduğu
konusundaki açıklamaları beklemiĢ, bu sırada yargılandıkları “genel sağlık
durumu” standardı hakkında bilgilendirilmemiĢtir.
Hastanelerin ve kliniklerin açılmasıyla, bir çok hastayı birden gözetim
altında tutma, hastalıklarını sınıflandırma, nüfustaki belli hastalıkların detaylı
tutanaklarını tutma olanağı ortaya çıkmıĢtır (Lupton, 1994, s.85). Klinik
yöntemleri, hastalığın semptomları ve iĢaretlerinin gözlemleri temel alınarak
yapılmaya baĢlanmıĢtır. Foucault‟ya (2002) göre, on dokuzuncu yüzyılda
geliĢen hastalığa iliĢkin “standart” konsepti, on dokuzuncu yüzyılın son on
yılında teĢhis ve tedavinin temel ölçütü haline gelmiĢtir. Illich, bunun
“standarttan sapan bir hastalığa iliĢkin tıbbi giriĢimi meĢrulaĢtırmaya
yeteceğini” iddia eder (1995, s.115).
Foucault, hastaların standartlar içinde değerlendirilmeleri düĢüncesinin
yanı sıra, birkaç yüzyıllık süreç boyunca hastanede gördükleri muayenenin
geliĢimini izlemiĢtir. On sekizinci yüzyılın sonuna doğru hekimlerin gittikçe
dini personelin yerini alarak, hastane personelinin yerleĢik üyesi olduğunu;
hastanenin, tıbbi bilim disiplinlerinin ve yönetimlerinin kurumsal temsilcisi
haline geldiğini not etmiĢtir. Hastanelerin, hasta için muayene ve tedavi yeri
olmasının yanısıra, bir gözetim sistemi merkezi olması on sekizinci yüzyılda
yaĢanan geliĢmelere bağlı olarak ortaya çıkmıĢ, süreç içinde gözetleme devam
ederken, bedenlerin kontrolü de bu sisteme eklenmiĢtir (2002, s.57).
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V. On Dokuzuncu Yüzyılda Sağlık ve Hastalık
Bedenin iĢleyiĢinin neden bozulduğu, nasıl düzeltileceği, standartlara
uyup uymadığı giderek önem kazanmıĢtır. UzmanlaĢmanın geliĢmesiyle, on
dokuzuncu yüzyılda, artık tedavi edilen hastalar değil, hastalıklar olmuĢ,
hastalıklar sınıflandırılmıĢtır. Bireyler hasta olarak anılmaktan yavaĢ yavaĢ
hastalık olarak anılmaya baĢlamıĢtır. Aynı zamanda, anatomik düzensizlikler ve
“sapmalar” da sınıflandırılmıĢ, hastane içinde ve hastaneler arasında
uzmanlaĢma geliĢmiĢtir (Lupton, 1994, s.84).
Hastalıklar sınıflandırılıp, tıp halkın gözünde önemli bir yer edinirken,
Bauman, sağlık normlarının, insanların geleceklerini belirlemek için yapıldığını,
sağlığın ölçüsünün, ordu ya da fabrikada çalıĢma kapasitesi olduğunu
söylemektedir. Sağlıklı bir bireyin, endüstriyel iĢçiliğe ya da askerliğe uygun
olarak görüldüğünü, bu iĢlere uygun olmamanın da biraraya getiren sosyal
faaliyetlerin içinde yer almamak anlamına geldiğini ve bunun da toplumun
diğer bireyleri için tehlike anlamına geldiğini eklemektedir (1998, s.223).
Fransa, özellikle Paris, Avrupa‟da her zaman tıp için bir baĢlangıĢ noktası
olmuĢtur (Demirhan Erdemir, 1996, s.234). Fransız Devrimiyle, bütün eski
üniversiteler, akademiler ve geleneksel enstitüler kaldırılıp, yerine Paris‟te bir
tıp okulu açılmıĢtır. Paris‟teki okulun açılıĢını izleyerek, Dublin, Londra, ve
Viyana‟daki klinik okulların açılması ve geliĢmesi tıp tarihinin en büyük
konularından biri olarak görülmektedir. On dokuzuncu yüzyılın hemen
baĢlangıcında, Avrupa‟da bir teĢhis yeri haline gelmiĢ olan hastanelerin, bu kez
bir eğitim yeri olduğunu ve hemen ardından, tedavilerin denendiği bir
laboratuvar ve yüzyılın sonuna doğru da tedavi uygulanan bir yer haline
geldiğini söyleyen Illich, hastaneler ile ilgili görüĢlerini Ģöyle açıklamaktadır
(1995, s.113):
“Dünün tecrit yerleri günümüzde artık, kompartmanlaĢmıĢ
tamirci dükkânlarına dönüĢüyordu. Bütün bunlar adım adım gerçekleĢti.
On dokuzuncu yüzyılda klinik, hastalık taĢıyıcılarının toplandığı,
hastalıkların tanındığı ve hastalıkların hesabının tutulduğu yer haline
geldi. Gerçekliğin tıbbi olarak algılanması tıbbi pratikten çok daha önce
hastaneye bağlı bir hale geldi. Fransız Devrimcilerinin hastaların iyiliği
için istedikleri uzmanlaĢmıĢ hastaneler hayata geçirildi, çünkü
doktorların zaten hastalıkları sınıflamaya gereksinimi vardı.”
Hastalıklar sınıflandırılıp, tıp halkın gözünde önemli bir yer edinirken,
Bauman (1998), sağlık normlarının, insanların geleceklerini belirlemek için
yapıldığını, sağlığın ölçüsünün, ordu ya da fabrikada çalıĢma kapasitesi
olduğunu söylemektedir. Sağlıklı bir bireyin, endüstriyel iĢçiliğe ya da askerliğe
uygun olarak görüldüğünü, bu iĢlere uygun olmamanın da biraraya getiren
sosyal faaliyetlerin içinde yer almamak anlamına geldiğini ve bunun da
toplumun diğer bireyleri için tehlike anlamına geldiğini eklemektedir (1998,
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s.223):
“Sağlıklı beden güçlü, dayanıklı ve uzun çabalara katlanabilen bir
bedendi; ama ayrıca aĢırı istekleri olamayan, kolayca tatmin edilebilen
ve “çalıĢır” durumda tutulabilen, sabit halde kalabilen bir bedendi –
kontrol edilen ve edilebilen bir beden. Bu türe bir beden hakkında tıbbi
görüĢ ve halkın genel fikri, istenilen durumun en alt ve üst limitlerini
koyarak, aynı anda hem maksimum hem de minimum olarak görülen
“normal hal”e dayanarak inceler. AĢırılığın getirdiği tehlikeler, eğer
aĢmıyorsa, mahrumiyetin verdiği korkuya eĢti. Ondokuzuncu yüzyıl
boyunca ve hatta yirminci yüzyılda da, yardımsever ve reform-yanlısı
akıllar, bir erkeğin vücudunu sağlıklı halde tutabilmesi için tüketmesi
gereken “minimum sayı”daki besleyici yiyecekleri bulmakla
uğraĢıyorlardı; ama yine aynı bu akıllar, minimumun üstündeki her Ģeyi
kendine-düĢkünlük iĢareti olarak görmeye meraklıydılar. Sofuluk, artık
ne azizliğin iĢareti olarak görülüyordu ne de ahlaklı bir hayatın
iĢaretçisi olarak bir aĢırılıktı.”
On dokuzuncu yüzyıl sonunda, toplumların sağlık sorunlarının
iyileĢtirilmesi amacıyla, bilgi toplamak, bedenlerin denetlenmesi için yeni bir
gerekçe olarak ortaya çıkmıĢtır. Salgın hastalıklar biliminin (epidemiyoloji)
ortaya çıkmasıyla, topluluklar karĢısında, hastalığın seyrinin belgelenmesi ve
devamlı kayıt tutulması, dikkatle incelenerek hükûmet birimlerine rapor
verilmesi gibi yoğun çalıĢmalara ağırlık verilmiĢtir. Hastalık, bireysel bedenden
çok sosyal bedende meydana gelmiĢ ve sapkın türlerin tüm halk sağlığı için,
kontrol edilme ihtiyacı olduğu Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Lupton‟a göre, bireyler
yirminci yüzyılın baĢında, dikkatle gözlenmesi gereken olası kurbanlar olmuĢ,
yirminci yüzyılın yeni sosyal hastalığı tüberküloz, zührevi hastalıklar ve
çocukluk problemleri, tıbbi dikkatin, yine tehlike altında olan normal insanlara
çevrilmesine neden olmuĢtur (Armstrong, 1983, s.37, aktaran, Lupton, 1994,
s.31).
Turner (2000), on dokuzuncu yüzyılın, resmi tıp tarihlerinde bilimsel
devrimin büyük zaferi olarak görülse de, bu çağın aynı zamanda, bireyci
allopatik12 tıpla sosyal tıp arasındaki kılık değiĢtirmiĢ mücadelenin çağı
olduğunu düĢünmektedir. Bu tartıĢmanın merkezinde, bir tarafta aĢılama gibi
tekniklerle enfeksiyonlara karĢı verilen tepkilerdeki büyük baĢarıyı, diğer tarafta
ise Ģehir nüfusunun büyük sosyal ihtiyaçları ve Ģehir planlamasının geliĢmesi
yoluyla sosyal bilim tepkilerinin artmasını bulmaktadır. Bunların yanı sıra tıp
alanındaki ilerlemeler, cerrahi için çok daha güvenli bir çevreyi mümkün
kılmıĢ, hastanelerdeki enfeksiyonların azaltılmasına yardımcı olmuĢtur. Tıp
biliminde sağlanan geliĢmeler, tıp mesleğinin en son teknoloji ile yürütülen ve
bilgili kimselere ait olan bir meslek olmasını sağlayarak, modern bilincin bir
12

Geleneksel tıp. Standart ya da koruyucu tedavi (www.tipterimleri.com).
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ütopyası olan “sağlık rüyası”na da katkıda bulunmuĢtur (Turner, 2000).
VI. Yirminci Yüzyılda Sağlık ve Hastalık
Yirminci yüzyıldaki geliĢmeler, on dokuzuncu yüzyıldaki geliĢmelerin
devamı niteliğindedir. Ancak bu dönem, sadece keĢiflerin değil, yeni
kavramların, özellikle de tıbbın sosyal boyutunun gündeme geldiği bir
dönemdir. BulaĢıcı hastalıklara karĢı aĢıların geliĢmesi ve sıklaĢması, X
ıĢınlarının tanı tekniği olmasının yanı sıra tedavilerde yerini alması,
antibiyotiklerin keĢfi, organ nakli, vitaminlerle ilgili çalıĢmaların büyümesi,
azalan ölümler ve artan yaĢam süreleri nedeniyle, orta ve yaĢlı nüfusun artması,
mental hastalıkların akut modern hastalıklar haline gelmesi, genetik
hastalıklarla ilgili geliĢmeler yirminci yüzyıldaki önemli geliĢmeler olarak
sıralanabilir (Demirhan Erdemir, 1996; Uzel, 1992; Freund, 1982, s.4; Belek,
2001, s.34).
Yirminci yüzyıl, tıpta radikal değiĢimlerin Ģartlarını hazırlamıĢtır. Bu
değiĢimlerde sağlık ve hastalık kavramlarındaki dönüĢümlerle, profesyonel
tıbbın rolündeki geliĢmeleri birbirinden ayırmak mümkün değildir. Turner
(2000), tıbbi güç ve sosyal bilginin zorunlu olarak birbirine bağlı olduğunu ve
bu yüzden üniversite müfredatındaki dönüĢümün farklı profesyonel gruplar ve
kurumlar arasındaki değiĢen dengeleri gösterdiğini, aynı zamanda tıp
fakültelerinin üniversite sistemi içinde ayrı, pahalı, araĢtırmaya dayalı bir
fakülte olarak geliĢtiğini, kendine özgü bir otoriteye ve sonunda akademik
kurullar üzerinde bir üstünlüğe ulaĢtığını söylemektedir.
Tıp fakülteleri giderek, hem mekan hem de akademik anlamda
üniversitenin geri kalanından ayrı durmaya baĢlamıĢ, bu fiziksel ayrılmanın
ardından sosyal izolasyonu da beraberinde getirmiĢ, tıbbi müfredat üniversitenin
diğer bölümlerinden tamamen ayrı hale gelmiĢtir. Tıbbın yükselen sosyal
statüsü, genel hastanelerin öneminin artmasına sebep olmuĢtur. Hijyen, temizlik
ve hemĢirelikte sağlanan ilerlemeler, ölüm oranlarında düĢmeye sebep olmuĢ ve
böylece hastaneler orta sınıftan hastalar için güvenli hale gelmiĢtir. Bu sosyal
değiĢimler tıbbi-endüstriyel kompleksin geliĢmesine öncülük ederek, toplumun
tıbbileĢtirilmesi ve iatrojenik13 hastalıkların artmasına karĢı yeni bir sosyal
eleĢtiri dalgasını beslemiĢtir (Illich, 1976; aktaran, Turner, 2000, s.16).
Freund (1982), 1950‟li yıllarda maddi kıtlığın azalmasıyla birlikte,
yetersiz beslenme ve bulaĢıcı hastalıklarla karĢılaĢma sıklığının azaldığından
sözetmektedir. Bu yıllardan itibaren tıp, Bury‟e göre hastane ve klinikteki
“kale”sinden çıkarak hasta olmayan, normal topluluk üzerinde araĢtırma
yapmaya baĢlamıĢtır. 1960 yılının baĢlarından itibaren “iyilik”, “sağlıklı
yaĢam”, “yaĢam tatmini” ve “yaĢam kalitesi” gibi kavramlar normal
toplumlarda onaylanan kavramlar olmaya, anketler, görüĢme programları ve
13

Hekimden kaynaklanan bir bozukluk ya da hastalık. Hekim hatası sonucu oluĢan.
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ölçümler üreterek, sosyal ve tıbbi sözlüğe girmeye baĢlamıĢtır (Carr-Hill 1995;
aktaran, Bury, 1998, s.10). 1960‟lardan itibaren, sosyal tıpta yaygınlaĢan
“sağlıklı yaĢam” anlayıĢı günümüzün en yaygın kullanılan sağlık anlayıĢıdır.
“Nasıl daha sağlıklı olunur?” bilgileri toplumun tüm tabakaları arasında gün
geçtikçe yayılmaktadır. Modern tıbbın hakim olduğu dönemde, bilgi “tek
sahibi” uzmanın ya da hekimin kontrolü altında kalırken, günümüzde artık bilgi,
toplumun her kesimine ulaĢmaktadır. Tam bu noktada, kapitalist ekonomi,
yayılmaya baĢlayan bilginin iktidarını ele alarak, medyayı da aracı olarak
kullanarak, “sağlık”ları üzerinde söz sahibi olmak isteyen bireyleri
yönlendirmektedir. Haarni (1998), bireylerin tıbbi bilginin sürekli
bombardımanı altında, pasif alıcılar olmak yerine, aktif rolde olmaları
gerektiğini düĢünmektedir. Bireyler, hastalıklarını anlamlandırmakta, bunu
yaparken birçok kültürel kaynaktan beslenmektedir.
Tıp alanındaki önemli geliĢmelere rağmen, hastanın görüĢü, tıbbi
alandaki geçerliliğini yitirmiĢtir. Hastalık, onu taĢıyan kiĢiden daha önemli bir
hal almıĢtır. Klinik yöntemlerin görevi, gözlemlemeyi ve hastanın konudaki
fikrini duymayı gerektirmiĢtir. Hastaya sorulan sorularla ortaya çıkan hastalık,
görülebilen bir olgudan duyulabilen bir olguya dönüĢmüĢtür.
Lupton, 1960 ve 1970‟lerde, hastanın tıbbi emirlere uymasının
sorgulandığını, tıbbi tavsiyelere kesin uyumun artık söz konusu olmadığı
kanısına varılarak, hastalara artık sadece nesnelermiĢ gibi bakılmayacağını ve
onlara tıbbi bakıĢla, kiĢilik atfedildiğini belirtir. Bununla beraber aynı dönemde,
sorunun özünün iletiĢim olduğu düĢüncesi ile tıbbi uzman ile hasta arasındaki
“etkili iletiĢim” desteklenmiĢ, bu sayede hastanın doktora itaati geliĢmiĢtir
(Lupton, 1994, s.86). Hasta ve doktor arasındaki asimetrik iletiĢim biçiminin
günümüzde halen devam ettiği söylenebilir. Günümüzde hasta, doktorun
tarihsel olarak geliĢmiĢ otoritesine uygun davranıĢlarda bulunmak; kendine
sorulan sorulara cevap verip, kendisine verilen tedaviyi uygulamakla yükümlü
haldedir. Hastanın, hastalığı ile ilgili soru sormasının, teĢhis ve tedavi açısından
önemli bulunmaması; hastaya bütüncül değil hasta organ olarak bakılması,
zaman içinde doktor ve hasta arasındaki iletiĢimi daha da azaltmıĢtır. Bu
iletiĢimsizliğin giderilmesinde, yirminci yüzyılın sonlarına doğru medya,
önemli bir görev üstlenmiĢtir.
Haarni (1998), toplumsal değiĢimlerin, araĢtırmalara getirilen zorlukların,
doktor hasta iliĢkisinin araĢtırmasının zorluklarının, sağlık alanında paradigma
değiĢimine neden olduğunu düĢünmektedir. Paradigma değiĢikliğinin bir baĢka
nedeni olarak, geç modernite içinde, tıbbın değiĢen rolünü görmektedir.
Günümüzde bireyler, kendi sağlıklarına karĢı, gittikçe artan bir ilgiye sahiptir.
Son otuz yıl boyunca, gittikçe daha fazla tıbbi bilgi, akla uygun hale
getirilirken; medya, sağlık ve hastalık konularına hergün daha fazla yer
vermektedir. GeliĢen iletiĢim teknolojilerinin de etkisiyle, bireyler, hastalık
bilgisini aktif olarak araĢtırmaktadır. Kendine yardım kurumları, hasta
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dernekleri ve organizasyonlarının sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Uzun
dönemli hastalık yaĢayan bireylerin sayısındaki artıĢ nedeniyle sağlık hizmetleri
ve tıp alanıyla çok sık iliĢki kurmaktadır, bunun sonucunda tıp alanında
uzmanlığı olmayan halkın sağlık-hastalık bilgisi, uzman bilgisini de içine
almaktadır.
Tıbbi bilgiye ulaĢmadaki kolaylık, tüketici ve hasta gruplarının sağlık ve
hastalık konusundaki artan bilgisi, hastalar ve doktorların rolleri ve pozisyonları
konusunda da potansiyel değiĢimlere sebep olmaktadır. Bu değiĢimle de, tıbbın
geleneksel uzman rolüne meydan okunmaya baĢlanmıĢtır ki bu da özellikle
hastaların kendi durumları hakkında bilgi sahibi olmalarının öneminin bilindiği
ve kabul edildiği kronik hastalıklar alanında gerçekleĢmektedir (Haarni, 1998).
Bahsedilen durumun ortaya çıkmasında, hastalık odaklı tıbbi bakıĢtan
kaynaklanan tatminsizlik daha bütüncül/holistik, eĢit ve hasta odaklı baĢlangıç
noktaları bulunması konusunda tavsiye ve talepler sebep olmuĢtur.
VII. Yirmi Birinci Yüzyılda Sağlık ve Hastalık
Yirminci yüzyılın sonlarına doğru halkın sağlığı ile ilgili endiĢeler,
bulaĢıcı hastalıklar yerine, kanser ve bağıĢıklık sistemi hastalıklarına
odaklanmasının yanı sıra kötü Ģekilde beslenen bedenlerin kontrolüne,
bedenlerin sağlığının korunması konusunda kiĢilere öğüt vermeye bırakmıĢ;
sosyal eĢitsizlik ve yoksulluk artık bireysel sağlığın esas belirleyicileri olarak
görülmeye baĢlanmıĢtır. Salgın hastalıklara bağlı ölüm oranları düĢtükçe,
endüstriyel toplulukların nüfusları, doğum oranlarının yüksek seviyede olması
nedeniyle artmaya devam etmiĢtir.
Bununla beraber, göçler durup, ölüm oranları azalmaya baĢlayınca,
toplumlar “yaĢlanmaya” baĢlamıĢ, bulaĢıcı hastalıklara bağlı ölümlerin yerini
kanser, kalp krizi ve beyin kanamaları nedeniyle gerçekleĢen ölümler almıĢtır.
Batı toplumları daha da zenginleĢtikçe, diyabet gibi yaĢlılıkla da iliĢkili
hastalıklar geliĢerek, toplumların nüfusunda ön plana geçmiĢtir. Bu değiĢimler
ise, yeni uzmanlık alanı olan, sosyal gerontolojinin (yaĢlılık bilimi) geliĢmesine
neden olmuĢtur. Ayrıca, nüfusun yaĢlanması, ileri yaĢa kadar yaĢayabilen kiĢiler
ve toplum için yeni hastalıklar ve bakım konusunu da beraberinde getirmiĢtir.
Yirminci yüzyıl sonundan itibaren, dejeneratif durumlarla birlikte,
bireylerin “rahatsızlık” olarak tanımladıkları Ģikayetleri de (menopozun
tıbbileĢtirilmesi, adet dönemi Ģikayetleri, çocukların “hiperaktif”likleri), yeni
hastalıklar olarak kabul edilmeye ve tedavi edilmeye baĢlanmıĢtır. Önemli
cerrahi giriĢimlerle birlikte (koroner by-pass cerrahisi, organ nakli vb.), yaĢam
süresinin uzaması nedeniyle, estetik operasyonlarda da geliĢmeler yaĢanmıĢtır.
Yirmi birinci yüzyılda, tıbbi bakım gittikçe artarak bilimselleĢmekte,
klinik yargılara verilen değer artmakta ve tıbbi karar alım gittikçe daha
mantıklı, daha açık, daha resmi olmakta, önseziler yerini hesaplamalara
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bırakmaktadır (Lupton, 1994, s.87). Bunun yanı sıra, sağlık ve genel yaĢam
standardındaki geliĢmelerin bir sonucu olarak, ölüm ne kadar ertelenirse,
toplumlar hastalıklarda o kadar artıĢ yaĢamaktadır. Toplumlar tıbbileĢtirilmekte,
böylece normal olanı belirleyen ve denetleyen söylevlerin yararına, nüfusların
ve toplulukların denetimi ve idaresini içermektedir (Turner, 1995, s.210).
YaĢlanan nüfus, kronik hastalıklar ve sağlık konusundaki diğer
geliĢmelerin de etkisiyle, günümüzdeki yaklaĢım, sağlıklı olmanın
yaygınlaĢtırılması ile yaĢam tarzına bağlı yaygın hastalıkların bireysel
davranıĢlarla iliĢkilendirerek, bireye indirgenmesi biçimini almıĢtır. Sağlıklı
olmayı yaygınlaĢtırma çabaları ile toplumdaki bireylerin bedenlerinin
kontrolüne ikna edilmeleriyle, hastalıkların oluĢ sıklığının düĢürüleceği iddia
edilmektedir. Bu çaba içindeki sağlık bilgileri hangi yiyeceklerin bedene yararlı
olduğunu, yapılan fiziksel egzersizlerin sıklığı ve çeĢidinin bedenin kendini
nasıl yönetmesi gerektiği hakkında ideolojilerin ve sosyal uygulamaların
meĢrulaĢtırılmasına hizmet etmektedir.
Medyada yer alan, devletin, derneklerin ve sponsor firmaların finanse
ettiği sağlık iletiĢimi kampanyaları, bazı davranıĢların doğuracağı tehlikeleri
bilmenin, bu aktivitelerden kaçınmayı sağlayacağına dayanarak sağlıkla ilgili
tehlikeler hakkında halkı uyarmak amacıyla baĢlatılmıĢtır (Lupton, 1994, s.35).
Günümüzde bireyler, sağlıkla ilgili bilgilere alternatif tıbbi
uygulamalardan, kitle iletiĢim araçlarından, deneyimlerden ya da
çevresindekilerin deneyimlerinden ulaĢmakta ve bu geleneksel bilgilere
koĢulsuz inanmaya devam etmektedir. Bazen bu köklü bilgi ve inanıĢlar,
hastanın tedaviyi reddetmesine ve yanlıĢ tedavilere sebep olabilmektedir. Yirmi
birinci yüzyılda, kültürlerin arasında sürekli değiĢim, dönüĢüm ve birbirinin
içine geçiĢi ile bireyler, artan bir Ģekilde, sağlığa, hem bir yenilik arayıĢı olarak
hem de tüketim toplumunun bir parçası olarak, yeniden dahil edilmeye
çalıĢılmaktadır.
SONUÇ
Hayatın ve ölümün anlamı hakkındaki temel varsayımlara ifade
kazandırdığı için, sağlık ve hastalık kavramları insan topluluklarının sosyal
değerlerinin tam merkezinde yer almaktadır. Sağlığın tanımı, bu nedenle,
olayların ahlaki yönü demek olan bir “iyi hayat” tarifi yapmak eğilimindedir
(Turner, 2000, s.9). Gündelik hayatta ve bilimsel ifadelerde sıklıkla kullanılan
sağlık ve hastalık kavramlarının taĢıdıkları anlam konusunda, ortak bir
uzlaĢıdan söz etmek güçtür. Ortak bir dilden söz etmek bir yana, her geçen gün
“sağlık” ve “sağlıklı olmak” kavramlarına daha fazla anlam yüklenmekte,
kavramın çok farklı yönlere doğru yönlendirildiği görülmektedir. Sağlık
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“kendini iyi hissetmek”ten “arzu edilen kiloda olma”ya varıncaya kadar geniĢ
bir anlam içinde kullanılmaktadır.
Tarih öncesi dönemden günümüze kadar, çok büyük geliĢmeler yaĢanan
modern tıp tartıĢılmaz bir güce sahiptir. TeĢhis ve tedavi yöntemlerindeki
önemli geliĢmelerle, geçmiĢin hastalığa iliĢkin çaresizliği yerini, günümüzde
erken teĢhisin önemine bırakmıĢtır. Her geçen gün, tıp alanında devam eden
araĢtırmalar, buluĢlar, yeni yöntemlerle sonuçlanmaktadır. Günümüz
toplumlarının birçoğu sağlık ve hastalık kavramını tanımlayıĢ ve algılayıĢ
yönünden değiĢim geçirmekte ve bu değiĢimin ortak noktası yeni bir sağlık
anlayıĢının yapılandırılmasıdır (Sezgin, 2011, s.34).
Günümüz toplumlarında, hastalık kavramından çok, “hastalıktan
korunma”, “iyi yaĢam” (wellness) kavramına doğru bir kültürel geçiĢ
yaĢanmaktadır. Özellikle Batı toplumlarında, sağlık sorunlarına, kendi
kendilerine çözüm bulmayı amaçlayan anlayıĢ yaygınlaĢmakta; estetik ve
kozmetik konuları sağlıkla bağdaĢtırılarak sunulmakta; alternatif ve
tamamlayıcı tedavi yöntemleri bilimsel tıbbın yanı sıra yaygınlaĢmakta;
medyada sağlık ve sağlığa iliĢkin konular gittikçe ağırlık kazanmaktadır.
Günümüzde yaĢlanan nüfus, kronik hastalıklar ve sağlık konusundaki
diğer geliĢmelerin de etkisiyle, günümüzdeki yaklaĢım, sağlıklı olmanın
yaygınlaĢtırılması ile yaĢam tarzına bağlı yaygın hastalıkların bireysel
davranıĢlarla iliĢkilendirerek, bireye indirgenmesi biçimini almıĢtır.
GeçmiĢten günümüze hastalık ve sağlık algılarının dönüĢümünde modern
tıpta yaĢanan dönüĢümler ve tıbbi buluĢların katkısı yadsınamaz. Ancak
günümüzde sağlık ve sağlıklı yaĢam algısının giderek büyüyen bir önem
taĢıması sadece buluĢlardan kaynaklanmamaktadır. Günümüzde sağlık alanında
“yeni buluĢlar” ifadeleriyle bireylere sunulan birçok alternatif yaklaĢımın,
yüzyıllar öncesinden beri kullanılan yöntemler olduğu vurgulanmalıdır.
GeçmiĢin basit tedavi yöntemleri ve sağlıklı yaĢam önerilerinin “yeni”
ibareleriyle pazarlanmaya çalıĢılmasının yanı sıra bu yöntem veya önerilerin
mucize gibi sunulması dikkat çekicidir.
Kronik hastalıkların çoğalması, gündelik yaĢamdaki yaĢanan değiĢimlerin
de etkisi ile, sağlık günümüzde birincil hedef haline gelmekte, sağlık ve sağlığa
hizmet eden yan sektörler de her geçen gün bireylerin hayatlarına girmektedir.
Sağlığa yönelik sektörlerin artmasının yanı sıra, medya aracılığıyla, bireylere
bazı “sağlıklı olma reçeteleri” verilmekte, hekim ve sağlık personelinin
“reçete”leriyle bilgilerin ve tüketimin teĢvik edildiği görülmektedir. Tüketim
odaklı sağlıklı olma çabası içinde, bireyler kendilerine sunulan biçimde
bedenlerini kontrol altına almaya çalıĢırken, bu konudaki bilgileri ve çabaları
sürekli denetlenerek, kontrol altında tutulmaktadır.
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Bu değiĢen bağlam içinde sağlık, tıbbın bilimsel üstünlüğünün ötesine
geçerek, ağırlıklı olarak tüketime odaklı ve sürekli olarak geniĢletilmek zorunda
olan, kapitalist pazara endeksli bir hale gelmiĢtir. Sağlık, bireylerin zayıf
noktası olarak, tüketimin arttırılması için aracı olarak kullanılmaktadır. Tıbbi
bilginin gücü hakkında neredeyse tartıĢmasız kabul içinde olan birey, sağlık için
her Ģeyi göze almaktadır. Bu da öncelikle sağlık ve hastalık kavramlarının
tekrar tanımlanmasını ve sağlığın bilgi, sermaye, yaĢam ve diğer gerçekler
üzerinden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.
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KÜLTÜREL GÖSTERGELER BAĞLAMINDA BEHZAT Ç. VE
POLĠS ĠMGESĠ
Ġlknur GÜRSES*
Doruk KÖSE
ÖZET
Televizyon, kitle iletiĢim araĢtırmalarında hem üretim pratikleri hem de
içeriği ve ele aldığı konular bağlamında önemli bir role sahiptir. Ġnsanlar
televizyonu eğlenmenin yanı sıra haber alma, bilgi edinme, öğrenme
ihtiyaçlarını karĢılamak adına ilk kaynak olarak görmektedir. Bu durum ise
araĢtırmacıları, televizyonun, insanlara ne türden mesajları ilettiğini ve nasıl bir
dünya görüĢünü aĢıladığını incelemeye yöneltmektedir.
Bu çalıĢmada, Behzat Ç. Dizisi ve Polis Ġmgesi Kültürel Göstergeler
bağlamında niteliksel çözümleme yöntemiyle incelenmiĢtir. Ġki bölümden
oluĢan bu çalıĢmanın birinci bölümünde Gerbner ve arkadaĢlarının ortaya attığı
"Kültürel Göstergeler ve Cultivation" teorileri incelenmiĢ, ikinci bölümde ise bu
teoriler bağlamında Behzat Ç. dizisi çözümlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Kültürleme, Televizyon, Göstergeler, Behzat Ç.

THE IMAGE OF BEHZAT Ç. AND POLICEMAN WITH RESPECT TO
CULTURAL INDICATORS
ABSTRACT
Television has a significant role in mass communication researches in
the context of both its production practices and the content, also the topics at its
hand. Now, people regard TV as the first resource in order to satisfy the needs
of reaching the information, acquisition of knowledge and learning, as well as
its use for entertainment. And this case heads scholars to research what kind of
messages are being conveyed and the worldview being instilled by TV.
In this study, Behzat Ç. and the Police Image in the context of Cultural
Indicators are examined by means of qualitative analysis method. This study
consisting of two parts; in the first part, „Cultural Indicators and Cultivation
Theory‟ put forth by Gerbner et al. was examined and in the second part,
Behzat Ç. TV series was analyzed in the context of this theory.
Keywords: Cultivation, Television, Signs, Behzat Ç.

*

AraĢ. Gör. Dr. Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon ve Sinema Doktora Programı



75

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

GĠRĠġ
Kültürel göstergeler araĢtırmaları soyut bir kavram olan kültürün,
televizyonun dolayımıyla izleyicilere ulaĢtığını ve ulaĢırken çeĢitli formlara
büründüğünü iddia eder. “Kültürel göstergeler" araĢtırmalarının baĢlıca öğesi
kültürdür. Kültür, maddi dayanakları olan soyut bir kavram olarak ele alınır; bu
nedenle ancak dolaylı olarak – diğer bir deyiĢle – göstergeler yoluyla
incelenebileceğine inanılır. Kültürel göstergeler araĢtırmalarını kısaca kültürü
göstergeler yoluyla inceleyen araĢtırmalar olarak tanımlayabiliriz” (Yumlu,
1994: 107). Kültürel göstergeler, televizyonun yani bir mesaj üretim aracının,
biçimlendirdiği kültürün göstergeleridir.
Kültürel Göstergeler Projesi 1968 yılında ulusal bir komisyonun
Gerbner‟i televizyon programlarının içeriklerini incelemek için görevlendirmesi
ile baĢlar. Gerbner‟ın yürüttüğü Kültürel Göstergeler projesi, televizyonun
kültürü nasıl biçimlendirdiğini anlamak için, televizyonda yer alan tüm
programlardaki binlerce karakteri, türü ve formatı dikkatle inceledikten sonra
kültürel göstergelerin nasıl yorumlanabileceği ile ilgili bir yöntem geliĢtirilmeye
çalıĢılmıĢtır. Gerbner ve arkadaĢları, inceledikleri programlar, türler, filmler
vb.den yola çıkarak hazırladıkları raporla televizyonun, çeĢitlilik olarak
adlandırdığı ama aynı Ģeylerin tekrar edildiği bir yapıya sahip olduğunu iddia
etmiĢler; böylece temelde televizyonun, benzer göstergeleri tekrar ederek
mesajın etkisini pekiĢtiren bir araç olduğunu ifade etmiĢlerdir.
KÜLTÜREL GÖSTERGELER KURAMINA GENEL BĠR BAKIġ
Gerbner kültürleme kuramını Kültürel Göstergeler diye anılan üç aĢamalı
bir araĢtırma stratejisi çerçevesinde ĢekillendirmiĢtir. Bunlardan birincisi
„Kurumsal Süreç Analizi‟, ikincisi „Mesaj Sistem Analizi‟, üçüncüsü ise
„Eğitimleme Analizi‟dir. Kurumsal Süreç Analizi, medya mesajlarının nasıl ve
ne Ģekilde üretildiği ve yönetildiği, kitle iletiĢim araçları içeriğinin üretilmesini
etkileyen süreçlerin, baskıların ve kısıtlamaların ne olduğu sorusu üzerinde
durmaktadır. Böylece Gerbner, “Kurumsal Süreç Analizi‟yle ileriki dönemlerde
kitle iletiĢim araçlarının etkilerini araĢtıran bir baĢka kuram olan “Çerçeveleme”
yaklaĢımına da önemli katkılarda bulunmuĢtur. Gerbner ikinci aĢama olan
Mesaj Sistem Analizi‟nde, televizyonun devletin ideolojik bir aygıtı olarak
fonksiyonel bir Ģekilde mesaj ya da mesajlar üretmesine rağmen, bunu ırklar,
toplumsal cinsiyet rolleri ve meslekler gibi farklı sosyal gruplar bağlamında
gerçekleĢtirdiğini ifade eder; çünkü bireyin televizyon izleme alıĢkanlıklarını
belirleyen faktörlerin baĢında haber alma, eğlenme vb. gelse de, bireylerin
biliĢsel mekanizmalarının ve netice itibariyle sosyal dünyayı algılama
düzeylerinin ve iĢlevlerinin farklı olması, iletilen mesaja gösterdikleri tepkileri
de birbirinden ayrıĢtırır.
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Kültürel göstergeler projesi, kitle iletiĢim araĢtırmaları içerisinde,
iletiĢimin etkilerini araĢtıran gelenek içinde yer alır. “Kitle iletiĢiminin
doğrudan ve uzun dönem etkilerini araĢtıran en üretken, etkili geleneklerden
biri..” (McQuail ve Windahl, 1997: 117) olan kültürel göstergeler projesi
etkinin boyutlarını vurgulamak için birincil ve ikincil düzey etkileri
sınıflandırma yoluna gider. “Televizyon izlemenin izleyicilerin davranıĢlarından
çok tutumlarına olan etkilerini vurgularlar. Televizyon izlemek, Ģiddet
davranıĢına neden olabilecek diğer etkilerden ayrı olarak, dünyadaki Ģiddet
hakkında genel bir fikir oluĢmasına neden olabilir. Eğitilim kuramcıları, birincil
düzey etkiler (Ģiddetin yaygınlığı gibi günlük yaĢam hakkındaki genel inanıĢlar)
ve ikincil düzey etkiler (yasama, düzen veya kiĢisel güvenlik gibi spesifik
tutumlar)
arasında
ayrım
yaparlar”
(Chandler,
2013:
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/cultiv.html).
Televizyon etkileri olarak nitelendirdikleri Ģey eğitilim yani
cultivation‟dır. Televizyonun insanları genel bir dünya görüĢüne doğru
eğitimlediğini iddia ederler; ancak kültürleme ile eğitilim arasında ince bir
ayrım yaparlar. “Sadece, Cultivation, kültür olarak yanlıĢ anlaĢılmamalıdır.
Cultivation (eğitilim); kültürün, sistemin makro düzeyinden bireylerin mikro
düzeyine aktarıldığı süreçlerden biridir” (Rosengren, 1984: 30). Eğitilim,
kültürün toplumsal yapının tamamına aktarılmasıdır ve iĢlemi yerine getiren
televizyondur. Dolayısıyla televizyon kendi kültürünü eğitimlemektedir. Daha
genel bir tanımla kültürleme belirli bir döneme mahsus olarak kalabilir; ancak
televizyonunun yirmi dört saat kesintisiz akan dünyası eğitilimi her saniye
tekrar etmektedir. “Eğitilim süreci yavaĢ ilerleyen bir süreç olduğu için
doğrudan etki-tepki-sonuç sürecinden farklıdır. Eğitilim, mesajlar ve izleyiciler
arasında etkileĢimci bir süreç olarak da görülebilir” (McQuail ve Windahl,
1997: 117). Eğitilimin sonuçları doğrudan ve hızlı bir Ģekilde alınmaz, çünkü
aktarılmaya çalıĢılan bir dünya görüĢü ve bu görüĢ bağlamında Ģekillen bir
gerçeklik algısıdır. Dolayısıyla Eğitilim süreci etki-tepkiden öte bir çeĢit
etkileĢim sürecidir.
Bu noktadan hareketle Eğitilim analizcileri, eğitilimin boyutunu
incelemek için Ģiddetin kültürel göstergeler aracılığıyla nasıl aktarıldığını
anlamaya çalıĢırlar. “Eğitilim araĢtırmalarının baĢlıca odak noktasını
televizyonun, toplumdaki gerçek suç olayları ile karĢılaĢtırmalı olarak Ģiddet ve
suçu nasıl sergilediği konusu oluĢturur” (McQuail ve Windahl, 1997: 117).
Eğitilim kuramcıları Ģiddet ve suç olaylarını karĢılıklı olarak incelerken, Ģiddet
yüklü mesajların izleyici yönlendirici etkisi üzerinde durmaktadırlar ve
araĢtırmalarını bu perspektiften yürütmektedirler. “Gerbner ve Gross,
cultivation hipotezlerinde, televizyon dramalarındaki Ģiddetin aĢırı vurgusunun,
izleyicilere toplumdaki tehlike ve tehdit derecesinin abartılmıĢ izlenimini
verdiğini ve bu izlenimlerin korkuyu ve gerçek yaĢamda insanlara
güvenmemeyi eğitimlediğini iddia ederler” (Tamborini vd., 1984: 493). Eğitilim
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kuramcılarına göre izleyici, edilgen bir biçimde televizyonun Ģiddet ve suç
unsuru yüklü mesajlarına maruz kalmakta ve gerçek yaĢamı bu mesajların
etkisiyle algılamaktadır; ancak Gerbner‟ın kültürel göstergeler analizi, sadece
suç ve Ģiddet olaylarını incelemenin ötesine geçmiĢ, ve toplumun televizyon
tarafından nasıl Ģekillendirildiğinin araĢtırılması ve televizyonun kültüre etkisini
kapsayacak kadar geniĢlemiĢtir.
Gerbner, yukarıda değinilen iddialarını kanıtlamaya çalıĢırken,
televizyonun hem içeriğine, hem üretim anlayıĢına hem de formatlarına kadar
her Ģeyi inceleme alanına dâhil etmiĢtir. “Gerbner dikkatinin çoğunu toplumsal
güçlü mesaj sistemleri olarak gördüğü popüler, kitlesel üretimli kültürün içerik
analizine adamıĢtır. Bu sistemlerde –popüler kurmaca, drama ve haberlerhayatın çeĢitli yönleri, tüm insanlık hallerinin önemli katkılarıyla yeniden
yaratılırlar. Gerbner kitle kültürünü yaratılmıĢ bir sentetik dünya olarak görür.
Bu yüzden haberler, drama, komedi veya doğaçlama arasında kavramsal hiçbir
ayrım yapmamıĢtır” (Edelstein, 1982: 62-63). Gerbner‟e göre türler veya
formatlar ayırt edici nitelikler değildir; çünkü Gerbner, televizyonu yaratılmıĢ
bir sentetik/yalan dünya olarak görür. Bu nedenle mesajlar hangi formata veya
türe bürünürse bürünsün aynı sentetik dünyanın ürünüdür.
Gerbner ve arkadaĢlarının araĢtırmalarındaki önemli bir diğer unsur ise
televizyon izleme miktarıdır. Televizyon izleme miktarı, eğitilimin miktarını
belirler. “Öncelikli olarak Gerbner ve meslektaĢları bağımlı değiĢkenleri olarak
sıkça televizyon ile geçirilen zaman miktarını kullanırlar. Bu çok basit ölçüm
grup için yeterlidir; iki zemin üstünde:
1) Amerikan televizyonunun içeriği çok homojendir. Basit dramalar da
öğretilen benzer dersler haber programlarında da öğretilir.
2) Ġnsanlar seçici değildir. Televizyon çoğunlukla içerikten çok saate göre
seyredilir” (Hedinson ve Windahl, 1984: 391).
Bu iki önermeden hareketle, Gerbner ve arkadaĢlarının bağımlı değiĢkeni
olan televizyon izleme miktarı özellikle Amerikan televizyonunu ve izleyicisini
incelemede yararlıdır. Televizyonu sadece vakit geçirme aracı olarak, rasgele
izlemek Eğitilim üzerinde etkilidir. Bu türden bir izleme alıĢkanlığına sahip
olmak, televizyonun homojen mesajına, bilinçsizce maruz kalmaya yol
açacaktır. Belirtilen nitelikler hem Türk televizyon kanalları hem de Türk
izleyici açısından da geçerlidir. Türk televizyonlarının gittikçe homojenleĢen
hatta neredeyse aynı programları üreten kısır yapısı karĢısında izleyicinin seçici
olmayan ama alabildiğine tüketici ve pasif yapısı eğitilim için muazzam bir
ortam yaratmaktadır.
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KÜLTÜREL GÖSTERGELER BAĞLAMINDA TELEVĠZYON VE
MESAJ SĠSTEMĠ
“Televizyon gerçek hayattan daha Ģiddetlidir” (Vivian, 1991: 300). Bu
önerme Gerbner‟ın araĢtırmasının ana hipotezi ve televizyon hakkındaki en
genel görüĢüdür. Gerbner, televizyonun yarattığı sentetik dünyanın, gerçek
yaĢamdan farklı olduğunu ve bu sentetik dünyadaki Ģiddet miktarının gerçek
hayattakinden çok daha fazla olduğunu iddia eder. Gerbner, televizyonu iĢlevsel
olarak görür. Televizyonun üstüne düĢen görevi baĢarı ile yerine getirdiği ve
insanları yönlendirdiğini belirtir. Gerbner‟a göre “diğer araçların aksine,
televizyon herkese nasıl ulaĢacağını, bireyin izolasyonunu nasıl kaldıracağını,
seyircinin heterojenliğini nasıl parçalayacağını ve bütün konuları standart
kalıplara göre nasıl parçalara ayıracağını bilir” (Rejinders ve Bouwman, 1984:
38). Televizyon, Gerbner‟a göre oldukça iyi planlanmıĢ ve düzenlenmiĢ bir
amaca sahiptir ve bu amaca ulaĢmada oldukça baĢarılıdır. Televizyonun
yönlendirici, güdümleyici etkisi diğer kitle iletiĢim araçları göz önünde
bulundurulduğunda inanılmaz derecede yüksektir. “BaĢka hiçbir iletiĢim aracı
insan edimlerini yansıtmada ve popüler inançları kuvvetlendirme ya da
değiĢtirmede bu kadar güçlü değildir” (Agee vd., 1985: 465).
Gerbner ve arkadaĢları televizyonun görünen etkisinin görünmeyen
etkisine oranla görece daha az olduğunu ve bu noktada görünemeyen daha
doğrusu gözlemlenemeyen etkisinin daha önemli olduğunu anlatmak için buz
çağı benzetmesini (ice-age analogy) kullanırlar: “Sıcaklık ortalamasındaki
sadece birkaç derecelik bir dalgalanma bir buz çağına neden olabilir. Böylece
görece küçük ama yaygın bir etkilenme de çok önemli bir değiĢiklik yapabilir”
(Baran, 2004: 36). Diğer bir deyiĢle mesajların içeriğindeki her hangi bir
değiĢme izler kitlenin üzerinde büyük oranda değiĢikliğe neden olacaktır.
Sıcaklıktaki çok küçük bir değiĢim iklimleri nasıl değiĢtiriyorsa, mesajlardaki
küçük bir değiĢim de izleyicinin kültür ve düĢünce iklimini değiĢtirecektir.
Gerbner, tüm araĢtırması boyunca, diğer kavramların Ģekillenmesi
noktasında, en temel kavram olarak az izleyen ve çok izleyen gruplarını
kullanır. Bu ayrıma göre günde birkaç saatten dört saate kadar televizyon
izleyenler “az izleyen” (light wievers) grubunda yer alırken, günde dört saatten
yedi saate kadar televizyon izleyenler ise “çok izleyen” (heavy wievers)
grubunda yer alır. Bu gruplandırmadan hareket ederek Gerbner, eğitilim
farklılığının ölçümlenebildiğini iddia eder. Gerbner‟ın Eğitilim AraĢtırmasının
ikinci basamağı olarak adlandırdığı izleyicilere soru sorma kısmındaki,
televizyon yanıtı verme oranı ile televizyon izleme oranı eğitilimi ölçümlemede
etkilidir. “Televizyon cevabı veren az izleyenler ve çok izleyenlerin yüzdeleri
arasındaki aralık Eğitilim farklılığı olarak adlandırılır” Wright, 1986: 177).
Burada televizyon cevabından kasıt, televizyonun öğrettiği derslerin
bireyin hayatına ne derece etkili olduğu ve bireyin dünyayı bu dersler olarak
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algılayıp, sorulara televizyonun dersleri ile yanıt vermesidir. Bireyler kendi
cevaplarını değil televizyonun öğrettiği cevapları verirler. Gerbner‟ın ana hedefi
eğitilimin boyutlarını ölçümlemek olduğu için Gerbner, daha çok “Çok izleyen”
grubu üzerinde odaklanır. “Televizyonu daha çok izleyen insanlar, televizyonun
çizdiği dünyadan, daha az izleyen bireylere göre daha fazla etkilenebilirlerözellikle izleyicilerin ilk elden deneyimlerinin az olduğu konulara yönelimde.
Az izleyenler, çok izleyenlerden daha fazla bilgi kaynağına sahip olabilirler”
(Chandler, 2013: http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/cultiv.html).
Çok izleyenler, televizyonu tek haber veya bilgi kaynağı olarak gördükleri için
onların dünyası televizyon tarafından Ģekillendirilir; ancak televizyonu daha az
izleyenler farklı kaynaklara da yönelebileceği için, televizyonun onlar
üzerindeki eğitilimi biraz daha sınırlıdır.
VAHġĠ DÜNYA/MUTLU ġĠDDET
Çok televizyon izleyen insanlar, dünyayı kendi deneyimleri ile değil,
televizyonun gösterdikleriyle yorumlarlar. VahĢi dünya sendromu, televizyon
izleme düzeyine bağlı olarak, toplumda var olan reel Ģiddet olayını ve miktarını
yanlıĢ yorumlama olgusudur. Gebner‟a göre televizyon kanalları Ģiddet
olaylarını o kadar abartarak ve tekrarlayarak verirler ki insanlar artık dünyanın
gerçekten de öyle olduğuna inanırlar. “Bu Ģu anlama gelir; eğer, her gün üç
saatten fazla televizyon izlenen bir evde büyüyorsanız, aynı dünyada yaĢayan
ama daha az televizyon izleyen yan komĢunuzdan daha vahĢi bir dünyada
yaĢıyorsunuzdur –ve ona göre hareket edersiniz- Çok Televizyon izlemenin bir
baĢka sonucu, insanın televizyonda çizilen Ģiddetin normal olduğuna
inanmasıdır – herkes Ģiddette bulunur ve problemleri çözmenin iyi bir yoludur”
(Gerbner, 1994: 9). Bu durum ise sosyal yapıya büyük zararları olan bir
kabullenmeyi beraberinde getirir. Ġnsanlar Ģiddetin normalliğini kanıksadıkça,
demokratikleĢme çabaları ve insan hakları sekteye uğrayacaktır.
Mutlu Ģiddet kavramı ise vahĢi dünya sendromunun uzantısıdır. Ġnsanlar
vahĢi bir dünyada yaĢadıklarını düĢündükçe, çözüm yolu olarak hep Ģiddeti
görecekler ve televizyonda uygulanan Ģiddetin de iyilik adına veya mutlu sonlar
için gerekli olduğunu kanıksayacakladır. Global pazarlamanın artan baskısı
altında, grafik imgelem dünya çapındaki eğlence için üretilir ve dramatik seri
üretim hattında satılır. Bu mutlu Ģiddet, (happy violence) hızlı, soğukkanlı,
heyecan verici, etkileyici, acısız, üzmek için değil mutlu sona ulaĢtırmak için
tasarlanmıĢ, reklamcının mesajını, izleyiciye kabul edilebilir bir düzeyde iletir.
ġiddetin kitlesel üretiminden ortaya çıkan Pazarlama stratejileri, programların
içeriğini ve genel yapısını etkiler (Gerbner, 1994: 6). Temelde televizyonun kar
amacı güttüğü ve ürünü her Ģekilde satmak istediği bir ortamda Ģiddet en çok
dikkat çeken ve rayting toplayan unsurdur. Özellikle son dönemde, ülkemizde
giderek yaygınlaĢan ve sayıları her gün artan mafya dizileri, tecavüz ve kaçırma
80

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

haberleri, kadınların kendilerine uygulanan
programları Ģiddeti normalleĢtirmektedir.

Ģiddeti

anlattıkları

kadın

Ayrıca Ģiddetin normalleĢmesi yasaların ve diğer toplumsal yaĢamı
düzenleyici kuralların adaletsizleĢmesini ve hatta herkesin kendi kanununu
kendisinin belirlemesine yol açar. Bu durum siyasi erk sahipleri ve yasa
yapıcılar tarafından kötüye kullanılabilir. Daha fazla hapis cezaları, daha sert
cezalandırmalar, daha fazla hapis cezası ve bunun gibi Ģiddeti azaltmaya
yaramayan fakat oy toplamaya hep yarayan eylemlerin olmadığı seçim
kampanyaları yürütmek imkânsızdır. Bu durum, özellikle olmamasına rağmen,
genellikle televizyonunun eğitilimlediği emniyetsizlik tarafından pekiĢtirilir
(Gerbner, 1994: 40). Televizyonun yalan bir dünya yarattığı iddiası bu noktada
geçerlik kazanmaktadır. Ġnsanlar o yalan dünya üzerinden yaĢamı algılayarak
daha fazla Ģiddet, ceza ve baskı talebinde bulunmaktadır. Televizyonun ürettiği
Ģiddetin aslında Ģiddet değil, mesaj olduğu açıktır. Bu nedenle kuramın bir diğer
kavramı olan dramatik Ģiddet, olay örgüsünün bir parçası olarak alenen ifade
ediliĢi ya da fiziksel gücün ciddi bir tehdidir.
Gerbner‟ın sürekli vurgu yaptığı televizyonun kurgusal dünyası heterojen
niteliğe sahip izleyicileri aynı mesajı sürekli tekrarlayarak homojenleĢtirir.
Böylece sabit ve homojen bir görüĢü izleyicilere yayarak ana bir dünya görüĢü
etrafında toplamaya çalıĢır. Gerbner ise bu durumu ana akım ve sert tutum
kavramları ile açıklar. “Ana akım (orta yol, anayol) televizyonun ekmeye
çalıĢtığı genel dünya görüĢü ve değerleri olarak tanımlanabilir” Erdoğan ve
Alemdar, 2002: 204). Ana akım oluĢturma çok televizyon izleyenlerin varlığı ve
oranı ile doğrudan ilgilidir. Ana akıma doğru evrilmek için ana akım değerlerin
pompalandığı mesajlara fazlasıyla maruz kalınması gerekir; ve bu maruz kalma
sonucunda ana akım içinde sert bir tutum geliĢir. Gerçek yaĢam deneyimlerinin
Ģiddetle yer değiĢtirmesi sonucunda, ana akım dıĢında yer alan gruplar veya
sınıflar ana akım içinde yer alan insanların sert tutumuna maruz kalır.
“Televizyon seyretme geleneksel farklılıkları bulanıklaĢtırır; daha homojen bir
ana akım içinde kaynaĢtırır, ana akımı azınlıklar ve kiĢisel haklar konusunda
“sert tutum” konumuna doğru büker” (Erdoğan ve Alemdar, 2002: 205).
Televizyon izleme edimi insanları ana akıma doğru iterken onların sert
bir tutum geliĢtirmelerini ve ana akım değerler dıĢında kalan veya davranan
grupları ve azınlıkları ötekileĢtirmelerine yol açar. Ana akım içinde yer alan
insanlar farklı sınıflardan olsalar da ana akım dıĢında kalan değerlere karĢı aynı
sert tutumu geliĢtirirler. Gerbner‟in yalan dünya tanımının uzantısı olan VahĢi
dünya Sendromu ve Mutlu ġiddet kavramları, bir anlamda sosyal yapının
biçimlenmesi ile ilgilidir. Gerbner‟a göre yoğun olarak televizyon mesajlarına
maruz kalan ve eğitilen insanlar “kendilerini saldırganlar olarak değil potansiyel
kurbanlar olarak görmeye eğilimlidirler.
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Bu yüzden çoğu insan sadece kendisiyle ilgilenir, diğer insanları kullanır
ve güvenilmezdirler” (Agee vd., 1985: 466). Bu örnekler bireyin kendini vahĢi
sandığı dünya içindeki konumlandırması ile ilgili örneklerdir. Yasaların ve
kolluk kuvvetlerinin insanları suçtan ve Ģiddetten korumaya veya Ģiddeti ve
suçu engellemeye yetmeyeceği endiĢesi, yöneticileri demokratik olmayan
kararlar almaya itebilir. “Böyle korkular - tartıĢılabilir- insanların; hükümetin,
vatandaĢları suçtan koruma ve yaĢamlarını daha güvenli yapma sözü veren
(belki otoriter, hatta anti demokratik) davranıĢlarına karĢı daha kabulcü
olmalarını sağlayabilir ama bu bizim sivil haklarımızı ve sivil özgürlüklerimizi
etkileyebilir. Ya da bazı insanlar kiĢisel güvenlikleri için daha sıra dıĢı adımlar
atabilir (Ģehrin dıĢına taĢınmak ya da kendilerine gece-gündüz evin içine
kilitlemek ya da silahlar satın almak) ki bunların daha ileri toplumsal sonuçları
olabilir” (Wright, 1986: 177).
Gerbner‟ın televizyon ve Ģiddet ile ilgili saptamaları bağlamında,
toplumu oluĢturan bireylerin, bireysel korunma yoluna gitmeleri devlet ve
toplumun var oluĢ nedeni değersizleĢtirir. “Gerbner‟ın bulgularının yansımaları
hür ve demokratik bir toplumun kalbine gider. Güvenliklerinin abartılmıĢ
korkuları ile Gerbner, insanların daha çok polis koruması talebinde
bulunacağını söyler. Kendi güvenlikleri karĢılığında kurulu otoriteye boyun
eğmeye ve hatta polis Ģiddetini kabul etmeye eğilimli olduklarını söyler”
(Vivian, 1991: 300). Özellikle Amerika‟da siyahların veya göçmenlerin maruz
kaldığı Ģiddeti Gerbner‟ın iddiaları üzerinden çözümlemek olasıdır. Prime-time
suçlu olarak gösterilen siyah ve göçmenler, her hangi bir suç olayı meydana
geldiğinde, hemen zanlı sayılmaları ve Ģiddete maruz kalmaları belki de vahĢi
dünya sendromunun ve mutlu Ģiddetin sosyal hayata yansımalarıdır.
BEHZAT Ç. DĠZĠNDEKĠ POLĠS ĠMGESĠ VE KÜLTÜREL BĠR
GÖSTERGE OLARAK ANALĠZĠ
Behzat Ç. Dizisi, Emrah Serbes'in "Her Temas Ġz Bırakır" adlı
romanından uyarlanmıĢ polisiye türünde bir televizyon dizisidir. Romanın satıĢ
rakamlarının yüksek ve diğer ana akım televizyon kanallarında yayınlanan ve
çoğunlukla Ġstanbul ya da son on yılda Güneydoğu'da çekilmeye baĢlanan
dizilerden hem senaryosu, hem de öyküsünün Türkiye'nin baĢkenti olan
Ankara'da geçmesinden ötürü farklı olmasıyla yapımcıların ilgisini çekmiĢtir.
Dizinin olay örgüsü, baĢ karakter Cinayet Büro Amiri Behzat Ç. ve hiyerarĢik
yapıda onun emri altında çalıĢan diğer polisler üzerine konumlandırılmıĢtır.
Devletin ideolojik aygıtlarının en baĢında gelen ve yukarıda bahsettiğimiz
kültürleme (cultivation) iĢlemini yerine getiren araç olarak kitle iletiĢim
araçlarının en etkili mecralarından biri olarak televizyon ise, bugüne dek Polis‟i
izleyiciye; hiçbir koĢulda kanun, yasa ve görev tanımlarının dıĢına çıkmayan,
güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu halka karĢı söylem açısından genel
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kabul görmüĢ, bilinen hemen hemen tüm kodları yerine getiren, kibar, anlayıĢlı,
yasalar nezdinde yol gösterici, teĢkilatın içindeki hiyerarĢik yapıya harfiyen
uyan, suçlulara karĢı ise iĢlemiĢ oldukları suç nazarında Ģiddet kullanmaktan
çekinmeyen ya da bu neticede onlara karĢı anlayıĢlı yaklaĢmaktan geri
durmayan, özel hayatlarında dürüst, güvenilir, adaletli ve kültürel bağlamda
aykırı olmayan, halkın saygı, sevgi ve hayranlık beslediği kahraman bireyler
olarak sunmuĢtur.
Behzat Ç. Dizisinde ise, baĢkarakter olan Behzat Ç. boĢanmıĢ, evlilik dıĢı
kızıyla beraber yaĢayan, sürekli sigara ve alkol tüketen, zamanın çoğunu
meyhanelerde ve müzikhollerde geçiren, ilk evliliğinden olan kızının intiharı
nedeniyle de psikolojik bozukluklar yaĢayan bir polistir. HiyerarĢik düzlemde,
üstleriyle olan iliĢkileri son derece kötüdür; emre itaat etmez –bu nedenle
defalarca ceza almıĢ bir memurdur-, astlarıyla da son derece informel iliĢkiler
geliĢtirmiĢtir. Tüm bunlara ilaveten, kendisinden çok daha üst düzey bir
görevdeki Savcı Esra‟yla bir iliĢki yaĢamaktadır.
Diğer yardımcı rol karakterlerinden Komiser Harun, geleneksel Türk aile
tipine uygun bir ortamda yaĢayan ancak yozlaĢmıĢ, rüĢvet alan/almaya müsait
bir polis memurudur. Babası ile arasında geçen büyük sorunlar hayatının her
evresine yansımaktadır. Kız kardeĢine karĢı da, ataerkil normlar paralelinde
müdahaleci ve baskıcı davranmaktadır. Behzat Ç.‟den sürekli azar iĢitmekte ve
hatta ondan dayak bile yemekte; ancak bütün bunlara rağmen Behzat Ç.‟ye
karĢı saygılı ve ona hayran bir polistir. Komiser Akbaba, gençliğinde kız
arkadaĢı, amcası tarafından tecavüze uğrayan ve bu olayın babası tarafından ört
bas edilmesi sebebiyle travmalar yaĢayan bir karakterdir. Ġhtiyaçlar
hiyerarĢisindeki sosyal ihtiyaçlarının hemen hemen hiçbirini karĢılamamaktadır.
Komiser Hayalet ise, Akbaba ile aynı evi paylaĢan, senaryonun geçtiği kent
olan Ankara‟nın tipik bir yerlisidir.
Sokaklarda, bir dönem mahkûm edilmiĢ ve halen kriminal faaliyetlerden
uzak durmayan ajanları mevcuttur ve cinayetlerin çözümlenmesinde, gerçek
suçlulara ulaĢabilmek için bu sokak ajanlarından sürekli enformasyon sağlar.
Komiser Cevdet, üniversitede ziraat mühendisliği okumasına rağmen, iĢsizlik
sorunsalından ötürü polis olmak zorunda kalmıĢ (kesinlikle bunu tercih
etmemiĢ) ve bu zoraki seçimden ötürü diğer komiserlerce sürekli olarak
dıĢlanma ve ötekileĢtirilmeye maruz kalmıĢ bir karakterdir. Komiser Eda,
dizideki
kamusallğından
sıyrılmıĢ
bir
domestik
alan
olarak
adlandırılabileceğimiz karakoldan dıĢarı çıkmamaktadır. Birçok defa Behzat
Ç.‟ye dıĢ saha görevlerinde (cinayet mahalleri vb.) bulunmak istediğini
söylemiĢse de, bu domestik alan içine hapsedilmiĢ bir kadın polistir. Özel
hayatında ise Harun ile bir iliĢki yaĢamakta ve dizinin ilerleyen bölümlerinde
aynı evi paylaĢmaktadır. ġube Müdürü Tahsin ise, hiyerarĢik düzlemdeki yerini
son derece iyi bilen, astlarına karĢı (Behzat Ç. hariç) çok sert, üstleriyle olan
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iliĢkilerinde ise, terfi alabilmek adına her Ģeyi yapmayı göze almıĢ bir
karakterdir.
Görüldüğü üzere dizi, birçok ataerkil/gelenekçi kod ve tanımlamanın
dıĢındaki bu aykırı polis karakterlerinden oluĢmaktadır. Behzat Ç. dizisi, ana
akımın polis karakterini izleyiciye sunumu ve bu bağlamdaki eğitilim açısından
ele alındığında birçok kalıbı dönüĢtürmüĢ ve izleyicinin dıĢ dünyayla
iliĢkilendirmesi sonucunda, karakterleri benimsemesi ve karakterlerin
izleyicilerin zihinlerindeki Polis imgesi ile uyumu dizinin izlenirliğini
artırmıĢtır. Behzat Ç., ideolojik açıdan liberal olarak tanımlanabilecek, politik
bir yanlılığı bulunmayan, suçlular konusunda önyargılardan muaf, yaĢama
tutunmaya çalıĢan bir polis memurudur. Ne Behzat Ç., ne de polis arkadaĢları
her cinayeti çözebilen süper polis kahramanlar değillerdir. Kimi zaman
bürokratik, kimi zaman da kiĢisel hatalardan kaynaklı sorunlarla karĢı karĢıya
gelirler.
Kültürel Göstergeler projesinin en önemli bulgularından birisi Ģüphesiz,
liberal-çoğulcu paradigma içinde televizyonun egemen ideolojiyi empoze etmek
adına mesaj ürettiğidir. Gerbner, çalıĢmasının iskeletini oluĢturan üç aĢamadan
ikincisi olan „Mesaj Sistem Analizi‟nde bu bulguya ek olarak, bireylerin kitle
iletiĢim araçlarını seçme ve izleme sürecinde, içinde yaĢadıkları fiziksel ve
toplumsal çevreden etkilendikleri ve bunun sonucunda televizyonun da farklı
sosyal gruplara hitap eden programlar ürettiğini göz ardı etmemiĢtir. Behzat Ç.,
politik bir yanlılığı bulunmayan bir baĢ komiser olmasına rağmen statükoya ve
egemen ideolojiye karĢı muhalif tutum ve davranıĢlar içindedir. Ġktidarın/siyasi
otoritenin kitle iletiĢim araçlarının gündemini ve bu gündemin izleyiciye
sunuluĢ biçimini, öz niteliklerini katı, baskıcı denetleme mekanizması ve
yaptırım gücüyle belirleyebildiği, ana akım medya tarafından üretilen birçok
mesajın içeriğinin çok izleyenler tarafından benimsendiği toplumlarda, „öteki‟,
seçerek ve isteyerek izleme konusunda kısır döngüden kurtulamaz.
Behzat Ç. dizisi bu anlamda ana akım bir televizyon kanalında
yayınlanmasına rağmen, „öteki‟nin (toplumun çoğunluğu tarafından dıĢlanan
bireylerin) tektipleĢmeden ve pasifize edilmekten uzak durma ihtiyacını
gidermesi adına da önemli bir anlatıdır. Bugüne dek benzer türdeki televizyon
dizilerinin ötekileĢtirdiği ırklar ve cinsiyetlerin, aslında egemen ideolojinin
empoze edilmesi adına yeniden üretildiğine dikkat çekilerek, Kürt halkı, sol
görüĢlü öğrenciler, feminist kadınlar vb. üzerinden egemen ideoloji ve devletin
baskı aygıtlarına –ki polis bu baskı aygıtlarının baĢında yer almaktadır- karĢı
baĢkaldırı kutsanarak farklı türde bir eğitilim gerçekleĢtirilmektedir. Bir baĢka
deyiĢle, Ana Akım-Sert Tutum ekonomik ve politik farklılıkları bulanık hale
getirirken, Behzat Ç. Dizisi‟nde bu kavramlar daha net sunularak, belirli politik
tutumlara sahip düĢük ve orta gelirli izleyicilerin olay örgüsünü ve dizi
karakterlerini içselleĢtirmesi ve gerçek dünyadan hiç de uzak olmadıklarını
düĢünmelerini sağlama yoluyla eğitilim yapılmaktadır. Kadınlar ise; Kültürel
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Göstergeler ÇalıĢmasının bulguları ıĢığında, Amerikan televizyonlarıyla bir
karĢılaĢtırma yapılacak olunursa, Behzat Ç. Dizisi‟nde farklı biçimde
eğitilimlenerek, bağımsız, çalıĢan ve iĢ hayatında üst düzey görevlerde bulunan,
güçlü ve en önemlisi de evli olmayan bireyler olarak sunulmaktadır. Bu da yeni
medyanın izleyiciler üzerinde yaratmıĢ olduğu „farkındalık‟ gerçeğinin bir
sonucu olarak, dizinin izleyici sayısını (reyting) artırmıĢtır.
VahĢi Dünya Sendromu temelinde, katillerin/suçluların tespiti için
görevleri gereği ev, ofis vb. kamusal olmayan alanlara giden polisler, polis
olmalarından kaynaklanan yaptırım güçlerini, birçok defa Ģiddete de baĢvurarak
kullanırlar. Gözaltı ve sorgulamalarda da benzer ve hatta artan bir Ģiddet
mevcuttur. ġiddetin gerçek/dıĢ dünyadakiyle aynı ölçekte sunulması, vahĢi
dünya sendromunu yeniden üreterek, izleyicileri bu bağlamda eğitimlemektedir.
Hedef izleyicinin „öteki‟ olduğu göz önüne alınacak olursa, zaten çeĢitli
nedenlerden ötürü birçok defa meĢrulaĢtırılmıĢ polis Ģiddetine maruz kalan
izleyici, bu Ģiddet seviyesinin abartılmadığı fikrini benimser. Mesajın içeriği ve
sunuluĢ biçiminin hedef izleyiciye doğru Ģekilde iletildiğini ve bu noktada arzu
edilen eğitilimin gerçekleĢtirildiğini söylemek mümkündür.
Cinayetlerin çözümlenmesi sürecinde Behzat Ç. ve ekibi birçok noktada
bürokratik ve yasal engellerle karĢılaĢmaktadır. Ayrıca, katiller de birçok kez
yasalar gereği hak ettikleri cezalara çarptırılmamaktadır. Eğitilimin en önemli
öğelerinden olan “Mutlu ġiddet” de bu noktada deveye girmekte ve ekip; katilin
yargılanması neticesinde alacağı cezayı, iĢlemiĢ olduğu suça kıyasla yetersiz
bulduğu için, gözaltında, sorgulama aĢamasında katile Ģiddet kullanmaktan
kaçınmamaktadır. Bu Ģiddet izleyicide eğitilimin bir sonucu olarak, adaletsiz
olan dünyada yaratılan öfkenin ve nefretin giderilmesi adına gerekli ve tatmin
edicidir. Ġzleyiciye bu Ģiddet dolaylı olarak onaylatılmaktadır.
SONUÇ
Bu çalıĢmada Behzat Ç. Dizisi‟ndeki Polis Ġmgesi Kültürel Göstergeler
bağlamında dizinin ana olay örgüsü ve karakterleri nitel yorumlama yöntemiyle
incelenmiĢtir. Gerbner ve arkadaĢlarının çalıĢmaları sonucunda elde ettiği en
önemli bulgulardan birisi, televizyonun eğitilimi egemen ideolojiyi dayatmak
adına Ģiddeti kutsayarak, mutluluğa ulaĢmanın en vazgeçilmez yolu olarak
sunmasıdır. Bir diğer bulgu ise, eğitilim sonucunda bireyler, vahĢi bir dünyada
yaĢadıkları ve ne yasaların ne de kamu düzenini sağlamakla yükümlü birimlerin
bu görevleri gerektiği gibi icra etmedikleri ya da yetersiz kaldıkları fikrine sahip
olduklarıdır.
ġiddet karĢısındaki çaresizlik hissi sonucunda, bireylerin polis teĢkilatına
olan güveni sarsılmaktadır. Behzat Ç. Dizisi‟nde de bahsedilen olgu iĢlenmekte
ve Ģiddeti meĢru kılacak eğitilim vahĢi dünya göstergelerinin kurgulandığı
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değerler dizisi dâhilinde gerçekleĢmektedir. Anaakım diğer televizyon dizilerine
kıyasla, kadın karakterlerin mesleki kodları ve kiĢisel hayatlarındaki tercihleri
noktasında ataerkil yapı ile olan iliĢkileri farklı bir Ģekilde kurgulanmaya
çalıĢılmıĢtır. Behzat Ç. Dizisi‟nde katillerin/suçluların yakalanması ve
cezalandırılması sürecinde, polis memurlarının uyguladıkları sözlü ve fiziksel
Ģiddet normalleĢtirilirken, egemen ideolojinin ve onun ideolojik ve baskı
aygıtlarının, ırklar, cinsiyetler ve politik tutumu olan bireyler üzerinde
uyguladığı Ģiddetin olumsuzlanması neticesinde bir eğitilimden bahsedilebilinir.
Behzat Ç. dizisi ekonomik temelde, polis memurlarının çok ağır ve stresli
çalıĢma koĢullarına rağmen yaĢadıkları maddi sıkıntıları izleyiciye
aktarmaktadır. Karakterlerin aslında dıĢ dünyadan bağımsız olmayan, ekonomik
zorluklar yaĢayan birer devlet memurları olduğu anlamı üretilir. Bu gerçeklik
üretimine paralel olarak da, yaĢanan bunca maddi ve manevi sıkıntının yanında,
vahĢi dünya karĢısında çoğu kez çaresiz kalan polis memurları üzerinden, dıĢ
dünyanın gerçekten daha vahĢi olduğu eğitilimi yapılmaktadır. Böylece, yine
Gerbner‟in vurguladığı gibi; televizyon dıĢ dünyanın bir yansıması değil,
dünyanın kendisi olarak sunulmaktadır.

86

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

KAYNAKÇA
1. Agee, K. W., Ault, H. P., Emory, E. (1985). Introduction to Mass
Communication. New York: Harper &New Publications.
2. Baran, S. J. (2004). Introduction to Mass Communication: Media Literacy
and Culture. New York: McGraw Hill.
3. Chandler,
D.
(2013).
Cultivation
Theory,
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/cultiv.html, EriĢim Tarihi:
28.12.2013.
4. Edelstein, A. S. (1982). Comparative
California: Sage Publications.

Communication Research.

5. Erdoğan, Ġ. ve Alemdar, K. (2002). Öteki Kuram. Ankara: Erk Yayınları.
6. Gerbner, G. (1994). “Reclaiming Our Cultural Mythology”, In Context.
Vol:38. Langley, Usa: Context Institute. 40-41.
7. Hedinson, E. ve Windahl, S. (1984). “Cultivation Analysis: A Swedish
Illustration”, Cultural Indicators: An International Symposium, Ed: G.
Melischek, K.E.Rosengren, J.Stappers, Viyana:Österreichische Akademie
Der Wissenschaften.
8. McQuail, D. Ve Windahl, S. (1997). Kitle İletişim Modelleri. Çev: Konca
Yumlu. Ankara: Ġmge Kitabevi.
9. Rejinders, N. Ve Bouwman, H. (1984). “Cultural Indicators: Some States
Of Art, Cultural Indicators: An International Symposium, Ed: G.
Melischek, K.E.Rosengren, J.Stappers, Viyana:Österreichische Akademie
Der Wissenschaften.
10. Rosengren, E. K. (1984). Cultural Indicators For The Comparative Study
Of Culture”, Cultural Indicators: An International Symposium, Ed: G.
Melischek, K.E.Rosengren, J.Stappers, Viyana:Österreichische Akademie
Der Wissenschaften.
11. Tamborini, R., Zillmann, D., Bryant, J. (1984). “Fear and Victimization:
Exposure to Television and Perceptions of Crime and Fear”.
Communication Yearbook 8. London: Sage Publications.
12. Vivian, J. (1991). The Media of Mass Communication. Amerika: Allyn and
Bacon Publications.
13. Wright, C. H. (1986). Mass Communication: A Sociological Perspective.
New York: Random House.
14. Yumlu, K. (1994). Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları. Ġzmir, Ege
Üniversitesi Yayınları.
87

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

88

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

“HAYDAR HAYDAR” ADLI TÜRKÜNÜN TÜRK HALK
MÜZĠĞĠNDEKĠ YERĠ VE ÖNEMĠ
Metin EKE
ÖZET
Türküler, konularına ve yöresel özelliklerine göre farklı isimler alırlar.
“Haydar Haydar” olarak bilinen Türkü, Bağlama için yazılmıĢ bir eser olup
“Konçerto” özelliği gösterir. Türkünün saz bölümü söz bölümüne nazaran daha
uzundur. Saz bölümü, ancak usta bir sanatçı tarafından icra edilebilir.
Türkünün müzikal türü “DeyiĢ”dir. Konusu itibarı ile Tasavvufi bir
özellik gösterir. Türkünün ismi olarak bilinen ve nakarat kısmında söylenen
“Haydar” sözü dini anlamda dertlere derman, yardıma çağırılınca gelen,
keramet ve mucizat sahibi, ermiĢ, gözle görülemeyen ulu bir kiĢidir. Bestecisi
Ġstanbul‟a geldiği zaman maddi anlamda çok sıkıntılar çekmiĢ ve derman
bulmak ümidi ile bu türküyü bestelemiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Türkü, Bağlama.

SIGNIFICANCE OF THE FOLK SONG "HAYDAR HAYDAR"
IN TURKISH FOLK MUSIC
ABSTRACT
The ballads take their names from their theme and regional
characteristics. The ballad known as “Haydar Haydar” which is written for
Baglama has its own specifications as a concerto. The instrumental part of this
melody is seemingly longer than the recitation one that can only played with
just an experienced Baglama performer.
Its musical style is “DeyiĢ”. Its verbal theme represents “Tasavvuf”
characteristics which is called “mysticism and sufism” in English. The name of
the ballad “Haydar” which is repeated during the melody conveys a religious
sense as the cure for desease, source of relief, emerging at the time of calling
for help, miracle and wonder and a great invisible one. Its composer has
encountered with poverty on his arrival to Ġstanbul. This melody has been
inspired to him as looking for devine help to get rid of the hardship of life.
Key Words: Music, Ballad, Baglama.
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SIGNIFICANCE OF THE FOLK SONG "HAYDAR HAYDAR" IN
TURKISH FOLK MUSIC
Turkish folk music is a kind of Modal music (based on Rank)
representing Turkish Folks sensations and thoughts which is expressed via the
melody as monophonic structure. Turkish Folk Music is a kind of traditional
music which has been created by the elements of all situations regarding the life
span of regional people inhabiting Turkey like love, nature, death, loneliness,
bravery, separation, hunting and dance etc. penetrating into Turkish Folk Music
(THM) structures. Turkish folk melodies are usually called “Türkü” (Ballad in
English).
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.
Türkü are folk poems that occupy an important place in Turkish folk
music. Generally comprising slices of life; and containing such subjects as
nature, religious belief etc., they are usually sung by people who have gone
through a common experience or by relatives of one who has died. According to
their local styles and subjects, türkü may be referred to by other names such as
deyiş, semah, zeybek, halay, karşılama, teke zotlatması, hora, bar, ağıt, etc.
In the songs of folk minstrels, such poems containe such subjects as
advice and warnings, and faith; in zeybeks, themes of bravery, rebellion against
injustice, heroism and patriotism; in semahs, religious subjects; in karĢılamas,
dance; in bozlaks, an emotional cry; in songs of exile, themes of separation,
exile and longing; in laments, the subject of death and loss.
The chief characteristics of Turkish Folk Music are as follows:
1- Being anonymous,
2- Different performing styles based on the region,
3- Depth in the time and width in the place,
4- Related to the real life,
5- Facility in its learning,
6- It has been transmitted by traditional ways like oral, having it by heart,
masters to apprentices, etc (Tüfekçi, 1998).
Each region has its own specific characteristics performing style. This
specification is called „Tavır‟. Tavır refers to playing style by the instrument. It
is a term referring to the structures of the melodies dedicated to a special region.
It is used for the whole category as well as the distinct branch of the instruments
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like, Bağlama Tavrı, Kaval Tavrı, Kemane Tavrı, Sipsi Tavrı, etc. these are
Turkish Folk Music instruments. Tavır in Bağlama refers to the specific tidiness
and dance of plectrum throughout the strings while performing the regional
characteristics.
One of the THM‟s another characteristic is the singer‟s performance
vocal technique which is called “Hançere Teknikleri” dedicated to the specific
territories which has come up parallel to the dialects and the accent that is
“Ağız” and structure of the melody of the regional songs.
“Ağız” is the different dialectical branches of language as a result of
lingual diversity based on the geographical aspects like Erzurum Ağzı, Arguvan
Ağzı, Rumeli ağzı, Karadeniz ağzı, KırĢehir ağzı, Gaziantep ağzı and Burdur
ağzı etc. are called regarding the name of the areas (Ergin,1998).
Turkish Folk Music forms are fallen into several categories:
1- Kırık Hava: This kind of folk Music consists of defined characteristics
of the mode of folk songs.
2- Uzun Hava: This type has defined characteristics and is based on
melodical rhythm and doesn‟t have any regular patterns but has its own
features.
3- Karma Hava: This type contains both the features of Kırık Hava and
Uzun Hava. This kind of songs in general starts with a form of Kırık
Hava that is instrumental and continues orally in a free way.
Haydar Haydar Ballad covers a Sufism characteristic regarding its
prose.The style of the ballad is called “DeyiĢ”. The other kinds of ballad
versions expressing Sufism characterics are called Semah and Ġlahi. These kinds
of ballads have spontaneously been composed by some ancient minstrels like
Pir Sultan abdal, Yunus Emre, ġah Hatayî, Fuzulî, Teslim Abdal, Erzurumlu
Emrah, Kul Himmet, etc. …..
Haydar Haydar is a music piece for Bağlama exemplifying concerto
characteristics. Its instrumental part can only be played by professional skilled
Saz players so that most of the players consider it as a criterion of skill
competition and better playing abilities.
The instrumental part of the mentioned song comprises 2/4, 5/8, 9/8 and
10/8 rhythmic patterns, whilst its vocal part consists of just 10/8 ones.
The very important point which makes it predominant among other
ballads is the fact that when there is a modification in the rhythmic pattern, the
ranks and intervals change and from the other side its 9/8 pattern is
accompanied with the chords with its sensible and fifth interval, and this makes
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it more colourful and elaborated. Special kinds of plectrum techniques (Tarama,
Takma) and finger positions (Çekme) are used in its performance.
Some aspects like instant fifth interval modulation from the tonic and the
combinations of plectrum like 1/16 and 1/32 time signature parts at the
framework of the rhythmic structures help it to be more dynamic.
Turkish folk music is modal in nature. Modal music exists in particular
types borne of the course of the melody based on these types; and is generally
monophonic in nature (Tura, 1987, s.294). In Turkish folk music, there are
many different scales which express its modal nature. These scales are used to
determine the songs melodic structures, and are similar to the makams of
Turkish music. Makams are a set of tones formed of perfect fourths and perfect
fifths. The modal structure of some folk songs has been analyzed in terms of
Turkish makams.
The rank structure of “Haydar Haydar” goes under the Nikriz and
Nihavent rank structures existing in the Turkish music classical rank
categorization.
From its literal point of view its prose metre style is 11 syllables poem
style which is called „‟ KoĢma‟‟. The poem of “Haydar Haydar” has been
written by AĢık Sıdkı who is one of the ancient minstrels.
The English translation of the poem of “Haydar Haydar” is as follows:
On dört bin yıl gezdim pervanelikte,
Sıdkı ismin duydum divanelikte,
Ġçtim Ģarabını mestanelikte,
Kırkların Cem‟inde dara düĢ oldum.
I circulated and explored the butterfly land more than 14,000 years,
I heard the name of Sıdkı at the mad lands*,
I had the saint wine at the drunk land,
I fell in love with the 40s members,
Güruhu naciye özümü kattım,
Adem sıfatından çok geldim geçtim,
Bülbül oldum firdevs bağında öttüm,
Bir zaman gül için zara düĢ oldum.
*

In Sufism the madness is such a stage in which one can attach to the God and its Origin.
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I devoted myself to the rescue team,
I am acquainted with Adam‟s character,
I turned into a nightingale singing at the gardens of the heaven,
Just for a flower, crying and demanding.
The name of Haydar as a title of the ballad represents the famous one
who is the healer, assistant for the poor, owning the bravery, tenderness and
magical power, invisible and saint.
Its composer encountered with several difficulties when arrived at
Istanbul and composed it hoping to be healed and recovered. He gained fame
because of this ballad and no one can separate his name with Haydar Haydar.
The composer of Haydar Haydar Ali Akber Çicek was born in Erzincan
in 1935 and passed away at 26.04.2006.
He was a skilled Saz performer and singer who gave all his life to
Turkish folk music and gave several concerts throughout the world like
Germany, Belgium, Netherlands, France, United States of America and Canada.
He mentioned an interesting occurrence during my interview with him in
Istanbul Radio station in 22.11.1993 which is as follows:
He gave a concert in Texas University by the aid of Turkish ministry of
culture in 1992. One of the professors there explained him a body of knowledge
about the prose of “Haydar Haydar” at the end of concert for his surprise:
“Human being has come from the universe and been formed in the body of
mother and finally witnessed the world”. He added “You are trying to clarify
this in DeyiĢ philosophy, Are not you?” Ali Ekber Çiçek remained astonished
there. The professor continued: “You flew here by the Pan American Airline.
You passed over the oceans, mountains, forests, etc. You were aware of this by
just saying “On dört bin yıl gezdim pervanelikte…i.e. fourteen thousand years
last my journey at the butterfly land ...” you had already known all of these
before even steping on this world. The unity, kindness, philanthropic feelings,
have already reached here with Alevism” (Çiçek, 22.11.1993).
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YEREL SEÇĠM PROPAGANDALARINDA KULLANILAN
YÖNTEMLER ĠÇERĠSĠNDE YERALAN YAZILI BASININ DĠĞER
YÖNTEMLERE GÖRE PSĠKOLOJĠK ALGIDAKĠ KALICILIĞI
ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
Hicabi ARSLAN
ÖZET
Yerel seçimlere katılacak olan adayların kendilerini bu sürece nasıl
hazırladıkları ve hangi aĢamalardan geçtikleri seçmenler açısından oldukça
önemlidir. Bu nedenle özellikle 2009 ve 2014 yerel seçimlerine iliĢkin olarak
adayların ve partilerinin kullandıkları yöntem ve enstrümanların seçmenler
tarafından nasıl karĢılandığı ve seçim sonuçlarına nasıl yansıdığının tespiti için
210 denek ile 10 sorudan oluĢan bir anket çalıĢması yapılmıĢtır. Alınan
cevapların yapılan istatistikî değerlendirmeleri bize hangi yöntemin daha kalıcı
ve sağlıklı olduğu yönünde ıĢık tutmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Yerel seçim, Aday, Seçmen, Anket

PRINT MEDIA'S PERMANENCE ON PSYCHOLOGICAL
PERCEPTION COMPARED TO OTHER METHODS USED AS
LOCAL ELECTION PROPAGANDA
ABSTRACT
How candidates who participate in local elections prepare themselves to
the process and which stages they go through are important among voters.
Therefore, especially related with the local elections in 2009 and 2014, this
study aims to determine voters' perception of the methods and the instruments
of candidates have used and implied. Also how this reflects to the results of the
election was examined. The study includes a survey consisting 10 questions
with 210 samples. The statistical evaluations of the answers enlightened us
about which method is more healthy and permanent.
Key words: Local election, Candidate, Voter, Survey
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GĠRĠġ
Propaganda stratejileri ve politik kampanyalar bugün pazarlama
disiplininin önemli bir dalı haline geldi. Deneyimli ya da deneyimsiz tüm
adaylar bilimsel propaganda çalıĢmalarına temel oluĢturacak ilkeler ve
yöntemler belirledi ve denedi.
Seçimlere katılacak olan binlerce aday, propaganda tekniklerini daha
önceden keĢfetmiĢ kıdemliler, hatta bu iĢin bilimsel tarafına yönelmiĢ yeni
kuĢak siyasetçiler herkes kendi kabul görmüĢ yöntemiyle yarıĢa giriyor.
Yerel yöneticilik gibi “birey ağırlıklı” tercihlerin öne geçtiği seçimlerde
sadece partiler değil, bireylerin “kiĢiliği” de yarıĢacak. Toplum psikolojisini
kavramıĢ adaylar bu seçime bir adım önde girecekler. Çünkü siyaset
propagandası el yordamıyla yapılan ve bilimsel çizgiden uzak taklit faaliyeti
olmaktan çıkıp siyaset iletiĢimi danıĢmanları ve ajanslarının yön verdiği bir
sürece doğru yol almaktadır.
“20.yüzyılda seçim psikolojisi diye bir kavram ortaya atıldı. Önce
Amerikalı Melwin Lawrence De Fleur ve çok daha sonra da John Brehm bu
ayrıntıyı bilimsel olarak incelediler. 1890‟larda Fransız Gustave Le Bon‟un
„Yığınların Psikolojisi‟ kuramını dikkate alan siyasal propaganda teknikleri
1.Dünya SavaĢı sırasında Ġngilizler; 2.Dünya SavaĢı sırasında da Almanlar
tarafından geliĢtirildi. Weber, Durkheim ve Freud‟un görüĢlerini esas alan
iletiĢim kuramcıları çok daha bilimsel içerikte yeni teknikler geliĢtirdiler. Soğuk
SavaĢ ve onu izleyen dönemde Amerikalılar bu iĢin uzmanı oldular.
(Mimdap.org.27.12. 2008)
Tek baĢına yeterli bir Ģart olmamakla birlikte seçimler demokratik bir
siyasal düzenin en önemli araçlarından biridir. Demokratik ülkelerde toplumun
kaderini ilgilendiren genel kararlar alacak temsilciler, özgür seçimler aracılığı
ile belirlenir. Seçimlerin aynı zamanda siyasal partilerle seçmenleri bir araya
getirerek siyasal partilerle seçmenler arasında iletiĢim kurmak ve etkileĢim
sağlamak gibi önemli iĢlevi de vardır.
BaĢta Amerika olmak üzere Uzakdoğu ve Avrupa‟da gerçekleĢen seçim
kampanyaları klasik propaganda yöntemlerinin artık devrini doldurduğunu
gösteriyor. Kampanya sırasında kullanılan ve “psikolojik algı” deneyleriyle
kanıtlanmıĢ propaganda gereçleri de yeni sürece katkı sağlamaktadır.
Bu nedenle iletiĢim yöntemleri ve iletiĢim teknolojileri çok önemli
olmaktadır. Ġnsanların sahip oldukları bilgi, düĢünce ve tutumlarını aktarma
süreci olan iletiĢim, kültürün diğer insanlarla ve topluluklarla paylaĢılması
sürecine hizmet eder.
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Ġki insanın yüz yüze karĢılıklı konuĢmasıyla baĢlayan iletiĢim insan
nüfusunun artması ile yetersiz hale gelmiĢtir. (Bal, M., 2012) Toplumlar halinde
yaĢama daha fazla bilgi edinme ihtiyacı doğurmuĢ bu durum da baĢta haber
alma olmak üzere tüm iletiĢim kanallarını kullanmaya teĢvik etmiĢtir.
Demokratik toplumlarda siyasal iktidarın yapılanmasına yön veren en
önemli faktör siyasal hayata katılma davranıĢıdır. Siyasal katılımın en basit
Ģekli ise seçimlerde oy kullanmadır. Oy kullanma, demokratik sistemin
iĢlerliğinin etkin bir Ģekilde sürdürülebilmesini sağlayan önemli bir yoldur.
Bireyler seçimlerde oy kullanırken vatandaĢlık görevlerini yerine getirmenin ya
da insan olarak en temel haklarından birini kullanmanın ötesinde bir siyasi
davranıĢ sergilemektedirler.(Negiz, N & Akyıldız, F. 2012/15).
Seçmen kavramıyla, kendisine genel ya da yerel seçimlerde oy kullanma
hakkına yani seçme yeterliliğine sahip kiĢiler anlatılmaktadır. Seçmen kitlelerini
oluĢturan insanların siyasal konulardaki görüĢ ve düĢünceleri onları bir siyasal
davranıĢ biçimine yönlendirmektedir. Bireyler bazen sadece oy vererek siyasete
katıldıkları gibi bazen de üst düzeyde örneğin parti adayı olmak gibi
faaliyetlerde bulunarak da siyasete katılabilmektedir.
GeliĢen teknoloji ile birlikte medyanın toplumsal yaĢamı etkilemedeki
gücünün artması, siyaset ve medya arasındaki iliĢkiler ağının da karmaĢık bir
yapıya bürünmesine neden olmuĢtur. Medyanın kitleye dönük doğası siyaset
kurumunun en çok önem verdiği konu olmuĢ, medya ve siyaset iliĢkisinde
siyasal mekanizmaların daha fazla sürece dâhil olmalarına neden olmuĢtur.
Özellikle toplumsal destek arayıĢında olan siyasal örgütlenmeler ve gruplar,
medya üzerinden kendi değer yargılarını ve fikirlerini topluma aktarmak için
medyanın olanaklarını kullanmıĢlardır. Bu süreç medya ve siyaset iliĢkisinde,
medya içeriğinin siyasallaĢmasına neden olurken; medya örgütlenmelerinin de
siyasal pozisyonlar alarak, belirli siyasal kimliklere bürünmelerine sebep
olmuĢtur. Medya artık kamuoyunu güdümleyen bir araç olmuĢ aynı zamanda
medyadan kamuyu edilgin tüketiciler haline getiren bir aygıt olarak söz
edilmeye baĢlanmıĢtır (Tokgöz,O., 2008: 206).
Seçmenlerin seçim süreci içerisinde veya daha öncesinde verdikleri
kararlar veya tercihler çok çeĢitli değiĢkenlerin etkisi altında kalabilmektedir.
Siyasi partiler propaganda adı altında yaptıkları faaliyetler ve çalıĢmalarla
seçmenleri kendi partileri lehine etkilemeye çalıĢmaktadırlar. Siyasal partilerin
çeĢitli araçlarla yürüttükleri seçmeni etkileme faaliyetleri siyasal propaganda
kavramıyla ifade edilmektedir.
Propaganda teriminin ilk kez 1622 yılında Roma Katolik Kilisesi
tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Protestan kiliselerinin ortaya çıkmaya
baĢladığı zamana rastlayan bu dönemde Katolik Kilisesi, öğretilerine karĢı
gelenleri propaganda yoluyla “yola getirmeyi” amaçlıyordu. Galile‟nin “dünya
güneĢin etrafında dönüyor” savını Katolik Kilisesi, öğretilerine aykırı bulunca,
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Galile 1633 yılında Engizisyon mahkemesinde yargılandı ve mahkûm edildi.
Galile, bu bilimsel iddiasından zorla vazgeçirildi. Propagandanın “doğru
olmayacağı” yönündeki genel kanının kökeninin de buraya dayandığı ifade
edilmektedir. (Baltacı, C.& Eke,E., 2012/4-1)
Yerel yönetimler, siyaseti belirlemede ve yerel demokraside önemli
sorumluluklara sahiptir. Bu kuruluĢlar, bütün ülkelerde kamu yönetiminin
vazgeçilmez unsurlarını meydana getirmektedir. Bir ülkedeki demokrasinin
düzeyini, o ülkedeki yerel yönetimlerin gücü ve etkinliğine bakarak söylemek
mümkündür.
Yerel yönetimler, yerel hizmetlerde verimliliği ve etkinliği sağlamada
vazgeçilmez kuruluĢlardır çünkü yerel yönetimler günlük yaĢamın bugünü ve
yarını için özel bir öneme sahip birçok kararın alındığı, uygulamanın yapıldığı,
ülkelerin ekonomik, politik ve hukuksal yapıları içinde önemli yer tutmaktadır.
Yerel yönetimler, halkın beklentilerine yönetimin daha çabuk cevap
vermesini sağlamaktadır. Yerel demokrasi ise ulusal ölçekteki demokratik
yönetimin temelini oluĢturmaktadır. Batılı ülkeler, demokrasi anlayıĢlarının bir
gereği olarak, temsili nitelikteki yerel kuruluĢları ve yerel özerklik ilkesini
geliĢtirirken; Doğu Avrupa ülkeleri de temsili halk komiteleri hiyerarĢisi
kurarak, pratiklerini geliĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. Gerçek demokrasi ancak yerel
malzemelerle ve aĢağıdan yukarıya doğru, tabanın demokratik yönetime
bağlılığına ve katılımına dayalı bir biçimde oluĢturulması ve sürdürülmesi ile
mümkündür.
Yerel seçimler, nasıl bir yerel demokrasi istendiğinin ve hangi somut
politikaların hayata geçirilmesinin talep edildiğinin öncelikli ve detaylı bir
Ģekilde vurgulandığı bir zemin olmalıdır. Bu sebeple halkın yerel yönetimlere
nasıl katılacağı önemli bir konudur. Fakat yerel seçimleri eleĢtiren bazı
görüĢlere göre, yerel yönetimler konusunda önemli niceliklere ulaĢılmasına
rağmen, seçim ve temsil anlamındaki siyasal boyut, hep yönetsel olanın
arkasında kalmıĢtır. Yerel seçimler, her dönemde ulusal seçimlerin
gölgesindedir. Seçmenin yerel seçimlerde çoğunlukla adaylara değil partilere
göre oy vermesi de bu durumun açık bir göstergesidir. Bu bağlamda yerel
seçimlerde, siyasi partilerin konumunun ve iĢlevlerinin önemli olduğu
söylenebilir. (Tanyıldızı, N.Ġ., & Karatepe, S., 2011-2/1)
Kitle iletiĢim araçları toplumun gözcüsü, temsilcisi gibi rollerin yanında
bir de bilgilendirme rolüne sahiptir. Bu rol genellikle kendini ifadeyi
kolaylaĢtırma, kamusal aklı ileriye götürme ve toplumun kendi geleceğini
ortaklaĢa belirlemeye olanak tanıma açılarından tanımlanmaktadır Seçim
dönemlerinde yürütülen siyasal kampanyalara bağlı olarak, siyasi partiler
yapılan çalıĢmalarının medyada yer almasını sağlamak için değiĢik seçenekler
kullanarak, basına bilgi sunmaktadır (Devran, 2004: 268) Bu açıklama ve
faaliyetler kitle iletiĢim aracılığı ile geniĢ kitlelere ulaĢtırılmaktadır.
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Basının etkisi ve gücü göz önünde bulundurulduğunda, kamuoyunu
yansıtan ve oluĢturulmasına katkıda bulunan basının en önemli sorumluluğu
haberi, bilgiyi gerçeğe en yakın biçimde aktarmaktır. Ancak, siyasi ve
ekonomik baskılar, kurumsal ve kiĢisel etkenler, zaman zaman ahlaki
sapmaların yaĢanmasına ve bireylerin en temel hakkı olan iletiĢim hakkı ve
özgürlüğünün sekteye uğramasına sebep olabilmektedir. (Ayten, A., 2013/1, 44,
1-17)
Yazılı ve basılı araçların kullanımı halkla iliĢkiler tarihi boyunca
vazgeçilmez bir nitelik taĢımaktadır. Matbaanın icadından bu yana, basılı
araçların geçirdiği evrim, okumayı kitlesel hale getirirken halkla iliĢkilerin de
önemli bir aracı haline gelmiĢtir.
Yazılı basın toplumsal yaĢamın bir parçası olarak toplumsal yaĢama
birçok açıdan etkilidir. Basının çevreyi temizlemek, nükleer silahlanmayı
önlemek, sahte politikacıları yerinden etmek, fakirliği azaltmak gibi daha birçok
sayılamayacak konu üzerinde toplumu harekete geçirme gücü bulunmaktadır.
Genel olarak siyasi partiler tarafından kullanılan siyasal propaganda
faktörleri veya diğer bir ifadeyle propaganda araçları temel olarak beĢ baĢlık
altında ele alınabilmektedir. Bunlar; seçim kampanyaları, kamuoyu
araĢtırmaları, yüz yüze oy toplama teknikleri, kitle iletiĢim araçları ve parti
toplantıları (mitingler, açık hava toplantıları v.b) olarak özetleyebiliriz.
Aynı zamanda etkili bazı propaganda malzemelerinden daha söz
edilebilir. Bunlar; SeçilmiĢ binaları dev görüntülerle giydirmek, vaatleri üç
boyutlu hale getirmek (simgeleĢtirmek), ev ziyaretleri için ĢaĢırtıcı armağanlar
geliĢtirmek, gazete eklerine önem vermek, tır benzeri taĢıtlarla gövde gösterisi
yapmak, görselliği ön planda tutan elektronik gösteri merkezleri kurmak,
projeleri benzetim (simülasyon) tekniği ile somutlaĢtırmak, örnek olacak bir
icraata baĢlamak, sorunları görsel malzemelerle öne çıkarmak ve küçük
ayrıntılara dikkat etmek Ģeklinde sıralayabiliriz.
AMAÇ VE YÖNTEM
Konusu
“YEREL
SEÇĠM
PROPAGANDALARINDA
KULLANILAN YÖNTEMLER ĠÇERĠSĠNDE YERALAN YAZILI
BASININ DĠĞER YÖNTEMLERE GÖRE PSĠKOLOJĠK ALGIDAKĠ
KALICILIĞI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME” olarak seçilen
çalıĢmaya; 2009 ve 2014 yılı yerel seçim kampanyalarını karĢılaĢtırmalı bir
yöntem ile 210 denek üzerinde gerçekleĢtirilen ve 10 sorudan oluĢan bir
araĢtırma çerçevesinde ele alınmıĢtır.
AraĢtırmada 2009 yerel seçimlerinde siyasi partiler, aday adayı ve
adaylar, tarafından tercih edilen yöntemlerin yanı sıra; 2014 yılı yerel
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seçimlerinde bilinen yöntemler ilaveten 3 yıldan beri yoğun olarak kullanılan ve
“sosyal medya” olarak ifade edilen internet de dâhil edilmiĢtir. (Facebook,
twitter v.b.)
Böylece seçim kampanyalarında bilinen ve kullanılan yöntemlerin
birçoğunun araĢtırma kapsamına alınması ve sonuçlarının tartıĢılması mümkün
olmuĢtur.
ÇalıĢmanın amacı; siyasi propaganda faaliyetlerinin en önemli ve
etkililerinden olduğu kabul edilen kitle iletiĢim araçlarından hangilerinin seçim
dönemi öncesi, seçim dönemi ve seçim dönemi sonrası daha yoğun olarak
kullanıldığı ile bunların psikolojik algıdaki kalıcılığı ile bunun seçmen
davranıĢları üzerindeki etkisi olarak belirlenmiĢtir.
Yazılı materyaller arasında gazeteler, dergiler, kitaplar, broĢürler vb. yer
almaktadır. Ancak gündemin uzun süreli takibini sağlayan ve kalıcı etki bırakan
gazeteler ön plana çıkarken diğerlerinin etkisi ise daha sınırlı kalmaktadır.
Görsel-iĢitsel iletiĢim araçlarından televizyon; anlık olan etkileme gücünü
arttırırken, onu iĢitsel araçlardan radyo takip etmektedir.
Birkaç yıldan beri gücü ve popülaritesi giderek arttıran internet yolu ile
sağlanan iletiĢim ve internet haberciliği, adayların tanıtımlarına kurdukları web
siteleri, facebook, twitter, instagram vb. sosyal medya enstrümanları ile katkı
sağlamaktadır. Son olarak ise propaganda çalıĢmalarında siyasi partilerce,
özellikle seçim dönemlerinde yoğun olarak kullanılan açık hava ya da kapalı
ortam parti toplantıları eklenebilir.
YÖNTEM VE BULGULAR
Yapılan çalıĢmada siyasi propagandada yoğun olarak kullanılan araçların
seçmen üzerindeki etkisinin nasıl sonuçlandığı üzerinde durulmuĢtur.
Anketin hazırlanıĢı: Ulusal ve yerel yayın yapan gazeteler, dergiler, basın
duyuruları, partilerin seçim propagandaları, el ilanları, afiĢler, radyo
programları, televizyon programları, internet üzerinden yapılan tüm yayınlar
(internet haberciliği, twitter, facebook vb.sosyal medya iletiĢimi) aday web
siteleri, sms, mms gibi iletiĢim yollarının tümünü kapsayan bir soru seti
hazırlanarak katılımcılara sorular yöneltilmiĢtir.
YaĢ aralığı 18-55 olan 50 üniversite öğrencisi, 100 rastgele seçilmiĢ
seçmen, 40 özel ve kamu kurumu çalıĢan ve yöneticisi, 10 seçimlere katılan
aday adayı ve aday son olarak da 10 siyasi parti seçim kampanyası sorumlusu
olmak üzere toplam 210 denekle yapılan ankette alınan yanıtlar istatistiki olarak
değerlendirilmiĢtir.
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1. Adayların En Etkin ĠletiĢim Kanalı Tercihi
AĢağıda farklı baĢlıklar altında hazırlanmıĢ ancak içerik olarak benzer 3
tablonun sonuçları incelendiğinde toplam yüzdeler ile ifade edilir ise;
Gazetelerin %93.81, Televizyonun %87.16, Ġnternetin %70.48, Dergilerin
%26.65 ve Radyonun ise 21.90 oranı ile toplam 210 denek üzerinden oransal
olarak değerlendirildiğinde Gazete baĢlığının etkinliğini koruduğu
gözlenmektedir.
Tablo 1. Etkili ĠletiĢim Kanalının Belirlenmesinde Seçmen Tercihi Etkisi
ĠletiĢim kanallarından hangisi yerel seçimlerde Sayı
aday olan kiĢilerin kendini ifade ettiği en uygun
ve kalıcı yöntemdir?

Yüzde
(%)

Gazeteler

70

33.33

Dergi, Basın Duyurusu, El Ġlanı, AfiĢ v.b.

15

7.14

Televizyon

60

28.58

Radyo

10

4,76

Ġnternet (Sosyal Medya- e posta-web siteleriFacebook-Twitter v.b.)

55

26,19

210

100

Toplam

GörüĢüne baĢvurulan deneklerden %33.33‟ü Gazeteler,
%28.58‟i
Televizyon, %26.19‟u Ġnternet, %7.14‟ü Dergi vb., %4.76‟sı ise Radyo
tercihinde bulunmuĢtur. Öncelikli tercihin yazılı basın araçlarından gazete
olduğu görülmektedir.
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Tablo 2. Adayın Tanınmasını Sağlayan ĠletiĢim Kanalı Tercihi Etkisi
Yüzde
Desteklediğiniz siyasi parti ve onun gösterdiği Sayı
(%)
adayı hangi iletiĢim kanalı ile daha detaylı ve
kalıcı olarak tanıdınız?
Gazeteler
62
29,52
Dergi, Basın Duyurusu, El Ġlanı, AfiĢ v.b.
19
9.04
Televizyon
58
27.62
Radyo
21
10
Ġnternet (Sosyal Medya- e posta-web siteleri50
23.82
Facebook-Twitter v.b.)
Toplam
210
100
GörüĢüne baĢvurulan deneklerden %29.52‟si Gazeteler,
%27.62‟si
Televizyon, %23.82‟si Ġnternet, %10‟u Radyo, %9.04‟ü ise Dergi v.b.
tercihinde bulunmuĢtur. Öncelikli tercihin Gazetelerden yana olduğu
görülmektedir.
Tablo 3. Aday Belirleme Sürecinde ĠletiĢim Kanalı Tercihi Etkisi
Aday adayı ve aday belirlenirken siz bu süreci hangi Sayı
iletiĢim kanalından takip ederek bilgi sahibi oldunuz?
Gazeteler
Dergi, Basın Duyurusu, El Ġlanı, AfiĢ v.b.
Televizyon
Radyo
Ġnternet (Sosyal Medya- e posta-web siteleri-FacebookTwitter v.b.)
Toplam

Yüzde (%)

65
22
65
15
43

30.96
10.47
30.96
7.14
20.47

210

100

GörüĢüne baĢvurulan deneklerden %30.96‟sı Gazeteler,
%30.96‟sı
Televizyon, %20.47‟si Ġnternet, %10.47‟si Dergi vb., %7.14‟ü ise Radyo
tercihinde bulunmuĢtur. Bu kez hem Gazetelerin ve hem de Televizyonun eĢit
ağırlıkta bir oran yansıttığı görülmektedir.
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2. Adayların Mesajlarının Ġçeriği, Yöntemi ve Beklentilere Etkisi
AĢağıda farklı baĢlıklar altında hazırlanmıĢ olan 3 tablonun sonuçları
incelendiğinde; deneklerin %30.95‟nin adayların seçmiĢ olduğu yöntemleri
Yeterli bulduğu, %29.52‟sinin Daha Uygun ve detaylı bir içerik beklediği,
%26.19‟unun ise Beklentilerle örtüĢmediği Ģeklinde görüĢ belirttikleri
gözlenmektedir.
Tablo 4. Adayların Mesajlarının Ġçeriği Etkisi
Adayların mesajlarının inandırıcılığı için seçtiği Sayı Yüzde
(%)
yöntemin içeriği sizce anlaĢılır ve yeterli midir?
Yeterli
65
30.95
Daha detaylı olabilirdi
55
26.19
Çok karmaĢık buldum, anlaĢılmıyor
40
19.04
Yeterli değil
30
14.28
Fikrim yok
20
9,54
Toplam
210
100
Adayların Yerel Seçim ÇalıĢmaları kapsamında görüĢüne baĢvurulan
deneklerden %30.95‟i Yeterli bulmuĢ, 26.19‟u Daha Detaylı bir beklentide,
%19.04‟ü Çok KarmaĢık bulmuĢ, %14.28‟i Yeterli Değil diyor, %9.54‟ü ise
Fikrim Yok diyerek görüĢ belirtmemiĢtir.
Tablo 5. Adayların Mesajlarının Yöntem Etkisi
Yüzde
Adayın yaĢı, cinsiyeti, mesleği v.b. özellikleri, Sayı
(%)
takip ettiği propaganda yöntemleri ve içerikleri
ile karĢılaĢtırıldığında sizce uygun mudur?
Uygun
56
26.66
Daha uygun bir içerik olabilirdi
62
29.52
Adayın tanıtımı ve vaatleri parti propagandasını
45
21.42
gölgelemiĢ
Uygun bulmadım
22
10.50
Fikrim yok
25
11.90
Toplam
210
100
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Adayların Yerel Seçim ÇalıĢmaları kapsamında görüĢüne baĢvurulan
deneklerden; aday-içerik-yöntem üçlemesine iliĢkin olarak %29.52‟si Daha
uygun bir içerik talep etmiĢ, %26.66‟sı Uygun bulmuĢ, %21.42‟si Parti
propagandasını gölgelediğini belirtmiĢ, %10.50‟si Uygun bulmamıĢ, %11.90‟ı
ise Fikrim Yok diyerek görüĢ belirtmemiĢtir.
Tablo 6. Adayların Mesajlarının Beklentilerle ÖrtüĢmesi Etkisi
Adayınızın
söylemleri
ve
vaatleri
beklentileriniz ile örtüĢüyor mu?

sizin Sayı

Yüzde
(%)

ÖrtüĢüyor

52

24.76

ÖrtüĢmüyor

55

26.19

Adayın tanıtımı vaatleri gölgede bırakmıĢ

48

22.85

Çok fazla siyasi söylem taĢıyor icraat yok

37

17.61

Fikrim yok

18

8,59

210

100

Toplam

Adayların Yerel Seçim ÇalıĢmaları kapsamında görüĢüne baĢvurulan
deneklerden; aday-içerik-yöntem üçlemesine iliĢkin olarak yapılan ankette
alınan bir baĢka sonuç da ise: %26.19‟u Beklentilerle ÖrtüĢmediği Ģekline
olumsuzluk bildirmiĢ, %24.76‟sı olumlu olarak ÖrtüĢtüğünü, %22.85‟i
Tanıtımın vaatleri gölgede bıraktığını, %17.61‟i Ġcraattan yoksu olduğunu,
%8.59‟u ise Fikrim Yok diyerek görüĢ belirtmemiĢtir.
3. Aday, Parti Programı ve Tercih Edilen Yöntem ĠliĢkisi Etkisi
Farklı baĢlıklar altında hazırlanmıĢ olan 4 tablonun sonuçları ayrı ayrı
incelendiğinde öne çıkan baĢlıklar sırası ile deneklerin %28.57‟si Ġçeriği dolu
olan bir propagandanın, %26.66‟sı bire bir görüĢme yerine diğer iletiĢim
kanallarının, %29.04‟ünün genel yerine özele hitap edildiğinin, % 33.80‟i ise
özellikle Haberlerin diğer tanıtım kanallarına göre daha etken olduğu yönünde
görüĢ belirtmiĢlerdir. Oransal olarak çok küçük bir grup ise görüĢ beyan
etmemiĢtir.
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Tablo 7. Propagandaya Parti Programı Etkisi
Adayların propaganda içeriği, mensubu olduğu Sayı
partinin söylemleri ile uyumlu mudur?

Yüzde (%)

Uyumlu

44

20.95

Farklılıklar var ama genelde uyumlu

58

27.61

Daha detaylı ve içerik olarak daha dolu

60

28.57

Yeterli değil

30

14.28

Fikrim yok

18

8.59

210

100

Toplam

Adayların Yerel Seçim ÇalıĢmaları kapsamında görüĢüne baĢvurulan
deneklerden %28.57‟si Daha detaylı ve dolu içerikli bulmuĢ, %27.61‟i Genelde
uyumlu görürken, %20.95‟i Uyumlu, %14.28‟i Yetersiz görmüĢtür. %8.59‟u ise
Fikrim Yok diyerek görüĢ belirtmemiĢtir.
Tablo 8. Propagandada Ġzlenen Yöntemin Etkisi
Yüzde (%)
Seçim
kampanyalarındaki
propaganda Sayı
yöntemlerinden yüz yüze tanıtım neden daha az
tercih ediliyor?
Adayın medyatik olma arzusu
49
23.33
Diğer iletiĢim kanalları ile çok sayıda seçmene ulaĢmak

56

26.66

Yazılı ve görsel olan yöntemlerin daha kalıcı olması

55

26.19

Adayların muhalif seçmenle temastan kaçınması

38

18.09

Fikrim yok

12

5.73

210

100

Toplam
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Adayların Yerel Seçim ÇalıĢmaları kapsamında görüĢüne baĢvurulan
deneklerden %26.66‟sı Diğer iletiĢim kanallarının daha çok seçmene ulaĢması
nedeniyle tercihte bulunmuĢtur. %26.19‟u Yazılı ve görsel basının daha kalıcı
etkisi olduğunu, %23.33‟ünün Adayın Medyatik olma arzusu etkisi olduğunu,
%18.09‟unun muhalif seçmen ile temastan çekinme düĢüncesinde olduğunu
gözlemlemekteyiz. %5.73‟ü ise Fikrim Yok diyerek görüĢ belirtmemiĢtir.

Tablo 9. Tekrarlanan Yöntem ve Ġçerik Hataları Etkisi
Yüzde (%)
Seçim kampanyalarında aday ve partisinin sıklıkla Sayı
yaptığı hata hangisidir?
Bir önceki kampanya döneminin tekrarı gibi sunmak
34
16.19
Ġçeriği kendi gündemine göre belirlemek

58

27.61

Genel yerine özele hitap eden içerik sunmak

61

29.04

52

24.76

5

2,40

210

100

Genel ve yerel
benzeĢtirmek

seçim

kampanyalarındaki

Fikrim yok
Toplam

içeriği

Adayların Yerel Seçim ÇalıĢmaları kapsamında görüĢüne baĢvurulan
deneklerden %29.04‟ü Adayların genelden daha çok özele hitap ettiğinden,
%27.61‟i gündemin adayın kendi gündemi olmasından, %24.76‟sı genel ve
yerel seçim kampanyaların içerik benzeĢmesinden, %16.19‟u ise yerel seçim
kampanyalarındaki söylemlerin değiĢmemesinden Ģikâyetçiler. %5‟i ise Fikrim
Yok diyerek görüĢ belirtmemiĢtir.
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Tablo 10. Siyasetçi ve Seçmen DavranıĢlarını Yönlendiren Etkenler
Yüzde (%)
Siyasetçi
ve
seçmen
davranıĢlarını Sayı
yönlendiren en önemli etken hangisidir?
Haberler
71
33.80
Parti Programları
57
27.14
Adayın Kimliği
44
20.95
Anketler
29
13.80
Fikrim yok
9
4.31
Toplam
210
100
Adayların Yerel Seçim ÇalıĢmaları kapsamında görüĢüne baĢvurulan
deneklerden %33.80‟i Haberleri, %27.14‟ü Parti programlarını, %20.95‟i
Adayın popülaritesini, %13.80‟i Anketleri öncelik olarak belirtmiĢtir. %9‟u ise
Fikrim Yok diyerek görüĢ belirtmemiĢtir.
TARTIġMA VE SONUÇ
Özellikle seçim dönemlerinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
siyasi partiler seçmenleri etkileyebilmek için siyasi propaganda adı altında
farklı içeriklerle çok sayıda yönteme baĢvururlar.
Bu yöntemlerin seçmen hareketleri üzerindeki etki düzeyinin
belirlenmesi ve hangi araçların ne düzeyde etkilediğinin bilinmesi için;
adayların siyasi söylemlerinin içeriğinin irdelenmesi ve sık baĢvurulan
yöntemlerin tespiti gereklidir.
Yukarıda ifade edilen konulara iliĢkin olarak 210 denek ile yapılan ve 10
sorudan oluĢan anket sonrasında ulaĢılan sonuçlar aĢağıda özetlenmiĢtir:
1. Etkili ĠletiĢim Kanalının Belirlenmesinde Seçmen Tercihi Etkisi:
Yerel seçimlerde adayların tercih ettiği iletiĢim kanallarının baĢında
%33.33 ile ve en kalıcı etkiye sahip olduğu ifade edilen Gazeteler geliyor, en az
tercih ise %4.76 ile radyoya. Ancak burada gözümüze çarpan ve
azımsanmayacak bir orana sahip olan Ġnternet. 210 denekten yaklaĢık ¼‟ü
(%26.19) sosyal medya üzerinden sağlanan iletiĢim ve paylaĢımı tercih ediyor.
2. Adayın Tanınmasını Sağlayan ĠletiĢim Kanalı Tercihi Etkisi:
Adaylar yerel seçimlerde kendi destekçileri ile en uygun iletiĢim kanalını
tercih ederler. Burada amaç seçmenine en hızlı Ģekilde ve en kalıcı etkiyi
bırakacak bir yol-yöntem bulmaktır. Anket sonuçlarına bakıldığında 210 denek
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içerisinde 62 tanesi yaklaĢık olarak %29.52‟lik bir kısmı Gazeteleri, 58 kiĢi ise
(27.62) Televizyonu iĢaret etmiĢtir.
3. Aday Belirleme Sürecinde ĠletiĢim Kanalı Tercihi Etkisi:
Seçmenler, aday adayı ve adayların belirlenmesi sürecini belli
kanallardan takip ederek öğrenirler. Bunların en baĢında Gazeteler ve
Televizyon gelmektedir. Anket sonucu da %30.96 oranı ile her iki kanalın eĢit
olarak tercih edildiğini göstermektedir. Radyo ise %7.14 ile en alt sıralarda yer
almaktadır.
4. Adayların Mesajlarının Ġçeriği Etkisi:
Adayların mesajlarının ne kadar inandırıcı olduğu ve bunun sonuçlara
nasıl yansıdığı konusu her zaman merak konusu olmuĢtur. Ankete katılan
deneklerin %30.95‟i mesajların içeriğini yeterli bulurken, %9.54‟ü görüĢ
belirtmemiĢtir.
5. Adayların Mesajlarının Yöntem Etkisi:
Aynı Ģekilde adaylar mesajlarının uygunluğunu ölçümleyebilme ve
muhtemel sonucunu tahmin edebilmeyi çok isterler. Eğer yöntem uygun
belirlenmiĢ ise bu mümkün olabilmektedir. Zaten deneklerin %29.52%si de
eğer içerik uygun olur ise bunun olabileceğini belirtmektedir.
6. Adayların Mesajlarının Beklentilerle ÖrtüĢmesi Etkisi:
Seçmenlerin adaylardan beklentileri çok çeĢitli olur bunun da beklentileri
ile uyumlu olmasını bekler. Eğer beklentiler, söylemler ve icraat vaatleri ile
paralellik gösterir ise adayın seçim zaferi beklenebilir. Ancak anket sonuçları
bunun bize uygulamada pek baĢarılı olmadığını gösteriyor. 210 denek içerisinde
55 tanesi (%26.19) örtüĢmediğini söylüyor.
7. Propagandaya Parti Programı Etkisi:
Her siyasi partinin bir programı vardır. Bu genel hatları belirlenmiĢ bir
ana program olabileceği gibi genel veya yerel seçimlere dönük olarak
hazırlanmıĢ özel programlar olabilir. Deneklerin %28.57‟si daha detaylı ve daha
dolu içerikli bir aday programı bekliyor.
8. Propagandada Ġzlenen Yöntemin Etkisi:
Yüz yüze iletiĢim yöntemi aslında en etkili iletiĢim tekniğidir. Çünkü
sonuca en hızlı ve sağlıklı ulaĢmak gibi bir durum söz konusudur. Fakat adaylar
seçim çalıĢmaları esnasında daha çok sayıdaki seçmene en hızlı Ģekilde
ulaĢabilmek için diğer iletiĢim kanallarını tercih ederler. Örneğin ankete katılan
denekler bu nedenle %26.66‟lık bir oranla alternatif iletiĢim yöntemini
benimsemiĢlerdir. Bir kısım aday ise muhalif seçmenle karĢılaĢmamak için yüz
yüze iletiĢimi tercih etmemiĢtir. (%18.09)
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9. Tekrarlanan Yöntem ve Ġçerik Hataları Etkisi:
Yerel seçimlerde en sık rastladığımız hususlardan bir tanesi de adayların
kampanyalarda baĢvurdukları yöntem ve bu yöntemin içeriğindeki konuların
geliĢtirilememiĢ tekrardan ibaret olması. Bir diğer husus ise genel yerine özele
yönelik bir içerik taĢıması. Zaten anket sonucu da bunu teyit etmektedir.
(%29.04)
10. Siyasetçi ve Seçmen DavranıĢlarını Yönlendiren Etkenler:
Adayların ve seçmenlerin sergiledikleri davranıĢların arkasında ilk
bakıĢta fark edilmeyen bir takım unsurlar vardır. Özellikle yazılı iletiĢim
kanalları baĢta olmak üzere görsel ve iĢitsel iletiĢim (%71), parti programları
(%57) ve adayın kimliği (%44) ilk sıralarda yer alır tabii ki bazı dönemlerde
anketlerin etkisini de unutmamak lazım. (%13.80)
Not: Anket soruları yazardan istenebilir.
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EKBER ġAH VE DĠNÎ REFORMU
H. Hilal ġAHĠN
ÖZET
Hindistan‟da Türk varlığının çok eski dönemlere uzandığı bilinmektedir.
Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar uzanan süreçte iki kültür, çok yakın
iliĢki içinde olmuĢtur.
Bu iliĢki Mahatma Gandhi tarafından; “Hindistan bir ana, Türk milleti ve
Hint milleti de bu anadan dünyaya gelen iki evlat gibidir” Ģeklinde ifade
edilmiĢtir. Gandhi‟nin bu sözü, Hindistan‟daki sosyal ve kültürel yapının TürkHint etkileĢiminin bir izdüĢümü olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.
Babür ġah ile baĢlayan Türk-Hint Ġmparatorluğu dönemi, 18. yüzyıla
kadar, yaklaĢık 400 yıl sürmüĢtür. Babürlüler döneminde Hindistan, en parlak
dönemini hiç Ģüphesiz Ekber ġah döneminde yaĢamıĢtır. Ekber ġah, Hinduizm
ve Ġslamiyet baĢta olmak üzere Hindistan‟ı da var olan çeĢitli inançların
öğretilerinden istifade ederek “Dinî Ġlahi” adını alan bir din kurmuĢtur. Bu yolla
Evrensel barıĢ ilkesi altında Hindistan‟daki tüm inançları tek bir çatı altında
toplamayı amaçlamıĢtır.
Anahtar kelimeler: Hindistan, Hinduizm, Babürlüler, Ekber ġah, Dinî
Ġlahi, Ġslamiyet.

AKBAR SHAH AND HIS RELIGIOUS REFORM
ABSTRACT
It is known that Turkish existence in India dates back to very old times.
The mutual interaction which has been occurring since prehistoric ages until
today is described by Mahatma Gandhi as follows: “India is like a mother and
both the Turkish and Indian nations are like the two children born from this
mother.” Considering this vision, the sociocultural and architectural heritage in
India is a projection of the Turkish-Indian cooperation. Turkish-Indian Empire
period which began with Babur Shah, constitutes a continuation of
improvements in India. Without doubt, we can say that the period of Akbar
Shah was India's most brilliant period in Baburs.
Akbar Shah has benefited from mostly Hinduism and Islam, as well as
the teachings of various sects that influenced India during the 15th and 16th
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centuries, and established an eclectic religion called “Divine Religion.”
Keywords: Babur, Akbar Shah, Divine Religion, Religious Revival,
Hinduism, Islam.
GĠRĠġ
Hindistan tarih boyunca birçok millet ve medeniyete ev sahipliği
yapmıĢtır. Hindistan‟ın verimli toprakları insanların ilgisini çekmiĢtir.
Hindistan, tabii kaynaklar bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.
Farklı din1, dil2, kültür ve kimliklerin bir arada yaĢadığı, dansları, yemekleri,
renkleri ve kokularıyla büyüleyen Hindistan, zaman zaman istilaya uğramıĢ
zaman zaman da Hindistan‟a gelenler tarafından imar edilmiĢtir. Hindistan‟ı
vatan yapmak amacıyla bu topraklara gelen Türkler, ülkenin her yönden
kalkınmasına katkıda bulunan uluslardır. Onlar varlıklarını günümüze kadar
ayakta kalan mimari eserlerle kanıtlamıĢlardır.3
Hindistan‟da Türk varlığının çok eski dönemlere uzandığı bilinmektedir.4
(Halaçoğlu, 2006, Önsöz) Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar uzanan
süreçte iki kültür, çok yakın iliĢki içinde olmuĢtur. Bu iliĢki Mahatma Gandhi5
tarafından; “Hindistan bir ana, Türk milleti ve Hint milleti de bu anadan
dünyaya gelen iki evlat gibidir” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Gandhi‟nin bu sözü,
Hindistan‟daki sosyal ve kültürel yapının Türk-Hint etkileĢiminin bir izdüĢümü
olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

1

Hinduizm, Ġslamiyet, Hristiyanlık, Sihizm, Budizm ve Caynizm baĢlıcalarıdır.
Hindistan'ın anayasa tarafından belirlenmiĢ 22 resmî dili bulunmaktadır. Bu dillerden birisi olan
ve nüfusun yaklaĢık yüzde 40'ı (422 milyon kiĢi) tarafından konuĢulan Hintçe, Hindistan'ın ulusal
yazıĢma dili olarak benimsenmiĢtir. Bu dillerin yanı sıra ülkenin çeĢitli bölgelerinde 844 farklı
lehçe kullanılmaktadır. Hindistan‟da konuĢulan resmî dillerden bazıları Ģunlardır: Hintçe,
Bengalce, Telugça, Marathice, Tamilce, Urduca, Guceratça, Malayalamca, Kannadaca,
Oriyaca, Penjapça, Assami, KeĢmirce, Sintçe ve Sanskritçe.
3
Taj Mahal gibi dünyaya hitap edecek mimari eserlere bakıldığında Türklerin Hindistan‟a ne
kadar önem verdikleri anlaĢılacaktır.
4
Halaçoğlu, Hindistan‟ın Türk tarihi ve kültüründe önemli bir yere sahip olduğu ve M.Ö.1.
yüzyılda Saka ve Akhunlarla baĢladığına dikkat çekmektedir.
5
Mohandas Karamçand Gandi, (2 Ekim 1869-30 Ocak 1948), Hindistan ve Hindistan
Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri. Gerçek ve kötülüğe karĢı aktif ama Ģiddet unsuru
içermeyen direniĢ ile ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsüdür. Bu felsefe Hindistan'ı
bağımsızlığına kavuĢturmuĢ ve dünya üzerinde vatandaĢlık hakları ve özgürlük savunucularına
ilham kaynağı olmuĢtur. Gandi Hindistan'da ve dünyada, Tagore tarafından verilen ve yüce ruh
anlamına gelen Mahathma (Sanskritçe:
) ve baba anlamına gelen Bapu adlarıyla anılır.
Hindistan'da resmî olarak Ulus'un Babası ilan edilmiĢtir ve doğum günü olan 2 Ekim Gandhi
Jayanti adıyla ulusal tatil olarak kutlanır. 15 Haziran 2007'de BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu
oybirliği ile 2 Ekim gününü "Dünya ġiddete Hayır Günü" olarak ilan etmiĢtir.
2
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Hindistan‟da Türk varlığının baĢlangıcının, yazılı kaynaklarda
Gaznelilerle (977-997) birlikte olduğu kabul edilmektedir.6 (Merçil, 1991, s.57;
Kafesoğlu, 1976, s.246) Bunun yanı sıra 1192‟de kurulan I. Delhi Türk
Devletini, Güney Hindistan‟ın en uzak köĢelerine kadar giden Kalaç Türklerinin
izlediğini biliyoruz. (Galip, 1990, s. 87-89) Kalaçların halefleri Tuğluk
Türklerinin ardından Orta Asya‟dan gelen Timur 1398‟te Delhi‟yi almıĢ, onu
Babürlüler izlemiĢtir. (Ataöv, 2002, s.13) Babür ġah7 ile baĢlayan Türk-Hint
Ġmparatorluğu dönemi Hindistan‟da gerçekleĢtirilen geliĢmelerin bir devamını
oluĢturmaktadır. Babürlüler döneminde Hindistan‟ın en parlak dönemini hiç
Ģüphesiz Ekber ġah8 ile (1542-1605) yaĢadığını söyleyebiliriz. (Konukçu,
1994, s.543)
Türk-Hint Ġmparatorluğu Babürlülerin söz konusu coğrafyada hükmünü
sürdürdüğü (1526-1737) dönem baĢta olmak üzere, Türk-Ġslam uygarlığının
izlerini görmek mümkündür.9 Babürlüler, Hindistan‟daki hâkimiyeti sırasında
ülkeyi kalkındırmak için büyük çaba harcamıĢtır. Babürlülerin yükselme
döneminin önde gelen ismi olan ve 16.yüzyıla damgasını vuran Ekber ġah,
yapmıĢ olduğu sosyal ve ekonomik reformlarla toplumsal anlamda çok büyük
değiĢimlere öncülük etmiĢtir.
Bütün bunların yanı sıra Ekber ġah, mimar bilgin, Ģair, edebiyatçı ve
ressamları desteklemiĢtir.10 (Macun, 2002, s.881)

6

Tuharistan ve Gur bölgelerini hâkimiyetine alan Gazneliler özellikle, Hindistan‟a karĢı hem fetih
yapmak, hem de Ġslam dinîni yaymak maksadıyla yapılan seferleriyle tanınmıĢtır. Müslüman
Türkler Hindistan‟a, Gazne devletinin güneye doğru büyümesiyle girmiĢ ve buraya
yerleĢmiĢlerdir.
7
Babürlü Ġmparatorluğunun kurucusu Babür ġah, Ekber ġah‟ın dedesidir.
8
Babürlü hükümdarı Ebu‟l-Feth Celâlüddin Muhammed Ekber ġah 1542‟de Sind‟deki Ömerkût
kalesinde doğdu. Babası Kuzey Hindistan padiĢahı olan Hümâyun, annesi Ġran asıllı Hamide
Banu‟dur. Babasının ölümü üzerine, henüz 14 yaĢındayken, Delhi‟de 1556 yılında Celâleddin
Ekber ġah adıyla tahta çıktı. Hâkimiyet alanı Kâbil, Pencap, Delhi ve Agra‟dan ibaret olan Ekber
ġah hükümdarlığının ilk yıllarından itibaren yayılma siyaseti takip ederek, ülke topraklarını Doğu
ve Güneydoğu istikâmetinde geniĢletti. 1595-1601 yılları arasında komĢu devletleri de hâkimiyet
sahasına dâhil eden Ekber ġah, Hindistan‟ı tek bir merkezî idare altına toplamayı baĢardı. Yeterli
bir eğitim almayan Ekber, daha çok güzel sanatlara ve savaĢçılığa meraklıydı. Saltanatı sırasında
sarayını Batılı gezgin ve din adamlarına açmıĢ, böylece Hint dünyası dıĢındaki kültür ve
medeniyetlerden haberdar olabilmiĢtir. Ekber ġah dönemi kültür ve sanat açısından da
Babürlülerin en parlak dönemi olmuĢtur. Önde gelen âlimleri sarayına alarak tarih, edebiyat ve
diğer alanlarda büyük eserler vermelerine imkân hazırlamıĢtır. Bu dönemde Dastan-ı Emir
Hamza, Ekbername, Ayin-i Ekberi, Babürname, Mahabharata, Ramayana, Timurname, Divân-ı
Hâfız, Baharistan ve Tutîname gibi çok sayıda eser, telif ve tercüme suretiyle Babürlülerin kültür
hayatına kazandırılmıĢtır.
9
Ġki uygarlığın karĢılıklı etkileĢimi mimari, kültür, edebiyat, bilim, din, gelenek ve göreneklerde
görmek mümkündür.
10
Ekber ġah zamanında mimaride gözle görülür bir ilerleme olmuĢtur. Ekber döneminin ilk
yapılarından birisi babası Hümayun için Delhi'de inĢa ettirdiği (1565-1569) türbedir. Türbe
yüksek duvarlarla çevrili büyük kare Ģeklinde bir bahçenin ortasına yerleĢtirilmiĢtir. Ekber'in
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EKBER ġAH VE DĠNÎ REFORMU
Ekber ġah, çağının çok ötesinde bir bakıĢ açısıyla halkına büyük
hoĢgörüyle davranmıĢ ve Hindistan coğrafyasının hem kültürel hem de imar
bakımından kalkınması konusunda gayret göstermiĢtir. Ekber ġah‟ın, sosyal ve
ekonomik meselelere dair reformcu yaklaĢımı Ģüphesiz kendisini tarihçilerin ve
kültür bilimcilerin odağı hâline getirmektedir. Ekber ġah‟ın Hindistan‟da
hüküm sürdüğü yıllar hem Hindistan‟da hem de dünyada dinsel canlanmanın
yaĢandığı dönemdir. Hindistan tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Ekber
ġah, böyle bir dönemde reformları ve takip ettiği dinî siyasetle ses getirmiĢ, ileri
görüĢlü kiĢiliğiyle kalıcı olmayı baĢarmıĢtır.
Babürlüler dönemine bakıldığında kaynaklarda Ekber ġah‟ın Hindistan‟ın
en iyi yöneticisi olarak kabul edildiği görülmektedir. Onun zamanında
Hindistan‟da Türk hâkimiyeti için bir dönüm noktası olmuĢtur. Hindistan‟da
hâkimiyet kuran Ġngilizler dahi Ekber ġah‟ın bazı reformlarını11 devam
ettirmiĢlerdir.
Ekber ġah, iktidarda kaldığı sürece “halkın devlet için değil, devletin halk
için var olduğu” ilkesini benimseyen bir yönetici olmuĢtur. Ekber ġah‟ın
Hindistan‟a damgasını vuran hoĢgörülü davranıĢı, dünyanın önde gelen bazı
ülkelerin liderlerinin uyguladığı politikayla karĢılaĢtırıldığında çok daha iyi
anlaĢılmaktadır. Ekber ġah‟ın dinî reformunu nasıl bir dönemde hayata
geçirmek istediğini yorumlayabilmek için dünya genelinde bazı liderlerin
uygulamalarına bir göz atalım.
Kaynaklara göz attığımızda, Ġngiltere Kralı VIII. Henry‟nin12, kendi
kurduğu inanç sistemi dıĢında kalan herkesi idam ettirdiği, Katoliklerin hain
baĢkenti Agra kentiydi, ama kendine bir de Fetihpur Sikri'de, Hindu ve Ġslam mimarisinin ortak
özelliklerini taĢıyan bir "rüya kent" yaptırdı (1569-1585). Sistemli bir Ģekilde planlamıĢ olan
Ģehrin çevresi hemen hemen 14 kilometredir. Üç tarafı kale duvarları ile çevrilidir. Bu kentin
kalıntıları hâlâ görülebilir. Bunların yanı sıra Fetihpur Sikri'deki beĢ katlı Türkî Sultana Sarayı,
1602'de HandeĢ'in fethi anısına yapılan, dünyanın en büyük kapılarından Bülend Dervâze (Zafer
Kapısı: Ġç yüzündeki Kuran-ı kerimden yapılan alıntıda Ģöyle yazıldığı söylenmektedir: “Bu
dünya bir köprüdür, üzerinden geçin fakat orada evinizi yapmaya kalkıĢmayın. Bunu bir an için
bile düĢünen kiĢi ebediyen bu düĢüncesinden uzaklaĢamaz ve kurtuluĢa eremez”) ile Lahor'daki
Aynalı Saray, Ekber tarafından 1565 yılında yapılmaya baĢlanmıĢ ġah Cihan tarafından bitirilmiĢ
olan Agra Kalesi sayılabilir.
11
Ekber ġah döneminde yasaklanan Sathi geleneği, sonradan tekrar uygulansa da Ġngilizler
zamanında tamamen ortadan kaldırılmıĢtır.
12
VIII. Henry (24 Haziran 1491- 28 Ocak 1547), Ġngiltere Kralı‟dır. Henry, babası VII. Henry'den
sonra Tudor Hanedanı'na geçecek 2. prensti. Ama ağabeyi Arthur ölünce tahta o geçmiĢtir. En
çok, altı kez evlenmesi ve Ġngiltere'yi Roma Katolik Kilisesi'nden ayırarak tamamen
ĠngilizleĢtirerek Anglikan (Anglikanizm, Ġngiltere'nin resmî kilisesi olan Ġngiltere Kilisesi'ne has
ilke, doktrin ve kurumlar. Ġngiltere Kralı VIII. Henry'nin kurduğu bir Hristiyan mezhebidir.
Ġngiliz Reformu Katoliklik ve Protestanlık arasında bir orta yol olarak görüldüğü için Latince Via
Media olarak adlandırılmıĢtır) Kilisesini kurması ile tanınır. 1530′da Ġngiliz kilisesinin ulusal bir
kilise, kendisinin de bu kuruluĢun baĢı olarak halkının ruhsal babası olduğunu açıkladı. 8. Henry,
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diye asıldığı ya da kafalarının kestirdiği, Protestanların ise “dönek”13 diye diri
diri yaktırdığı ve 15 yılda beĢ bin kiĢinin hapis cezasına çarptırıldığı” tarihe
geçmiĢtir. (Choudhury, 1997, s.230) VIII. Henry, kendisinin de Hristiyan
olmasına rağmen, Katolik14 Protestanlara15 (www.wikipedia.com) yaĢam Ģansı
tanımamıĢtır. Çoğunu ya idam ettirmiĢ, ya da hapislerde çürütmüĢtür.16 Ekber
ġah‟ın
hükümdarlığı
zamanında
“Ġspanya‟da
II.
Philip‟in17
(www.wikipedia.com) bir tek Protestan kalmayınca kadar hepsini diri diri
yaktırdığı ve kadınları toprağa gömdürdüğü” belgelerde yer almaktadır.18
Fransa‟da “Sent Bartelemi Katliamı”19 diye adlandırılan olayda Fransız Kralı
IX. ġarl‟ın “Öldürün, hepsini öldürün ta ki bunu yüzüme vuracak kimse
kalmasın.” Ģeklindeki emriyle üç günde toplam sekiz bin Protestan‟ın

tahtta kaldığı 38 sene boyunca acımasızlığı ve gerçekleĢtirdiği evliliklerle tarihte yerini alan
dikkat çekici figürlerden birisi olmayı baĢarmıĢtı.
13
Mürtet: Bağlı olduğu dinden ayrılan, din değiĢtiren anlamına gelmekle birlikte, Türk Dik
Kurumu Güncel Sözlükte: “Müslümanlığı bırakıp baĢka bir dine geçmiĢ olan (kimse)” diye
tanımlanmaktadır.
14
Katolik: Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı olan kiĢi. Papa'nın otoritesini kabul etmiĢ olan Uniat
(Doğu Katolik) kiliseleri de bu gruba dahildir. Katolikler, Roma Katolik Kilisesi Mensubu olup,
Hristiyan dünyasının en yaygın mezhebini meydana getirirler. Katolikler, bu akımın Ġsa'nın ilk
havarilerinden Petrus tarafından kurulduğunu ileri sürer.
15
Protestanlık: Hristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biridir. 16. yüzyılda Martin Luther
ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesine ve Papa'nın otoritesine karĢı giriĢilen Reform
hareketinin sonucunda doğmuĢtur (1529). Papazlara ihtiyaç duymaksızın Kitab-ı Mukaddes'i
okuyabildikleri için her vaftiz edilmiĢ inananın aracı bulunmadan rahiplik yetkisi olduğuna inanan
Protestanlar Kitab-ı Mukaddes'i Hristiyanlık için tek kaynak saymıĢlardır. Protestanlık diğer
Hristiyan mezheplerinden bazı ayrımlar gösterir. Katolik ve Ortodokslar gibi ruhanî baĢkanları
yoktur. Protestanlık; Katolik ve Ortodoks kiliselerin merkeziyetçi anlayıĢının tersine, çeĢitli
kiliseler veya mezhepler arasındaki kurumsallaĢmamıĢ bir topluluktur. Katolik inanç sisteminin
çoğunluğunu korusalar da, Katolik Kilisesi'nin Papa'ya verdiği geniĢ yorum ve uygulama yetkisini
tanımama, dini inançları daha kiĢisel düzeyde yaĢama ve Katolik Kilisesinin dünyasallaĢan ayin
ve uygulamalarından uzaklaĢma gerekçeleriyle Katolik Kilisesi'nden ayrılmıĢlardır.
16
Ġngiltere‟de bu olaylar yaĢanırken Ekber ġah henüz çocuktur.
17
Ġspanya Ġmparatorluğu'nun kurucusu. Ayrıca Hollanda, Belçika, Napoli, Sicilya, Ġspanyol
Amerika‟sı ve sömürgeleri kralı. Portekiz, Malta ve Güney Ġtalya Dükü. 1554-1558 yılları
arasında BirleĢik Krallığın kralıydı. Bu dönemde Ġspanya gücünün zirvesine ulaĢmıĢtı. Filipinler,
Orta ve Güney Amerika Ġspanyolların eline geçmiĢti. Ordusunu, donanmasını ve ticaret ordularını
kaybeden II. Felipe, Ġspanyol ekonomisine büyük zarar getirdi. Ülkede ve kolonilerde isyanlar
çıktı. Tanrı'nın kendisine neden böyle bir kader çizmiĢ olduğunu anlayamayan II. Felipe,
yönetimden fiili olarak çekilip kendisini dine verdi. Bu savaĢlar Avrupa tarihinde önemli bir
dönem noktası oluĢturmaktadır. II. Felipe'nin tahttan çekilmesiyle, Protestanlık akımı
durdurulamaz hale geldi. Ġspanya'nın gücü azaldı. Ġngiltere ve Hollanda denizlerde Fransa ise kara
Avrupa‟sında büyük bir güç haline gelmeye baĢladı. 1598 yılında II. Felipe üzüntü ve keder
içinde bir manastırda öldü.
18
Bu dönemde 1800 Protestan idam edilmiĢtir.
19
“Aziz Barthelemi Günü”ne denk düĢen 24 Ağustos 1572 tarihinde Fransa'da Katolikler
tarafından Huguenot denilen Protestanlara karĢı gerçekleĢtirilen katliam. Bu katliam Fransa ve
Ġspanya'nın Flanderes bölgesini denetim altına almak istemesi nedeniyle ve Katolik ile Protestan
asilzadeleri arasındaki iktidar çekiĢmesinden dolayı meydana gelen olaylardan biridir.
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katledildiği, kaynaklarda yer almaktadır. (Bayur, 1938, s.52) Bu örnekleri
çoğaltmak mümkündür.
Dünyada çeĢitli ülkelerde din adına katliamlar yapılırken Ekber ġah,
Hindistan‟da dinî ayrımcılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir siyaset
izlemiĢtir. Adı geçen hükümdarlar kendi düĢüncesinde olmayanlara yaĢam
hakkı tanımazken, Ekber ġah birbirinden tamamen farklı dinlerin ortak
yönlerini bularak tek bir din altında birleĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Kimsenin dinî
inancı yüzünden ayrımcılığa uğramaması için reformlar gerçekleĢtirmiĢtir. 20
(Reis, 2006, s. 215; Bayur, 1947, s. 78-80)
Ekber ġah‟ın dedesi Babür ġah da “Babürname”sinde21 etnik ve dinî
ayrım gözetmeksizin herkesin eĢit olduğunu vurgulamıĢtı. (Arat, 1970) Tıpkı
Babür ġah gibi Ekber ġah da, Hindular ve Müslümanlar arasında eĢitliğin
sağlanması22, kimsenin inançları yüzünden zarar görmemesi ve baskıya
uğramaması için çaba sarf etmiĢtir. (Allami, 2011, s.430) Ekber ġah inançlar
arasında birliğin sağlanması için bazı giriĢimlerde bulunmuĢtur. Devlet
yönetiminde ve orduda Müslümanların yanı sıra Hindulara da yer vermiĢ,
Müslüman olmayanlardan alınan bazı vergileri23 kaldırmıĢtır.
Ekber ġah, “Benim gözümde Hindu-Müslüman birdir.”24 (Haig, 1928, s.
214) diyerek Müslüman ve Hinduları bir tutmuĢtur. (Bayur, 1947, s. 78) Ġleri
görüĢlü olan Ekber ġah, halkın sevgisi ve güvenini kazanarak her alanda
baĢarının artacağını düĢünmektedir. (Kausar, 1977, s. 132) Bu bağlamda,
Ekber ġah‟tan uzun bir dönem sonra yaĢayan Mahatma Gandhi, “Ben bir
Hindu‟yum. Aynı zamanda Hristiyan, Müslüman, Budist ve Yahudi‟yim.”
(Bilen, 2011) sözleriyle bir bakıma Ekber ġah ile aynı görüĢü savunmaktadır.
Ekber ġah‟tan yüzyıllar sonra yaĢayan Gandhi‟nin Ekber ġah‟tan etkilenmiĢ
olduğunu söylemek mümkündür.
Siyasi bir kiĢilik olan Ekber ġah, inanç ve etnik ayrımcılığı ortadan
kaldırarak ülkede huzur ve refahı sağlamayı amaçlamıĢtır. Bu çabası halk
arasında taraftar bulduğu gibi karĢı çıkanlar da olmuĢtur.

20

Bu giriĢimlerinde “Sulh-ü Kül” yani evrensel barıĢ anlamına gelen ilkesini benimsemiĢtir.
Babürname: Babür'ün en ünlü eseri Vekayi adıyla da bilinen “Babürname” adlı hatırâtıdır. 16.
Yüzyılda Orta Asya halklarının gelenek, görenek, kültür, coğrafya ve tarihleri hakkında bilgiler
içermektedir. Babürname, 16. Yüzyıl tarihine ıĢık tutan bir eserdir.
22
Ekber ġah ayrımcılık yapmadığını göstermek için Hintli Racput Prensesi ile de evlenmiĢtir.
23
Cizye ve Bacı Damga vergisi.
24
Ekber ġah, 1562 baĢlarında Muinü‟d-Din ÇiĢti‟nin türbesini ziyarete giderken yolda
Racputların ileri gelenlerinden Amber racası Bihar Mal gelip ona saygılarını sunar. Ekber ġah ona
derki: “Bizim bütün insanlara inayet ve refet göstermekten baĢka amacımız yoktur.” Ekber ġah,
Caypur Racası Bhar Mel'in itaatini sağlayarak kızı ile evlendi ve bu Ģekilde bölgede güçlü bir
konumda olan Racpûtların akrabalığı sayesinde kudretini artırdı. Bunun yanı sıra bu evliliği
yaparak Hinduların gelenek ve göreneklerini öğrenme fırsatı buldu.
21
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Dinleri yakınlaĢtırma, tek çatı altında toplamanın birlik ve bütünlük
açısından gerekli olduğunu düĢünen Ekber ġah, her dinden uzman kiĢileri
sarayında bulundurmuĢ ve onlara danıĢarak çözüm arayıĢına girmiĢtir.
Hindistan‟daki din âlimlerini dinleyen Ekber ġah, bazı zamanlarda aylarca sürdüğü
iddia edilen toplantılarla halkı için en iyi yolu aramıĢtır. (Bayur, 1947, s. 78)
Cizvit25 papazlarından Bartoli Baba (Padre) “Ridolfo Akuaviva‟nın Büyük
Moğol Yanındaki Görevi” adlı Latince kitabında Ģöyle yazmaktadır: “Ekber ġah,
büyük bir toplantı yaparak oraya din bilginlerini çağırıyor, uzun zamandan beri
tasarlamıĢ olduğu yeni bir din kurma ve onun lideri olma düĢüncesini açıklıyor.”
Daha önce de değindiğimiz gibi bu toplantıların amacı Hindistan‟daki bütün
dinleri tek bir çatı altında toplamak ve bir bakıma yeni bir din olgusunun
oluĢmasına zemin hazırlamaktır.
Ekber ġah‟ın bir hedefi de Hindistan‟da, hem Müslüman hem de
Hinduların kabul edebilecekleri bir dinî yol bulup o yolun lideri 26 (Bayur,
1947, s. 160) olmaktır.
Ekber ġah‟ın yeni bir din oluĢturmak istemesi konusunda Halis
Bıyıktay, Ģunları söylüyor: “Öyle bir din ki milletleri ayıran parçalayan
dinlerin yerini tutsun ve özellikleriyle milletleri uzlaĢtırsın, yaklaĢtırsın.
Devlet iĢlerinde ve kanun huzurunda dini ne olursa olsun herkes yaptığı
iĢe göre muamele görsün.”27 (Bıyıktay,1941, s.79-80) Çoğu din mezhep
adı altında insanları parçalarken, Ekber dinî ise toplumu birleĢtirme
amacında.
Çok kültürlü ve çok dinli bir yapıya sahip olan Hindistan toplumu dikkate
alındığında Ekber ġah‟ın amacına ulaĢması hiç de kolay değildir. Etnik
grupların bir arada yaĢadığı Hindistan‟da Ekber ġah, toplumun en
hassas olduğu noktaya “din” olgusuna el atmıĢtır. Dinleri araĢtıran Ekber
ġah aslında dinlerin birbirinden ayrı ayrı görünse de temelde aynı
olduğu düĢüncesindedir. “Hepimizin taptığı aynı tanrıdır.” diyen Ekber ġah
dinlerin temelde hedeflerinin aynı olduğunu vurgulamaktadır. (Bayur, 1947, s.
129-130) Temiz toplum, huzurlu toplum ve barıĢ içinde bir toplum
düĢünmektedir.

25

Cizvitler, Ġsa Tarikatı olarak anılan bir Hristiyan tarikatı. Hıristiyan olmuĢ eski bir Ġspanyol
askeri olan Ignacio de Loyola (Aziz Loyolalı Ġgnatiyos, S.J.) tarafından 1534'de kurulmuĢtur.
BaĢlıca yoğunlaĢtıkları alanlar misyonerlik ve eğitim kurumları açmaktır. Türkiye'de "Ġsa'nın
Askerleri" adıyla bilinir, üyelerine "Cizvit" denir.
26
Kaynaklarda Ġslam dininin lideri olmak amacında olduğuna yer verilmektedir.
27
Ayrıca burada Ekber ġah‟ın ilk iĢ olarak Ġslamiyet‟in devletin resmî dinî olmaktan ve diğer
dinler üzerindeki hâkim rolünden ayırdığına yer veriliyor.
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Ekber ġah, toplumun çoğunluğu tarafından benimsenen tek tanrılı din
olan Ġslamiyet ile çok tanrılı Hinduizm28 arasında ortak bir nokta olduğunu
düĢünmüĢtür. Çok tanrılı gözükse de Hinduizm‟in de aslında tek tanrılı olduğu
düĢüncesindedir. Ekber ġah iki dinin birleĢtirilebileceğine ve ortak bir din
oluĢturulabileceğine inanmıĢtır. Bu düĢünceden hareketle Ġslamiyet ve
Hinduizm baĢta olmak üzere ZerdüĢlük29, Budizm30 ve 15-16. yüzyılda
Hindistan'ı da tesiri altına alan çeĢitli dinî oluĢumların31 sentezinden oluĢan
Ekber‟in Dinî olarak da tanımlanan “Dinî Ġlahi”yi32 ilan etmeye karar
vermiĢtir.33 (Aziz, 1995, s. 238) Ekber ġah‟ın çabasıyla Ġslamiyet, Hristiyanlık,
ZerdüĢlük, Hinduizm, Sihizm, Caynizm ve Budizm‟in ilkeleri Dinî Ġlahi‟nin
çatısı altında birleĢtirilmiĢtir. Hiç Ģüphesiz bütün dinlerin tek bir çatı altında
toplanması, kabul gördüğü kadar tepki de görmüĢtür
28

Hinduizm sonradan geliĢen bir kavramdır. Ġlk zamanlarında Hindistan'ın farklı bölgelerinden,
Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Budist veya Caynist olmayan kiĢilerin bir araya gelmesiyle oluĢan
bir grup olarak baĢladı; ancak zaman içinde hızla geliĢti. 19. yüzyılın ilk yarısında Ġngilizce
konuĢulan ülkelerde bu kavram bir kimlik kazandı ve Hindutva‟nın (Hindu köktenci hareketi)
geliĢimiyle bir ideoloji olarak anılmaya baĢlandı. Bunlardan farklı olarak Hint Anayasasında
Hinduizm; Caynizm, Budizm ve Sihizm‟i içeren bir tanım olarak belirtilir. Hinduizm mistik bir
dindir. Bu dinde olan kiĢiyi iç varlığındaki Gerçeği kiĢisel olarak tecrübe etmeye, sonunda insan
ile Tanrı'nın bir olduğu Ģuurun zirvesine ulaĢmaya teĢvik eder. Hinduizm, dünyanın en eski
dinidir. BaĢlangıcı belli değildir ve kayıtlı tarihten öncesine kadar uzanır. (Hinduizm, MÖ
1500'lerde Veda'ların yazıya geçirilmesinden çok daha önce de mevcuttu MÖ 3000 yıllarında PreHarappa ve Harappa dönemlerinde Ġndus uygarlığının dini idi bu yıllardan kalma çeĢitli ġiva
kalıntıları bulunmuĢtur). Belli bir kurucusu yoktur.
29
ZerdüĢtlük: Yunanlıların, Zoroaster olarak adlandırdıkları peygamber ZerdüĢt tarafından eski
çağlarda oluĢturulan bir dindir. ZerdüĢtilik. M.Ö. 559-M.S. 651 yılları arasında Ortadoğu'da
hüküm sürmüĢ olan Pers Ġmparatorluğu döneminde baskın dünya dinidir. 1580‟lere doğru
ZerdüĢtlükle ilgilenen Ekber ġah, bir süre bir ZerdüĢt gibi yaĢamıĢ, sarayda gece gündüz ateĢ
yakılmasını emrederek bu ateĢin söndürülmemesi görevini Ebu-l Fadl‟a vermiĢtir. Ekber ġah aynı
dönemde Caynizm ve Sih inancıyla da tanıĢmıĢ, sarayında bu inançların temsilcilerini
bulundurmuĢtur.
30
Budizm, Sanskritçe ve Pali dillerindeki eski Budist metinlerinde “uyanmıĢ kiĢi - farkında olan”
anlamına gelen Buddha kelimesinden türetilmiĢtir. "Tarihî Buda" da denilen Siddhartha Gautama,
Budizm'in kurucusu olarak kabul edilir. Siddharta‟nın hayattaki acıların kaynağını açıklamak
amacıyla yaptığı uzun çalıĢmalar sonucu ızdırabı sona erdirecek bir manevi anlayıĢa ulaĢtığı ve
böylelikle Budalığa eriĢtiği kabul edilir.
31
15-16. yüzyılda Hindistan'ı da tesiri altına alan dinî oluĢumlardan bazıları Ģöyledir: NakĢibendi,
Kadiri, Sühreverdi, ġettari tarikatları.
32
Bazı tarihçiler “Dinî Ġlahi”den eserlerinde din olarak bahsederken, bazıları “Dinî Ġlahi” için
“dinî sistem” demekle yetinmiĢ, bazıları ise “dinî ıslahat”ı kullanmanın doğru olduğu kanısına
varmıĢtır. Bu sebepledir ki araĢtırmamız sırasında karĢımıza iĢte bunun gibi birçok söyleyiĢ çıktı.
Biz de anlam kargaĢasına neden olacağından ve de adından faydalanarak “din” demeyi uygun
gördük.
33
Ekber ġah 1582‟de bütün eyalet valilerinin önünde Dinî Ġlahi‟yi kurduğunu resmen ilân etmiĢti.
Dinî Ġlahi Ģöyle savunulmaktadır: “"Hak, doğruluk gibi evrensel gerçekler yalnız ve sadece bir
dinde bulunmaz. Bunlar her din ve millette bulunur. O halde her dinde hak ve gerçek olan ne
varsa alınmalı, bunlardan, hepsini bir araya toplayan tek bir din meydana getirilmeli, bütün
insanlar da ona çağrılmalıdır. Böylece milletler ve dinler arası anlaĢmazlıklar son bulacaktır. ĠĢte
insanları bir araya toplayacak olan 'Dinî Ġlahi' budur "
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Bu yeni dini eleĢtirenlerin çoğunluğunu Müslüman ulemalar
oluĢturmaktadır. Onlar, Ekber ġah‟ın Ġslamiyet‟ten uzaklaĢtığı,
kendisini ilahlaĢtırdığı ya da peygamber olarak gördüğü düĢüncesinde
olup Ekber ġah‟ı Ģiddetle eleĢtirmiĢlerdir. (Ensari, 1991, s.39;
Cebecioğlu, 1999, s. 45)
Ömer Rıza Doğrul‟a göre cizvitlerden Pinheiro aĢağıdaki
ifadelerle Ekber ġah dönemini Ģöyle tasvir etmektedir. “1595‟de
Lahor‟da bir tek cami, bir tek Kur‟an nüshası kalmamıĢ, cami namına
ne kaldı ise hepsi ahıra çevrilmiĢti. Ekber ġah kendine göre bir mezhep
vücuda getirmiĢ ve kendini peygamber saymıĢtı. PeĢinden giden birçok
kimse vardı. Fakat hepsi de onun bol bol para vermesi yüzünden peĢine
takılmıĢlardı. Hükümdar Allah‟a tapıyor, güneĢe tapıyor, Hinduların
mezhebine takılıyor ve Caynizm dinini tutuyordu.”34 (Doğrul, 1944,
s.114)
Yazar Sinan Tavukçu bu konuda Ģunları söylüyor: “Ekber ġah, farklı
dinlere sahip olan tebaasını ortak tek bir din çatısı altında birleĢtirme projesiyle
nev‟i Ģahsına münhasır bir imparator olmaya çalıĢmıĢtır.” Sinan Tavukçu
yazısında Ģunları da ekliyor: “Ekber ġah daha sonra Mecusî, Hindu, Budist ve
Hristiyan bilginlerini de toplantılara çağırmaya baĢladı, onların Ġslam aleyhine
konuĢmalarını müdahale etmeden dinledi. Bu toplantılarda Ġslam‟ın bedevî bir
millete geldiği, Babür halkı gibi yüksek bir millete uygun olmadığı, vahyin akla
aykırı olduğu, Kur‟an‟ın Allah kelamı olmadığı görüĢleri dile getirilerek
peygamberlik, vahiy, haĢr, cennet, cehennem v.b. mefhumlar alay konusu
edildi.” (www.haber10.com)
Öte yandan bazı kaynaklarda da Brahmanların da Ekber ġah‟ın Rama ve
KriĢna gibi büyük Hindu mabudu ViĢnu‟nun avatarı (Tanrı ViĢnu‟nun
bedenlenerek dünyaya gelmiĢ hali) olduğunu söyleyerek onu Hinduların tanrısı
konumuna getirmiĢ olduklarına yer verilmiĢtir.
Ekber ġah‟ı dinî reform konusunda etkileyen kiĢilerin baĢında Mehdevi 35
(Abay, 1995, s. 56) hareketinin lideri ġeyh Mübarek bin Hıdır Nagori (BirıĢık,
2001, s. 25) ile oğulları Feyzi ve Ebu‟l Fadl Allami36 (Baldick, 2002, s.181;
34

Ġslam Tarihi Ansiklopedisinde Ģu ifadeler geçiyor: “Müslümanlığa karĢı aĢırı kin duyan Ekber
ġah, kendi dininde, Ġslam dininden hiç bir emre yer vermediği gibi, Sulh-i Küll‟ün (herkesin barıĢ
içinde yaĢaması ve inancında serbest olması) savunucusu olduğunu söylemesine rağmen, Ġslâm
dinini tamamen terk etti ve düĢman oldu. Ekber ġah zamanında, Müslümanların baĢına ne
sıkıntılar ne felâketler gelmiĢti, hepimiz biliyoruz.”
35
Mehdi: Mehdi hareketi bin yılda bir dünyadaki insanların günahları için kurtarıcı veya Mesih
geleceği esasına dayanıyordu. Mehdi anlayıĢı Ģöyledir: Mülkiyete karĢıdırlar, Ġslam‟ın kiĢisel
mülkiyete müsaade etmeyip aksine ortak mülkiyeti desteklediklerini iddia ederlerdi. Mehdiliği
kabul eden herkes bütün varlığını cemata teslim etmektedir. Türk Dil Kurumuna göre Mehdi
“Doğru yolda olan, hidayete ermiĢ olan” kimsedir.
36
Baldick‟a göre Ebu‟l-Fadl Ekber ġah‟a Sufiliği öğreten hocasıdır.
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Rizvi, 1975, ss. 492-498) gelmektedir. Kaynaklarda mistik bir ruha sahip
oluĢunda Selim ÇiĢti‟nin rolünün olduğu bilgisine rastlamaktayız. (Aziz, 1995,
s. 235) Yine kaynaklardan edindiğimiz bilgiler neticesinde Ekber ġah‟ın hocası
olduğu iddia edilen Mir Abdüllatif‟in çeĢitli din ve mezheplerle ırklar arasında
karĢılıklı müsamahaya dayanan dostluk ve barıĢ içinde yaĢama fikrini ifade
eden “Sulh-i Küll”ü benimsemesinde, Ebu‟l-Fadl‟ın da Ġslam ile Hinduizm‟i
uzlaĢtırma düĢüncesinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. (Choudhury,
1997, ss. 32-33; Ahmed, 1995, s. 238) Bu noktada Bedriye Reis37 Ebu‟l Fadl‟ın
Ģu sözlerine yer vermiĢtir: “Gençliğimden beri zihnim hep meĢguldü ve
ruhumun Moğolistan bilgelerine veya Lübnan münzevîlerine38 çekildiğini
hissediyor; Tibet lamaları39 veya Portekizli papazlarla konuĢmayı istiyordum.
Parsî rahipler ve Zend Avesta40 bilgeleriyle ise zevkle otururdum.” (Reis, 2006,
213) Fadl, bütün din adamlarıyla görüĢmek istemiĢtir. Burada bütün inançların
ortak yönü olduğunu buluyor ve Ekber ġah‟ı etkiliyor. Hiçbir inancı
küçümsemiyor.
DĠNÎ ĠLAHĠ‟NĠN TEMEL ĠLKELERĠ
Her dinde yerine getirilmesi gereken birtakım kurallar vardır.
Kaynaklardan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Ekber ġah‟ın kurduğu “Dinî
Ġlahi”nin mensupları Ģu ilkelere uymak durumundadır:
 Mutlak kudret sahibi sadece Allah‟tır. Allah birdir ve O herkesin
Allah‟ıdır. (Bayur, 1947, s. 75-76) Allah'ın tek halifesi sadece Ekber
ġah‟tır. (Reis, 2006, s.214)
 Genel refahı sağlamak ve ahlâklarını yüceltmek için bazı emirleri
yerine getirmesi gerekir. (Choudhury, 1997, s. 287)
 Ayin-i Ekberi‟de daima iyi huylu olmanın tavsiye edildiğine yer
veriliyor. (Allami, 2011, s. 41)
 Dinî Ġlahi mensupları birbirlerine "Allahû Ekber Celle Celaluhu"41
37

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Münzevi: Dinsel amaçlarla toplumdan uzaklaĢıp yalnız yaĢayan kiĢidir.
39
Lama: Tibetçe Lama (öğretmen) den doğan bu kelime, aynı zamanda bir unvan olarak da
kullanılmaktadır.
40
Zend Avesta: Eski Ġran inancı olan ZerdüĢtçülüğün kutsal kitabıdır. Bu yazılar, ZerdüĢt´ün neye
inandığını ve ZerdüĢtçülüğün temellerini anlatan tek belgedir.
41
Allah Büyüktür. Ekber ġah'ın Din Modeli ve Ġmam Rabbani adlı bir yazıda Ģu ifadeler
kullanıyor: “La ilahe illallah, Ekber halifetullah (Allah'tan baĢka tanrı yoktur ve Ekber O'nun
vekilidir ) sözünü bu yeni dinin Ģehadet kelimesi yapmıĢlardır. Bu Tanrısal dine girenler „teĢile‟
adını alırdı ki bunun Hintçe'de manası „mürid ve tabi‟ demekti. Ġslami selamlaĢma usulü de
değiĢtirilmiĢti selama baĢlayan "Allahû Ekber" der, cevap veren de "Celle Celalühü" ifadesini
kullanırdı ġah‟ın ismi Celaleddin, lâkabı da Ekber idi Bu duruma göre selâm, onun isim ve
lâkabını tekrarlamaktan ve tanrılığını itiraftan ibaret oluyordu.” (Kaynak: www. mumsema.com)
38
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Ģeklinde selam vereceklerdir. (Allami, 2011, s,41; Choudhury,1997, s.
287; Reis, 2006, s.226)
 Oruç ibadetini bir ay boyunca et yememek Ģeklinde algılayan Ekber
ġah, Ramazan ayında av yasağı getirmiĢtir.42 (Bayur, 1947, 101: Dinî
Ġlahi mensupları et yemeyeceklerdir. Bilindiği üzere inek Hindular için
oldukça kutsaldır. Ġslamiyet de bunun tam tersine bir durum söz
konusudur. Dolayısıyla Hinduların hoĢuna giden bu uygulama
Müslümanlar tarafından hoĢ karĢılanmamıĢtır.
 Yine bazı eserlerde Ekber ġah‟ın Ġslam dininde olan içki içilmesi ve
domuz etinin yenmesi gibi yasaklara son vererek recm,43 hırsızların
kollarının kesilmesi gibi cezaları kaldırdığına yer verilmiĢtir. (Bayur,
1947, s. 50)
 Eğlence ve kumarhanelerin devletin kontrolü altına alınması, doktor
izniyle Ģarap içilmesine izin verilmiĢtir.44 (Bayur, 1947, s. 50)
 Din mensuplarından kendi önderleri için canını, malını, onurunu ve
dinini, feda etmeleri; uyurken ayaklarını doğuya, baĢlarını batıya doğru
uzatmaları; önderlerinin (Ekber ġah) karĢısına geldiklerinde yeri
öperek secde etmeleri; yılda az bir kez bütün üyeleri ve yardıma
muhtaçları ağırlamaları; kararlaĢtırılmıĢ miktarda zekât ödemeleri
istenmekte olup onların hamile, güçsüz ve 11 yaĢından küçük
kadınlarla iliĢki kurmaları yasaktır. Ayin-i Ekberi‟de dünyevi zevklere
kısıtlamalar dahi getirmeleri istenmektedir. (Allami, 1897, s. 435;
Allami, 2011, s.41)
 GüneĢ dünyanın nimetidir. Onunla ilgili belirli anlarda özel ayinler
yapılmalıdır. GüneĢ45 ve ateĢe saygı da bu kuralların arasında yer
almaktadır.
 Ekber ġah, zamanın maddi ve manevi önderi sayılmalıdır. Toplumun
dinî lideridir.
Bu temel ilkelerden de anlaĢılacağı üzere, Ekber ġah‟ın amacı dinde
birliği sağlayan, sosyal yasayıĢ ve adaleti düzenleyen yeni bir sistem kurmaktır.
Ülkenin dört bir yanından Ekber ġah‟a bağlılıklarını sunmak ve biat
etmek üzere gelen çok sayıda kiĢi olmuĢtur. Kaynaklarda Ekber ġah‟a biat Ģu
42

Ekber ġah et yemeyip güçsüz, zayıf düĢünce devlet iĢlerini gerektiği gibi yapamayacağı ve
kendisini örnek alan birçok kiĢi olacağı düĢüncesiyle et yemeğe devam eder. Ancak bunu zamanla
azaltma ve etsiz günler çıkarır. Bayur, Ekbernamaye (Akbarnama) atıfta bulunarak Ekber‟in et
yemeklerinden dolayı insanların kurt yaradılıĢlı olmalarından da sızlandığına yer veriyor.
43
Recm: Kadınların taĢlanması.
44
Bayur, bu kuralın daha sonra suiistimal edildiği, doktor raporu olmadan da Ģarap ve içki
içildiğine yer vermektedir.
45
Ekber ġah, güneĢi kutsal saydığı için Onun güneĢe taptığını sananlar olmuĢtur.
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Ģekilde geçmektedir: “GüneĢin saltanat günü” olarak kabul edildiği iddia
edilen pazar günü güneĢin en yüksekte olduğu vakitte, huzura kabul edilen
mürit adayları hükümdara yaklaĢarak ve sarığını46 eline alarak Ekber ġah‟ın
önünde diz çöker, alınlarını Ekber ġah‟ın ayağının üzerine koyarlar.” Hikmet
(Bayur, 1947, s. 162; Choudhury, 1997, s.162) Bu sembolik törende sarığın
kibir ve bencilliği, onu baĢından çıkarmanın da kibir ve bencillikten sıyrılmayı
temsil ettiğine vurgu yapılmaktadır. Bu uygulamanın Sufilerin intisap47
törenlerine benzediğine dair bilgiler mevcuttur. (Reis, 2011, s. 227;
Choudhury, 1997, s.285) Ayrıca biat edenlerin48 Ekber ġah‟a bağlılığın dört
mertebesi olduğu söylenen mal, can, din ve namusunu feda edeceğine dair
“sadakat yemini” etmesi de gerekmektedir.
Ebul Fadl, Ekber ġah‟a mürit olmak için yapılan törenin genel olarak bir
tarikata girmek için yapıldığı söylenen törenlere benzediğini söylüyor. Ġki
kiĢinin karĢılaĢınca birinin “Allahû Ekber” ve diğerinin “Celle Cellalehu”
dediğini ekliyor.49 (Choudhury, 1997, s. 181-182; Allami, Ayin-i Rehnümuni
Bölümü)
Bazı kaynaklarda da Ģu ifade yer alıyor: “Yeni dine girenler, „Ben filan
oğlu filan, babamdan, anamdan öğrendiğim Ġslam dininden kendi arzum ile
çıktım. Ekber ġah‟ın ilahi itikadını kabul ediyor ve böylece mal, can, namus ve
dinimi fedaya hazır olduğumu beyan ediyorum‟ sözlerini ihtiva eden bir
beyannameyi doldururlar ve bunu yeni dinin imamı sayılan Ebu‟l Fadl‟a teslim
ederlerdi.” (Ġslam Tarihi Ansiklopedisi, C.IV. s.154)
Dinî Ġlahi‟yi kabul etmek isteyenler bazı testlerden50 geçer ve “derece”
adı verilen değerlendirme sonucu mertebe alırlardı. Dinî Ġlahi, insanların iyi
huylu51 olmasıyla ve dünyevi zevklerden uzaklaĢıp Allah‟a daha yakın olmak ve
her türlü kirden arınabileceğini öğütlemektedir.52 (Reis, 2011, s.227)
Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda mevcut din ve mezheplerin bir
sentezi sayılabilecek Ekber ġah‟ın dininin, insanlar arasında eĢitlik, doğruluk,
ölçülü davranma gibi özellikleri esas aldığını söylemek mümkündür.

46

Choudhury, bunu “türban” olarak tanımlıyor.
Ġntisap: Sözlükte "kendisini nispet etmek, ait göstermek" anlamına gelen intisap, tasavvufta, bir
tarikata girmeyi, bir Ģeyhe biat etmeyi ifade etmek için kullanılmaktadır.
48
Biat edenler Ekber ġah‟ın dinini kabul edenleri ya da mürit adaylarıdır.
49
Ekber ġah‟ın birinci sözde Ekber, ikincisinde Celâl isminin zikredildiğine inanılırdı.
50
Bu testleri, onların malı, canı, inancı ve onuruyla sınandığı Ģeklinde belirtmiĢtir. KiĢilerin
bunlardan kaç tanesinin ya da hangisinden feragat edebileceği ölçülmek istenmektedir.
51
Burada insanlardan özellikle cömert, öfkesine hâkim olan davranıĢlar sergilemesi
istenmektedir.
52
Reis, makalesinde Ģöyle diyor: “Dinî Ġlahi on erdeme sahip olmayı emretmiĢtir. Bunlar:
cömertlik, kötü davranıĢlardan kaçınmak ve öfkeye hâkim olmak, dünyevî zevklerden el çekmek,
dünyevî bağlardan ve meĢgalelerden uzak olmak, takva, züht, basîret, yumuĢaklık, Ģefkat, Allah‟a
bağlılık ve O‟na ulaĢmanın özlemini duyarak ruhun kirlerden arındırılmasıdır.”
47
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Caynizm‟in,“canlı hiçbir varlığı öldürme” 53 temel ilkesinin de dâhil edildiği
bilgisine rastlamaktayız. (Cebecioğlu, 1999, s. 45-46; Reis, 2011, s.225)
Dönemin karmaĢık dinî yapısına bakılırsa Ekber ġah‟ın çeĢitli dinlerin
temsilcilerini bir araya getirerek onların ortak yönlerini bulmaya çalıĢması,
aslında önemli bir giriĢimdir. O dönemde Ġslam‟ın içinde özgürlükçü düĢünce
yapısına sahip Sufizmin54 ortaya çıktığını görmekteyiz. Aynı dönemde
Hindistan Bhakti55 mezhebi ve Sihizm56 önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Bu
inançların ortak noktaları tek Tanrıya inanmaları ve kast sistemini
reddetmesidir.
Bilindiği üzere Ekber ġah, Hindistan tarihinde sosyal ve dinsel
reformlarıyla adını altın harflerle yazdırmıĢ bir liderdir. Dinî Ġlahi‟nin
baĢarısızıkla sonuçlanmasına rağmen Ekber ġah, devleti zarara uğratan
yolsuzlukların çoğunu ortadan kaldırmıĢ, din adamlarını kendine bağlamıĢ,
onların halk üzerindeki etkisini kırmıĢtır. Bu arada Hindistan topraklarında en
üst düzey dinî temsilci konumuna gelmiĢtir. (Bayur, 1943, s. 536) Dinî Ġlahi,
Hindular ve Müslüman arasındaki eĢitsizliği kısmen de olsa gidermiĢ, “sati
geleneği”57 ve çocukların erken yaĢta evlilikleri gibi bazı Hint geleneklerini de
yasaklamıĢtır. (Ġslam Ansiklopedisi, 1994, s.543)
Bazı araĢtırmacılara göre “Dinî Ġlahi” Ekber ġah‟ın hırs ve deliliğinin
bir göstergesidir. Ancak Türk Ġlahiyatçısı Bedriye Reis, bu görüĢün büyük bir
Türk hükümdarını küçümseme gayreti olarak görmektedir. (Reis, 2007, s.
225) Ekber ġah dönemine gelinceye kadar “dinsiz sayılan Hinduların
katledilmesi gerekir” düĢüncesi hâkimdir. Hindular için de durum bunun tam
tersidir. Onlara göre Hindu olmayanlar dinsiz sayıldığından onların
53

“Canlı hiçbir varlığı öldürme” ilkesi Budizm‟de de yer almaktadır.
Sufizm, çeĢitli mutasavvıflarca farklı Ģekillerde yapılmıĢtır. Bu tanımlardan birine göre,
Sufizm, insanın akıl yoluyla eriĢemediği ilahî hakikatleri ve gayb âlemine ait hakikatleri manevi
latifelerle arama yoludur. Hedef, insan-ı kâmil olmaktır. Bir baĢka deyiĢle, Sufizm, Ġslam
inanıĢına göre, kiĢiliği kötü huylardan temizleyip ruhu pak edip olgunluk ve kemale erme
yoludur. Tasavvuf, silsile yolu ile Muhammed Peygamber'e dayandırılan, Allah'ı anlamaya vesile
olarak, Peygamber vârisi olduğuna inanılan evliya ve mutasavvıflar tarafından, "Hak'tan aldığını
halka sunuĢ" yolu olarak takdim edilen, dinin fıkıh, kelam, Ahlâk ve tasavvuf olmak üzere dört
ana temelden oluĢtuğu inancını savunan Mutasavvıfların yolu olarak ortaya çıkmıĢtır.
55
Bhakti (Bahti): Allah‟a ya da tek Mabuda içten ve gerçekten inanma, iyi yürekli olma, iyi
düĢünme ve kastı kaldırma gibi unsurların toplamıdır.
56
Sihizm: Genel olarak 16. ve 17. yüzyıllarda Kuzey Hindistan'da yaĢamıĢ olan on gurunun
öğretilerini temel alan tektanrıcı bir dindir. 1500'lü yıllar civarında ortaya çıkmıĢtır. Dünya'daki
büyük dinlerden sayılan Sihizm'in 23 milyondan fazla inananı vardır. Sihizm sözcüğü Sih
sözcüğünden türemiĢtir. Sih ise öğrenci anlamına gelen Sanskrit
kökünden türemiĢtir.
Sihizm Sih dini olarak da anılır. Bu dine inananlara Sih denir.
57
Sati geleneği: Kocası ölen ve dul kalan kadının çevredeki olumsuz davranıĢlardan
etkilenmemesi düĢüncesi ve kadının kocası olmadan yaĢayamayacağı inancına göre kadının da
kocasının ölüsüyle birlikte yakılmasıdır. Sati geleneğinin yasaklanması Hindular arasında büyük
tartıĢmalara neden olmuĢ, bunun üzerine Ekber “Eğer kadın isterse o da kocasıyla beraber yakılır”
Ģeklinde kanunu değiĢtirmiĢtir.
54

127

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

öldürülmesi gerekmektedir. Ekber ġah, kendinden olmayanları dinsiz sayma
düĢüncesini ortadan kaldırma gayreti içerisindedir.
Ekber ġah, halklar arasında bir yakınlık sağlamak, sevgi ve saygı tesis
etmek için birçok tedbirler almıĢtır. Bütün bunları görmezden gelmek ve
önyargılı davranmak kanımızca haksızlık olur. Onun yaptıkları iki toplum
arasındaki kini büyük ölçüde sona erdirdiğine ve yakınlaĢmayı sağladığına
göre Ekber ġah yüksek oranda baĢarıya ulaĢmıĢ demektir.
Hindistan‟ın önde gelen Ġslami liderlerinden Ġmam-ı Rabbani, Ekber
ġah‟ın dinî reformuna karĢı çıksa da asla ona “dinsiz” dememiĢtir. Buradan,
Dinî Ġlahi‟ye çok sert biçimde karĢı koyan Ġmam-ı Rabbani bile Ekber ġah‟ın
Ġslamiyet‟ten ayrılmadığını kabul ettiği anlamı çıkmaktadır. (Reis, 2007, s.
225)
Ekber ġah, devlet ve orduda yalnız Türklere yer vermemiĢ, bunun yanı
sıra Hinduları da kazanmaya çalıĢmıĢtır. Bunun göstergesi olarak Hindulara
yönetim ve orduda görev vererek Hindu-Müslüman eĢitliğini sağlamaya
çalıĢmıĢtır.58 (Gürgün, 1971, s. 25)
Ekber ġah, yüzlerce yıldır uygulanan bazı geleneklere son vermiĢ ve
vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıĢtır. Hindu ve Müslümanların dinlerini ve
geleneklerini özgürce yaĢamasına olanak tanımıĢtır.
SONUÇ
Ekber ġah‟ın, Hindistan‟daki dinî reformu ne yazık ki kalıcı olamamıĢtır.
Az sayıda taraftar edinen din, Hindistan‟da tutunamamıĢtır. Dinî Ġlahi‟nin kutsal
kitabı ve din adamı sınıfı yoktur. (Aziz, 1995, s. 240-241; Choudhury, 1997, s.
180)
Ekber ġah‟ın tarihçisi olarak bilinen Ebu‟l Fadl‟ın 1602‟de öldürülmesi
üzerine, Dinî Ġlahi istenen hedefine ulaĢamamıĢtır. Az sayıda kiĢi bu dini kabul
etmiĢ ve inananların sayısı artmamıĢtır.59 (Aziz, 1995, s. 242) Dinî Ġlahi, Ekber
ġah‟ın ölümünden sonra tamamen bitmiĢtir.60 (Konukçu, s. 543) Ekber ġah‟ın
58

Burada Ekber ġah‟ın sosyal ve kültürel hayatı iyileĢtirmek, düzene sokmak için yaptığı
inkılâplara yer vererek askerî baĢarılar konusuna değinmeyeceğiz. Diğer yandan bir baĢka
kaynakta Müslüman hükümdarların, Hinduları hükûmet iĢlerinde yüksek mevkilere getirmelerinin
Gazneli Mahmut zamanında da görüldüğüne yer veriliyor. Gazneli Mahmut ordusunda Hindu
subayları tarafından teĢkilatlandırılan, Hindu askerlerine de yer vermiĢti. Günümüze bakıldığında
ise durum tam tersine olmak üzere Müslümanlardan çok Hindular her alanda bulunmaktalar.
59
Bu dine katılanların sayısı 18- 20 kiĢiyi geçmemiĢtir. Katılanlar da genelde saray
çevresindendir. Ekber ġah, süt kardeĢi olan Han Azam‟ı yeni dinine davet etmiĢse de o, bu daveti
kabul etmeyip Mekke‟ye kaçmıĢtır. Ancak daha sonra Mekke‟den dönüĢte Ekber ġah‟ın dinine
girmiĢtir. Hindu inancından olan Raca Birbal adındaki kiĢi yeni dini kabul eden tek Hindu‟dur.
etmiĢtir.
60
Ekber ġah 1605 yılında hayatını kaybetmiĢtir.
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oğlu Cihangir, Dinî Ġlahi‟nin devamı konusunda bir çaba harcamamıĢtır.
Hindistan tarihiyle ilgili birçok çalıĢma yapan Hikmet Bayur, bu konuda
Ekber ġah‟ın oğlu Cihangir‟in61 Ģu sözlerine yer vermektedir: “Onun ülkesinde
birbirine saldırma yolu kapandı. Sünnî ġiî ile birlikte bir mescitte, Frenk Yahudi
ile bir kilisede birlikte ibadet etti.” (Bayur, 1947, s.141)
Eğer, Ekber ġah‟ın dinî devrimi baĢarılı olsaydı ve kendisinden sonra
gelen yöneticiler bunu devam ettirseydi, acaba bugün Hindistan‟da tek bir
dinden söz edilebilir miydi? Acaba Hindu-Caynist-Sih-ZerdüĢt gibi inançlar
ortadan kalkar mıydı? Hindistan topraklarında uygulanan bazı gelenekler62
tamamen ortadan kalkar mıydı? Acaba Ekber ġah, Dinî Ġlahi vasıtasıyla tüm
Hindistan‟a hâkim olabilir miydi? Soruları çoğaltmak mümkündür ancak asıl
sorulması gereken soru Ģudur:
“Ekber ġah, dinî hâkimiyetini kurmak için mi reformlar yaptı yoksa
gerçekten halkın geleceğini düĢünen iyi niyetli bir yönetici miydi?”
Ekber ġah, hoĢgörülü politikasıyla toplumdaki ayrımcılığı ortadan
kaldırmak için birtakım giriĢimlerde bulunmuĢ olsa da aslında hâkimiyetini
sağlam bir zemine oturtmak istediği görülmektedir. Kanımızca Ekber ġah‟ın bu
yolla kalıcı olmayı hedeflediği anlaĢılmaktadır.
Ekber ġah sadece hâkimiyet kurmak amacında olsaydı toplumun hiçbir
kesiminden tepki almamak için bu kadar değiĢik reformlar yapmazdı. Örneğin,
“Sathi geleneği” gibi toplumun hassas olduğu konulara müdahale etmez,
değiĢtirmeye kalkmazdı.
Ekber ġah, sadece gücünü ve hâkimiyetini pekiĢtirmek düĢüncesinde
olsaydı etnik olarak Türklere, inanç olarak da Ġslamiyet‟e dayalı bir devlet
yapısı oluĢtururdu. Böylece kendi yönetimini ve tahtını da güvence altına almıĢ
olurdu. Etnik ve dinî ayrımcılığı ortadan kaldırmaya çalıĢmaz ve Hindulara
yönetimde görev verme yoluna gitmezdi. Ekber ġah‟ın Ģu sözleri gerçek
niyetinin ne olduğunun bir göstergesi olabilir. “Ey bilge bilginler! Tek
amacım hakikati araĢtırmaktadır. Gerçek dinin esaslarını aramak ve onları
keĢfetmektir. Dolayısıyla Ģu esası göz önünde bulundurunuz ki, insani
duyguların etkisinde kalarak gerçeği gizlemeyin ve Allah‟ın emirlerine aykırı
olan hiçbir Ģeyi söylemeyin. Eğer böyle yaparsanız Allah‟ın katında bizzat siz
sorumlu olacaksınız” (Anvar, 1974, s. 268; Abay, 1995, s. 268)
61

Cihangir (31 Ağustos 1569, Fetihpur Sikri, 28 Ekim 1627, Hindistan), Babür Ġmparatorluğu'nun
dördüncü hükümdarıdır (1605-1627). Ekber ġah‟ın oğlu olup asıl adı Selim'dir. Küçük yaĢta
babası Ekber ġah tarafından tahtın varisi ilan edildi. Cihangir ġah, bayındırlık iĢlerine de önem
vermiĢtir. Agra‟dan Etek‟e ve Bengal‟e giden ağaçlıklı yollar ve Agra ile Lahor arasında her üç
kilometrede bir iĢaret kuleleri ve sulu gölgelikler yaptırmıĢtır. Tüzük-i Cihângiri ismi ile yazdığı
hatıratı, kıymetli bir eserdir. Dinî Ġlahiyle ilgili inanç ve ayinleri kaldırmıĢtır.
62
Hindistan topraklarında uygulanan Kast sistemi, sati geleneği ve gayrimüslimlerden alınan
vergileri örnek gösterebiliriz.
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Ekber ġah, dinî reformunda baĢarılı olsaydı ve bu reformu bugün
uygulanıyor olsaydı bize göre dinî bütünlük sağlanmıĢ olurdu. Hindistan‟da
etnik ve dinsel ayrımcılık günümüzdeki kadar derin olmazdı.
Ekber ġah gerçekten iyi niyetli miydi? Herkesin kendi inancını
yaĢamasına saygı duyuyor olması iyi niyeti ve hoĢgörüsünün bir göstergesi
olarak kabul edilebilir.
Pek çok inancın hayat bulduğu Hindistan topraklarında, baskı ve katliam
uygulamadan dinî reform yapılmak istenmesi, kanımızca, çağının çok ötesinde
bir düĢüncedir.
Ekber ġah, Hindistan‟ı vatan kabul etmiĢ ve bu ülkeyi herkes için yaĢanır
hale getirmek istemiĢtir. Amacı sadece tek dinî lider olmak olsaydı amacına
ulaĢmak için her türlü zorbalığı yapabilirdi. O ise tam aksini yapmıĢ,
Hindulardan alınan vergileri kaldırılmıĢ, onlara asker ve memur olma yolunu
açmıĢtır. Bütün bu uygulamalar Ekber ġah döneminde baskının değil
hoĢgörünün hâkim olduğunun bir göstergesidir.
Toplumsal reformlar halka pek çok konuda eĢitlik sağlasa da bu reformlar
tek baĢına yeterli olmamıĢtır. Yapılan reformlarla toplumda eĢitlik ve sosyal
adalet tam olarak sağlanamamıĢtır.
Diğer yandan Dinî Ġlahi‟nin ilkelerine bakıldığında63 bazı kesimlerin
özellikle Müslüman ve Hinduların rahatsızlık duyması dinî reformun baĢarılı
olamamasında en büyük etkendir.
Bütün bunlara rağmen Ģunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Ekber ġah,
ülkesinde etnik ve dinî ayrımcılığı ortadan kaldırmayı; toplumda barıĢ ve
huzuru sağlamayı amaçlamıĢtır. Yapmak istedikleri ve uyguladığı yöntem
tartıĢılabilir. Ama gördüğümüz kadarıyla Hindistan‟da insanlar arasında
hoĢgörü tohumunu ekmeyi baĢarmıĢtır.

63

Dinî Ġlahi‟nin “Et yememek ve bazı Ģartlar dâhilinde Ģarap içmeye izin verilmesi” gibi
kurallarını örnek gösterebiliriz. Bazı kaynaklarda yaban domuzu ve kaplan etinin yenilebileceği,
doktorların rapor vermesi Ģartıyla Ģarabın içilebileceği ancak sarhoĢ olmanın yasak olduğuna
dikkat çekiliyor. (Ġslam Tarihi Ansiklopedisi)
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AZINLIK PSĠKOLOJĠSĠ
Emine Firdevs YILDIRIM
ÖZET
Azınlıklar tarih boyunca hep var olmuĢlardır. Özellikle savaĢlar
dolayısıyla değiĢen ülke sınırları ve göçler azınlık grupların oluĢmasının en
yaygın sebepleri arasındadır. Bugün Dünya üzerinde azınlık konusunda yapılan
pek çok tanım ve bunlara bağlı olarak azınlık hakları tartıĢılmaktadır. Azınlık
psikolojisi her bir azınlık grup için farklı özellikler taĢımakla beraber bir takım
sabit davranıĢları da içinde barındırmaktadır. Azınlık psikoloji her grup için
içinde bulundukları sosyo-ekonomik Ģartlar, sahip oldukları haklar açısından
kendilerine özgü özellikleriyle incelenmeli ve yorumlanmalıdır. Azınlıkların
kriminal olaylarla bağlantıları içinde yaĢadıkları topluma, toplumda ne derece
kabul gördüklerine ve sahip oldukları hakların kullanılabilirlik derecelerine göre
de değiĢmektedir.
Anahtar Kelimeler: Azınlık, Azınlık Hakları, Azınlık Psikolojisi,
Azınlıklar ve Kriminal Olaylar

MINORITY PSYCHOLOGY
ABSTRACT
Minorities have existed throughout history. In particular, changing
boundaries of countries due to war and migration are the most common causes
of minority group formation. Today, in the World many definitions regarding
the minority and their rights based on the definitions are being discussed.
Minority psychology has different features for each minority group although it
contains constant behaviors. Minority psychology should be analyzed and
interpreted for each group in terms of rights, socio-economic conditions in
which they are in. Minorities‟ connection with criminal cases varies according
to in which society they live in, the level of being accepted in society and
usability of rights they have.
Key Words: Minority, Minority Rights, Minority Psychology,
Minorities and Criminal Case



Biolog, Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü.

133

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

GĠRĠġ
Azınlık kavramı oldukça eski olmasına rağmen bu güne kadar üzerinde
anlaĢılmıĢ ortak bir tanımı mevcut değildir. Azınlıklar sosyolojik olarak antik
çağlardan beri hep var olmuĢlardır bunun sebebi büyük nüfus hareketlerinin ve
siyasal otoritelerde yapı ve sınır değiĢiklerinin her dönemde olmasıdır. Azınlık
kavramının uluslararası düzeyde tartıĢılmasının baĢlangıcı Avrupa‟da yaĢanan
din savaĢlarıdır.
Azınlık olarak adlandırdığımız grupları bir dönem yabancılar ve köleler
oluĢtururken günümüzde azınlık statüsü için bazı kriterler mevcuttur. Kuramsal
olarak üzerinde anlaĢılmıĢ bir azınlık kavramının olmaması dolayısıyla
uluslararası hukukta tüm dünyada kabul edilen ortak bir azınlık tanımı ve bu
tanıma bağlı haklardan söz etmekte mümkün değildir. Uluslararası
platformlarda yapılan pek çok azınlık tanımı bulunmaktadır.
Uluslararası Adalet Divanı‟nın 1930 yılında önerdiği ve daha sonra
yapılan azınlık tanımlarına temel teĢkil eden tanıma göre azınlık; “Tarihsel
olarak belirli bir ülke veya bölgede yaĢayan aynı ırktan, dini ve dili bir, kendine
özgü gelenekleri olan, ortak dil, din, gelenek ve ırk kimliğiyle dayanıĢma
duygularıyla birbirlerine bağlı, geleneklerini koruma, inançlarını ve ibadet etme
biçimlerini sürdürme, aynı soydan olma ruhu ve geleneğine uyumlu olarak
çocuklarını eğitme ve yetiĢtirme haklarını güvence altına almak isteyen,
karĢılıklı yardımlaĢma ruhuna sahip bir topluluktur.”[1]
BirleĢmiĢ Milletler belgelerinde azınlık tanımı bulunmamasına rağmen
çeĢitli raporlarda geçen ve genel kabul gören iki tanım vardır. Uluslararası
alanda en çok kullanılan azınlık tanımı 1978 yılında Ayrımcılığın Önlenmesi ve
Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu raportörü Francesco Capotorti‟ni
tarafından önerilmiĢtir ve bu tanıma göre azınlık;“bir devletin nüfusunun geri
kalanına göre sayısal olarak az olan, egemen konumda bulunmayan, - o devletin
vatandaĢı olan - üyeleri, nüfusun geri kalanından farklı etnik, din ya da dil
özelliklere sahip olan ve kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya da dillerini
korumaya yönelik üstü örtülü de olsa bir dayanıĢma duygusu gösteren
gruptur”.[2] Jules Deschénes‟in 1985 yılında insan hakları ile ilgili bir alt
komisyon çalıĢmasında yaptığı tanıma göre azınlık “bir devletin, sayısal olarak
azınlık oluĢturan ve o devlette egemen konumda bulunmayan,nüfusun
çoğunluğundan farklı etnik, dinî ya da dil özelliklere sahip birbirleriyle
dayanıĢma duygusu içinde, üstü örtülü de olsa, varlıklarını sürdürmek için ortak
bir istekle yönlenmiĢ ve amacı çoğunluk ile fiili ve hukuki eĢitlik elde etmek
olan bir grup vatandaĢtır.”[3]
Bir baĢka tanım ise Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi‟nin ek
protokolünde yer alır. Bu tanımda özel olarak sadece ulusal azınlık
tanımlanmıĢtır. “Ulusal azınlık, bir devletin ülkesinde ikamet eden ve bundan
dolayı o devletin vatandaĢı olan, o devletle eskiden beri süregelen, sıkı ve
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sürekli bağlarını koruyan, ayırt edici etnik, kültürel, din ya da dil özellikleri
gösteren, o devletin ya da o devletin bir bölgesinin geri kalan nüfusundan sayıca
az olmasına rağmen, yeterli derecede temsil edilen, kültürleri, gelenekleri,
dinleri ya da dilleri dahil olmak üzere, ortak kimliklerini oluĢturan öğeleri hep
birlikte koruma kaygısıyla yönelen kiĢiler grubudur.”[2] Sosyolojik açıdan ise
azınlık "Çoğunluktan farklı özellikler taĢıyan, sayı bakımından genellikle küçük
olan ve kendini çoğunluktan farklı hissetmenin yanı sıra çoğunluk tarafından
ezildiği kanısını taĢıyan gruptur.” [4]
AZINLIKLARIN TASNĠF EDĠLMESĠ
Yukarıdaki tanımların ortak vurgu yaptığı Ģekilde azınlıklar içinde
bulundukları toplumlardan din, dil, etnik ve ulusal kimlik farklılıklarına göre
dört baĢlıkta sınıflandırılmaktadırlar.
1. DĠNĠ AZINLIK
Dinî azınlık en eski azınlık grubudur. Özellikle Protestan Katolik
çatıĢması sonucunda Protestanların ayrı bir dinî grup olarak kabul edilmesi ile
belirginleĢmiĢtir. Dinî azınlık, kavram olarak hem farklı dinden olan grupların
hem de aynı dinin farklı mezheplerinden olan grupları içinde barındırmaktadır.
Bugün ise dinî azınlıklar dünyanın pek çok yerinde mevcuttur. Türkiye de
nüfusun %99 'u Müslüman‟dır. Müslümanların çoğunluğu Sünni, bir kısmı ġii
Caferi, bir kısmı da Alevidir. Nüfusun %1‟i ise Ortodoks (% 0.25), Katolik (%
0.05), Protestan (% 0.03), Yahudi (% 0.03) ve Yezidi (% 0.02) dir. Unutmamak
gerekir ki bu dinler de kendi içlerinde de mezheplere ayrılmaktadır. Çok uzağa
gitmeden bugün Ortadoğu‟nun içinde bulunduğu ġii-Sünni çatıĢmasının bir
ülkede sınırlı kalmadan bölgedeki diğer ülkelerde görülüyorsa iĢte bu durum
aslında farklı ülkelerde bulunan dinî azınlıkların birbirlerinden etkilendiğini
göstermektedir. Ancak Ortadoğudaki ġii-Sünni çatıĢmasının temelinde tarihteki
birtakım siyasi olaylar yatmaktadır. Bölgede bilhassa Osmanlı sonrası dönemde
emperyal güçlerin (Ġngiltere, Amerika ve kısmen SovyetRusya‟nın) sistemli
baskı ve tahrikleri çatıĢmaları hep canlı tutmuĢtur. Yıllara sari bu çatıĢmalar
bölgede adeta olağan bir hal almıĢtır.
Dünyada 1 571 198 000 Müslüman yaĢamaktadır. En büyük Müslüman
nüfusun yaĢadığı üçüncü ülke olan Hindistan‟da ise Müslümanlar azınlık
statüsündedirler.
2.DĠL BAKIMINDAN AZINLIKLAR
Bunlar resmi dilden farklı bir dili kullanan, ancak kullandıkları dil resmi
ya da çoğunluk dilinin diyalektiğini oluĢturmayan azınlık grubudur. Bugün
Afrika da 53 farklı ülke de 1000 etnik-dilsel grup tespit edilmiĢtir. ĠĢin dramatik
yanı ise, Afrika ülkelerinde yaygın olarak kullanılan resmi diller ise batı
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dilleridir. Bu durum sömürge ülkeleri olmalarının bir sonucu olarak kendi ana
dillerinin azınlık dili konumuna düĢmesine neden olmuĢtur. 172 farklı dil tespit
edilen Hindistan içinse durum biraz daha farklılık göstermektedir. Hindistan‟da
resmi diller Ġngilizce ve Hintçe olmasına rağmen 78 Ģehirde 114 dil yaygın
olarak konuĢulmaktadır.
3. ETNĠK AZINLIKLAR
Etnik azınlıklar farklı etnik ya da ırk özelliklerine sahip grupların ortak
bir kökeni paylaĢması, çeĢitli kültürel, tarihsel ve toprak bağlarına sahip
olmasıyla doğmuĢtur. Türkiye‟de azınlıklar Lozan Konferansıyla; Rum, Ermeni
ve Yahudiler olarak tespit edilmiĢtir. Burada gayrimüslimler ifadesi
kullanılmıĢtır. Ülkemizde bunun dıĢında bir azınlık tanımı yoktur. Son
zamanlardaki bir kısım yorumlar ise bilimsel tabandan yoksun olup, gerçekçi
boyutu yoktur. Öte yandan birçok ülkede azınlıklar askerlik yapma vb.
konularda yükümlü olmadıkları halde ülkemizde azınlıklar askere alınmaktadır.
Kendilerinin de kitlesel olarak bu konuda aksine bir talep, ya da itirazları
olmamıĢtır. Özellikle askerlik yapma isteği konusunda çoğunluktan farklı bir
düĢünceleri de yoktur. Öte yandan Türkiye, Lozan‟ın getirdiği kısıtlara ilave bir
düzenleme yapmadığı gibi, 27 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan
651 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Vakıflar Kanunu‟na Geçici 11.
Maddeyi eklendi. Bu düzenleme cemaat vakıflarına ait malların iadesini
öngörmektedir.
Buna göre, geçmiĢte kamulaĢtırılmıĢ azınlık ve cemaat vakıflarının
taĢınmazlarının iadesi kararı kapsamda; bugüne dek gayrimüslim cemaatlere 2,5
milyar dolarlık bina, arsa-arazi ve emlak teslimatı yapılmıĢtır. Bu olay
toplumsal barıĢ açısından Dünyada emsali olmayan bir uygulamadır.
Amerika BirleĢik Devletlerinde 148 etnik grubun varlığı tespit edilmiĢtir.
Çin Halk Cumhuriyetinde 56 etnik grup devlet tarafından tanınmakla birlikte,
özellikle Doğu Türkistan‟da yıllardır baskı, zulüm ve sudan bahanelerle
katliamlar sistemli olarak devam etmektedir.“1949'da Çin baskısından kaçan
7000 Türkistanlı, Türkiye'ye göç için yola çıktılar; bunlardan ancak 852 kiĢi
1953 yılında Türkiye'ye gelebildi.”[6]Dört yıl süren sadece bu yolculukta
insanların yaklaĢık olarak ancak %10‟u ülkemize ulaĢabilmiĢlerdir. Yaya olarak
kat edilen binlerce kilometre yol, çok ağır kıĢ Ģartları, sarp dağlar, azgın sular
geçilerek yapılan bu zorlu sefer %90‟ı için ölüme yolculuğa dönüĢmüĢtür. Daha
sonraki yıllarda da bu göçler devam etmiĢtir.
Osmanlı Ġmparatorluğun ilk toprak kaybı1699 Karlofça AntlaĢmasıdır.
Bu ve yıllar sonra gelen yıkılıĢı takip edensüreçte; 23.645.000 km2 lik
Ġmparatorluk topraklarının sadece 785 347 km2 lik Türkiye dıĢında kalan
yaklaĢık olarak 20 milyon km2 lik alanı yüz yıllardır, Haçlılar, Ġngilizler, Ruslar
ve Amerikalıların elden ele devam yıkım ve zulümleri ile doludur. Esasen bu
tarihsel sürecin en acı sonucu ise Asya‟dan-Avrupa‟ya, Balkanlardan136
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Ortadoğuya, Kafkaslardan-Afrika‟ya kadar milyonlarca insanın sadece azınlık
değil, aynı zamanda yıllarca sistemli bir soykırım, iĢkence ve her türlü zulme
maruz kalmaları olmuĢtur.
4. ULUSAL AZINLIK
Ulusal azınlık kavramı Avrupa‟ya özgü bir kavramdır. Bir ülkede
yaĢayan ve orada çoğunluk olan bir ulusun üyelerinin bir baĢka ülkede azınlık
olmasıdır. Bulgaristan‟daki Türkler, Almanya‟daki Danimarkalılar ve
Polonya‟daki Almanlar birer ulusal azınlık örneğidir.
Ayrıca,30.04.1964 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Ġle Almanya Federal
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik SözleĢmesi kapsamında Almanya‟ya
giden Türk iĢçilere zamanla, yabacı iĢçiler-göçmenler deniliyorken, durum
Ģimdilerde Türk azınlık kavramına doğru evirilerek, seçme-seçilme hakkı vb.
kazanımlara doğru gitmektedir. Halen yerel yönetimlere seçilmiĢ onlarca
Türkün yanı sıra, 22 Eylül 2013 Seçimlerinde 10 Türk asıllı milletvekili,
Federal Meclis'e (Bundestag) girmiĢ bulunmaktadır.
AZINLIK OLMA KRĠTERLERĠ
Daha önce bahsettiğimiz üzere azınlık olarak sayılabilmek ve azınlık
kavramından bahsedebilmek için BirleĢmiĢ Milletlerin öngördüğü koĢullar
bulunmaktadır.
1) Kültürel ya da etnik olarak toplumun çoğunluğundan farklı bir grubun
varlığı gereklidir.
2) Bahsi edilen grup, gelenek ve göreneklerine çok bağlı bir avuç insanla
sınırlı kalmamalı, özelliklerini kendi baĢına koruyabilecek bir sayıya
ulaĢmalıdır. Öte yandan çoğunlukla eĢitlenecek kadar da kalabalık olmamalıdır;
çünkü bu durumda, “bir arada yaĢayan” toplumlardan söz etmek gerekecektir.
3) Azınlık grubu, ülkede dominant konumda olmamalıdır. Örneğin
Güney Afrika Cumhuriyeti‟nde, nüfusun yüzde 20′sini oluĢturan beyazlar değil,
büyük çoğunluğu oluĢturan Bantular “azınlık” konumundadır.
4) Yalnızca ilgili ülkenin uyrukları azınlık sayılabilir; baĢka ülkelerin o
ülkedeki uyrukları “yabancı” statüsünde yer almaktadır.
5) BM Ġnsan Hakları Komisyonu Alt Komitesi‟ne göre, azınlık grubunun
ilgili devlete bağlılık duyması, ayrılma yoluyla devleti parçalamaya
yönelmemesi gerekir.
6) Azınlıktaki grup, kendi ayırt edici özelliklerini koruma ve sürdürme
isteği, yani “azınlık bilinci” taĢımalıdır.
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PSĠKOLOJĠ
Psikoloji, davranıĢlar ve zihinsel süreçleri, bunların altında yatan
nedenleri inceleyen köklü bir tarihi olan bilim dalıdır. Dolayısıyla psikoloji,
biyolojiden sosyolojiye kadar uzanan oldukça geniĢ kapsamlı bir alandır.
DavranıĢları tanımlamaya çalıĢmak buna ek olarak anlamaya ve açıklamaya
çalıĢmak, davranıĢın nedenini saptayarak neden-sonuç iliĢkisi kurmak ve
davranıĢları öngörebilmek psikolojinin temel amaçları arasında yer almaktadır.
AZINLIK PSĠKOLOJĠSĠ
Azınlık psikolojisi, azınlıkların hakkını aramada ürkek, çekingen olan,
itiraz etmesi halinde ağır bedel ödeme tedirginliği taĢıyan, 'hak alınır, verilmez'
yaklaĢımı yerine 'hak verilir, alınmaz' tutumunu tercih etmeleri ve bunun
davranıĢlara yansımasıdır. Psikoloji disiplini içerisinde tek baĢına bir konu olan
azınlık psikolojisinin oluĢumuna sebep olan etmenleri keĢfedebilmek için
azınlık olmanın farklılığından bahsetmek gerekmektedir. ĠĢte bu farklılıkları
Ģöyle sıralayabiliriz.
 Benlik bilincine sahip olmaları bunun nedeni ayrımcı muamelelerin
kendilerini bir ayrım nesnesi olarak görmelerine ve ilerleyen boyutlarda farklı
davranıĢlar geliĢtirmelerine sebep olmasıdır.
 Birbirilerine sahip çıkmak, daha çok dayanıĢma içerisinde olmak
kimliklerini sürdürmek adına birlikte hareket kabiliyeti geliĢtirip dıĢarıya kapalı
sistemde hayatlarını devam ettirmektedirler.
 Kendilerini çoğunluktan ayrı değerlendirirler. Toplumun ana
unsurlarından yalıtılmıĢ olarak belirli bir bölgede yoğunlaĢma eğilimi
gösterirler.
 Kendi gruplarını homojen tutmaya çalıĢırlar iĢte bu sebeple kız alıp
verme yok denebilecek kadar azdır.
 Toplumların genelinde azınlıklara karĢı önyargının varlığıyla ve öteki
muamelesine maruz kalmaktadırlar.
 Çoğunluğun azınlıkta asimilasyona neden olacak taleplerinin varlığı

azınlıkları kendi içlerinde bir bütün olma, birlikte adım atma davranıĢlarına
sevk etmiĢtir.
 Azınlıklar aynı görüĢe sarılır ve görüĢ birliği içerisinde olurlarsa

çoğunluğu etkileme ihtimalleri artar.
 Azınlık mensubu kiĢilerde genelde ezik ve dıĢlanmıĢ çocukluk dönemi
geçirmelerine bağlı olarak daha baĢarılı olma motivasyonuna sahip olmanın
yanında suç örgütlerine katılma ve suça yatkınlık riski de artmaktadır.
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KRĠMĠNAL OLAYLARDA AZINLIKLAR
Her suçun kaynağı farklı sebeplere bağlıdır. Bu sebeplerin çoğu birbirine
bağlı ve birbiri içine geçmiĢ bir halde bulunmaktadır. Ġtalyan kriminolog
CesareLombroso suç iĢlemenin biyolojik ve sosyal sebepleri üzerine yazdığı
kitabında suçlar ile ilk bakıĢta suçlara etkisi az olduğu kanısı veren sebepler
arasındaki iliĢkiden bahsetmektedir. Lombroso bir asır önce yaptığı
çalıĢmasında meteorolojik koĢulların suçlar üzerindeki etkilerini araĢtırmıĢtır.
Günümüzde ekonomik ve sosyal etkiler meteorolojik etkileri aĢmıĢtır. Bu
durum özellikle hem sosyal hem de ekonomik açıdan farklı koĢullar içinde
bulunan azınlıkların kriminal olaylarla olan iliĢkilerini de etkilemiĢtir.
Azınlıklar kriminal olaylarda kimi zaman mağdur kimi zaman ise suçlu
konumunda rol almıĢlardır. Öte yandan azınlıklar bazı kriminal olaylarda hem
mağdur hem de suçlu olmuĢlardır ki bu olaylar güçlü devletlerin bazılarında
devlet stratejisi halini almıĢtır. BaĢka ülkelerde iç karıĢıklık çıkarmayı ve
buradan elde edeceği kazancı minimum masrafla yapmak isteyen devletler
azınlıklara boĢ vaatlerde bulunarak onlara bu kirli oyunlarında baĢrol
oynatmaktadır.
AMERĠKA‟DA SĠYAHÎLER
Amerika kıtası birçok insan için yüz yılı aĢkın zamandır özgürlükler
ülkesi diye adlandırılır. Özellikle Protestanlar ve Yahudiler için dinlerini
istedikleri gibi yaĢayabilme imkânı sunmuĢ olan Amerika maceraperestler,
kâĢifler ve ekonomik problemler yaĢayan insanlar içinde bulunabilecek en güzel
adres olarak görülmüĢtü. Bu gruplardan hiçbirine dâhil olmayan ve olamayan
bir grup vardı ki iĢte onlar özgürlükler ülkesine 17.yy baĢında Portekiz ve
Ġspayol asıllı tacirler tarafından köleleĢtirip yeni kıtanın iĢ gücü sıkıntısına
çözüm olarak getirilen Afrikalılardı. Afrika kökenli Siyahîler için eğitilmesi
gereken barbar insanlar bakıĢ açısı en ılımlı olanıydı. Siyahîlere yapılan
ayrımcılığın temelini sosyal, ekonomik, sınıf, cinsiyet ve ırk farklılıkları
oluĢturmaktaydı. Siyahî yazar Molefi Kete Asante'ya göre Siyahiler kimlik
bunalımı yaĢıyorlardı. Yurtlarından zorla getirildikleri yeni kıtada dillerinden ve
kültürlerinden soyutlanmıĢlardı ve kimliklerini yeniden inĢa etme çabası
içindelerdi.
Azınlıkların dünya üzerinde sahip olduğu ortak tutumlardan biri olan
belirli bölgelerde yoğunlaĢma ve çoğunluktan farklı mekânlara, okullara
yönelme Siyahîlerde de görülüyordu. 1964 yılında Sivil Haklar Kanunu'nun
kabulüne dek Siyahîlere yapılan ayrımcılıklar olanca hızıyla devam etti.
AraĢtırma sonuçlarına göre bugün bile Siyahîler her ne kadar yasalarla
belirlenmiĢ haklara sahip olsalar da toplumsal alanda eĢitsizlik olduğunu, eğitim
ve sosyal hizmetlerden yeteri kadar faydalanamadıklarını düĢünmektedirler.
2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre 308 milyon nüfuslu Amerika'nın
%13'ünü Siyahîler oluĢturmaktadır. FBI tarafından hazırlanan Federal Suç
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Raporlarına göre; Siyahîlerin cinayet iĢleme oranı diğer ırklardan 7 kat soygun
yapma oranları ise diğer ırklardan 8 kat fazladır, Siyahîler suçların %45'ini
beyazlara karĢı iĢlemektedirler. Hapis cezasına çarptırılan Siyahîlerin oranı
beyazlardan ve Ġspanya kökenli olan Hispaniklerden fazladır. 4 Kasım 2008 de
44.devlet baĢkanlığı seçimlerini kazanan Barack Obama babası Kenya annesi
Amerika kökenli ilk Siyahî devlet baĢkanı olarak Siyahîlerin umudu oldu.
Siyahîlerin ve Hispaniklerin desteği ile baĢkanlıkta ki 2. dönemini
sürdürmektedir. ĠĢte bu durum azınlıkların birlikte hareket etmeleri halinde
bulundukları ülkede söz sahibi olabileceklerini ve siyaset arenasına güçlerinin
yansıyabileceğini göstermektedir.
SONUÇ
Bir ülke için uygun olan azınlık tanımı diğer ülkeler için geçerli
olmayabilir iĢte bu nedenlerdir ki uluslararası alanda kabul görmüĢ birçok
azınlık tanımı vardır. Azınlık baĢlığı altında bir araya getirmeye çalıĢtığımız
farklı etnik, dinsel, dilsel ve ulusal grupları azınlık yapan etmenler, süreçler bu
grupların psikolojisini farklı yönlerden etkilemiĢtir. Kendi topraklarında azınlık
olan Bulgaristan‟daki Türkler, ülkelerinden zorla koparılan Amerika'da ki
Siyahîler ve daha birçok farklı nedenlerle azınlık statüsüne geçen gruplar için
aynı psikolojik etkiden bahsetmek mümkün olmasa da Dünya'nın farklı
yerlerinde bulunan azınlık gruplarının istekleri, davranıĢları ve hatta tepkileri
birbirleri ile örtüĢmektedir.
Azınlıklar çoğunluktan faklı özellikleri dolayısıyla her zaman iĢlenen her
suç için potansiyel suçlu bakıĢlarına maruz kaldıklarını belirtirken çoğunluğun
bu yaklaĢımının azınlıkları suça iten sebeplerden biri olabileceği
düĢünülmektedir. Ülkemiz açısından irdelendiğinde vatandaĢlık bağı ile bağlı
her vatandaĢın her türlü hakka sahip olduğu, hiçbir kısıtlama olmadan her türlü
kamu idaresinde çalıĢtığı, mal ve mülk sahibi olduğu, parlametomuza da aynı
oranlarda ve her partide yer alarak ulusal yönetime katıldığı açıkça görülmekte
ve azınlık algısı tüm yurtaĢlarımızca da reddedilmektedir.
ĠĢte bu Türk kültürünün ve çağdaĢlığının ölçüsü olarak kabul edilmekte,
ayrıĢtırıcı politiklar rededilerek iĢbirliği, dayanıĢma ve ait olma psikolojisi
içinde; ulusal mensubiyet bilincinin öncelik taĢıması yönünde politiklar
üretilmektedir.
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KONTRBASIN DEĞĠġĠM SÜRECĠ--FARKLI DÖNEMLERĠN
KONTRBAS YAPITLARININ ÇAĞDAġ ÇALIġ TEKNĠKLERĠ ĠLE
ETKĠLEġĠMĠ
Bade BAYAZITOĞLU
ÖZET
16. Yüzyıldan 18. Yüzyıla Kadar değiĢim süreci geçiren kontrbas,
bulunduğumuz çağda da tanıklık ettiğimiz yenilikçi değiĢimler geçirmektedir.
Her yeni gelen dönemle birlikte, kontrbas partileri de yaĢanan dinamizmden
payına düĢeni almıĢ ve yeni çalıĢ biçimleri Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. Makalenin
amacı; a) 16.-18. yy. arasında yaĢayan tanınmıĢ kontrbasçıların Haydn, Mozart
ve Beethoven gibi önemli bestecileri etkileyen yeniliklerini, b) 20. ve 21.
yy.larda tanıklık ettiğimiz büyük kontrbasçıların yenilikçi değiĢimleri ve
etkileyici çalıĢ biçimleriyle enstrümanın konseptini sürekli yeniden yaratmaya
katkıda bulunuĢlarını incelemektir.
Anahtar kelimeler; ses üretimi, doku, giriĢimci, yaratıcılık, etkileĢim,
tasarım, orkestra, kontrbas partisi, müzikoloji,

TRANSFORMATION OF CONTRABASS – THE INTERACTION OF
CONTRABASS MUSICAL WORKS OF DIFFERENT TIME PERIODS
WITH CONTEMPORARY PERFORMANCE TECHNIQUES
ABSTRACT
A process of change can be observed within the extant literature for the
doublebass dating from various periods of music history. An interaction
between outstanding performers' playing skills and the composers' creative
innovations appears to be at the basis of the frequently changing concept of the
instrument.
The main purpose of this article is to present the importance of some
16th to 18th century outstanding double bass players who influenced great
composers such as Haydn, Mozart and Beethoven with their innovative
techniques. A cursory glance at the process of interaction between innovative
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contemporary doublebass artists and the works of Turkish new music
composers will be attempted.
Keywords: sound production, texture, initiative, creativity, interaction,
design, orchestra, double bass parts
GĠRĠġ
Kontrbas, Violone adı verilen bir Rönesans çalgısından türemiĢtir. 16.
yüzyıldan 18. yüzyıla kadar bir değiĢim süreci geçirmiĢ, 18. yüzyılın ikinci
yarısında bugünkü biçimini almıĢtır. Kontrbas, Barok Çağ'da yazılmıĢ eserlerde
basso continuo (sürekli bas)1 Ģeklinde kullanılırdı.

Örnek 1. "Üst parti ve Basso Continuo" dokusunun, muhtemelen geç
1600‟lerde, Leopardo Martinengo koleksiyonundan alınmıĢ, el yazması bir
örneği.
Gerek bu örnekte, gerekse sunulan baĢka örneklerde gözlemlendiği üzere,
bu dönemde kontrbas partileri enstrumanın sadece en kalın rejisterleri için
yazılmıĢtır. Bu doku, kontrbasın kilise orgu gibi düĢünülmesini teĢvik eder; bas,
eserin armonisinin esas tonu üzerinde melodiyi taĢıdığı için, esere kutsal bir
derinlik katmaktadır. 2
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Örnek 2. Daha geç bir örnek olarak ise, 6. Brandenburg Konçertosu‟nun
kontrbas partisindeki dinamizm gözlemlenebilir.

Örnek 3

Örnek 4

Örnek 5

Örnek 3. 1600 yapımı orijinal bir viola da gamba. The Orpheon
Foundation Museum of Historical Musical Instruments.Joze Vasque
Koleksiyonu.
Örnek 4. Jan Uldaricus Eberle'nin gamba formunda kontrbası, Prag,
1750. Kontrbasın Ģekil olarak Orpheon koleksiyonundaki viola da gamba ile
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benzerlikleri resimlerde gözlemlenebilir.
http://www.orpheon.org/oldsite/seiten/Instruments/vdg/vdgb_maggini.htm
Örnek 5. Keman formunda modern kontrbas; lütiye Stefan Johann
Krattenmacher yapımı.
Keman formunda bir kontrbas ile gamba formunda bir kontrbas
arasındaki en göze çarpan farklılık; köĢeleri ve omuzlarıdır. Omuzlar geniĢlik
ve düĢüklük açısından hangi formda olursa olsun farklı olabilirler. Keman
formunda bir kontrbas, gamba formunda bir basa göre daha düĢük omuzlu
olmasına rağmen, daha köĢeli omuzları olduğu için, gamba formunda bir
enstrumanla karĢılaĢtırıldığında, bu açıdan göz yanılmasına yol açabilir. Zaman
içinde, değiĢik dönemlerde kompozitörlerin kontrbas için yazdıklarından,
enstrumanda daha solistik bir yapıya gereksinim duyulduğu hissediliyor.
Örneğin keman formunda bir kontrbasdaki düĢük ve köĢeli omuzlar üst
oktavlarda çalmak için performansçıya kolaylık sağlıyor. Müziğin değiĢen
dönemler içinde edindiği karakter, gitgide, çalıĢ tekniklerinin daha virtüozca
olmasına yol açmıĢ, bu da enstrumanın yapısal özelliklerinde ufak değiĢiklikler
yapılmasına neden olmuĢtur. ġöyle ki; kolaylık için yapılan bu değiĢimler, ufak
olmalarına rağmen, çalım için sağladıkları rahatlıktan dolayı adeta reform
yaratan ayrıntılar olarak adlandırılabilir. Omuzların düĢük olması, tuĢenin daha
dar ve uzun yapılaĢması, tellerde sürekli olarak yenilikler denenmesi, 3 telli
bastan 4 tellli ve 5 telli basa geçilmesi, 4 telli bir kontrbasta "do" notasına
eriĢimi sağlayan extention (teli uzatma mekanizması) nın üretilmesi, söz konusu
değiĢimlere verilebilecek baĢlıca örnekler olabilir.
Tamamlayıcı öğe olan "arĢe"ye gelince; günümüzde kontrbas arĢesi iki
ayrı ekolde kullanılmaktadır; Fransız arĢesi ve Alman arĢesi.
Fransız arĢesi, Giovanni Bottesini'yle beraber, virtüozca eserlerin
performansında tercih edilmeye baĢlanmıĢtır. Bottesini, ardında, arĢesi ile
çaldığı, kontrbas için hatırı sayılır miktarda değerli eser de bırakmıĢtır.3
Aynı, violoneden kontrbasın türemiĢ olması gibi, arĢe de barok arĢeden
türemiĢ ve günümüzde kullanılan Ģeklini almıĢtır. AĢağıdaki resimlerde, Fransız
arĢesi ile Giovanni Bottesini, ve, günümüzdeki Alman arĢesine benzer biçimde
bir arĢe kullanan Dragonetti arĢesiyle, Domenico Dragonetti gözlemlenebilir.
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Örnek 6

a.

b.

Örnek 6a. Giovanni Bottesini, Fransız arĢesi
Örnek 6b. Domenico Dragonetti, Alman arĢesi
18. yüzyılın ilk yarısında, barok orkestraların ton rengi hoĢa giden bir
yumuĢaklık taĢıyordu, sahip olduğu denge yüzünden, adeta, içinde tüm
enstrümanları barındıran tek bir enstrüman gibiydi. Farklı enstrüman gurupları,
barok orgunun farklı ses gruplarını seslendirmesine benzer bir biçimde, uygun
ton gürlükleriyle harmanlanıyorlardı. Zaman içinde enstrümanların
modernleĢmesi ses renklerini etkiledi; yaylı ve üflemeli çalgılar arasındaki
denge değiĢti, farklı çalıĢ teknikleri uygulanmaya baĢlandı.4
Grupların Dengelerinin DeğiĢmesi Süreci
Geç Barok Çağ'dan Klasik Çağ'a geçiĢle birlikte, orkestra eserlerinin bas
partileri de bu yeni dinamizme ayak uydurmuĢlardır. Pasajların çalımında kalite
elde etmek için, artikülasyon önem kazanmıĢtır. Joseph Haydn, Senfoni No. 1
Re Major'ün bas partisi bahsi geçen dinamizme örnek olabilecek eserlerden
biridir.5
Klasik dönemde (1760-1820) kontrbasta bugünkünden farklı olarak
''Viennese tuning (Viyana akordu)'' kullanılırdı. Viyana akordu'nda, teller "lafa#- re-la" olarak düzenlenirdi. Dönemde, Avusturya-Almanya bölgesinde bu
akort sistemi hakimdi. Bu dönemde kontrbas için yazılan eserlerin çoğu
günümüzde kayıp olmasına karĢın, bazıları ise günümüz repertuarının temel
taĢlarıdır.
Haydn'ın geniĢ repertuvarında, bugün kayıp olan, bir kontrbas konçertosu
bulunmaktadır, Concerto per il Violone” Re Major, 1763. Haydn'ın özellikle
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1760-62 arasında yazılmıĢ senfonilerinde ve Veda Senfonisi'nde dikkat çeken
kontrbas soloları bulunmaktadır. Bu soloların çoğu, dönemde Esterhazy
Orkestrasında solo kontrbasçı olan Johan-Matthias Sperger'in çalması için
yazılmıĢtır. Dönemin bir diğer çok ünlü kompozitörü Wolfgang Amadeus
Mozart ise, 1791 yılında Viyana akordu'na sahip violone ve bas ses için Per
questa bella mano adlı eserini yazmıĢtır. Bu iki önemli kompozitörün yazdığı
eserler, o dönem kontrbasta Viyana akortlama sisteminin ne kadar popüler
olduğuna bir göstergedir. Burada, kompozitör ve performansçının kapasitesi
arasında bir etkileĢim olduğu bilinmektedir. Sperger‟in, baĢarılı çalıĢıyla,
Haydn'a ve Mozart‟a enstrumanın yeteneklerinin sanıldığından büyük olduğunu
kabul ettirdiği anlaĢılmaktadır. 6
Diğer enstrumanlara göre daha dar olan kontrbas repertuarı Joseph
Haydn'ın yitik Violone Konçertosu'nu içermezken, Viyana akorduna göre
yazılan kontrbas repertuarına, Carl Ditters von Dittersdorf'un Konçerto'su adeta
mühür basmıĢtır. Günümüzde, uluslararası platformda önde gelen tüm
orkestraların giriĢ sınavlarında ilk turda istenilen eserlerden biridir. Viyana
akort sistemiyle Re Major, La Major ve bu tonların ilgili minor tonlarında
çalmak iyi olanaklar sağlıyordu, boĢ teller ve armoniklerinden yararlanarak
virtüözite göstermek pratik oluyordu.
"Johann-Matthias Sperger'in 1812 de vefat etmesiyle, Viyana kontrbas
ekolü, Viyana akordunun altın çağını geride bırakmıĢtır. Bu tarihten sonra da,
bir süre bu sistem yer yer kullanılmıĢ ve hatta 1928 yılında Brun Devlet
Konservatuvarı'nın önde gelen temsilcilerinden Johann Hindl'ın Viyana
akorduyla yapılmıĢ bir kaydı olmuĢtur. Fakat sonrasında, hatta Sperger'in
vefatının öncesinden baĢlayarak, Viyana akordu için yazılan eserlerin azalmaya
yönelmesinden, bu altın çağın sonuna gelindiği anlaĢılmıĢtır." 7
Johann Mathies Sperger ardında kontrbas için yazdığı sonatlar da
bırakmıĢtır. Günümüzde klasik dönem eserleri olarak çalınan sonatların önde
gelenleri bunlardır. Üzerinde bazı
yayın evlerinin yaptığı değiĢikler
görülebiliyor, '' * '' iĢaretiyle ''isteğe bağlı'' olarak yazılmıĢ bu ölçüler daha çok
bir oktav yukardan yazılmıĢ ve parlaklık katması amacı güden değiĢiklikler
olup, eserin esasında bir değiĢim yaratmamaktadırlar.
Sperger sonatları, Hoffmeister konçertoları, Vanhal konçerto, Ditter von
Dittersdorf konçerto, klasik dönemin günümüze yerleĢmiĢ ürünleridir.
Uluslararası sanatçıların standart olarak bunlardan seçkiler sunmaları
beklenmektedir. Genellikle, günümüzde bu eserler "solo akortlama" denilen
sistemle çalınmaktadır.
„‟Viyana akortlama sisteminin gözden düĢmesinde, Klasik-Romantik
bestecilerin daha gür ton elde etme tutkusu da rol oynamaktadır. Viyana usulü
akortlanmıĢ tellerin biraz gevĢek gerilmiĢ oluĢu ve bitiĢik açıdaki tellere
istemeden dokunulmasından dolayı, kuvvetli-ton arzulanan pasajların
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çalınıĢında kalite sağlanamıyor, vızıldama sesleri parazit yapıyordu. Bu sebeple,
tellerin daha gergin olduğu yeni akortlama sistemine geçildi ve daha zinde bir
ses elde edildi. 1806 yılında Christian Schubart'ın “Ideen zu einer Aesthetic der
Tonkust” makalesinde yazdığına göre; her ne denli sololar üçlüler ve dörtlüler
için dört, ya da beĢ telli kontrbaslar kullanılıyorsa da, genel olarak orkestralarda
hala 3 telli baslar bulunuyordu.” 8
O dönem, Ġtalya'da 3 telli baslar, tetrakort düzeninde, " sol-re-la" olarak
kullanılırken, Fransa'da beĢli aralıklı düzende, "la-re -sol"
akordu
kullanılmaktaydı. Günümüzde, tetrakort düzeni yerleĢmiĢtir. Verdi, Othello
partitüründe yazdığı, açık tel mi ile baĢlayan kontrbas solosu için, ''sadece 4 telli
kontrbaslar'' notunu düĢmüĢtür. Çünkü, günümüzde de, özellikle Romantik
Dönem orkestra repertuvarında gerekli olmasına rağmen 5 telli kontrbas
kullanmayanlar tarafından uygulanan bir sistem olarak; yazılı olan notanın
bulunduğu rejisteri içeren tel mevcut değilse, o notanın bir oktav yukardan elde
edilmesi yaygındır. Kompozitörün partitürdeki bu notu, o meĢhur "mi"nin bir
oktav üstten duyulmasını katiyen istemediği için yazdığı aĢikardır.
Bu konuda, günümüzdeki bir yenilik; "c extension"
En nihayetinde, kontrbas, "sol-re-la-mi" telleriyle kullanılmaya baĢlandı.
Özellikle Almanya ve Avusturya'daki orkestralarda, günümüze dek uzanmıĢ bir
gelenek olan, en kalın teli "si" veya "do" olarak ayarlanmıĢ 5 telli kontrbaslar
kullanılır. Çok daha sonra, günümüz lütiyeleri "extension" ''uzatma'' adlı bir
mekanizma geliĢtirmiĢ ve bu mekanizmayı "mi" teline yerleĢtirerek, beĢinci
telde yer alan do notasına kadar ulaĢabilme avantajını sağlamıĢlardır.
Günümüzde, uzatma mekanizmasını Almanya ve Avusturya‟nın önde gelen
gelenekçi orkestralarında görmek mümkün değildir. Mutlaka geniĢ gövdeli, tok
ve geniĢ bir tona sahip 5 telli kontrbas tercih edilmektedir. Öte yandan, Ġngiltere
ve Ġskandinav ülkelerinde uzatma mekanizması kullanımı benimsenmiĢ, sık
tercih edilir bir gereç olmuĢtur. Bu durumu, önde gelen büyük orkestraların
konserlerinde veya görüntülü kayıtlarında gözlemleyebiliriz. Uzatma
mekanizmalı bir kontrbasın, farklı repertuarlar için aynı kontrbası kullanmak
isteyen çalgıcılar için, harika bir keĢif olduğu gerçektir. Kontrbasın orkestradaki
rolü, Romantik döneme geçiĢ sürecinde ortaya çıkan "görkemlilik" kavramına
odaklı estetik eğilimden de etkilenmiĢtir.
Beethoven'ın eserleri çalınmaya baĢlandığında, Alman ekolünün
gereksinimi olan dolgun, görkemli tonu elde etmek için, büyük bir kontrbasçı
grubu Alman arĢesini tercih etmiĢtir ve halen de etmektedir.
Bunu göstermek için Dragonetti‟nin örneği incelenebilir;
Bottesini gibi, Dragonetti de kontrbas tarihine yön vermiĢ çok önemli bir
isimdir.
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Örnek 7. "Do" uzatması (c-extension)
Dragonetti, 1799 da Viyana‟ya gelir ve Bethoveen ile tanıĢır. Beethoven
Dragonetti‟nin virtüözite becerilerinden hayranlık derecesinde etkilenir. O
dönem, Mehlgrube‟de halk pazarı bölgesinde, birlikte konserler vermeğe
baĢlarlar. (Bahsi geçen yer günümüzde Neuer Markt bölgesinde dört yıldızlı bir
otel olan Ambasador Hotel‟dir). Dragonetti ilk olarak Beethoven‟ın kontrbas
için transpoze edilmiĢ çello sonatlarını kompozitörün piyano eĢliğinde
seslendirmiĢtir. Dragonetti tipik bir Ġtalyan‟a hiç benzemeyen özelliklere, çok
uzun ve ince bir fiziki yapıya sahipti. Kontrbas‟ı özel hazırlanmıĢ; 1680 yapımı,
ekstra uzun ve 4 tel yerine 3 tel tercih edilmiĢ bir kontrbastı.
Dragonetti, kontrbasın potansiyeli hususunda Beethoven‟ın ufkunu
geniĢletmiĢtir ve kompozitörün 5. Senfoni'sinde sıklıkla rastlanılan virtüözite
içeren pasajları Dragonetti‟nin etkisiyle yazmıĢ olduğu düĢünülmektedir.
Dragonetti de, bu ilhamdan bir kompozitör olarak yararlanmıĢ, ardında kontrbas
için yazdığı eserler bırakmıĢtır.
Dragonetti‟nin enstrumanı günümüzde Londra‟da Victoria and Albert
Museum‟da bulunmaktadır.9
Orkestra düzenlemenin zorluklukları ve Dragonetti‟nin o dönemdeki
etkisi;
„‟1768 yılında Paris‟te, baĢ kemancılar arasında,
olarak yere indirerek vuruĢları belirlemek, tatsız
yaygınlaĢmıĢtı. Aslında, daha sonra yaygınlaĢan fikir,
müzik topluluklarında imkansız olduğu ve öyle
müzisyenlerin büyük kısmı batonun yere doğru
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yönetilebilirken, pek hassas olmayan bazıları için “sert ve çarpıcı bir uyarı”
gerekiyordu. Filozof Jean-Jacques Rousseau orkestranın bu Ģekilde dayanılmaz
biçimde yönetilmesiyle ilgili rahatsızlığını Ģöyle açıklamıĢtır:
“...Avrupa‟nın bütün orkestralarında, Paris Opera‟sında bile, az da olsa,
bir etkiye sebep olur. Sebeplerini anlamak kolaydır:… Metronom çubuğunun
dayanılmaz sesi senfoninin tüm efektlerini örter ve bastırır.”
BaĢka yerde, beraberliği sağlam olmayan müzik topluluklarını ayağı yere
vurarak veya bir tomar kağıdı, bir sopayı, veya yayı, sehpaya hafifçe vurmak
suretiyle tempoda kalmağa zorlamak son derece az rastlanan bir uygulamaydı.
1830‟larda Napoli‟de baĢkemancının yayı ile sehpasına vurmasından çıkan
dayanılmaz gürültüye, Berlioz sert bir tepki gösterdi. Akabinde ikna oldu ki,
kendi hallerine bırakılınca, orkestranın tek-tek üyeleri ritmi yakalamakta zorluk
çekiyorlardı… Fransız Ģef Edouard Deldevez de, bu baskının felaketten
kaçınmak için ciddi bir reçete olacağını hissetmesine rağmen, bu gürültülü
çalıĢma hakkındaki kafa karıĢıklığını Ģöyle dile getiriyordu:
“Örneğin, bir atağı belirtmek için barbarca ayak vurmak veya yay ile
sehpaya vurmak, maalesef opera müziği baĢta olmak üzere, gerekli dikkati
çekmenin tek yoludur. BaĢka bir yolla orkestra üyeleri düzensizlikten tamamen
uzak tutulabilir mi, bozguna uğramıĢ bir topluluk hizaya getirilebilir mi,
yaklaĢan kakafoni, veya çirkin bir kaza, önceden sezilebilir mi?”
Louis Spohr‟un Ġngiltere‟ye baton'u tanıttığı 1820‟li yıllara kadar, Londra
Filarmoni halk orkestrasında tempoyu verecek görülür bir yöntem yoktu.
Birinci keman ara sıra, orkestra bocalamaya baĢladığında, kemanın yayıyla
tempoyu veriyordu. Bu yüzden Louis Spohr Ģunu hissetti; “Filarmoni‟de, çok
sayıdaki elemanlar birbirlerinden o kadar uzakta duruyorlardı ki, orkestra,
muhtemelen, bu sebeple mükemmel bir birliktelik sağlayamıyordu.”
KarıĢıklığı engellemek için orkestranın yönetilmesi gerekiyordu. BaĢ
kemancı alabildiği tüm yardımlara ihtiyaç duyduğundan, orkestraya ait güçleri
disipline sokmanın ve uyumu sağlamanın yükü, kontrbasa düĢtü.
Enstrumanın enerjik, perküsif tonlarında ustalaĢan ve artiküle yay
vuruĢlarını çalan kontrbascı; tempoyu güçlü ve sabit bir zamanlama ile
oluĢtururdu. Orkestranın çekirdeği ve omurgasıydı. Görevi, tüm zamanlarda
temel vuruĢu sağlayarak ve can alıcı anlardaki notaları yüksek sesle çalarak,
müzisyenlerin mükemmel bir uyum sağlamasına yardım etmekti. Ġnisiyatif ve
yaratıcılık yüksek kaliteyi getirdi. Etrafında olup bitene daima tepki veren
kontrbascı, orkestradaki herkesten daha fazla özgürlüğe sahipti fakat, orkestrada
bir aksama, dalgalanma olduğunda, anlık kararlar verme zorluğunun baskısı
altındaydı. Korkaklık veya basit kararsızlık söz konusu değildi. Ürkütücü,
titizlik isteyen bir görevdi. Kontrbascılar arasından--özellikle Londra‟dan
Dragonetti ile, Napoli‟den Marra--müthiĢ güç ve dayanıklılıklarıyla
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biliniyorlardı. DuruĢlarındaki metanet, güçlü stakato'larının vurgulu istikrarı;
hatalı bir orkestrayı dengelemelerini sağlardı ve, müzisyenler arasında bir güven
iliĢkisi kurarak, performansa yeni bir yaĢam ruhu ve coĢku aĢılardı:
“Orada,
orkestranın
köĢesinde
dikildiklerinde,
tüm
gözler
üzerlerindeyken, bir elleri devasa enstrumanın boynunda ve diğeri yayı
tutarken, olduklarından10 kat daha uzun görünüyordular; üflemeli ve
vurmalılar, hepsi Kral Olimpos‟un asası gibi duran bu yaya itaat eder
gibiydiler.”
Yorulmayan bir enerji ve inisiyatif sahibi olan Dragonetti motivasyon ve
azmi bünyesinde bulunduruyordu. Söylentilere göre, “gürleyen kontrbas”ından
öyle güçlü bir ton çıkarıyormuĢ ki, orkestra mükemmel uyumu
sağlayamadığında, onları tek bir vurgusu ile hizaya sokuyormuĢ. Buna iliĢkin
olarak, Caffi‟nin yazılarındaki bilgiler doğrultusunda, tonu o kadar odaklanmıĢ,
dolu ve saydam imiĢ ki, ondan baĢka kimse o sesi çıkaramazmıĢ; herhangi bir
kiĢi, orkestraya bakmadan bile, Dragonetti‟nin orada olup olmadığını
söyleyebilirmiĢ. Kontrbascının temel görevi müzik topluluğuna enerji vermek
ve baĢ kemancının orkestrayı bir arada tutmasına yardımcı olmaktı. Bu
bakımdan, gereksiz gerilimden sakınmak için, azami esneklik gerekiyordu.
Otorite bu kadar kutuplaĢsa bile, gene de, iki orkestra üyesi arasında bir
anlaĢmazlık çıktı mı, çatıĢmalar kaçınılmaz oluyordu. Gerçekten, tarafların her
biri bildiğini okuyarak kontrolü elde etme çabasına girdiğinde, yüzleĢmeleri
orkestrada daha fazla karıĢıklık yaratmaktaydı. Mayıs 1837 tarihli Müzik
Dünyası bize Dragonetti‟nin tartıĢmalı Ģartlarda orkestranın sorumluluğunu
üstleniĢine değinen, kontrbasın güç kullanmasını gerektiren durumları dolaylı
olarak yansıtan, ilginç bir anekdot vermektedir. Yazar Cipriani Potter farkında
bile değildir, oysa birçok kez, günü kurtaran Dragonetti‟nin kararlı ve
zamanında müdahalesi olmuĢtur:
“Orkestrayı yönetmekle, veya bazı liderlerin düĢüncesine göre yanlıĢ
yönlendirmekle, suçlansa da (bu durumdaki hiç kimse düzeltilmeyi onaylamaz),
kabul etmek gerekir ki, bazı durumlarda Ģöyle bir etkisi olmuĢtur; çabukluğu ve
kararlılığıyla, koyun sürüsü gibi dağılmıĢ orkestrayı yeniden bir bütün olarak
toparlamıĢtır.”
Zor durumlarda, baslar geniĢçe yayılarak, orkestrayı bir arada bağlayan
yoğun ses kaynaklarının etrafını çevirirdi. Her yönden aynı anda duyulurlarken,
orkestraya baĢtan sona armonileri ve tempoyu dağıtırlardı." 10
Sadece Beethoven değil, Wagner, Mahler, Brahms gibi kompozitörlerin
eserleri de düĢünüldüğünde, söz konusu "dolgun, görkemli ton" daha da geniĢ
çerçevede anlaĢılabilir. Bu ton özelliği geleneksel tınısını titizlikle koruyan
önde gelen orkestraların performanslarında duyulabilmektedir. Örneğin;
Wagner‟in Die Walküre Uvertürü'nde unutulmaz bir kontrbas solosu vardır. Bu
eser, önce Alman arĢesi kullanan Viyana Filarmoni'den ve, ardından, Fransız
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arĢesi kullanan La Scala Orkestra‟sından dinlenildiğinde, ekol farklılığı apaçık
görülür.
Romantik Çağ'a gelindiğinde, özellikle Rus bestecilerinin eserleri
çalınırken, parlak bir ton elde etmek önem kazanmıĢtır. Günümüzde de,
Rusların bazıları Alman, bazıları da Fransız arĢesi kullanmaktadırlar.
St.Petersburg'un önde gelen orkestralarında Alman arĢesi yaygınken, Fransız
arĢesine Moskova'nın önde gelen orkestralarında daha sık rastlanır. Bu durum
tamamen, kentlerin yerel konservatuarlarında son 60 yıldır eğitim veren
profesörlerin ekollerini elden ele devam ettirmesi, gibi bir "raslantı"yla
iliĢkilendirilebilir. Rus kompozitörlerin eserlerinin çalımında gereksinim
duyulan daha parlak, daha tutkulu, sıcak, gevrek tonu elde edebilmek için, çalıĢ
tekniği olarak köprüye daha da yaklaĢılarak, büyük ve gerilimi yüksek bir ton
elde edilmeye baĢlanmıĢtır. Marinsky Opera Orkestrasının Çaykovski 5.
Senfoni performansında, söz konusu durum yaklaĢık olarak 2. ve 4. dakikalar
arasında gözlemlenebilir. 11
Farklı dönemlerin eserlerini stiline uygun biçimde icra edebilmek için,
enstrumancılar günümüze dek çalıĢ teknikleri geliĢtirmiĢlerdir.
ÇalıĢ tekniklerinde Fransız, Alman ve Rus ekolleri Avrupa kıtasına
damgasını vurmuĢ baĢlıca ekollerdir. Macar ekolüne de değinmek gerekir.
Günümüzde Macar ekolü, içerisinde hem Alman hem de Rus ekollerinden
özellikler barındırıyor olmakla beraber, Rus ekolüne biraz daha yakın
sayılabilir. Polonya ve Çek Cumhuriyeti‟nde de durum benzerdir. Bahsi geçen
ekoller, beklendiği gibi, yakın ülkelere organik bir biçimde yayılmıĢtır.
Örneğin; Fransız ekolü yaygın olarak Ġngiltere, Ġspanya, Ġtalya, Belçika gibi
ülkelerde yayılırken, Alman ekolü; Avusturya ve Almanya‟ya tamamen egemen
olmuĢtur. Hollanda ve Ġskandinav ülkeleri, Germen geleneğinin etkisindeki
bölgeler olmalarına rağmen, günümüzde iki ekolü de barındırmaktadırlar ve her
iki ekolün birlikte en sık görülebileceği bir kültür çevresi oluĢtururlar.
Amerika‟da ise, Stalin döneminde Rusya‟dan göç etmiĢ önde gelen Yahudi
müzisyenlerin de etkisiyle, Rus ekolü yaygınlaĢmıĢtır, fakat günümüzde
Amerika‟nın tabii ki her ekolü barındıran bir bölge olduğu bilinmektedir.
Tel seçimleri
Performansçının tel seçimi konusunda, Viyana akortlama sisteminden
sonraki dönemde, sanatçılar arasındaki çözüm farklılıkları göze batmaktadır.
Günümüzde "orkestra-tipi akort" olarak adlandırılmıĢ "sol-re- la-mi" ve
bunun büyük ikili tizleĢtirilmiĢ hali olan, "solo akort" olarak adlandırılan "lami-si-fa#" sistemi en yaygın iki seçenektir. Günümüzde, çoğu profesyonel
kontrbasçının, biri orkestra akorduyla, diğeri solo akortla kullanılmak üzere, en
az iki takım teli mevcuttur. Bazı müzisyenler ise, çalınacak parçaya göre, solo
akordu bir ton aĢağıya, veya orkestra akortunu bir ton yukarıya çekerek,
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istedikleri akortlama sistemini elde etmektedirler. Bu pratik, sağladığı çözümün
yanısıra yeni sorunlar da yaratmaktadır-- orkestra akordundaki tel bir ton
yukarıya çekildiğinde, telleri tutan köprüyü zorlar ve, bu da, enstrümanın
gövdesine zarar verebilir. Ayrıca, aĢırı gerilmiĢ bir telden elde edilmeye
çalıĢılan parlak tonun, performansçının kapasitesine bağlı olarak yerini
rezonansı azalmıĢ, daha gergin fakat kuru bir tona bırakma ihtimali yüksektir.
Bunu önlemek üzere, ayarlanabilir köprü yapılmıĢtır. Bu köprünün iki ayağının
ortasında metal vidalar bulunmakta ve, tel gerginleĢtirildiğinde, bu vidalar
sayesinde köprünün yüksekliği değiĢtirilebilmektedir. Bazı enstrümancıların
metal vidaya karĢı olmasından dolayı, bu sistem aynı zamanda ahĢap vida
yöntemiyle de uygulanmaya baĢlanmıĢ, fakat metal vidanın hareket kabiliyeti
daha kolay olduğundan, ayarlanabilir köprüler daha çok metal vidalı yapılmağa
devam etmiĢtir. Orkestra akortlu bir tel takımını solo akorda çekmek dıĢında da,
vidalı köprüler bazı kimseler tarafından tercih edilir. ġöyle ki; tahta
enstrümanlar sıcak ve soğuk havadan, rutubetten etkilenerek, ufak değiĢimler
geçirebilirler. Her ne kadar bu değiĢimler uzun vadeli, ağır gerçekleĢen
değiĢimler de olsa, enstrüman üzerindeki etkisi de, organik oluĢundan ötürü
zararlı değilse de, ayarlanabilir köprüler akordu etkilenmiĢ telleri germek için
de kullanılmaktadır; tabii, bu kullanım tamamen kiĢisel tercih meselesidir.

Solo telin icadının temel sebebi
Kontrbas için orkestra eĢlikli solo eserlerin ardı ardına yazılıĢı sürecinde,
görkemli bir orkestranın önünde solo kontrbasın sesinin olduğundan daha da
parlak olmasına gereksinim ortaya çıkmıĢtır. "La-Mi-Si-Fa#,"yani solo-akortlu
teller doğal olarak "Sol -Re-La-Mi" akortlu tellere kıyasla daha güçlü bir ses
üretimine sahip olmakla birlikte, daha ince bir yapıda imal edilmĢtirler.
Yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi, "orkestra tellerinin bir ton yukarıya
çekilmesi" iĢlemi sayesinde elde edilen solo akortta, enstrümanın telleri solo
teller kıvamında ince olmadığından, deneyimli performansçılar bunu bir
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eksiklik olarak görmektedirler. Solo telli kontrbas için yazılmıĢ bir eser Re
Majör ise, bu eserin solo partisi Do Majör olarak yazılır. Kontrbasçı eseri Do
Majör olarak okur ve aynı, orkestra telinde "do" nerdeyse, parmağını oraya
basar. Fakat çaldığı nota bir büyük-ikili üstten duyulmaktadır. Bazı çağdaĢ
kompozitörlerimizin oda müziği eserlerinde kontrbas partisini solo tel için, yani
aktarımlı yazmayı tercih ettiği görülür. Ahmet Yürür' ün Kadınlar ve Tutkular
Süiti / Suite des Femmes et de Passions (2010) ve Gül’e Dair (2012) adlı
eserlerini bu duruma örnek gösterebiliriz. 12
Notlar
1. Basso continuo yavaĢ devinen bir alt partinin hızlı devinen bir
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http://bottesini.com/alife/gbfrbow.html
4. N. Harnoncourt (1982). Musik als Klangrede. 2. bölüm,
I"nstrumentarium und Klangrede, Das Barockorchester," Almanya,
Baerenreiter. sf. 146
5. Haydn, Symphonie Nr. 1, Adam Fischer, Austro-Hungarian Haydn
Orchestra,CD, 20.03.2002, Brilliant Classics.
6. Luis R. Muñoz Villanueva (2009). Vanhal’s Bass concerto and the
Viennese school of bass playing - historical and contextual notes, thesis,
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7. ibid., sf. 11
8. Haydn House (04 Mar 1887).
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9. John Suchet. (2013). Domenico Dragonetti (1763-1846): His
Influence on Beethoven's Music;
http://www.classicfm.com/composers/beethoven/guides/beethovens-music-andlife-domenico-dragonetti/ ; http://collections.vam.ac.uk/
10. ibid
11. Paul Brun (1989). A New History of the Double Bass. 3. bölüm,
"Historical Development, Difficulties of Regulating the Orchestra".
http://home.nordnet.fr/~pbrun/
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12. Bu makale kontrbas repertuarı konusunda yazılmadığından,
enstrüman için yazılmıĢ yapıtların bir listesini içermemektedir. Fakat, son
yıllarda, yurdumuzun çağdaĢ kompozitörlerinden Alper Maral, Onur Nurcan,
Erman Özdemir, Onur Türkmen, Aysim Dolgun Ildız, Ebru Güner Canbey,‟in
solo kontrbas içeren oda müziği yapıtları üretiklerine değinmek gerekir
Makalede geçen Sperger-Haydn-Mozart ve Dragonetti-Beethoven
iliĢkisinden anlaĢıldığı gibi; kontrbasçıların çalabilme kapasitelerinin geniĢliği
ve bunun doğru biçimde algılanması, 18. ve 19. yy.lardan günümüze değerli bir
repertuar oluĢturulmasına yol açmıĢtır. Bu sebeple, günümüz bestecilerinin
yazdıkları yeni müzik repertuarı ile enstrümanın çağdaĢ kapasitesinin en verimli
biçimde etkileĢebilmesi uğruna, enstrümancıların kontrbas çalma kapasitelerini
en yüksek düzeye yükseltmeleri yararlıdır.
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TAYLOR HACKFORD‟IN 1997 YILI YAPIMI ŞEYTANIN AVUKATI (*)
FĠLMĠNDE ANLATIMIN ĠġLEYĠġĠ, AUTHORİAL SÖYLEM
A. Cem GÜZEL(**)
ÖZET
Geride bıraktığımız yüzyılın son çeyreğinden itibaren yenimuhafazakârlık aydınlanmanın akılcılık, eĢitlik, çağdaĢlaĢma ülküleri
doğrultusundaki kazanımlarını yok etmenin dıĢında hak dini islâmiyeti bir tür
„nakĢi/ mevlevi katolisizmi‟ne indirgeyerek ona nerede ise asimülatif bir
meĢruiyet „imkânı‟nı uygun görme siyasetini uygulamaya koydu. Bu makalede
temel olarak, 20. Yüzyılı özellikle sosyal, kültürel anlamda kendisi için bir
yaĢam iklimi olarak benimseyen “aĢırı özgürlükçü” liberter protestan
evanjelizminin tüm yönleriyle yüzleĢmek zorunda bırakıldığı her çözümsüzlük
karĢısında –adeta hikâyenin içerisindeki John Milton karakterinin „tanrı‟sı gibi
„diyalektik‟ olarak, bir „taraf‟ olma seçeneği ile sıkıĢtırılan „kimsesiz‟ kitle
insanının „taleb‟ine bir „hikâye‟ kisvesi içerisinde paketlenerek sunulan kültür
ürünlerinden sadece birisinin, bu „meĢ‟um serüveni‟nin incelenmesi
amaçlanıyor. Aslında, 90‟lı yıllarda Türk ve dünya seyircisi Şeytanın Avukatı
metaforu üzerinden perde karĢısında bu ülkünün bir kültür ürünü, „sanat eseri‟
aracılığıyla kendisini deklare etme, toplum hayatı içerisine adeta kendisini mecz
etme giriĢimini seyretmiĢtir. Filmin yönetmeni Hackford, 2006 senesinde 43.
Antalya Altın Portakal Film Festivali‟nin onur konuğu olarak davet edilen
oyuncu eĢi Helen Mirren sayesinde Türkiye‟ye gelme fırsatını da buldu! ve
Adalet ve Kalkınma Partisi genel baĢkanı, baĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟la
tanıĢtı.
Anahtar Kelimeler: Yeni- Muhafazakârlık, NakĢi / Mevlevi Katolizmi,
Aydınlanma
PROCESS OF NARRATIVE AND AUTHORIAL DISCOURSE IN
TAYLOR HACKFORD‟S 1997 PRODUCT DEVIL’S ADVOCATE
ABSTRACT
Starting from the fourth quarter of the last century, in addition to the
destructions on the acquisitions of new radical enlightenment towards the
ideals of rationalism, equality and modernization, neo-conservatism puts into
practice a policy of almost regarding Islam worthy of an assimilative
(*)

Devil’s Advocate (1997, D: Taylor Hackford, US)
S: J. Lemkin& T. Gilroy, Kapelson Entertainment
Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron, Jeffrey Jones, Judith Ivey, Craig T. Nelson
(**)
Yrd.Doç. Dr., Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, Radyo-Tv ve Sinema Bölümü.
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legitimization “possibility” by reducing it to a kind of Nakshi / Mevlevi
Catholicism. The main objective of this article is to investigate the “macabre
adventure” of only one of the cultural products offered under the guise of a
“tale” to the “demands” of individuals of a destitute mass who are squeezed by
the alternative of taking a “side” in a dialectic manner almost in the same way
as the “God” of John Milton character faces in the story in the wake of every
deadlock where they are left with coming to terms with extremely libertarian
“liberter” Protestant Evangelism which adopts the 20th century as a life
climate for themselves in a social, cultural sense. In fact Turkish and world
viewers watched in front of the screen the “Devil’s Advocate“metaphor in the
1990‟s as an attempt to declare and fuse themselves within the social life
through a cultural product “a work of art”. The director of the movie, Taylor
Hackford, had a chance to visit Turkey in 2006 thanks to his actress wife Helen
Mirren, who was invited to Antalya Altın Portakal (Golden Orange) Film
Festival as a guest of honor! And he was introduced to Prime Minister Recep
Tayyip Erdoğan, the leader of the ruling Justice and Development Party.
Key Words: neo-conservatism, Nakshi / Mevlevi Catholicism,
Rationalism
GĠRĠġ
Algı, „zamanı, mekânı, çevreyi ve aynı zamanda birbirinden ayrılmaz bir
bütün olarak organizmayı içeren‟ son derece karmaĢık bir geliĢim sürecine
sahiptir. Çıkarımlarda bulunma, hüküm verme, anlamlandırma, bilme ve hatta
öğrenme gibi nihai süreçler ve algı arasındaki dinamik iliĢkiler özellikle 20.
yy.‟ın ortalarından itibaren pek çok kuramcının ilgi odağı olmuĢtur. Örneğin,
Kilpatrick‟e göre; kastedilen anlamın ortaya çıkıĢ sürecine iliĢkin bir uyarıcı,
hayat enerjisi, yaĢantının tümünden soyutlanamaz bir alıĢveriĢ edimi
transaction olarak algının, ferdin hayatına iliĢkin safhalardan beklentilerden,
çıkarsamalardan ve varsayımlardan ayrıldığı bir ele alınıĢ tarzı „beyhudedir,
onun anlaĢılmasını güçleĢtirir hatta ona zarar verir‟ (Aktaran, Avant ve Helson,
1990; 30). Bir sinema salonunda izlediğimiz her hangi bir öykülü anlatının,
dramanın içerdiği –onun görsel farkındalığını, kavranmasını tamamlayan- tutarlı
bir dikey nedensellik diziliĢi ağırlıklı olarak bu yukarıdan aĢağıya doğru
ilerleyen bilgi iĢleme sürecinden yani algılama itkisinden yararlanır. Ancak,
hayatın içerisindeki gibi film perdesi üzerindeki anlamlılığın oluĢumunu da salt
bu “algısal girdi veya duyum deneyimleri içerikleri” seviyesinde ele alamayız
(Denkel, 1984; 59).
Branigan‟a göre yukarıdan- aĢağıya doğru iĢleyen biliĢsel etki yaratma
özellikleri karĢılıklı konuĢmadan dansa, müziğe ve resme değin farklı
biçimlerdeki içeriklerin anlatı kavramı çevresinde belirginlik kazanmasını
sağlamaktadır. Sinemada, perdede seyredilen ve izleyiciye doğru tek taraflı
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basit bir veri aktarımı olmanın çok ötesindeki diegetic malzemenin bir değiĢtokuĢun ardından dönüĢüme uğrayarak öykü dünyasının inĢaasına katkıda
bulunması süreci çoğunluk yukarıdan aĢağıya top-down bir operasyonu
barındıran biliĢsel etki sıralamaları içerisinde gerçekleĢmektedir. YukarıdanaĢağıya algılama metodu, perde karĢısında da yine uyumlu bir zamansal ve
nedensel sistem görünümü arzeden verilerin diegetic ve non-diegetic öykü
dünyalarına tahvil edilebilmesine yardımcıdır. Branigan biçim ve anlatı
kavramlarının iç içeliğine, sinemada anlatımı konu alan her hangi bir
çalıĢmanın; anlatı içerisinde sergilenen olayları bilme, çıkarsamaları
gerçekleĢtirebilme doğrultusunda uygulamaya konan „maharetin‟ bu doğrultuda
harekete geçirdiğimiz temel „prosedürlerin‟ incelenmesini zorunlu kıldığına
dikkatimizi çeker (1992; 39). Anlam, sinemada her zaman için, filmsel biçimin
genel iĢleyiĢinden soyutlayabileceğimiz basit bir neden-sonuç iliĢkisi olmanın
ötesindedir.
Filmsel biçim; çoğunluğu edebi metin, kurmaca geleneğinden devralınan
prensiplerle parçalar arasındaki bağlantıyı yaratarak inançların, toplumsal
sınıfların, cinsel ve ırksal farklılıkların, sürtüĢmelerin barındığı bir tür sosyokültürel sistem içerisinde kendi iĢleyiĢi doğrultusunda onları anlam açısından
iĢlevsel kılar. David Bordwell‟in seyirci spectator kavramına atfettiği iĢleyiĢ de,
onun öncelikle temsili tüm boyutlarıyla algılayabilen, filmsel temsilin öykünün
ötesindeki anlamlarla ilgili bir inĢaa operasyonunu yürütebilen ehil ve
donanımlı bir izleyici olduğu doğrultusundaki koĢullu bir entity‟e iĢaret
etmektedir (1985; 30). BaĢta çekim, sahne ve nihayet ayrım sequence gibi bir
konulu filme iliĢkin tüm anlamlı birimlerin izleyici üzerinden, onun içerisinde
üretildiği kültür ve nihayet toplumsal sistemle karĢılaĢtırmalı olarak
tartıĢılmasını davet eden biçim kavramı son tahlilde klâsik anlatımın, eğilimin
bir uzantısıdır. Sanat yapıtlarının çoğu gibi birer kültürel ürün olma özelliğini
taĢıyan öykülü filmler biçimsel iĢleyiĢ açısından „tür‟ genre olarak adlandırılan
toplumsal geleneklerin, sözleĢmelerin belirlediği ilkelere uygun olarak
üretilmiĢtir. Metnin, sanat yapıtının okuyucusu, dinleyicisi, seyircisine yani
alımlayıcısına sunulan veriler otomatik-psikolojik stratejilerin neticesindeki
etkimeler, Bordwell‟in ifadesiyle “dönüĢtürücü edimlerle” (1991)
çakıĢmalarının ardından anlam açısından belirleyici hale gelirler. Bordwell‟e
göre izleyicinin algılamasının merkezi bir rol iĢlediği biçime iliĢkin iĢlevselliğin
ortaya çıkması; ilk olarak, anlatı içerisindeki, anlatının olay örgüsünün,
karakterlerin tutarlılığını sağlayan benzerlikler, yinelemeler ya da farklılıklar,
türevler yaratma esasına dayalı bir veri dağılımı hiyerarĢisi doğrultusunda
yönetmenin kendisi için belirlenen yer ile doğru orantılıdır (Resim 1).
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Resim 1
D. Bordwell‟in (1993), temel olarak, filmin özet öyküsü plot-summary
aracılığıyla izleyiciye ulaĢan „somut‟ bilgiler olarak tanımladığı referans
anlamlar film öyküsünün geçtiği tarihsel zamanı, ana coğrafi uzamları settings
iĢaret eder, izleyici için anlatıya „Hazırlık Noktaları‟nı teĢkil eder. Referans
anlamlar aracılığıyla bilgilendirilmeyen -ya da bu anlamları kaçıran- izleyicinin
biçimsel sürecin iĢleyiĢi sırasında etkin bir algılayıcı konumuna eriĢebilmesi
güçleĢir. Bu anlam türü, filmsel bağlamın kurulması, yanı sıra biçimin ortaya
çıkması açısından daima açıklayıcı, etkili bir rôl, iĢlev üstlenmektedir.
Anlatıcının yani yönetmenin „öykü dünya‟sı aracılığıyla toparlayıp izleyicinin
önüne koyduğu bu veriler yine, Arda Denkel‟in gündelik iletiĢimin dilindeki,
söyleyenin eyleminin taĢıdığı anlam açısından belirleyici olduklarını ileri
sürdüğü “anlamlılık filizlerine” benzetilebilir (133 -4). Bize, Locke‟un anlamın
iletiĢimden doğduğu önermesini (Aktaran, Denkel, 1984; 15) anımsatan açık
anlamlar zaman zaman, Genet‟nin „kavramsallaĢtırmasıyla‟ odaklanmanın
inĢaasına katkıda bulunarak (Stam ve diğerler, 1998; 88) bakıĢ-açısını anlatımın
genel iĢleyiĢinden ziyade diegesis‟e doğru konumlandırır ve böylece daha rafine
bir anlatı haritasının ortaya çıkmasına olanak sağlar, filmsel bütünü tümü ile
özetleme eğilimine aracılık ederler. Bu tür anlam çeĢitleri de referans
anlamlarda olduğu gibi filmsel biçimin bütünü içerisinde yine bağlam
aracılığıyla iĢlevselliğe kavuĢur.
Şeytanın Avukatı‟nda Genel Anlamlandırma Süreci
Öyküde Gainesville, FL kasabası; Devil’s Advocate‟in kahramanının
çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği, ailesi -annesi- ile iliĢkilerinin
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biçimlendiği bir ana mekân olmanın ötesinde, seyircisinin 90‟lı yılların
Amerikan güney taĢrasına egemen olan tutucu atmosferi ile tanıĢmasına aracılık
etmektedir. Dolayısıyla anlatı söylemine, öyküye kılavuzluk eden açıklayıcı bir
iĢlev üstlenir. Bu iĢlev aynı zamanda, filme baĢından sonuna egemen olan yanı
sıra, filmsel biçime katkıda bulunan karĢıtlıkları kurar. Onun karamsar genel
iklimini climate tayin edicidir.
Devil’s Advoocate‟in John Milton‟ın eserine egemen olan evrenden
esinlenen Miltonian set tasarımı aracılığıyla aynı zamanda uslûbu -Devil’s
Advoocate‟in diğer kahramanı, yeni gelenlere Ģöhret ve mutluluk bahĢeden,
hukuk Ģirketi sahibi sûretindeki Ģeytan Chadwick (Al Pacino) karakterinin,
özellikle filmin final sahnesine yığılan, kutsal kitaplardan alınma kliĢelerianımsatan, tüm diyalogları izleyicinin zihninde sürekli filmin bu teolojik
bağlamını çağrıĢtırır.
Şeytanın Avukatı‟nda –özellikle cinayet sahnelerinin tasarlanıĢı
açısından- uygulamaya konulan plot inĢaa tekniği baĢta yukarıda değindiğimiz
türden temel motivasyonlar olmak üzere film perdesinin simgelediği tüm
mizansen olanakları ile ilk olarak işlevsellik ilkesini ön plana taĢır. Sinemada
ses kavramının yalnızca “konuĢulan ya da yazılan sözcüklerin bire bir edebî
anlamlarının ötesinde kurmaca anlatının üzerinde ve çok güçlü bir kapsamı
mevcuttur” (B. Nicholas, 1985). Şeytanın Avukatı‟nın ses kuĢağı; özellikle
filmdeki karakterlerin kimilerinin ortadan kaldırıldığı sahnelerde -Eddie
Barzoon-(1) –üst ses olarak iĢittiği Chadwick‟in konuĢmaları aracılığıyla izleyici
üzerinden- kahramanlarını, Ģeytanın istemleri doğrultusunda, bir vicdâni
sorgulamadan, özeleĢtiriden alıkoymaya hizmet ettiği yanılsamasını yaratır.
Ancak, bu görkemli sahneleri, „odaklanmıĢ nedensel iliĢki‟nin korunduğu
(Branigan; 100-101) farklı bir formal operasyonu barındırarak aynı zamanda
yine biçim açısından iĢlevsel kılar. Öykü dünyasının diegesis seyirciye sunduğu
anlatının ilerlemesine katkıda bulunur.
Hackford‟un öyküsünü anlatırken tercih ettiği bu özel kullanım
aracılığıyla ses kuĢağı, teknik olarak; hikâyenin baĢından beri Chadwick
karakterinin bakıĢ açısı ile sınırlandırılıp “düĢük seviyeli‟‟ bir odaklayıcı (R.
Stam ve diğerleri, 1998: 84; Branigan: 100-107) biçiminde tasarlanmıĢtır. Ses
kuĢağı, perdeye taĢınan plot yapısının inĢasının, aynı zamanda da –yine öznel,
biçimsel bir tercih olan- anlatı hiyerarĢisinin desteklendiği edebî bir gereç
hüviyetine bürünür. Hackford için gerçek kurmaca, bu kurgulanamaz
gerçekliğin dıĢarısında olgunlaĢıp ortaya çıkmalıdır. Anlatı, izleyicinin maruz
bırakıldığı bütün bir süre- giden olayların -öykü boyunca tekrarlanan
(1)

Chadwick Ģirketinin kirli iĢlerini yürüten ortaklardan birinin, ardından da Milton‟ın Ģirketiyle
ilgili soruĢturmayı yürüten ve Lomax‟ın filmin baĢlangıcında beraat ettirdiği müvekkilinin bu kez
iki küçük kızın öldürülmesinin faili olarak yakalandığından haberdar olan adalet bakanlığı
müfettiĢinin akibetleri.
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anlamların- doğrulanması stratejisi açısından bir geciktirme eyleminin
retardation ardından ve bu gömülü alt- plot aracılığıyla nakledilmelidir.
Benzerlikler yaratma, aynı zamanda, en yalınından en karmaĢığına
anlatıların tekrar ilkesi aracılığıyla kurdukları paralellikleri güçlendirmek
amacına hizmet eder. Bir anlatı metninde tekrarlanan biçimsel unsurların
tanımlanmasına yarayan en yaygın kavramı iĢaret etmesi açısından, baĢarı ve
Ģöhret dağıtan Ģeytan motifi; Devil’s Advocate‟in finalinde, müvekkilinin
mahkûm olmasına yardımcı olan avukat kahramana prime time‟da yayınlanan
bir televizyon Ģovuna çıkmayı teklif eden gazeteci karakteri aracılığıyla
tekrarlanırken yine sahne içerisinde, Ģeytan motifinin merkezde olduğu güçlü
bir CGI geçiĢ bu benzerlik etkisini izleyiciye hissettirmeyi amaçlar. Perdede
kurulan –ve bilgisayarla canlandırma tekniğinin desteklediği- paralellik aynı
zamanda izleyiciye -o ana değin- birbirinden çok farklı zannettiği iki kurumu medya ve adaleti- mukayese etme imkânını sunup, onu yönlendirmektedir.
Filmsel biçimin genel iĢleyiĢ ilkeleri
Şeytanın Avukatı‟nın anlatısı; izleyicisini, genel olarak, baĢlangıç
sahnesinin ardından plot aracılığıyla bizzat öykü anlatıcısının, yönetmenin –
öykü süresince izleyicisine imalarda bulunan- onun çıkarımlarını hedefleyerek
öyküyü inĢa etmesine aracılık eden bakıĢ açısı üzerinden harekete geçirmeyi
amaçlamaktadır.
Anlatı,
baĢlangıç
kredisinin
ardından
seyirciyi
kahramanlarından Barbara‟nın jüriye tekrarladığı ifadesi ile baĢbaĢa bırakır. 13
yaĢındaki genç kızın tanıklığı için seçtiği bu çerçeve aynı zamanda, sahne için
bir matris, yönetmenin üzerinden diğer öykü bilgilerini özenle dağıttığı bir ana
çekimdir. Anlatıcı -ya da yönetmen- bu sahne süresince öykü bilgisinin akıĢını
kontrol etmeyi tercih eder. Yönetmen Taylor Hackford‟un, Andrew
Neiderman‟ın özgün hikâyesinden yeniden kurguladığı, büyük ölçüde karakter
odaklı anlatı içerisindeki genel eğilimi kendisine düşük seviyeli bir anlatıcı
olarak yer açmak doğrultusundadır. Sahne inĢa tekniği, bir baĢka deyiĢle seçtiği
görsel unsurları düzenleyiĢi, izleyicinin bu ilk duruĢma sahnesinde neler olup
bittiğini anlamlandırmasına yarayacak açıklıkta olmaktan çok yine izleyici
tarafında bir çok farklı hipotetik önermeyi tetikliyecek niteliktedir. Ġzleyicinin
bu ilk öykü mekânı ile aĢina olmasına aracılık edecek –doğrudan kuruluĢ
çekimleri yerine- karakterlerin bakıĢ çizgileri eĢlenerek yapılan kesmeler onu
anlatı süresince gözünün önünde cereyan eden diegetic dünyanın içerisindeki
olaylara ait gerçeğe nesnel bir mesafeyi kazanabilmekten -henüz baĢlangıçtaalıkoyar. Bu iĢleyiĢ sırasında Hackford‟un kamerası; baĢta jüri önündeki
Barbara olmak üzere yakın planlar close up‟larla merkeze aldığı oyuncuları
aracılığıyla kendi benimsediği söyleme ait bütün açık anlamların altını çizer.
Film izleyicisi anlatının kavranması aĢamasında, kendisine sunulan verileri
diegetic -ve nondiegetic- öykü dünyasının –bazı mekânları- içerisinde organize
eder (Branigan; 35). Ġlk sahnede Şeytanın Avukatı‟nın seyicisi, aralarında
öykünün kahramanı Lomaks‟ında bulunduğu savunma makamını Barbara ve
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yanındaki savcının bakıĢ açısından görecektir. Yönetmen sahnenin ortasına
doğru nihayet mekânı bütüncül bir biçimde seyircinin algılamasına sunar.
Branigan (1992), bakıĢ açısı çekimlerinin tümüyle –onu üstlenen- karaktere ait
olmaktan ziyade, karakter dıĢında, anlatının izleyiciye dönük olarak „görüĢü‟
var etme onu manüple etme doğrultusundaki çok güçlü bir eĢ- zamanlı
operasyonunun, -bir kabulün- bilgisi sayılabileceğini ileri sürer. Mahkeme
salonunun bu genel görünüĢünden önce yönetmen Hackford araya-kesmelerle
intercuts öyküsünün kahramanı Avukat Lomax (Keanu Reeves) hakkında
izleyicisine çok önemli ipuçları verir. Lomax‟ın Ģık, Ģehirli-profeyonel
görünümüyle tezat yaratan, ayağındaki pahalı, güneyli kovboy çizmelerinin
perdeye yansıdığı plânlar biraz sonra aslında, Hackford‟un anlatısının
yaslandığı temel çeliĢkiyi oluĢturacak olan hayati kararı almasını
seyredeceğimiz Lomax karakteri için izleyiciyi hazırlamaktadır. Hackford‟a
göre Lomax; sahip olduğu tahlil etme, yargıya varma gibi iĢlenmemiĢ, ham bir
zekâ olmanın çok ötesindeki zihinsel melekeleri aracılığıyla düĢünme edimini
lâyıkıyla gerçekleĢtirebilen dolayısıyla rekabet koĢulları açısından ehil hatta
saldırgan- sayılabilecek dizginlenemez bir daha çok bilme ve iktidar isteği ile
aslında Ģeytanın klânının potansiyel bir üyesidir.
Shakespeare öncesi edebiyattan itibaren kurmaca gelenek içerisinde
kendisine yer edinen, bu uygun vasıflara sahip bilenmiĢ Faustian kimlik motifi
bu haliyle izleyicinin sahip olduğu arkaik bilgilere dayalı önsezileri harekete
geçirir. Öyküdeki, özellikle yarı- modern toplum içerisindeki ferdin geliĢimini
ve bu cemiyet hayatını dini- bilgi artı uhrevi hayat pratiği kısaca teology
üzerinden güdümleyen kutsal baba-oğul iliĢkisinin paternality merkeze alınıp
tahkim edilmesini kolaylaĢtırırken Lomaks karakteri üzerinden bir kez daha
Ģeytanın çocukları, tanrının çocukları arasındaki ayrım seyircinin bilincinde
fasih hale getirilir. ġehvetin kaynaklık ettiği tüm „ölümcül günahlar‟ kontrol
altında tutulurken kutsal aile ve yine onun himayesindeki nesebe dayalı üreme
itkisi teĢvik edilmelidir. Öte yandan plot, anne karakteri aracılığıyla tüm bu
tematik bağlamı gizlemeyi mistify etmeyi denerken bir yandan öykü dünyasına
yeni perde dıĢı mekânlar ekleyerek onun akıĢını sağlama alır ve sürdürür.
Lomax‟ın resimsel tasvir düzeyindeki bir yeniden temsiline eklemlenen tüm bu
ayrıntılar aynı zamanda Hackford‟un anlatısının barındırdığı ahlâki temanın
epistemolojik arka planının doğrulanması açısından zaruridir. Karakterin,
hikâyenin kendisine izafe ettiklerinin fazladan birer imtiyaz olmadığını
hatırlatan- erkeksi virile bir güçle donatılmıĢ, -perde üzerinde göreceğisaldırgan imgesinin -izleyici tarafından- algılanıp kavranabilmesini
kolaylaĢtırırlar. Yanı sıra, Lomax‟ın müvekkilinin duruĢma sırasında Barbara‟yı
dinlerken sıranın altında kendisini tatmin ettiği sahnede Hackford, yine
Lomax‟ın görüĢ noktasından yola çıkar ve benzer bir içselleştirilmiş perde
mekânı kurma denemesini yineler. Hackford‟ın anlatımı artık, bu noktadan
itibaren, bize –seyircisine- anlattığı öyküye karĢı, objektif kalma istencini
tümüyle bir yana bırakır.
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Anlatının izleyicinin algısal edimleri üzerinde odaklanarak onları „tutarlı‟
bir görünüme kavuĢturmayı amaçladığı zorlama uygulamanın gereksindiği bu
çerçevelere kaynaklık eden referans Hackford‟ın geriye kalan ve kurmacayı
geniĢ bir parantez içerisinde tutan kurmaca dıĢı metnidir. Şeytanın Avukatı‟nın
anlatısının seyirciyle kurmayı amaçladığı ve –onunla- iletiĢimi olanaklı kılan
kurmaca dıĢı metin –ya da söylem kavramı- sinemada anlam açısından dil dıĢı
stilistik metaforları da devrede tutmak durumundadır. Brannigan, ekstra ya da
gömülü kurmaca olarak ayırdığı söylemin öykü ya da plot yerine onların
kavranma sürecinden daha soyut bir iĢleyiĢ arzettiğine inandığı bağlamla ortaya
çıktığını belirtir ve kurmacanın kurmaca dıĢı bu bağlamların dıĢında geliĢtiğinin
altını çizer. Söylem, metnin içerisinde örtüĢmenin husule gelmesinden itibaren,
–artık kendisi de kurmacanın bir parçası olarak- kurmacanın içerisinde
izleyiciye “düĢük seviyede” seslenir (88). Hackford, sahne devam ederken
izleyicinin görmediği perde dıĢı alanda süregiden Barbara‟nın tanıklığını
anımsamamıza aracılık eden dokunaklı ses tonunu -neredeyse bir üst-ses
yorumu mahiyetinde- sözünü ettiğimiz planlarla eĢleĢtirir. Anlatı; tekrardan
karakterlerinin ağzından açık anlamlarını arka, arkaya sıralamayı tercih eder.
Seyircisinin çıkarımlarını algısal bir hükme doğru sürükleme stratejisini
sürdürür.
Hackford‟un açılıĢ sekansına eklediği tuvalet sahnesi, anlatının sonunda
izleyeceğimiz final sahnesinin ardından gelen ikinci mahkeme sahnesinin bir
epilogue mahiyetine kavuĢmasına aracılık etmektedir. Aslında –bu ana kadarseyircinin, üzerinden öykü bilgilerini derlemesine aracı olduğu kısmî bir
odaklayıcı konumundaki Lomax karakterinin gerçek bir film kahramanı
kimliğine büründüğünü izlediği bu sahne, seyircinin beklentilerine olumsuz bir
etkide bulunacak, dolayısıyla –yine izleyicinin zihnindeki- öykünün ilerlemesini
büyük oranda bir kesintiye uğratacaktır. Yönetmen Devil’s Advocate filminin
son sahnesini baĢtaki benzer anlatı ögelerini –bu sahneden itibarentekrarlayarak geliĢtirir. BaĢka bir ifadeyle, yönetmenin metne „final‟in ardından
da eklemeyi uygun gördüğü epilogue –aslında- onun biraz sonra anlatacağı
öykünün öncesini oluĢturan olaylar dizisinin baĢlangıcını, „ilki‟ni oluĢturacaktır.
Perdedeki anlatının iĢleyiĢ stratejisi açısından tekrarlar, aynı zamanda,
izleyicinin öykü kahramanının belleğini devraldıkları ve bu yeni zihinsel
topoloji üzerinden subjektif öyküyü bina etmeye baĢladıkları zaman
aralıklarıdır. Geriye ve ileriye-dönüĢ tekniklerinin zamansal temporal inĢaa
safhasında, sinemasal anlatının öykü olaylarına karĢı elinde tuttuğu iki „aĢikar‟
seçenek olduğuna dikkat çeken D. Bordwell (1985) perdedeki görüntülerin
anlatılan öykünün ilerisini gösterdiği bir ileriye-dönüş denemesinin klâsik
anlatım geleneğinin çok dıĢındaki „authorial bir zorlama olduğunu ifade eder.
Film karakterlerinin adeta „„peygamberimsi‟‟ kılındığı bu „„öznelliğin çok
ilerisindeki ben-merkezli‟‟ (79) tekniğin uygulanmasının pratikte ortaya
çıkardığı sorun ise anlatının seyircisiyle kurduğu iletiĢimi giderek belirsizliğe
terk etmesidir. Hackford‟un kamerası artık izleyicisi için imkânsız bir öykü
164

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

mekânına dönüĢtürdüğü bu sahneyi finalde yeniden kurarken ilkin, seyircinin
oryantasyonu için zorunlu olan –ve baĢlangıçtaki uygulamada üst üste iki kez
döndüğü- merkezi açıyı adeta ıskalar. Sahne baĢladığında, ayna karĢısında
irkilerek sıçrayan kahramanı çerçevelediği baĢlangıç çekimini uzatarak, haraketi
ve ardından bakıĢ çizgisini atlayarak sahneyi içeri doğru keser. Bu yeni planla
kameraya bakan Lomax, izleyicinin az sonra diğer karakteri göreceği
varsayımını boĢa çıkarmanın ötesinde, kameranın doldurduğu ve biraz sonra
aslında diğer anlatı kiĢisine ait olması gereken boĢluğu –perde-dıĢı mekânıaçığa çıkartarak diegesis’i yani kurmacaya ait illizyonu yok eder. Hackford‟un
seyirciyi, sifon sesini yerleĢtirdiği bir çekimin içerisinden bakmaya zorlayarak
„göz ardı‟ ettiği planlar aslında karakterin o anda neyi gördüğü, ne zaman
gördüğü gibi soruların cevapları açısından sinemasal anlatımı üreten, sürdüren,
çekimleri içermektedir. Anlatı içerisindeki sözleĢmenin tarafı konumundaki bu
karĢı açılardan taviz, aynı zamanda seyirciyi anlatının ilerlemesine ait „bilginin
kazanımından‟, dolayısıyla onu anlamaktan alıkoymaktadır (Branigan: 53).
Yönetmenin amacı aslında, seyirci tarafında tekrardan mekânsal bir problemi
barındırır hale getirdiği sahnesini, sadece; karakterlerinden birinin ağzından
vurgularken –onu söylemine dahil ettiği müteâl anlamlarından birini ihtiva
eden- her hangi bir diyalog utterancé ile örtüĢtürmektir. Ġzleyen çekimde,
kameranın biraz önce verdiği perspektif yerine henüz duvara bakmayı sürdüren
oyuncu hareket ederek bu çekimin yarattığı yeni bir perde mekânının ortasına
kadar gelir ve tekrarlar: “Kimse hepsini kazanamaz”.
Ġlk duruĢma sekansı sahnenin ilk diziliĢinin sonundaki bu, kahramanın
yüzünde beliren gülümsemeden sırıtmaya doğru değiĢen yüz ifadesinin
vurgulandığı planla birlikte metnin –o ana kadarki- esnek anlatımı açısından
izleyiciye gönderilen –salt- hipotetik bir iĢaret mahiyetini kazanarak seyirciyi
kendi baĢına bırakır görünür.
Ancak, eserin sonunda hikâye; –bu ara mekâna tekrar dönüldüğündeanlatıcı bu kez ona –seyircisine- elindeki gerecin -öykü kronolojisinin- „„çok
yönlü kudreti‟‟ sayesinde biraz önce sınırlarını determine ettiği ahlâki
parantezin içine yerleĢtirilebileceği tekrar -ve farklı bir- öyküyü inĢaa etmesini
telkin edecektir. „BaĢlangıçtan o ana değin temin ettiğimiz öykü bilgisinin öykü
kronolojisi içerisindeki yeri -tatmin edici bir iĢaret olma açısından- sorunlu hale
geldiğinde -bundan sonrası için- öykünün zaman çizgisi ile metindeki sekans
parçaları arasındaki yakın iliĢkiye hiç gerek yoktur. Anlatı artık, öyküsünün
arzu edilen hermetik etkiyi -ne düzen içerisinde olursa olsun- okuyuyucuya
dikte edebilmesi noktasında özgürdür. Bunun anlamı öyküyü geriye –doğru- ya
da ters-yüz ederek hatta mutlak öykü kronolojisini tümüyle yok ederek söyleme
de olsa plot her üçünü de gerçekleĢtirme gücüne sahiptir‟ (N. J. Lowe, 2000;
41). Ġzleyici, o ana kadar çıkarsamadan „hesaba katma‟ya, derken,
„yasalaĢma‟ya doğru anlatısının kurallarını giderek sıkılaĢtıracağı Hackford‟un
metninin finalini oluĢturan ikinci mahkeme sekansına da, bu kısa sahnenin
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tekrarı ile birlikte –artık parantezin kapanacağı- bir ara mekânın ardından
girecektir.
Epilogue sekansının son bileĢenini oluĢturacak ikinci mahkeme
sahnesinde ana karakterin anlatı hiyerarĢisi dâhilindeki iĢlevi de „farklılaĢır‟.
Lomax artık daha çok, anlatıcının öyküsünün sonu için tasarladığı finali onun
yerine izleyiciye aktarmak üzere „yeniden toparlayan‟ bir „rüya görücü‟dür
(Branigan; 101). Film karakterinin, -seyirci açısından- bir „odaklayıcı‟
biçiminde anlatıcının yerini aldığı bu özel tecrübe öykünün harici ya da dahili
bir biçimde aktarılmasına imkân tanır. Nitekim, burdan itibaren, yönetmenin
tekrardan bina edeceği mekân kurgusu da yarı-subjektiftir. „BakıĢ çizgisi
eĢlemesi anlatımın karaktere doğru odaklanmasına aracılık eden yegâne
gereçtir‟ (103). Seyirci, bakıĢ çizgisine eĢleyerek kesilen ilk beĢ planla,
mahkeme salonunda -Mary Ann‟in yanına doğru- ilerleyen Lomax‟ın baktığı
Ģeyleri görür.
Filmin baĢındaki bar sahnesinde, Hackford‟un kamerası, ilkin izleyicinin
o ana kadarki varsayımsal çıkarımlarının öykü dünyası ile entegrasyonunu
sağlayacak bir sanal ekseni çabucak kurar. Modern anlatımın klasik sinema
dilinden devraldığı “aĢırı açıklık” stratejisinin adeta küçük bir örneğini
oluĢturan bu sahnede kamera çalıĢması bu kez hiçbir keyfî düzenlemeye aracılık
etmemektedir. Seçilen planlar izleyicinin duyduğu müziğin canlı müzik yapan
bir guruba ait olduğunun altını çizer. Anlatıcının izleyicinin hafızasına atıfla
yaptığı hatırlatmaların izleyicinin kendisini bekleyen gelecek öykü bilgileri ile
ilgili beklentilerini gözden geçirmesi, öykü algılamasını sınaması,
varsayımlarda bulunabilmesi ve dolayısıyla kurallı bir öykünün kavranabilmesi
açısından önemini belirtmiĢtik. Bir önceki kalabalık mahkeme salonu
sahnesinde izleyicinin bakıĢ açısından uzak tutulan, diegetic mekânın görsel
eriĢilebilirlik –algılama- açısından en ihtilaflı bölgesinde –adeta- gizlenmesi
tercih edilen Leamon (Ruben Santiago-Hudson) karakteri, bu kez düzenli bir
sekansın içerisinde seyircinin zihnindeki nedensellik zincirini kurar. Burada, T.
Hackford, Adem ve Havvayı „Satan‟ın açısından göstermeyi tercih etmektedir.
Edebî retorik, tekrarlar ve anlam
Retorik aynı zamanda, filolojik- felsefi geleneklerin ortaya çıkmasına
değin, ima edilen, örtük edebî literary ve sanatsal anlamların alımlanması
açısından yorumu barındıran –ve çözümlemenin yerini alan- bir eleĢtiri için de
zemin olma konumunu korumuĢtur. Filmin finalinin ardından gelen sahnede
kahramanın baĢlangıç sekansıyla birlikte duruĢma arasında parmağından
sıyırdığı evlilik yüzüğüne yaptığı ikinci kesme Hackford‟un seyircisini ikna
etme peĢindeki bu retorize edilmiĢ öyküsünün izlerini taĢır. AĢırı yakın plan
içerisinde tanımlanan çerçeve seyirciye biraz önce seyrettiği trajik hikâyenin
etrafında cereyan ettiği aile hayatını mukayese imkânı verirken aynı zamanda
muhatabından „söylemin formülleĢmesine‟, „zenginleĢtirilmesine‟ katkıda
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bulunacak „tepkisel‟likte, „etkin bir anlama‟yı talep etmektedir (M. Bakhtin,
1985; 280-281). Sinemada yinelenen anlatı unsurlarıyla tekrar dramatize edilen
bir öykü olayının perdedeki karĢılığı izleyici açısından sıkıcı olduğu kadar ona
öykünün dikte edildiği, dolayısıyla ısrarcı bir retoriktir.
1920‟li yılarda düzyazı türlerinin modern uslûp açısından barındırdığı
sorunları tartıĢan M. Bakhtin; romanın ve genelde sanatsal düz yazının diğer
yaĢayan retorik formlarla genetik ailevi iliĢkisine, yakın etkileĢimine
değindikten sonra roman üzerinden anlatının „niteliksel biricikliğine‟ ve diğer
epik, dramatik sanatsal türlerle iliĢkisine göndermede bulunurak bunların
haberciliğe ait, felsefi, ahlâki ve diğerleri biçiminde sıraladığı retoriklerin
barındırdığı „söylemler seviyesine indirgenemez‟ olduğunu vurgular (269).
ArkadaĢı S. Eisenstein‟ın Hollywood seyahatinde ona eĢlik edecek kadar politik
sinemaya yakın partili bir entellektüel olan ve yine iki savaĢ arası dönemde
Ġngiltere‟deki sinema ortamının kurumsallaĢmasına katkıda bulunmuĢ, bir çok
Hitchcock filminde yapımcılık yapmıĢ Ivor Montagu‟ye göre anlatı sinemasının
ideal seyircisi, aynı zamanda sahne içerisinde „ideal bir Ģekilde
konumlandırılabilen‟ bir seyircidir (Aktaran, Bordwell; 10). Bu tür bir seyirci
ön kabulü önceleri klâsik anlatımın hem Hollywood hem Sovyet versiyonları
cihetinde devamlılıktan yana kurguyu cesaretlendirirken Bakhtin‟le aynı tarihsel
dönem içerisinde „güçlü mücadelelerin‟ perdede temsili için uğraĢ veren
devrimci sanat, Sovyet sinemasında öncelikle, öykü çatıĢmasını yine retoriğin
boyunduruğunda diyalektik bir söylem üretme sanatına tahvil eder. Kurgu ise
artık, anlatıcının elinde, seyirciyi sınırladığı son derece üniter bir anlatım dilinin
aracıdır.
Ġkinci olarak retorize edilmiĢ bir öykü dünyasının dayandığı sonuçlardan
bir diğeri genel olarak kahraman konseptinde ortaya çıkan değiĢiklikdir. Devrim
filmleri örnekleri içerisinde anlatının sergilediği nedenselliği büyük ölçüde
zaafa uğratan, karakterler içlerinden çıktıkları „bütün bir sınıfın, toplumsal,
mesleki çevrenin ve tarihsel anın birer prototipine dönüĢürek eĢsizliklerini
yitirirler‟ ve klâsik anlatıda aramaya alıĢtığımız bir üst-birey kavramının
sürüklediği geleneksel dramatik çatıĢma eğrisi yerini bu kez çoğunluk -BolĢevik
doktrinin tarif ettiği doğrultuda- bir „kahramansal baĢarısızlığa sitayiĢ‟
öyküsüne bırakır (Bordwell, 1985; 235-36).
Şeytanın Avukatı‟na baĢlangıçtan itibaren, açılıĢ jeneriği ile birlikte,
zamanın ve yeryüzünün sonunu teĢkil eden nihai savaĢın ateĢi gibi ortaçağ
katolisizminin, öyküye egemen olan, yaratılıĢa ve kıyamete dair temalarının
simgeselleĢtirildiği görüntüler eĢlik eder. Seyirci, Şeytanın Avukatı baĢlığını
yükselen alevlerin üzerine bindirilen kızıl bir gün batımının, kabararak yerini
perdeyi kaplamaya baĢlayan kirli dalgalara bırakmasının ardından okur. Bu
semantiğin içerisinde, yine aynı perspektif doğrultusunda, Hz. Ġsa‟nın ilahi
oğulluğunu destekleyen hristiyan teolojisinin -özellikle müslüman alimlerin
oluĢturduğu reddiye literatürüne karĢı geliĢtirdiği- güneĢin aynı zamanda ıĢık ve
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ateĢ oluĢu, Ģahıslarda ve sıfatlarda da cevherlerdeki müĢterekliğin mevcut
olduğu yönündeki tezleri gömülüdür. Hristiyanlığın kutsal kitabının bir bileĢeni
olan Yuhanna inciline temel oluĢturan vahiy ya da açığa çıkma revelation bahsi
ve yine bu dinin akidelerinden tecessüd incarnation inancı arasında -aynı
zamanda iki semavi din açısından da- çeliĢkili bir temel değerlendirmeye, akıl
yürütmelere kaynaklık edecek önemli bir bağ vardır.
Hackford, üzerinde tanıtım yazılarını okuyacağımız geleneksel bir jenerik
sekansı hazırlamak yerine sinemanın canlandırma tekniği gibi stilistik
gereçlerini seferber ederek anlatıya baĢlık olarak seçilen ve yine katolik
öğretisinin yer verdiği resmi ünvanlardan birinden uyarlanmıĢ(2) kutsiyet ihtiva
eden bu yaygın deyimin ait olduğu birebir literal kaynak üzerinden -anlatının
ilerleyiĢi süresince de tekrarlayacağı- çağrıĢımsal anlamları seyircinin bilincinde
yaratmayı dener. Bu noktada, yönetmenin anlatıya girdiği, Barbara‟nın
öyküsünü dinlemeye baĢladığımız yakın planı ile bu sekans arasındaki geçiĢ;
tüm sahnenin içeriğini bir serap ya da mucize miracle etkisine tahvil ederek
perdedeki boĢluğu dolduran uzun bir planın üzerinden zincirleme dissolve
yapılarak gerçekleĢtirilir. Ortaya çıkan bu holistic epizod Hackford‟un
anlatısını, metinlerarası seviyeye taĢıma endiĢesinin adeta bir ön ilanı gibidir.
Bu diziliĢle, söz yani hakikatın bilgisinin açığa çıktığı kelâm Barbara‟nın –
sürekli tekrarlanan- tanıklığında bizimle iletiĢime geçmeye baĢlarken yine
Barbara‟nın tanıklığı -onun baĢlangıç ve söz oluĢuna göndermede bulunarakancak tanrının vakıf olduğu „ilahi doğru‟nun yerini almaktadır. Seyirci tarafında
ise, bu art-zamanlı iĢleyiĢ onun –baĢ-aĢağı- algılamasını, çıkarımlarının
oluĢmasını destekler. Aynı zamanda, perdede anlatılan öyküyü yönetmenin tür
sözleĢmelerinin dıĢına taĢan authorial söyleminin yedeğinde yeniden inĢaa
ederek kavranmasına yarayan mekanizmayı yürütür.
Öyküde, Lomax‟ın arzu nesnesi olma kaderini paylaĢan iki kadın karakter
aracılığıyla yaratılan çatıĢma, seviĢme sahnesinde doruğa climax taĢınır.
Devil’s Advocate‟in genç avukatının iliĢkide olduğu iki kadından biri kurban
diğeri ise aynı zamanda Ģeytandır. Lomax, Milton ve Christabella arasında
yaĢanan ve fraternal cinsellik tezadının merkeze yerleĢtirildiği çatıĢma izleyici
açısından Milton‟un hukuk Ģirketi için seçilen apartmanın tepesinde yer alan
çatı katı dairesinin mekân olduğu sahne ile birlikte final bölümünün sürprizini
oluĢturur. Yine öykü içerisinde –yukarıda değindiğimiz- açık anlamlar

(2)

Söz, kelam ya da ruh-ül küdüs- Yuhanna‟nın kitabında Ġsa‟ya atfettiği iki önemli vasıftan
birisidir. Yine, teslise temel oluĢturan ve eski ahite -ve incillerede atfedilen- muteber
açıklamalardan biri ise bu akdin baba-tanrı, oğul-tanrı ya da kelâm ve tanrının ruhu, kudreti ruh-ül
kudüs Ģeklinde tecelli ettiği yönündedir. TartıĢmalar için bkz. (Aktaran, Yıldırım, 1988; 126-133).
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aracılığıyla sergilenen din, hukuk çatıĢması izleyicinin anlatının dramatik
eksenini zihinde kurgulayabilmesine aracılık eder(3).
SONUÇ
Farklılık ve çeĢitlilik
Sahnenin sonunda Lomax yine, tuvalette yüzünü yıkamaktadır. Ardından
aynanın önünde duran yüzüğünü takarak mahkeme salonuna aynı duruĢma için
ancak farklı bir kimlikle geri döner. Ġzleyici, aynı duruĢma salonundaki olan
biteni bir kez daha, farklı biçimde izler. Sahnenin iĢlevinin yanı sıra olay
örgüsünün iĢleyiĢi de farklı yöndedir. Bir anlatının geliĢimi benzer ve farklı
ögelerin düzenlenmesi ile biçim kazanır. Yönetmen ve yazar Devil’s Advocate
filminin son sahnesini, baĢtaki anlatısal ögeleri tekrarlayarak geliĢtirir.
Kahramanın baĢlangıç sekansıyla birlikte, duruĢma arasında, parmağından
sıyırdığı evlilik yüzüğünün tanımlandığı yakın çekim anlatının izleyicinin artık
orada olduğu, geriye kalan akıĢı içerisinde bir kurum olarak ailenin tematik
bağlamı oluĢturan katmanlar arasında yer alacağının, bir baĢka deyiĢle yine
iĢlevselliğinin, izleyici açısından anlamlı bir hatırlatması cue olarak gösterge ve
anlam arasındaki boĢluğu tamamlar ve adeta öykünün ilerlemesini sağlayan bir
“dilin gizli varlığının” (G. Genette, 1982; 48-49) yerine geçer.
Filmin sonunda Lomax yine, tuvalette yüzünü yıkar ve ardından aynanın
önünde duran alyansını takarak duruĢma salonuna girer. Ġzleyicinin, görmesine
izin verilen plot bilgisiyle birlikte bir odaklayıcı konumunu terk ederek „gerçek‟
bir film kahramanı kimliğine bürünen bir karakter üzerinden olay dizileri
hakkında bilgilendirildiği bu epilog onun beklentilerine „olumsuz‟ bir etkide
bulunur dolayısıyla öykü ilerlemesini kesintiye uğratır. Ġronik bir biçimde
kahramanımız finaldeki kıyamet tasfiri sahnesinin ardından adliye binası
tuvaletine ikinci sefer boyun eğmiĢ submissive bir “kurtarıcı” olarak geri döner.
Hristiyan doktrini içerisinde ise kötülük, diğer bir deyiĢle Ģeytani liderlik
egemen hatta güdümleyici bir unsurdur. Fert, neredeyse onun tâbieti altındadır
ve teslim olmuĢtur. Lomax bu kez öykü aracılığıyla -baĢlangıçtaki gibiyalnızca yeryüzündeki, dünyevi olanın değil ilahi adaletin -tanrının adaletinin
de- içerisinde olduğu -ve kuĢkusuz daha az seküler- bir hukuk kurgusunun
gerçekleĢmesine aracı olacaktır (Resim 2). Final sahnesinde izleyeceğimiz iyi
ve kötünün jesus vs. anti-christ Lomax ve Milton aracılığıyla temsil edildiği son
(3)

Devil’s Advoocate‟in yönetmeninin öyküsünün baĢ karakterine adını vermeyi uygun gördüğü
17. yy. püritan Ġngiliz Ģairi John Milton‟ın kiĢisel yaĢamında da edebiyat tarihçisi Tillyard‟a göre
zaman zaman onun hayatın hazlarına karĢı duyduğu özlemi bastıran ve „dinsel reformasyonu‟
savunan yanı yeryüzünde kutsiyet ve erdeme sahip olmanın bir yolunun Ģehvete, cinselliğe
bulaĢmamak, kadınlardan uzak durmak olduğuna onu inandırmıĢtır (Eski Ahit‟in “Tekvin”
kısmının bir allegorisi olan Lost Paradise adlı eserinin karĢılaĢtırmalı bir çözümlemesi için,
aktaran, Ungan, 2004; 307-10).
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savaĢdan önce Hackford‟un kamerası son yargı gününün ve mahĢerin takip
edeceği bir „dünyanın sonu‟ beklentisini boĢ caddenin genel planları ile tespit
eder, alıcı vinç üzerinde yükselerek onu tekrar bina etme denemesini sürdürür.

Resim 2
Son sahnede gazeteci figürünün arkasından dünyaya yerleĢmeyi baĢaran
Ģeytan tekrar açığa çıkar. Bu anlamlar anlatıyı artık -esin kaynaklarından J.
Milton‟un eserinin dâhil edildiği apocalyptic edebiyatında ötesinde- adeta
millenialist bir eskatolojinin taĢıdığı eksen üzerine yerleĢtirir. Finalde insanlığın
kefaretini ödeyip kendisini feda eden kutsal oğulu, onun bedeninden ayrılmasını
seyrettiği ruhunu benliğinde taĢıyarak göğe yükselen babayı birlikte izleriz.
Hackford bu dönüĢümleri Eisensteincı çarpıcı bir kurgunun klavuzluğunda,
dijital süreç CGI aracılığıyla elde ettiği haraketli duvar resimleri etkisi
üzerinden -ve son olarak da yine babanın bakıĢ çizgisinden oğulunkine kestiği
planlarla tamamlayarak- seyircisine yaĢatmayı dener.
Yönetmen, DVD versiyo nun üzerindeki sesli yorumunda bu finalin
ardından -mahkeme salonununa dönmeden önce- tuvaletin aynasında kendisini
görerek irkilen Lomax‟a sıra geldiğinde bu planları aslında, artık kendi
trajedisini ayrımsamıĢ bir “„melek‟ Lucifer fantazmagoryası olarak” düĢünerek
çektiğinden söz etmektedir. Vahiy incili ve diğer bazı apokrif metinlerdeki
bahislerden anlaĢılan da Lucifer tanımlamasının hristiyanlık teolojisinde erken
dönemlerden itibaren zaman içerisinde, taĢıdıkları „üstünlükler ve faziletlerden
ötürü‟ Ġsa mesih‟in bizzat kendisinin de dahil olduğu bir çok Ģahsa izafe edilen
bir „metafor‟ halini aldığıdır (bkz. New Advent: Catholic Encyclopedia, Lucifer
Maddesi). Ancak, bu “düĢen melek” Lucifer vurgusuna karĢın anlatı sekansın
ortasında, haç üzerindeki Ġsa mesih vurgusunu mizansen aracılığıyla
Kristabelle‟in beden duruĢu posture üzerinden tekrar perdeye taĢır. Sanatsal
retoriği oluĢturan metafor ve allegori gibi unsurlar Hristiyanlığın yayılma
dönemleri ile birlikte Ġnciller ve diğer kutsal metinlerin asırlara yayılan anlama
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ve yorumlanma çabalarına hasredilen enstrümanlar olma özelliğini taĢırlar. Hz.
Îsa‟nın akibeti konusu müslümanların kutsal kitabı Kur‟ân-ı Kerim‟de de
Hackford‟un öyküsünün finali için hazırlamayı uygun gördüğü temsille
paralellik içerecek bir biçimde iĢlenmektedir:
“Kesinlikle onu öldürmediler. Bilâkis, Allah onu kendi katına yükseltti”,
Nisâ ve “Allah demiĢti ki: Ey Îsa, ben seni öldüreceğim, kendi katıma
yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim (...)” Âl-i Ġmran (aktaran,
Prof. Dr. S. Yıldırım; 18-19).
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ÖĞRENCĠ HEMġĠRELERĠN MESLEKĠ RĠSKLERE KARġI
SĠGORTALANMA KONUSUNDAKĠ GÖRÜġLERĠ
Nazmiye ÇIRAY GÜNDÜZOĞLU, Aynur ESEN 
Nazan TUNA ORAN, Selmin ġENOL
ÖZET
Amaç: Öğrenci hemĢirelerin mesleki risklere karĢı sigortalanma
konusunda görüĢlerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır.
Method: AraĢtırma Ege Üniversitesi Ġzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu
ve ÖdemiĢ Sağlık Yüksekokulu hemĢirelik bölümü 2.,3., ve 4.sınıf öğrencileri
(n=457) örnekleminde yapılan tanımlayıcı bir çalıĢmadır. Anket formu ile
toplanan veriler sayı yüzde dağılımı ve ki kare analizi ile değerlendirilmiĢtir.
Bulgular: Öğrencilerin %68,3‟ü klinik uygulamalarda mesleki kaza
risklerini “biliyorum” olarak ifade ederken, %13,8‟i mesleki kaza risklerine
karĢı sigortalanma konusunda “bilgim var” olarak yanıt vermiĢtir. Adayların
%14,9‟u mevzuat konusunda “bilgim var” derken, %92,3‟ü sigortalanmanın
gerekliliğini belirtmiĢtir. Bu bulguların sınıflara göre karĢılaĢtırılmasında farkın
4.sınıftan kaynaklandığı saptanmıĢtır.
Sonuç: Öğrenci hemĢirelerin 1.sınıftan baĢlayarak son sınıfa kadar yer
alan dersler kapsamında mesleki riskler ve buna karĢı sigortalanma konusuna
yer verilmesi ile mezuniyet öncesinde en iyi Ģekilde donatılması önerilmektedir.
Bu donanımın mesleki kaza risklerini en aza indirmede katkısı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci hemĢire, Mesleki risk, Tıbbi kaza,
Sigortalanma
VIEWS OF STUDENT NURSES CONCERNING
INSURANCE AGAINST OCCUPATIONAL RISKS
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to examine the views of student
nurses concerning insurance against occupational risks.
Method: This descriptive study was conducted with the sample of 2nd,
3 , and 4th grade students receiving education at the Nursing Departments of
Ege University Ġzmir Atatürk Health High School and ÖdemiĢ Health High
rd
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School (n=457). The data that were collected with the questionnaire form were
evaluated with number, percentage distribution and chi-square analysis.
Findings: While 68.3% of student nurses stated “I know” concerning
the occupational accident risks in clinical practices, 13.8% stated “I know”
concerning insurance against occupational accident risks. While 14.9% of
student nurses stated “I know” concerning the legislation, 92.3% indicated the
necessity of insurance. Comparing these findings according to grades, the
difference was determined to be caused by the 4th grade.
Conclusion: It is suggested to ideally train student nurses about
occupational risks and insurance against these risks within the scope of lessons
starting from the 1st grade until the senior year before the graduation. This
training will contribute to the minimization of occupational accident risks.
Keywords:
Insurance

Student nurse, Occupational risk, Medical accident,

GĠRĠġ
Günümüzde hızla geliĢen teknoloji sadece insan yaĢamını ve sağlığını
etkilemekle kalmayıp, sağlık hizmetlerinin sunumunu da etkilemiĢtir. Sağlık
hizmetlerinin geliĢen tıbbi teknoloji ile sunulması kalite, memnuniyet, güvenlik
kavramlarının her geçen gün daha da önemsenmesine fırsat tanımıĢtır. Sağlık
hizmetlerine iliĢkin ilk temel yaklaĢım 12.01.1961 tarih ve 261 sayılı sağlık
hizmetlerinin sosyalleĢtirilmesi hakkında yasanın 2. Maddesinde belirtilmiĢtir
(Özarslan, 2009,s.8; Akbelen 2007; Saltık, 2012,s.43). Günümüzde ise 6331
sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunun (30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlanarak) yürürlüğe girmesi ile daha geniĢ bir içerik
sunulmuĢtur (Yılmaz, 2013,s.46; Resmi Gazete 2012).
Bu bağlamda sağlık hizmetleri; kiĢilerin ve toplumların sağlıklarını
korumak, hastalandıklarında tedavilerini yapmak, iyileĢmenin tam olmadığı
durumlarda bireyin baĢkalarına bağımlı olmadan yaĢayabilmelerini sağlamak ve
toplumların sağlık düzeyini yükseltmek için yapılan planlı çalıĢmaların tümünü
kapsar (Öztek&Eren,2006,s.998; Özarslan, 2009,s.10;). Bu durum sağlık
hizmetlerinin yaygın olarak sunulduğu hastanelerin, sağlığa zemin oluĢturacak
güvenlikli alanlar olmalarını zorunlu/gerekli kılmaktadır.
National Institute for Occupational Safety and Health (Ulusal ĠĢçi Sağlığı
ve Güvenliği Enstitüsü –NIOSH) sağlıklı ve güvenli hastane ortamını, “iĢin
yürütülmesi ile ilgili olarak oluĢan ve sağlığa zarar veren fiziksel, kimyasal,
biyolojik, ergonomik tehlike ve risklerin, bunlara bağlı meslek hastalıkları ve iĢ
kazalarının olmaması durumu” olarak tanımlamaktadır (TaĢcıoğlu, 2007;
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Özarslan, 2009,s.19; Öztürk&Babacan&Anahar,2012,s.253; Khorshid&Demir,
2006).
Güvenli ortam tanımının öz hali “ bireyin yaĢam aktivitelerini sağlıklı
biçimde yerine getirdiği ve güven duygusu hissettiği ortam” olarak belirtilebilir.
Kapsamlı tanımında ise; fiziksel, kimyasal, radyasyon, psikolojik vb.
tehlikelerden /yaralanmalardan, mikroorganizmalardan uzak olan ve rahatlatıcı,
hoĢa gitmeyen koku, ses, görüntü, temas vb. duygulardan arındırılmıĢ bir
ortamdan söz edilmektedir. Tanımda yer alan özellikleriyle güvenli ortam birey,
toplum ve gelecek nesiller için yaĢamsal bir önem taĢımaktadır (Tüzüner&
Özaslan, 2011,s. 139; Özarslan, 2009,s.18). Ayrıca tüm çalıĢanlar için temel bir
hak olduğu Avrupa sosyal Ģartının 3. maddesinde belirtilmiĢtir. Bu madde
doğrultusunda, “tüm çalıĢanların güvenli ve sağlıklı çalıĢma koĢullarına sahip
olma hakkı, tüm kurum ve kuruluĢlarda sağlanmalıdır. Aktif taraflar, güvenli ve
sağlıklı çalıĢma koĢulları hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere;
-Güvenlik ve sağlık alanında yasal düzenlemeler yapmayı,
-Gözetim önlemleri ile bu düzenlemelerin uygulanmasını sağlamayı,
-Gerektiğinde, iĢ güvenliği ve sağlığını geliĢtirmeyi amaçlayan önlemler
konusunda iĢverenlerin ve çalıĢanların örgütlerine danıĢmayı, taahhüt ederler”
maddesi ile, Herkese Sağlık Hedefleri içinde bulunan “çalıĢanlar arasında tam
bir iyilik halini geliĢtirmek, çalıĢma ortamında sakatlığa, yaralanmaya, ölüme
ve kazalara neden olan iĢ çevresi ile ilgili faktörler ortadan kaldırılmalıdır”
maddesi ülkemiz dahil tüm ülkeler için bağlayıcı bir hedeftir (Devebakan
2007:67; Özarslan 2009:18; Avrupa Sosyal ġartı)
Hastane çalıĢma ortamlarının sağlıklı ve güvenli olması, çalıĢanların
sağlığının geliĢtirilmesi, meslek hastalıkları ve iĢ kazalarının önlenmesinde
temel ilkelerden biridir. NIOSH ve ĠĢçi Güvenliği ve sağlığı Birliği
(Occupational Safety and Health Administration-OSHA), bu ilke
doğrultusunda, çalıĢma ortamının, iĢ kaynaklı tehlikelerin, risklerin
belirlenmesinin çalıĢma koĢullarının ve çalıĢma iliĢkilerinin sağlık çalıĢanlarının
lehine düzenlenmesi üzerine vurgu yapmaktadırlar (TaĢcıoğlu, 2007; Özarslan,
2009,s.19; www.osha.gov).
HemĢirelerin iĢinden kaynaklanan tehlike ve riskleri
Sağlık hizmetleri sunumunda yer alan sağlık ekibi üyelerinin tümü
yukarıda belirtilmiĢ olan, sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalıĢma hakkına
sahiptir. Sağlık ekibinin tüm üyeleri yoğun ve riskli iĢ yüküne sahiptir. Benzer
Ģekilde hemĢireler de çalıĢma ortamı ve iĢ kaynaklı risklerle yüzyüzedir.
HemĢirelerin yoğun iĢ yükü, vardiya sistemi, sürekli ayakta kalma, yorgunluk,
teknolojiye ayak uydurma çabaları, araç-gereç eksikliği, enfeksiyon riski,
yetersiz personel ve benzeri faktörler iĢ kazası, yaralanma riskini artırmaktadır.
Bu riskler arasında biyolojik, kimyasal, fiziksel, çevresel, biyomekanik ve
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psiko-sosyal riskler sayılabilir (ĠnceSezgin, 2008, s. 62; Ergüney & Tan &
Sivrikaya & Erdem, 2001,s.63; Görgülü, 2001; www.icn.ch). Risklere karĢı
güvende olmaktan söz edildiğinde ise sigorta kavramı gündeme gelmektedir.
Sigorta kavramı, ekonomik anlamda; bilinmeyen, ancak toplu olarak
tahmin edilebilen risklerin yol açacağı zararların giderilmesi amacıyla ortaya
çıkacak para gereksinimine iliĢkin bir karĢılık ayrılması Ģeklinde tanımlanabilir.
Hukuki açıdan ise; belirli bir olayın meydana gelmesi durumunda, bu olayın
neden olacağı olumsuz sonuçları gidermeye yönelik bir hizmet sözü olarak
ifade edilir (Asunakutlu,2001; Alada,1987).
Sigorta; riskleri azaltmak ve riskin gerçekleĢmesi halinde ortaya çıkan
zararları belirginleĢtirmek amacıyla oluĢturulmuĢ toplumsal bir kurumdur.
Sigorta belirli bir riskin, belirli ölçüde tehdidi altında bulunan çok sayıda ve
benzer nitelikte birimlerin, ortaya çıkacak zararları birlikte karĢılamak üzere bir
araya gelmesi ile oluĢan bütün olarak ifade edilebilir (Asunakutlu,2001;
Akmut,1980 ).
"Sigorta, aynı riskle karĢı karĢıya bulunan çok sayıda kiĢinin, bireysel
olarak belirsiz olan hasar olasılığını belirgin duruma getirmek ve bu olasılığın
gerçekleĢmesiyle ortaya çıkan zararları birlikte karĢılamak amacıyla, risk
yönetim ve sorumluluğunu taĢıyan bir kiĢi veya kurum tarafından bir araya
getirilmesidir"(Asunakutlu,2001; Asunakutlu,1997).
Hastanede ya da diğer sağlık alanlarındaki koĢullarda hemĢireler pek
çok tehlike ve risk altındadır. HemĢirelerin içinde bulundukları çalıĢma
koĢullarından kaynaklanan mesleki riskleri tanımaları ve bu konuda farkındalık
geliĢtirmiĢ olmaları risk maruziyetinin önlenmesinde son derece önemlidir
(Özarslan, 2009,s.25; Türk Tabibler Birliği,2008)
Sağlık çalıĢanları arasında yoğun iĢ yükü ve hasta ile bire bir çalıĢma rolü
olan hemĢirelerin, hastanedeki tehlike ve risklere karĢı sigortalanma hakkına
sahip olmaları, çalıĢan güvenliğinin de bir parçası olarak görülmelidir ki bu,
sağlık hizmeti sunan hemĢirenin sağlığının bütüncül anlamda (fiziksel,
psikolojik, sosyal boyutunda) güven altında olması anlamına gelecektir. Ayrıca
güven altında hizmet sunan hemĢirenin bakım kalitesi artacaktır.
Sigortalı olmak, risk altında çalıĢan hemĢirede kendisini koruyucu bir
duygu hissetmesini sağlayacak, bakım giriĢimlerinde isteksiz ya da göz ardı
edici davranıĢları azaltacaktır (bulaĢıcı hastalıklarda bakım verici
davranıĢlardan kaçınmak, hastalarla iletiĢimden uzaklaĢmak, humanist-hasta
merkezli yaklaĢımı gözardı etmek gb.). Sigortalı olmanın verdiği güven
duygusu sunulan hemĢirelik hizmetinin kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.
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AMAÇ
Bu çalıĢmada, sağlık hizmetlerinin en yaygın Ģekilde sunulduğu hastane
ortamında çalıĢacak olan öğrenci hemĢirelerin, hastane ortamındaki sağlığı
tehdit
edici
risklere
karĢı
sigortalanma
konusundaki
görüĢleri
değerlendirilmiĢtir.
HemĢirelik eğitimi süresince hastane ortamında hasta bakım, izlem,
tedavi ve invaziv giriĢim uygulamaları yapan öğrencilerin, uygulama
ortamlarında ve çalıĢmaya baĢladıklarında kendilerini bekleyen risklere karĢı
sigortalanma konusunda görüĢlerinin değerlendirilmesi eğitim sürecinde bu
konuda yapılabileceklere ıĢık tutacaktır. Ayrıca, ülkemizde 2010 yılında
uygulanmaya baĢlanan “zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası” sadece
hekim, uzman hekim ve diĢ hekimlerini kapsamakta ve hemĢireleri kapsam
dıĢında tutmaktadır. Oysaki yüksek risk grubu meslekler arasında bulunan
hemĢireliğin de söz konusu sigorta kapsamında yer alması gerektiği
kaçınılmazdır. ÇalıĢmanın bu konuya ve geleceğin profesyonel hemĢire
adaylarının bilinçlenme sürecine katkıda bulunacağı düĢünülmektedir.
MATERYAL VE METOD
AraĢtırmanın Tipi: Bu çalıĢma, geleceğin aktif sağlık hizmetleri
sunumunda rol alacak öğrenci hemĢirelerin, sağlık hizmetlerinin en yoğun
olduğu ikinci ve üçüncü basamak sağlık merkezlerinde kendilerini bekleyen
sağlık risklerine karĢı sigortalanma konusunda görüĢlerinin değerlendirilmesi
amacıyla yapılan tanımlayıcı bir araĢtırmadır.
AraĢtırma Evren ve Örneklemi: Ege Üniversitesinde hemĢirelik
eğitimi üç farklı kurumda verilmektedir; Ege Üniversitesi HemĢirelik Fakültesi,
ÖdemiĢ Sağlık Yüksekokulu ve Ġzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu. AraĢtırma
evrenini Ege Üniversitesi‟nde yukarıda belirtilmiĢ olan okullarda hemĢirelik
eğitimi alan, öğrenci hemĢireler oluĢturmaktadır.
AraĢtırma örneklemini ise, aynı eğitim yöntemini kullanan (klasik eğitim)
ÖdemiĢ ve Ġzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu hemĢirelik öğrencileri
oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın yapıldığı 2012-2013 bahar yarıyılında her iki
okulda toplam 602 öğrenciden, araĢtırmaya katılmayı kabul eden 475 öğrenci
(ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf) örneklemde yer almıĢtır. Ancak anket
formlarının eksik ve hatalı doldurulması nedeniyle 18 form iptal edilmiĢtir.
AraĢtırmada 457 anket değerlendirmeye alınmıĢtır. Farklı fizik koĢullarda temel
tıp bilimleri dersleri alan birinci sınıf öğrencileri araĢtırmaya dâhil edilmemiĢtir.
Ege Üniversitesi HemĢirelik Fakültesi öğrencileri ise, eğitim yönteminin
farklı olması (bütünleĢmiĢ sistem) nedeniyle araĢtırma kapsamında yer
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almamıĢtır. AraĢtırma öncesinde her iki yüksekokuldan bilimsel çalıĢma izni
alınmıĢtır.
Veri Toplama Araçları: Veriler, ilgili literatür doğrultusunda
araĢtırmacılar tarafından hazırlanan anket formu aracılığıyla toplanmıĢtır.
Verilerin Değerlendirilmesi: Veriler, istatistiksel veri analiz programı
kullanılarak, sayı, yüzde ve ki-kare değerlendirmesi yapılmıĢtır.
AraĢtırmanın Sınırlılığı: AraĢtırmanın sadece iki yüksekokul hemĢirelik
öğrencilerinde yapılmıĢ olmasıdır. Ayrıca ülkemizde, geliĢmiĢ ülke
örneklerinde olduğu gibi sağlık çalıĢanlarının sigortalanması konusunda yasal
bir düzenlemenin henüz olmaması da araĢtırmanın tartıĢılmasındaki bir diğer
sınırlılıktır.
BULGULAR
AraĢtırmaya 457 öğrenci hemĢire katılmıĢtır. Katılımcıların %77‟si
(n=352) kız ve %23‟ü (n=105) erkektir. Öğrencilerin sadece %5,7‟si (n=26)
lise düzeyinde sağlık meslek eğitimi alarak hemĢirelik bölümünü seçmiĢtir.
Büyük çoğunluğu (%64,6) üniversite düzeyinde hemĢirelik eğitimini isteyerek
seçmiĢtir.
Öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerine bakıldığında; sınıf dağılımlarının
2.sınıfta % 30,6 (140), 3.sınıfta %40,5 (185), 4.sınıfta %28,9 (132) olduğu
saptanmıĢtır. HemĢirelik lisans eğitimine gelmeden önceki mezun olduğu
okulların dağılımı ise; lise %89,7 (410), sağlık meslek lisesi %5,7(26) ve
yüksekokul /fakülte %4,6 (21)‟dir.
Tablo 1.A‟da öğrencilerin klinik uygulamalar sırasında olabilecek tıbbi
kaza risklerini bilme durumlarına göre dağılımı yer almaktadır. Öğrencilerin
%68,3‟ü olabilecek kaza riskleri konusunda bilgisinin olduğunu, %31,7‟si de
bilgisinin olmadığını belirtmiĢtir.
Tablo 1 (A/B) Öğrenci HemĢirelerin Derslerin Klinik Uygulamaları
Sırasında Olası Tıbbi Kaza Riskleri ve Bu Risklere KarĢı Sigortalanma
Hakkında GörüĢleri
A.Derslerin Klinik
Uygulamalarında
Tıbbi
Kaza Sayı (%)
Risklerini

B. Derslerin Klinik
Uygulamalarında Olası
Tıbbi Kaza Riskine
KarĢı
Sigortalanma Sayı (%)
Konusunda

Biliyorum

312 (68,3)

Bilgim var

63 (13,8)

Bilmiyorum

145 (31,7)

Bilgim yok

394 (86,2)
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Toplam

457 (100)

Toplam

457 (100)

Tablo 1.B‟de öğrencilerin klinik uygulamalar sırasında olabilecek tıbbi
kaza durumuna karĢı sigortalanma konusundaki bilgi düzeylerine göre dağılımı
yer almaktadır. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %13.8‟i sigortalanma
konusunda bilgisinin olduğunu, %86.2‟si de olmadığını ifade etmiĢtir. Ayrıca
“bilgim var” diyen adaylar, bu bilginin ne olduğuna iliĢkin sorulan açık uçlu
soruyu boĢ bıraktıkları, yanıtlamadıkları saptanmıĢtır.
Tablo 2(A/B). Öğrenci HemĢirelerin Sigortalanma Konusundaki GörüĢleri

A.Mevzuat Bilgisi

Sayı (%)

B.Meslekte
Olası
Tüm Risklere KarĢı
Sayı (%)
Sigortalanma
Gerekliliği

Bilgim var

68 (14,9)

Var

422 (92,3)

Bilgim yok

389 (8,1)

Yok

35 (7,7)

Toplam

457 (100)

Toplam

457 (100)

Tablo 2.A‟da öğrencilerin sigortalanma konusunda yasal yaptırımlar
hakkında bilgi düzeylerine göre dağılımı yer almaktadır. Öğrencilerin
sigortalanma konusunda yasal yaptırımlar konusunu %14,9‟unun “bilgim var”
ve %85,1‟inin ise “bilgim yok” olarak belirttikleri saptanmıĢtır.
Tablo 2.B‟de öğrencilerin klinik uygulamalarda olası risklere karĢı
sigortalanmanın gerekliliği hakkındaki görüĢleri yer almaktadır. Öğrencilerin
%92,3‟ü olası risklere karĢı sigortalanmanın gerektiğini, %7,7‟si ise gerekli
olmadığını ifade etmiĢtir. Sigortalanmayı gerekli gören adayların (n=422) ise bu
gerekliliğin nedenini soran açık uçlu soruya %6,1‟i çalıĢırken hastalanma/iĢ
görememe halinde tedavi giderleri, %13,1‟i yüksek risk altında olduklarını ve
18,4‟ü çalıĢma ortamında kendini güvende hissedebilmek için yanıtını
vermiĢtir. Öğrencilerin %59,2‟sinin ise açık uçlu bu soruyu boĢ bıraktığı
saptanmıĢtır (Tablo 3).
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Tablo 3: Öğrenci HemĢirelerin Meslekte Olası Tüm Risklere KarĢı
Sigortalanma Nedenleri
Nedenler

Sayı

Yüzde

Tedavi giderleri

28

6,1

Yüksek risk taĢıdığı

60

13,1

Güvende hissedebilmek

84

18,4

BoĢ bırakılan / Yanıtsız

250

59,2

Toplam

422 *

100

(*) Sigortalanmayı gerekli görenlerin nedenleri.
Tablo 4‟de öğrencilerin mesleki kaza riskleri ve mevzuat konusundaki
görüĢlerinin sınıflara göre karĢılaĢtırması yer almaktadır. Öğrenci hemĢirelerin
mesleki kaza riskleri, sigortalanma ve mevzuat konusundaki görüĢlerinin
sınıflara göre karĢılaĢtırması incelendiğinde özellikle 3. 4. Sınıflarda istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıĢtır (Tablo 4, p<0.05).
TARTIġMA
Bu çalıĢmada, öğrenci hemĢirelerin “mesleki kazaları, iĢ risklerini
biliyorum oranı %68,3 olarak saptanmıĢtır. Sonucun sınıflar arasında fark olup
olmadığına bakıldığında, 4.sınıf öğrencilerin biliyorum oranı (%75,8)
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (Tablo 4A, p<0.05). Öğrencilerin
yaklaĢık üçte bir (%31,7, Tablo IA) oranında mesleki kazalar, iĢ riskleri
konusunda “bilmiyorum” sonucu düĢündürücü olmakla birlikte 4. Sınıfta farkın
anlamlı çıkması öğrencilerin dört yıllık bilgileri kapsamında; mesleki kazalar, iĢ
riskleri konusundaki bilgi birikimlerinin bu sonuca yansıdığını göstermektedir.
Yanı sıra belki de asıl vurgulanması gereken nokta “bilmiyorum” oranının
yüksek olduğu ve bunun için hemĢirelik müfredatında hemĢirelerin çalıĢma
koĢullarındaki tehlikeleri/kazaları (fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik,
psikolojik boyutuyla) kapsayan derslerin / içeriğin güçlendirilme gereksinimi
olduğudur. Mesleki kazalar, iĢ riskleri konusunda “bilmiyorum diyen grubu
çalıĢma ortamında ciddi riskler beklemektedir. National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH/Ulusal ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği
Enstitüsü) hastanelerdeki tehlike ve risklerin herhangi bir çalıĢma alanı
belirtmeksizin yalnızca fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal
olarak sınıflandırılmasını tavsiye ederek, hastanelerde 29 tip fiziksel, 25 tip
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kimyasal, 24 tip biyolojik, 6 tip ergonomik ve 10 tip psikosoyal tehlike ve risk
olduğunu belirlemiĢtir. Benzer Ģekilde OSHA, hastanede çalıĢan hemĢirelerin
iĢlere göre tehlikelerini fiziksel, kimyasal, biyolojik kaza, ergonomik, psikolojik
örgütsel boyutuyla tanımlamıĢtır (Özarslan,2009,s.27; Devebakan,2007; Türk
Tabibler Birliği,2008; OSHA; Türk HemĢireler Derneği).
Söz konusu bu risklere karĢın öğrenci hemĢirelerin sigortalı olma
konusunda bilgileri olup olmadığı incelendiğinde; %13.8 oranında “bilgim var”
ifadesine karĢın büyük çoğunluğu (%86.2) “bilgim yok” ifadesi oluĢturmuĢtur
(Tablo I B). Ayrıca “bilgim var” diyen adayların, bu bilginin ne olduğuna
iliĢkin açık uçlu soruyu boĢ bıraktıkları, yanıtlamadıkları saptanmıĢtır.
Sigortalanma konusunda bilgim var diyen grubun bu bilgilere iliĢkin
yanıtlarının olmaması, bildikleri sigortalanma bilgilerinin çok yeterli olmadığını
(kulaktan dolma bilgiler olasılığını) akla getirmektedir. Bir baĢka olasılık ise
yazmaktan üĢendiği için soruyu yanıtsız bıraktıkları olabilir. Bu konu gelecekte
yapılacak yeni çalıĢmalar ile aydınlatılabilir. Bugün için bu sonucu, hemĢire
adayların mesleki risklere karĢı sigortalanması konusunda önemli bir bilgi
boĢluğu ve gereksinimi olduğunu belirterek vurgulayabiliriz. Sonucun sınıflar
arası farkında ise son sınıf öğrencilerin “bilgim var” oranı istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuĢtur (Tablo 4B, p<0.05). HemĢire adaylar, mesleki kazalar, iĢ
risklere karĢı sigortalanma konusunda mevzuat bilgisini sadece %14.9 oranında
“bilgim var” olarak belirtmiĢtir (Tablo 2A). Bu sonucun sınıflar arasındaki farkı
da 4.sınıfta istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (Tablo 4C, p<0.05).
HemĢirelik eğitimi 4. Sınıfında “hemĢirelikte yönetim” dersinin yer
almasının ve bu ders kapsamında konuya iliĢkin bilgilerin bu farkı son sınıfa
yansıttığı düĢünülmüĢtür.
HemĢirelerin mesleki kazalar, iĢ riskleri konusunda sigorta hallerinin
yasal mevzuattaki yeri araĢtırıldığında “657 sayılı yasada; Devlet memurunun iĢ
kazası ve meslek hastalığı ve hastalık izni olarak Madde 105 – (DeğiĢik:
29/11/1984 - KHK 243/18 md.)” de yer almaktadır. Bu madde kapsamında;
Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve
görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan
memurlar, iyileĢinceye dek izinli sayılırlar” ifadesi bulunmaktadır. Ayrıca; “
Madde 188 – A) Devlet memurlarının görevden doğan kaza ile mesleki
hastalıkları durumlarında, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır. Bu sigorta
yardımları özel kanunlarla düzenlenir. Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan
yardımlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile kabul edilen hak ve yardımlardan az
olamaz“ ifadesi yer almaktadır(Saltık, 2012). Yakın tarihte yürürlüğe giren
6331 sayılı yasa içeriğinde ise, hemĢireler için daha kapsamlı ve himaye edici
bir yaklaĢımın gözlenemediği belirtilmektedir (Yılmaz,2013; 45)
ÇalıĢmamızda sigortalanmayı gerekli gören öğrencilerin bu gerekliliğin
nedenini soran açık uçlu soruya verilen yanıtları “risk ve güvende olma”
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üzerinde yoğunlaĢmıĢtır (%6.1‟i çalıĢırken hastalanma/iĢ görememe halinde
tedavi giderleri, %13.1‟i yüksek risk altında olduklarını ve 18.4‟ü çalıĢma
ortamında kendini güvende hissedebilmek olarak belirtmiĢtir) (Tablo 3). Ancak
öğrencilerin sigortalanmayı gerekli bulmakla birlikte dikkat çeken bir diğer
nokta ise “neden sigortalanma gerekliliği olduğuna iliĢkin bilgilerinin” yeterli
olmadığıdır. Bu nedenle öğrencilere eğitim süreci boyunca mesleki risklerin
sonuçları hakkında neden-sonuç iliĢkisi bağlantılı eğitimlerin verilmesinin ne
denli gerekli olduğu görülmektedir. Öğrencilerin mesleki kazalar ve iĢ riskleri
konularında mesleki eğitimin ilk yıllarından baĢlayarak adım adım
bilgilendirilmesi ve bilgilerin neden-sonuç iliĢkisi içerisinde anlamlandırılması
son derece önem kazanmaktadır. Mesleki kazalar, iĢ riskleri konularında bilgi
düzeyi artan öğrenci hemĢirelerin çalıĢmaya baĢladığında farkındalığı yüksek
olup, kaza mağduru olma olasılığı da azalacaktır. Mesleki kazalar, iĢ riskleri
konusunda önlemlerin ilk adımı da budur ve bunu uygulamaya geçirmek eğitim
sürecinde
baĢlamalıdır.
ÇalıĢma
hayatına
atıldıklarında,
kazaları
deneyimledikten sonraki öğrenimlerin bedeli ağır olmaktadır/ olacaktır.
ÇalıĢmalar sağlık çalıĢanları açısından tehdit oluĢturan enfeksiyon
etkenlerini iki ana baĢlık altında belirtmektedir; Birinci grup kan ve kanlı vücut
sıvıları ile temas sonucu (açık yaradan, mukozalardan veya iğne batması ile
ciltten)bulaĢan etkenlerdir. Otuz civarında mikroorganizma bu yolla
bulaĢabilirse de en önemli hepatit B, hepatit C ve HIV virüsleridir. Ġkinci grupta
yer alan etkenler damlacık ve damlacık çekirdeği olarak hastalar tarafından
salınan solunum salgılarıyla bulaĢırlar: nezle, grip, tüberküloz, kızamık,
kızamıkçık, suçiçeği bu gruptadır. Dünyada ve özellikle ülkemizde bu konuda
yeterli ve sağlıklı veri yoktur. Ancak bazı kaynaklar sınırlı da olsa örnek
olabilmektedir. ABD de sağlık çalıĢanlarında her yıl 600 000 iğne batması veya
kesici alet yaralanması yaĢandığı belirtilmiĢtir. Bu tür yaralanmalar özellikle
hepatit B, C ve HIV bulaĢına sebep olurlar. Dünya genelinde 2002 yılı sonunda
106‟sı kanıtlanmıĢ, 238‟i Ģüpheli olmak üzere toplam 344 sağlık çalıĢanı
mesleksel
yolla
HIV
enfeksiyonuna
yakalanmıĢ
durumdadır
(Özarslan,2009;Türk Tabibler Birliği,2008; Ġnce Sezgin,2008; Devebakan,2007;
OSHA).
Solunumla bulaĢan hastalıklar içinde ise tüberküloz özel bir yer
tutmaktadır. Ülkemizde yapılan iki çalıĢmada toplumda tüberküloz insidansı
100 000 de 34 bulunmuĢken, sağlık çalıĢanlarında 100 000 de 96 bulunmuĢtur.
Enfeksiyon etkenlerinin oluĢturduğu tehdidin derecesi o sağlık kuruluĢunda
alınan önlemlerle ilgilidir. Etkenlerin sağlık çalıĢanlarına bulaĢma yolları göz
önünde tutularak uygun önlemler alınmalıdır (Özarslan,2009; Devebakan,2007;
OSHA) .
Bu rakamlar geniĢ bir çalıĢma alanı içinde sağlık hizmeti sunan diğer
sağlık çalıĢanları kadar hemĢirelerin de bilgi eksikliği ve gereksinimi olduğunu
göstermektedir. Benzer Ģekilde sağlık ekibi içindeki tüm çalıĢanların da bilgi
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gereksinimine dikkat çekmektedir. Öğrenci hemĢirelerin çalıĢma hayatına
atılmadan önce bu noktada donatılmaları farkındalıklarını artıracak, mesleki
kaza risklerini, deneyimlerini ise azaltacaktır.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
HemĢirelik eğitiminde var olan derslerin iĢ kazaları, riskleri konusunda
öğrencilere katkı sağladığı ancak istendik düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu
nedenle bu konuda daha etkin ve farkındalık sağlayacak derslerin programa
alınmasının gerektiğini söyleyebiliriz. HemĢirelik programlarında bu konuda
içeriğe ağırlık veren dersler konulması ve bu derslerin konunun uzmanları
tarafından sunulması önerilmektedir.
Ayrıca bu konunun çalıĢan hemĢireler üzerinde de yapılmasının,
mevzuata iliĢkin yeniliklerde ıĢık tutacağı düĢünülmektedir.
Sigortalanma konusunun yasal düzenlemelerinde tüm sağlık çalıĢanlarını
kapsaması ve konuya iliĢkin ayrıntıların multidisipliner bir anlayıĢla ele
alınması önerilmektedir.
Öğrenci hemĢirelerin olası mesleki risk ve kazalara karĢı bilgilendirilmesi
ve bu konuda farkındalık yaratılmasının mesleki kazaların azaltılmasında
önemli bir katkı sağlayacaktır.
KAYNAKÇA
1. Özarslan A.(2009)
Ankara‟da Bir Eğitim Hastanesinde ÇalıĢan
HemĢirelerde ĠĢ Kazası Sıklığı,(Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi.
Sağlık Bilimleri. Enstitüsü, Ankara.
2. Akbelen M. (2007) Sağlık Hizmetlerinde ÖzelleĢtirme ve Isparta Ġli
Üzerinde Bir AraĢtırma, (Yüksek Lisans Tezi)
Süleyman Demirel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
3. Yılmaz F.(2013) TÜHĠS ĠĢ Hukuku ve Ġktisat dergisi, cilt 24 sayı:6/ cilt
25,sayı:1-2, Mayıs-Ağustos-Kasım s. 44-69 (EriĢim tarihi: 10.02.2014)
4. Öztek Z., Eren N. (2006) Sağlık Yönetimi (Ed. Güler Ç & Akın L. Halk
Sağlığı Temel Bilgiler. Bölüm 18-Sağlık Yönetimi, s.998). Hacettepe
Üniversitesi Yayınları, Ankara.
5. TaĢcıoğlu Ġ. (2007) Lüleburgaz Devlet Hastanesi ve Lüleburgaz 82. Yıl
Devlet Hastanelerinde ĠĢ ve ÇalıĢma Ortamından Kaynaklanan Riskler ve
Bu Riskleri HemĢirelerin Algılama Düzeylerinin Saptanması. Trakya Ünv.
Sağlık Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tezi, Edirne.

183

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

6. Öztürk H., Babacan E., Anahar Ö.E.(2012) Hastanede ÇalıĢan Sağlık
Personelinin ĠĢ Güvenliği. GümüĢhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Dergisi 1(4):252-268
7. Khorshid L, Demir Y.(2006) Ergonomi ve HemĢirelik, Hastane Yönetimi,
10:67-75
8. Tüzüner L.V, Özaslan Ö.B. (2011) Hastanelerde ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliği
Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir AraĢtırma. Ġstanbul
Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Dergisi 40(2):138-154
9. Devebakan N. (2007) Özel sağlık ĠĢletmelerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği.
DEÜ Sosyal Bilimler Enst. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri AD,
Doktora Tezi, Ġzmir
10. Avrupa Sosyal ġartı http://www.yargıtay.gov.tr Avrupa Sosyal ġartı pdf
(EriĢim tarihi: 04.02.2014) OSHA Categories of Potential Hazards Found
in Hospitals http://www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/hazards
11. Ġnce Sezgin B. (2008) HemĢire Güvenliği: ÇalıĢma Ortamı ve Riskler, Ege
Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu Dergisi.24(3):61-71
12. Ergüney S., Tan M., Sivrikaya S.Erdem N. (2001) HemĢirelerin
karĢılaĢtıkları mesleki riskler. Atatürk Üniversitesi HemĢirelik
Yüksekokulu Dergisi 4(1):63-73
13. Görgülü S. (2001). ĠĢ Sağlığı Güvenliği ile Ġlgili Mevzuata genel Bir BakıĢ
ve HemĢirelik. Hacettepe HemĢirelik Yüksekokulu Dergisi 88(1): 140-151
14. www.icn.ch/ indkit 2007.pdf (EriĢim tarihi: 20.02.2014)
15. Asunakutlu T.(2001) Sigorta Açısından Güvenlik ve Risk, Mevzuat
Dergisi 4:43. http://www.mevzuatdergisi.com (EriĢim Tarihi:04.02.2014)
16. Alada A.S.(1987). Ġktisadi DüĢüncenin GeliĢimi Ġçinde Belirsizlik
Faktörünün Yeri, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul.
17. Akmut Ö.(1980). Hayat Sigortası, Teori ve Türkiye` deki Uygulamalar,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 447, Ankara.
18. Asunakutlu T. (1997). "Sigorta ĠĢletmelerinde Yatırım YaklaĢımları:
Alternatif Modeller ve Türkiye Uygulaması", YayımlanmamıĢ Doktora
Tezi, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġzmir. (EriĢim Tarihi:04.02.2014)
19. Sağlık ÇalıĢanlarının Meslek Riskleri (2008) Türk Tabibler Birliği
Yayınları, Birinci Baskı, Ankara www.ttb.org (EriĢim tarihi: 03.02.2014)
20. Türk Hemşireler Derneği
tarihi: 03.02.2014)

www.turkhemsirelerdernegi.org.tr (EriĢim

184

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

EDĠTÖRE MEKTUPLAR
BALKAN ÜLKELERĠNDE TÜRK KÜLTÜR MĠRASININ
GÜNÜMÜZDEKĠ MEVCUT DURUMU
Mehmet Z.ĠBRAHĠMGĠL
ÖZET
Türkiye, sadece jeopolitik açıdan değil, aynı zamanda tarihsel ve sosyokültürel anlamda da bir Balkan ülkesidir. Türkiye, Balkanlar coğrafyasında
yaklaĢık 500 yıl hüküm sürmüĢ olan Osmanlı Ġmparatorluğunun mirasçısı
olarak, bu coğrafyada yaĢayan milletlerle derin tarihsel ve sosyo-psikolojik ve
sosyo-kültürel bağlara sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Balkan Ülkeleri, Anadolu Coğrafyası, Türk Kültür
Mirası,

CONTEMPORARY STATUS OF THE TURKISH CULTURAL
HERITAGE IN BALKAN COUNTRIES
ABSTRACT
Turkey is a Balkan country, not only in terms of its geopolitics, but also
due to certain historical and socio-cultural reasons. Turkey, as for being a
successor of the Ottoman Empire that ruled over the Balkan region for
approximately 500 years, has deep historical, socio-psychological and sociocultural connections to the people living in this region.
KEYWORDS: Balkan countries, Anatolian geography, Turkish cultural
heritage
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Topraklarının yaklaĢık %5‟i Balkanlar bölgesinde yer alan Türkiye,
sadece coğrafik açıdan değil, aynı zamanda tarihsel ve sosyo-kültürel anlamda
da bir Balkan ülkesidir. Türkiye, Balkanlar coğrafyasında yaklaĢık 500 yıl
hüküm sürmüĢ olan Osmanlı Ġmparatorluğunun mirasçısı olarak, bu coğrafyada
yaĢayan milletlerle derin tarihsel ve sosyo-kültürel bağlara sahiptir.
Osmanlı Ġmparatorluğunun zayıflayıp Balkanlar‟dan geri çekilmeye
baĢlamasıyla birlikte bu coğrafyada Anadolu‟ya doğru göç dalgaları baĢlamıĢtır.
Balkan Türklerini, Müslüman Arnavutları, BoĢnakları, TorbeĢleri ve Pomakları
Balkanlar‟dan Türkiye‟ye taĢımıĢ olan bu göç dalgaları günümüz Türkiye‟sinde
yaklaĢık 7 milyon olarak tahmin edilen Balkan kökenli bir nüfus yaratmıĢtır.
Türkiye‟deki Balkan kökenli insanlar, geride bıraktıkları akrabaları ile iliĢkileri
ve bağları günümüzde de devam ettirmektedirler. Dolayısıyla, Türkiye ile
Balkan ülkeleri ve milletleri arasında sıkı ve canlı iliĢkiler mevcuttur.
Günümüz Balkan ülkelerinde yaklaĢık 1,5 milyon Türk ve Türklerin de
dahil olduğu yaklaĢık 9,5 milyon Müslüman nüfus yaĢamaktadır. Balkanlar‟da
yaĢayan Türk ve Müslüman topluluklar Türkiye‟ye karĢı olumlu düĢünceler
besliyorlar. Türk devleti ve kamuoyu da, var olan köklü tarihsel ve sosyokültürel bağlar nedeniyle Balkanlar‟daki bu akraba toplulukları dost olarak
görmektedir. Bu nedenle, özellikle kriz, çatıĢma ve baskı dönemlerinde hem
devlet hem de kamuoyu düzeyinde Türkiye‟nin bu insanlara olan ilgisi son
derece yüksek olmaktadır. Bunun en canlı örneği, yakın zamanda yaĢanılmıĢ
olan Bosna ve Kosova savaĢlarında görülmüĢtür.
Balkanlar, derin tarihsel ve sosyo-kültürel bağlar ile ekonomik ve siyasal
iliĢkiler bakımından Türkiye için son derece önemli bir bölgedir. Balkanlar
bölgesi, Türkiye‟nin Avrupa‟ya açılım yoludur. Türkiye ile Avrupa ülkeleri
arasındaki bağlantı yolları bu bölgeden geçer. Balkanlar‟da barıĢ ve istikrar
ortamının var olması, hem Türkiye‟nin güvenliği hem de Avrupa ile olan
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ekonomik ve siyasal iliĢkilerin aksamaması açısından önem taĢımaktadır. Bu
nedenle, 1923‟ten bu yana Türk dıĢ politikası, Balkan coğrafyasında istikrar ve
barıĢ ortamının var olmasını istemiĢ ve bunun için sürekli olarak bölge ülkeleri
ile iĢbirliği kurma yollarını aramıĢtır.
1990‟lı yıllar, Soğuk SavaĢ döneminin sona erdiği ve sosyalist rejimlerin
yıkıldığı bir dönem oldu. Bu dönemde Balkan ülkeleri ve toplumları köklü bir
değiĢim-dönüĢüm sürecine girdiler. Yugoslavya‟nın parçalanmasıyla birlikte
bölgede yeni devletler ortaya çıktı. Bu tür radikal geliĢmeler bölgedeki devletler
arası iliĢkileri derinden etkiledi ve yeni sorunların ortaya çıkmasına neden oldu.
Ayrıca bir baĢka önemli geliĢme, eski sosyalist ülkelerin rejim değiĢikliği
sonrasında Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecine girmeleri oldu. Slovenya
2004‟te, Bulgaristan ve Romanya ise 2007‟de Avrupa Birliğine katıldılar.
Hırvatistan ile Türkiye, halen Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini
sürdüren iki Balkan ülkesidir. Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya, Karadağ ve
Bosna-Hersek devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki iliĢkiler Ġstikrara ve
Ortaklık AnlaĢmaları çerçevesinde yürütülmektedir. 1981 yılından beri Avrupa
Birliği üyesi olan Yunanistan ise, bu konuda, diğer Balkan ülkeleri ile
paylaĢabileceği büyük tecrübelere sahiptir.
Tüm bu yaĢanan köklü değiĢim-dönüĢüm süreci beraberinde yeni
ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel problemleri gündeme getirdi. Bu
problemlerin en yıkıcısı ve acı vereni kuĢkusuz yaĢanılan savaĢlar oldu. Bu
savaĢların kötü anıları halen yaĢamaya devam ediyor ve problemlerin çözümünü
zorlaĢtırıyor. Dolayısıyla barıĢ, demokrasi ve istikrarın inĢası, Balkanlar için
önemli bir konu olmayı sürdürüyor.
Tüm bunlardan dolayı Balkanlar hakkında doğru ve objektif bilgi sahibi
olmak, Balkan milletleri arasında yanlıĢ önyargıları ortadan kaldırmak,
Balkanlar‟daki Osmanlı mirasını ortaya çıkarmak, bölgeye yönelik stratejik
vizyon geliĢtirmek, bölgede barıĢ, demokrasi ve istikrarın inĢası sürecine katkı
sağlamak ve özellikle Balkan milletler ile sıkı etkileĢim ve iletiĢim içinde
bulunmak gerekir.
Bu çalıĢmamızda, Osmanlının beĢ asırdan fazla hâkim olduğu
Balkanlar‟da, gerek arĢiv gerekse arazide yaptığım çalıĢmalara dayanak, yıkılan
ve ayakta kalmıĢ eserler hakkında tek tek ülkeler bazında tablolar halinde
istatistikî bilgiler vermek ve ardından günümüzde mevcut yapıların korunması
ile ilgili karĢılaĢtığımız problemler üzerine duracağız.
Balkanlar‟da beĢ asırdan fazla süren Osmanlı hâkimiyeti döneminde,
fethin ilk yıllarından itibaren sistemli bir iskân politikası yürütülmüĢtür.
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Anadolu‟nun değiĢik bölgelerinde (özellikle Konya, Karaman, Aydın ve MaraĢ)
aĢiretlerinin zorunlu iskâna tabi tutulmasıyla bölge kısa zamanda TürkleĢmiĢ ve
ĠslamlaĢmıĢtır1. Bölgenin sahip olduğu askeri, ticari, ekonomik, kültürel ve
sosyal önemden dolayı Osmanlılar Balkanlar‟da yoğun bir imar faaliyeti
yürütmüĢlerdir. Mevcut Ģehirler yeni bir anlayıĢla imar ve ihya edilirken, yeni
Ģehirler ve yerleĢim yerleri de kurulmuĢtur. ġehirlerde, bir cami etrafında
geliĢen külliye yapıları, Ģehrin fiziki yapısına yön vermiĢtir2. ġehir
merkezlerinde, cami-mescit, tekke-zaviye ve türbe gibi dini; han, bedesten,
arasta, ve çarĢı gibi ticari; imaret, hamam, köprü, su kemeri, çeĢme ve kulesi
gibi sosyal; mektep, medrese ve kütüphane gibi eğitim; kale, kule-ocak, burç ve
tabyalar gibi askeri yapılar inĢa etmek suretiyle, Osmanlı-Türk Ģehir dokusu
anlayıĢı bölgeye hâkim kılınmıĢtır. Bu suretle bölgeye yeni bir yaĢama tarzı,
ticari hayat ve medeniyet getirilmiĢtir.
I.Günümüzde Balkan Ülkelerine Osmanlı-Türk Eserleri Üzerine
Genel Bir Değerlendirme
Türkiye‟de, BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ArĢivlerinde yapılan araĢtırmalar sonucunda, 3
Balkanlar‟da Osmanlı hâkimiyeti döneminde 15.787 vakıf ve kamu eserinin
inĢa edildiği tespit edilmiĢtir. Birde buna Türkiye dıĢında kalan veya kaybolan
arĢiv kayıtlarını ilave edecek olursak bu sayının daha da artması mümkündür.
On bir Balkan ülkesinde, günümüze kadar ayakta kalabilen eserlerin istatistikî
olarak genel durumu Ģu Ģekildedir:
ĠnĢa Edilen Eser
Sayısı

Ayakta Kalan Eser
Sayısı

Oran

Arnavutluk

1015

200

% 20

Bosna-Hersek

3560

657

% 18

Bulgaristan

3339

518

% 16

Hırvatistan

241

52

% 22

Balkan
Ülkeleri

1

Tayyib Gökbilgin, “15. Ve 16. Asırlarda Edirne ve PaĢaeli Livası”, Ġ.Ü.Edebiyat Fakültesi
Dergisi, S.3, Ġstanbul 1952, s.158.
2
Hamdija KreĢevljakoviç, “ Stari Bosanski Gradovi”, NaĢe Starine, S.2, Sarajevo 1954, s. 12.
3
Ekrem Hakkı Ayverdi, Avrupa‟da Osmanlı Mimari Eserleri, C.1- C.4, Kitap 1-6, Ġstanbul,
1981- 1982

188

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

Karadağ

222

95

% 43

Kosova

361

221

% 61

Macaristan

724

41

% 06

Makedonya

1413

484

% 34

Romanya

291

110

% 38

Sırbistan

909

162

% 18

Yunanistan

3771

750

% 20

GENEL
TOPLAM

15.846

6.670

%42

1.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk, 1463‟ de Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı
topraklarına katılmıĢtır.4 Osmanlı Döneminde Arnavutluk‟ un 9 kazası
bulunmaktaydı. Arnavutluk 1940 – 1990 yılları arasında katı bir komünizm
döneminden geçirmiĢtir. Bu dönemde her çeĢit dini düĢünce ve dini hayat
yasaklandığı gibi, bütün dini yapılara karĢı uygulanan bir tahribat da vardır.
Haliyle, bu tahribattan Türk yapıları da nasibini almıĢtır. Birçok cami, tekke,
medrese, imaret, han ve hamam yapısı ya yıkılmıĢ yâda farklı amaçlar için
kullanılmıĢtır. Örneğin Tiran'daki Ethem Bey Camii ve Berat‟taki II. Beyazıt
camii basket sahası, Giyokastra‟daki kale hapishane, Tiran BektaĢi Tekkesi
kimsesiz yaĢlıların yurdu olarak kullanılmıĢtır. Ayakta bıraktıkları sivil mimari
örneklerimizden saray, konak ve ev gibi yapıları da kendi ulusal mimarileri
olarak takdim etmektedirler. Türkiye‟de Safranbolu ev örneklerinin bulunduğu
Berat Ģehrindeki Türk evlerini Arnavut ulusal mimarisi olarak empoze edilmesi
gibi. BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğü ArĢivlerindeki belgelere dayanarak Arnavutluk‟ ta
toplam 1.015 yapı inĢa edildiği anlaĢılmaktadır.5 Kullanım amacına göre
yapıların dağılımı Ģu Ģekildedir:

4

Aleksander Meksi, “Arhitektura Dhe Restaurimi ı Xhamise Se Haxhi Ethem Beut Ne Tıran”,
Monument, S.14, Tiran 1977, s.125 ; B.Strazmiri, H.Nalbani, N. Ceka, Monumente Te
Arkitektures Ne Shqiperi, Tiran.1973, s.7
5
Ayverdi, a. g. e., C.4, s. 420.
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Arnavutluk‟a Osmanlı ArĢiv kayıtlarına göre inĢa edilmiĢ yapılar:

Arnavutluk‟ ta 1990‟dan sonra çok partili sisteme geçilerek dıĢ dünyaya
açılması ve dini hayatın serbest bırakılmasıyla, buradaki Türk eserleri hakkında
araĢtırma imkânı bulunabildi. 1992 ve 1999 yıllarında Arnavutluk‟ta yaptığımız
yüzey araĢtırmaları sonucunda 200‟ün üzerinde yapının ayakta olduğu tahmin
edilmektedir. Arnavutluk‟ta envanter çalıĢması yapılmadığından günümüzde
ayakta kalan eserlerin kullanım amacına göre dağılımını veremiyoruz.
1990 yılından sonra ayakta kalabilmiĢ bu Türk vakıf eserleri Arnavutluk
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟na iade edilme iĢlemleri devam etmektedir. Asli
fonksiyonlarına dönüĢtürülen bu yapılarda yoğun bir Ģekilde onarım çalıĢmaları
devam etmektedir. Arnavutluk‟taki Türk mimari eserleri, Klasik ve geç dönem
Osmanlı mimari özelliklerini taĢımaktadırlar 6. Cami ve diğer yapılarda
kullanılan duvar süslemeleri Batı tarzındaki duvar süsleme anlayıĢını

6

Strazmiri – Nalbani - Ceka, a. g. e. , s.8.
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yansıtmaktadır. Tiran‟da Ethem Bey ve Berat‟ta Bekârlar camilerindeki duvar
süslemeleri buna örnek teĢkil etmektedirler.
2. BOSNA-HERSEK
BOSNA-HERSEK’İN GENEL ÖZELLİKLERİ
Yüz

Ölçümü: 51.129 km2



Para Birimi: Bosna-Hersek Markı



Resmi Dili: Boşnakça, Sırpça, Hırvatça

Bosna- Hersek, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463‟ de Türk idaresine
katılmasına rağmen 7, bölgede Türk kültürü ve hâkimiyetinin yerleĢmesi, ancak
16. yüzyılın ilk yarısında veya baĢka bir deyiĢle Türk - Macar savaĢlarından
sonra gerçekleĢebilmiĢtir 8. Bosna- Hersek‟de Osmanlının ilk hâkim olduğu
yıllarda birer küçük yerleĢim yeri olan Saraybosna, Mostar, Travnik, Poçitel,
Stolaç, Banyaluka, Bihaç ve Zvornik iktisadi ve ticari hayatın artmasıyla kısa
bir dönemde büyük Ģehir görünümüne gelmiĢlerdir. Osmanlı Devleti askeri idari
yönde ağırlığını gösterirken, buna karĢılık Vakıf Müesseseleri müstakil olarak
halkın dini, sosyal, kültürel ve ticari alanlarında ihtiyaçlarını karĢılayacak vakıf
eserleri inĢa etmekle uğraĢmıĢtır.
BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğü ArĢivlerindeki belgelere dayanarak Bosna –
7

A. Hanciç, “ 16.yüzyılda Bosna‟da Osmanlı ġehirlerinin OluĢumuna Bir BakıĢ ” , Türk
Dünyası AraĢtırmalar Vakfı, Ġstanbul 1992, s.16.
8
H. ġabanoviç, Postanak i Razvoj Sarajevo, Sarajevo 1959, s. 28.
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Hersek‟te toplam 3560 yapı inĢa edildiği belirtilmiĢtir9. Bu yapıların kullanım
amaçlarına göre dağılımı Ģu Ģekildedir:

Bosna-Hersek Grafik

9

Ayverdi, a.g.e., C.2, s. 247; A. PaĢiç, İslamic Architekture ın Bosnıa and Hercegovina,
Ġstanbul, 1994, s.206; M.Mujezinoviç, İslamska Epıgrafika Bosne i Hercegovine, Kn. 1,
Sarajevo 1998, s. 9.
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Bosna-Hersek‟te Türk eserlerine karĢı tahribat Avusturya iĢgaliyle
baĢlamıĢtır. Nitekim 1717-1738 yılları arasında Saraybosna‟yı iĢgal eden
Avusturyalı‟lar sadece bir gecede Ģehirde mevcut 177 camiden 120‟sini ateĢe
vermiĢlerdir 10. Saraybosna bütün bu tahribata rağmen günümüze kadar Türk
Ģehir dokusunu koruyan ender Ģehirlerden biridir. Gazi Hüsrev Bey Camii,
medresesi, hanı, bedesteni, hamamı, hanikâhı ile bu külliyenin hemen
yakınındaki „BaĢ ÇarĢı‟ Ģehir merkezinin çekirdeğini oluĢturmaktadır. BosnaHersek‟te Türk eserlerime karĢı tahribat Krallık ve komünist dönemi
Yugoslavya‟sında da devam etmiĢtir. En son 1992-1995 yılları arasındaki
savaĢta, Sırp ve Hırvat güçleri tarafından mevcut 1701 cami ve mescitten 614‟ü
tamamen 307‟si kısmen toplam 921 cami ve mescidi tahrip ettikleri tespit
edilmiĢtir 11. SavaĢtan önce mevcut 90 türbeden 37‟i tamamen 7‟i kısmen, 15
türbeden 4‟ü tamamen 5‟i kısmen tahrip olmuĢtur. Bu savaĢta, Mostar‟da
Ģehirle simgeleĢen Mostar Köprüsü ve Hacı Hasan Camii, Odzak‟ta ÇarĢı
Camii, Stolaç‟ta Fahraddin Rizvan Bey Külliyesi, Balkanlarda Türk
Mimarisinin en güzel örneklerindendi. UNESCO tarafından koruma altına
alınan tek örnek Foça Alaca Camii, Banyaluka‟da Arnavudiye- Defterdar Camii
ve Ferhat PaĢa Camii, Poçitel Hacı Ali Camii, Nevesinje Hünkar Camii,
Çayniçe‟de Sinan PaĢa Camii, ViĢegrad‟ta Gazanfer Bey ve II. Mehmet Fatih
camileri tamamen yıkılan önemli eserlerimizden sadece birkaçıdır 12. Bütün bu
tahribatlara rağmen, bölgede yaptığımız yüzey araĢtırmaları sonucunda, BosnaHersek‟te takriben 800-900 civarında eserin kısmen veya tamamen ayakta
olduğu tahmin edilmektedir. Bosna-Hersek‟te günümüze kadar detaylı bir
envanter çalıĢması yapılmamıĢtır. Bu sebeple ayrıntılı bir tablo verme
imkânımız yoktur. SavaĢtan nasibini almayan eserlerimizin sayısı yok denecek
kadar azdır. Yıkılan bu yapıların çoğu 16. ve 17. Yüzyıl Klasik Osmanlı
mimarisi özelliklerini taĢıyan merkezi kubbeli yapılardır 13. Avrupa Birliği ve
UNESCO‟nun 25.04.1996 tarihinde Viyana‟daki toplantılarında restorasyonu
mümkün olan yapıların onarılması için maddi imkânın temin edileceğini karara
bağlamıĢlardır 14. Ancak, yapıların onarımı devam ettiği bu dönemde, bu
yardımlardan pek faydalanıldığı söylenemez.

10

ġabanoviç, a. g. e., s. 28.
M. Omerdiç, Prilozi İzuçavnju Genocida nad Boşnacima (1992- 1995), Sarajevo,1999, s.461467.
12
Omerdiç, a. g. e. s.461.
13
S. Husedzinoviç, Kulturna Baştina, Sarajevo 1998, s. 4.
14
Husedzinoviç, a. g. e. , s.5.
11
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Bosna-Hersek‟te Osmanlı Yapılarından Örnekler

1.Sraybosna BaĢ ÇarĢı

2.
Saraybosna
Hüsref Bey Camii

Gazi 3. Saraybosna Gazi
Hüsref Bey Camii iç
kısmı

5Saraybosna
Gazi 6- Saraybosna Gazi
Hüsref Bey Bedesteni
4.
Saraybosna
Gazi Hüsref Bey Hanikâhı
Hüsref Bey Medresesi

7-Hünkâr
GörünüĢü

Camii

DıĢ 8-Hünkâr
GörünüĢü

Camii
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11-Mostar Köprüsü
10- Mostar Mehmet PaĢa
Camii

12- ViĢegrad
Köprüsü

Drina

3. BULGARĠSTAN
Bulgaristan, 1371 Meriç SavaĢı ile birlikte Balkanlarda en erken Osmanlı
hâkimiyetine giren ülkelerden biridir. Bulgaristan‟ın Osmanlı idaresine
katılmasıyla, Anadolu‟dan Türkmen ve Yörük aĢiretleri ülkenin çeĢitli
bölgelerine yerleĢtirilmiĢ, kısa bir süre içerisinde bölgede Müslüman Türk nüfus
çoğunluk durumuna geçmiĢtir. Bulgaristan, en fazla Türk eseri inĢa edilmiĢ bir
Balkan ülkesidir. Bulgaristan‟da 542 yıl süren Türk hâkimiyeti döneminde
3.339 Türk eseri inĢa edilmiĢtir15. 1371-1912 yılları arasında Bulgaristan‟da
inĢa edilmiĢ Türk eserlerinin kullanım amaçlarına göre dağılımı Ģu Ģekildedir:

15

Ayverdi, C.4, s.143; Maria.Stainova, Osmanski İskustva na Balkanite 15 –18. Vek, Sofya,
1995, s.35;
M.Kiel, “Some Early Ottoman Monuments in Bulgarian Thrace”, Belleten, S.33,
1974, s. 636.
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A). Bulgaristan’da Arşiv kayıtlarına göre inşa edilen Yapılar:
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Bulgaristan‟da 2001, 2003 ve 2004 yılları arasında arazide yaptığımız
envanter çalıĢması sırasında toplam 518 yapının ayakta olduğu tespit edilmiĢtir.

Bulgaristan‟da Osmanlı Yapılarından Örnekler

1-Filibe Hüdavendigar 2-Filibe Hüdavendigar 3- Filibe ġehabettin
Camii DıĢ GörünüĢü
Camii DıĢ GörünüĢü
Camii Ġç GörünüĢü

4-Filibe
ġehabettin 5-ġumnu ġerif Halil 6- Razgrad, Ġbrahim
Camii DıĢ GörünüĢü
PaĢa Camii
PaĢa Camii

7- Sofya,
Camii

BanyabaĢı 8- Sofya Mahmut PaĢa 9- Yanbolu Eski Cami
Camii
DıĢ GörünüĢü

11Otman
10- Sofya Sofu Mehmet Türbesi
PaĢa Camii
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4.

HIRVATĠSTAN
GENERAL PROPERTIES OF CROATIA
Area:

56.594 km2

 Currency:

 Official

Kuna

Languages: Croatian

Bugünkü siyasi sınırları ile Hırvatistan topraklarının büyük bir kısmı 15.
Yüzyılın sonlarından 16. Yüzyılın ilk yarısına kadar Osmanlı hâkimiyetine
katılmıĢtır. Osmanlı idaresinin dıĢında kalan Dubrovnik, Trogir, Pula ve Rijeka
gibi Adriyatik sahilindeki liman Ģehirleri, yıllık vergi sistemine tabi
tutulmuĢlardır. Hırvatistan, Osmanlı Devletinin Orta Avrupa‟ya idari olarak
uzandığı en uç ülkelerden biridir. Osmanlı döneminde Hırvatistan üç Sancak
Beyi tarafından idare edilmektedir. Bu üç Sancak Beyliğinden biri Pozega,
diğeri Klis ve Osijek‟tir (Aliçiç, 1965, 220). BaĢlangıçta her üç Sancak Beyi de
Bosna Vilayetine bağlı idi. Daha sonra Osmanlı toprakları Macaristan‟a doğru
geniĢledikçe, Pozega ve Osiyek Sancağı Budin Vilayetine, Klis-Split ise Hersek
Vilayetine bağlanmıĢtır (ġabanoviç, 1982, 176). Hırvatistan‟da Osmanlı
döneminde inĢa edilen Türk eserleri genellikle Salavonija-Baranje bölgesi ile
Krajina-Dalmacija bölgesidir. Salavonya-Baranje olarak adlandırılan ve Pozega
Sancağına bağlı bölgede, Osijek, Cakovo, GardiĢka, Vukovar, Ġlok, Slavonski
Brod, Pozega, Valpovo, Slunj, Virovitica, Orahovica, Petrinje, Sisak, Slatina,
Obrovac ve NaĢica Ģehir ve kasabaları kapasamaktadır. Hırvatistan‟ın
Dalmaçya-Krajina bölgesindeki Osmanlı hâkimiyeti, 1471‟de DrniĢ, Knin, Senj
ve Split-Klis bölgesini, 1519 Klis Sancağı kurularak Zadar-Vrana‟dan
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baĢlayarak Dubrovnik‟e kadar Adriyatik Denizi sahil Ģeridine hakim
olmuĢlardır (Firiç, 1996, 31). 1878 Berlin AnlaĢması ile Hırvatistan‟ın
Slavonija bölgesi Osmanlı‟nın idaresinden çıkıp, Avusturya-Macaristan
devletlerinin idaresine, Dalmacija bölgesi ise Venedik Devleti‟nin ve ardından
Ġtalya‟nın etkisi altında kalmıĢtır.
BaĢbakanlık ArĢivi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro
Genel Müdürlüğü ArĢivlerindeki belgelere dayanarak Hıvatistan‟da Osmanlı
idaresi döneminde toplam 187 vakıf eserinin inĢa edildiği anlaĢılmaktadır.16 Bu
eserlerin kullanım amaçlarına göre dağılımı Ģu Ģekildedir:
A). Hırvatistan’da Osmanlı Arşiv kayıtlarına göre inşa edilmiş
yapılar:

16

Ayverdi, a. g. e., C. 2, s. 420.
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Hırvatistan 1878‟de Türk hâkimiyetinden çıktıktan sonra Avustuya
idaresine geçmesiyle buradaki Türk eserlerine karĢı amansız bir tahribat siyaseti
uygulanmıĢtır. 2005 yılında arazide yaptığımız envanter çalıĢmasında ayakta
olan 53 yapı tespit edilmiĢtir.
Hırvatistan‟da ayakta kalmıĢ önemli yapılar arasında, Vukovar-Ġlok türbe
ve hamam, Osijek iç kale, Kasım PaĢa Camii ve türbe izi, Cakovo Memi PaĢa
Camii (Zupna Svih Svetih Kilisesi), Cakovo-Gorjani Yahya Bey Kulesi, DrniĢ
Kale Camii ve Terzi Balcı Camii (Aziz Anton Kilisesi) ile OmiĢ-Klek Kulesini
sayabiliriz. Burada Avusturya‟nın Türk eserlerine karĢı baĢlattığı temizlik
hareketi belki de en Ģiddetli bir Ģekilde uygulandığı yer Hırvatistan‟ın olduğunu
söyleyebiliriz.

Hırvatistan‟da Osmanlı Yapılarından Örnekler

1-DrniĢ, Terzi Balcı 2-Dubrovnik, Gümrük 3-Dubrovnik
Binası
arĢiv Belgeleri
Camii
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6-Zadar,
Vrana 5-Vukovar/Ġlok Kale
Yusuf PaĢa Hanı

Vukovar/Ġlok Türbe

Osiyek Ġçkale

Dubrovnik
Zadar, Vrana Yusuf Binası
PaĢa Hanı

Split/Klis Bali Bey Camii

Osijek Kale Ġçi Baruthane

Dubrovnik Gümrükçü Ali
Karantina Bey Konağı
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5.

KARADAĞ
GENERAL PROPERTIES OF MONTENEGRO
Area:

13.816 km2

 Currency:

 Official

Euro

Languages: Montenegrin

BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğü ArĢivlerindeki belgelere dayanarak Karadağ‟da
Türk hâkimiyeti döneminde toplam 222 eserin inĢa edildiği anlaĢılmaktadır 17.
Bunların kullanım amacına göre dağılımı Ģu Ģekildedir:

17

Ayverdi, a. g. e. C. 2, s. 250
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Karadağ ve Sancak bölgesi dahil olmak üzere günümüzde ayakta
kalabilen eserlerin sayısı takriben 80-90 civarındadır. Ayakta olan yapıların
çoğu Sancak bölgesinde Rojaj, Tutin, Bar, NikĢiç, Ulçin, Budva ve Podgoriça
Ģehirlerindedir. En önemli yapılardan biri Bar Kalesi ve Su Kemeri‟dir.
Karadağ‟da Osmanlı Yapılarından Örnekler

1.Bar Ömer BeĢoğlu 2- Bar, Eski Cami
Camii

4- Podgorica, Saat 11- NikĢiç Köprü
Kulesi
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NikĢiç Köprü

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

6. KOSOVA

Kosova, 1389‟daki “Kosova Muharebesi” ile Türk idaresine katılmıĢtır.
Arnavut ve Türk nüfusun çoğunlukta yaĢadığı Kosova‟da hemen her Ģehir ve
kasabada Türk eserlerini görmek mümkündür. Günümüzde kısmen de olsa
Türk-Osmanlı Ģehir dokusunu hala koruyan Prizren, Ġpek, PriĢtine ve Cakova
Ģehir merkezleri vardır. Kosova‟da en önemli yapılar arasında PriĢtine
yakınında MeĢhedi Hüdavendigâr Türbesi, PriĢtine‟de Fatih Camii, Sultan
Murat Camii, YaĢar PaĢa Camii, Prizren‟de Sinan PaĢa ve Gazi Mehmet PaĢa
Külliye yapıları ile Cakova (Yakova)‟da Hadım Camii ve Mahmut PaĢa
camilerini sayabiliriz. BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi ile Vakıflar Genel
Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ArĢivlerindeki belgelere
dayanarak Kosova‟da Osmanlı dönemine ait 576 eserin kaydı olduğu
anlaĢılmaktadır. Son 1999‟daki Kosova‟daki iç savaĢta kısmen veya tamamen
tahrip olan yapıların sayısı takriben 80 civarındadır. Bu savaĢta en fazla hasar
gören Ġpek, Cakova, Gilan ve Mitrovica‟deki yapılardır. SavaĢtan hasar gören
bu yapılardan sadece 10-15 yapı onarılabilmiĢtir. Kosova‟da 2001-2006 yılları
arasında arazide yaptığımız envanter çalıĢmaları sonucunda, ayakta olduğu
tespit edilen eserlerin kullanım amacına göre durumu Ģu Ģekildedir:
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Kosova’da Osmanlı-Türk Yapılarının Arşiv kayıtlarında Günümüzdeki
Mevcut İstatistikî Durumu:
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KOSOVO – graphic

Kosova‟da Osmanlı Yapılarından Örnekler

Priştine Sultan I. Murat Priştine Sultan I. Murat Priştine Sultan
Türbesi
Murat Türbesi
Türbesi

I.

Prizren
Fatih
Sultan Prizren
Fatih
Sultan Prizren Fatih Sultan
Mehmet Namazgâhı
Mehmet Namazgâhı
Mehmet Namazgâhı
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Mehmet Paşa Hamamı

Priştine Fatih Camii

PriĢtine Sultan
Türbesi Selamlık

Murat

Cakova Terziler Köprüsü

Prizren Sinan Paşa
Camii

Prizren,
Camii

Sinana

Paşa Priştine
Gazi
Mestan Türbesi

Vuçetırn
Köprüsü

Mahmut

Paşa Priştine Yaşar Paşa
Camii

7. MACARĠSTAN
Macaristan‟da 16. ve 17. Yüzyılda süren Türk hâkimiyeti 150 yıla yakın
bir süre devam etmiĢtir. Burada Türk eserlerinin yoğun olduğu Ģehirlerarasında,
BudapeĢte, Peç, Szigetvar, Egri, Siklos, Estergon, Hatvan ve Mohaç Ģehirlerini
sayabiliriz. Osmanlı döneminde sadece Budin‟de 24 cami, 46 mescit ve türbe, 5
medrese,16 okul,10 tekke,8 kaplıca, 5 hamam, 1 baruthane ve 75 çeĢme yapısı
olduğu belirtilmektedir.18 E.H.Ayverdi‟nin ve Geza Feher‟in yaptıkları
araĢtırmalara göre Osmanlı hâkimiyeti döneminde 724 Türk eseri inĢa edildiği
belirtilmektedir 19. Bu eserlerin kullanım amaçlarına göre dağılımı Ģu Ģekildedir:
18
G. Feher, “Macaristan‟da Osmanlı Mimarisi” , Kültür ve Sannat, Aralık sayısı, Ankara 1991,
s.19
19
Ayverdi, a.g.e., C.1, s.271
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Macaristan‟ın Türk hâkimiyetinden sonra Avusturya‟nın Habsburg
Ġmparatorluğu idaresine girmesiyle Türk eserlerinin çoğu yıkılmıĢtır. Ayakta
olan cami örneklerinden bir kısmı müze, birkaçı kiliseye dönüĢtürülmüĢ, geriye
kalanları da farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Macaristan‟da ayakta kalabilen
önemli yapılar arasında BudapeĢte‟de kiliseye dönüĢtürülen Toygun PaĢa Camii
duvar izleri, Gül Baba Türbesi ve 3 hamam, Peç Gazi Kasım PaĢa ve Yakovalı
(Cakovalı) Hasan PaĢa Camileri ile Ġdris Baba Türbesi, Szigetvar Kale içi
Kanuni Sultan Süleyman Camii ve Ģehir merkezinde kliseye dönüĢtürülen Ali
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PaĢa Camii ve Eger‟de Kethuda Cami minaresini sayabiliriz. Günümüzde
kısmen veya tamamen ayakta olan yapı sayısı 42‟dir.
Macaristan‟da Osmanlı Yapılarından Örnekler

BudapeĢte
Türbesi

Gül

Estergon kalesi

Mohaç SavaĢı
Hava Müzesi

Baba BudapeĢte
Sokullu BudapeĢte
ġehitliği
Mustafa PaĢa Hamamı

BudapeĢte Genel

Açık Estergon Kalesi
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Galiçya

BudapeĢte Abdürahman
PaĢa Mezarı

Eger Abdi PaĢa Hamamı
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Gül Baba Türbesi

Eger Kethüda Camii
Peç Kasım PaĢa Camii

Eger Kale
8.

MAKEDONYA
GENERAL PROPERTIES OF MACEDONIA
Area:

25.713 km2



Currency: Macedonian Denar



Official Languages: Macedonian, Albanian



Regional Languages: Turkish, Bosnian, Serbian
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Bugünkü Makedonya bölgesi, 1392 yılında PaĢa Yiğit Bey tarafından
Osmanlı Ġmparatorluğu topraklarına katılmıĢ, 10 Ağustos 1913 tarihli BükreĢ
AntlaĢması ile Sırbistan‟a veriliĢine kadar 521 yıl Osmanlı yönetiminde
kalmıĢtır. Makedonya‟da günümüzde kısmen de olsa Türk Ģehir dokusunu
yansıtan önemli Ģehirlerarasında Üsküp (Skopje), Manastır (Bitola), Ohri,
Prilep, Kratovo ve Kalkandelen (Tetovo)‟i sayabiliriz. Bu dönem içinde,
BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro
Genel Müdürlüğü ArĢivleri, Makedonya Milli Tarih ArĢivi ve mahalli vakıf
kuruluĢlarında incelenebilen vakfiye ve defter kayıtlarından, Makedonya‟da
Osmanlı hâkimiyeti döneminde 1413 yapının inĢa edildiği anlaĢılmaktadır20.
Makedonya Cumhuriyeti Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 225
Osmanlı-Türk vakıf eseri tescil edilmiĢtir. Bunlardan 107 tanesi “Tarihi Eser”
ve 118 tanesi kültür varlığı olarak kayıtlıdır. Tarihi Eser statüsünde olan yapılar
Makedonya Koruma Kurulu denetimi ve korumasındadır. Bu statüde olan
eserlerin 43‟ü dini, 64‟ü sosyal amaçlı yapılardır. Söz konusu kurumda, “Kültür
Varlığı” olarak tescil edilmiĢ 118 Türk eseri ise, koruma altında değildir. Bu
eserlerin 93‟ü dini, 25‟i ise sosyal amaçlıdır.
A). Makedonya’da Osmanlı Arşiv kayıtlarına göre inşa edilmiş yapılar:

20

Ayverdi, a. g. e., C. 3, s. 349
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Makedonya Cumhuriyeti Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Enstitüsü
tarafından kısmen veya tamamen restore edilen yapıların sayısı 20 civarındadır.
Restorasyon ve konservasiyona tabi tutulan yapıların çoğunluğu Üsküp‟tedir.
Bu Ģehirde 1963 depreminde hasar gören yapıların önemli bir kısmı,
UNESCO‟nun maddi desteğiyle Makedonya Cumhuriyeti Tabiat ve Kültür
Varlıklarını Koruma Enstitüsü tarafından restore edilmiĢtir. Makrdonya‟da 2001
yılındaki iç çatıĢmalarda, Manastır, Pirlepe, ġtip ve Kavadarci bölgesinde
birçok Osmanlı eseri kundaklanarak hasar gördü. Bunların baĢında Pirlepe ÇarĢı
Camii, Manastır Yeni Camii gelmektedir. Pirlepe ÇarĢı Camii tarihi eser
statüsünde olmasına rağmen hala onarılmasına izin verilmemiĢtir.
Makedonya‟da Osmanlı idaresinin çekilmesinden sonra özellikle Ģehir varoĢları
ile köylerde eski vakıf eserlerin yerine yeni vakıf eserleri inĢa edilmiĢtir.
Günümüzde bunlardan ayakta kalabilen vakıf eserlerin sayısı 494 civarındadır.
Makedonya‟da Osmanlı Yapılarından Örnekler

Manastır Haydar Kadı Manastır
Camii
Kadı Camii

Üsküp Fatih Köprüsü

Haydar Manastır Askeri Ġdadi

Üsküp
Köprüsü

Fatih
Üsküp
Camii
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Üsküp KurĢunlu Han

Üsküp KurĢunlu Han

Mustafa PaĢa Camii

Mustafa PaĢa Camii

Manastır Kadı Mahmut
(Yeni) Cami

PaĢa Bey Türbesi

Pirlepe ÇarĢı Camii

Üsküp Ġsa Bey Camii

Üsküp
camii

Üsküp Yahya PaĢa Camii

Pirlepe Saat Kulesi

Manastır
Camii

Kalkandelen Alaca Camii

PaĢa Bey Türbesi

Ġshak

Bey

Ġshakiye Manastır Bedesten
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Üsküp
Hüsamettin
PaĢa Camii
Kalkandelen
Camii

Harabati Baba Tekkesi
Alaca

9. ROMANYA
BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğü ArĢivlerindeki belgelere dayanarak Romanya‟da
Türk hâkimiyeti döneminde toplam 291 yapı inĢa edilmiĢtir. 21 Kullanım
amaçlarına göre yapıların dağılımı Ģu Ģekildedir:

21

Ayverdi, a. g. e. C.1, s.68.
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Bölgede yaptığımız yüzey araĢtırmalarında günümüzde takriben sadece
80-100 eserin günümüzde ayakta kalabildiğini söyleyebiliriz. Ayakta kalabilmiĢ
Türk eserlerinin çoğu Köstence, Ġshakça, Tulça, Mangalya, Mecitli ve Babadağ
bölgelerindedir. Romanya‟da ayakta kalabilmiĢ önemli yapılar arasında:
BukreĢ‟te han, Köstence‟de Gazi Bali Bey ve Hünkâr Camileri ile Bayram
Dede Türbesi, Babadağ‟da Sarı Saltuk Türbesi ve Gazi Ali PaĢa Camii ve
Türbesi, Mangalya‟da Esma Han Sultan Camii ve Mecidli‟de Sultan Camii‟dir.

Romanya‟da Osmanlı Yapılarından Örnekler

Babadag
Mecitli,
Sultan Camii
Abdülmecit Camii

Ali

TimeĢvar Kale
BükreĢ Türk ġehitliği

Babadağ Ali PaĢa Camii
ve Türbesi
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PaĢa HırĢova
Sultan
Mahmut Camii

BükreĢ Han

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

10.

SIRBĠSTAN
GENERAL PROPERTIES OF SERBIA
Area:

88.361 km2

 Currency:
 Official

Serbian Dinar

Languages: Serbian

Sırbistan, Osmanlı idaresine 1521‟de katılmıĢ, 1867 Orta Sırbistan ve
1913 yılında Sancak bölgesi dahil tamamen Osmanlı hâkimiyetinden çıkmıĢtır.
Sırbistan‟da beĢ asra yakın Osmanlı hâkimiyeti döneminde, Türkiye‟de Osmanlı
ArĢivi, Tapu Kadastro ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ArĢivlerindeki kayıt
defterlerine dayanarak 910 yapının inĢa edildiği bilinmektedir. ArĢivlerde
kayıtları tespit edilen bu yapıların kullanım amacına göre dağılımı: dini (cami,
tekke türbe vd), eğitim (medrese, mektep vd;), ticari (han, bedesten,
kervansaray vd), sosyal (hamam, köprü, çeĢme vd), sivil (konak, saray, ev vd);
kamu (saray, gümrük binası, postane vd); askeri (kale, kule, kıĢla vd) yapı
türlerini sayabiliriz. Bu bilgi tablo 1‟de daha detaylı bir Ģekilde gösterilmiĢtir.
2005-2006 yılları arasında Sırbistan‟ın genelinde yaptığımız envanter
çalıĢmasında, kısman veya tamamen ayakta olan 162 yapı tespit edilmiĢtir.
Günümüzde ayakta olan bu eserlerden büyük bir kısmı Sırbistan Kültür
Bakanlığı tarafından tarihi eser statüsünde tescil edilmiĢ ve koruma altındadır.
Ancak hala tescil edilmeyen yapılar da vardır.
Ayverdi‟nin eserine baktığımızda yapıyı Ģöyle anlatır; “ġehirde 250
camiden ayakta tek kalan budur; Evkaf kayıtlarında “Vakf-ı cam-i Ģerif Hüseyi
Kethüda el- maruf cami-i Ģerif-i Bayraklı der varoĢ-ı mahrusa-i Belgrad”
izahatiyle kaydedilmiĢ, ayrıca 1212 ( 1797- 1798) tarihli BaĢbakanlık ArĢivi
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Belgrad Tapu Defterinde kayıtlıdır22. Divne Curiç-Zamalo tarafından “15211867 Yılları Arasındaki Türk Hâkimiyeti Döneminde Mimari ve Ġmar açısından
Belgrad “ konulu doktora tezinde 23, Belgrad‟ta yeri tespit edilen ve arĢiv
fotoğrafları bulunan 59 cami ve mescit, 2 Bedesten, 5 Kervansaray, 19 han, 3
medrese, 5 imaret, 2 Ģifahane, 11 çeĢme ve 18 saray- konak yapısından
bahsetmektedir. Günümüzde ise Belgrad‟ta Bayraklı Camii ve kale içinde iki
hamam kalıntısı ile Terazi ÇeĢmesi olarak adlandırılan bir çeĢme yapısı
ayaktadır.
Sırbistan‟da ayakta kalan Osmanlı dönemi yapıların çoğu Belgrad,
Smederevo, NiĢ, Pirot, Sokobanja, Novi Pazar, Leskovac, PreĢevo, ve Vranja
gibi Ģehirlerde bulunmaktadır. Buna ilaveten, Tuna Nehri boyunca stratejik
öneme sahip Kladovo Fethul-Ġslam Kalesi, Golubac Kalesi, Petrovaradin
Kalesi, ġabac ve Ram Kalesini de saymak gerekir. Mevcut yapıların büyük bir
kısmı Klasik Osmanlı dönemi mimari özelliklerini taĢıyan yapılar olduğunu
söyleyebiliriz. ġehir merkezlerindeki dini mimari örneklerinden camiler ve
türbeler malzeme olarak kesme taĢ ve kısmen tuğla kullanılmıĢtır.
Sırbistan‟daki Osmanlı dönemi yapıları plân, hacim biçimleniĢi, malzeme ve
teknik, cephe düzeni ve süsleme bakımından Osmanlı–Türk mimarisinin bir
bölümünü teĢkil etmektedir. Balkan ülkelerindeki Osmanlı eserleri
Anadolu‟daki çağdaĢı olan yapılarla pek çok bakımdan benzerlikler
göstermektedirler.
Sırbistan, Osmanlı idaresine 1521‟de katılmıĢ, 1867 Orta Sırbistan ve
1913 yılında Sancak bölgesi dahil tamamen Osmanlı hâkimiyetinden çıkmıĢtır.
Sırbistan‟da Osmanlı hâkimiyeti döneminde, ArĢiv kayıt defterlerine dayanarak
dini, eğitim, sosyal, ticari, sivil, kamusal ve askeri amaçlı olmak üzere toplam
910 yapının inĢa edildiği bilinmektedir. 2004-2005 yılları arasında Sırbistan‟ın
genelinde yaptığımız envanter çalıĢmasında, 186 yapının kısman veya tamamen
ayakta olduğu anlaĢılmaktadır. Günümüzde ayakta olan bu eserlerden büyük bir
kısmı Sırbistan Kültür Bakanlığı tarafından tarihi eser statüsünde tescil edilmiĢ
ve koruma altındadır.
Divne Curiç-Zamalo tarafından “ 1521- 1867 Yılları Arasındaki Türk
Hakimiyeti Döneminde Mimari ve Ġmar açısından Belgrad “ konulu doktora
tezinde 24, Belgrad‟ta yeri tespit edilen ve arĢiv fotoğrafları bulunan 59 cami ve
mescit, 2 Bedesten, 5 Kervansaray, 19 han, 3 medrese, 5 imaret, 2 Ģifahane, 11
22

Ayverdi, Avrupa‟da Osmanlı Mimarisi, Ġstanbul, 1982, s.131.
D. Curiç - Zamalo, Beograd Kao Orientalna Varoş Pod Turcima 1521-1867, Arhitektonsko
Urbanistiçka Studija, Beograd 1977, s. 287
24
D. Curiç - Zamalo, Beograd Kao Orientalna Varoş Pod Turcima 1521-1867, Arhitektonsko
Urbanistiçka Studija, Beograd 1977, s. 287
23
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çeĢme ve 18 saray- konak yapısından bahsetmektedir. Günümüzde ise
Belgrad‟ta Bayraklı Camii ve kale içinde iki hamam kalıntısı ile Terazi ÇeĢmesi
olarak adlandırılan bir çeĢme yapısı ayaktadır. Sırbistan‟da günümüzde sadece
152 yapı ayakta kalabilmiĢtir. Ayakta olan yapıların çoğu Sancak bölgesinde
Novi Pazar, Rojaj ve Tutin ile
Kardağ Cumhuriyeti‟ndeki Podgoriça
Ģehirlerindedir. Sırbistan‟da Türk eserlerinin mevcut durumu ise yok denecek
kadar azdır. Sadece Belgrad ve NiĢ‟te göstermelik olarak 2-3 eser ayakta
kalabilmiĢtir.
Ancak hala tescil edilmeyen yapılar davardır. Sırbistan‟da ayakta kalan
Osmanlı dönemi yapıların çoğu Belgrad, Smederevo, NiĢ, Pirot, Sokobanja,
Novi Pazar, Leskovac ve Vranja gibi Ģehirlerde bulunmaktadır. Buna ilaveten,
Tuna Nehri boyunca stratejik öneme sahip Kladovo Fethul-Ġslam Kalesi,
Golubac Kalesi, Petrovaradin Kalesi ve Ram Kalesini de saymak gerekir.
Mevcut yapıların büyük bir kısmı Klasik Osmanlı dönemi mimari özelliklerini
taĢıyan yapılar olduğunu söyleyebiliriz.
Sırbistan‟da Osmanlı Mimarisi ile ilgili günümüze kadar Andrej
Andejeviç‟in, Ġvan Zdavkoviç‟in, D.Curiç-Zamalo‟nun ve DuĢanka Bojaniç vd.
gibi araĢtırmacılar tarafından yayınlanan kitap ve makaleleri sayabiliriz. Ancak
bu araĢtırmalar, Sırbistan‟daki Osmanlı Mimarisi örneklerinin çok az bir
kısmını kapsamaktadır. Sırbistan‟da bu konuda derli toplu bir çalıĢma hala
yapılmamıĢtır. Genç araĢtırmacıların bu alanda yapacakları yeni çalıĢmalar ile
Sırbistan‟da bu ortak kültür mirasının ortaya çıkmasına ve korunmasına katkı
sağlayacaktır. Bu alanda yapılacak çalıĢmalar, her iki ülkenin yararına olacağı
ve dünya kamuoyu tarafından destek ve takdir bulacağı kanaatindeyim.
1878 yılında, Berlin Kongresi ile beraber Ģehir, dünya tarafından da
duyulmaya baĢlanmıĢtır. Bu dönemde Osmanlı Devleti ile batı devletleri
arasındaki sorunlardan birisi de burası olmuĢtur. 1878 yılı, Ģehrin Osmanlı‟dan
koparılıĢının baĢlangıcıdır. ġehir, 1878-1908 yılları arasında AvusturyaMacaristan Ġmparatorluğu egemenliğine girmiĢtir. 1908‟de Yeni Pazar yeniden
Osmanlı hükümranlığına alınsa da, bu durum, patlak veren Balkan SavaĢları ile
tamamen değiĢmiĢ ve Ģehir 1912 yılında Sırbistan Krallığı tarafından iĢgal
edilmiĢtir. 1912 sonrasındaki süreçte Ģehir, hızla önemini ve gücünü kaybedip
sıradan bir Ģehir hâlini almıĢtır.
Sancak bölgesi Sırbistan ve Karadağ'ın ayrılmasından sonra coğrafi
bakımdan ikiye ayrılmıĢtır. BaĢkent, Yeni Pazar bu sebeple bölgenin Sırbistan
kesiminde kalmıĢtır. Bölgenin en büyük Ģehri olmakla beraber BoĢnakların
yoğun olarak yaĢadığı bir Ģehirdir. Halkı büyük çoğunlukla BoĢnaklardan
oluĢmaktadır.
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Sırbistan‟da Osmanlı ArĢiv Kayıtlarında ve Günümüzde Mevcut
Yapıların Ġstatistikî Durumu:

SIRBİSTAN’DAKİ OSMANLI ESERLERİ SAYISI
FONKSİYON

ARŞİV KAYITLARINDA TESPİT
EDİLEN ESER SAYISI

YAPI TÜRÜ

DİNİ YAPILAR
EĞİTİM
YAPILARI

TİCARİ YAPILAR

ASKERİ
YAPILARI

SOSYAL
YAPILAR

KAMU YAPILARI
SİVİL MİMARİ

CAMİ
TEKKE
TÜRBE
MEDRESE
MEKTEP
DARULKURRA VE HADİS
HAN
KERVANSARAY
BEDESTEN
ARASTA
ÇUHA FABRİKASI
KALE
HİSAR
KULE-OCAK
BURÇ
DARPHANE
BARUTHANE
KIŞLA
CEPHANE
DEBBOY
İMARET
HAMAM
ÇEŞME
KÖPRÜ
SU KEMERİ
SEBİL
HÜKÜMET KONAĞI
SAAT KULESİ
KONAK

377

35

9%

66

8

12%

13

10

77%

60

5

8%

98

2

2%

2
75

1
1
11

18

3

1

2

4

1

2

1

1
1
9

1

11%

46

26

57%

86

14

16%

42

5

12%

1
2

2

100%

2

2

100%

10

10

100%

909

162

18%

%12

350
300

250
%26

184

150
76

53
7

%11

8

19

47

33

4

4

10 10

0
DİNİ
YAPILAR

EĞİTİM
YAPILARI

TİCARİ
YAPILAR

Arşiv kayıtlarından tespit
edilen eserler sayısı

ASKERİ
YAPILAR

0%
1

456

50

4
2

400

100

33%

1

450

%4
160

7%

1

SIRBİSTAN’DAKİ OSMANLI ESERLERİ SAYISI

200

0%
5

1

TOPLAM

500

MEVCUT ESER
AYAKTA KALAN
SAYISI
ESERLERİN YÜZDESİ

SOSYAL
YAPILAR

KAMU
YAPILARI

SİVİL
MİMARİ

Mevcut eser sayısı
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Sırbistan‟da Osmanlı Yapılarından Örnekler

NiĢ Kale Ġçi Camii

Belgrad
Türbesi

Ali

Semendre Kalesi

NiĢ Kale Ġçi Camii
çizimi

Belgrad Bayraklı Camii

PaĢa Golubac (Güvercinlik) Novi Pazar Ġsa Bey
Kalesi
Hamamı

Belgrad Kalesi
Kladovo
Kalesi

Baç Hamam

Baç
Camii
GörünüĢü
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Fethul-Ġslam

Sokobanja Hamamı
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12. YUNANĠSTAN
Yunanistan 1385 Selanik zaferiyle Türk idaresine katılmıĢtır. Türkiye ile
Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesinden önce Türk nüfusunun
Balkanlarda yaĢadığı en yoğun ülkelerden biriydi. Balkanlarda Yunanistan‟ın
Türk idaresine en erken katılan ülkelerden biri olması sebebiyle sayı itibariyle
en fazla Türk eserinin bu ülkede inĢa edildiği görülmektedir. Yunanistan‟ın kara
bölgesinde, Türk eserlerinin yoğun olarak bulunduğu Ģehirler arasında Selanik,
Vardar Yenicesi, Kavala, Gümülcine, Dimetoka, Karaferye (Veronia), Ġskeçe ve
Yanya Ģehirlerini sayabiliriz.
BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğü arĢivlerindeki belge ve bilgilere dayanarak daha
önce yapılan ön araĢtırmalarda, Yunanistan‟ın genelinde (Adalar dâhil)
Osmanlı dönemine ait 3.771 vakıf eserinin inĢa edildiğini mevcut tarihi
vesikalardan öğrenmekteyiz. Ancak, günümüzde bu eserlerden ne kadarı yıkıldı,
ne kadarı ayakta veya ayakta olanların mevcut durumları hakkında çok yüzeysel
ve kısıtlı bilgilere sahip olduğumuz malumunuzdur. Bu konuda günümüze
kadar ciddi ve bilimsel kriterlere uygun arazide yapılan bir çalıĢma yoktur.
Yunanistan‟da Osmanlı eserlerinin kullanım amaçlarına göre dağılımı Ģu
Ģekildedir25:

25

Ayverdi, a.g.e., C.4, s. 384
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Yunanistan‟da Osmanlı ArĢiv Kayıtlarına Göre ĠnĢa Edilen Yapılar:
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Rodos Adasında Ayakta Olduğu Tespit Edilen Eserler:

RODOS ADASI (RHODES ISLAND)
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GİRİT ADASI (CRETE ISLAND)

2007-2009 yılları arasında Girit, Rodos, Kos, Samos, Chios ve Lasvos
Adaları‟nda “Osmanlı Dönemi Mimari Eserleri” adı altında tespit projesi
yapıldı. Söz konusu tarihler arasında, Adalarındaki Türk eserleri yerinde tespit
edildi.
Rodos Adasında, Rodos, Lindos, Uzgur ve Salakos gibi yerleĢim
yerlerinde 117 yapı tespit edildi. Rodos Adasının tamamında, arazide kısmen
veya tamamen ayakta olduğunu tespit ettiğimiz yapıların kullanım amacına göre
dağılımı Ģu Ģekildedir:
Rodos Adasındaki Ģehir, kasaba ve köylerinin tamamında toplam 117
Osmanlı Dönemi Eseri yerinde incelenerek tescili ve tespiti yapıldı. Ayrıca,
Rodos Ģehrinde Murat Reis Külliyesinde Osmanlı dönemine ait takriben 260,
dıĢ kaleden Müslüman Mezarlığına taĢınmıĢ takriben 250 olmak üzere toplam
500‟ün üzerinde mezar taĢının fotoğrafları çekildi.
Girit Adasında yaptığımız arazi çalıĢmasında Hanya (Hania), Resmo
(Rethimno), Kandiye (Ġrakleo) ve Kalami Köyü‟ndeki Osmanlı dönemi
eserlerinin envanteri çıkarıldı.
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Her iki adada yaptığımız arazi çalıĢmasında toplam 245 yapı yerinde
incelenerek envanter çalıĢması yapıldı. Envanterini çıkardığımız yapıların
büyük bir kısmı asıl fonksiyonlarının dıĢında kilise, Ģapel, müze, galeri,
hediyelik eĢya satan dükkân, kafeterya ve mesken gibi farklı amaçlar için
kullanıldığını tespit ettik. Yunanistan‟ın genelinde günümüzde ayakta olan
eserleri sayısı takriben 600-700 civarındadır.
Yunanistan‟da Osmanlı Yapılarından Örnekler

Selanik Ġshak Bey Camii

Selanik
Camii

Selanik Bey hamamı

Selanik Hamza Bey Selanik Bedesten
Camii

Selanik Yedikule Zindanları

Rodos Meydan ÇeĢmesi

Ayasofya Selanik Beyaz Kule

Selanik Atatürk Evi

Yanya Kalesi

Rodos Sultan Mustaf Rodos Kanuni Sultan
Süleyman Camii
Külliyesi
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Girit Hanya Hünkar Camii

Girit Hanya Haseki Girit Resmo Sultan
Ġbrahim Camii
Ahmet Ağa Camii

Sonuç ve Değerlendirme
Sonuç olarak, Balkanlarda Türk eserlerinin durumuna genel olarak
baktığımızda, Makedonya, Bosna-Hersek ve Kosova‟daki yapılar, diğer Balkan
ülkelerine nispetle daha iyi korunmuĢ ve bakımlıdır diyebiliriz. Balkanlar‟da
1913‟te Türk hâkimiyetinin çekilmesinden sonra, Türk yapılarının büyük bir
kısmı zamanla yıkılıp ortadan kaldırılmıĢ; bir kısmı birkaç duvar parçası veya
harabe halinde, çok az bir kısmı da eski orijinal haliyle veya tamiratlarda
değiĢtirilerek günümüze ulaĢabilmiĢtir. Yapıların büyük bir kısmının yok
olmasında değiĢik tarihlerde vuku bulan savaĢların, yangın ve deprem gibi tabii
afetlerin yanı sıra tarihi mirasa sahip çıkması gereken kurum, kuruluĢ ve
kiĢilerin bilinçsizliğinin de rolü vardır. En önemli sebep ise, Balkan
ülkelerindeki yönetimlerin Ģehir görüntüsünü Osmanlı varlığı ve kültürüne ait
yapılardan “temizlemek” maksadıyla Ģehir imar planlarını bahane ederek
giriĢtikleri kasıtlı tutumlardır.
Türklerin veya Müslüman nüfusun azınlıkta kaldığı Bulgaristan,
Makedonya, Bosna- Hersek, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ ve Kosova‟ya
nazaran, tamamen terk ettikleri Sırbistan, Macaristan, Romanya ve Hırvatistan
gibi ülkelerde bulunan Türk eserlerindeki tahribat büyük boyutlardadır. Bu
ülkelerdeki Türk eserleri ya bakımsız yada kendi haline terk edilmiĢ
durumdadırlar. Burada ayakta kalmayı baĢaran bir kısım eserde sahipsiz kaldığı
için farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Buna örnek olarak, Bulgaristan Sofya‟da
Mahmut PaĢa ve Sofu Mehmet PaĢa Camileri; Macaristan Peç‟te Kasım PaĢa ve
Zigetvar‟da Kanuni Sultan Süleyman ve Ali PaĢa Camileri; Yunanistan
Kavala‟da Ġbrahim PaĢa, Atina‟da Fatih Camii, Girit Adası Ġrakleo‟da
(Kandilli)‟da Fazıl Ahmet PaĢa Camii, Resmo (Rhetimno)‟da Hünkâr Camii,
Lesvos Adasında Mitilini‟de Fatih Camii‟ni; Hırvatistan‟da DırniĢ ve Cakovo
Camilerinin kilise olarak kullanılmasını gösterebiliriz.
Balkanlar‟daki Türk yapıları plân, hacim biçimleniĢi, malzeme ve teknik,
cephe düzeni ve süsleme bakımından Osmanlı–Türk mimarisinin bir bölümünü
teĢkil etmektedir. Balkan ülkelerindeki Türk eserleri Anadolu‟daki çağdaĢı olan
yapılarla her yönden benzerlikler göstermektedirler. Balkanlar‟da kısmen veya
tamamen ayakta olan camilerin Erken ve Klasik Osmanlı Mimarisi‟nin plan ve
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hacim, malzeme, teknik ve süsleme anlayıĢını devam ettirdikleri dikkat
çekmektedir.
Balkanlarda Osmanlı-Türk eserleri, Türklerin haklı olarak iftihar kaynağı
olmanın yanı sıra, aynı zamanda bölgede yaĢayan insanların ve insanlığın ortak
mirası ve zenginliğidir. Bu itibarla söz konusu eserlerin korunması, aslına
uygun bir Ģekilde restore edilmesi ve kullanılması için öncelikle Türkiye ve
Balkan ülkelerinin ilgili kurumlarının iĢbirliği içerisinde bulunmaları
gerekmektedir. BaĢlangıçta Balkanlarda envanteri çıkarılmamıĢ Arnavutluk,
Karadağ, Yunanistan, Romanya ve Macaristan‟daki Türk eserlerinin bir
envanterinin çıkarılmasına acilen ihtiyaç vardır. Günümüzde, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı, TĠKA, ĠRCĠCA,
Ġstanbul Büyük ġehir Belediyesi ile bazı vakıf ve belediyelerimizin özel
gayretlari ile Balkan ülkelerinde yürüttükleri restorasyonlar vardır. Türkiye‟nin
son 10 yıl içinde Balkan ülkelerinde biçok yapının restorasyonunu
gerçekleĢtiröiĢtir.
Burada
isimlerini
sayma
imkanı
bulamadığımız
yapıların
restorasyonlarında idari anlamda karĢılaĢılan sıkıntılar vardır. Görülmeyen bir
güç bunların restorasyonunu engellemeye çalıĢmaktadır. Bunu bürokrasinin
iĢleyiĢinde, siyasi tavırlarda görmek mümkündür. Bu sıkıntıları aĢmak için,
Balkan uluslarının geçmiĢin esiri olmadan, ancak tarihten gerekli dersleri de
çıkararak, yaralarını sarması ve yeni bir barıĢ ortamı tesis etmesinin, tüm bölge
ülkelerinin iĢbirliğini öne çıkaran bir dayanıĢma gerektirdiğine inanmaktayız.
Balkanlarda sağlanacak genel istikrar ve refah kuĢkusuz tüm insanlığın ve
yakın bölgesi Avrupa‟nın yararına olacaktır. Balkanlar farklı etnik kökenlerin
farklı din ve mezheplerin birarada iç içer yaĢadığı bir coğrafyadır. Bu
farklılıkları ne zaman biz bir zenginlik olarak görmeye baĢlarsak, ne zaman çok
kültürlülüğü temel bir güç kaynağı olarak görmeye baĢlarsak o zaman
Balkanlarda kalıcı bir barıĢı ve kalıcı bir huzuru sağlayabileceğimize
inanıyoruz.
PANEL : BALKAN SAVAġLARININ 100. YILI anısına BALKAN SAVAġLARI ve
RUMELĠ'de BIRAKTIKLARIMIZ (Sağlık, sosyolojik ve kültürel değerlendirme. BaĢka
Bir Cephe Olarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler) 26 ARALIK 2013
Oturum Yöneticisi:Prof. Dr. Ġ. Hamit HANCI
Prof. Dr. Mustafa KAHRAMANYOL : Balkanlarda Türkler
Op. Dr. Mehmet Erkan BALKAN: Balkan SavaĢlarında Sağlık Hizmetleri
Prof. Dr. Mehmet Zeki ĠBRAHĠMGĠL:Balkanlarda TĠKA‟nın ÇalıĢmaları
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BALKANLARDA TÜRK KĠMLĠĞĠ
Mustafa KAHRAMANYOL
ÖZET
Balkanlar‟daki Türk kimliğini anlatmanın çeĢitli yolları olsa gerek. Bu
çalıĢmanın amacı, Balkanlardaki belli kültür unsurlarını göz önünde
bulundurarak bölgedeki mevcut Türk kimliği algısını incelemektir. Bu nedenle,
Osmanlı kültürel mirasının yansıması olması bağlamında Balkanlardaki algısına
bakmadan önce Türk kimliğinin Anadoludaki kökenini ortaya koymak anlamlı
olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk Kimliği, Balkanlar, Kültürel Mirası,
Anadolu Kültürü



Prof.Dr., Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesindeki panelde 26 Aralık 2013 tarihinde
sunulmuĢtur.
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TURKISH IDENTITY IN BALKANS
ABSTRACT
There must be several ways for describing the Turkish identity in
Balkans. The aim of this study is to portray this identity with reference to the
cultural elements which has historical lineage to the Turkish heritage in the
region. Thus before examining the projection of Turkish identity in Balkans, it
is appropriate to foreground its roots in Anatolia, the homeland.
KEYWORS: Turkish identity, Balkans, Cultural heritage, Anatolian
culture

GĠRĠġ
Balkanlarda Türk kimliği ne yazık ki korkak, ürkek ve gayri milli
olmayan bir yaklaĢımla her nedense unutturulmaya çalıĢılan bir konudur. Oysa
çok büyük ve medenî vasfımızı anlatmak ve gerçekleri ortaya koymak büyük
bir zevk ve övgü olduğu kadar mensubiyet bilincimiz açısından da önemli bir
milli görevdir. Diğer yandan Balkanlar kendi hayatımda da çok önemli ve
duygu yüklü bir yeri hala bütün canlılığı ile korumakta ve özel bir yer de
tutmaktadır. Bu ülkemizi yakından ilgilendiren konuyu efradını câmi, ağyarını
mâni olacak Ģekilde tüm açıklığı ile ortaya koymaya çalıĢacağım.
Balkanlar‟daki Türk kimliğini anlatmanın çeĢitli yolları olsa gerektir. Bu
vâdide benim tercih edeceğim yol, oradaki Türk kültür unsurlarını inceleyerek,
kimliğin resmini çizmeye çalıĢmak olacaktır. Bu resme bakmaya baĢlamadan
önce mutlaka aslımız olan, büyük vatan Anadolu‟daki hâlin resmine bakmakta
fayda vardır.
Osmanlı Devleti‟nin geliĢtirmiĢ olduğu medeniyet, Ģehre ve ĢehirleĢmeye
çok büyük önem vermiĢtir. Bu yüzden olsa gerektir, Osmanlılar, özellikle
Balkanlar‟da, Vardar Yenicesi, Çirmen, Yeni Pazar, Saraybosna ve Bihke gibi
birçok yeni Ģehirler kurmuĢ ve onları hızla geliĢtirmiĢlerdir. Aynı zihniyetin
hükmü ile de, daha önce var olup da asırlar boyunca kale duvarlarının
çemberinden dıĢarıya çıkamamıĢ olan Edirne, Sofya, Filibe, Selânik, Üsküp,
Tirana, NiĢ ve Belgrad gibi Ģehirler de, fetihlerinden sonraki kısa bir süre
içerisinde kale surlarının dıĢına çıkarılıp geliĢtirilmiĢ ve önemli birer medeniyet
orağı hâline getirilmiĢlerdir. Bundan baĢka, Prizren gibi Ģehirler de birtakım
eski yerleĢim harabelerinin yakınında yeniden kurulmuĢlardır. Rahmetli Ekrem
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Hakkı Ayverdi Beyefendi‟nin tespitlerine göre, Osmanlı Türkleri,1360
yıllarından itibaren 1912 yılma kadarki 552 yıllık hükümranlık süresi
içerisinde, Balkanlar‟da, cami, medrese, imaret, mektep, kütüphane, han,
hamam, sarnıç, köprü, bent, suyolu, tekke, kale, karakol ve kule cinsinden
kayda değer 15787 adet mimarî eser bırakmıĢlardır. Bugün, haçlı zihniyetinin
sınır tanımaz yıkıcılığı yüzünden, ne yazık ki, bunların çok azı ayakta
kalabilmiĢtir. Meselâ, 1820‟li yıllarda Belgrat‟ta 220 kadar kayda değer Türk
eseri vardı. Belgrad‟ın bütün evleri de Türk mimarîsi ile inĢa edilmiĢti.
Günümüzde bu evlerden hiç birisi ayakta kalmamıĢ, kayda değer eserlerden
sadece bir cami, bir çeĢme ve bir türbe ayakta kalabilmiĢtir. Aynı durum,
BudapeĢte, Semendire, Öziçe, Fethülislâm, NiĢ, Sofya ve daha birçok Balkan
Ģehri için söz konusudur. Türk eserleri canavarca bir yüklenme ile yok edilmiĢ,
en ufak bir iz bırakılmamağa çalıĢılmıĢtır. Bu zihniyetin bir eseri olarak,
Belgrat‟ta mevcut olan 400 odalı Sokullu Mehmet PaĢa Hanı, sapasağlam bir
durumda olmasına rağmen, yıkılıp izi ortadan kaldırılmıĢtır. Burada sorulması
gereken sorular vardır: Türkler ‟den kalmıĢ olan eserler yeni sahiplerinin millî
mülkü değil mi idi? Bunları yıkmakla ne elde edilmiĢtir? Yunan-Roma
görünümlü Ģehirler yaratmak için halktan toplanan vergilerin ne kadarı bu iĢe
harcanmıĢ ve kimlere verilmiĢtir? Bu zihniyetin aĢılayıcıları kimler idi? Türk
ile dostluk hiçbir Ģekilde düĢünülememiĢ mi idi?...
Hâlbuki, bizim atalarımız devlet idaresinde halka hizmeti daima temel
ilke edinmiĢlerdir. Bunu da, güvenlik, huzur, istikrar ve geliĢme ortamı
sağlayarak gerçekleĢtirebilmiĢlerdir. Meselâ, Bursa‟nın geliĢmesi, atalarımızın
zihniyetini ve medeniyetini yansıtması bakımından, çok çarpıcı bir örnek teĢkil
eder. 1326 yılında, Bursa alındığı zaman, Ģehir kale duvarları içerisindeki bir
yerleĢimden ibaret idi. Sağlanan güven ortamında, Hüdavendigar Murad Han,
1366 yılında, Ģehrin yedi kilometre batısındaki Çekirge ‟de bir câmi, bir
medrese ve bir imaret inĢa etmekte bir mahzur görmedi. Oğlu Yıldırım Bâyezit
Han da, 1390 yılında Yıldırım Câmisi ile külliyesini ve 1399 yılında da Ulu
Cami‟yi yine kale duvarlarının dıĢında inĢa eyledi. Zamanın manevî dünya
sultanlarından Emir Buhari ise, 1416 yıllarında, Ģehrin beĢ kilometre
doğusundaki bir yerde câmi, medrese ve imaretten ibaret bir külliye oluĢturdu.
Çelebi Sultan Mehmet de, Dünya mimarlık Ģaheserlerinden olan YeĢil
Külliyesi‟ni 1422 yılında buna yakın bir yerde inĢa ettirdi. Demek oluyor ki,
ulaĢım ve iletiĢim imkânlarının çok kıt olduğu bir dönemde yaĢanıyor
olunmasına rağmen, yüz yıldan daha kısa bir süre içerisinde, Bursa‟nın
yerleĢim kuĢağı on üç kilometre gibi çok büyük alana yayılabilmiĢ idi. Bunun
olabilmesi için devletin, baĢta güvenlik olmak üzere, her türlü medenî ihtiyacı,
asgarî ölçülerde götürebilme kudretine sahip bulunması icab ederdi. Bu
kudretin yuvasının ise, devleti yönetenlerin akıllarında ve yüreklerinde olsa
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gerektir.
Balkanlar‟daki Ģehirlerin tamamı, Türk idaresinde kaldıkları sürece ve
hatta elden çıktıktan sonra da, uzun bir süre boyunca Türk Ģehrinin yapısını ve
görünümünü korumuĢlardır. Bu görünümün yok edilmesi için, birçok yerde
akıllara durgunluk veren yıkıcılık uygulanmıĢtır. ĠĢin vahĢet ve barbarlık yanı
konumuz olmadığından bunun teferruatına burada girilmeyecektir. Biz, iĢimize
sözünü etmekte olduğumuz Türk Ģehrinin kuĢbakıĢı görüntüsünü anlatmakla
baĢlayalım ve daha sonra da yere inerek sokaklarını, evlerini dolaĢalım,
atalarımızla konuĢalım, beraber yiyelim içelim, eğlenelim, ibadet edelim.
Kumru, Balkan Ģehirlerinin çok sevilen ve kendisine kutsal vasıflar izafe
edilen vazgeçilmez bir varlığıdır. Bu yüzden, biz bir Kumru olup Ģehirlerimizin
üstünden uçalım. KuĢbakıĢı ile bakıldığında, Türk Ģehirlerinde birkaç nirengi
noktası daima ortak birer vasıf olarak ortaya çıkar: minareler, serviler, Hâcet
Tepesi, Hıdırlık ve kale bedenlerinin kendini dayatan görüntüsü. ġehir, daima
bir külliyenin etrafında vücut bulur: bu külliyede câmi, mektep, imaret, hânkah
ve hamam vardır. Câmi, bâzan tek Ģerefeli, bâzan iki Ģerefeli olur; keyfiyet
yaptıranın devlet indindeki rütbesine bağlıdır. Diğer yapıların haĢmeti ise
yaptıranın mal varlığına bağlıdır. Bu merkezin yakınlarında ise, ticaretin ve
sanayinin ihtiyacına göre olmak üzere, bezistanlar ve hanlar kurulur.
Mahalleler, bir âlimin veya bir ileri gelenin adını, bir vakfın adını, sakinlerinin
geldikleri yerin adını veya bir kuruluĢun adını alırlar: Prizren'deki MaraĢ
Mahallesi, Yeni Pazar‟daki Arap ve Leylek Mahalleleri ve Üsküp‟teki Mustafa
PaĢa Mahallesi gibi. Mahallede çoğunlukla hısım-akraba oturur ve bunların
sayısı arttıkça mahalleler aynı ismi korumak üzere aĢağı ve yukarı, eski ve yeni
olmak üzere ikiye katlanır. Serviler ya mezarlıkları veya câmi hâzirelerini iĢaret
eder. Servilerin Ģehrin her tarafına serpiĢtirilmiĢ olması, Osmanlı Ģehrinin,
mezarlıklarla iç içe yaĢamakta olduğunun resmidir. ġehrin önemli nirengi
noktalarından birisi olan Hâcet Tepesi‟nde genellikle bir velinin kabri veya
türbesi bulunur, çevresi açıklık ve yeĢil olup burası halk tarafından derin bir
hürmet içerisinde ziyaret edilir. Öteki nirengi noktası olan Hıdırlık ise, yine bir
yükseltide yer alan geniĢçe bir arazidir. Burada ulu ağaçlar vardır; bunların
altında mesire kurularak eğlenilir. Salıncaklar bu mesirelerin en cazip
unsurlarıdır. Hıdrellez günü de en meĢhur mesire zamanıdır. Her Ģeye
hükmeden bir görünüm taĢımakta olan Kalemiz, bölgenin savunmasında önemli
bir yer tutar; askerin yerleĢim yeridir ve daima hâkim bir yerde kurulu olur.
Kumru olmaktan vazgeçip insan hâlimizle Ģehrin dıĢ mahallelerinden
birisinde, tam giriĢte yere inecek olursak, kaldırım döĢeli bir yola inmiĢ
olmamız lâzımdır. Bu kaldırım lâfı Balkanlar‟daki birçok milletin diline de
girmiĢtir. GirmiĢtir, zira Türkler gelmeden önce kaldırım nedir bilmezler idi.
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Ġçinde yürümekte olduğumuz yolun bir kıyısından ince bir oluk içinden berrak
bir su akıp gider: Kağızman‟da, Konya‟da, Bursa‟da, Üsküp‟te, Prizren‟de ve
Yeni Pazar‟da aynı görüntüye rastlarsınız. Sokağın bir köĢesinde bir çeĢme
biteviye akar. Burası bir hayrattır ve hiç boĢ kalmaz; ibriğini, kovası veya
haranisini doldurup duran bir müĢterisi daima vardır. Biraz ötede ise, dulda bir
yerde, bir avlu duvarının içine oyulmuĢ eĢikli sadaka taĢı görülür. Ġhtiyaç sahibi
olmayanların yaklaĢması ve taĢın içine bakması pek makbul sayılmaz. Evlerin
sokağa bakan pencereleri varsa, bunlar mutlaka üst katlara aittir ve demir
parmaklıklıdır. Pencereler daha ziyade avluya bakar; sürgülü ve yüksektirler.
Binaların badanası beyazdır. Evlerin etrafında dıĢ ve iç avlu ile büyükçe bir
bahçe bulunur. DıĢ avluya iki kanatlı büyük bir kapıdan girilir. Bu kanatlar
arabalar girip çıkarken açılır-kapamr. Ġnsanlar kuzu veya enik veya kapıcık
denen küçük kapıdan iĢlerler. DıĢ avluda, ambarlar, sundurmalar ve ahırlar
bulunur. Evin kilerinin bir kapısı da buraya açılır. Hâne ile iĢi olan yabancılar
bu avluya girip çıkabilirler. Ġç avluya ise, sâdece eĢ-dost ve hısım-akrabadan
olan kimseler girebilir. Bahçe kısmı, sokağa nazaran, evin arka tarafında
bulunur ve sebze ekimi ile meyve ağaçları için ayrılmıĢtır. Tahıl doldurmak için
bir salaĢ ve yazın zevkini çıkarmak için bir çardak da burada bulunabilir. Ġç
avluda bir adet kuyu olup buna kimi yerde “bunğar” denir. Evin giriĢinde hayat
denilen bir mekân ve etrafında odalar bulunur. Üst katın münasip bir köĢesinde
ise köĢk, kuĢhane veya eyvan denen havadar ve açıklık bir yer vardır. Odalarda
yüklükler ve bu yüklüklerin bir bölümünde hamam vardır. DöĢekler geceleri
serilir, sabahları bu yüklüklere kaldırılır. Odaların içini duvar boyunca tahtadan
bir sedir çevirir ve bir kol boyu yükseklikteki raf da aynı istikamette gider.
Sedirler bir kilim veya bir halı ile örtülü olup dört köĢe yastıklarla tamamlanır.
Bâzı yüklüklerin bir köĢesinde, önü açık raflar da bulunabilir. Yerler kilim veya
hah ile örtülüdür. Fakir kimseler hasır kullanırlar. Misafir odasına selâmlık
denir ve ortasında ya bir havuz, veya bir mangal durur. Evin mutfağı giriĢ
katindadır ve kilerle beraber dıĢ avluya açılan bir kapıya da sahiptir. Bir çok
evin mutfağında dâim akar içme suyu vardır. Helâ veya abdesthane veya
edebhane, hem iç avlunun, hem de evin bir köĢesinde bulunur. Evin çatısı
kiremit ile örtülüdür. Duvarlar alt katta yığma taĢtan, üst katlarda bağdadiden
yapılmıĢtır. Yer döĢemesi ve kapı-pencere doğramaları, çoğunlukla kestane
ağacından olup boyasızdır; sıklıkla sabunla ve fırça ile temizlenirler.
Her mahallenin bir mektebi vardır ve burası, genellikle maksada yönelik
olan bir vakfın malıdır. Çocukların mektebe gidiĢi hep alayla olur ve bütün
mahalle bu olaya katılır. Okumayı sökenlere herkes bir Ģeyler hediye etmek için
yarıĢır. Bu iĢte kız-erkek ayırımı yoktur. Bâzı mahallelerde tekkeler de bulunur.
Bizim mahalledekinin adı Baba Zakir Tekkesi idi; haziresi bile vardı ve
mahallenin çocukları buradaki mezarların arasında oynardı.

232

TÜRKBĠLĠM ġUBAT 2014

ÇarĢıda, her türlü dükkân hem zemin olup kepenkleri açılınca sergi yeri
vazifesini görürler: Üsküp ve Saraybosna çarĢılarında olduğu gibi.
Bezistanların içindeki dükkânlar biraz farklıdır. Kahvehâneler, nezih mekânlar
olup gençlerin uluorta girdiği yerlerden değildirler. Burada, iĢ-güç sahibi esnaf,
tâcir, hacı, hoca ve asker makulesinden kimseler günlük iĢleri konuĢur, edebî ve
dinî sohbetler ederler. Erkeklerin ayağında çağĢır denen Ģalvar, sırtında dar ve
genellikle beyaz kumaĢtan bir gömlek ve camadan denen kaytan ve kadife
iĢlemeli bir yelek bulunur. Zengin kimseler ve askerler, bu yeleklerin göğse
gelen kanatlarına sıra, sıra altın lira diktirirler. Bahanesi de, gelen kurĢundan ve
oktan korunma olarak ileri sürülür ki Ģer‟i Ģerife aykırı düĢülmüĢ olunmasın.
Erkeklerin baĢlarında türlü, türlü sarıklar veya daha geç dönemlerde fes olur.
Her bir sarık türü kiĢinin mesleğini, tarikatını veya bir baĢka mensubiyetini
gösterir. KıĢın, elbisenin üstüne dolama veya kürk giyilir. Ayaklara çizme veya
yemeni denen ayakkabı giyilir. Müslümanlar‟ın ve özellikle Türkler‟in
ayakkabılarının rengi sarıdır; Gayrimüslimler ve yabancılar bu renkte bir
ayakkabı giyebilemezler. Kadınlar ayaklarına ipekten tuman, sırtlarına
bürümcük gömlek ve ipek yelek giyerler, baĢlarına hotoslu baĢlık takar ve
yazma sararlar. Gecelik entari herkesin giydiğindendir.
Kadınların güzelleĢmek için boyanmasına Balkanlar‟da “Düzlenme”
denir ve bununla ilgili malzemenin kutusuna da “Düzlenme Kutusu” denir.
Böylesi kutular, içinde malzemesi ile beraber niĢan sırasında gelin evine
gönderilir. Düzlenmek için kullanılan anam malzeme aklık, allık, rastık ve
kınadır. Rastık kaĢlara ve kirpiklere, kına da ellere vurulur. Aklık beyaz bir
merhem olup yüzün her tarafına düzgünce sürülür ve ovularak yayılır. Bundan
sonra ise yanaklara kırmızı bir toz sürülür. Böylesine süslenmede kadının yüzü
bir çarĢaf gibi bembeyaz görünür ve bunun üstünde oluĢturulan yanak
kırmızılığı çok belirgini olur. Bu tür boyanmanın Çin‟de ve Japonya‟da da var
olduğu hatırlanacak olursa, bizdeki bu geleneğin oradakilerle olan benzerliği,
akla milletlerimiz arasındaki kültür alıĢveriĢi konusunda sorular getirir.
Düzlenme malzemesinin üretim merkezi Prizren Ģehri idi ve oralı hanımların
güzelliği dillerde gezerdi. ĠĢin bir baĢka cephesi ise, aklık denen malzemenin,
içindeki kurĢun dolayısı ile diĢlerde çürümeye sebep olmasıdır. Bu yüzden, bu
malzemenin bol kullanıldığı zamanlarda, Türk hanımları erken yaĢta diĢ
çürümesi hastalığından muzdarip olurdu.
Erkekler, namazlarını çoğunlukla ya çarĢı câmisinde veya mahallenin
câmisinde cemaatle kılarlar. Gençlerin yatsı namazlarını evde kılmalarına
kimse karıĢmaz. Yatsı namazının kılınması ile hayat uykuya geçer ve sabah
namazında yeniden canlanır. Mahalle bekçileri ve köpekler gecelerin
sahipleridir. Balkanlar‟da daha çok çocuklara ilenecek oldukta, kandileri
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“Yezid” veya “Timur” diye çağrılır. Bu kelimeleri kullanan büyükannelere
bunların mânâsı soruldukta, genel hatları ile açıklama Ģöyle olur: Yezid
Peygamber Efendimiz‟e, Timur da PadiĢah Efendimiz‟e kötülük etmiĢ bednam
âdemlerdir. Cengiz veya Hulâgu gibi isimlerin kullanılması ise söz konusu bile
olamaz. Adı bilinmeyen birisine hitap edileceği zaman, Mümin Efendi veya
Mümine Hanım diye ünlenilir. Ortalıkta dilenci görülmez ama, sokak aralarında
dolaĢıp evlerin kapısını çalan ve ev sahibinin “kimdir o?” sorusuna, “Ganî
Efendi sizi düğüne okudu” diye cevap veren birisini görecek olursak, bilelim ki
bu kimse, darda kalmıĢ ve ârından açıktan dilendiğini söyleyemeyen birisidir.
Hâcet sahibi, bu deyiĢi ile, bir yandan ev sahibine sadaka vererek yaratıcının
rahmet düğününe gidebileceğini hatırlatırken, öbür yandan da dilenme zilletine
düĢmekten kendisini sakınmıĢ olduğunu var saymaktadır. Halkın dilinde, ta Ulu
Türkistan‟dan gelip değiĢmemiĢ bâzı kelimelere de rastlamak mümkündür:
yaruga, dübür, kötek, bukağı, sakağı, fıĢkı, gergelez, tuman, ik-ikin, cigit,
harani, bunğar, yurtbaĢı, subaĢı, yatağan v.s...Türkçe, Balkan milletlerinin
hepsine bir çok kelimenin yanı sıra, bir çok kavram da vermiĢtir. Bunu anlatan
en güzel deyimlerden birisi, görmemiĢlerin kuruntu satmaları karĢısında “Hem
Prizrenliyim diyor, hem de Türkçe bilmiyor” deyimidir.
Baklan Türkleri zeytinyağlı yemekleri pek bilmezler; zeytin tanesi ile
oruç açmak bir nevi dinî iĢtir ve derin bir huĢû içinde icra edilir. O kapkara
zeytin tanesinin kekremsi ve bol tuzlu tadı, oruç ibadetini yapmıĢ ve baĢarı ile
sonlandırmıĢ olmanın derin huzurunu keskin bir Ģekilde bildiriyor olsa gerektir.
Yemeklerin Ģâhı, “Boyun” denilen ve körpe kuzunun boyun eti ile kuru erikten
yapılan yemek olsa gerektir ki çoğunlukla ağır misafire ikram edilir. Tütsülü
pastırma ve sucuk, tıpkı Ulu Türkistan‟da yapıldığı gibi yapılır ve sadece
Müslümanlar tarafından kullanılır. Birçok Tük yemeğinin biçimleri ve isimleri
olduğu gibi, sini, tepsi, sahan, bardak, sürahi, tabak, kaĢık, ibrik, peĢkir gibi
yemekle ilgili araçlarının adları birçok Balkan dillerine de geçmiĢtir.
Davul, zuma, kaval, sipsi, iki telli-çifte telli, def, kanûn, ut, tambura gibi
musiki âletleri sadece Türkler tarafından değil, bütün Balkan milletleri
tarafından kullanılırlar; isimleri dâhil olmak üzere.
Bu anlatılan durum aslında, 1900 yıllarına kadar Balkanlar‟daki
Gayrimüslimler‟in de kültür özellikleri idi. Giyim, kuĢam, beslenme, günlük
hayat, beĢerî yapılanma ve sivil mimarî ortak özellikler taĢırdı. Türkçe dili de,
ortak anlaĢma aracı olmaktan öteye, beĢerî seviyenin bir göstergesi idi. Ne var
ki, bu yıllardan sonra, Ģuurlu bir gayret ile Türk etkisinin silinmesine, yok
edilmesine çalıĢılmıĢtır. Bu fikriyatın kaynağı ise Batı Avrupa olmuĢtur. Buna
rağmen, Türk izleri Balkanlar‟da yine de çok belirgindir.
ĠĢte böyle, biz Türkler, Dünya‟nın birçok yerine ve bu arada da
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Balkanlar‟a bir ince medeniyet götürmüĢüzdür. Yâni, hem maddî, hem manevî
medeniyetin yanı sıra, zarafetin medeniyetini de götürmüĢ bir milletizdir. Ne
çare ki, Haçlı zihniyeti bizi hedef almıĢ ve sınır tanımaz bir yıkıma giriĢmiĢtir.
Bu bağlamda, her ne kadar “Azizi vakt idik, âdu zelil etti bizi” beyti bir gerçeği
ifade ediyor olsa da, inanıyorum ki Türklüğün büyük medenî vasfı zamana ve
yıkıcılığa galip gelecek ve tekerlek tepeyi aĢacaktır: çok yakında, Türkler
Balkanlar‟da barıĢın, dürüstlüğün ve medeniyetin timsali olacaklardır.
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TARĠHSEL SÜREÇ ĠÇĠNDE BALKAN SAVAġLARINDA
BĠR BAġKA CEPHE OLARAK SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMETLER
Mehmet Erkan BALKAN
ÖZET
Tarihsel süreçlere devrini tamamlamıĢ dönemler olarak bakamayız.
GeçmiĢle günümüz arasındaki birbirini etkileyen bağlantıları görebilmek
gelecek günlere de ıĢık tutacaktır. GeçmiĢ tarihimize ve özellikle de ulusal
tarihimize yalnız entelektüel bir yaklaĢımla bir ilgi duymaktan öteye; bugünü ve
geleceği daha gerçekçi yönleriyle anlamak ve kavramak açısından önemlidir.
Bu bağlamda Balkan savaĢlarında bir baĢka cephe olarak sağlık ve sosyal
hizmetlerin ele alınması o yılları anlamamız bakımından da gerekli
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Balkan SavaĢları, Tarihsel Süreç, Ulusal Tarih,
Sağlık ve Sosyal Hizmetler

HEALTH AND SOCIAL SERVICES AS ANOTHER BATTLEFRONT
DURING THE BALKAN WARS
ABSTRACT
We cannot look at the historical periods as merely the parts of a linear
process. In this respect, reviewing the links between the past and the present
will shed a light on the future. This kind of historical perspective transcends
the dimensions of a traditional intellectual approach in search for a truthful
projection of our national history. Furthermore, it enables us to grasp the past
and the future more realistically. Thus, regarding this historical perspective,
the aim of this study is to focus on the health and social services during the
Balkan Wars, which had been representative of a unique experience as another
form of a battlefront.
KEYWORDS: Balkan Wars, Historical perspective, National history,
Health and Social services



Op. Dr., Bu çalıĢma Ankara Atatürk Eğitim ve AraĢtırma Hastanesindeki panelde 26 Aralık
2013 tarihinde sunulmuĢtur.
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Biz Türkler‟ in son iki yüzyılda bütün Doğu Dünyası‟nda ve Balkanlar‟da
kat ettiği “tarihi yolculuk” dikkatle gözden geçirilmesi gereken büyük bir
olgudur. Sonuçta bu yolculuk Dünya Tarihi‟nin önemli bir parçasıdır ve özenle
üzerinde durulup irdelenmelidir. Çünkü “tarihsel süreçlere” devrini
tamamlamıĢ olarak bakamayız. GeçmiĢle günümüz arasındaki birbirini
etkileyen bağlantıları görebilmek ileri günlere de ıĢık tutacaktır. Bu kavram,
tarihe ve özellikle de “ulusal tarihimize” yalnız entelektüel bir yaklaĢımla ilgi
duymaktan öte, bugünü ve geleceği daha gerçekçi yönleriyle anlamak ve
kavramak açısından önemlidir. Tarih süreklilik gösterir, kopukluk yoktur.
Kesintiye uğramıĢ gibi görünse de akıĢına devam eder. Tarihimiz bir bütündür
ve onu anlamak için “kopuş-süreklilik bağlantısını” sürdürmek durumundayız.
Dünyanın tarihsel koĢullarıyla bizim tarihimizin paralel okunmasının eĢzamanlı
olarak yapılması gerekmektedir. Bunlar, bizim için gereken “geleceği kurma
bilgi ve yönteminin” anahtarlarıdır
“Balkan Savaşı ve Dersler 1912-1913” baĢlıklı yazısına Mehmet Kafkas
Ģöyle baĢlıyor: “Tarihimiz birçok zaferle doludur. Yeteri kadar önem
verilmemesine karĢın, bunların birçoğu hepimizin belle-ğinde silinmeyecek
izler bırakmıĢtır. Ancak bu zaferlerin nedenleri, sonuçları, kahramanları, bu
kahramanların hayatları, kısaca “dersler” bizim için pek bilinmezdir.
Zaferlerimizi bilmeyen bizler, elbette okuması da, dinlemesi de, anlaması da zor
ve üzücü olan mağlubiyetlerimiz üzerinde belki de hiç durmayız. Buna karĢın,
sağlayacağı deneyim, vereceği ders açısından mağlubiyetler, zafer-lerden pek de
aĢağı değildir. ĠĢte Balkan SavaĢı bunlardan birisidir.”
Balkan SavaĢı, savaĢ tarihimizin en acı sayfasıdır ve belleklerden
silinmek istenen bir olaydır. Bu olayın sağlık hizmetleri yönünü içeren
çalıĢmaların azlığı da dikkat çekicidir. Sonuçta Türkiye‟nin bugünkü bazı
sorunlarının en çok “1911-1922 savaşlarının” sonuçlarıyla ilgili olduğu
düĢünülmelidir. Nüfus, sosyal yapımız ve siyasi geleneklerimizde, bu kaotik
dönemin çok derin ve silinmesi olanaksız gibi görünen izleri vardır. Bu nedenle
de felaketlerin hazırlık dönemi, aĢamaları ve geliĢmesini bilmek zorundayız.
Osmanlı Ordusu‟nda, bir süredir sağlık hizmetleri yapılanmasında belirli
iyileĢtirme çalıĢmaları yürütülmesine karĢın, yine de Balkan SavaĢı
baĢladığında savaĢa yönelik herhangi bir sağlık hizmet planı bulunmamaktadır.
Ordu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan personel ve temel sağlık
malzemelerinde de büyük oranda eksiklik vardı. Eğitimleri sırasında hekimler,
hasta ve yaralılara bakmak üzere kıt‟a tabibi olarak yetiĢtirilmiĢ, savaĢ
koĢullarında uygulanacak yeni tıbbi yön-temler konusunda yeterli eğitim
verilmemiĢtir. Avrupalı asker hekimler 1830 yılından itibaren savaĢ
cerrahisinde anestezi ve analjezik ilaçlar ile antiseptik malzemeleri kullanırken,
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Osmanlı Ordusu‟nun asker hekimleri bu uygulamaların çoğundan haberdar
değildir.
Cephede ve cephe geri-sinde yapılan ameliyatların çoğu ilkel yöntemlerle
yapılmaktadır. Yardımcı sağlık personeli konu-sunda da hem sayı hem de
eğitim düzeyi açısından büyük eksiklikler dikkat çekicidir. Az sayıdaki
hemĢirelerin tamamı, tüm çalıĢmalara karĢın, yerli ve yabancı gayrimüslim
hanımlardan oluĢmak-tadır.
Seferberlik sırasında diğer alanlarda olduğu gibi ordunun sıhhiye
teĢkilatında da acil ikmal plânları gerektiği Ģekilde yürütülemedi. En önemlisi,
Osmanlı Harbiye Nezareti, sağlık hizmetlerinin kurul-ması ve lojistik desteğin
sağlanabilmesi için gerekli ödenekleri de ayırmamıĢtı. SavaĢın resmen baĢladığı
18.Ekim.1912 tarihine kadar kolorduların sıhhiye bölükleriyle, cephe hattında
kurulması düĢünülen hastanelerin tesis ve teĢkiline yararlı olacak hiçbir tıbbi
malzeme ile buna benzer araç-gereç ve personel gönderilememiĢtir.
Osmanlı Ordusu, kısa sürede savaĢı kaybetmiĢ geri çekilirken ölen ve
öldürülen binlerce insanını Rumeli'de bırakırken, yaralılar zamanında cephe
gerisine alınamadığı, sargı yerlerine ulaĢtırılama-dığı ve zamanında gerekli
giriĢim yapılamadığı için kan kaybı, bulaĢıcı hastalık, açlık ve soğuk hava
nedeni ile can kayıpları beklenenden fazla olmuĢtur. Yaralı askerler cepheye
erzak ve cephane getirip dönen arabalarla kaba bir biçimde ancak tren
istasyonlarına taĢınmıĢ veya yürüyebilenler büyük zorlukla istasyonlara
ulaĢmaya çalıĢmıĢ, ama zamanında gelmeyen veya hareket edemeyen trenler
nedeni ile hastanelere yetiĢtirilememiĢtir. Binlerce asker ve sivil, hasta (kolera,
dizanteri, tifo, tifüs, çiçek ve sıtma), sakat ve periĢan durumda “göçer” olarak
Ġstanbul ve Anadolu‟ya hatta Orta-Doğu'ya sürüklenmiĢtir.
Balkan SavaĢları sırasında savaĢ alanında yaralılara ve cephe gerisinde
salgın hastalıklara yakalanan askerler için yapılacak sağlık hizmetleri, gerek
personel, gerek hastane ve gerek malzeme yönünden belirgin Ģekilde ortaya
çıkan eksiklikler ve uygulama boĢluğu nedeni ile aksamıĢ ve Osmanlı Hilal-i
Ahmer Cemiyeti‟nin (Kızılay) aktif çalıĢmaları ve düzenleyici uygulamalarına
bırakılmıĢtır.
Göçmenlerin diğer Ģehirlere nakilleri sırasında sağlık kontrollerinin yapılması
toplum sağlığı açı-sından büyük önem taĢımaktadır. Özellikle bulaĢıcı
hastalıkların Anadolu‟ya da yayılmaması için kiĢisel dezenfeksiyon ve
karantina iĢlemlerinin yapılması ilk kez ciddi Ģekilde uygulamaya kon-muĢtur.
Bunun için yurt dıĢından uzman doktorlar ve tıbbi malzeme getirtilerek
bakteriyoloji labo-ratuarı geniĢletilmiĢ ve etüv merkezleri kurulmuĢtur. Kolere
tanısı konusunda ortaya çıkan tartıĢmalar laboratuvar incelemeleri ile
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çözümlenmiĢtir. Salgın %50‟yi aĢan ölüm oranı ile 1913 Ocak ayına kadar
sürmüĢtür. Kolera 1913 Ağustos‟unda Türk askerleri arasında yeniden
belirmiĢtir. Savunma konumundaki birliklerin Edirne‟ye doğru hareketi ile
askerlerin enfekte alanlara girmesi salgını yeniden baĢlatmıĢtır. BulaĢ kaynağı
olarak doğrudan kiĢisel temas ve enfekte olmuĢ nesneler ile karasineklerin
baĢlıca etmenler olduğu vurgulanmak-tadır. Bakteriyolojihane-i Osmanî‟de
kolerayla ilgili laboratuvar çalıĢmaları 1911‟den 1913‟e kadar üç yıl aralıksız
sürdürülmüĢtür.
Ġlk kez Dr. Tevfik Salim (Sağlam) ve Dr. ġekip Habip (Uslu) tarafından
laboratuvar destekli olarak “tifüs” tanısı konarak tifodan klinik ve etyolojik
olarak ayrımı yapılmıĢtır. Tifo aĢısı ilk olarak 1912‟de Gülhane Asker
Hastanesi‟nde Dr. ReĢit Rıza (Kor) ve Dr. Mustafa (Sağun) tarafından
hazırlanmıĢ ve uygulanmıĢtır.
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Ġstanbul‟da yapılan bu düzenlemeler
yanında Doğu ve Batı Ordusu‟nun gereksinimlerini göz önünde bulundurarak,
Ġstanbul‟da 400, Selanik ve Edirne‟de 250, Üsküp ve Lüleburgaz‟da 150,
ĠĢkodra, Yanya, Manastır ve Alasonya‟da 100, Gelibolu‟da 50 ve Çanakkale‟de
20 yataklı hastaneler kurulmasını planlamıĢtır. Bu hastanelerin tüm personel
kadroları tamamlanmıĢ ve gerekli tıbbi araç-gereç alımı yapılmıĢtır. Edirne,
Selanik ve Üsküp hastaneleri yerinden sağlanan olanaklarla açılmıĢ, ancak
Lüleburgaz ve Çanakkale hastanelerinin personel ve tıbbi malzemeleri kısmen
sağlanabilmiĢ, ulaĢımın kesintiye uğraması sonucu eĢyalar vagonlarda kalmıĢ,
personel gidememiĢ; Yanya, Manastır ve ĠĢkodra hastaneleri personeli ve
eĢyaları nakliye sırasında yerlerine ulaĢamadan buralar iĢgal edilmiĢtir.
Malzemelerin büyük bölümü Yunan, Sırp ve Karadağ orduları tarafından ele
geçirilmiĢ; cephede yaralı ve hasta durumunda olan Türk askerleri ve sivillere
“1906 tarihli Cenevre SözleĢmesi”nde imzaları olmasına karĢın iĢgalci güçler
tarafından her hangi bir tıbbi ve insani yardım yapılmamıĢtır.
Balkan
SavaĢı
baĢlayınca
Dr.
Besim
Ömer
PaĢa'nın
öncülüğünde Ġstanbul Kadırga Hastanesi‟nde ve Bursa‟da 6 ay süreli
hastabakıcılık kursları düzenlenir. Kurslara genellikle Ġstanbul‟un zengin ve
kültürlü ailelerine mensup kadınlar gönüllü olarak katılırlar. Böylece 1912 yılı
Balkan SavaĢı ile birlikte “Türk HemĢireciliği”nin de baĢlangıcı sayılır. Yurt
dıĢından gönüllü hemĢirelik yapmak üzere Türk asıllı (Rukiye Yunusova,
Ümmü Gülsüm Kemalova, Meryem Yakupova, Meryem PataĢova) ve
gayrimüslim birçok hanım gelmiĢtir. Safiye Hüseyin Elbi‟yi baĢarılı
çalıĢmalarından ötürü anmamız gerekir.
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Müslüman ülkeler (Mısır, Hindistan, Pakistan) kendi Hilal-i Ahmer
dernekleri ve Cenevre SözleĢ-mesi doğrultusunda birçok ülke Salib-i Ahmer
dernekleri (Romanya, Almanya, Avusturya, Macaristan, Amerika BirleĢik
Devletleri, Belçika, Fransa ve Rusya) kanalıyla sağlık ve sosyal yardım
çalıĢmaları ile Osmanlı Hilal-i Ahmer Derneği‟ne destek olmuĢlardır. Bu
bağlamda Balkan SavaĢı ilk kez Hilal-i Ahmer ve Salib-i Ahmer derneklerinin
Cenevre SözleĢmesi‟nin bir anlamda zorlayıcı maddelerine uyularak, gerek
asker gerek sivil savaĢ mağdurlarına sağlık ve sosyal hizmetler açısından “ortak
hareket” edilen bir savaĢ olarak kayıtlara geçmiĢtir.
Balkan SavaĢları sırasında ve hemen arkasında özellikle Ġstanbul‟a göç
eden büyük göçmen kitlele-rinin yerleĢtirilmesi, iĢ alanları yaratılması,
beslenmeleri ve çocuklarının eğitimi dönemin hükümeti için büyük bir sorun
olarak ortaya çıkmıĢtır. Tek baĢına sivil inisiyatiflerin baĢ edemeyeceği çapta
bir “savaĢ yetimleri, kimsesizler ve korunmaya muhtaç çocuklar” kitlesi ortaya
çıkmıĢtır. Bu nedenle dönemin iktidarı olan Ġttihat ve Terakki Yönetimi,
bütçesini doğrudan devletin karĢıladığı ve yönetimini devlet adına partiye bağlı
bir genel müdürlük Ģeklinde düzenlediği yaygın “yetim-haneler
(darüleytamlar)” örgütlenmesine giriĢmek durumunda ve zorunda kalmıĢtır.
Hilal-i Ahmer Cemiyeti‟nin savaĢ sırasında ilgilenmek durumunda
kaldığı önemli bir konu da, kendilerinden haber alınamayan, kayıp veya esir
askerlerin durumu idi. Ordunun bu konuda da iç düzenlemesini yapamamıĢ
olması, asker yakınlarının tüm beklentilerini Hilal-i Ahmer‟e yönlendirmeleri
sonucunu getirmiĢtir.
PANEL: BALKAN SAVAġLARININ 100. YILI anısına BALKAN SAVAġLARI ve
RUMELĠ'de BIRAKTIKLARIMIZ (Sağlık, sosyolojik ve kültürel değerlendirme. BaĢka
Bir Cephe Olarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler) 26 ARALIK 2013 Ankara Atatürk Eğitim ve
AraĢtırmaHastanesi
Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Ġ. Hamit HANCI
Prof. Dr. Mustafa KAHRAMANYOL: Balkanlarda Türkler
Op. Dr. Mehmet Erkan BALKAN: Balkan SavaĢlarında Sağlık Hizmetleri
Prof. Dr. Mehmet Zeki ĠBRAHĠMGĠL: Balkanlarda TĠKA‟nın ÇalıĢmaları
BALKAN DOSYASI ADI ALTINDA VERĠLEN ÇALIġMALARIN DEVAMI
DĠLEKLERĠMĠZLE
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TÜRKBĠLĠM‟DEN HABERLER
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLE ĠZMĠR ĠTALYA KONSOLOSLUĞU
ĠġBĠRLĠĞĠ ĠLE GERÇEKLEġTĠRĠLEN KONFERANS BÜYÜK ĠLGĠ
GÖRDÜ
C. Bülent SAKARYA



Türkbilim iç düzen tasarım koordinatörü.
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Prof. GIAN ENRĠCO RUSCONI‟NĠN verdiği konferansa öğretim üyeleri
ve Ege Üniversitesi öğrencileri katıldı.
RUSCONI özelikle “Büyük SavaĢ Kaçınılmaz mıydı?” “ArĢidük Franz
Ferdinand‟in Saraybosna‟da öldürülüĢü sonrasında bir dünya savaĢı çıkması
zorunlu muydu?” ve “Yoksa yanlıĢ anlaĢılmalar ve değerlendirme hataları mı
sebep oldu” gibi soruların cevaplarını arayan Profesör GIAN ENRĠCO
RUSCONI‟NĠN yumuĢak, akıcı ve Ģiirsel anlatımı doğallığın yanında samimi
bir ifade taĢıması dinleyicileri tatmin etti. Konferans anında-simültane olarak
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tercüme edildiğinden dinleyiciler konuĢmacıyı büyük bir dikkatle izledi.
Rusconı, bazı dinleyicilerin soruları olup olmadığını sordu bazı dinleyicilerin de
sorularını kısaca yanıtladı.
Prof. GIAN ENRĠCO RUSCONĠ 1914 Temmuz‟unda cereyan eden ateĢli
siyasi ve diplomatik trafiği ile Marne Muharebesi‟ne kadar süregelen olayları
analiz eden kitabının bu anlamda önemli bir kaynak olabileceğini, bu yönde
yapılabilecek çalıĢmalara da ayrıca ıĢık tutabileceğini belirterek tüm
katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teĢekkür ederek konferansını
tamamladı.

Foto: Ömer ĠPCĠ Ege Ajans
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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 ya da
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 takdirde 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 ya da yazının geri çevrilmesine karar
verilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.

8.

Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak yazara
ait çalıĢmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir.

9.

Makale baĢlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra ortalanarak
yazılmalıdır. Yazar adı/adları, ünvanları ve mensup oldukları kurum ile
birlikte dipnot olarak ilk sayfada verilecektir.

10. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir.
(Yazarın/Yazarların soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası
sırasıyla).Örnek: (Tatlıdil, 2009, s.41). Açıklama notları ise sayfa altında
dipnot Ģeklinde belirtilmelidir. Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel
standartlara uygun olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar çalıĢmanın sonunda
ayrıca belirtilmelidir. Dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır.
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11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
12. Her makalenin baĢına yazar tarafından mutlaka makale baĢlığı dâhil 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
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