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Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaĢlar arasında milli birlik, iyi geçinme
ve çalıĢkanlık duygu ve yeteneklerinin olgunluğudur. (4 ġubat 1935)
Mustafa Kemal ATATÜRK

“Ben insanım: Ġnsanla ilgili olan hiçbir Ģeye kayıtsız kalamam”
TERENTĠUS(Romalı ġair, M. Ö. 190-159)

“Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
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TÜRKBĠLĠM EDĠTÖRDEN SELAM
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MODERNĠZM/POST-MODERNĠZM BAĞLAMINDA YĠRMĠNCĠ
YÜZYILDA ULUSLARARASI SANAT MÜZĠĞĠ AKIMLARI VE
GÜNÜMÜZE BĠR BAKIġ
Elif AKTUĞ
Onur NURCAN
ÖZET
Sanatın tüm dallarında 20. yüzyıl hızlı ilerleyiĢlerin, yeni yöntemlerin
çağı olmuĢtur. 20. yüzyılda cereyan eden sanatsal yenilikler, önceki bütün
yüzyılların getirdiğinin toplamından daha çoktur. Uluslararası sanat müziği
alanında, 1900‟lü yılların baĢlarından sonuna kadar birçok müziksel akım ön
plana çıkmıĢtır. Bu müzikal akımların bir kısmı modernizm, bir kısmı ise postmodernizm baĢlıkları altında değerlendirilmektedir. Teknik ve stilsel açılardan
mercek altına alındığında, modernist müzik ile post-modernist müziğin
kendilerine ait belirli ilkeler ve arayıĢlar üzerine yapılandığı görülmektedir. Ne
var ki, kimi durumlarda bir müzik yaratısının ya da müzik akımının modern
veya post-modern olduğu konusunda müzikbilimciler arasında görüĢ ayrılıkları
yaĢanmaktadır. Bu makalede 20. Yüzyılın belli baĢlı müzik akımları ele alınmıĢ,
konu hakkındaki farklı görüĢler karĢılaĢtırmalı olarak incelenerek günümüzdeki
son durum değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Sanat Müziği Akımları, Modernizm,
Post-Modernizm.

INTERNATIONAL ART MUSIC TRENDS OF TWENTIETH
CENTURY IN THE CONTEXT OF MODERNISM/POSTMODERNISM AND A VIEW OF TODAY
ABSTRACT
20th Century has been an era of swift developments and brand-new
methods in every single branches of art. All artistic innovations of the 20th
Century exceeded the totality of those that took place in the previous centuries.
In the field of international art music, numerous musical trends loomed large in
the beginning of the 1900s. A part of these movements was categorized under
modernism while the other part was labeled under post-modernism. When
examined in terms of technicality and stylistic features, it is observed that
modernist music and post-modernist music are distinctly formed on specific
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principles and pursuits of their own. However, in some cases, musicologists
have argued over labeling a particular musical work or a style modern or postmodern. In this article, main musical trends of 20th century are discussed;
dissimilar attitudes on the topic are comparatively examined and the latest state
of today‟s music is evaluated.
Key Words: International Art Music Trends, Modernism, PostModernism.
GĠRĠġ
18. yüzyıl Aydınlanma düĢüncesiyle ortaya çıkan eleĢtirel ve seküler
fikirler; kırsal, tarımsal ve dini otoritenin hâkim olduğu geleneksel toplum
modelinin yerini, endüstriyel, kapitalist ekonomilerin ve demokratik
politikaların ağılıkta olduğu bir toplum modeline bırakmıĢtır. Bu toplum modeli
anlamını „Modernlik‟ teriminde bulur. Sarup, modernliği, sanayi üretiminin ön
plana çıktığı burjuva sınıfı dönemi olarak tanımlar (Sarup, 2010: 228). Karasal
sınırlar içinde tanımlanan ulus-devlet, teknolojik ve bilimsel ilerlemeler ve
kapitalizm „ModernleĢme‟ olarak tanımlanır. Modernizmi, yüzyılın dönümünde
ortaya çıkmıĢ, yakın zamana gelinene dek çeĢitli sanat dallarına egemen olmuĢ
sanatsal hareketle birlikte anılan özel bir kültürel ve estetik biçimler dizisiyle
ilintileyen Sarup; modernizmin, klasisizme karĢı bilinçli olarak geliĢmiĢ, gerek
deneyimin gerek yüzeydeki görünüĢün ardındaki gizli doğruyu bulma amacının
üzerine önemle eğildiğine dikkat çeker (Sarup, 2010: 185). Gerek toplumsal
gerekse kültürel yaĢamdaki bu değiĢimler sanata da yansımıĢ, yukarıda da
belirtildiği gibi burjuva sınıfının ağırlıkta olduğu bu toplumsal yapıda sanatın
kurumsallaĢması sanatçıyı, kendine ve topluma yabancılaĢtırmaya baĢlamıĢtır.
Bürger, Avangard Kuramı baĢlıklı kitabında, modernizmin geliĢip Ģiddetlenerek
avangarda evrildiğini belirterek her iki kavramın da sanatçının, burjuva
zihniyeti karĢısında aldığı tavırları ifade eder (Bürger, 2009: 14).
Dolayısıyla, 20. yüzyılın baĢlarında, müzikte ve diğer sanat dallarında
modernizmin ilk arayıĢları ve denemeleri cereyan etmeye baĢlamıĢtır. Müzik
alanında yaklaĢık olarak 1890 - 1940 arasında gerçekleĢen bu süreç içerisinde,
müzik dili ve grameri yenilenmiĢ, bir yapıtta tek bir tonalite kullanımı yerine
aynı anda birden fazla tonalitenin kullanılmasına baĢvurulmuĢ; bununla
yetinilmemiĢ, tonalite düzeninden ayrılınmıĢ ve kromatik dizideki on iki
notadan her birinin yalnızca bir diğeriyle ilintisine dayanan özgür bir yazı (oniki ton sistemi) geliĢtirilmiĢtir. Tonaliteden ayrılınması sonucu armoni kuralları,
akorların ilerleyiĢi ve zincirleniĢini yöneten kurallar geçerlilikten düĢmüĢtür.
Ritim alanında, ayrı ölçülerin ve bunların koĢulladığı ayrı ritimlerin üst üste,
aynı anda kullanılmasına gidilmiĢtir. Öte yandan, eski biçimlerle yetinilmemiĢ,
sonat kalıbı iyice kırılmıĢ, sonat bilincinden uzaklaĢılmıĢ, yeni özgür biçimler
araĢtırılmıĢ ve hazır kalıplara uymayan yeni bir yapı anlayıĢı geliĢmiĢtir.
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Çalgılama ve orkestrasyon alanlarında, denenmemiĢ tını birleĢimlerine
yönelinmiĢ, çalgıların olanakları zorlanmıĢ, bunların gözetilen amaçlara
yetmediği noktada elektronik gereçlerden yararlanılmıĢtır. Özetle, yaratıĢ
alanında, 20. yüzyıl müzik sanatında hızlı ilerleyiĢlerin, yeni yolların, yeni
yöntemlerin çağı olmuĢtur. Öyle ki, 20. yüzyılda yaĢamıĢ kompozitörlerin
getirdiği yenilikler, önceki bütün yüzyıllarda cereyan eden yeniliklerin
toplamından daha çoktur (Mimaroğlu, 1995: 119-120).
1900‟lü yılların baĢlarından sonuna kadar birçok müzik akımı ön plana
çıkmıĢtır. Yeni akımların geliĢmesi, eskilerinin kullanımdan kalkmasına neden
olamamıĢ, aksine, bazı kompozitörler farklı yaklaĢımları bir arada
kullanmıĢlardır. Empresyonizm (izlenimcilik), neo-klasisizm (yeni-klasikçilik),
ekspresyonizm (anlatımcılık), neo-romantizm (yeni-romantikçilik), serializm
(diziselcilik), integral-serializm, aleatorik (rastlamsal) müzik, pluralizm
(eklektisizm/çoğulculuk), minimalizm ve post-minimalizm bu akımlar arasında
baskın olarak yer almaktadır. Adı geçen bu akımlardan 1960‟lardan sonra
ortaya çıkanlar, müzikbilimcilerce genellikle post-modernizm baĢlığı altında
değerlendirilmiĢtir.
Post-modernist düĢünce, felsefe ve sosyolojide 20. yüzyılın ikinci
yarısında ağırlık kazanmaya ve etkin olmaya baĢlamıĢtır. Post-modernizm,
modernizmin önseli olan Kartezyen1 Felsefenin temel ilkelerini reddeden bir
dizi kültürel tutum içermektedir. Saf-ussallık modelini dayatan Kartezyen
düĢünce sistemine göre, “bilgi arayıĢı” uygulamasal kaygılardan ve bilgiyi
arayan öznenin sahip olduğu geleneksel inançlar, sosyal, politik ve ekonomik
görüĢlerinden bağımsız olmalıdır. Post-modernizm ise, bu görüĢe anti-tez
oluĢturarak, toplumsalın bireye olan üstünlüğü, felsefedeki genelleĢme
eğiliminin reddi, bilgi yerine ironinin tercih ediliĢi, bilgiye ulaĢma sürecinde
ussallığın ve usdıĢılığın eĢit önem kazanması ilkeleri üzerine ĢekillenmiĢtir
(Bunnin – Yu, 2004: 541).
Teknik ve stilsel açılardan mercek altına alındığında, modernist müzik ile
post-modernist müziğin, kendilerine ait belirli ilkeler üzerine yapılandığı
görülmektedir. Ne var ki, hem düĢünsel hem de müziksel açılardan belirli bir
akımın ya da belirli bir müzik eserinin sınıflandırılması konusunda
müzikbilimciler arasında fikir ayrılıkları yaĢanmaktadır. Bu çalıĢmada, 20.
yüzyıl Uluslararası Sanat Müziğinde var olan akımların modernizm / postmodernizm bağlamında incelenmesi, konuyla ilgili müzikbilimcilerce yapılan
farklı ve bir anlamda çeliĢkili tanımlamaların karĢılaĢtırmalı olarak ele alınması
ve var olan bulguların, bugüne kadar yapılan saptamaların tarihsel, estetik,
felsefi ve sosyolojik veriler üzerinden “yeniden” yorumlanması
amaçlamaktadır. Müzikbilimcilerin modern veya post-modern olarak tanımlama
konusunda fikir ayrılığına düĢtüğü bir akımın ya da bir müzik eserinin hangi
1

Kartezyen: Dekart öğretisini benimseyen.
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kategori altında yer alması gerektiği, yukarıda adı geçen aynı veriler
doğrultusunda bu makalede tartıĢılacak konular arasında yer almaktadır.
MODERNĠZM
Felsefe alanında, modernitenin Descartes ve onun 17. Yüzyıldaki
çalıĢmalarıyla baĢladığı genel olarak kabul görmektedir. Saf-ussallık modelinin
dayatılması Kartezyen modernizmin en belirleyici özelliğidir. Bu düĢünce
sistemine göre, “bilgi arayıĢı” uygulamasal kaygılardan ve bilgiyi arayan
öznenin sahip olduğu geleneksel inançlar, sosyal, politik ve ekonomik
görüĢlerinden bağımsız olmalıdır. Deneyleme, yüzeysel görünüĢlerin altındaki
içsel gerçeklik arayıĢı, yaĢamın tecrübelenmesindeki belirsizlik ve paradoksal
belirsizliklerin muğlaklığı modernist anlayıĢın vurguladığı olgular arasında yer
almaktadır (Bunnin – Yu, 2004: 541). Modernizm, dini dogmalardan arınmıĢ,
yaĢamın ussallık çerçevesinde deneyimlendiği, bireyin özgür olduğu, bilimin ön
plana çıktığı, geliĢen, ilerleyen, kendi içerisinde dinamik bir sosyolojik model
amaçlamıĢtır.
Marks, modernite ile Ģunu kasteder: Modernite, „burjuvazinin yükseliĢini,
ekonomik geliĢmeyi ve bu geliĢmeye eĢlik eden siyasal- toplumsal süreç‟tir.
Modernite projesini 18. Yüzyılla baĢlatan Habermas‟a göre modernite, nesnel
bilimlerin, evrensel ahlak ve hukukun ve özerk bir sanatın geliĢmesi demektir
(Orkunoğlu, 2007: 29, 43). Modernite, modernizm ve modernleĢme konusunda
çok farklı yorum ve görüĢler olmasına rağmen, sözcükler konusunda “değiĢim
ve dönüĢüm” olgularının vurgulandığı ortak yanları görmek mümkündür. Bu
ortak yanlar Ģöyle tanımlanabilir:


Modernite tüm toplumsal sürecin bütün (ekonomik, siyasal, kültürel,
estetik, düĢünsel vb.) alanlardaki dönüĢümlerin tümünü içerir.



Modernizm, yalnızca kültür, sanat ve estetik alanlardaki dönüĢümleri
kapsar.



ModerleĢme ise ekonomik, siyasal ve teknik alanlardaki kurumsal
altyapısal değiĢimler demektir (Orkunoğlu, 2007: 24).

Enis Batur‟un hazırladığı Modernizmin Serüveni (2004) isimli kitapta yer
alan Jean-François Lyotard, Postmoderne DönüĢ baĢlıklı makalesinde
modernitenin baĢlangıcının Saint Augustin‟e dayandırılabileceğini söyler. Ama
söz konusu baĢlangıç tarihini Descartes‟ta, Leibniz‟de, Ansiklopedi‟de ya da
Fransız Devrimi‟nde de bulabiliriz. Akla yakın gelen bir sürü tarih vardır. Farklı
alanlarda homojen bir artzamanlılık olmaması karıĢıklığı daha da arttırır:
Modernitenin ortaya çıkıĢı saf felsefede, siyasi felsefede, bilim ya da sanat
felsefesinde aynı tarihlere denk düĢmez (Lyotard, 2002: 21).
Müzikte ve sanatta modernizm, önceden asla denenmemiĢ, tamamen
yenilikçi olan bir sonuca varmayı hedefler. En kısıtlı anlamıyla modernizm, 20.
4
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yüzyıl baĢlarında ortaya çıkan ve son zamanlara dek çeĢitli sanatlarda baĢatlık
kuran sanat hareketleriyle ilintilendirilen üsluplara iĢaret eder. Bunların arasında
sıklıkla anılan isimler Ģunlardır: Edebiyatta Joyce, Yeats, Gide, Proust, Rilke,
Kafka, Mann, Musil, Lawrence ve Faulkner; Ģiirde Rilke, Pound, Eliot, Lorca,
Valery; tiyatroda Strindberg ve Pirandello; resimde Matisse, Picasso, Braque,
Cézanne ve Fütürist, DıĢavurumcu, Dadacı ve Gerçeküstü akımlar; müzikte
Stravinski, Schoenberg ve Berg (Featherstone, 2005: 27). Modernizmin temel
özellikleri Ģöyle özetlenebilir: estetik bir özbilinçlilik ve düĢünümsellik
(reflexivity); eĢzamanlılık ve montaj lehine anlatı yapısının reddediliĢi;
gerçekliğin paradoksal, muğlâk ve belirsiz açık uçlu doğasının araĢtırılması ve
yapısızlaĢtırılmıĢ (de-structured), bütünlüksüz özneye ağırlık verilmesi lehine
tümleĢik (integrated) bir kiĢilik nosyonunun reddediliĢi (Featherstone, 2005:
28). Her ne kadar 19. yüzyılın 20. yüzyıla kavuĢtuğu noktada baĢlasa da,
müzikte “modernlik” ve “avangart” sözcükleri 1946‟dan sonra çağdaĢ müzik
derslerinin ve festivallerinin yapıldığı Darmstadt‟la eĢ tutulmaya baĢlandı.
Avangard‟ın varmak istediği nokta sonuna kadar gitmek, bir biçimin, bir
materyalin bize sunduğu olanakları sonuna kadar sürdürmektir, ta ki suskuyla
karĢılaĢıncaya kadar (Ramaut-Chevassus, 2011: 23-24).
Uluslararası sanat müziği alanında daha geniĢ bir liste vermek gerekirse,
Alexander Skryabin, Edgard Varèse, Erik Satie, Claude Debussy, Maurice
Ravel, Igor Stravinsky, Sergei Prokofiev, Dimitry Schostakovich, Arnold
Schoenberg, Alban Berg, Anton Webern, Milton Babbitt, Eliot Carter, John
Cage, Morton Feldman, Earl Brown, Olivier Messiaen, Karlheinz Stockhausen,
Pierre Boulez ve Luigi Nono, Iannis Xenaxis, Kyrstoph Penderecki ve Gyorgy
Ligeti modernizm çerçevesinde değerlendirilebilecek kompozitörler; neoklasisizm,
empresyonizm,
ekspresyonizm,
serializm/integral-serializm,
aleatori/rastlamsallık ve tekstüralizm ise modernist müzik akımları arasında yer
alırlar. Müzikte modernizmin en karakteristik teknik ve yöntemleri Ģunlardır:
Serializm (12-perde tekniği dâhil olmak üzere), integral serializm, serbest
atonalite, hazırlanmıĢ piyano, geniĢletilmiĢ çalıĢ ve söyleyiĢ teknikleri, grafik
notasyon, doğaçlama ve elektronik ortamın kullanılıĢı.
POST-MODERNĠZM
DüĢünsel boyutta post-modernizm, modernizmin uygulamada
dogmalaĢan zorlayıcı tavrına bir tepkidir. Toplumsalın bireye olan üstünlüğü,
düĢünce sistematiğinde genelleĢme eğiliminin reddi, bilgi yerine ironinin tercih
ediliĢi, bilgiye ulaĢma sürecinde ussallığın ve usdıĢılığın eĢit önem kazanması
ilkeleri üzerine ĢekillenmiĢtir. Jacques Derrida, Richard Rorty, Jean-Fronçois
Lyotard, Emmanuel Levinas, Michael Foucault, Jean Baudrillard ve Gilles
Deleuze, post-modernizmi savunan isimler arasında yer alırlar (Bunnin – Yu,
2004: 541). Post-modern düĢünce, modernizmin temelcilik (Ġng.
foundationalism), özcülük (esansiyalizm) ve gerçekçilik (realizm) öğretilerine
karĢı bir duruĢ sergiler. Nötralizm (tarafsızlık) ve usun-egemenliği kavramlarını
5
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eleĢtirmesi; her tarafa yayılan bir Ģekilde cinsiyetçi, tarihsel ve etnosentrik bir
karakterde olması; dünyanın sosyal yapılanması anlayıĢını savunması ve
tarihsel bilinci benimsemesi, post-modern düĢüncenin diğer önemli özellikleri
arasında yer almaktadır (Audi, 1999: 725).
Sosyolojide post-modern anlayıĢ, toplumun nesnel bir olgu olmadığını,
tüm Ģekilleriyle iletiĢimin gerçeklik olduğunu, bir toplumu anlayabilmek için
kültürel fikirler, dil, yazınlar ve bireysel algılar dâhil olmak üzere tüm iletiĢim
Ģekillerinin araĢtırılmasını savunur. Post-modernist toplumbilimciler, imgelerin
ve yazınların, insanların düĢünce ve hareket tarzlarını deĢifre ettiğine inanırlar.
Bu nedenle, post-modernist bakıĢ açısıyla yürütülen sosyoloji çalıĢmaları
genellikle imgeler, ifadeler, film, müzik ve popüler kültürün diğer elemanlarının
detaylı analizlerine dayandırılmaktadır.
Dolayısıyla, kitlesel medyanın
imgelemleri tarafından bombardımana tutulan bir toplumsal yapıda (örneğin,
BirleĢik Amerika), post-modern toplumbilimciler kitlesel medyanın sunduğu
malzeme aracılığıyla birçok sosyolojik olguyu aydınlatabilme imkânı
bulmaktadırlar. Post-modern düĢünürler ve toplumbilimciler, güncel yaĢamı
tecrübe ve yorumlamanın çoklu bir bütünü olarak değerlendirirler, ne var ki, bu
değerlendirme sürecinde bireysel tecrübeleri “kurum” ya da “toplum” gibi geniĢ
ve soyut kavramlar altında tanımlamaktan kaçınırlar (Rosenau 1992; alıntılayan
Andersen – Taylor, 2011: 21).
Modernite, modernizm ve modernleĢme konusunda olduğu gibi, postmodernizm hakkında da farklı yaklaĢım ve görüĢler bulunmaktadır. Postmodernlikten söz etmek, kendine özgü örgütleyici ilkelere sahip yeni bir
toplumsal totalitenin ortaya çıkıĢını içeren bir çağ değiĢikliğini ya da
modernlikten kopuĢu ileri sürmek anlamına gelir. Lyotard (1984) post
endüstriyel bir düzene doğru gitmekte olduğu öncülüne yaslanarak post-modern
toplumdan ya da post-modern çağdan söz eder. Lyotard‟ın özgül ilgisi
“toplumun bilgisayarlaĢması”nın bilgi üzerindeki etkilerine yöneliktir. Fredric
Jameson (1984a), daha belirli bir dönemleĢtirici post-modern kavramı
kullanmakla birlikte, bunun bir çağ değiĢmesi olarak düĢünmeye gönülsüzdür;
post-modernizmi daha ziyade Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasından kaynaklanan
kapitalizmin üçüncü büyük aĢamasının, geç kapitalizmin kültürel egemeni ya da
kültürel mantığı olarak kavrar. Lyotard‟ın post-modern bir ruh halinden ya da
zihinsel durumdan söz ediĢi modernlik/post-modernlik çiftinin ikinci bir
anlamına iĢaret eder. Fransızcadaki modernité kelimesinin kullanımı,
modernliğin zamanın süreksizliği, gelenekten kopma duygusu, yenilik duygusu
ve Ģimdinin geçici, yüzergezer ve olumsal doğası karĢısında duyarlı olunmasına
yol açan modern hayatın bir niteliği olarak görüldüğü modernlik tecrübesine
iĢaret eder (Featherstone, 2005: 22-23).
Kohler (1977) ve Hassan‟a (1985) göre, “post-modernizm” terimi ilk
olarak Federico de Onis tarafından 1930‟lu yıllarda modernizme karĢı küçük
çapta bir tepkiyi anlatmak için kullanılmıĢtır. “Post-modernizm” terimi
6
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Rauschenberg, Cage, Burroughs, Barthelme, Fiedler, Hassan ve Sontag gibi
dönemim genç sanatçıları, yazarları ve eleĢtirmenlerince, müze ve akademide
kurumsallaĢmasından ötürü reddedilen “tükenmiĢ” yüksek modernizmin ötesine
geçen bir hareketi anlatmak üzere kullanılmıĢ ve 1960‟lı yıllarda New York‟ta
popülerlik kazanmıĢtır. Terim 1970‟li ve 1980‟li yıllarda mimaride, görsel
sanatlar ve sahne sanatlarında daha geniĢ bir kullanıma eriĢmiĢtir. Takip eden
yıllarda sanatsal post-modernizme iliĢkin teorik açıklamalar ve gerekçeler
arayıĢı post-modernlik konusundaki daha geniĢ tartıĢmaları içerecek Ģekilde
geniĢleyip Bell, Kristeva, Lyotard, Vattimo, Derrida, Foucault, Habermas,
Baudrillard ve Jameson gibi teorisyenlerin de ilgisini çekerek, Avrupa ve ABD
arasında hızlı bir Ģekilde yayılmıĢtır. Sanat bağlamında post-modernizm ile
ilintilendirilen merkezi özellikler Ģunlardır: Sanat ve gündelik hayat arasındaki
sınırların siliniĢi; yüksek kültür ve kitle kültürü/popüler kültür arasındaki
hiyerarĢik ayrımın çöküĢü; eklektizmi ve kodların harmanlanmasını destekleyen
bir üslup melezliği; parodi, pastiĢ, ironi, oyunculuk ve kültürün yüzeysel
“derinliksizliği”nin selamlanıĢı; sanat üreticisinin özgünlüğünün/dehasının
gözden düĢüĢü ve sanatın ancak yinelenmeden ibaret olabileceği varsayımı
(Featherstone, 2005: 28).
Her ne kadar günümüzdeki kavramsal anlamını içermese de, sanatta
“post-modern” sözcüğü ilk defa Ġngiliz ressam John Watkins Chapman
tarafından 1870 yılında kullanılmıĢtır. Chapman, Fransız izlenimci resimden
daha modern olan resim türünü tarif etmek için „postmodern resim‟ sözcüğünü
gündeme getirmiĢtir (Orkunoğlu, 2007: 129). Post-modernizm, en genel
tanımıyla, artık sanatta her Ģeyin keĢfedildiğini, bu sebeple, bir sanat eserinin
ancak o güne değin var olan unsurların sanatçının kiĢisel anlayıĢı içerisinde
birleĢtirilmesi yoluyla var olabileceği ilkesini savunur. Özellikle 20. yüzyılın
ikinci yarısında cereyan eden sosyo-politik geliĢmeler göz önüne alındığında,
post-modernizmi, KüreselleĢme (Globalization) olgusundan soyutlamak
mümkün değildir. Bir bakıma, post-modernizm, sanatın küreselleĢmesidir.
Uluslararası sanat müziğinin standart çalgılarını herhangi bir popüler müzik
veya etnik müzik çalgısıyla aynı grup içerisinde kaynaĢtıran, aynı zamanda
tonal, modal, polifonik, homofonik, atonal ve etnik tınılarla örülü bir müzik
yaratısı, bütünüyle post-moderndir. Bunun baĢlıca nedeni, ilgili çalıĢmada,
dünyanın farklı coğrafyalarından değiĢik unsurların tek bir potada eritilmesi,
dolayısıyla, “küresel bütünleĢme”, “küresel uyum” ve “küresel dayanıĢma”
anlayıĢıyla örtüĢen bir tavrın sergilenmesidir.
Müzikteki post-modern unsurlar, aynı eserde modern ve geleneksel
unsurlarla bir arda bulunabilir. Müzikteki modern ve modern öncesi biçimler,
sosyo-tarihsel geliĢimin aĢamaları ve üretimin belirli biçimleriyle bağlantılıdır.
Bu bağlamda müzik, birlikte var olan ya da etkileĢim içinde olan davranıĢ
(tutum) biçimini temsil eder (Manuel, 1995: 230). Paul Griffiths, Modern Music
and After (2010) baĢlıklı kitabında, 20. yüzyılın son on yılında ve 21. yüzyılın
7
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ilk on yılında müziğin geldiği noktanın, dinleyicide bir kimliklendirme
sorununu ortaya çıkarmıĢ olduğuna değinir. Griffiths‟e göre geçmiĢin
niteliklerinin yeniden incelenmesi, alıntılama veya geri dönüĢüm yoluyla eski,
yeni müziğin içine sızmıĢtır (Griffiths, 2010: 410). Post-modernizm
tartıĢmasının modası geçmiĢ terimleriyle ifade etmek gerekirse, “Tarih yoktur”
demek, tarihin hissini (ya anlamı ya da istikametini) garantileyen kuĢatıcı bir
büyük anlatı yoktur demektir (Zizek, 2011: 237). “Post-modernizm” tarihsel
deneyimin karıĢık çoğulluğunu yeni bir düzen içinde anlaĢılabilir kılan yeni bir
Ana-Gösteren iĢlevini görmüĢtür (Zizek, 2011: 306).
Béatrice Ramaut Chevassus, Müzikte Postmodernlik (2011) baĢlıklı
kitabında müzik ile post-modernlik arasındaki bağın müzikoloji açısından
incelenmesinin, 60‟lı yılların sonlarında ortaya çıkan ve post-modernliğin
estetik manifestoları olarak tutarlı sayılabilecek bazı eğilimler sayesinde
(avangart hareketlerin zayıflaması, geçmiĢ çizgisini unutma eğilimleri, köktenci
hareketlerin parçalanması, kullanılan malzemelerin çeĢitliliği ve birbirine
uymazlığı) geçerlilik kazandığına değinir. Bu sözcük (post-modern), kavramsal
anlamıyla bütünleĢik bir Ģekilde, ilk kez Avrupa‟da Jean François Lyotard‟ın
1979 tarihli La condition postmoderne (Post-Modern Durum) adlı kitabında
görülür ve sonra Avrupa‟da kullanımı yaygınlaĢır. En temel çizgilerinden biri
de eklektik olmasıdır. Lyotard‟ın tanımladığı Ģekliyle; “En sadeye indirgenirse
„post-modernlik‟ zorlayıcı görüĢlere olan inancın yitirilmesidir.” Bir bilgiyi
haklı ya da yasal göstermek isteyen, bütünü kavramaya yönelik bir anlayıĢa
olan inancın yitirilmesi demektir bu. Antoine Compagnon, bu durumu
“Bütünlük, denge, arılık –ki bunlar modernliğin temel öğeleriydi– anlayıĢına
karĢılık post-modernlik, anlam belirsizliğini, çoğulluğu, çok-biçemliliği
değerlendirir” saptamasıyla özetlemiĢtir (Ramaut Chevassus, 2011: 10-11, 13,
15).
Ramaut Chevassus, Umberto Eco‟nun“Post-modernliğin modernliğe
karĢı verdiği yanıt geçmiĢin yıkılamayacağı, çünkü yıkılırsa her Ģeyin suskuya
dönüĢeceği düĢüncesinden yola çıkarak geçmiĢe, öyle safdilcesine değil, ama
belki biraz mizah taĢıyarak bakılabileceği” görüĢünü savunduğunu dile getirir
(Ramaut Chevassus, 2011: 17). Alıntı belleğimizi harekete geçirmektedir; bu
yol da post-modernliğin en belirgin özelliğidir; aynı zamanda onu gözlemenin
bir yoludur. Alıntılama, neo-klasik değiĢte zaten kullanılmaktaydı ama postmodern çerçevede tümden ön plana çıkmıĢtır (Ramaut Chevassus, 2011: 41).
Kolaj kavramı alıntının daha bir geniĢçesi olarak kullanılmaktadır, bir bakıma
yazılıĢı yeniden yazmak gibidir. Post-modern üslupta esas müzikle alıntılanan
müzik arasındaki uyuĢmazlık artık söz konusu olamaz. Kolaj, modernliğin bir
aracı olduğu gibi post-modernliğin de aracı olur (Ramaut Chevassus, 2011, s.
46). AnlaĢılmaya yönelik müzik yapma düĢüncesi, salt post-modern bir davranıĢ
değilse de bu akımın en belirgin özelliğidir; pek fazla zaman aĢımı olamadan
dinleyicisiyle buluĢmak isteyen bir müziktir bu (Ramaut Chevassus, 2011: 74).
8
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Ramaut Chevassus, bugün post-modern gelenek anlayıĢının teknik bakımdan
çoğunlukla alıntı ve kolaja dayandığını söyler ve geriye bakıĢın postmodernliğin en tartıĢılmaz göstergesi olduğunu belirtir. Post-modernizm hiçbir
görüĢü savunmamıĢtır, polemiğe de yanaĢmamıĢtır, çünkü ne olursa olsun her
Ģeyi içinde eriteceğine inanmıĢtır. Aynı yazarlara göre, sanatın tüketim
maddeleri mertebesine indirgenmesi pek de yeni bir Ģey değildir. Bu da kültür
ve alt-kültür sorunu olarak karĢımıza çıkmaktadır. ĠletiĢim çağı –ki postmodernlik bu demektir– eğer çağrıĢtırılan göndermeler dinleyiciler tarafından
algılanmıyorsa boĢa giden bir iletiĢim haline gelmiĢ olur, özellikle göndermeler
baĢka öğelerle desteklenmemiĢse. Post-modern üretim, konserler, plaklar,
radyolar yoluyla yayılmadan çok önce endüstri sonrası üretim ve tüketim
toplumu zihniyetiyle yola çıkmıĢtır (Ramaut Chevassus, 2011: 102, 103, 104).
Post-modernizmle birlikte, ciddi müzikte tonalite anlayıĢı yeniden
gündeme gelmiĢtir, oysa modern akımın temsilcileri tonalitenin artık ölmüĢ
olduğunu çoktan öne sürmüĢlerdir. Post-modernizmde tonalite, gerçekten
yepyeni bir anlayıĢ içinde, salt bir tını olarak ele alınmıĢtır. Kendisine yabancı
kalan öğeleri de içinde barındırabilen ama kendi gücünü ortaya koyabilen bir
yol olarak tonalite ciddi müzik çerçevesine yeniden girmiĢtir. Ġçinde yerel
elemanları da taĢıyan yepyeni kozmopolit bir oluĢum ortay çıkmıĢtır; oysa
modernlikte halk müzikleri, özellikle tonal ve modal yapıları gereği, tümden
devre dıĢı bırakılmıĢtı. Bu yeni uygulamada sadece ezgisel ve ritmik yönüyle
değil, halk müziklerinin tınısal yönleriyle, tavırlarıyla, genel havasıyla ve
gerektiğinde bunların kök bağlarını yok ederek (Kagel), kimi kez de bunlara
tam sadık kalarak (Takemitsu) geliĢen bir alan ortaya konmuĢtur. Bütün amaç,
ya çok kesin, tanıdık bir mesaj vererek ya da belirsiz, karmaĢık, baĢka deyiĢle,
bütün içinde kaybolan bir ses kalabalığıyla dinleyiciye Ģu ya da bu yolla
ulaĢmaktır. Bu müziklerin tümü çalınmak ve dinlenilmek için yaratılmıĢtır ve
herkesin kendi taĢıdığı bir müzik geçmiĢi olduğu gerçeğinden hareketle
bireylerin sahip olduğu müzik mirasının ses boyutunda var olması bilincini
taĢımaktadır (Ramaut Chevassus, 2011: 104-105-106).
20. YÜZYIL ULUSLARARASI SANAT MÜZĠĞĠNDE AKIMLAR
20. yüzyılda uluslararası sanat müziğinde var olan akımlar özellikleri
bakımından oldukça çeĢitlidir. 20. Yüzyıl kompozitörlerinin bir kısmı
yaratılarında sadece tek bir akıma bağlı kalmıĢ, baĢka kompozitörler ise farklı
akımlar ile deneyimlemelerde bulunmuĢtur. Eserlerinde genellikle neo-klasik
bir tutum sergileyen Stravinsky‟nin, kariyerinin son yıllarında 12-ton müziğine
yönelmesi ya da integral-serializmin katı kurallarından taviz vermeyen
çalıĢmalarıyla tanınmaya baĢlayan Stockhausen ve Boulez‟in yaratı sürecinin
ileriki yıllarında serializm ile rastlamsallığı birleĢtirme çabaları bu durumun en
belirgin örnekleri arasında yer almaktadır. Empresyonizm, Neo-klasisizm, Neoromantizm, Ekspresyonizm, Serializm, Ġntegral-Serializm, Aleatori - ġans
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Müziği / BelirlenmemiĢlik, Minimalizm, Pluralizm/Polistilizm/Eklektisizm 20.
Yüzyılda uluslararası sanat müziğinde yer alan baĢlıca akımlardır.
Empresyonizm: 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl baĢlarında Fransa baĢta
olmak üzere Avrupa‟da ortaya çıkmıĢ ve baĢlangıç noktasında motivasyonunu
empresyonist resim sanatından almıĢtır. Empresyonist resim, dıĢ dünyadaki bir
objenin anlık olarak içselleĢtirilerek algılanması ilkesi üzerine kuruludur. Müzik
alanında ilk olarak Debussy‟nin 1887 tarihli Printemps adlı eseri için kullanılan
terim, daha sonra Ravel, Dukas ve Ibert‟in benzeri stildeki çalıĢmaları için de
kullanılmıĢtır. Empresyonist müzik, bir Ģekilde görsellikle – resim sanatı –
ilintilidir. Bir anlamda, müzik, görsel olan resim sanatının iĢitselleĢtirilmiĢ
halidir; amacı dinleyicide görsel izlenimler uyandırmaktır. Bu sebeple,
empresyonist müzikte, armonik/tınısal renkler ve etkiler, melodilerden çok daha
önemlidir. Kullanılan armoni çoğu zaman iĢlevsel (fonksiyonel) değildir,
akorlar klasik armonideki iĢlevlerinden soyutlanmıĢ, çoğunlukla renk olarak
kullanılmıĢtır. Örneğin, bir suni yedili (Mm7, mM7, vb.) akoru önceden
hazırlanıp çözülmez, herhangi bir derece üzerinde serbestçe kullanılır. Bu
bağlamda, armoni ve tınısal bir araç olan orkestrasyonun müzikteki iĢlevi, fırça
darbelerinin resimdeki iĢlevine benzer. Ġlk izlenimci kompozitör olarak kabul
edilen Debussy, eserleri için seçtiği baĢlıklarla (örneğin IMAGES), müziği için
görsel konulardan ilham aldığını ve dinleyicinin de aynı kaynaktan ilham
almasını yeğlediğini göstermektedir (Griffiths, 1996: 95-96).
Neo-klasisizm: 18. yüzyıl (Klasik dönem) ve öncesinin (Rönesans ve
Barok Dönemler) estetik ve müzikal değerlerinin müzik alanında yeniden
uyanıĢıdır. Senfoni, süit gibi eski müzik formlarına, türlerine ve biçemlerine
dönüĢ, Rönesans-Barok tarzı kontrpuan yazısının ve 18. yüzyıl müziğinin sade
homofonik dokusunun, bilinçli ya da bilinçsiz bir ironik yaklaĢımla ele alınan,
yeni bir anlayıĢla tekrar kullanıma girmesi bu akımın en önemli
özelliklerindendir. Neo-klasisizm, Birinci ve Ġkinci Dünya SavaĢları arasında
yaygınlaĢmıĢ ve birçok kompozitör tarafından benimsenmiĢtir. Prokofiev‟in
Klasik Senfoni’si ve Stravinsky‟nin Pulcinella‟sı ilk neo-klasik örnekler olarak
kabul edilir. Neo-klasisizm, organize bir hareket olmaktan daha çok, estetik bir
yaklaĢım olarak var olmuĢtur. Darius Milhaud, Francis Poulenc, Maurice Ravel,
Dmitri Shostakovich, Arthur Honegger, Bohuslav Martinu, Paul Hindemith,
Max Reger, Bela Bartok, Aaron Copland, Jean Françaix, Roy Harris, Walter
Piston, Virgil Thomson gibi kompozitörler, neo-klasisizm akımının estetik
değerlerini özümseyerek eserlerinde kullanmıĢlardır (Griffiths, 1996: 126-127).
Neo-romantizm: BaĢlangıçta, 19. yüzyılın en sonlarında ve 20. yüzyılın
ilk yarısında yazılan ve Romantik müziğin değerlerini yücelten eserler için
kullanılan “neo-romantizm” kavramı, 1950‟li ve 60‟lı yılların ardından,
avangart modernizmin estetik ve teknik değerlerini reddederek, duygusal
ifadenin ön planda tutulduğu romantik üslupta çalıĢmalar yapan kompozitörleri
ve bu stildeki eserleri tanımlamak için tekrar kullanıma girmiĢtir. “Neo10
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romantizm” kavramı, terminolojik ve etimolojik bakımlardan tartıĢmalı bir
konudur. Buna rağmen, 20. yüzyılın birinci ve ikinci yarısında neo-romantik
stilde eserler veren kompozitörleri listelemek mümkündür. Yüzyılın ilk yarısı:
William Walton, Charles Ives, Virgil Thomson, Michael Tippett, Dimitri
Shostakovich, Gustav Holst, Samuel Barber, Benjamin Britten. Yüzyılın ikinci
yarısı: George Rochberg, Hans Werner Henze, Krzysztof Penderecki, David
Del Tredici, John Corigliano.
Ekspresyonizm: Birçok akımda olduğu gibi, ilk olarak resim sanatında
kendine yer bulmuĢtur. Gerçek yaĢamda var olan objelerin, sanatçının
çevresindeki olayları ve kendi içsel düĢüncelerini vurgulayarak yansıtmak
amacıyla deforme edilmiĢ haliyle betimlenmesi ilkesine dayanır.
Ekspresyonizm, empresyonizm‟in aksine, içselleĢtirmek yerine dıĢsallaĢtırmak
yönünde hareket eder ve öznesi modern insanın ruh halidir. YalnızlaĢmıĢ, tam
olarak anlayamadığı güçlerin elinde çaresiz kalmıĢ, içsel çatıĢmalar yaĢayan,
gerginlik, endiĢe ve korku gibi bilinçaltı dünyasının tüm negatif etkilerine yenik
düĢmüĢ bir varlıktır modern insan. Arnold Schoenberg ve öğrencisi Alban Berg,
bu estetik yaklaĢımın müzik alanındaki temsilcileridir. Schoenberg, Erwartung,
Die Gluckliche Hand ve Pierrot lunaire adlı eserlerinde, Ģairin içsel
duygularını dıĢa vurmak adına, abartılı görsel öğeler ve sprechstimme olarak
tanımlanan abartılı sözsel tonlamalara yer vermiĢtir (Grout – Palisca, 2001: 715716).
Serializm: Bir notalar dizisi ve varyantlarının kullanıldığı kompozisyon
tekniğidir. Her ne kadar bir diziyi 12 sesten daha az sayıda sesle oluĢturmak
mümkünse de, “serializm” kavramı tarihsel süreç içerisinde 12-perde tekniği ile
eĢ tutulmuĢtur. Bu teknikte, dizi, bir oktav içerisinde yer alan on iki adet yarım
perdenin ait olduğu tonal kontekstten ve hiyerarĢiden soyutlanarak, her bir
perdenin eĢit değer taĢıdığı bir sıra halinde düzenlenmesiyle oluĢturulur. Her bir
yarım ses (örneğin, Do diyez notası), 12-perdelik dizi bitmeden sadece bir kez
duyulabilir ve diziyi oluĢturan notalar eserde baĢtan sona sırasıyla kullanılır.
Dizi,
transpozisyonlar,
geri-okunuĢ
(retrograde),
çevrim/ayna
(inversion/mirror)
ve
çevrimin/aynanın
geri-okunuĢu
(retrogradeinversion/mirror) gibi farklı Ģekillerde çeĢitlendirilir. Ana dizi ve varyantları,
kompozitörün bir eseri yazmadan önce, hareket noktası olarak Ģekillendirdiği
temel malzemedir. Kompozitör, bu malzemeyi polifoni, homofoni, puantilizm
ve benzeri gibi farklı dokular içinde kullanma özgürlüğüne sahiptir. Arnold
Schoenberg tarafından geliĢtirilen bu sistem, öğrencileri Alban Berg ve Anton
Webern tarafından kullanılmıĢtır (Griffiths, 1996: 163, 185). Anton Webern‟in
12-perde tekniğini iĢleyiĢ tarzı, Romantik jestler ve dokularla örülü 12-perde
eserleri veren Schoenberg ve Berg‟in anlayıĢından oldukça farklıdır.
Yapıtlarının aĢırı kısalığı, dıĢ görünüĢlerindeki aĢırı yalınlık, uzun ve dalgalı
yatay ezgi hatlarını reddeden puantilist (noktacı) doku kullanımı, tınısallığa
verilen önem, bu farklılığın baĢlıca sebepleridir.
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“Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın sonundan bu yana, çeyrek yüzyıla yakın bir
süreyle, Avrupa ve Amerika‟da genç kompozitörlerin en çok örnek aldıkları
kompozitör Webern olmuĢtur. Webern çağının artık tarihe karıĢmaya baĢladığı
günümüzde bile bestecilik alanı, Webern‟in özgün olmayan kopyalarıyla
doludur. Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen ve Luigi Nono gibi, Webern‟den
aldıklarını kendi kiĢilikleri içinde eritmeye çalıĢanlar ve sonra yeni yollara
yönelenler pek azdır” (Mimaroğlu, 1995: 151).
Ġntegral-Serializm: Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın trajik kayıpları sonrasında
oluĢan travmaya ve kültürel izolasyona bağlı olarak, Avrupalı genç-kuĢak
kompozitörler kültürel miraslarına karĢı derin bir tepki duyar hale gelmiĢlerdir.
Onlar için geleneksel Avrupa müziği, geçmiĢten gelen sosyal ve siyasal
fiyaskoların içinden çıkılmaz bir görünümüydü. Genç-kuĢak kompozitörler,
Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın tahribatlarının bertaraf edilerek daha iyi ve yeni bir
dünya düzeninin yaratılması çabasında, yeni bir müzik anlayıĢının oldukça
önemli bir iĢleve sahip olacağına inanmaktaydı. Bu arayıĢta, Fransız Pierre
Boulez ve Alman Karlheinz Stockhausen, sadece diziyi oluĢturan aralıkların
değil, aynı zamanda ritim, ses geniĢliği, artikülasyon, nüans gibi tüm müzik
unsurlarının dizisel uygulamaya dahil edilmesini savunmuĢtur. Adı geçen
kompozitörleri teorik boyutta esinlendiren iki önemli unsur Messiaen‟ın ses
dizileri ile ritim oluĢumları arasındaki iliĢkileri kullandığı Quatre Études de
Rythme2 adlı solo piyano eserinin Mode de valeurs et d'intensités3 baĢlıklı
ikinci bölümü ve Anton Webern‟in 12 ton dizisini oluĢturan notaları izole
olarak kullandığı puantilist (noktacı) müzik dokusudur. Sonuç olarak, ortaya
çıkan bu yeni teknik, integral-serializm olarak adlandırılmıĢtır. Bu teknikte, 12
ton dizisi içerisinde yer alan her bir perde, kendisine atanmıĢ belirli bir ritmik
değere, ses alanına, nüansa ve artikülasyona sahiptir. Kısaca, müziğin tüm
parametreleri serialize edilmiĢ yani diziselleĢtirilmiĢtir (Morgan, 1991: 338).
Boulez'in, iki piyano için Structures ve Stockhausen'ın Kontrapunkte adlı
eserleri bu teknikle yazılmıĢ ilk ve en önemli eserlerdir. Webern ve onun
modelini geliĢtiren Avrupalı kompozitörlerin çalıĢmaları sonucunda, neredeyse
tamamı küçük çalgı kombinasyonlarından oluĢan, oldukça rasyonel temellere
bağlı, puantilist olayların ve dokunun önemini vurgulayan yüzlerce dizisel eser
yazılmıĢtır. Sonuç olarak, Avrupa diziselciliği önemli bir yükseliĢ ve yenilik
kazanmıĢtır (Salzman, 1974: 6-7).
Aleatori - ġans Müziği / BelirlenmemiĢlik: Her ne kadar etimolojik ve
semantik bakımlardan çok doğru olmasa da, Türkçe de “Rastlamsal” ya da
“Rastlantısal” sözcükleri, “Aleatori - ġans Müziği / BelirlenmemiĢlik”
kavramlarını tanımlayan bir üst baĢlık olarak kullanılmaktadır. Latince kökenli
olan aleatory sözcüğü “zar” anlamına gelen “alea” kök-sözcüğünden
2
3

Quatre Études de Rythme: Dört Ritmik Etüd.
Mode de valeurs et d'intensités: (Ritmik) Değerler ve Yoğunluklar Modu.
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türetilmiĢtir ve Türkçedeki anlamı “zar atıĢına bağlı” (Ģansa-bağlı) olarak
tanımlanabilir. Buna göre, aleatorik müzik, „Ģansa bağlı müzik‟ veya „Ģans
müziği‟ anlamına gelmektedir. ġans, kompozitörün icracılar yoluyla bilinçli
olarak Ģans olaylarına ve seçime yer verdiği müzik için kullanılan bir sıfattır.
1950‟lerin baĢlarında Ģans iĢlemlerini kullanmaya baĢlayan ve müziğini bir Zen
prensibi olan amaçsızlığı izleyerek Ģans olgusu etrafında biçimlendiren John
Cage bu yaklaĢımın öncüsü ve en önemli temsilcilerindendir. 1951 tarihli Music
of Changes adlı eserin tasarım sürecinde John Cage, Antik Çin Kehanetler
Kitabı I Ching‟de tarif edilen sistemi takip ederek, kompozisyonun bileĢenlerini
gösteren (süreler, tempolar, dinamikler) yirmi altı geniĢ çizelge kullanmıĢtır.
Kırk üç dakika süren Music of Changes, aslında, çok sayıda yazı-tura atıĢının
dayandığı fikirden baĢka bir Ģey değildir (Cope, 1993: 135-136).
„Müzikte belirlenmemiĢlik,‟ kompozitörün, çalıĢmasının bazı öğelerini
bilinçli olarak tamamlanmamıĢ bırakmasıdır. Sesler, tınılar, ritimler, biçimsel
yapı, doku, eserin seslendiriliĢini gerçekleĢtirecek olan kiĢi(ler), çalgı(lar) veya
ortam(lar) ve eserin seslendirileceği mekân bile belirlenmemiĢ bırakılan
unsurlar arasında yer alabilir. Sonuç olarak, kompozitörün açık bıraktığı
unsurlar, gene kompozitörün çizdiği sınır içerisinde, baĢka bir belirleyici öğe
tarafından performans öncesinde ya da performans sırasında belirlenir. Amaç,
seslerin kendi baĢlarına var olmasına izin vermek, onları kompozitörünün
kontrolünden kurtarmaktır (Cope, 1993: 136). Cage‟in fikirleri kendi ülkesi
BirleĢik Devletler‟de Morton Feldman ve Earl Brown tarafından süratle
benimsenmiĢ, ayrıca, Avrupa‟da integral-serializmin öncüleri olan Boulez,
Stockhausen ve Polonyalı kompozitör Lutosławski tarafından da belirli bir
dereceye kadar kullanılmıĢtır.
Stokastik Müzik: Müzikte belirlenmemiĢlik ve Ģans kavramlarının
kullanımıyla ilintili olan fakat belirlenmemiĢliğin matematiksel modeller
(örneğin, olasılık kuramı) aracılığıyla “yönetildiği” bir besteleme tekniğidir. Bu
müzik, mikro düzeyde belirsiz olmasına karĢın, makro düzeyde matematiksel
formüller kullanılarak biçimlenmektedir. Yunan asıllı Fransız kompozitör,
matematikçi ve mimar Iannis Xenakis‟in 1963 tarihli Formalised Music adlı
kitabında bir besteleme modeli olarak ortaya konmuĢ, kompozitörün kendisi ve
sonrasında baĢka kompozitörlerce kullanılmıĢtır. Matematiksel hesaplamaların
yapılmasında ve modellerin müziksel parametrelere dönüĢtürülmesinde
bilgisayarlardan önemli ölçüde yararlanılmıĢtır. Kullanılacak materyalin
algoritmalar aracılığıyla belirlendiği bu besteleme tekniğinde, form, birbirleriyle
ilintili ses gruplarının zamansal manipülasyona uğrayan etkileĢimleri sonucunda
oluĢmaktadır. Diğer bir anlatımla, stokastik müzik, temel müziksel motiflerin
geliĢtirilmesi fikrinden çok uzaktır; zaman, tını ve tını kitlelerinden oluĢan doku
kavramları ağırlıklı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu özelliğiyle “doku müziği”
(Ġng. textural music) olarak bilinen teknik ile benzeĢimler sergilemektedir
(Hoffmann, "Xenakis, Iannis." Grove Music Online).
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Doku Müziği: Melodi, armoni, ritim gibi unsurların geleneksel anlamda
kullanılmadığı, müziğin biçimsel ve dramatik yapısının tınısal-dokusal renkler,
artikülasyonlar ve dinamikler (nüanslar) gibi öğelerden hareketle oluĢturulduğu
bir modeldir. Tını ve tını bileĢimlerinden oluĢan ses kütlelerinin ön plana
çıkması, geleneksel çalgılardan geleneksel olmayan seslerin elde edilmesi
ihtiyacını doğurmuĢ, dolayısıyla yeni çalıĢ tekniklerine ve bununla ilintili olarak
grafik notasyon olarak adlandırılan yeni bir notalama sistemine yönelinmiĢtir.
Yukarıda adı geçen Xenakis dıĢında, Polonyalı kompozitör Krzysztof
Penderecki (d. 1933) ve Macar kompozitör György Ligeti (d. 1923 – ö. 2006),
doku müziğine yönelen isimler arasında en bilinenleridir. Penderecki ile
Ligeti‟nin doku müziği kavramını ele alıĢı ayrıntılar temelinde farklılıklar
göstermektedir. Örneğin, Penderecki için dokusal kütleyi oluĢturan ayrıntılar
bireysel olarak bir karakter sergilemek zorunda değildir, kompozitör için önemli
olan, bireysel ayrıntıların bütüne hizmet etmesidir. Ligeti‟nin yaklaĢımında ise
durum farklıdır; bireysel ayrıntılar bütüne hizmet ettiği kadar kendi içinde de
yatay bir kimliğe sahiptir. Kompozitörün birçok eserinde, tınısal kütleler,
içerisinde mikrotonlar (çeyrek-sesler) barındıran cümlelerin linear bir anlayıĢla
üst üste bindirilmesinden oluĢmaktadır, “kontrapuntal imitasyon” Ligeti‟nin
sıklıkla baĢvurduğu bir yöntemdir. Sonuç olarak, Penderecki anti-polifonik bir
tarz benimserken, Ligeti ise polifonik teknikleri tını kütlelerini oluĢturmakta
önemli bir araç olarak kullanmıĢtır (Grella-Możejko, 1997: 203).
Minimalizm: 1960‟lı yıllarda, La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich
ve Philip Glass‟ın aralarında bulunduğu bir grup Amerikalı kompozitör,
kendilerini en temel müzikal elementlerle sınırlayarak üretme konusunda
arayıĢa girdiler. O ana değin, çoğu Amerikalı meslektaĢları gibi John Cage‟in
etkisinde olan bu kompozitörler, Batı müziğini, artık ağırlık yaratan geleneksel
ve modern bağlarından arındırarak, sıfırdan baĢlamak gerekliliğine
inanmaktaydılar. Bu arayıĢla baĢlattıkları hareket “müzikte minimalizm” olarak
adlandırılmıĢtır (Morgan, 1991: 423-424). Minimalizm, aynı zamanda, dizisel
ve aleatorik müziğin aĢırı karmaĢıklığına bir tepki olarak ortaya çıkmıĢtır.
YaĢanan kitlesel göç hareketleri sonucunda Kuzey Amerika‟da sıklıkla
duyulmaya baĢlayan Asya müziği, 1960‟lı yıllardan itibaren minimalizmi
etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Hint ragalarının kontrollü
doğaçlamaları, değiĢken ritmik birimleri, mikrotonal aralıkları, ezgisel-armonik
pedal sesleri (drone), Java-Bali gamelan müziğinin tekrarlanan motifleri,
transsal ve tefekküre yönelik karakteri, minimal müzik üzerinde oldukça
Ģekillendirici unsurlar olmuĢtur. Özellikle, gamelan müziğinin sofistike
yapısının, basit bir ritmik-melodik kalıbın manipüle edilerek biçim değiĢtiren
tekrarlarından oluĢması fikri, minimal kompozitörleri oldukça etkilemiĢtir
(Grout – Palisca, 2001: 777). Uyumlu (Ġng. consonant) armoni, motif tekrarı,
tekrarlar sırasında motiflerin geliĢimi ve baĢkalaĢımı, aynı motifin farklı
çalgılarda eĢ-zamanlı icrası sırasında kademeli olarak senkron kayması (fazkaydırma: Ġng. phase-shifting), yavaĢ armonik ritim (bir akorsal yapıdan
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diğerine, örneğin, 12 ölçü sonra geçiĢ) ve ĢaĢmayan motorik tempo, minimal
müziğin en karakteristik özelliklerindendir. Young, Riley, Reich ve Glass
tarafından baĢlatılan bu hareketin sonrasında, gene Amerikalı John Adams ve
Avrupa‟dan Louis Andriessen, Karel Goeyvaerts, Steve Martland, Henry
Gorécki, Avro Pärt ve John Tavener gibi kompozitörler de minimal özellikler
barındıran bir tarz benimsemiĢlerdir.
Pluralizm/Polistilizm/Eklektisizm (Çoğulculuk/Çok-Stilcilik/Seçmecilik):
Pluralizm, Polistilizm ve Eklektisisizm sözcükleri etimolojik olarak farklı
anlamlar içerse de, semantik bakımdan, özellikle müzik alanında, birbirleri
yerine kullanılan kavramlardır. Her üç kavram da, sanatçının, dogmatik bir
yaklaĢımdan kaçınarak, tarihsel süreç içerisinde var olmuĢ, ya da günümüzde
farklı bir kültüre veya felsefi düĢünceye ait unsur ya da unsurları aynı çalıĢma
içerisinde kullanması ilkesine dayanır. Bu yaklaĢım, aralarında ortak yönler
taĢımayan farklı unsurların tek bir eserde uyum içinde varoluĢudur ve
modernizmin “tarih geri döndürülemez Ģekilde daima ileriye doğru ilerler”
inancına yönelik bir karĢı tez oluĢturur. Alfred Schnittke, George Rochberg,
Sofia Gubaidulina, Lucas Foss, Luciano Berio, John Zorn, David Del Tredici,
George Crumb, Peter Maxwell Davies‟in eserleri çoğulcu estetik içermektedir
(Grout – Palisca, 2001: 781).
SONUÇ
Uluslararası sanat müziğinde, 20. yüzyılın ilk yarısında baskın olan
akımlar olan empresyonizm, neo-klasisizm, neo-romantizm ve ekspresyonizm,
genellikle “modern” olarak tanımlanmaktadırlar. Ġçinde deneysellik barındıran
ve yeni müzik kuramları çerçevesinde biçimlenen empresyonizm ile serbest
atonal ve serial ilkeleri benimseyen ekspresyonizm akımları, her ne kadar
estetik boyutta birbirlerinden farklılıklar gösterseler de, modernizmin
dinamikleriyle hem düĢünsel hem de teknik anlamda örtüĢürler. Ancak,
günümüz perspektifinden değerlendirildiğinde, bu akımlar arasında yer alan
neo-klasisizm ve neo-romantizm akımlarının, zamanına ters düĢercesine,
aslında post-modern öğretiyle ne kadar bütünleĢtiği anlaĢılmaktadır. Öyle ki, bu
bütünleĢme sadece düĢünsel boyutta değil, aynı zamanda müziksel boyutta
gerçekleĢmektedir. Tarihsel süreç içerisinde her ne kadar “modern dönem”
içerisinde yer alsalar da, her iki akım, geçmiĢin değerlerini yıkma çabası
gütmemiĢ, aksine, geçmiĢin değerlerini zamanın koĢulları içerisinde yeniden ele
alarak yüceltmiĢtir. Bu durum, post-modernist düĢüncenin modernizmden önce
var olduğunu, post-modernizmin modernizmi yıkan değil, onu da kendi
bünyesine entegre ederek yeni bir oluĢum yaratan bir düĢünce sistematiği
olduğunu doğrulamaktadır.
Pek çok gözlemcinin belirttiği gibi, post-modernlik modernliğin aĢılmıĢ
değil gerçekleĢmiĢ halidir. Post-modern evrende, modern-öncesi “artıklar”
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tamamen sekülerleĢmiĢ, bir modernleĢmeye doğru ilerleme sürecinde aĢılacak
engeller olmaktan çıkmıĢ ve hiçbir soruna mahal vermeden çok kültürlü küresel
evrene dâhil edilecek Ģeylere dönüĢmüĢtür. Bu anlayıĢa göre tüm gelenekler
hayattır, ama dolayımlanmıĢ “doğallıktan çıkmıĢ” bir biçimde, yani sahici
yaĢama Ģekilleri olarak değil, özgürce tercih edilmiĢ “yaĢam tarzları” olarak var
olmaktadır (Zizek, 2011: 348). Modernizm ile post-modernizm arasındaki
karĢıtlık basit bir artsüremliliğe indirgenemez; hatta post-modernizmin,
zamansal olarak olmasa da mantıksal olarak, bir anlamda modernizmden önce
geldiğini söylemek mümkündür (Zizek, 1999: 195). Post-modernlik olayının
çıkıĢından yirmi yıl sonra bile bundan etkilenmeyen kompozitörlerin ve
müziklerin de halen var olduğu yadsınamayacak bir gerçektir. Burada asıl
sorun, daha sonra, post-modernlikle iliĢkili bütün kompozitörler arasındaki ince
farkları ya da dünyaları ayırt etme sorunu olarak karĢımıza çıkmaktadır
(Ramaut Chevassus, 2011: 100).
Post-modernizm sorusuna verilecek en genel ve kısa yanıt Ģudur: Postmodernizm, modernizmden hem radikal bir kopuĢ, hem de onun devamıdır.
Post-modernizm, hem radikal hem de muhafazakârdır. Birey, kimlik, kültür
alanında radikal, sistemi değiĢtirme alanında muhafazakârdır. Politik bakımdan
muhalif, ekonomik bakımdan iĢbirlikçidir. Sorular sorma yönünden zengin,
gerçek cevaplar verme açısından yoksuldur (Orkunoğlu, 2007: 20). Postmodernizmin „akla saldırı‟ olduğunu vurgulayan Habermas, akla saldırıyı temel
alan post-modern düĢüncenin kaynağının Nietzsche olduğunu belirtir. Alman
filozofu Habermas, post-modernizmi, yeni- muhafazakârlık olarak
değerlendirmektedir. Habermas‟a göre post-modernistler, modernitenin
özgürleĢtirici teorilerine ve değerlerine saldırmaktadırlar (Orkunoğlu, 2007:
112).
Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın trajik kayıpları sonrasında oluĢan travma
sonrasında Avrupalı genç-kuĢak kompozitörlerin kültürel miraslarına karĢı
duyduğu derin tepki sonrasında geliĢen ve biçimlenen integral-serializm akımı,
modernizm / post-modernizm antinomisinde oldukça özel bir yere sahiptir.
Ġntegral-serialist kompozitörler, post-modernist söylemle birebir örtüĢürcesine,
dönemin uluslararası sanat müziğini geçmiĢten gelen sosyal ve siyasal
fiyaskoların bir sonucu olarak tanımlamıĢlardır. Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın
tahribatlarının giderilerek daha iyi ve yeni bir dünya düzeninin yaratılması
çabasında yeni bir müzik anlayıĢının oldukça önemli bir iĢleve sahip olacağına
inanan Avrupalı genç kompozitörler, bu söylemleriyle bir anlamda post-modern
felsefenin müzik alanındaki manifestosunu yazmıĢlardır. Ne var ki, ortaya çıkan
sonuç bu manifestoyla birebir ters düĢmüĢ, uygulamada var olan çalıĢmalar,
hem teknik, hem müziksel hem de felsefi boyutlarda modernist düĢünceyi
savunur bir nitelik kazanmıĢtır. Dizisel (serial) bir yapı içerisinde biçimlenen
tek bir ilkenin müziğin tüm parametrelerine sıkı sıkıya uygulanması, çoğulcu
yaklaĢımdan kaçınılması ve tarihsel bilincin reddedilmesi itibariyle değil
16
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modernizmin, “yüksek-modernizm” olarak tanımlanabilecek daha da radikal bir
tavrın en belirgin örnekleri ortaya konmuĢtur. Bu nedenledir ki, aynı
kompozitörler uygulamada kendi söylemleriyle zıt düĢtüklerinin farkına
varmıĢlar, bir süre sonra bu anlayıĢı kademeli olarak terk ederek yeni yöntemler
arayıĢına girmiĢlerdir.
Aleatori - ġans Müziği / BelirlenmemiĢlik baĢlıkları altında tanımlanan
akım, hem müziksel, hem estetik hem de felsefi anlamlarda post-modernizmin
söylemiyle bütünleĢen bir yapı sergiler. Müzikal boyutta, bu akım, integralserializm‟in modernist-kontrolcü sistematiğine bir tepkidir. “Bir müzik eseri
kompozitörünün mutlak kontrolünden bağımsız olmalı, kendi baĢına var
olabilmelidir” görüĢünü savunur. Ġçinde Ģans ve belirlenmemiĢlik unsurlarına
yer vermesi, aynı zamanda bu unsurların Uzak Doğu felsefesinden ödünç alınıĢı
(I Ching, Antik Çin Kehanetler Kitabı) itibariyle kültürlerin etkileĢimi ve
küreselleĢme olgularına da gönderme yapar ki bunlar post-modern düĢüncenin
en temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Ġçinde aleatorik unsurlara yer veren
müzik eserlerinin çoğunda modern besteleme tekniklerin de yoğun olarak
iĢlendiği gözlemlenmektedir, bu nedenle kimi müzikbilimciler bu akımı
modernizm çerçevesinde ele almıĢlardır. Ne var ki bu, önceden de tartıĢıldığı
üzere, post-modernizmin doğasına aykırı değildir. Unutulmamalıdır ki, postmodernizm, modernizme karĢı olduğu kadar, birçok farklı boyutta onun devamı
niteliğindedir.
Stokastik Müzik ve Doku Müziği olarak adlandırılan diğer iki akım ise,
amacı, yöntemi ve varılan sonuç itibariyle müzik kompozisyonuna ve icrasına
dair geleneksel kalıplardan radikal bir Ģekilde ayrılmakta, dolayısıyla müzikte
modernizm anlayıĢının ilkeleriyle birebir uyuĢmaktadır. Her iki yaklaĢım da,
felsefi, teknik ve müziksel bakımlardan geçmiĢe ve çoğulculuğa dair unsurlara
bilinçli olarak uzak durmuĢ, bu bağlamda post-modernist söylem ile zıt
düĢmüĢtür.
Müzikte minimalizm akımının tartıĢma götürmeyecek Ģekilde postmodern olduğu konusunda müzikbilimciler fikir birliği içerisindedirler. Bunun
baĢlıca sebebi, ister düĢünsel ister müziksel boyutta olsun, minimalizm‟in postmodern felsefenin bütün bileĢenlerini içermesidir. Müzikte modernizm taraftarı
görüĢleriyle bilinen Mimaroğlu (1995)‟nun minimalizm için estetik bağlamda
yaptığı “müziği ilkel çağlardan daha da gerilere götürmüĢtür” olumsuzlaması,
aslında, düĢünsel uzanımda bu akımın post-modern dünya görüĢünün en önemli
müziksel sembolü olduğunu kanıtlar niteliktedir. Herhangi bir kimse tarafından
bestelenebilecek son derece basit bir müzik fikrinin, hipnotik etki yaratarak
onlarca, kimi durumlarda, yüzlerce tekrarı; modern müziğin karmaĢıklığına
ironik ve “us-dıĢı” bir tepkiden baĢka bir Ģey değildir. Tepkinin böylesi “alaycı”
bir yöntemle dile getirilmesi ise post-modern ruhun özünde bulunmaktadır.
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Pluralizm/Polistilizm/Eklektisizm, çok yaygın olmamakla birlikte,
uluslararası sanat müziğinde 20. yüzyıl öncesinden beri varlığını
sürdürmektedir. Post-modern olarak nitelenen bu yaklaĢım, post-modernizm ile
birlikte vücut bulmamıĢ, ancak doğası gereği post-modern yaratılar için sağlam
bir araç olarak iĢlev görmüĢtür. Çoğulcu ve kültürler-arası / zamanlar-arası
etkileĢimi vurgulayan yapısından dolayı bu akımın post-modernizm baĢlığı yer
altında alması konusunda herhangi bir görüĢ ayrılığı bulunmamaktadır.
Belirtilmek gerekir ki, kimi durumlarda bir sanatçının aynı zamanda hem
modernist hem de post-modernist olarak tanımlandığı ya da bir sanatçının belirli
bir yaratısının modern, baĢka bir yaratısının ise post-modern olarak
tanımlandığı durumlar olmuĢtur. Örneğin, Ġtalyan kompozitör Luciano
Berio‟nun farklı solo çalgılar için bestelediği Sequenza serisi tartıĢma
götürmeyecek Ģekilde moderndir; Berio‟nun baĢka kompozitörlerin eserlerinden
alıntılamalar yaparak Pluralist/Polistilist/Eklektisist tarzda bestelediği Sinfonia
ise tam anlamıyla post-moderndir. Uluslararası sanat müziğinde postmodernizm, özellikle bir kavram ve düĢünce olarak Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan
sonra Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. Ne ki, bu süreç zarfında modernizmin halen
gündemde olduğu ve birçok sanatçının post-modernist estetiği reddederek salt
modernist yaklaĢımla yaratmaya devam ettiği yadsınamayacak bir gerçektir.
21. yüzyılın baĢlarında bulunduğumuz günümüzde, post-modernist
sanatın ve müziğin varlığını en üst düzeyde sürdürdüğünü söylemek yanlıĢ bir
saptama olmaz. Post-modernist görüĢ, aynı zamanda, müziğin dinleyicisiyle
buluĢtuğu konser organizasyonlarındaki ve CD kayıtlarındaki repertuvar
tercihlerini belirler duruma gelmiĢtir. Bu durumun sağladığı en önemli avantaj
Ģudur: Tercihini geleneksellikten yana kullanan ve modernist müziğin sağladığı
ortam içerisinde yer bulamayan kompozitörler, post-modern ortam içerisinde
yaĢama alanı bulmuĢlardır. Aynı durum ters açıdan da geçerliliğini
korumaktadır. Salt modernist ve avangart bir kimliğe sahip olduğu gerekçesiyle
tradisyonalist çevreler tarafından dıĢlanan kompozitörler de post-modern ortam
içerisinde kendilerini ifade etme fırsatı bulmuĢlardır. Konser programları ve
albümlerdeki stilsel çeĢitlilik bunu kanıtlar niteliktedir. Post-modernizm, sonuç
olarak, tradisyonalizm ve modernizm gibi taban tabana zıt iki görüĢün eĢzamanlı bir Ģekilde var olmasını sağlayan, oldukça farklı özellikler sergileyen
müzik kompozisyonlarını yeri geldiğinde tek bir etkinlik altında dinleyiciyle
buluĢturan liberal bir anlayıĢ yaratmıĢtır.
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YATAĞAN, YENĠKÖY VE KEMERKÖY TERMĠK SANTRALLERĠN
BACALARINDAN ATILAN KĠRLETĠCĠLERĠN ÇEVREYE
DAĞILIMININ MODELLENMESĠ
Ali BEKMEZCĠ
ÖZET
Bu çalıĢmada, Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy Termik Santrallerinin
hava kalitesine olan etkileri bir modelleme yöntemi ile incelenmiĢtir. Termik
santrallerin bacalarından atmosfere atılan SO2 ve NO2 gazları ve partiküllerin
çevreye dağılımlarının belirlenmesinde Gaussian Hüzme Modeli (GHM)
kullanılmıĢtır. Modellemede Industrial Source Complex-Short Term (ISC-ST)
(ISC Model Kullanım Kılavuzu, Elbir, T., 1999 ve Ġncecik, S., 1999) programı
kullanılmıĢ ve kirletici maddelerin 1998 yılı için aylara göre konsantrasyon
değerleri hesaplanmıĢtır. Bu değerler Physics Analysis Workstation (PAW,
1995) ortamında grafiğe aktarılıp yorumlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Gaussian Hüzme Modeli, Hava kirliliği, ISC-ST,
modelleme.
A MODELLIG OF THE POLLUTANT DISRTRIBUTION RELEASED
FROM THE YATAGAN, YENIKOY AND KEMERKOY THERMAL
POWER PLANTS OVER THE REGION
ABSTRACT
In this study, the effects of the Yatağan, Yeniköy and Kemerköy Thermal
Power Plants to the weather quality are investigated by a modelling method.
The Gaussian Distribution Model (GDM) is used for the distribution of SO2
and NO2 gasses and particulates released from the thermal power plants over
the region. The Industrial Source Complex-Short Term (ISC-ST)(ISC User
Manual, Elbir, T.,1999 and Incecik, S., 1999) computer program is executed
for the modelling and the monthly data of the pollutant concentration values are
calculated for 1998. The data are plotted via the Physics Analysis Workstation
(PAW, 1995) and explained.
Key Words: Gaussian Dispersion Model, Air pollution, ISC-ST,
modelling.



Yard. Doç. Dr. Muğla Üniversitesi Öğretim Üyesi.
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GĠRĠġ
ÇeĢitli ortamlardaki kirlenme olaylarının tespiti ve kontrolü, yerleĢim
yerlerinin ve endüstri alanlarının planlanması, çevre etki değerlendirmesi gibi
pek çok nedenlerden dolayı hava kirliliğinin modellemeleri yapılmaktadır.
Muğla‟da; Yatağan Termik Santrali (YaTS)
Santrali (YeTS)

3 210 MW , Yeniköy Termik

3 210 MW ve Kemerköy Termik Santrali (KeTS)

3 210 MW kurulu gücünde olmak üzere üç adet termik santral vardır.
Yörenin hava kalitesine santrallerin etkisi; kirleticilerin emisyonları, baca
yapısı, meteoroloji ve topografya ile doğrudan ilgilidir.
Bir santralin
bacasından atmosfere atılan kirleticilerin çevreye verdikleri etki; ya emisyon
ölçüm aletleri yardımı ile ya da modellemeler ile belirlenebilir. Fakat
Türkiye‟de bu ölçüm aletleri için gerekli teknik alt yapı yeterli değildir. Ayrıca
emisyon ölçüm aleti; çoğunlukla santrallerin bacasından, taĢıtların egzozundan
ve konutların bacalarından gelen toplam emisyon değerlerini ölçer. Bunların
her birinin ayrımını yapmak ise oldukça zordur. Bu nedenlerden dolayı,
santrallerin bacalarından çıkan kirleticilerin konsantrasyon değerlerini ve
çevreye dağılımını belirleyebilmek için matematiksel bir model kullanmak daha
uygun olmaktadır.
2
Bu çalıĢmada, YaTS, YeTS ve KeTS‟lerinin, 42  40 km ‟lik alan içinde
çevreye olan etkileri incelenmiĢtir. Santrallerin bacalarından çıkan SO2 ve

NO2 gazlarının ve partiküllerin çevreye dağılımları; difüzyon denklemleri,
arazi ve meteorolojik parametrelerin kullanılması gibi nedenlerden dolayı
analitik bir model olan Gaussian Hüzme Modeli (GHM) kullanılmıĢtır. Bu
modellemenin matematiksel çözümlemesinin yapılabilmesi için de uygun
bilgisayar programlarından Industrial Source Complex-Short Term (ISC-ST)
programı kullanılmıĢtır. 1998 yılında aylara göre kirletici maddelerin
hesaplanan konsantrasyon değerleri, Physics Analysis Workstation (PAW,1995)
ortamında grafiğe aktarılıp yorumlanmıĢtır. ÇalıĢmamızda; önce materyal ve
metot, sonra veriler ve hesaplamalar ve en sonunda da sonuçlar ve yorumdan
bahsedilecektir.
MATERYAL VE METOT
En genelde kirleticilerin bir yerden bir yere transferi baĢlangıç ve sınır
koĢul değerleri ve Navier-Stokes denklemleri (Boeker, E., Grondelle, V.R.,
1995) ile açıklanabilmektedir. Bu amaçla kütle transferi analizinde seçtiğimiz
bölge, basit kimyasal olayların gerçekleĢtiği yukarıda anılan kömür yakıtlı
enerji santralleridir.
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Hava kirliliğini oluĢturan sürekli bir noktasal kaynağın yeryüzü
yakınlarındaki kirletici konsantrasyonlarının hesaplayan GHM kullanılmıĢtır.
Bu model, reaktif olmayan kirleticilerin değerlerinin belirlenmesinde
kullanılmaktadır. Ayrıca GHM, 2 Kasım 1986 tarihinde 19263 sayılı resmi
gazetede yayınlanan Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği (HKKY,1986)’nde
atmosferik dağılım hesaplamaları için önerilen matematiksel bir modeldir.
Standart GHM‟nin denklemi
C ( x, y, z, h) 


  y 2 
  ( z  h) 2 
  ( z  h) 2  
Q

exp 
exp

exp






2
2
2
2U y z
 2 z  
 2 z

 2 z
 



(1)
Ģekildedir (ISC Model Kullanım Kılavuzu). Bu denklemde; C:
3
konsantrasyonu ( g / s ), Q: emisyon miktarını ( g / s ), z : alıcının yerden
yüksekliğini ( m ), x ve y : alıcı noktanın kirletici kaynağına olan enine ve
boyuna uzaklıklarını ( m ),

 y ve  z

: yatay ve düĢey dağılım katsayılarını (

m ), H : baca yüksekliğini ( m ), h : etkin baca yüksekliğini ( m ),
h  H  H ve U: h etkin baca yüksekliği seviyesindeki ortalama rüzgar
hızını ( m/ s ) göstermektedir. GHM eĢitliğinde; küme parantezi içindeki ilk
terim gerçek kaynağı ve ikinci terim ise hüzmenin yerden yansıması sonucu
sanal kaynağı göstermektedir.
Günlük ortalama konsantrasyon ve çökelme değerlerini hesaplamak için,
Amerika Çevre Koruma Örgütü (USEPA)‟nün ISC-ST (Ġncecik, S., 1999)
programı kullanılmıĢtır.
VERĠLER VE HESAPLAMALAR
Muğla Ġller Bankası Müdürlüğünden temin edilen 1/25000 ölçekli
2
2
topoğrafik haritada 42  40 km ‟lik alan seçilmiĢ ve bu alan 1 1 km ‟lik
örgülere ayrılmıĢtır. Örgülerin köĢe noktalarına santraller gelecek Ģekilde, yani
YaTS (31,36), YeTS (11,10) ve KeTS (3,13) koordinatlarına yerleĢtirilmiĢtir.
1998 yılında, meteorolojiden alınan aylık karıĢma yükseklikleri Tablo1‟
de ve santrallerde çalıĢtırılan ünite sayısı Tablo 2‟ de verilmiĢtir.
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Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

YIL

Mart

Ocak

ġubat

Tablo 1: aylık karıĢma yükseklikleri (m)

1998 722 903 1008 1048 1279 1283 1260 1118 1037 984 778 646

ġubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

YaTS

1

2

2

3

2

3

3

3

2

2

2

3

YeTS

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

KeTS

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

Aylar /

Ocak

Santraller

Tablo 2 : 1998‟de santrallerde çalıĢtırılan ünite sayısı.

Santrallerden alınan veriler yardımıyla, kirleticilerin emisyon değerleri
Q( g / s) , örneğin SO2 için,

 günlük kömür  1 mol SO2 deki   yanan kükürtün 
  
  

Q  
 miktarı   kömür miktarı   yüzdelik miktarı 
eĢitliği ile hesaplanmıĢtır. 1998 yılında YaTS‟i için aylık ve diğer
santraller için ortalama SO2 gazının emisyon değerleri Tablo 3‟de ve
partiküllerin ve NO2 gazının emisyon değerleri Tablo 4‟de verilmiĢtir.
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2
2
1
043 868 665

Y

1008

K

2466

Aralık

Kasım

1
066

Ekim

1
382

Eylül

Haziran

1
261

Ağustos

Mayıs

1
453

Temmuz

Nisan

Y
1
aTS 770 416

Mart

ġubat

Aylar
/Santrallerr
Ocak

Tablo 3: SO2 gazının aylık emisyon değerleri Q ( g / s )

1
1
2
998 052 294

eTS
eTS

Tablo 4: Partiküllerin ve NO2 gazının emisyon değerleri:
YaTS (3 ünite)

YeTS (2 ünite)

KETS (3 ünite)

Toz emisyonu ( g / s )

239.79

30.02

56.28

NO2 emisyonu ( g / s )

514.92

262.96

394.44

Parametre

SONUÇLAR VE YORUM
Çevre, insan ve kentleĢme son yüzyılın içinde giderek artan oranda
önemini artırmıĢ, bu nedenle bilim adamlarını da yakından ilgilendirmiĢ, siyasal
karar alıcıların alacakları kararlarda insan sağlığına etki düzeyleri tartıĢma
konuları içine girmiĢtir. Gerek ekolojik dengenin önemi ve gerekse enerji
gereksinimlerine yönelik olarak üretimin de giderek ve hızla ihtiyaçları
karĢılayabilme kaygısıyla artması; bu sorunun çok boyutlu olarak irdelenmesini
gerekli kılmıĢtır. Çünkü öngörülen yatırımların insan sağlığına ve çevre
psikolojisine doğrudan etkisi nedeniyle ele aldığımız konunun önemini de
oldukça artırmıĢtır(bkz.Tuncay, 2011).
Bu çalıĢmada, Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy Termik Santrallerinin
hava kalitesine olan etkileri bir modelleme yöntemi ile incelenmiĢ ve aĢağıda
belirteceğimiz sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
YaTS, YeTS ve KeTS için 1998 yılına ait tüm veriler bilgisayar ortamına
girilerek, santrallerdeki ünitelerin çalıĢma periyotlarına göre bacadan çıkan gaz
25
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ve partiküllerin bölgeye dağılımı elde edilmiĢtir. SO2 ve NO2 gazları ve
tozlar için elde edilen yoğunlaĢma değerleri, Hava Kalitesi Korunması
Yönetmenliği (HKKY,1986)‟inde belirtilen Kısa Dönem (KD)‟de tozlar ve SO2
için 400g / m ve NO2 için 920g / m olan kritik değerler ile
karĢılaĢtırılmıĢtır. Elde edilen konsantrasyon değerleri Physics Analysis
Workstation (PAW,1995) ortamına aktarılarak eĢ kirlilik eğrileri bulunmuĢtur.
3

3

1) SO2 gazının aylara göre yoğun olduğu yerler Tablo 5‟de gösterildiği
gibidir.
Tablo 5: SO2 gazının aylara göre dağılımı
Santral
Adı

Aylar
Haziran

YaTS

Doğankırı
civarı

YeTS

*Yeniköy
civarı

KeTS

*Sekköy
civarı

Temmuz

Ağustos

Payamlı

Doğankırı
civarı

Ekim

*Yeniköy
civarı

*Bu yerlerde sınır değer aĢılmamıĢ fakat çok yaklaĢılmıĢtır.

- YaTS‟den çevreye dağılan SO2 miktarı, Haziran, Temmuz ve Ağustos
aylarında kritik sınır değerini aĢmıĢtır. Haziran ve Ağustos aylarında kirlilik
Doğankırı civarında, Temmuz ayında ise Payamlı civarında yoğun olduğu
bulunmuĢtur. Yatağan ilçesi, konumu itibariyle çukurdadır. Bu bölgedeki
kirliliğin yoğun olmasının sebebi; gerek baca yüksekliğinin yetersiz oluĢu,
gerekse topoğrafik durumun uygunsuzluğu nedeniyledir.
- YeTS‟i incelendiğinde, Haziran ve Ekim aylarında kirlilik Yeniköy
civarında olup kritik sınır değere yaklaĢmıĢtır. Fakat bu, kritik sınır değerin
altındadır.
- KeTS için, Haziranda Sekköy civarında SO2 miktarı yoğun olarak
bulunmuĢ, ancak bu kritik sınır değerden daha azdır. Diğer santrallere göre
KeTS daha az kirlilik oluĢturmaktadır. Baca yüksekliğinin 300m olması
nedeniyle, programın dağılım bağıntısı geçerliliğini yitirmekte ve etkili
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olamamaktadır (Markandya, A., Nurick, R., 1993, Öner, B., Bekmezci, A.,
Oktik, ġ., 2000 ve Öner, B.,2000). Baca yüksekliğinin yeterli miktarda yüksek
olması ve ünitelerdeki desülfürürasyon sisteminin çalıĢtırılması nedeni ile
bacadan çıkan SO2 gazı zararlı miktarlara ulaĢamamaktadır. Ayrıca santralin
çevresindeki dağlar,
perdelemektedir.

kirliliğin

iç

bölgelere

doğru

sürüklenmesini

2) YaTS‟nin SO2 değerleri ( Öner, B., Bekmezci, A., Oktik, ġ., 2000 ve
Öner, B.,2000) 1993 yılında A. Markandya, R.Nuric ((Markandya, A., Nurick,
R., 1993) tarafından hazırlanan rapor ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Yeniköy, Bozarmut,
Yatağan ve Kozağaç hariç diğer yerlerde sonuçlarımızın uygunluk içinde
olduğu görülmüĢtür (Tablo 6). Farklılıkların baĢlıca sebebi ise, yıllara göre
meteorolojik verilerin ve santrallerin iĢlediği kömüre ait analizlerin farklı
olmasından kaynaklanabilir.
Tablo 6: YaTS için 1993 ile 1998 yıllarındaki SO2 gazı konsantrasyon
değerlerinin karĢılaĢtırılması.
C ( g  / m )
3

Yer

1993 yılı

1998 yılı

Bağyaka

1.42

2.82

Bahçeyaka

64.46

11.97

Bencik

7.66

4.60

Bozarmut

349.76

7.56

Bozuyuk

10.50

9.76

Eskihisar

42.24

27.29

Kafacakaplancık

2.50

5.39

Kapubağ

7.43

2.19

Kozağaç

29.50

4.39

Madenler

14.05

6.34

ġahinler

0.01

1.40

Yeniköy

3.96

76.25

YeĢilbacılar

64.98

21.26

Yatağan

11.75

2.37
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3) NO2 ve partikül maddelerin emisyon değerlerinin küçük olması
(Tablo 4) nedeni ile bulunan konsantrasyon değerleri kritik değerden daha
küçük olarak bulunmuĢtur.
4) YaTS, YeTS ve KeTS‟lerinin aynı anda çalıĢması durumunda, SO2
gazının aylara göre yoğun olarak gözlendiği yerler Tablo 7‟de verilmiĢtir.
Tablo 7: 1998 yılı aylara göre toplam konsantrasyon değerleri ve
kirliliğin yoğun olduğu yerler.
Aylar

C ( g / m )
3

Kirliliğin yoğun olduğu yerler

Ocak

198,42

Karaağaç civarı

ġubat

386,31

Karaağaç civarı

Mart

245,39

Karaağaç civarı

Nisan

260,20

Eskihisar civarı

Mayıs

280,18

Çakmak Tepesi/Sekköy civarı

Haziran

1017,72

Yeniköy

Temmuz

689,17

Han Tepesi

Ağustos

516,27

Yeniköy

Eylül

328,74

Yeniköy

Ekim

345,71

Sek Mahallesi

Kasım

169,18

Karaçayır Mevki

Aralık

306,39

Karaçayır Mevki

Elde edilen konsantrasyon değerlerine bakıldığında kirlilik, yaz aylarında
gözlenmektedir. Çünkü yaz aylarında rüzgar sirkülasyonu, ani sıcaklık
değiĢmesi, atmosferin kararlı yapıda olması gibi atmosferik dikey hareketler
gözlenmediğinden, kirleticiler dağılamamakta, bacayı terk ettikten sonra yere
doğru çökmektedirler.
Modelleme sonucunda bulunan aylık konsantrasyon değerlerine karĢılık
gelen üç boyutlu grafik ve bunlara ait eĢ konsantrasyon eğrileri çizilmiĢtir (ġekil
1,3,5). Grafiklerdeki renk kodları her ay için farklı değer almaktadır. Elde
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edilen bu eğriler 1/25000 ölçekli Muğla haritasında kirliğin maksimum olduğu
koordinatlar ile eĢ konsantrasyon eğrileri çakıĢtırılmıĢtır (ġekil 2,4,6).
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POPÜLER KÜLTÜR ALGISI BAĞLAMINDA SUÇ VE
SUÇLULUK EYLEMLERĠNDE KENTLEġME VE SĠYASAL
SÖYLEMĠN ÖNEMĠ
Suavi TUNCAY
ÖZET
Toplumsal düzen sadece yasal yaptırımlarla sağlanamaz. Bu bağlamda,
simge, sembol ve sözcüklerin taĢıdıkları değere uygun algılanması, sosyalleĢme
süreci açısından gereklidir. Böylece, toplumun genelinde kitlesel iletiĢimin
yaymakta olduğu belli populist ve siyasi söylemler sonucu ortaya çıkan bilgi
kirliliği ve etkin iletiĢim eksikliği belirgin Ģekilde kentleĢme sürecinin getirdiği
olumsuz etkilere dikkatimizi çekmektedir. Kentsel planlamadan uzak çarpık
kentleĢme süreci ve hızlı nüfus artıĢı ayni zamanda gerçeklere aykırı kurulan
siyasal söylem ile popüler kültürü de besler. Bu durumda özellikle kurumsal
yapılarda uyumun ve iĢbirliğinin yerini popüler kültüre dayalı siyasal söylem
alır. Aslında suç ve suçlu profili de iĢte bu süreçten ve siyasal kararlardan
beslenir. Bu yüzden toplumun suç ve suçlu algısı da belli siyasi söylem
araçlarıyla kolaylıkla olumsuz yönde manüpüle edilebilir. Bu çalıĢmanın amacı,
kurumsal ve siyasal faaliyetlerde, etkin karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan
siyasal söylemin baĢarısının; toplumun içinde yaĢayan bireylerin örf adet ve
geleneklerle yani ana kültür ile belirlenen kurallara karĢı duyarlığını temsil eden
iletiĢim ve etkileĢim ile ölçülebileceğini tartıĢmak ve örneklendirmektir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal düzen, popüler kültür, suç ve suçlu,
kentleĢme, siyasal söylem.

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION IN CRIME AND
CRIMINALITY WITHIN THE CONTEXT OF POPULAR CULTURE
PERSPECTIVE
ABSTRACT
Social order cannot merely be maintained via legal sanctions. It is
necessary to perceive social order in terms of value or meaning attached to
words and concepts, signs and symbols and thus to formulate individual,
collective and institutional levels of communication.
In other words, meaning should primarily be generated through
interaction between the members of a society rather than through personal
signification.


Yard. Doç.Dr. Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Öğretim Üyesi.
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In this respect, social order can be organized with the elimination of
simplistic, superficial, low-qualified manners and expressions which are
usually the remnants of popular culture instruments.
In this way, “communication based on popular culture,” with its nonaudit context, is replacing cooperation and solidarity in all areas especially in
organizational structures or institutions as well as fostering crime and profiles
of criminality. The criterion for the successive cooperation to be achieved by
the institutional activities and organizations should be determined with the
means of communication and interaction which represent the sensibilities and
responsibilities of the members of society.
Key words: Social order, popular culture, crime and criminal,
communication.
GĠRĠġ
ÇalıĢmamızın temel noktası insan davranıĢları ve toplumsallaĢma düzeni
içinde bireyin sosyalleĢmesi ve aidiyet duygusuna yönelik algısal boyutunun
popüler kültürün olumsuz etkilerinin çözümlenmesi açısından inĢasıdır.
SosyalleĢme sürecinde çok önemli bir yeri olan, aile sistemi ile arkadaĢ grupları
ve eğitim kurumlarının doğrudan veya dolaylı etkisinden kaynaklanan
psikolojik algı temerküzünün aĢılmasında, disipliner bir bakıĢla çözüme yönelik
eylem ve kararların büyük önemi vardır. Eğer yozlaĢma, yalnızlaĢma ve
yabancılaĢmaya yönelik bir yönetim ve eğitim olgusu var ise bu yönde bir
müfredat takip ediliyorsa; o zaman bireyin suç ve suçluluk oranlarında artıĢ
göstermesi muhtemeldir.
Bu süreçle ilgi ortak bir görüĢ ve kanaat giderek yaygınlaĢmaktadır.
Nurullah Aydın da bu konuda “Ġlgili ilgisiz herkes Ġslam uzmanı, siyaset
uzmanı, devlet uzmanı, uluslararası iliĢkiler uzmanı, hukuk uzmanı, ahlak
uzmanı. Gazeteleri okuyunca, TV‟lere bakınca, konuĢma hastalığına tutulmuĢ
siyasetçileri görünce, her Ģeyi bilen kitapsız profesörlerin yorumlarını
dinledikçe, toplumda cinayet, intihar, fuhuĢ, hırsızlık çoğaldığını dehĢetle takip
ettikçe, çok az insanın refah içinde çoğunluğun ise yüzlerinin asık olduğunu
gözlemledikçe, Türkiye‟nin ve Ġslam dünyasının tablosunu görmek mümkün”
olduğunu belirtiyor(Bkz. Aydın, 2014). Böylesi bir süreç içinde sorun
kümelerini ekonomik sorunlar, sosyal sorunlar, siyasal sorunlar, inanca yönelik
sorunlar olarak kategorize edebiliriz. Ancak kurumsal yapılarda iletiĢime ve
siyasal söyleme dayalı sorun kümeleri bireyi yalnızlaĢma, yozlaĢma ve
yabancılaĢma çerçevesi bağlamında etkiler. Bu sürecin sonunda uyumsuzluk,
anomi, Ģiddet ve uyuĢturucuya yönelik eylemler artar. Kısacası bedensel ve
ruhsal açılardan bireyin huzur ve mutluluğu yapıcı olumlu sorun çözücü
iletiĢime bağlıdır. Aksi bir söylem bireyin içe kapanması sonucunu veya
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ideolojik bağnazlığını gündeme getirir. Birey ve grupların sosyal yapılarının
özellikle siyasal iktidar merkezince izlenmesi ve ideolojik söylem baskısı,
kiĢinin rasyonel karar alma yetisinde olumsuzluklar meydana getirmektedir. Bu
ortamın bir diğer sonucu da psikolojik rahatsızlıklarla motivasyon eksikliği ve
mutsuzluğa ve hatta umutsuzluğa etki etmekte, sürekli hale gelen kanıksanmıĢ
ve organize olmuĢ kurumsal yapıların ve görevlilerin istihbar bile edemediği
yıkıcı, yok edici ve ürkütücü suç ve suçluya yönelik eylemleri de gündeme
getirmektedir. Toplumsal düzen sadece hukuksal ve yasal yaptırımlarla
sağlanamaz. Simge ve sembollerin, sözcük ve kavramların taĢıdığı değere
uygun algılanıp uygulanması ve davranılması yerine; ona bireylerin atfettiği
yani yüklediği değerlere göre davranıĢ göstermesi kısacası toplumca
benimsenmeyen popüler kültürün öne çıkması ve geniĢ toplulukları etkisi altına
alması anlamına da gelir.
Belirli kurallara dayanmayan davranıĢların hukuksal yaptırımlara mahal
vermeden özellikle kurumsal yapılarda bir küçük grubun baskısıyla uyumun ve
iĢbirliğinin yerini almakta olduğu görülmektedir. Aslında giderek ve artan
önemde ele alınması gereken bir kavram olarak bu davranıĢları temsil eden
“popüler kültür” dalgasıdır. Bu durum olumsuz eylemler süreci olarak aslında
suç ve suçlu profilini de öne çıkarır. Kurumsal faaliyetlerde olması gereken
dayanıĢmanın baĢarısı, toplumun içinde yaĢayan bireylerin belirlenen; öncelikle
hukuksal ve örf edet ve teamüllere dayalı ahlaki ve vicdani kurallara karĢı
duyarlılığını temsil eden iletiĢim dili ve etkileĢim ile ölçülür. ĠĢte bu durumda
ülke vatandaĢlarının aidiyet ve mensubiyet bilincine yönelik duyarlılığının
temel göstergelerinden saydığımız psikolojik algı suç ve suçluluk eylemlerinde
doğru iletiĢim kurulmasını önleyebilir veya “uygun dil uygun zaman ve uygun
mekân” prensipleriyle sorun çözümleri eğitim ve sosyalleĢme süreci ile daha
kolay çözümlenebilir.
Kurumsal yapılarda görülen bozulma ve özellikle de eğitim öğretim
faaliyetlerinde, özellikle üniversitelerimizde bilimselliğin boyutları, hoca
öğrenci iliĢkisinin ideolojik akıĢa dönüĢmesi, ihtiyaçlarımızın karĢılanmasında
yani fikirsel ve düĢünsel alıĢ veriĢlerde aldatıcı, yanıltıcı eylemler ve gerçek
olmayan bilgilendirmeler her zaman yaĢanır hale gelmiĢtir. Diğer yandan
kentlerde özellikle komĢularımıza ilgisizliğin yanı sıra rahatsızlık vermek
gündelik hayatımızın içine girmiĢtir. Temiz Ģehir adeta hayal haline gelmiĢ çöp
dağları ve pis kokular kanıksanmıĢtır. En basitinden sigara içenler veya bir
Ģeyler yiyenler çöplerini izmaritlerini sürekli yerlere atmakta ve vatandaĢın
yüzüne bakarak utanma duygusundan azade olarak bunu normalmiĢ gibi
yapabilmektedirler. Çöp atmak ve yerleri kirletmek gibi ilkel bir davranıĢı
eleĢtirmek neredeyse kavga nedeni haline gelmiĢtir. Yerel yönetimlerin
görevlerini tam ve eksiksiz yapabilmesini sağlamak üzere eğitim kurumlarımız
ve kent hemĢerilerimiz sessiz ve hatta çaresiz kalmaktadırlar. Kentler göç yolu
ile gelen baskın, biçimlendirilememiĢ davranıĢ setlerinde görülen kayıtsızlık,
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umursamazlık, sorumsuzluk ve hatta utanmazlık boyutunda adeta vahĢete
dönmüĢ Ģiddet sahnelerine tanık olmaktadır (Bkz. Tuncay, 2008). Toplumun
genelinde örgütleĢme düzeyi oldukça düĢüktür var olanlarsa etkin değildir.
Siyasal iktidarda bulunanların muhalefeti sürekli aĢağılaması hatta yok sayması
bıktırıcı bir hal almaktadır. Ġktidar ve muhalefetin özellikle milli güvenlik
konularında ortak olması zorunludur. Buna rağmen kör döğüĢü yapan iktidar
kanadı muhalefetle görüĢ alıĢveriĢi içinde davranabilmesi, bayrağa, toprağa ve
vatana ait değerlerin korunması yolunda görevli sayılmalıdır. Ormana, denize
ve toprağa saygı ve koruma sorumluluğu en az bir ülkemizin geleceği
bağımsızlığı kadar önemlidir.
Diğer önemli bir sorun ise toplu taĢım araçlarında görgü kuralları ve
çağdaĢ davranıĢ setlerimizi bozan trafik akıĢı düzenidir. Özellikle günümüzde
ciddi bir sorun olan ve giderek hızla ağır sonuçlar doğuran trafik akıĢ düzeni ve
güvenliğini bozan trafik terörü/Ģiddeti gibi adlandırılan adeta içselleĢtirilen bir
davranıĢ örüntüsü Türkiye‟nin önemli meselelerinin baĢında sayılmalıdır. Bu
olumsuz maddi ve moral içerikli kayıplara konu olan olayların toplumsal ana
sebeplerinden birisi hiç kuĢkusuz “popüler kültüre” dayanan psikolojik algı
kümeleridir. ġiddet konusu sadece insana yönelik değildir. Mala karĢı ve
düzensizliklerden kaynaklanan kuralsızlıklarında oluĢturduğu “trafik Ģiddeti”de
önemli ciddi bir konu olarak karĢımıza çıkar. Çünkü sürücülerin davranıĢ
bozukluklarını kontrol etmesi gereken Devlet Karayolları ve Trafik hizmetlerini
yürüten birimlerin yasal mevzuatını düzenleyen iktidarlardır. Çünkü ağır vasıta
gibi bir aracı hala ilkokul mezunlarının aldığı ehliyetlerle sürdürülmesi
kazaların önemli sebeplerinden birisidir. Ayrıca yol düzenlemelerinde siyasal
baskılara konu olan siyasal yandaĢlık çerçevesinde popülist yöndeki yol
düzenlemelerinin kararlarını alanlar yine siyasal iktidarlardır. Aslında bir
ülkenin çağdaĢlığının sınanmasında önemli bir ipucu olarak suç ve suçlu profili
içinde masum gibi görülen çarpık ve mastır planlamalara dayanmayan
kentleĢme ‟de siyasal yöneticilerin tasarrufu ve öngörüleri olup (Bkz. Tuncay,
2011) baĢta siyasal söylemlerin oluĢturduğu mesajlara yönelik kamu
yönetimindeki adaletsizlik ve korumalı kategoriler ile yol düzeni ve trafik
akıĢındaki yetersizlik popülist söylem ve politikalardan kaynaklanmaktadır.
Böyle bir süreçte her türlü kaçakçılık, esrar, eroin, silah gibi illegal örgütlerin
daha çok palazlanmasına sebep olan siyasal kararların ve denetim
yetersizliğinin büyük payı vardır. Çünkü uyumsuzluğa ve düzensizliğe bu
kararlar ortam hazırlar. Bu nedenle iyi bir yönetim iyi bir denetimle
mümkündür. Kısacası bir ülkenin çağdaĢlığının sınanmasında sorun
boyutlarıyla ilgili önemli veriler vatandaĢlarının davranıĢları yanında, düĢünce
sistematiğinin doğru olup olmadığıyla da karar verilir. Bu bağlamda kentleĢme
ve kültür değiĢimi sürecinde popüler kültürün suç/suçlu profili üzerindeki etkisi,
toplumsal ve kurumsal düzenin iĢleyiĢi ve trafik akıĢı ile ilgili sorunların analizi
açısından da önem kazanmaktadır.
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Zira diğer kümeleĢen sorunların saptanmasında, insan çevre iliĢkisindeki
düzlemeye yönelik davranıĢ setlerine doğrudan veya dolaylı katkısının olduğu
veya olabileceği olasılığı; asla gözden uzak tutulmaması gereken gerçekçi
yaklaĢımlara dayalı bir konudur. Ġnsan ve çevre iliĢkisi ele alındığında, insanlar
dünyaya geldikten sonra tek baĢına yaĢayamazlar. Birlikte yaĢamak ve
yaĢamlarını devam ettirmek zorundadır. Çünkü insanlar çeĢitli ihtiyaçlarından
dolayı bu ihtiyaçları giderecek kurum ve kuruluĢlar oluĢturmuĢtur. Örneğin,
yeme içme, barınma, güvenlik gibi temel ihtiyaçların yanında; toplumsal aitlik,
kendini ispat duygusu, baĢarma güdüsü ve keĢfetme veya buluĢ arzusu gibi
gereksinimlerin de karĢımıza çıktığını görürüz. Bütün bunların karĢılanabilmesi
için, toplu yani birlikte yaĢama ait demografik birimler örneğin, köy, kasaba ve
Ģehir adı verilen yerleĢim merkezleri oluĢturmuĢlardır. Toplum yaĢamı düzenli
ve düzeyli yaĢam biçimine dönüĢtürülebilmesi için, bütün bunları bilimsel
temellere oturtmak ve kiĢiler arasında olduğu gibi kurumlar arasında da iĢbirliği
esasına göre iliĢkiler kurulabilmesi ve toplumsal uyum için insanların birlikte
yaĢadığı çevresiyle düzenli iletiĢim kurması gerekir. Bir diğer ifadeyle
uzlaĢmaya ve anlaĢmaya dayalı iyi bir kamu yönetimi için etkili ve baĢarılı
gerçeklere dayanan ahlak ve hukuk temelli bir çerçeveye dayandırılan, ana
kültürümüzü temsil eden sağlıklı bir söyleme dönük doğru iletiĢimin kurulması
gerekiyor. o halde iletiĢim nedir? Sorusu her çalıĢmada olduğu gibi bu
çalıĢmada da farklı bir boyut içinde ele alınarak konumuzla iliĢkilendirilmesi
yararlı olacaktır. Ayrıca kent örgü sistemi içinde kurumsal yapıların etki
düzeyleri ve kentleĢme içindeki psikolojik algı oluĢumunda önemli bir etken
olan kültürün değiĢim hızı yani popüler kültür algısının ortaya çıkması da
toplumsal düzenin kurallara uyum veya sapmalar bağlamında disiplinler arası
bir bakıĢla incelenmesi gerektiğinin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
ĠLETĠġĠM VE ÇEVRE ĠLĠġKĠSĠ BAĞLAMINDA ANAHTAR
KAVRAM: ALGILAMA
GiriĢ bölümünde açıkladığımız hususların ve önemli tespitlerimizin
çözümü ve sorunların giderilmesinde, gerek bireysel ve gerekse kurumsal
iletiĢim büyük önem taĢımaktadır. Bunun için öncelikle algılama kavramının
bireyler açısından içselleĢtirilmesine büyük gereksinim vardır. Usal ve Eroğlu
algılama kavramı ve tanımı üzerinde ayrı ayrı detaylı çalıĢmalar yapmıĢtır (Bkz.
Usal, 2000, Eroğlu, 2001). Çünkü birey algıladığı dünya ve içinde bulunduğu
kurumsal sistemlerle iletiĢim kurmaktadır. Algısal yetisi yüksek ve uyum
yeteneği ve sosyal sorumluluğu olan bireyler ve geliĢmiĢ toplumlar yüksek
hedeflere ulaĢmakta karĢılaĢtıkları sorunları çözebilmekte büyük sıkıntı
çekmezler. Çünkü düzenli ve düzeyli insana değer veren çözüme yönelik
iletiĢim kurarlar. Sonuç olarak doğru yapıcı kapsayıcı kısacası etkili bir iletiĢim
açısından algısal yetilerimizin büyük bir önemi vardır. Bu bağlamda iletiĢim,
insanın duygu, düĢünce ve görüĢlerinin, ilgi ve eğilimlerinin esasen sözlü olarak
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birbirleriyle karĢılıklı alıĢveriĢi olup, iletiĢim tutum değiĢtiren etkileĢimdir
(Bkz. Tuncay, 2009). Demek ki insanın kendisi dıĢında bir çevresi vardır. Bu
çevre hem doğal ve hem de yapay bir çevredir. Ancak bu çevrenin insan
gereksinimleri çerçevesinde daha doğrusu Kent bilim açısından mastır
planlamalarla desteklenmesi gerekir (Bkz. Tuncay, 2011). Bir baĢka ifadeyle,
bizim baĢkalarını baĢkalarının da bizi dinleyerek ve konuĢarak anlaması
bizimde kendimizi ve düĢüncelerimizi anlatabilmemiz karĢılıklı olarak çevre
insan ve doğa üçgeniyle birlikte etkileĢim süreci olarak düĢünülmelidir. Onun
için aslında iletiĢim kısaca karĢılıklı etkileĢimdir. Temel ilkelerinin bilinmesi
toplumsal uyum, anlaĢma ve uzlaĢma için oldukça önemlidir. Konumuza
geçmeden önce ĠletiĢim ve iletiĢimin temel ilkeleri hakkında kısaca bilgi
verilmesinde yarar görülmektedir. Aslında ĠletiĢim “ilgi bilgi ve sevgi” üçgeni
içinde geliĢir. Diğer yandan bireyin kendisini tanıtması ve tanımlaması ancak
çevre ile doğrudan ilgi düzeyini arttırmaktan geçer. Çünkü Ġnsanın tüm yaĢamı
boyunca, psikolojik olarak varlığını karĢısındakilere sözlü ya da sözsüz
bildirmek ve fark edildiğinin de kendisine bildirilmesini beklemek yönünde
ruhsal yani psikolojik bir ihtiyacı vardır. Bu nedenle iletiĢimin temel kuralı
sevgidir. ġiddet, kavga ve hırçınlık ilkel bir tartıĢma asla bir iletiĢim modeli
değildir. Özellikle parlamentoda görülen ve iktidar partisinin öne çıktığı bu
görünümler ülkemizin dıĢ ülkelere göre yerinin tayin edilmesinde olumsuz bir
algıya ve karara neden olur.
Her türlü iletiĢim insanın psikolojik yönden gereksinmelerinin sonucudur.
bu yönüyle ilgi bireyin bilgi düzeyini de arttırır. Kendisini tanıması, tanıtması
ve dönüt alarak kendini değerlendirmesinde bilgi düzeyine yönelik bu iletiĢim
süreçleri önemli rol oynar. KiĢiler arası iletiĢimle ilgili olarak yapılan tanımların
buluĢtuğu nokta bu iletiĢimin psikolojik nitelikli sevgi bağlamında bir bilgi
alıĢveriĢi olduğu yolundadır. Ġnsan jest ve mimiklerini en iyi kullanan, geliĢmiĢ
vücut yapısına sahiptir. Ġçgüdülerinin yanında konuĢma ve eylem dili de olan
beden ve ruhtan müteĢekkil karmaĢık öğrenilmiĢ davranıĢlarıyla iletiĢim
kurabilen yegâne sosyal bir varlıktır. Ancak düĢünürken, konuĢurken, yazarken,
dinlerken yürürken veya araba kullanırken sürekli olarak, simge ve
sembollerden oluĢan bir dili kısacası iĢaret levhalarını veya güvenlik polisini
veya görevlilerini izlemekteyiz. ĠĢte bunun kuralları ve yaptırımları vardır.
ĠletiĢim eylem ve faaliyetlerimiz için Türkçe iletiĢim kaçınılmaz olup, baĢarı ve
uyum için son derece önemlidir. Algılama kavramı davranıĢ bilimleri, psikoloji,
sosyoloji, biliĢsel ve iletiĢimsel bilimlerde büyük önem taĢır. DavranıĢ, kiĢinin
tümüyle öğrenim ve eğitimine bağlı olarak oluĢan düĢünsel, duygusal ve
eylemli ya da eylemsiz bir karĢı hareket ve etkileĢim olgusu ya da olayıdır.
Daha kapsamlı bir tanımlama Alpaslan Usal‟ın ifadesiyle “Herhangi bir
nesne, olay, olgu, sözcük, kavram kısacası simge ve semboller gibi uyarıcının;
KiĢinin beĢ duyu organının ve sezgilerinin yardımı ile düĢünsel yapısında
belirlenmesi, anlaĢılması, tanınması ve tanımlanması, yorumlanması ve
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açıklanması demektir(Bkz. Usal-KuĢluvan, 2000). Zira insan iliĢkilerinde
olumsuz, farklı veya yanlıĢ anlama ve algılamalar iletiĢimde ötekileĢtirilmiĢ ve
kalıplaĢmıĢ tutum ve davranıĢlara neden olur. Olumsuz algılamaları ve buna
yönelik ortaya konulan davranıĢları düzeltmek oldukça güçtür. Bu nedenle
kurumların/kuruluĢların hedef kitleleri ve kamuoyu ile kurdukları iliĢki ve
etkileĢimi çok iyi yönetmeleri gerekir. Çünkü Yönetilemeyen algının
olumsuzluk ve uyumsuzluk yani negatif enerji biriktirmesi kaçınılmazdır. Zira
Hafızalara kilitlenen izler kolay kolay silinmez. Oysa sosyalleĢmeyle birlikte
bireye etki eden çevresi bireyde psikolojik bir algı oluĢumuna da neden olur. Bu
nedenle “psikolojik algı” insan iliĢkilerinde önemli bir yeri olan kavram olarak
karĢımıza çıkar. Psikolojik algı sürecine etki eden birçok faktör vardır. Belçika
Anvers‟teki sempozyumda sunulan ve tarafımızdan geliĢtirilen psikolojik algı
tanımına etki eden faktörleri aĢağıdaki Ģekil içinde vermeyi yararlı buluyoruz.
ġEKĠL: PSĠOLOJĠK ALGI VE BĠREYĠ KUġATAN ETKĠLEġĠM
ÇEVRESĠ*

Eylem ve
Düşünceleri

Zihinsel Süreçlerine
İndirgeyerek
Oluşturmak
Aile
Grup
PSİKOLOJİK ALGI

Tutku ve
Değerleri

Cemaat

Bireyi Kuşatan
Etkileşim Çevresi

Kurum ve
Topluluklar

Coşku ve
Sevinçler
i
Korku ve
Kuşkuları
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Konumlandırıp Geliştirilen
İzleri ve Yargıları

* Dr Suavi TUNCAY tarafından geliştirilmiştir. Psikolojik Algı Kavramı bağlamında ĠletiĢim ve
DavranıĢ örüntülerinin Toplumsal Sisteme Etkileri; Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında
Avrupalı Türkler Kongresi, 22-23/ 02/ 2008 Brüksel-Belçika
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TOPLUM DÜZENĠ VE KURALLAR MANZUMESĠNDE PSĠKOLOJĠK
ALGI ĠLETĠġĠM VE EĞĠTĠMĠN ÖNEMĠ
Toplum bireylerden, gruplardan ve nihayet topluluklardan meydana gelir.
ĠĢ bölümü ve hiyerarĢik düzen içinde çeĢitli kurumlarla vatandaĢlarının
ihtiyaçlarının giderilmesini siyasal erki ellerinde tutanlar planlar. Bu
planlamada ihtiyaçların gerektirdiği çeĢitli kurumlar vardır. Ancak belki de bu
kurumların en önemlisi eğitim kurumlarıdır. Çünkü bir toplumun ve bir ülkenin
baĢarısı, mutluluğu ve refahı bu kurumların fonksiyonelliğine bağladır. Bundan
dolayıdır ki öncelikle bireylerin algısal yetisi toplumun çağdaĢlığına ve
kalkınmasına kısacası refah düzeyine doğru ve düzen içinde yönetilmesine
büyük katkı yapar ve yön verir. Ancak bu yöndeki çabayı maksimize eden ve
buna yönelik algıyı önceleyen bireyin psikolojisidir. Onun için bizim üzerinde
durduğumuz ve tarafımızdan geliĢtirilen bir tanıma öncelikle yer vermemizin
yaralı olacağını düĢünüyoruz.
Bu nedenle “psikolojik algı nedir sorusunun cevabı bizce oldukça
önemlidir. Psikolojik algı, “Ġnsanın tarihi derinliklerinden getirdiği, aile,
grup, cemaat, birlik, kurum ve toplulukların; öteki olarak konumlandırıp
geliĢtirdiği izleri ve yargıları, korku ve kuĢkuları, coĢku ve sevinçleri yani
süje ve objeleri mensubu olduğu topluluk üyelerine kuĢaktan kuĢağa
aktarma bilincini (üstünlük ya da aĢağılık) duygu, his ve sendrom biçimine
dönüĢtürerek; bunlara ait tutku ve değerlerini, eylem ve düĢüncelerini,
inançlarını pekiĢtirme, ayrıĢtırma veya yönetme yeteneğinin, bireyin
zihinsel süreçlerine indirgenerek istendik yönde bir algının maddi ve moral
içerikli olarak oluĢturulmasıdır”(Bkz.Tuncay, 2008, 2011).
Bu tanımın içerdiği tüm birikim ve değerler acaba “eğitim ve iletiĢim”
bağlamında popüler kültürü ülkemizde nasıl Ģekillendiriyor? Kurallar ve
yaptırımlar nasıl ve ne ölçüde siayasal, kurumsal ve toplumsal görevler adına
gerçekleĢtirilip “toplum dokusu nasıl biçimleniyor? Adalet ilkelerine göre nasıl
uygulanıyor? Kent ve kentli ile diğer bir deyiĢle göç kavramı yanında yerleĢik
düzenler açısından sosyal yapımız ve eğitim düzeyimiz ne durumda? Bütün bu
olaylar ve süreçler kentlilerin yaĢamlarını nasıl yorumladıkları ve yaĢamlarını
içselleĢtirmek adına eğitim düzeyi ilçe ve illerdeki “sosyolojik” ve “psikolojik”
hatta “yasal düzene” nasıl etki ediyor veya katkıda bulunuyor? Bu ve benzeri
birçok sorunun cevabını güncel uygulamalar içinde bulmak mümkündür.
Örneğin bu sorularımızın cevabını Türkiye‟nin batısında bulunan bir
ilimizdeki/ilçemizdeki durum yürekler acısı olarak bize ve yönetenlere veriyor.
Bu kabul edilemez süreci özel çalıĢmalarımız sonucu elde etmekten ve
yetkililere ulaĢtırmamıza ortam hazırlamaktan dolayı öncelikle ilgilisine
teĢekkür ediyoruz. Bu raporu aynen okul müdürünün resmi yazısı ve ulaĢtığı
sonucu hiç bir Ģey katmadan veriyoruz: “Acarlar Beldesi, Aydın-Ġzmir karayolu
üzerinde Aydın‟a 6 kilometre mesafede ve çevre yolundan yaklaĢık bir- iki
kilometre içerdedir. Nüfusu on bin civarında olmasına rağmen genel görünüm
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itibarı ile Acarlar az geliĢmiĢ bir köy havası vermektedir, sokaklarda oynayan
bakımsız çocuklar, tek katlı gecekondular, çevreye yayılmıĢ çöpler ve atık sular,
giyim kuĢamdaki özensizlik ilk bakıĢta göze çarpan özelliklerdendir. Fakat
Acarlar‟ı ilginç kılan en önemli toplumsal özellik çocuk yaĢta evliliklerin bir
gelenek haline gelmiĢ olmasıdır”(Ġvren, Rapor, 2014). Bu rapordaki yaĢam
tarzını ve durumunun nedenlerini talep eden bilim adamlarına ulaĢtırarak ayrı
bir çalıĢma için katkıda bulunabiliriz.
Bu sürecin bizce en önemli dayanağı psikolojik algı tanımının içerdiği
tüm birikim ve değerlerdir. Acaba kurumlar hiyerarĢisi içinde ve özellikle
eğitim kavramında psikolojik algı tanımı nasıl algılanıp Ģekilleniyor? Kurallar
ve yaptırımlar nasıl ve ne ölçüde gerçekleĢtiriliyor? Adalet ve hizmet ilkelerine
göre aile birimlerinde nasıl uygulanıyor? Kent ve kentli ile göç kavramı
bireylerde nasıl algılanıyor? Popüler kültüre etkisi açısından içselleĢtirmesine
nasıl katkıda bulunuluyor? Bu ve benzeri birçok sorunun cevabını uygulamalar
içinde bulmak mümkündür. Onun için insan iliĢkilerinde öncelikle eğitimin ve
ardından iletiĢim modellerinin psikolojik algıya yönelik oluĢum süreçlerinden
etkilendiğine göre; herkesin aynı sözcüklerin taĢıdığı anlamlara göre değer
görmesi, uygulama ve kuralları doğru algılaması ve buna yönelik katkı
sağlayabilecek hizmeti yürütmesi ve iletiĢimde bulunması zor olmakla birlikte
kaçınılmazdır.
Genellikle günümüzde iletiĢim türleri dört ana gruba ayrılarak ele
alınmaktadır. Bu gruplar bir arada eĢ zamanlı olabildiği gibi, birbirini izleyerek
ve ayrıca birbirlerini tamamlayacak biçimde de kullanılabilir. Günümüzdeki
iletiĢim türlerini, KiĢisel ĠletiĢim, KiĢiler Arasında ĠletiĢim, Grup ĠletiĢimi, Kitle
ĠletiĢimi olarak belirtmek mümkündür. Popüler kültüre dayanan insan
davranıĢlarında beliren olumsuzluk çeĢitli etkileri de beraberinde getirir.
Toplumun düzen ve düzeyini de belirler. Bundan dolayıdır ki iletiĢim türleri
kapsamında iletiĢim ve algı iliĢkisini ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü
ĠletiĢim ile algı arasında son derece önemli bir iliĢki vardır.
Günümüzde kavramın bu boyutu dikkate alınmadan ulaĢılacak sonuçlar
oldukça yavan ve etki düzeyi de güdük kalır. Zira bize göre iletiĢim “bireyin
düĢünce, duygu, eylem ve yönelimlerinin, ortaya koyduğu ya da koyabileceği
etkinliklerinin, geçmiĢinde elde ettiği, ya da geleceğinde edebileceği bilgi ve
tecrübeleriyle örf adet ve değerlerine yönelik algısal ürün, yorum ve
kurgularının; uygarlık köprüsünde ulaĢtığı çeĢitli yol ve yöntemler ile farklı
birey ve gruplara, kurum ve kuruluĢlara ve hatta ülkelere kadar sürdürülebilecek
gerçek ve sembolik bir alanın temsil edildiği etkileĢim içinde aktarılması ve
yaĢama geçirilebilmesi sürecidir”.
Aslında toplumsal düzenin ve kamusal hizmetlerinin düzeyli ve düzenli
iĢlemesi kamunun yani yönetim erkini ellerinde tutanların görevi olduğu kadar;
bireylerin de bilmesi ve uyması gereken bir konudur. ĠĢte eğer bu kurallara
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uyulmadığı zaman devlet belirli yaptırımlar uygulamak zorundadır. Önemli
olan bireyin gerek birey olarak birbirlerine ve gerekse ötekileĢtirdiği gruplara
karĢı yasaların yaptırımla çerçeve altına aldığı suçu iĢlememesidir. Bunun içinse
suç ve suçlu profili açısından iletiĢim modelleri ile önlenebilme çalıĢmalarının
yürütülmesi önemli bir iletiĢim rolü olarak karĢımıza çıkar.
SUÇ VE SUÇLU PROFĠLĠNDE ĠLETĠġĠMĠN ROLÜ
Bütün bu açıklamalarımızdan sonra hem psikolojik ve hem de sosyolojik
olarak suç ve suçlu profilinde suç olgusunun nedenlerini ve iletiĢimin katkıya
yönelik rolünü ele alabiliriz. Sosyolojik araĢtırmalarda günümüzde öne çıkan
post-modern anlayıĢ, toplumsal bütünün nesnel bir olgu olmadığı yönündedir.
Bütün biçimleriyle bireyler arasında kurulan iletiĢimin aslında gerçeklik
olduğunu ileri sürerler. Aslında bir toplumu anlayabilmek için kültürel birikime
dayalı fikirler, özellikle ortak alanı temsil eden dil ve çeĢitli türlere dayalı
yazınlar ve bireysel figürlere dayalı psikolojik algılar dâhil olmak üzere tüm
iletiĢim Ģekillerinin araĢtırılması gerekli görülür. Post-modern düĢünürler ve
toplumbilimciler, güncel ve doğal yaĢamı tecrübelere dayalı tarihsel süreç
içinde yorumlamanın çoklu bir bütünü olarak değerlendirirler. Ancak bu
değerlendirme sürecinde kazanılan bireysel tecrübeleri kurum veya toplum gibi
geniĢ ve soyut kavramlar olarak tanımlamazlar ( Andersen – Taylor, 2011: 21).
Bu bağlamda ĠletiĢim türleri ile konumuz olan popüler kültür ve
kentleĢme akıĢındaki davranıĢlar ile suçlu profilindeki artıĢ ve çeĢitliliğin
önemli ölçüde iliĢkili olduğunu ileri sürebiliriz. Çünkü insan davranıĢlarının
gerek bireysel ve gerekse kurumsal yapılarda kısacası bu iliĢkinin özellikle
kentleĢme süreci içinde açığa çıkması ve ana kültürde görülen sapma sonucu
popüler bir kültür bağlamında gündeme gelmesi asla göz ardı edilemez. Diğer
yandan özellikle siyasal alanlarda görülen ideolojik ayrıĢma ve demokrasi
kavram ve tanımlarında görülen farklı anlam ve algılamalar bu süreci
hızlandırmıĢtır. Türkiye‟nin geleneksel toplum ile modern toplum arasında bir
geçiĢ aĢaması yaĢadığı ve ana kültürden uzaklaĢarak popüler kültür baskısı
altında kaldığı açıktır. ĠĢte böylesi hızlı bir sürecin gözlemlerimize de dayanan
analizi kısacası "Suç ve Suçlu Profilinde Popüler Kültür ve ĠletiĢimin Rolü"
giderek önem kazanmıĢtır. Disiplinler arası çalıĢmalar açısından davranıĢ
bilimleri ve popüler kültür ile iletiĢimi doğrudan iliĢkili gördüğümüzü
belirtmeliyiz. Psikolojik algı kapsamındaki temalarla sosyolojik örüntüler ve
yönetim olgusunun örtüĢtürülmesi toplumsal ve siyasal düzen açısından da
gerekli görülmektedir.
Günümüzde özellikle halk arasında büyük çoğunlukla adeta inanç haline
dönüĢtürülen “suç ve suçlu profili” üzerindeki kanaat genellikle etnisite ve
taĢralılığa bağlanmakla birlikte; toplumun tüm yaĢam alanlarında ve bu iki
ayırıma yer verilmeksizin meydana gelebilecek suç ve suçlu profili değiĢmekte
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hem kiĢisel hem kurumsal ve hem de toplumsal sorunlar olarak çağdaĢlaĢma
sancılarındaki plan ve program eksiklikleri nedeniyle çarpık kentleĢme ve çok
hızlı bir nüfus artıĢı ile yönetim zafiyetlerinden de ileri geldiği göz ardı
edilmekte; bunun sonucunda özellikle kentleĢme ve çarpık ĢehirleĢme
bütünleĢik bir kaos ortamı karĢımıza çıkmaktadır. Toplumun tüm katmanlarında
yani hem bölgelere göre, hem kurumlara göre ve hem de yerleĢim alanlarına
göre kapsamlı bir analiz yapıldığında; sosyal dokunun oluĢum süreçleri içinde
yaĢamın her alanında bu nevi olumsuz davranıĢlar görüldüğü açıktır.
Aile içinde, eğitim kurumlarında ve ne yazık ki özellikle
üniversitelerimizde, kamu yönetiminde yer alan kurumlarda hatta tarafsız
kamuoyu oluĢturması gereken basın ve medya gibi kurum ve kuruluĢlarda
popüler kültüre dayanan siyasal söylemden kaynaklanan çağın hastalığı
dediğimiz yüksek düzeyde yalnızlaĢma, yabancılaĢma ve yozlaĢma yaĢandığı
görülmektedir. Bu süreç nedeniyle özellikle siyasal yönetimlerin PKK
örneğinde olduğu gibi yasal ilkeleri ve kuralları uygulamakta hatta ĠletiĢim
kurabilmekte bile yetersiz veya ilgisiz kaldıkları görülmektedir. Bu süreç
korumasız ve denetimsiz çocuk suçluların da artıĢına neden olmakta yetiĢkinliğe
ulaĢan bu çocuklar tüm kural ve yasakları tanımak istememekte, toplum dıĢına
itilmektedir. Suç çeĢitleri ve suç olgusunun çeĢitlerini farklı farklı nedenlerle ele
almak ve analiz etmek mümkündür. Gerek gözlemlerimize dayanarak, gerekse
literatür taraması sonucu elde ettiğimiz nedenler çok çeĢitli faktörlere
dayanmakta olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki sorun kümeleri giderek
artmaktadır. Hemen hemen geliĢmemiĢ veya az geliĢmiĢ kısacası geliĢmekte
olan toplumların sorun kümelerini aĢağıdaki baĢlıklar altında ele almamız
anlamlı olabilir.
Göç olgusu, kentleĢme, yerel yönetimlerin yetersizliği, yalnızlaĢma,
yozlaĢma ve yabancılaĢma, sorumsuz medya ve popüler kültür, hızlı nüfus
artıĢı, aile yapısı ve birliğinin erozyonu, kurumsal yapıların ilgisizliği ve düzey
kaybetmesi, kurumsal yapıların siyasal iktidara-erke biat etmesi, hızlı nüfus
artıĢı, eğitimsizlik, yatırımsızlık ve istihdam sorunu, örgütleĢememe, Türkçe
iletiĢimin bozukluğu, uzlaĢma kültürü yerine kavga kültürünün öne çıkması,
ĠĢsizlik ve istihdam sorunlarının yeĢil kart ve benzeri biçimlerde çözümlenmek
istenmesi, inĢaat sektörü önceliği içinde geliĢen hızlı bir çevre tahribatı, yasal
yaptırımların yetersizliği, sivil toplum hareketlerindeki bilgisizlik ve yetersizlik,
iktidarı elinde tutan siyasal partinin tamamen parti liderine biat ettiği parti
içyapılarının da lider odaklı çalıĢtırıldığı gibi birikmiĢ sorunlarla vatandaĢların
adeta boyun eğmesi veya eğdirilmesi birey ve gruplar ile kurumsal ve siyasal
yapılarda çıkar duygusunun öne geçmesi, psikopatolojik genetik kodların etkisi
ve toplumsal çıkar saikinin yerine bireysel çıkarın öne geçmesi gibi denetimsiz
yönetim olgusu ve siyasal yönetim açısından seçimlere yönelik siyasal karar
hileleri yoluyla demokrasilerin değiĢebilirlik ölçüsünden uzaklaĢılması ve tek
adamın iktidarı yürütmesi gibi saptadıklarımızı sayabiliriz.
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SUÇ VE SUÇLU PROFĠLĠNĠN SAPTANMASINDA ÖNCELĠKLER
CEZANIN AĞIRLIĞINA GÖRE SOSYOLOJĠK VE PSĠKOLOJĠK
AÇILARDAN SUÇ AYRIMI KÜLTÜR VE SUÇ ĠLĠġKĠSĠ
Toplumsal eylemleri irdelerken öncelikle o toplumun kültürel açılardan
yaĢadığı süreçlere bakmak yerinde olur. Dünyamızda hızla değiĢen kavram ve
tanımlar bireylerin de davranıĢ ve düĢüncelerine etki etmektedir. Doğaldır ki bu
süreci hızlandıran hatta yöneten kitle iletiĢim araçlarıdır. Özellikle görüntülü
medya algı yanılsaması ve ön kabullerin değiĢiminde etkin bir rol
oynamaktadır. Böylece kitleler mobilize edilmekte yani yönlendirilmektedir.
ĠĢte kitle kültürünü temsil eden günümüz medyasının sunduğu her Ģey eleĢtirel
yaklaĢılsa da bu ürünler vasıtasıyla bizim ısrarla üzerinde durduğumuz popüler
kültür gidilerini de sosyolojik ve psikolojik açılardan belirlemekte önemli bir
rol üstlenmektedir. Bu bağlamda post-modern düĢünürler güncel yaĢamı tecrübe
ederken yorumlamaların da çoklu bir bütünü olduğunu açıklarlar. Ancak kurum
veya toplum gibi geniĢ yığınları kapsayan soyut kavramlar olarak tanımlama
eğilimi de taĢımazlar (Andersen – Taylor, 2011: 20,21).
Aslında bu süreç yüksek kültür algısı ile gündelik kültür sayılan popüler
yani kitle kültürü arasındaki hiyerarĢik duruĢun silinmesi adeta çöküĢü ana
kültürün karĢısında derinsizliğin ve yozlaĢmanın öne çıkması sanat edebiyat
alanında da hızla yer etmiĢ ve yayılmıĢtır. Bizce daha da önemli olan tüm
kurumsal yapılar ile tüm toplum katmanlarına bir davranıĢ ve algı biçimi olarak
yerleĢtiği de varsayılmıĢtır. (Featherstone, 2005: 28,29). ĠletiĢim teknolojilerinin
bu baĢ döndürücü teknolojik geliĢmesine paralel geliĢen iletiĢim ve medya
iliĢkisini tanımlayan süreç içinde çok çeĢitli sorunların ve eylemlerin de
yaĢandığı açıktır. Bunlardan en önemlisi ve insanın ve toplumun doğrudan
zarar görmesi ve can ve mal kaybına neden olan çeĢitli eylemler kısacası suç ve
suçun çeĢitleri ile meydana geliĢ biçimlerinin açığa çıkarılmasını da gerekli
kılmaktadır.
Suç ve suçlular açısından gerek kayıt sistemi gerekse kayda geçenler
sadece dosyalarda kalmaktadır. Suça eğilimli olan kiĢi ve ailelerin suç
üzerindeki etki düzeyleri bu etkiyi oluĢturan çevre ve eğitim baĢta demografik
açıdan kültürel etkileĢim düzeylerinin ve iletiĢim araçlarının özellikle de
medyanın etki ve yönlendirme düzeylerinin ve tarafsızlığına yönelik yasal
çerçevelerinin de araĢtırılmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü hangi suçun
kabahat ve hangi suçun cürüm olduğu yasalarda ve uygulamalarda bellidir. ĠĢte
bu konu karĢımıza güçlü ve etkili bir bilgisel model ile iletiĢimsel modelinin
kurulmasını gerektirir. Bu süreç suç ve suçlu profilinin değiĢme eğilimi
gösterebileceği doğrultuda geliĢir. Farklı yönde eğilimleri ve ayrıĢtırıcı
davranıĢsal yaklaĢımı da karĢımıza çıkarmaktadır.
Cürümler için cezalar, kabahat cezalarından çoktur. Cürümden bahsetmek
için mutlaka kasıt gerekir. Kabahatler hem kasıt ile hem taksir ile iĢlenir. Ġster
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cürüm, ister kabahat olsun bireyin yaptığı eylemde iradi bir hareket öngörülür.
BaĢkalarının malına zarar vermek cürüm olur, fakat sara nöbeti olan bir kiĢi
örneğin o kiĢi bir cam kırarsa, bu iradi bir hareket sayılmaz. Zira eylem istem
dıĢıdır. Kısacası bu eylemler ne cürüm ne kabahattir. Bir kimsenin kusması o
kiĢinin suçu değildir. Bu eylemler ne cürüm ne de kabahat olamaz. Bu ve
benzeri hususların özne olan birey tarafından bilinmesi bireyler ve gruplar arası
bir iletiĢimin de temelini oluĢturur. Bu nedenle suç ve suçlu profilinin
tanımında gerek kent ve gerekse toplumsal katmanlar arasında etkili iletiĢimin
rolü büyük önem taĢımaktadır.
Kültür ve popüler kültür ayrımı açısından Türk eğitim politikalarının
farklı yönlerden incelenmesi ve irdelenmesi oldukça önemli olup; siyasal zemin
üstünde oluĢan kavramların algısal farklılığı ve kargaĢası nedeniyle kültürel,
siyasal ve toplumsal yabancılaĢma sonucunu doğurmaktadır. Ulusal çıkar
kavramı ile örtüĢme yerine, aksine suç ve suçlu profili açısından da ne yazık ki
popülerleĢen toplum bireylerin sosyalleĢme ve çağdaĢlaĢma sürecini de hızla
olumsuz yönde etkilemiĢtir. Bu süreç içinde ne yazık ki asosyal ve apolitik
bireylerle birlikte ana kültürümüzden uzaklaĢmıĢ doğru ve düzeyli iletiĢim
kuramayan, görev bilincinden uzak kurumsal ve siyasal yapıları yönetenlerin
yanlı ve ideolojik tutumu bireyi yalnızlığa ve yabancılaĢmaya ve giderek
yozlaĢmaya yöneltmiĢtir.
Böyle bir süreç toplumun büyük bir çoğunluğunda ne yazık ki insani bir
davranıĢ olmayan Ģiddet ve sapma yüklü bir nüfusun da artmasına neden olmuĢ,
uyumsuzluğu ve çıkarcılığı temsil eden demografik bir yapı gündeme gelmiĢtir.
Ne yazık ki günümüzde iç bünyelerde gizlenen ancak ideolojik bir planlama ile
komĢu ülkelerimize yönelen ve ülkemizi yakından ilgilendiren çok çeĢitli
nedenlerle de Ģiddet olgusu giderek artmaktadır, dünya ülkeleri buna seyirci
kalmaktadır. Aslında bir baĢka çalıĢmamızda belirtildiği gibi “ulusal kimlik,
kamusal bilinç, çevrebilim, siyasal erk, mevki ve statü, siyasal ahlak (etik) insan
hakları, özgürlük, adalet ve eĢitlik, Ģiddet, terör ve inanç gibi kavramların farklı
ve paradoksal algılanması ile siyasal aktörlerin (yöneticilerin) pazarlık odaklı
popülist yaklaĢıma yönelik siyasal söylemleri sonucunda sosyal, kurumsal ve
siyasal sistemlerde çözümsüzlük ve ayrıĢma ögeleri pekiĢmekte, kargaĢa ve
Ģiddete yönelik davranıĢlar ve eğilimler de artmaktadır”.(Bkz. Tuncay,2001).
Diğer bir husus aĢırı kalabalıklarda insanın stresi artar. Bu nedenle
psikoloji ve beden iliĢkisi günümüzde incelemeye değer bir konu olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Beynimizi stres yönetiminde, zaman yönetiminde,
duygu, düĢünce ve davranıĢ denetiminde doğru programlar ve söylemlerle
kullanabilirsek ancak mutlu olabiliriz. ĠletiĢimi de bu bağlamda kurallara uygun
ve anlamlı kurabilirsek eğer, suç kapsamına girecek eylem ve söylemlerden
kısacası olumsuz ayrıĢtırıcı ve uzlaĢmaz davranıĢlardan da kaçınabiliriz.
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Hızlı KentleĢme sürecinde merkez ve çevre karĢılaĢır. KentleĢmeyle iç
içe giren merkez ve çevrede “çarpıklık ve kirlilik” açığa çıkarır. Bu süreçte
sanayileĢme ve kitle iletiĢim araçları “teknolojik geliĢme” baĢ döndürücü bir
ivme kazanır ve hızlı toplumsal değiĢime yönelik bir süreçte tüketim çılgınlığı
hızla artar ve buna paralel çıkar duygusu da hızla geliĢir.
Hızlı nüfus artıĢıyla desteklenen bu süreç ile ilgili Dünya‟nın da
tehlikeler içinde olduğu ifade edilmektedir. Almanya Dünya Nüfus Vakfı
tarafından 2014 yılı itibarı ile dünya nüfusunun 7.202.951.000 kiĢi olduğu
saptanmıĢtır. Bu nüfus artıĢıyla insanların zorunlu ihtiyaçlarının bile
karĢılanması mümkün görülmemektedir. Zira dünyanın insanlığa bahĢettiği
doğal kaynakların da aslında yetersiz kalacağı varsayılmaktadır. Bu görüĢün
odak noktası Almanya Dünya Nüfus Vakfı‟nın raporuyla belirlenen dünya
nüfusunun her saniye ortalama 2.7 kiĢi olarak arttığı haklılığına dayanmaktadır.
Demek ki insanlığı, eğer tedbirler alınmazsa zorunlu gereksinimleri bile
karĢılamakta kötü günler beklemektedir. Bu rapordan esinlenerek bizim diğer
bir saptamamız ise, Türkiye gibi geliĢmemiĢ veya geliĢmekte olan ülkelerin
demografik nüfusa dayalı veriler dikkate alınmadan büyüme oranının ölçüsüz
bir durumda yüksek tutmak istediği “en az üç çocuk” parolasıyla bilimsellikten
uzak, hem ülkemize hem de dünyamıza yoksulluk getirebilecek bir politikalar
güdüldüğünü de belirtmeliyiz. Çünkü ülkemizde ne yazık ki fabrika olarak
adlandıracağımız ve tarafımızdan kurulan bir sanayi tesisi görebilmek oldukça
zordur.
ĠnĢaat sektörüne dayalı tuğla ve yan sanayi ürünleri iĢçi istihdamına
yeterli değildir. Dünyanın terk ettiği maden kömürü çıkarmasında elde
edemediğimiz teknoloji ve denetimsizlik nedeniyle önümüzde duran 300 kiĢinin
üzerinde can verdiği acı ve hüzün dolu olay ortadadır. Siyasal söylem ve
eylemlerle geçiĢtirilemez. Diğer yandan enerji sorunları, su ve orman sorunları
ayrıca değerlendirilmesi gereken önemli konular olarak karĢımızda
durmaktadır. Bu sorunların tümünün etkilendiği alan ise nüfus artıĢı, olduğu
asla
unutulmamalıdır
(http://www.odatv.com/n).
Ġktidarlar
popülist
söylemlerden ve eylemlerden mutlaka kaçınmalıdır. Ġktidarların özellikle son on
yılında ülkemizde görülen ve çağın hastalığı saydığımız “yalnızlaĢma, yozlaĢma
ve yabancılaĢma” ne yazık ki popüler kültür algısının geniĢlemesinden ve
siyasal söylem ve gerçeği ifade etmeyen eylemlerle örtüĢtürülmesinden
kaynaklandığını üzülerek belirtmeliyiz. Toplumsal dokumuzda siyasal
söylemlere yönelik psikolojik algı yaratılarak kitleleri uzun zaman dilimi içinde
ne yazık ki gerçeklerle yüz yüze getirilmesi önlenmiĢ “suç ve suçlu barındıran”
göç ve kentleĢme paralelinde geliĢen toplu konut kapsamında çalıĢan dar gelirli
kitleler “kültürel Ģizofreni” tabletiyle karĢımıza çıkmıĢtır.
Eylem ve
söylemlerin bu dönem için ayrı bir analizinde yarar görülmektedir. Polis
kayıtları, hastaneler, üniversiteler ve hatta ilköğretimden orta öğretime kadar
ilgili bakanlıkların da katılımıyla yeni ve kapsamlı bir rehabilitasyon programı
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özellikle çocuk ve genç nüfusa dayalı demografik haritaya uygun olarak
mutlaka uygulanmalıdır.
SUÇ VE SUÇLU PROFĠLĠ ĠLE KENTLEġME VE TÜRKĠYE‟DE SUÇLU
ÇOCUK PROFĠLĠ
Müjdat AVCI tarafından yapılan “Tutuklu çocuklar üzerine bir araĢtırma:
çocukların suça yönelmesinde etkili olan toplumsal nedenler ve çözüm
önerileri” adlı çalıĢma Oldukça ilgi çekicidir. ÇalıĢma sonucunda aile yapısının,
ailenin göç etmiĢ olmasının, ailenin konut ve demografik özelliklerinin, arkadaĢ
ve okul çevresinin ve boĢ zamanların değerlendirilme Ģeklinin suça yönelmeye
etkisinin olduğu bulunmuĢtur. Bu çalıĢma sonucunda da görüleceği gibi bizim
de savunduğumuz değerlendirmeler daha da anlam kazanmıĢtır.
Uzun süredir ele aldığımız Ģiddet ve nedenleri arasında yer verdiğimiz
görüĢlerimizi desteklemesi açısından önemli gördüğümüz bir diğer siyasal
söylem oldukça ilginçtir. Kontrol edilemeyen kentleĢme yanında siyasal
iktidarın özel hayata bile müdahale anlamına gelen “üç çocuk” mesajı ve buna
bağlı geliĢen “hızlı nüfus artıĢı” aslında kültürel erozyona; “yeĢil kart” ise
ekonomik yoksuluğa ve çaresizliğe örnek olmaktadır. Özellikle medya ve
basının desteğinde geliĢtirilen siyasal söylemlerle popüler kültür algısına
yönelik davranıĢ setleri; aslında “garipliğin” getirdiği veya ortam hazırladığı suç
ve suçlu profilini de hızla artırmaktadır. KentleĢme süreci ve göç ile ortaya
çıkan sosyal bir problem olarak suç ve Ģiddet olayları çok çeĢitli olup giderek
boyut değiĢtirmektedir. Bu bağlamda suç sosyal olaylardan ve problemlerden
biridir. Ancak kapsam açısından bugün bahsedilen sebeplerden çok farklı
boyutlarda geliĢmektedir. Sosyal sistem içinde var olan değerlere aykırı
davranıĢlarda bulunmak, sosyal problemlerin ortaya çıkmasına neden olur.
Gerçekte suç olgusunu izah edebilmek için toplum içindeki mevcut sosyal
problemleri bilmek gerekir. Suç ile diğer sosyal problemler arasında yakın bir
iliĢki vardır. Özellikle bazı sosyal problemler sonucu suç iĢleme oranları
artmaktadır. En genel anlamda suç toplumda yürürlükte olan normlardan bir
sapma olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyiĢle suç diğer sapma davranıĢları
gibi toplumun değer ve normlarından sapan bir eylemdir. Fakat suç kanun
koyucuları tarafından ceza yaptırımı ile belirlenmiĢ olduğundan dolayı diğer
sapma davranıĢlarından ayrılır.
Bu çerçevede kanun koyucuları toplumda normal olarak kabul edilen
davranıĢ standartlarını ihlal edenlere karĢı kanunlar çıkarırlar. Yasal açıdan
bakıldığı zaman suç mevcut hukuk kurallarının ihlal edilmesi olarak
tanımlanabilir. Kısacası Yavuzer‟e göre suç “kanunların cezalandırdığı
harekettir”(Yavuzer, 1988, s.26,27). Jhering‟e göre suç, “toplum halinde
yaĢama Ģartlarına yönelmiĢ her türlü saldırıdır.”( Bkz. Jhering s.59).
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Füsun SAKA tarafından yapılan Hürriyet Gazetesinin aktardığı 2008
tarihli bir araĢtırmada; “Türkiye‟de suçlu çocuk profili değiĢiyor”. “Göçle kente
gelen ikinci kuĢak çocuklar suça eğilimli” görüldüğü sonucuna ulaĢılıyor. Bu
çalıĢmaya göre; Suçlu çocukların yüzde 70, 4‟ü ailelerinin yanında kalıyorlar.
"Kendinden memnun musun?" sorusuna yüzde 65'i 'evet' cevabını veriyor.
Yüzde 88'i ailesinden memnun ve hatayı kendinde görüyor. "Geleceğinizden
umutlu musunuz?" sorusuna yüzde 72'i 'evet' diyor. Sanıldığının aksine bu
çocukların yüzde 63, 8‟inin Anne ve babası resmi nikahlı ve birlikte yaĢıyorlar.
Çocuklar tarafından iĢlenen suçların yüzde 39'u hırsızlık, yüzde 27'si müessir
fiil, Yüzde 3'ü kız-kadın ve erkek kaçırma, yüzde 6'sı trafik suçları, yüzde 4'ü
ateĢli silahlar kanununa muhalefet ve yüzde 21'ini ise diğer suçlar oluĢturuyor.
Türkiye'de, çocuk suçluların sayısı da giderek artıyor. GeçmiĢ on yıla göre, kız
çocuklarının suça katılımı da artıyor.
ÇeĢitli nedenlerle yoksunluk içinde bulunan çocuk ve gençler yeterli aile,
toplum ve kurumsal desteği bulamadığı takdirde, kendi destek guruplarını
yaratıyor. Bu destek gurupları ise çocuk ve gençlerin risk altına girmesine sebep
olan sistemin temelini oluĢturuyor. Doğru dürüst eğitim alamamıĢ, aile içi
Ģiddetle büyümüĢ, ekonomik yoksunluk içinde yaĢayan çocuklar, yetiĢkin birey
olduklarında suça yatkın oluyorlar. Çocuğun suça itilmesi demek, yetiĢkin
olduğu ileri yaĢlarda da çete üyesi olması, suçu alıĢkanlık haline getirmesi
demektir. Bu saptamalara katılmakla birlikte 2008 yılından günümüze hızla
artan oranda “bonzayi kullanımı” gündeme gelmiĢ, suç ve suçluluk profilinde
illegal örgütlere yönelik bir yöneliĢ gündemimize oturmuĢtur. Ne yazık ki
siyasal iktidar sadece söylemlere yönelik pembe tablolar çizmekle meĢgul
olduğundan Türkiye üzerinde oynana oyunlar dahil suçluluk profilinde kamu
gücüne ve toplumun digger kurumlarına karĢı adeta baĢkaldırı biçiminde büyük
zararlara meydan verecek boyutlarda suç eylemleri gündemimizin baĢına
oturmuĢtur. Bu sorunun üzerinde rehabilitasyon baĢta, tam bir denetim ile
gidilmesi davranıĢların benzeĢimi modelini çocuklar küçük yaĢlarda
benimsediğinden suç ve suçlu profiline kaynaklık edebilecek her ail eve
kurumsal yapılar iĢbirliğine yöneltilmesi hedeflenmelidir. Bu alanda tüm
üniversitelerimiz görevli olmalı ve ortak çalıĢmalar yapmalı bu çalıĢmada
çıkacak sonuçları siyasal iktidar derhal yerine getirmelidir.
ÇOCUKLARI SOKAĞA ĠTEN BAġLICA NEDENLER ÇARPIK
KENTLEġME VE AĠLE DÜZENĠNĠN YOKSULLUĞU
Ege Üniversitesinde tarafımızdan yürütülen sosyal sorumluluk prejeleri
kapsamı içindeki bir çalıĢmada “çocukları sokağa iten baĢlıca sorun ve
nedenler” oldukça önem taĢımakta ve ileri sürdüğümüz tezlerimizi de
desteklemektedir. Bu proje kapsamında ulaĢtığımız sonuçlar baĢlıklar halinde
aĢağıda verilmektedir:
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Göç ve buna bağlı çarpık ve sağlıksız yerleĢme, Yoksulluk, Kontrolsüz
nüfus artıĢı, Ailenin eğitimsizliği, ParçalanmıĢ aile, Sokakta zorla çalıĢtırılma,
Aile içi Ģiddet ve geçimsizlik, Fiziksel-duygusal-cinsel-ekonomik istismar,
Sevgisizlik, ilgisizlik, Çocuk haklarının yeterince hayata geçirilememiĢ olması,
Gelir dağılımındaki adaletsizlik, Geleceklerinden emin olmamak, Fakir Olarak
yaĢamak istemedikleri gibi nedenler öncelikle sıralanmaktadır.
Bu nedenlerin hepsi doğru olmakla birlikte bireylerin içinde bulunduğu
ortam ve eğitim düzeylerinin düĢüklüğü nedeniyle öncelikle toplumu hukuk
kurallarının düzenlediği ve kamu görevlilerinin görevlerini tam olarak
yapamadıkları hususu dillendirilmemiĢtir.
Aslında birinci derecede hukuk nizamının ve kurallarının yaptırımları
vardır. Aile çocuklarını korumak zorundadır. Eğer koruyamıyorsa devlet
tarafından meydana getirilen kurumlar bu görevi üstlenmesi gerekir. Diğer
taraftan toplumu düzenleyen diğer bazı kurallar da vardır. Bunlar, görgü
kuralları, ahlak kuralları ve din kuralları olarak karĢımıza çıkar. Hukuk
kurallarının dıĢındaki kuralların cezalandırmaya yönelik bir yaptırımı yoktur.
Ancak aile yapısı içinde geliĢtirilmesi gereken ana kültüre dayalı koruyuculuğu
ve aidiyet duygusuna yönelik bilinç oluĢturacağı da göz ardı edilmemelidir.
Sokağa itilen çocukların durumu toplumun kınadığı durumları ifade
ettiğinden, bu fiilleri yapan bireylere yönelik eleĢtirel veya dıĢlayıcı yönü de
vardır. Ancak cezai müeyyidesi olmayan suç eylemlerine yönelik yaptırım söz
konusu olmayınca, fiili yapanın utanması dıĢında bir müeyyideyle karĢılaĢması
da söz konusu olamıyor. Zira utanma baĢlı baĢına bir düzenleyici yaptırım
konusu olamaz. Bu takdirde bireyi kontrol edebilen süreçten önce kamu gücü ve
politikaları öncelenmelidir. KentleĢme de kamuyu doğrudan ilgilendiren bir
sorun olduğuna göre kanun koyucu kamu adına düzenlemeler yapması
gerekiyor.
Bu bağlamda kentleĢmeyle suç iliĢkisi açısından mutlaka bir bağ teessüs
edilmelidir. Suç ve ceza iliĢkisi içinde cezaların ağırlığına göre suç çeĢitleri
vardır. Diğer bir ifadeyle suç çeĢitlerine göre ceza ağırlıkları değiĢir. Çarpık
kentleĢmenin doğurduğu sonuçlar arasında suç ve suçluluk psikolojisi önde
gelen bir saptama olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bunun yanında, Düzensiz ve
denetimsiz kentleĢme suç ve suçluluk doğurur. Suç ve suçluyu barındırır. Suç
profilini geniĢletir. Suçun örgütlü hale gelmesine imkân verir. Suç eğilimleri
artar. Suç üzerinden Mali kaynaklar geniĢler. Bu ortamdan beslenen illegal
gruplar hızla artar. Böylece her türlü Ģiddetin gerçek yüzü olur kentler. Ayrıca
çarpık kentleĢmenin topluma maliyeti giderek artar.
Kentlerin büyümesi artık sadece o kentte yaĢayanların sorunu olmaktan
çıkmıĢtır. Çarpık kentleĢmenin yarattığı sorunlar, tüm ülke ekonomisini ve
toplumsal barıĢı olumsuz etkilemektedir. Kent merkezleri her bakımdan
tıkanmakta ve yaĢanmaz duruma gelmektedir. UlaĢımın kilitlenmesi, tıkanması
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ve iĢlememesi, büyük zaman, iĢgücü, para kaybına neden olmaktadır.
durum ise kent merkezinden kaçıĢı hızlandırmaktadır.

Bu

Kentler dıĢ çeperlere kaymakta daha çok sorun yüklü çarık biçimde
yayılmakta, merkezdeki büyük yapı stoğu atıl kalmaktadır. Kent iĢgücünün
büyük bir yüzdesi, kent sınırlarının çok dıĢındaki uzak mesafelerden gidip
gelmek zorundadır. Mali kaynakların yutulduğu alanlar olur kentler. Biz
yaptığımız çalıĢmaların yanında gözlemlerimize ve incelemelerimize dayanarak
çarpık kentleĢmenin topluma maliyetini 3G prensibi olarak ele alıyoruz.
BaĢlangıçta masum bir barınma çözümü gibi görünen tek katlı
gecekondular plansız bir yapılaĢmayla ve yerel yönetimlerin aczi sonucu
“Görüntü Kirliliği” zaman içinde de vurgunculuk aracı olarak yerlerini beĢ altı
katlı apartmanlara bırakmıĢ, Ģehir çevresinde Ģehri boğan sağlıksız, yoğun
yerleĢmeler oluĢturmaktadır. Bu hızlı yerleĢim sonucu hızla artan araç ve
sağlıksız yollarda beliren kalabalıkların yarattığı “Gürültü Kirliliği” ve bunun
sonucunda da düzensiz ve plansız mimari tarzlar ve yerleĢim sorunları yalnızca
görüntü kirliliği değil; mutsuz, huzursuz, topluma hatta kendilerine düĢman
sağlıksız ve Ģiddete yönelik eğilimleri besleyen bir toplum oluĢturulup suç ve
suçlu profili yaratıldığından “Güvenlik Kirliliği” meydana gelmiĢtir. Sağlıklı bir
kent örgüsünde bu üç faktörün mutlaka ortadan kaldırılması gerekir.
Çünkü böyle bir toplumun üretken ve verimli olması beklenemeyeceği
gibi, sağlıklı insan kaynağına dayanmayan bir kalkınmanın da
gerçekleĢtirilemeyeceği açıktır. Kentler rant alanı olarak görülür. Kentsel
dönüĢüm gibi bir uygulamanın ard alanında kamu çıkarı olmayıp, bu yerlerde
uzun süredir yerleĢen insanların yerlerinden koparılması ve rantsal çıkarlar
besleyen inĢaat sektörünün siyasal erkle örtüĢen çıkar beklentisi olduğu kanaati
oldukça yaygındır.
Diğer yandan sorunlu bir yapı stoku ile çarpık kentleĢme ve nüfus
problemleri ile iĢsizliğin had safhaya ulaĢması kapsamında eğer bu süreç böyle
giderse ne olur? Sorusunun da cevaplandırılması gerekir. Bize göre böyle
giderse; UlaĢım kilitlenecek, bir yerden bir yere gidilemez olacak,
Gecekondular 5-6 katlı apartmanlar haline gelecek, Sular akmayacak, çöpler
toplanmayacak, hava ve çevre kirliliği korkunç boyutlara ulaĢacaktır. Özetle,
böyle giderse, çağdaĢ ileri dünyanın tüm ideallerine Veda etmek gerekecektir.
Türkiye nüfusu 100 milyona ulaĢtığında Ġstanbul 25 milyon, Ankara 11-12
milyon, Ġzmir 9-10 milyon olacaktır. Kentlerimizin bu nüfusu taĢıması oldukça
zordur.
Tarihsel süreç içinde batılılaĢma süreci ve kentleĢme arasında bir iliĢki
olduğu da belirtilmektedir. Oysa Türkiye`nin batılılaĢma sürecinin baĢlangıcı
genel olarak tazimatla görülse de Türk halkının „„modernleĢmeyle‟‟ doğrudan
yüzleĢmesinin 1950‟lerden sonra olduğu söylenebilir. Ġkinci dünya savaĢı
sonrası dünyanın özellikle bugün küreselleĢme dediğimiz o günkü kapitalist
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sistemle bütünleĢmenin kazandığı ivme; olarak da görülebilir. BatılılaĢma
sürecinin en belirgin sonucu bir olgu olan kentleĢmedir. Ancak batı arz talep
dengesini, dağıtım modelleriyle kurmuĢ kentleĢmeyi bir plana dayalı olarak
yürütmüĢtür.
Ancak ülkemizde kentlere yönelik toplumsal dinamiğin sonuçları, 1945
sonrası çok partili siyasal yaĢama geçiĢle birlikte, ilk seçimlerle de kendini
göstermiĢtir. Ancak, seçim sonuçları çok anlamlı bir gösterge olsa da seçime
katılan partilerin siyasal yelpazedeki geçmiĢi, dağılımı ve toplumsal ve siyasal
katılımı hukuki ve ideolojik imkânları ile sınırlıdır. Henüz demokrasi tecrübesi
oluĢmadığından tarihi koĢullar içinde gerçekleĢtirilen politikaların göz ardı
edildiği ve tepkisel bir oyun kullanıldığını da belirtmeliyiz. Bu süreç genellikle
iç politika ile ilgilidir.
ĠLETĠġĠM VE DAVRANIġ MODELLERĠ AÇISINDAN DĠKKAT
EDĠLMESĠ GEREKEN BĠR EYLEM: GÖÇ VE KENTLEġME
Göç, toplumun sosyal, kültürel, politik vb. tüm alanlarıyla yakından
iliĢkili ve bu alanları derinden etkileyen bir olaydır. Göçün, çok kapsamlı
olması, meydana geliĢiyle toplumda ve insanlarda büyük değiĢiklikler yaratması
nedeniyle antropolog, sosyolog, plancı ve idarecilere kadar herkesin ilgisini
çekmiĢtir. Bugün psikolojik açılardan ve özelikle suç ve suçlu psikolojisi ile
krminal sonuçları açısından yönetim ve siyaset bilimcileri ve iletiĢim modelleri
açısından kamu oyunu yakından ilgilendiren davranıĢ bilimcilerinin de inceleme
alanına girmiĢtir.
Özellikle 1950‟li yıllardan sonra hızla ve ne yazık ki plansız bir biçimde
kontrol edilemeden artan kentleĢme sürecinde oluĢan suç ve suçlu barındıran,
yoksulluğun adeta pazarlandığı yerleĢim alanı sayılamayacak çarpık
kentleĢmenin gerek sosyal ve gerekse ekonomik maliyetleri popülist söylemlere
dayalı seçim odaklı yürütüldüğünden hesaplanamamıĢtır.
Ġnsan tutum ve davranıĢları üzerinde meydana getirdiği değiĢmeler
neticesinde ortaya çıkan temel sorunlardan birisi bugün neredeyse bölünmeyi
konuĢacak boyutlara gelen siyasal söylemler öncelikle göç olgusuna ve bu
olgunun oluĢturduğu koĢullara dayanır(Bkz. Tuncay, 2010). Bu süreç içinde
kent örgü sisteminin yarattığı kargaĢa ve buna bağlı yabancılaĢma Ģiddet
olaylarına ve suç olgusuna da kaynaklık eder. Siyasetin ve değerlerin yenik
düĢtüğü ve yönetenlerin kavrayamadığı ayrıĢma sadece bir tercih olmaktan öte
anayasal ve hukuksal düzenin ayrıĢtırılmasına dayandığından suç olgusu niteliği
de taĢır.
Çünkü örgütlü hale gelen Ģiddet aslında bir çıkar odaklı silaha dayanan ve
dıĢ merkezlerle birlikte yürütülen bir eylem türüdür. Bu çalıĢmamızda
kontrolsüzce hala hızla sürdürülen ve sağlıksız ortamlara itilen
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vatandaĢlarımızca kötü koĢullarda yaĢanan kentleĢme sürecinde meydana gelen
göç olgusu hiçbir projeye dayandırılamaz. ĠĢgücü gibi bir alt yapısı eğer olsa idi
sanayileĢme süreci bugüne kadar tamamlanırdı. Hala yan sanayi diyeceğimiz
dıĢa bağımlı bir durumda olmamız plansızlığı belgeler. ĠĢte bizim özenle konu
üzerinde durmamızın sebebi popüler kültürün oluĢturduğu toplumsal
problemlerin en önemlilerinden birisi olan suç ve suçluluk eylemleridir. Çünkü
göç ve kentleĢme popüler davranıĢları temsil eder. ÇağdaĢ normlara göre
biçimlenmez. çarpık kentleĢme suçu doğrudan etkiler.
KentleĢme sürecinde göçün suç üzerindeki etkisini incelemede kriminal
etkileri veri ve istatistik bilgileri bir diğer araĢtırma konumuz olacaktır. Göçün
nedenlerini klasik bakiĢ içinde ele almak bugün yeterli değildir. Elbette Nüfus
artıĢı, Ekonomik sebepler, Eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerinden faydalanma
isteği, UlaĢım, haberleĢme ve enformasyon ağının geliĢmesi ve Kültürel
sebeplerdir. Masum görülen talepler etkili olmuĢtur. Ancak arazi mafyaları ve
siyasal uzantıları ile her türlü kaçak ve gayrimeĢru çalıĢmaların gizlilik içinde
sürdürüldüğü merkezler olarak kentlerin çekim merkezi olduğu da
unutulmamalıdır.
1927 Yılında toplam nüfusun %24.22‟si, 2000‟de ise % 70.03‟ü kentlerde
yaĢar hale gelmiĢtir. Köy nüfusu ise toplam nüfus içinde %75.78‟den 2000‟de
%30.97‟ye gerilemiĢtir. Göçle birlikte kent nüfusunun artması sonucu
kentleĢme oranı yüksek seyretmektedir. Ancak bu kentleĢme sosyal ve
ekonomik birçok sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan en
önemlilerinden bir tanesini de suç ve suçluluğun meydana gelmesi ve artması
oluĢturmaktadır. Çarpık kentleĢme sürecinde meydana gelen toplumsal
huzursuzluklara neden olan bu kontrolsüz göç ve göçün meydana getirdiği
suçluluk olaylarında artıĢ, geliĢmekte olan toplumların ve hızla büyüyen
kentlerin en büyük problemlerinden birini oluĢturmaktadır. Kent nüfusunun
artması ile ortaya çıkan sorunları çözebilmek için bir yandan göçü önleyici
tedbirler alırken diğer yandan da kentin fiziki ve ekolojik dengesini sağlayıcı
planlamaların da yapılması gerekmektedir(Bkz. Yıldırım, 2004).
Konumuz itibariyle suç ve suçlu profili açisindan güvenlik sadece
ülkenin dıĢ güvenliğini kapsamaz. Ġç güvenlik sorunu olarak da karĢımıza
çıkar. Ayrıca iç güvenlik sadece can güvenliği de değildir. Mal ve hizmet akıĢı
güvenliğini de kapsar. ĠĢte trafik akıĢında düzeni bozan davranıĢ kalıplarını da
iletiĢim açısından ele almamız gerekir. Trafik düzeni ile popüler kültür ve
iletiĢim iliĢkisi günümüzde özel olarak çalıĢılması gereken bir konudur.
Çünkü trafik akıĢı bir kültürel yaĢamın inceliklerini ve de bireyin kültürel
saygınlığını ortaya koyar. Bu nedenle kültür bir ülkenin yetenek ve çıkarımları
ile yaĢam tarzını belirleyen bir birikimdir. Örf adet gelenekler ile ahlaki kavram
ve kuralları içerdiği gibi aynı zamanda bir değerler manzumesi olup edebiyat,
mimari, resim vb. gibi sanatsal bir birikimi de yansıtır.
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Çağatay Türklerinde «kilturmak» ifadesiyle yer almıĢ batı toplumuna da
kültür olarak geçmiĢ olduğu araĢtırma ve incelemeler sonucu anlaĢılmıĢtır.
Görülüyor ki Türkiye bugün, yasal ve yasal olmayan yerleĢmeler ve yapılarla,
gittikçe hızlı bir Ģekilde altyapısız, kullanıĢsız sağlıksız, çevreyle uyumsuz,
çirkin ve çevre sorunlarıyla boğuĢan görüntü kirliliği baĢta gürültü ve güvenlik
kirliliği ile yaĢamakta çarpık ve düzensiz kentsel örgü ile adeta kaplanmaktadır.
Kentlerde komĢuluk iliĢkileri artık çok çok azalmaktadır. Kentler
birbirine selam vermeyen insan kalabalıklarıyla yüklüdür. Ne yazık ki bu
görüntüden o kentin üniversiteleri bile aynı Ģekilde bir fakültede bile aynı
koridorları paylaĢanlar birbirlerine selam vermemektedirler. Devletin maaĢını
alan bu kiĢilerin üzerinde ne kurumsal bir yaptırım ne de kentlinin iç denetimi
yoktur. Üstelik bütün bu görüntü kirliliği yanında insanın ruhsal yapısına
olumsuz etki eden gürültü kirliliği için de büyük zaman, emek ve para
harcanmaktadır. Asıl felaket ise gelecek kuĢaklara bırakılacak bu kötü mirasın
düzeltilmesinin zorluğu, hatta neredeyse olanaksızlığıdır. Neden mi? Çünkü
“rüzgar eken fırtına biçer” derler. ĠĢte o nedenle kentlerin ve kentleĢmenin
ideolojik saplantılara yenik düĢmesine sebep olan ve psikolojik Ģiddet baskısıyla
mahallelerden kurumlara kurumsal yapılardan da topluma doğru suç ve
suçlularla yüklü olduğudur.
Bütün sorun, sosyo psikolojik analizlere dayanan ana kültürümüzün
taĢlarının döĢendiği “çevre mastır kent planlamasının” gereğince hazırlanıp
uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Kentlerin Çevre master planlamasının
yalnızca fiziksel kurallara göre yapılması yeterli değildir. Çok yönlü bir süreci
içeren kültürel uyum ve birikimlere göre sosyal, ekonomik, psikolojik,
hukuksal, bürokratik ve politik sorunların çözümü ve yerel ve genel
yönetimlerin koordinasyonu ile baĢarılı olabileceği bir gerçektir. Popüler kültür
ana kültürden kopuĢtur. Popüler kültür Eroğlu‟nun belirttiği gibi türedi bir
kültürdür (Bkz. Eroğlu, 2004).
Ana kültürden sapma ve küçük bir azınlığın benimsediği büyük
çoğunluğu baskısı altına alan bir boyut ve içerik taĢır. Popüler kültür
küreselleĢme bu süreç, küreselleĢme rüzgârları ile hızla sürdürülmektedir ve
sadece üretimi değil, neo liberal ekonomik temsilin son ve etkili silahı tüketim
kültürünü tanımlamaktadır popüler kültür ulusallığı ve ulusal çıkarı temsil
edemiyor.
Popüler kültür üzerine çalıĢmak, yalnızca popüler değer, tutum ve
fikirleri ya da anlam haritalarının envanterini çıkartmak değil, bunların neden
önemli olduğuna dair bir yaklaĢımla birlikte ele alındığında anlam kazanır.
„„Kültürel ÇalıĢmalar‟‟ yaklaĢımı içinden yazılan bu çalıĢma için popüler
kültür, bir „„özgürleĢme tasarımı‟‟ yani sosyalist bir demokrasi tasarımı içinde
takdim ediliyor. Çünkü bu tasarımın gerçekleĢtirilmesi, popüler tecrübeye
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duyarlı olmaya, popüler kültürün sahici bir insani alıĢveriĢ olduğu yönünde bir
bilinç oluĢturmaya ve toplumu bu yönde dönüĢtürmeye dayanır.
KÜLTÜR, DĠL, TARĠH VE COĞRAFYA TÜM POLĠTĠKALARIN
TEMELĠDĠR.
Atatürk Türkiye Cumhuriyetini kurarken bu önemli hususu bilimsel
çalıĢmalara bırakmıĢ Ankara‟da dünyada tek olan fakülteyi kurmuĢtur. Ne yazık
ki onun Türkiye‟sinde onu takip edenler algısal yeti yanılsamaları ve farklı
Saiklerle bu önemli politikaları kavrayamamıĢlardır. Kültür: Tarihsel, toplumsal
geliĢme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları
yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal
çevresine “bağımsızlık ve egemenliğinin” yönünü “güç ve ölçüsünü” gösteren
araçların bütünüdür. M. Arnold ‟a göre; kültür bir estetik mükemmellik
ölçüsüdür. “Dünyada düĢünülen ve söylenenlerin en iyisini” temsil eder.
Bu tanım, kültürü fikirlerle iĢleyen ve aynı zamanda yüksek kültür- alçak
kültür terimleriyle ifadesini bulan kültürel çalıĢmayı da belirleyecek olan
seçkinci bir kültür tanımıdır. Yüksek kültür ile bağımsızlık arasında bir iliĢki
söz konusudur. Ancak yüksek kültürün bağımsızlığı ve egemenliği temsil ettiği,
geri sayılan kültürlerin de bu kültürü taĢıyan topluluk ve devletlerin
yönetiminde olduğudur. Bağımsızlık ve mensubiyet bilinci yüksek bir
kültürdür. Bağımsızlığın temel göstergesi kurallara uymaktır. Bu ise düzenli ve
düzeyli bir iletiĢimden geçer. Çünkü kurallar yaĢadığı yer ve çevremiz ile
doğrudan iliĢkilidir. Aidiyet duygusu bir ülkeye ve değerlerine mensubiyet
bilincidir. Bu kentlerde aynı yöre ve yerde benzer değerlere dayanan hemĢeri
bağı olup dini inanç ve etnisiteye de dayandırılmaz. Ayni coğrafyada yaĢayan
birlikte oluĢturularak inĢa edilen milli değerleri taĢıyan, etnisiteye dayanmayan
Türk milletini meydan getiren kültürün ulusal bağımsızlığa yansımasıdır.
Kültür tanımını Herder, antropolojiye yönelik bir tanımla geliĢtiriyor.
Betimleyici ve etnografik olan bu tanıma göre kültür, kısacası “bir yaĢam tarzı”
yani yaĢam biçimidir. R. Williams ise, kültürü « yalnızca sanat ve öğrenimde
değil ama aynı zamanda kurumlarda ve sıradan günlük davranıĢlarda da belli
anlam ve değerler ifade eden belirli bir yaĢam tarzı olduğuna iĢaret ediyor. Bu
tanıma göre, kültür analizi, belirli bir yaĢam tarzı, yani belirli bir kültürdeki açık
ya da örtük anlam ve değerlerin ortaya çıkarılması oluyor. ĠĢte bu anlam ve
değerlere uygun kurulan iletiĢim toplumsal uyumu ve kuralları ifade eden
davranıĢ kalıpları oluyor.
ĠĢte günümüzde bizi ilgilendiren önemli bir çıkarım olarak genetik
kodlarımızda gizlenen örtük düĢünce ve kavram tanımlanması ile onlara
atfedilen değerlerin çatıĢması tarihsel süreç içinde çekilen acı ve sıkıntıların
aynı zamanda dıĢ politikaya yüklenen anlamı da temsil ediyor. O halde örf,
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adet, geleneklere ve ana kültüre dayalı kurallar “Egemenlik, Bağımsızlık, Vatan
ve Bayrak” hep bu yaĢam tarzı algısına göre biçimleniyor. Demek ki iletiĢim bu
taĢınan değer ve özene uygun olmalı, ötekileĢtirici politikaları dıĢlamalıdır.
Demek ki ĠletiĢim bireyler gruplar ve topluluklar arasındaki etki ve uyum
düzeyini de göstermektedir. Kısacası bize göre kültür ortak duyunun inĢasına
yönelik iletiĢimsel bir süreçtir. Bu ideolojik kalıplara dayandırılamaz. Aksi
halde dünyamız tek merkezli yaĢanmaz bir hal alır. KalıplaĢmıĢ tutumların
pekiĢmesi demektir. Yeniliğe ve atılımlara kısacası çağdaĢ yaĢama ait her Ģeye
kapıların kapanması demektir. Oysa yapısalcı göstergebilimin önemli
katkılarıyla yapısalcılıktan post yapısalcılığa uzanan süreçte tartıĢmaların
merkezindeki iki önemli sorundan ilki olan „ideoloji‟, yalnız politik olanı değil,
dünyaya ve insana dair her türlü tanımlamayı ve bunlarla ilgili her türlü
çağrıĢımı da içine alacak geniĢlikte kavramlaĢtırılarak ele alınmaya baĢlanır. O
halde kısaca mensubiyete dayalı ideoloji bir fikir düĢünce davranıĢ biçimi ve
sosyolojik ve psikolojik örüntüleri içeren kültür temelli iletiĢim ve etkileĢim
örüntülü bir bilimdir.
Ġdeoloji kavramı, farklı pek çok düĢünce geleneği tarafından da farklı
Ģekillerde kullanılmıĢtır. Marksist düĢünce geleneği içinde, epistemolojik bir
bakıĢla ideoloji, doğru ve yanlıĢ bilme fikriyle, yanılsama, çarpıtma anlamında
kullanılırken, sosyolojik düĢünce geleneği içinde ideolojiyi, ağırlıklı olarak
fikirlerin gerçekliği ya da gerçek dıĢılığı olmaktan çok toplumsal yaĢamdaki
iĢlevleri ile ilgili olarak kullanılmıĢtır. Kısacası marksistler için ideoloji
öncelikle inançlar sistemidir.
POPÜLER KÜLTÜRÜN DOĞUġU VE ĠDEOLOJĠ MERKEZLĠ
EKONOMĠK SĠSTEMLER
Popüler Kültür: 20. yy‟den sonra özellikle toplumsal modernleĢme ile
toplu kültür olarak yayılan ve kavram olarak kültürel geliĢmeleri ve günlük
uygulamaları kapsamaktadır. Temelinde deneyciliği ve insan aklını ön plana
alarak önce birey olarak insanı, daha sonrada sosyal grupları ve bütün toplumu
büyük ölçüde rasyonel bir çerçeveye oturtmaya çalıĢan modernizm, kendi
dinamikleriyle yarattığı değiĢime uyum sağlama sorunu, büyük ölçüde kendi
ürettiği bilgi donanımı yardımıyla çözmeyi baĢarmıĢtır.
ModernleĢme hareketlerinin kendi doğal ortamına henüz kavuĢmamıĢ
olduğu, ancak modernleĢme sürecini gerçekleĢtirme yönünde çabalarını
sürdüren toplumlarda, geleneksel üretimin alt yapısı ile sosyo-kültürel sistemin
üst yapısını oluĢturan yaĢam tarzını değiĢtirme denemelerinde, hemen hemen
her konuda önceki yaĢam biçiminden belirli ölçüde bir kopuĢ yaĢanırken,
modernize‟nin ana hedefine uygun bir kültür dokusu yaratılamamıĢtır. Modern
toplumların bazı kesimlerinde ve diğer toplumların genelinde, aslında iki
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paradigma birbirlerini karĢılıklı olarak biçimsizleĢtirmektedir. „‟Modernlik‟‟,
„‟gelenek‟‟ tarafından doğasından uzaklaĢtırılırken; „‟gelenek‟‟ de, modernliğin
çelmelerine maruz kalmaktadır. Kültürel çeliĢkilerin ve düzensizliğin esas
kaynağı ontolojik uyumsuzluktan kaynaklanmaktadır. Modernliğin temel
paradigması, hemen hemen bütün yeryüzü kültür sisteminde (gittikçe alt
kültürlere de nüfus ederek) en azından düĢünce düzeyinde kendini kabul
ettirmiĢ durumdadır (Shayegan, 1991, 66-67).
Octavio Paz‟ın Latin Amerikalı aydınlıkları değerlendirirken kullandığı
„fikirler bugünün fikirleri, tavırlar dünün tavırları‟ ibaresinden analojik olarak,
modernleĢmeye uyum sağlamayan kesimler bakımından popüler kültürün
yarattığı bilinç yarılmasının ve kiĢilik parçalanmasının ne anlama geldiği çok
açık bir Ģekilde ifade edilebilir(Shayegan, 1991, 53).
DavranıĢ bilimlerinde yeni yaklaĢımlarıyla ünlü profesör Feyzullah
Eroğlu, “Popüler kültür, ister modern toplumdaki bazı alt gruplarda olsun,
toplumsal gerçekliklerden kopuĢun sonucudur. Popüler kültür taĢıyıcısı
kesimler, önceki yaĢam biçimine geçiĢte uyum sorunu yaĢamakta; ne
modernliğe ve ne de geleneğe uymayan, bir anlamda doğaçlama olarak türetilen
„‟türedi bir yaĢam‟‟ tarzı yaratmıĢ olmaktadırlar” Ģeklinde önemli bir saptamada
bulunmaktadır.(Bkz.Eroğlu, 2004)
Böylece, birey ve toplum davranıĢlarının mantıki bütünlüğü ve tutumların
tutarlılığını sağlayan zihniyet dünyasında sahip olunan kültürün, çeĢitli
nedenlerden dolayı parçalanması, bundan sonra bireysel tavırlarda ve toplumsal
davranıĢlarda, birtakım yırtılmalara ve Ģizofrenik tavırların sergilenmesine yol
açmaktadır. Shayegan bu çalıĢmasını Geleneksel Toplumlarda Kültürel
ġizofreni olarak “yaralı bilinç” adlı çalıĢmasında ifade edilmektedir. Bu
bakımdan, popüler kültürün Ģiddeti yükseldikçe, bir tür kültür Ģizofrenisine
dönüĢmesi ihtimali de o kadar artmaktadır. (Bkz.Suavi Tuncay). Böyle bir
psikolojik algının oluĢum süreci Ģizofrenik algı olarak kurulan tepkisel iletiĢim
özellikle kentsel alanlarda ve hatta trafik akıĢında da Ģiddet örüntüleri olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Farklı bilgi blokları arasındaki çeliĢkilerin zamanında
yaĢıyoruz. Birbirlerini iten ve karĢılıklı olarak biçimsizleĢtiren bağdaĢmaz
dünyalar arasındaki çatlağa düĢmüĢüz. Zihin açıklığıyla ve hınç duymadan
üstlenildiğinde bu iki yanlılık bizi zenginleĢtirebilir(Shayegan, 1991, 53,54).
Ġngiliz Kültürel ÇalıĢmaları savundukları bu yeni „ideoloji‟ anlayıĢında
Gramsci ve „hegemonya‟ kavramından yararlanırlar. Eskisinden farklı olarak
ideoloji tartıĢmaları (egemen ideoloji kuramı olarak da adlandırılan) hegemonya
merkezli yeni bir bağlama oturur.
Bu merkezde yer alan egemen ideoloji kuramına göre kapitalizm,
toplumsal bir sistem olarak ele alınmalı onun kendini yenileyebilme
potansiyellerine ekonomik alanın yanında, ideolojik alanlarda da bakılmalıdır.
Salt bir ekonomik çözümleme yetersiz olacaktır. Çünkü ekonomik
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çözümlemeler, kapitalist sistemdeki çeliĢkiler dıĢındaki, onu yeniden Stuart
Hall‟un bakıĢıyla 1950‟lerin ortasındaki “Kültürel ÇalıĢmalar” yaklaĢımı, faklı
bir problematik olarak, yukarıda anlatılan iki kültür tanımıyla belirlenen
perspektiflerde bir kopma gerçekleĢtiriyor.
Bu kopmanın niteliğini, R. Williams‟ın çalıĢmasında izlemek mümkün.
Williams kültürün bu iki çeliĢen tanımını dönüĢtürerek bir arada
kavramsallaĢtırılıyor. Ġlkinde, kültür, toplumların ortak tecrübelerini anlamlı
kıldığı ve bunu yansıttığına iliĢkin tanımları içeriyor. Williams birinci kültür
tanımında geleneğini alıyor ama onu bir taraftan demokratikleĢtiriyor. Çünkü
Williams‟a göre, medeniyetin en yüksek değerlerinin denek taĢı olarak görülen
“sanat” bile, genel toplumsal süreçler içinde yalnızca bir özel biçim olarak ifade
ediliyor.
Bize göre bütün bu süreçler üretime yönelik mekanizmaları görmemizi
engeller. Sanat spor medya basın ve internet iletiĢiminin sınır ötesi
yaygınlaĢması uzay ve havacılık teknolojisindeki süratli ve eriĢilmez bir yüksek
geliĢme tüm dünyada kavramların ve kültürel birikim ve algı kodlarının da
değiĢmesine ortam hazırladı.
Ayrıca insanı etkileyen iletiĢimsel çevrenin değiĢmesiyle de
psikopatolojik örüntülerin algısal yeti bozukluğu kurumsal yapılarda olduğu
gibi özellikle de trafik akıĢında bile Ģiddet, uyumsuzluk ve kuralsızlık gibi yeni
bir boyut kazanarak karĢımıza çıktı. Her gün yüzlerce kazaya tanık olan
insanlarımız hem can kaybı ve hem de mal kaybına uğramaktadır. DavranıĢ
kalıplarımızın dıĢında geliĢen popüler kültür yeni bir küreselleĢme rüzgârıyla
politik sınırları da etkiledi. Egemenlik ve bağımsızlık kavramlarının
algılanmasında da yer değiĢtirilmesine neden oldu. Bireysel ve kurumsal çıkar
güdüsü siyasal erk ile bütünleĢerek yeni bir politik yüz olarak karĢımıza çıktı.
Bu anlamıyla kültür ve buna bağlı siyasal kültür seçkin değil, sıradan.
Williams‟ın yaklaĢımında birinci vurgu, “ fikirler” alanına ait kültür tanımının
yeniden yorumunda iken; ikinci vurgu, antropolojik “bütün bir hayat tarzı”
tanımına uygun olarak toplumsal pratikler üzerinde olduğu görüldü. Birinci
vurguda yeniden yorum, örtük bir biçimde olsa da kültürün idealist ve seçkinci
yaklaĢımını karĢısına alıyor. Ġkinci vurgu, kültürü salt üst yapısal bir olgu
olarak gören, alt yapı –üst yapı iliĢkisini salt bir yansıma iliĢkisine indirgeyen,
Marksizm‟in kaba yorumuna karĢı duruyor.
William‟sın bu ayrımı, bütün toplumsal pratikleri tek bir “praxis”in yani
uygulama alanı olarak genel insani faaliyet ve enerjinin çeĢitli biçimleri olarak
görerek aĢmaya çalıĢıyor. Bugün bu süreç hala devam ederken sosyal düzen ve
kurallara uyma bakımından kalıplaĢmıĢ tutumların yerini; popüler kültürün
dayattığı düzene ve sisteme baĢkaldırı, kuralları yeniden düzenleme ve
serbestlik ve özgürlük adına paradoksal ve görüntüsel etkileĢim süreçleri
özellikle insan-kurum iliĢkilerinde teknolojinin de yararlarını geri plana attı.
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V. TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESĠNDEN YORUMLAR
TEKNOLOJĠ POPÜLER KÜLTÜR VE TÜRK DIġ POLĠTĠKASI
Nuri Çolakoğlu: Bana kalırsa egemen kültürü yahut üstün kültürü yani
popüler kültürü hep teknoloji belirlemiĢ. Tarih boyunca bu böyle diye
düĢünüyorum. Bunu nitekim Sn. Fuat Köprülü de Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun
KuruluĢu kitabında çok ilginç bir örnek veriyor.
Tam Haçlı Seferleri sırasında, Akdeniz‟de Arap üstünlüğü var. Arap
donanması hâkim. Onun için Arap donanmasının komutanının adı giderek batı
dillerinde en üstün komutan haline geliyor. Çünkü Araplar komutanlarının
Amirülma diyorlar. Suyun kumandanı, bu yuvarlanarak amiral Ģeklinde batı
dillerine geliyor ve bugüne kadar yaĢayan bir Ģey.
Fakat bundan bir 200-300 yıl sonra Venedik ve Cenevizlilerin hakimiyeti
baĢlayınca, bu defa oradaki komutan adı, kaptan kelimesi, kapitano bütün
dillere yerleĢiyor. Bu bugün tabii aynı Ģekilde çok yaygın bir iletiĢim aracı
olarak kullanılan internetteki terimleri Ġngilizcenin tanımlaması, yani popüler
kültürün kaynağının Ġngilizce haline gelmesi tamamen teknolojinin getirdiği bir
Ģeydir.
Buradan çıkarılacak ders, teknolojik olarak önde değilseniz, gerek kelime
sayınızla, gerek kültürünüzle kendi bulunduğunuz pozisyonu dahi korumakta
çok büyük zorluklarla karĢılaĢıyorsunuz. Kendi kültürünüz sonunda, bir
etnografya müzesine konacak bir dikkatle korunacak bir kültür mirası haline
geliyor” Ģeklinde açıklama yapmaktadır. (Doğan Medya Grubu Basılı ve Görsel
Medya Koordinatörü).
Prof. Dr. Aylin Görgün-Baran‟a göre ise “Popüler kültür, kitle
kültüründen farklı olarak değerlendirdiniz. Acaba popüler kültür kitleleĢti mi?
Kitle kültürü popülerleĢti mi? Kitle kültürü endüstri toplumlarının kültürü
dediniz. Endüstri toplumlarına da baktığımızda, değerli tartıĢmacıların da ifade
ettikleri gibi, teknolojiyi üreten toplumlar, dolayısıyla onların bu
teknolojilerinin Pazar alanları farklı ülkeler olduğu için ya da piyasa
koĢularından dolayı farklı ülkeler olduğu için ister istemez o ürünler o
pazarlarda sunulmaya baĢlandı. Yani sadece teknolojiyi üretip, kendi ülkesi
içinde sınırlı kalarak bir iletiĢim ya da bir medya etkinliği söz konusu değil. Bu
bir tüketim nesnesi haline geldi.
Üretilen teknolojik ürünler bir tüketim haline geldi ve yoğun ölçüde her
Ģeyi tüketiyoruz. Her Ģeyin, gerçekliğin anlamının ne olduğunu kavramakta
güçlük çekiyoruz. Kitle iletiĢim araçlarından bize sunulan mesajlardan dolayı.
Dolayısıyla popüler kültür, kitle kültürü, seçkin kültür ayrımları burada söz
konusu olurken, belki biraz daha dünya çapında bakıp, bu iĢin ekonomisini,
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ideolojisini, siyasetini, kültürel boyutunu ve tarihi de belirtiyorsunuz zaten. Bu
çerçeveden bakarak bir değerlendirmeye gitsek, herhalde popüler kültürün
anlamı daha açık ortaya çıkmıĢ olacak. Çünkü Ģu anda her Ģey popüler hale
gelmiĢ vaziyette. Ve bu bir pazar meselesi ve bu bir tüketim unsuru meselesi
medyanın da medya örgütlerinin de bundan kendilerini kaçırması zor
gözüküyor” demektedir. (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji
Bölümü, Öğretim Üyesi).
Prof. Dr. Melda Cinman ġimĢek: Popüler kültür, belli bir kesimin hoĢuna
gitse de gitmese de, üretilmekte ve tüketilmektedir ve de bu hep böyle olacaktır.
Önemli olan, yüksek kültür ürünlerinin üretim ve tüketiminin arttırılması
öncelikli hedeftir. Ġyi iletiĢim, iyi iletiĢim olduğu zaman itibar da geliyor. Yani
itibar yönetimi diyenler var, algılama yönetimi diyenler var, insanların
algılamalarını yöneterek itibarı elde edebilirsiniz. Ama her zaman da itibarlı
olmak, biraz daha olduğu gibi kendini tanıtmakta önemli olabilir. Yani bazı
gerçeklerin üstünü örterek kendini daha itibarlı kılmaktan ziyade kendini olduğu
gibi tanıtmak, net ve Ģeffaf olarak tanıtmanın daha etik olduğunu düĢünüyorum”
Ģeklinde konuya yaklaĢmaktadır. Ayrıca M. Cinman ġimĢek 2012 yılında
verdiği bir mülakatta ise önemli bir saptamada bulunuyor “Ġyi iletiĢim olduğu
zaman itibar da geliyor”. (M. Cinman ġĠMġEK; 2012).
Bununla birlikte altını çizmemiz gereken bir konudan daha söz etmeliyiz.
Toplumsal düzene ait problemlerimize yönelik çarelerimizi ve önerilerimizi de
bu süreci iyi yöneterek ve anlayarak belirleyebiliriz. Cinman bu hususa Ģöyle
değiniyor. Bugün “evet dünya değiĢiyor, 70‟lerin politikası yok artık. Mesela
daha çok ortaya yaklaĢmak eğilimi gözlemliyorum.
Yani arada münferit olaylar ve sert çıkıĢlar olabiliyor fakat 70‟lerin siyasi
platformu değil bu platform bence. Mesela bugünkü AK Parti‟yi de eski
Anavatan Partisi gibi gözlemliyorum. Seçim haritalarına baktığınız zaman bu
12 Eylül‟den sonraki dönemde tüm Türkiye genelinde Anavatan Partisi var,
Özal‟la birlikte devam ediyor, Yılmaz‟dan sonra çöküĢ ve hatta bir dönem
sadece Rize‟de var. Anavatan Partisi. Mesela Ak Parti‟de aynı Ģekilde. Haritaya
baktığınız zaman iĢte onların kurum rengi böyle sarıyla turuncu arası bir renk
bütün Türkiye neredeyse bu. Ama bunu böyle çok radikal olarak yapması
mümkün değil, dolayısıyla merkeze yaklaĢıyor”(Cinman, 2012).
Aslında bize göre merkeze yaklaĢıp yaklaĢmadığı tartıĢmaya açıktır.
Politiklalarının kime nasıl ve ne Ģekilde cevap vermek istediği de kuĢkuludur.
Seçim sürecinde uyguladığı politik dil demokratik performans ile ters
orantılıdır. Çünkü siyasal iletiĢim dili değildir. Kavgacı ve aĢağılayıcı, yanıltıcı
bir üslup ile muhaliflerini açık oturumlarla karĢısına bile alamayan adeta yok
sayan bir tutuma yönelik algısal yanılgıyı oluĢturan siyasal Ģizofrenik bir
dürtünün varlığı kuĢkusu geniĢ halk kitlelerinde hâkim olarak görülüyor.
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Bir diğer eleĢtiri yapmamız gereken konu halkın seçimine mazhar olacak
cumhurbaĢkanlığı seçimidir.
21 Haziran 2014 tarhinde Türkiye Barolar Birliği salonunda TÜRKBĠR
tarafından düzenlenen CumhurbaĢkanlığı Seçimi ve Sandık Güvenliği isimli
panelin video kayıtları incelendiğinde ele aldığımız ve bu makalede genel
hatlarıyla ortaya koymaya çalıĢtığımız konular konuĢmacılar tarafından tek tek
ayrı ayrı belirtilmektedir.
Örneğin,
Kerim Yılmaz - 2002 Sonrası PKK'nın YükseliĢi
Metin Feyzioğlu - Nasıl Bir CumhurbaĢkanı?
Ġdris Bal - CumhurbaĢkanı Adaylarının Değerlendirilmesi
Meltem Caniklioğlu - CumhurbaĢkanlığı Seçiminin Rasyonel Değerlendirilmesi
Hakan Bayrakçı - Siyasi Partiler Yasası ve CumhurbaĢkanlığı Seçimine BakıĢ
Mehmet Tomanbay - Seçimin Güvenliği, Güvensizliği
Mehmet Tomanbay - Ankara 2014 Yerel Seçim Sonuçları
Meltem Caniklioğlu - Seçmenlerin Getirildiği Hâl.
Bu tablo ileri sürdüğümüz tezleri doğrular niteliktedir. Önemli olan
Türkiye Cumhuriyeti tarihsel kökleri olan, derin kültür ve tarih kalıpları içinde
kendine özgü örf adet ve geleneklerini kaybetmeden yaĢayan bir büyük
devlettir. Türk ulusal kültürü ve folk kültürünün unutturulmamasının
sağlanmasıdır. ToplumsallaĢma araçlarını oluĢturan aile, okul, sivil toplum
kuruluĢları ile medya ve basının yanı sıra, baĢta merkezi yönetim politikaları ve
yerel yönetimlerin de iĢbirliği gereklidir.
Bu süreçte asıl öncü rolü çarpık düĢüncelerden ve siyasal patolojik bilgi
aktarımından Türk halkının kurtarılması tehlikeli boyutlara gelen Ģiddet
eylemlerinden kaynaklanan ülkemiz adına verilen tavizlerin önlenmesidir. Bu
bakımından özellikle baĢta ilköğretim ve liselerimiz ve özellikle de
üniversitelerimizin ciddi duruĢları ve bilimsel sorumlulukları paralelinde
ideolojik tercihlerinin bir kenara itilerek ülke çıkarını öncelemeleridir.
Sorumluluk sahibi öğretim üyelerinin gayreti ile milli kültürümüzün
yozlaĢmaması ve özellikle genç zihinlerin patolojik örüntülerle zehirlenmemesi
sağlanabilir. Kısacası kendi toplumuna karĢı yabancılaĢması önlenebilir. Bunu
yapacak siyasal bir iradenin de samimi ve çıkara yönelik bir algı Ģizofrenisine
kapılmaması ve popüler kültürün dayattığı populist söylem ve eylem kısacası
devlet aleyhine uygulama içinde olmaması gerekir.
Sosyal, siyasal, hukusal, ekonomik ve kültürel sisteme katkı yapabilen iyi
bir iletiĢim nasıl olmalıdır sorusunun cevabı öncelikle gerek kurumsal ve
gerekse siyaseti yönetenlerce bilinmelidir. Kısacası bireyi hiç bir statüye gore
küçük düĢürmeyen, insan ve kurum iliĢkilerini astlık üstlük iliĢkisi içinde
göremeyen, onu can kulağı ile dinleyen, çözüm odaklı olan ve toplumu
ayrıĢtırmayan, dayanıĢma ve iĢbirliğine dayanan refah ve mutluluk odaklı
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projelere dayanan kısacası yapıcı, iyi ve etkili iletiĢim kurulabildiği zaman hem
kiĢisel hem kurumsal ve hem de ülke yönetimlerine itibar da gelebiliyor.
Yani bu sürece itibar yönetimi diyenler var, algılama yönetimi diyenler
var. Ġnsanların algılamalarını doğru yöneterek bireysel ve kurumsal itibarı elde
edebilirsiniz. Ama her zaman diliminde itibarlı olmak, biraz da daha açık, daha
anlaĢılır ve abartı içine girmeden kiĢinin olduğu gibi kendini tanıtmakta önemli
olabilir. Bunun yolu eğitimden ve aile terbiyesinden kısacası bir ülkeye aitlikten
geçmektedir. Bireyin sosyalleĢmesinden ve sorumluluk bilinci taĢımasından
özellikle de çıkar dürtüsünden arınmıĢ dürüst vatandaĢ olabilmekten geçer. Bu
sürecin baĢarılı yönetimi ise baĢta eğitim odaklı kurumsal yapıların ve siyasal
yapıların ve nihayet hukuksal adaleti elinde tutan kadroların siyasal yönetimleri
denetlemesinden geçmekte, ahlaki vicdani ve hukuki yaptırımların kapsamı
içinde görülmekte, yerel demokratik örgütlerin de görevleri içine girmektedir.
SONUÇ
ÇağdaĢ toplumlarda teknolojik üstünlük öncelikle uyumlu ve yapıcı dille
kurumsal davranıĢsal iletiĢime yönelik kararlara göre toplumlara yansımaktadır.
Ana kültür içinde kalkınmaya yönelik teknolojik geliĢme ile kentleĢmeye
yönelik ekolojik sistemler esas alınarak ve bu yönde geliĢtirilen simge ve
semboller ile iletiĢim kurularak eğer kurallar iĢletilirse; toplumsal sorunların
çözümleri bilimsel verilerin paralelinde giderilir. Eğitim yetersizliğinden, aile
düzensizliğinden, yetiĢme koĢullarından davranıĢ bozukluklarından ve kiĢilik
bozukluğundan veya bunlara bağlı sebeplerden kaynaklanan iletiĢimsizliğin ve
suç oluĢumlarının temel sebebi popüler kültüre yüklenen anlamlar ve aĢağılık
kompleksinden kaynaklanan olumsuz ve sapkın davranıĢlardır. BaĢta ailelerin
ve özellikle okullarımızın genelde de toplumsal kurumsal ve hukuksal denetim
faaliyetlerinin yokluğundandır. Özellikle büyük Ģehirlerimizdeki planlama
kargaĢasının sorumluluğunu belirli kuruluĢ ve kiĢilerde aramak yanlıĢ olur. Hiç
kimse çarpık kentleĢme olayından kendisini soyutlayamaz. iĢ iĢten geçti diyerek
yenilgiyi kabullenmek ise gelecek kuĢaklara karĢı yapılabilecek en büyük
sorumsuzluktur. Eğitim kurumlarımız ile üniversitelerimiz merkezi ve yerel
yönetimlerimiz birlikte çözüm üretmelidir.
Türkiye, coğrafi konumu, tarihsel ve doğal zenginlik ve güzellikleri ile
geleceğin Ģanslı bir ülkesidir. Ancak Ģiddet ve suç yüklü çarpık kentleĢme,
popüler siyasal söylemleri temsil eden iletiĢimden kaynklanan kamu yönetimi
içindeki yöntem ve davranıĢ bozukluğu ile denetimsiz bir yönetim ile büyük
ülkemizin büyük geleceği asla kaybedilmemelidir. Kamu yönetimi siyasal
baskılardan arındırılmalı, master planlamalar kesinlikle yasal zorunluluk haline
getirilmelidir. Yerel yönetimler ile genel yönetimler iĢbirliği çerçevesinde görev
üstlenmelidir. Halk katılımlı kent örgü sistemi mali ve idari yönden aktif
kılınmalıdır. Zira iyi bir yönetim iyi bir planlama ve denetimle mümkündür.
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Toplumsal düzeni bozan davranıĢların ve toplumsal Ģiddetin önlenmesi
kentli davranıĢların ve kent sorunları bilinmeden trafik düzenindeki Ģiddet
ortadan kaldırılamaz. Kentlilik bilinci ve siyasal iletiĢim çağdaĢ insan
davranıĢları olarak karĢımıza çıkar. Doğru iletiĢimin kurulmasına bağlıdır.
Bu bağlamda tarihsel hafızası silinen veya silinmek istenen toplumlar
kültürel Ģizofreni denen bir olgu ile karĢı karĢıya kalırlar. Ġlber Ortaylı‟nın
“sağlık ordusunun az bilinen komutanlarından 1. Cihan SavaĢı sırasında Tifüs
aĢısını bularak literatüre geçen Dr. Refik Saydam‟ın anılmadığını; tam tersine
mayıs ayı 2012 tarihinde Hıfzıssıhha Enstitüsünden isminin silinmesi siyasal
iletiĢimi sürdürenlere karĢı toplumun büyük bir kesiminde üzüntü yaratmakta,
nefret söylemlerine dönüĢmektedir(Bkz. Ortaylı, Milliyet, 2012).
Siyasal iklim içinde ne yazık ki seçim her Ģeyi çözmüyor. Türkiye üç
seçimdir aynı partiye neden oy veriyor? Sorusu önemlidir. Türkiye‟de siyaset
popüler algı ve iletiĢim hileleri ile kısacası medya ve siyaset iliĢkisi içinde
manipüle ediliyor. Örneğin cumhurbaĢkanlığı seçiminde siyasal ahlak açısından
büyük bir yozlaĢma örneği yaĢanıyor. BaĢbakan olan bir kiĢi siyasal yarıĢmaya
görevinden istifa etmeden adaylığını sürdürebiliyor. Popüler kültürün yanında
olan milyonlar var. Bu koĢullarda demokratik yönden eĢitlik söz konusu olur
mu? DeğiĢebilirlik ölçüsünden söz edilebilir mi?
Böyle bir süreç içinde bizim de üzerinde durduğumuz ve ele aldığımız bu
önemli konu karĢımıza çıkıyor. Bugün ülke çapında bir master kent ve yerleĢim
planımız olmadığı gibi; ülke çapında alınmıĢ yerleĢme ve büyüme stratejileri de
yoktur. Bunlar yapılıncaya kadar bir an önce; Ülke çapında kentleĢme
politikalarının saptanması gereklidir. Bu politikalar kurumlarca ve kiĢilerce
özellikle siyasal yöneticilerin kararlarıyla değiĢtirilmeyecek ulusal program ve
kararlar niteliğinde olmalıdır. Ve bu, ulusal dıĢ politika, ulusal savunma, sağlık,
milli eğitim ve ekonomi politikalarından daha az önemli değildir.Çünkü “ulusal
mensubiyet bilincinin” kazanıldığı en geniĢ alanlardır kentlerdir (Bkz. Tuncay,
2005).
Çünkü kentler kozmopolit yapılardır. Bu mekanlarda ortak alanın ortak
dili Türkçe olmak durumundadır. BenzeĢim modeli çerçevesinde ve etkileĢim
ortamı içinde mensubiyet bilinci Ģekillenir. Oysa kırsal kesim Kabul edilen
özellikle tarıma dayalı geçinen kent merkezli bölgelerde ve kesimlerde olan
gerek çiftçilik ve gerekse hayvancılık ve küçük esnaflık yapan
vatandaĢlarımızın ulusal bilinç yırtılması yaĢamadığı kanaatindeyiz. Bu yüzden
milli eğitim baĢta, ekonomik, sosyal açılardan büyük desteklerle donatılması
hem toprağımızın sahiplik ölçüsünü yani mensubiyet bilincini arttıracak hem de
ekonomimize üretim yolu ile daha büyük katkı yapabilecektir.
Devleti yöneten siyasilerden önce üniversitelerimiz, sorumluluk
sınırlarına dönerek ve bilimsel gerçekliği en önde tutarak eğitim kalitesini
yükseltmeli siyasal yöneticilere boyun eğmeden yol gösterici olabilmelidir.
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Oysa bugün ne yazık ki üniversitelerimiz bölücülerin cirit attığı mekanlar
ve içlerinde bunlara destek çıkan öğretim üyeleriyle öne çıkmaktadır. Devletten
maaĢ alıp ideolojik gerilimlere yelken açan sözde öğretim üyeleri bu
kaynaklardan mahrum edilmeli ve siyaset yapacaklarsa istedikleri partilere
gönderilmeleri sağlanmalıdır. Bu yönde derslere girmeyen ondört hafta sonunda
öğrencilerinden ütopya isteyen öğretim üyelerinin nasıl baĢarılı olacağı ve
öğrencilerine katkı yapacağı hususlar sorgulanmalıdır. Sonuç olarak kurumsal
faaliyetlerde doğru iletiĢim ancak doğru ve düzgün algılamak ve eğitim odaklı
ulusal bilinçle örtüĢen tutuma yönelik davranıĢla mümkün olabilir. Son olarak
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültemizde yaĢanan olaylarla sorumluluk
bilincinin ne denli azaldığı, farklı söylemler ve eylemlerle görevlerden kaçıldığı
üzüntü vericidir. Rektörlüğün bu konuda soruĢturma açması takdire Ģayan
görülmektedir.
Demek ki kurumsal yapılarda yasal mevzuatlara uymak ne denli olumlu
sonuçlar doğurur ise kentlerde de sorumluluk bilincinin kazanılması popüler
kültür iliĢkisi içinde ele alınmalıdır. KentleĢme sürecinde popüler kültür ve suç
iliĢkisi ciddi olarak sorunları analiz etmek ve plan ve programlara sahip
çıkmakla baĢarılabilir. Bu nedenle kent ve kentliyi ve gelecek nesilleri
ilgilendiren master planlama ilkelerini ve direktiflerini siyasiler değil, mutlaka
bilimadamları ve bilim kurulları belirlemelidir.
Halk katılımlı bir sistem hayata geçirilmelidir. Bu politika üzerinde yurt
çapında ortak bilinç sağlanabilmesi için konu sürekli olarak gündemde
tutulmalıdır. Ulusal plan direktifleri içinde nazım planlar yaptırılmalı. Bunun
için de plan ilke kararları önceden ve kısa sürede belirlenmeli; planların
yapılabilmesi için gerekli ciddiyet gösterilerek yeterli mali kaynak ayrılmalıdır.
ĠĢte bu sürecin iyi yönetilmesi sonucu hem popüler kültüre yönelik siyasal
söyleminin yarattığı yalnızlaĢma, yabancılaĢma ve yozlaĢma eğilimi azalacak
hem de suç ve suçluluk profilinde kentlerin yönetimi ve denetimi fonksiyonel
biçimde yapılabilecektir. Ancak bunların gerçekleĢtirilmesi ve baĢarılı
olabilmesi için; hem bireysel ve hem de kurumsal açılardan verimliliğe ve
doğru zaman yönetimine ihtiyaç vardır. Bu süreç “iyi bir yönetim iyi bir
denetimle mümkündür” prensibine bağlanmaktadır. Çünkü baĢta bireylerin ve
kurumların verimliliği aslında görev anlayıĢıyla da doğru orantılıdır. Bu ise
ancak kurumların iç bünyelerinde uzlaĢma ve dayanıĢmaya yönelik ulusal
hedefleri gözeterek yürütülmesiyle mümkün olabilir. Aynı zamanda hızlı ve
doğru karar verme süreçlerini de kapsamalıdır.
Yaptığımız araĢtırma ve deneyimlerimize göre bilgiye yönelik iletiĢim
projelerinin önemli bir bölümü genellikle baĢarısız olmaktadır. Bu projelerde
baĢarılı uygulamalara oranla çok daha fazla harcama yapılmasına karĢın sonuç
alınamadığı, sebebininse iyi yönetilememelerine ve proje aĢamalarının doğru
Ģekilde planlanamama aĢamalarına bağlı iletiĢim eksikliğinin uygulama proje ve
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uygulamalarının baĢarısız olmasının nedenlerinin arasında sayılması gerektiğine
yönelik kabul vardır. Bu nedenle genellikle bilginin merkezileĢtirilmesi,
„merkezi bilgi sisteminin‟ oluĢturulması gerektiğinin de altı çizilmektedir.
Son olarak popüler söylemlere yaslanmıĢ bir politika asla baĢarılı bir
düzeni, huzuru ve güveni getiremez. Çünkü eğer siyaseti elinde tutan özellikle
iktidar sahiplerinin gönderdiği veya verdiği mesajlar ya da çağrıĢtırılan
göndermeler ile tek yanlı uygulamalar, seçmenler ve dinleyiciler tarafından
doğru kabul edilmeyip doğru algılanmıyorsa boĢa giden bir siyasal iletiĢim
haline gelmiĢ olur. Siyasal söylem eylem ve düĢünceleri açıklık ve katılımcılık
çerçevesinde toplumun genelini kapsamalıdır.
Böyle bir rejim içinde muhalefetin özel ve önemli bir yeri vardır.
Kısacası baĢta siyasal yönetim olmak üzere kamu yönetiminin denetimi esastır.
Bu aynı zamanda Ģeffaflığın bir gereğidir. Bir diğer yönü de hesap verilebilirlik
gereğidir. Örneğin 2014 yılı sayıĢtay raporu iktidar partisinin yapmıĢ olduğu
eylem ve iĢlemlerin, harcamaların hukuka uygun olmadığı yolunda olduğu, bu
durumun muhalafet partilerini siyasal söylemler açısından haklı çıkardığı da
ortaya çıkmaktadır(SayıĢtay 2014 Rapor).
ĠĢte bunun için denetim iktidarların yanlıĢ uygulama yapmamasına ortam
hazırlar yol gösterici olduğu kadar uyulması ve dinlenilmesi gereken bir
bütünün ana parçasıdır. Bu nedenlerle adil, eĢit, mutluluk ve özgürlük içinde
büyük Türk milletinin bir ferdi olarak yaĢaması gereken bir kiĢinin, genel olarak
Türk toplumu içindeki vatandaĢlarından sadece bir görüĢü ve ideolojiyi seçme
olarak değil; muhalafeti de seçebilme ehliyetine de kavuĢturulması yani güçlü
bir muhalafetin oluĢturulması gerekiyor. Kısacası demokrasilerde olumlu yönde
değiĢebilirlik oranının siyasal beklentilere ve buna bağlı popülist söylemlere
göre değil; ülke yararına çağdaĢ normlarla bezenmiĢ demokratik söylemler ve
eylemler olarak açık bir rejim içinde belirmesi esastır.
Bilgi temelli milli bir toplumsal düzen kurulabilmesi için; baĢta ahlak ve
vicdan boyutu içinde hukuk temelli bir toplumsal ve kurumsal düzenin
sürdürülmesi ve sorumluluk bilincinin artırılabilmesi doğru ve ikna edici bir
iletiĢimin kurulabilmesi gerekmektedir. Siyasal bağnazlıktan, çıkardan ve
ideolojik saplantlardan uzak siyasal kültürümüzün milli bilinçle örtüĢtürülmesi
vatandaĢlarımızın ortak yaĢam alanının birlikte inĢası ve iktidarların demokratik
açıdan değiĢebilirliğinin artırılması kaçınılmazdır.
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ÇEVREDEN (DOĞADAN) SAĞLIĞA BĠR BAKIġ
Selcen BAYÜN
ÖZET
Çevre, kiĢilerin insanca yaĢayabilmesi ve insan hayatının devamı için
gerekli koĢulları sağlayan en önemli unsurdur. Bireyi özne kabul ettiğimizde,
bireyin dıĢında kalan her Ģey çevreyi oluĢturur. Üstünde yaĢadığımız toprak,
soluduğumuz hava, yediğimiz besinler, giyinme ve ısınma araçlarımız çevre
dediğimiz bulmacanın parçalarıdır. SanayileĢme ile birlikte geliĢen dönemde
endüstri ile tanıĢan insanoğlu, endüstriyel ürünler ile hayat kurmayı öğrendikçe
doğadan kendisini soyutlamıĢ ve doğanın dengesinin bozulmasının
insanoğlunun hayatını etkilemeyeceği yönünde bir düĢünceye bürünmüĢtür.
Ġnsanoğlu doğadan uzaklaĢtıkça, doğa sanayiye kurban edilmiĢ; sanayiden elde
edilen ürünler artarken doğanın dengesi gözetilmemiĢ; bunun sonucunda,
tarımdan elde edilecek ürünler ile nüfus arasındaki denge de haliyle bozulmuĢ
ve yeryüzündeki yaĢam çeĢitli faktörler tarafından tehdit edilmeye baĢlanmıĢtır.
Sonuç olarak 2020 ve 2050 yılları hedef alındığında; son dönemdeki AB
ülkeleri ve Çin gibi devletlerin küresel ısınmaya karĢı aldığı önlemler dikkate
alınarak, elde bulunan su kaynaklarının korunma, enerji üretimine dair
projelerde doğa dengesi-kamu yararı-üreticinin yararı arasında denge
sağlanması, kamuoyundan idarenin bilgi saklamaması, ÇED raporlarına sahip
çıkılması gerekmektedir. Aksi takdirde 2020de açlık ve susuzluk nedeniyle
Türkiye'de baĢlaması beklenen toplu ölümler, 2050 yılında milyonların ölümüne
sebep olabilecek seviyeye çıkacaktır.
Anahtar Kelimeler: Doğa, YaĢam, Sağlık, Doğal Çevre ve Ġnsan etkisi,
YaĢanabilir dünya.

A VIEW FROM NATURE ON HEALTH
ABSTRACT
Nature is the most prominent component our lives as it provides the
necessities of a healthy envirenment for us all. Since individual has been
considered as a subject, nothing but the individual has been generating nature.
The land we live in, the air we expire, nutrients, apparels are all pieces of a
puzzle that is called nature.
In the period growing by industrialisation, human beings met with
industry and began to learn to make a life with industrial products and detached
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themselves from nature. Thus, through industrial labour there appeared a
delusion that commodifying and destroying the balance of nature would not
affect their lives. As being aliented from nature, while industrial products were
being multiplied, the balance of nature was threatened. As a consequence of
all, balance between farm products and population was disorganised.
To sum up, when 2020 and 2050 taken as an aim, considering some
develeoped counties' -such as USA and China- countermeasure's about global
warming, available water resources should be saved, balance between nature
and public welfare should be watched on the projects about generation of
energy, vox populi should not be blacked out and ÇED report should also had
the courageous attempts. Otherwise, disasters that are going to appear in 2020
by the reason of drought and starvation, will be causing the death of millions of
people in 2050.
Keywords: Nature, life, health, the natural environment and human
impact.
GĠRĠġ
Çevre, kiĢilerin insanca yaĢayabilmesi ve insan hayatının devamı için
gerekli koĢulları sağlayan en önemli unsurdur. Bireyi özne kabul ettiğimizde
bireyin dıĢında kalan her Ģey çevreyi oluĢturur. Üstünde yaĢadığımız toprak,
soluduğumuz hava, yediğimiz besinler, giyinme ve ısınma araçlarımız çevre
dediğimiz bulmacanın parçalarıdır. SanayileĢme ile birlikte geliĢen dönemde
endüstri ile tanıĢan insanoğlu, endüstriyel ürünler ile hayat kurmayı öğrendikçe
doğadan kendisini soyutlamıĢ ve doğanın dengesinin bozulmasının
insanoğlunun hayatını etkilemeyeceği yönünde bir düĢünceye bürünmüĢtür.
Ġnsanoğlu doğadan uzaklaĢtıkça, doğa sanayiye kurban edilmiĢ; sanayiden elde
edilen ürünler artarken doğanın dengesi gözetilmemiĢ; bunun sonucunda,
tarımdan elde edilecek ürünler ile nüfus arasındaki denge de haliyle bozulmuĢ
ve yeryüzündeki yaĢam çeĢitli faktörler tarafından tehdit edilmeye baĢlanmıĢtır.
Kirlilik; hızlı nüfus artıĢı, plansız kentleĢme, plansız endüstrileĢme ve
doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması sebepleri ile önlenemez bir hâl almıĢ ve
doğal denge bozulmuĢtur. Hâlâ pek çok görüĢ doğal dengenin kendiliğinden
sağlanacağı ve böylece doğanın kendisinin doğayı kurtaracağı üzerinde durulsa
da; olası denge ortamı ancak açlık ve susuzluk gibi varoluĢ durumlarının olağan
niteliğe bürünerek denge unsuru haline gelmesi sebebiyle nüfusun hızla
azalması ile doğanın kendi kurallarını yeniden inĢa etmesi halinde
sağlanabilecektir.
Bu noktada neden doğal dengenin insan hayatı üzerinden kurulacağını
irdelemeden önce, doğal sistemlerin açık ve öz denetimli olma özelliklerinin
üzerinde durmamız gerekmektedir. Sistem kavramı 1968 yılında Churchman
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tarafından “Birbirleriyle etkileĢim içinde olan bağımlı parçalar tarafından
oluĢturulan bütün.” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Çevre sistemlerinin öğeleri,
çoğunlukla insan tarafından fark edilemeyecek uzun iliĢki halkaları ile birbirine
bağlıdır (Bkz. KıĢlalıoğlu, Berkes, 1994). Öğelerin bir veya birkaçının
değiĢmesinin sistem üzerindeki etkisi, -Newton‟a ait etki-tepki yasasının
doğadaki yansıması uzun süreceğinden- kısa sürede gözlemlenemez.[1] Bu
durumu tersinden düĢündüğümüz takdirde doğal sistemlerin öz denetime sahip
olduğunu ve iĢlevlerini yerine getirmek için girdiye ihtiyaç duyup çeĢitli çıktılar
yaratması sebebiyle açık sistemler olduğunu anlayabiliriz.
Eksilten geri bildirim mekanizmaları sistemin herhangi bir özelliğinin
istenilen durumdan uzaklaĢması halinde devreye girecektir (Bkz. KıĢlalıoğlu,
Berkes, 1994 s.20). Mekanizmaların görevi ise herhangi bir özelliğin denge
durumu ya da istenilen durumdan sapma derecesini azaltmak; o özelliği yeniden
denge durumuna getirmek ve istenilen durum civarında kalmasını sağlamaktır.
Mekanizmaların etkili olduğu alan elbette ki sınırlıdır. Sistemin denetlenen
özelliği, herhangi bir nedenden istenilen durumdan çok uzaklaĢırsa, mekanizma
bu sapmayı önleyemeyecektir.
Dünya nüfusunun sürekli arttığı düĢünüldüğünde bir noktadan sonra hem
kirletilen hem de sorumsuzca kullanılan doğa, artıran geri bildirim mekanizması
ile buna bir son verecektir. KıĢlalıoğlu, Berkes‟in “Buğday ambarına giren
fareler bir süre arttıkça artar; ama bu uzun süre devam etmez. Bir doğal sistemin
kendi kendini sürdürebilmesi için eksilten geri bildirimlerin sistemi er-geç
dengeye döndürmesi gerekir.” Ģeklindeki ifadesi insan nüfusunun azalıĢı ile
doğal denge arasındaki bağlantıyı kurmak için yeterli olacaktır. Diğer yandan
bütün dünyada ve özellikle Türkiye‟de görülen hızla kentleĢme bu sorunların
daha da planlı ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda kentleĢme ve
çevrebilim çalıĢmalarını siyasal sistemler açısından da ele alan Suavi Tuncay,
“Yeni bir kent modeli çerçevesinde kentleĢme ve çevre master planlarını”
ekolojik açılardan da ele almakta bu alanda çalıĢanların ve yönetenlerin
dikkatlerine sunmaktadır (Tuncay,2011, s.4,61).
TARTIġMA
Doğanın dengesi insan hayatını hangi yönlerden etkileyecektir sorusunu
cevaplarken aslında karĢımıza çıkacak olan insanın doğaya ile etkileĢiminin
insan için sonuçları ne olacağıdır.
Dengesi bozulan doğanın insan hayatına iliĢkin tehlikeleri çok ciddi
boyutlardadır. Bu durumu somutlaĢtırmak için Türkiye'de henüz fark edilmeyen
veya dile getirilmeyen ancak Avrupa'nın koruma altına aldığı arıların tüm
dünyada yok olması sonucu; arıların polenlemesi ile üreyen ve insanlar
tarafından tüketilen bitkilerin yüzde yetmiĢ beĢinin de yok olması sonucu açlık
ile karĢı karĢıya kalabileceğimiz bir gelecek ile karĢı karĢıya olmamız yerinde
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bir örnek olacaktır. Dolayısıyla küçücük(!) bir arının yaĢam döngüsünü dıĢında
kalması sonucunda bile insanlık açlıkla karĢı karĢıya kalabilir.
Hal böyle iken, ülkemizde sık sık karĢılaĢıldığı üzere yanlıĢ
projelendirilmiĢ HES‟ler sonucunda suyun kalitesinin bozulması içme suyu ve/
veya tarım suyu olarak kullanılması özelliğini yitirdiği gözlemlenmekte, her
geçen gün su ve tarım ürünlerinin varlığı hususları tartıĢma niteliğine
bürünmektedir. Tarım ürünleri bakımından bulunan geçici çözüm ise tarım
ürünlerinin ithali olmaktadır. Bu hususta da ülkesel bazda ekonomik durum
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Küresel ölçekte neden sonuç iliĢkisine
dayanan küresel ısınma/iklim değiĢikliğine iliĢkin uluslararası sempozyumlar
irdelendiğinde etkilenecek dört coğrafyadan biri olarak belirlenen Anadolu
coğrafyası için kesilen her ağaç, temiz hava ve yağmur bakımından önem
taĢırken; yanlıĢ projelendirilerek yola çıkılan her hedef iklim değiĢikliklerinin
etkisini güçlendirecek niteliktedir. Ġklim değiĢikliği yetiĢtirilecek tarım ürününü
de ihtiyaç duyulacak su miktarını da yağıĢ oranını da etkileyeceği gayet nettir.
Ġklim değiĢikliğinin etkileri detaylandırıldığında ve farklı bilimlerle
iliĢkisi kurulduğunda olası sonuçlar karĢımıza çıkacaktır; bu sonuçların açlık ve
susuzlukla hem bağlantılı olarak hem de sonucu olarak kendini gösterecek olan
hastalıklar ile savaĢamama haliyle karĢılaĢacağız ve bu durumda dengesi
bozulan doğa insana yardımcı olmadığında hastalıklar nasıl önlenecek
sorusunun bir cevabı olmadığını gözler önüne serecektir. Mezkûr soruya
verilebilecek olan “ilaçlar” cevabı bitkiler olmadan sadece üretilebilen
kimyasallar ile ilaçlar ne kadar faydalı olacak sorusu ile sorgulanır hâle
gelecektir. Dolayısıyla cevap yeniden cevapsızlığı doğuracaktır.
Bir Ģekilde beslenme ve ilaç çeliĢkisine iliĢkin sorun çözülse de robot
arılar çalıĢması iĢe yarasa da tamamen GDO ile beslenilmeye baĢlansa da
susuzluk sorunu yine bize ölüm kapıda diyecek bir diğer husustur. Bir kilogram
buğday için bir buçuk ton su kullanılması gerekirken, insanlar susuz üç günden
fazla hayatta kalamazken, hijyen olmadan hayatın devamının sağlıklı
olamayacağı ortada iken susuzluk için ne yapacağız diye sormak gerekecektir.
Susuzluğun sonucunda da özellikle gelecekleri için çalıĢma Ģansı olmayan
çocuklar baĢta olmak üzere tüm insanların doğuĢtan sahip olduğu sağlıklı bir
çevrede sağlıklı bir hayat yaĢama hakkı elinden alınmıĢ olacaktır.
Ġnsanın doğa ile iliĢkisinde küresel ısınmayı, hızlı nüfus artıĢını, suyun
kullanımını, ormanları, konut yapımını, kanalizasyon sistemini, enerji üretimini
ve daha nice hususu ayrı ayrı değerlendirebilme imkânına sahibim; ancak her
hususu ayrı ayrı değerlendirebilecek zamana sahip olmamam en azından tek bir
tebliğde mümkün olamayacağından, bu tebliğde hızlı nüfus artıĢı, küresel
ısınma hususlarını irdeleyeceğim.
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Hızlı Nüfus ArtıĢı
2014 yılı itibarı ile dünya nüfusunun 7.202.951.000 kiĢi olduğu Almanya
Dünya Nüfus Vakfı tarafından tespit edilmiĢtir.[2] Söz konusu nüfusun zorunlu
ihtiyaçlarının karĢılanmasında Ģu anda dünyanın insanlığa sunduğu doğal
kaynaklar kısmen yetersiz kalmaktadır. Almanya Dünya Nüfus Vakfı‟nın
raporunda dünya nüfusunun her saniye ortalama 2.7 kiĢi olarak arttığı Ģeklinde
bir sonuç çıktığı dikkate alındığında insanlığın zorunlu ihtiyaçlarını
karĢılamakta yakın zamanda büyük zorluklar ile karĢılaĢacağı aĢikar olacaktır.
Özellikle mezkûr raporda geliĢmemiĢ veya geliĢmekte olan ülkeler olarak
nitelendirebileceğimiz ülkelerin demografik büyüme oranının ölçüsüz bir
Ģekilde yüksek olduğuna dikkat çekilmiĢ olması dünyanın bir kısmının sefalet
tehlikesi ile karĢı karĢıya kalacağının yegâne kanıtı niteliğindedir.
Nüfus artıĢının karĢımıza çıkaracağı ilk sorun konut sorunu olacaktır. Bir
binanın ahĢap destek ile yapımı için kesilmesi gereken ağaç sayısı yaklaĢık yüz
adettir. Nüfus artıĢ hızı ile doğru orantıda ihtiyaç duyulacak olan konut miktarı
da göz önüne alındığında dünya üzerindeki ormanlık alanların büyük çoğunluğu
konut için ağaçsız bırakılacaktır. Nemlilik oranının artması, yağıĢların azalması
sonucu temiz su kaynaklarının kendini yenileyememesinin sonuçlarını farkında
olmamız sebebiyle bir yana bırakarak, yapılabilen konutlar üzerinden devam
edelim. Nüfusun artması sebebiyle bir noktadan sonra konut yapım hızının ve
enerjinin yetmemesi sebebiyle konutlarda orta halli gelir düzeyine sahip
olabilme Ģansına sahip olan ailelerin -birden fazla ailenin- bir arada yaĢaması
yaĢamsal bir zorunluluk olarak karĢımıza çıkacaktır. Bu noktada enerji
ücretlendirmesine değinmek istiyorum; her ne kadar Ģu anda Avrupa
yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ile enerji ihtiyacının yüzde doksanını
karĢılamayı hedefliyorsa da dünya genelinde enerji politikalarının hazırlanması
sırasında doğal dengenin korunması için yapılması gerekenler “maliyet” sebebi
ile göz önünde bulunmamaktadır. Dolayısıyla yanlıĢ enerji politikaları ile
birleĢen küresel ısınma gerçeği nedeni ile yağmur oranının azalması sonucu
akarsu debisinin azalması veya kuruması milyonlarca dolarlık yatırımlardan
enerji elde edilememesi anlamına gelecektir. Termik santral, nükleer santral
dersek de kömür ve uranyum sınırsız olmamakla birlikte azalan rezervler ile
hızla pahalanan enerji türleri olacaktır. Bütün bu kötü senaryolar göze
alındığında Greenpeace Ġnternational tarafından hazırlanan raporlarda 2050 ve
sonrası dönemde dört kiĢilik bir ailenin enerji harcamasının 300 dolar civarında
olabileceğine dikkat çekilmeye çalıĢılmaktadır.[3] 1Dolayısıyla en azından tam
anlamıyla orta halli seviyede bir ekonomik gelire sahip olmayan kiĢilerin nüfus
artıĢı birlikte konut bulamayacağı karĢımıza çıkan gerçeklerden biridir.

1

Söz konusu hesaplama Ģu anda yıllık 10.8 milyar Euro olan enerji üretim maliyetinin 2050
yılında 55 Milyar Euro civarında olacağı hesabı ile orantılanmak suretiyle yapılmıĢtır.
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Zira Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile WWF tarafından hazırlanan
Türkiye‟nin Ayak Ġzi Raporu‟ndan2 da anlaĢılacağı üzere kıyafetler içinde
gereken tonlarca suyun olmaması sebebiyle bir statü olarak görülen giyinme de
bir lüks olacak ve insanların hayatından çıkacaktır.[4] 3Ekonomik sıkıntılar
sebebiyle petrol ithalatının da durduğunu veya azaldığını varsayarsak kimi
Ġlaçların pahalılaĢması da tedavi olmayı engelleyici bir etmen olarak karĢımıza
çıkacaktır.
Peki, bir Ģehrin görünmeyen kısmını oluĢturan alt yapıyı irdeleyelim ve
2035 döneminde yaklaĢık 300 dolar yani yaklaĢık 600 TL‟lik enerji
harcamalarımızı yaptığımız ülkemize dönelim. Türkiye‟nin tamamında alt
yapıya ayrılan bütçe oranı %10 (yüzde on) olup görünmeyen bir hizmet olması
sebebiyle alt yapı hizmetleri ihmal edilmektedir. Nüfusun hızla artması
durumunda zaten yeterli olmayan alt yapıya, artan nüfusun duĢ, tuvalet gibi
zorunlu ihtiyaçlarının sonuçları da eklendiğinde alt yapının kısa sürede hiç
yokmuĢ gibi bir statüye eriĢeceği gayet nettir. Yani vücuttan atılan katı atıkların
temiz su kaynaklarına karıĢma ihtimali bir o kadar yüksektir. Tatlı su
kaynaklarının tükenmesinin ardından deniz suyunun arıtılması yolunun
izleneceği düĢünüldüğünde atık arıtma tesisi olmayan kıyı Ģehirlerimizin atıkları
doğrudan denize boĢalttığını da hatırlamak gerekir. Dolayısıyla konut sıkıntısı
giderilebilse bile -ekonomik gelir dağılımı Ģu anda sahip olduğumuzdan daha
dengeli dağıtıldığını varsayarak- alt yapı yetersizliğinin sonucu ortaya
çıkabilecek olan lağım sularının evlere ve iĢyerlerine ulaĢacak kadar sokaklarda
dolaĢacağı, katı atıkların herhangi bir bölgede takılı kalabileceği, su
kaynaklarının kirleneceği de düĢünüldüğünde kiĢilerin yakalanması olası
hastalık olarak; dizanteri, kolera, tifo, menenjit, kalp anomalileri gibi bazı
2

Su Ayak Ġzi, birim zamanda harcanan (buharlaĢma dâhil) ve/veya kirletilen su miktarı ile
ölçülmektedir. Bir bireyin, toplumun veya iĢ kolunun su ayak izi; bireyin veya toplumun tükettiği
malların ve hizmetlerin üretimi için kullanılan veya üreticinin mal ve hizmet üretimi için
kullandığı toplam temiz su kaynaklarının miktarıdır. (Water Footprint Network, 2012)
3
1 porsiyon kırmızı et (200 gr)3100 litre,
1 porsiyon beyaz et (200 gr) 780 litre,
1 dilim ekmek 40 litre,
Karton kutuda alınan 1 bardak kahve 208 litre,
1 bardak çay 30litre,
1 bardak süt 200 litre,
1 porsiyon pilav 150 litre,
1 adet küp Ģeker 7,5 litre,
1 porsiyon peynir (75 gr) 375 litre,
1 hamburger 2400 litre,
1 adet portakal 50 litre,
1 bardak portakal suyu (200 ml) 170 litre,
1 adet A4 kağıt 10 litre ,
Sanayi ürünleri: 80 litre x alınan ürünün fiyatı x 1,6 (Örnek: 20.000 TL‟ye alınan bir arabanın
sudaki ayak izi yaklaĢık 2,587,478 litre) litre su kullanımı sonucunda elde edilmektedir. [5]
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hastalıklar karĢımıza çıkmaktadır.[6]. ġu anda bile doktor ve hemĢirelerin
sayısının Avrupa Birliği standartlarının üçte biri oranında olduğu da göz önüne
alındığında bu durumda yeterli sağlık hizmetlerinin sağlanamayacağı da gayet
açıktır.
Bu noktada doktor ve hemĢire sayısının Ģu anda bile yetersiz olmasını
dile getirirken bakmamız gereken bir diğer husus da hasta insanların yeterli gıda
ve suya ulaĢmasının sağlanıp sağlanamayacağı olacaktır. Yetersiz alt yapı
hizmetleri nedenli ile kirlenen su, atık arıtma tesisi yapılmadığı için denize
atılan katık atıklar dolayısıyla denizden arıtılan suyun yeterince temiz
olmaması, tarım da kullanmak için adeta su kalmaması sebepleri ile kiĢiler açlık
ve susuzluk ile karĢı karĢıya kalacaktır. Tarım da gelecekte susuzluk nedeniyle
bir sekteye uğrayacaktır. Ayrıca, gelecekte tarım yapabileceğimiz tarım arazisi
kalacak mıdır sorusunu da irdelememiz gerekmektedir. 2000 yılında 27 milyon
865 bin hektarlık tarım arazisi bulunurken 2010 yılında 24 milyon 294 bin
hektar tarım arazisi karĢımıza çıkmaktadır. Son dönemde gerçekleĢen politikalar
nedeniyle 2000 yılında mevcut olan tarım arazisinin 18.8 milyon hektarı
ekilirken 2010 yılında bu oran karĢımıza 16.2 milyon hektar olarak karĢımıza
çıkmaktadır.[7]4 2005 yılında yapılan değiĢiklik ile köy statüsünün kaldırılarak
köylere ilçe statüsünün verilmesi ise tarım arazileri üzerindeki planlamanın da
belediyeler tarafından yapılabileceği ve mezkûr yasaya kadar 2001den bu yana
zaten yaklaĢık bir milyon hektar tarım arazisinin amaç dıĢı kullanıma açıldığı
düĢünüldüğünde mezkûr yasanın tarım arazilerini nasıl etkileyeceği de gözler
önüne serilecektir.
Tarım arazileri hızla azalırken, genetiği değiĢtirilmiĢ tohumların ekimi
yaygınlaĢtırılır ve toprağın kalitesi düĢürülürken nüfus artarken artan nüfusun
nasıl besleneceği konusu tartıĢılmaya açılmalıdır. Dolayısıyla bir süre sonra
ekonomik gücün devamlılığını sağlayamayacağımız göz önüne alındığında
milyonlarca insanın açlık ve susuzluktan ölme ihtimali karĢımızdadır. Belki
nüfus nedeniyle bu sıkıntıların doğması 300 yıl sonra olacakken, yetersiz
kalacak tarım ürünleri sebebiyle on yıl sonra karĢımıza çıkacak; yanlıĢ enerji
politikaları sonucunda temiz su kaynaklarının yok olması sebebiyle ise belki beĢ
yıl sonra gerçekleĢecektir.
Kirliliğin olağan sonuçlarını nüfus artıĢına bağlı olarak değerlendirdik.
Bu, nüfus artıĢı olmaz ise kirliliğin baĢımıza gelmeyeceği anlamına elbette
gelmeyeceğinden, nüfusumuz sabit kalsa da çevre kirliliğinin etkilerini küresel
ısınma üzerinden görelim.

4

Ancak ilgili yazının giriĢ kısmında yer alan bu bilgilerde belirtilen arazi bakımından
değerlendirildiğinde 2000 ile 2010 arasındaki dönem üzerinde durulduğu anlaĢılırken, belirtilen
tarihler 1990 ile 2010 dönemi üzerinde durmaktadır. Diğer araĢtırmalarda göz önüne alınarak
2000 ile 2010 dönemi arasının verileri olduğu tarafımdan kabul edilmiĢtir.
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Bazı noktalarda kirlilik ve sonuçları örtüĢeceğini farkındayım; ancak bu
örtüĢme gerçekleĢtirilmediği takdirde nüfus miktarının veya küresel ısınmanın
yan etken olarak karĢımızda durduğunu görebileceğimizi düĢünmüyorum.
Küresel Isınma ve Çevre Kirliliği
Küresel ısınmanın var olup olmadığı hâlâ kimi kiĢilerce tartıĢılmakla
beraber 1960 lardan bu yana devam eden çalıĢmalar farklı kanıtları ortaya
çıkarmıĢtır. Bu çerçevede arılarda toplu ölümlerin görülmesi ve arı nüfusunun
hızla azalması, yağıĢların azalması, deniz suyu sıcaklığının artması sonucu
hortum sayısı ve Ģiddetlerinin artması, suların kirlenmesi seviyesiyle fosfat ile
beslenen fotosentez yapan alglerin hızlı üremesi ve okyanuslardaki canlıların
gün ıĢığına ulaĢamamasına neden olması ve ölen alglerin denizin dibine
çökmesi ile ortaya çıkan kirlilik sebebiyle su altı yaĢamın hızla sona ermesi ve
denizler ile okyanuslarda ölü bölgelerin hızla artması, buzulların erimesi sonucu
su seviyesinin yükselmesi ve buharlaĢma oranının giderek artması gibi neden ve
sonuçlar hem zincirleme bir reaksiyon hem tetikleyici hem de sonuç olacaktır.5
Denizlerdeki ölü bölgelerin giderek yaygınlaĢması sonucunda doğal yaĢam
giderek telafi edilmez sonuçlara ev sahibi olmaktadır. Küresel ısınma sonucu

okyanus sıcaklıklarının artması her geçen gün ortaya çıkan kasırga sayısının ve
Ģiddetinin artmasına sebep olurken; özellikle geliĢmemiĢ ülkelerde yaĢayan
kiĢiler baĢta olmak üzere yüz binlerin hayatını da tehdit etmektedir. Japonya‟da
görülen son kasırgada - Japonların 12,5 metrelik dalga oluĢacağını hesaplayarak
yapılaĢmaya gittiği görülmekte ise de- karĢılarına çıkan 40 metrelik dalgaların
yol açtığı ölümler ve ekonomik zarar göstermektedir ki doğanın tepkileri tahmin
edilemez bir seviyeye gelmiĢtir.
Sera etkisi sebebiyle dünyaya geri dönen ısıyı dikkate aldığımızda ve tüm
dünyada yağmur ormanlarının hızla azalması, ülkemizde de ormanların
yapılaĢmaya açılması, temiz su kaynaklarının kurumaya yüz tuttuğu
düĢünüldüğünde hızlı nüfus artıĢımız sırasında gördüğümüz her olasılık burada
yeniden ben varım diye adeta çığlık atmaktadır.
Küresel ısınmanın etkileri sonucu bozulan ekosistemin insanlara etkisini
göstermek için ise arılara değinmenin gerekeceği ancak giriĢte yaptığımız
değinmenin küresel ısınma açısından da yerindeliğinin tartıĢmaya gerek
olmadığından yeniden bahsetmeye gerek olmadığı kanaatindeyim.
“Son yıllarda görülen Avrupa'daki kavurucu sıcaklık dalgaları; Amazon
Nehir Havzası'ndaki kuraklık; Kuzey Atlantik'teki sıcak okyanus akıntılarının
yavaĢlaması; Hint ve Atlantik Okyanuslarında sayı ve Ģiddeti artan tropikal
fırtınalar; Sahel ve GüneyAfrika'da on yıllardır süren yağıĢ azlığı; Himalaya,
5

Neden ve sonuç olarak nitelendirme yapmamın sebebi mevcut bir kısır döngünün içinde yer
alınması durumunu göz önünde bulundurmamdan kaynaklanmaktadır.
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Alpler ve Peru yükseltilerinde hızla eriyen kar ve buz örtüleri; bunun sonucunda
akıĢ rejimleri olumsuz etkilenen nehirler; Uganda, Ruanda ve Burundi'de önü
kesilemeyen malarya (sıtma) salgın hastalıklar ile listeyi geniĢletmek
mümkündür[8].”[9]
Genel Kirlilik Açısından
Gerek Türkiye gerek Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Zonguldak gibi Ģehirler
gerekse artıma sistemi olmadığı Türk doktorların çeĢitli kirlilik konularında
yaptıkları araĢtırma ve deneyler sonucunda elde ettikleri bulgular pek çok
makalede alıntılanmaktadır. Söz konusu bulgulardan yola çıkarsak; balık
çiftliklerinin denizleri aĢırı kirlettiği ve balık çiftliklerinde kullanılan genetiği
oynanmıĢ ürünlerden elde edilen yemlerin çiftliklerden doğruca denize
karıĢması sebebiyle deniz ekosistemine zarar verdiği, üniversitelerin yaptığı
araĢtırmalarda mevsimsel bazda algılanabilecek olsa da tatlı su kaynaklarının
takibinde havadaki kirlilik oranlarının da tespit edilebildiği görülecektir.
Marmara Denizi‟ndeki kirliliğin ekosisteme etkileri açısından[10] yazılan
makaleler, Hava Kirliliği AraĢtırma Dergisi (HKAD) tarafından yayınlanan
makaleler ve uluslararası pek çok çalıĢma gösteriyor ki için katı atıkların yüzde
altmıĢını denize bırakan kıya Ģehirlerimizin insanın sağlıklı bir çevrede yaĢama
hakkını tüketen Ģehirler olarak nitelendirmektedir.
Avrupa‟yı yıkıp Türkiye‟ye gelen ve Türkiye‟de kırılan grip salgınlarını
pek çok kez bazen basın toplantıları ile bazen yazılı açıklamalar ile
değerlendiren Doç. Dr. Osman DURMUġ hijyenik yaĢamın Türkiye‟de var
olması gerektiği her ne kadar dile getirilmiĢ ise de[11] aradan geçen üç yıllık
zamana rağmen hijyen konusundaki bilinçlendirmenin yeterli seviyeye
ulaĢmadığı gerek yol kenarlarının görüntüsünden gerek yeĢil alanların
görüntüsünden açıkça anlaĢılmaktadır.
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SONUÇ YERĠNE
ġu anda dünya dönüyor ve geleceğimiz için bir Ģeyler yapmak bizim
elimizde; peki dünya biz geleceğimizi düĢünmediğimiz için bizi üzerinden
atmaya karar verirse diye sormaktan çekiniyorum.
Bütün bu olanların ve olasılıkların sonucunda görmekteyiz ki ister
kirlilik, ister nüfus artıĢı, ister küresel ısınma olsun insanlığın her yanlıĢ hareketi
insanları yok oluĢa bir adım daha yaklaĢtırıyor. Bütün olayların sonu susuzluk
ve açlık ikilemine dayanıyor ve dünyanın dengesini sağlaması ise doğanın
insanlara karĢı üstünlüğünü gerek hastalıklarla gerek açlık ve gerekse
susuzlukla yeniden kanıtlaması sayesinde gerçekleĢiyor.
Ġnsanlığın yanlıĢ her hareketinin etkileri bu denli büyük iken, öncelikli
olarak bireysel bazda yapılması gerekenler için insiyatif alması gereken
insanoğlunun bir yandan da tanıdığı tanımadığı diğer bütün insanların da
sorumluluğunu üstlendiğini fark etmesi gerekmektedir. Her yeni doğan ve
doğacak olan çocukların nefes alabilmesini sağlamakla görevli olan ve
yaĢanılabilir bir hayatı var etmekle görevli olan bugün yaĢayanlardır.
Üstelik bugün sahip olduğumuz yaĢam tarzımızı devam ettirdiğimiz
takdirde 2030 yılında yaĢayacağımız temiz su sıkıntısı ile baĢlayacak sorunlar
hariç bu yaĢam tarzımızı devam ettirebilmek adına dünyanın her Ģeye sahip
halinden iki gezene ihtiyacımız var ki bizler yaĢamaya devam edebilelim.[12]
Sağlıklı bir çevrede -doğanın yaĢama hakkını koruyarak- insanca yaĢayan
bizleri görebilmek dileğiyle.
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TeĢekkür…
YaĢadığımız hayatın etkilerini keĢfedilmemi sağlayan ve inandıklarım için
çalıĢıp inandıklarım adına yaĢamam için bana güç veren ve hayat yolunu
açanlara… Umarım insanın inĢaca yaĢayabildiği günleri hep birlikte görüp hep
birlikte doğanın yaĢama hakkının kabul edildiği anı yaĢarız. Varlığınız, katkı ve
kattıklarınız için teĢekkür ederim.
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ĠMZANIN TÜRK HUKUK SĠSTEMĠNDEKĠ YERĠ
Ferhat ERTUĞRUL
ÖZET
Ġmza, kiĢilerin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Ġnsanlar, imza ile
sorumluluk altına girmekte ve yaĢamlarının seyrini değiĢtirecek kararları imza
atarak kabul etmektedirler. Bu durumun, bütün dünya ülkelerinde geçerli
olması, imzanın mahiyetini bir derece daha artırmaktadır. Bu nedenden dolayı,
imza konusunun hukuk sistemleri tarafından incelenmesi ve imza hakkında
belirli standartların geliĢtirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde maalesef atılan
imzalar noktasında ciddi problemler vardır. Ġnsanlar birkaç çizgi veya Ģekilden
imza oluĢturmaktadır(Ertuğrul,2013:24). Ülkemizde yapılan bir çalıĢmaya
göre(Sayıcı,2009), ankete katılan 106 kiĢinin yaklaĢık %32‟si isim ve soy
isimlerini içeren el yazısı tarzında imza kullanırken, %68‟i çizgisel el
hareketlerinden oluĢan imzalar kullandıkları tespit edilmiĢtir.
Bu çalıĢmada, ülkemizdeki mevcut hukuk sisteminde imzaya ne Ģekilde
yer verildiği araĢtırılacaktır. Ġmzanın nasıl atılacağı veya atılamayacağı
konusunda, kesin ifadelerin yer alıp almadığı sorusuna cevap aranacaktır.
Anahtar Kelimeler:
KarĢılaĢtırması

Ġmzanın

Önemi,

Ġmza

ve

Hukuk,

Ġmza

SIGNATURE IN TURKISH LAW SYSTEM
ABSTRACT
The signature has great importance in human life. People fall under
responsibility with signature and accept the decisions which change their life
by signing. The significance of signature increases a further degree because it
is current all world countries. For this reason, “signature” issue needs to
examined by law systems and some standarts must be developed about that.
Unfortunately, in our country there are serious problems about signing. People
form signature from several line and shape. According to a study carried out in
our country, it is established that about %32 of 106 people which attended the
survey use signature in the style of handwriting which include their names and
surnames. %68 of them prefer to use signatures composed from linear hand
movements.
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In this study, the importance of “signature” will be researched in current
law system of our country. It will be looked for an answer about how to “sign”.
Keywords: Ġmportance of Signature, Signature and Law, Signature
Comparison
ĠMZA
Türk Dil Kurumu sözlüğünde imza, “Altına atıldığı metnin onandığına ya
da benimsendiğine iĢaret sayılan, bir kimsenin kendi eliyle ve her vakit aynı
biçimde yaza geldiği adı Ģeklinde tanımlanır. Bu tanım, bir imzanın kime ait
olduğu veya sahte olup olmadığı yönünde yapılan grafolojik incelemelerde
sağlıklı sonuçlara ulaĢılabilmesi açısından gerekli olan imza tarzına da uygun
bir yaklaĢımdır(Kerimoğlu,2006:49). Webster‟e göre imza, bir insanın bir
belgede yazılanları kabul ettiğine dair, o belgenin üzerine kendi adını
yazmasıdır(Conway,1959).
Ġmza, günlük hayatın olağan akıĢı içerisinde sıklıkla baĢvurulan, kiĢileri
alacak, borç ve taahhüt gibi yükümlülükler altına sokan, ad, soyad veya her ikisi
birlikte sürekli aynı Ģekilde yazılması gereken iĢaret ve el hareketleri bütünüdür.
Ġmzanın hayatımızda önemli bir yeri vardır. Onunla borç ve yükümlülük
altına gireriz, borç ve yükümlülükten kurtuluruz. Ġrademizi beyan eder,
düĢüncelerimizi açıklarız ve bu irade beyanının ve düĢüncelerin bize ait
olduğunu imza ile baĢkalarına ifade ederiz(Kerimoğlu,2006:49). Ġmzanın
kiĢilere borç ve yükümlülük getirmesi niteliğiyle hukuki alanda büyük önem ve
değer taĢımasının yanı sıra, kiĢilerin kimliğini belirleyici bir unsur olarak da
nitelendirilmektedir(Koppenhaver,2002).
Ġmzaların önemi hukuki üstünlüklerinden kaynaklanmaktadır. Çünkü bir
belgede bulunan imzanın o belgeyi tasdik anlamı taĢımasına rağmen aynı
belgede kiĢinin sadece el yazısının bulunması onu yükümlülük altına
sokmayabilir. Ġnsanlar baĢka kiĢilere ait belgelere bir takım yazılar yazabilirler.
Ancak sorumlu olan Ģahıs o bilgileri onayladığını imza atarak belirten
Ģahıstır(AĢıcıoğlu,2004).
Yukarıdaki tanım ve açıklamalar, imzanın hukuki boyutunun ciddiyetini
ortaya koymaktadır. Bu kadar önemli olan ve günlük hayatta sürekli kullanılan
imzaya, hukuk sisteminde çeĢitli kanunlarda yer verilmiĢtir.
Ancak genellikle, imzalar kanunlarımızda açıklanmak istenen ana
unsurun yanında, bir yan unsur olarak kalmıĢtır. Bu nedenle, imzanın tam
olarak nasıl atılması veya atılmaması gerektiği hususunda kati hükümlere
değinilmemiĢtir. Bunun yerine, bazı belirleyici hükümlere yer verilmiĢtir.
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Yargıtay da el ile atılan imzanın özel bir Ģekli bulunmadığını belirtmekte
(Kuru,2001); imzanın ad soyad yazılmak suretiyle atılması halinde ise ilgilinin
o Ģekilde imza atmayı alıĢkanlık haline getirip getirmediğini dikkate
almaktadır(Kazancı ĠBB, 2001).
TÜRK HUKUK SĠSTEMĠNDE ĠMZA
Ġmza hakkında düzenlemelerin bulunduğu kanunlarımız arasında, 2525
sayılı Soyadı Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu, 1512 sayılı Noterlik Kanunu, 2004 sayılı Ġcra Ġflas Kanunu
bulunmaktadır.
SOYADI KANUNU
2525 sayılı Soyadı Kanunu m. 2‟ye göre, “SöyleyiĢte, yazıĢta, imzada öz
ad önde, soyadı sonda kullanılır.”
Burada, sadece imzada ismin önce, soy ismin ise sonda kullanılacağı
belirtilmiĢtir. Ancak, imzanın tam olarak nasıl atılacağı hususuna yeterince
açıklık getirilememiĢtir. Bu haliyle, çizgisel ve buklesel hareketlerden oluĢan ve
kiĢilere atfedebilecek karakteristik hususiyetleri tam olarak içermeyen basit
tarzda imzaların, bu kanuna göre muteber olup olmadığını tespit etmek mümkün
değildir.
BORÇLAR KANUNU
6098 sayılı Borçlar Kanunu‟nun 15. Maddesine göre; “Ġmzanın, borç
altına girenin el yazısı ile atılması zorunludur. Ġmzanın el yazısı dıĢında bir
araçla atılması, ancak örf ve adetçe kabul edilen durumlarda ve özellikle çok
sayıda çıkarılan kıymetli evrakın imzalanmasında yeterli sayılır.”
Kanunun ilgili maddesinden, imzanın el ile atılması gerektiği sonucu
ortaya çıkmaktadır. Ancak yine, imzanın tam olarak ne Ģekilde atılması
gerektiği belirtilmemektedir.
TÜRK TĠCARET KANUNU
Türk Ticaret Kanunu 756.nci maddesi “imzalar” baĢlığı altında; “Poliçe
üzerindeki beyanların el ile imza edilmesi gerekir. El ile atılan imza yerine,
mekanik herhangi bir araç veya el ile yapılan veya onaylanmıĢ bir iĢaret veya
resmi bir Ģehadetname kullanılamaz.” Ģeklindedir.
Söz konusu kanun maddesinde, yukarıda bahsedilen diğer kanunlardan
farklı olarak kesin bir hüküm bulunmaktadır. Buna göre, imza sadece el ile
atılmalıdır. El yerine herhangi mekanik bir araç(imza makinesi, kaĢe imza,
mühür vb.), el ile yapılan geometrik Ģekiller gibi onaylanmıĢ bir iĢaret ve resmi
Ģehadatnamenin kullanılması halinde imzanın herhangi bir hükmü
bulunmayacaktır.
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Bu hükmün sadece poliçeler için geçerli olduğuna değinmek gerekir.
Fakat günlük hayatta bu durumun çiğnendiği ve ticari faaliyetlerin hızı ve
devamı açısından kanunda belirtilen Ģeklin aksinde imzalanan belgelerin de
kabul gördükleri bilinmektedir.
NOTERLĠK KANUNU
1512 sayılı Noterlik Kanununun 75. maddesinde “…imza atamadıkları ve
imza yerine geçen bir el iĢareti kullanmadıkları takdirde, varsa mühür, yoksa sol
elinin baĢparmağı, bu da yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır ve hangi
parmağın bastırıldığı yazılır” hükmü getirilmiĢtir.
Bu maddenin yürürlüğe sokulmasının asıl amacı, imza atamayan
insanların noter iĢlemlerini kolaylıkla halledebilmelerini sağlamaktır. Hatta
yukarıdaki maddedeki; “…imza yerine geçen bir el iĢareti kullanmadıkları
takdirde…” ibarelerinden, söz konusu kanunun kiĢileri, basit tarzda imzalar
atmaktan dahi alıkoymadığı anlaĢılmaktadır.
ĠCRA ĠFLAS KANUNU
2004 sayılı Ġcra Ġflas Kanununun 66. maddesinde; “Borçlu itirazında
imzayı reddetmiĢse alacaklı derhal icra dairesinden tatbika medar imzaların
celbini istiyebilir.” ve 68/a maddesinin 3. fıkrasında; “Tatbike medar imza
mevcutsa bununla yoksa borçluya yazdıracağı yazı ve attıracağı imza ile
yapılacak mukayese ve incelemelerden imzanın borçluya aidiyetine kanaat
getirilirse...” denilmiĢtir.
Bu noktada imza karĢılaĢtırması(mukayesesi) devreye girecektir. Zira
ortada bir itiraz ve dolayısıyla bir inkar vardır. Söz konusu sıkıntının ortadan
kaldırılabilmesi için bilirkiĢi incelemesine ihtiyaç doğacaktır.
68/a maddesinin 3. fıkrasında ise, imzayı inkar eden Ģahsın mukayeseye
esas teĢkil edecek imzalarının toplanmasından bahsedilmektedir. Bunun iki yolu
vardır. Ġlki Ģahsın tatbike medar, eski imzalarının elde edilmesidir. Bunlara
literatürde samimi imzalar denilmektedir. Yani, kiĢinin evvelce, herhangi bir
değiĢtirme azim ve gayretinde olmaksızın, çeĢitli belgeler üzerindeki yazı ve
imzalarıdır. Yazı ve imza burada birlikte zikredilmiĢtir. Bunun nedeni, kiĢinin
imzalarında el yazılarının sıklıkla kullanılmasıdır.
Samimi imzalarının bulunmadığı durumda ise, ikinci seçeneğe
baĢvurulacaktır. Bu da, borçluya ilgili makamlar (polis memuru, savcı, zabit
katibi) tarafından onların önünde, dikte edilmek suretiyle yazı ve imza
örneklerinin alınmasıdır. Buna ise, literatürde huzurda alınmıĢ imzalar
denilmektedir.
Bu yollar ile elde edilen imzaların bilirkiĢi incelemesi neticesinde hukuki
ihtilaf açıklığa kavuĢmuĢ olacaktır.
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Tüm bu maddelerin dıĢında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 209.
maddesinde “açığa imzanın kötüye kullanılması” hükmü ile bir kimsenin imzası
ile hukuka aykırı olarak menfaat elde etmesi yasaklanmıĢ ve imza eden
kimselerin bir zarara ve hak kaybına uğramasına engel olunmuĢtur. Ayrıca,
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunda ise imzaya itirazlarda bilirkiĢi
aracılığıyla imza incelemesine karar verebileceği hükmü yer almıĢtır (Aydoğdu
ve Ataç:2011).
SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Bir belge üzerinde atılı bulunan bir imzanın, ne derece ehemmiyet ve
önem arz ettiği bilinmektedir. Bu özelliklerinden dolayı imza, sahtecilik
alanında sıklıkla kullanılmaktadır.
Sahteciler için taklit edilmesi en kolay olan imza türü çizgisel veya
buklesel hareketlerden oluĢan basit tersimli imzalardır. Çünkü bu imzalarda
aidiyet noktasında kiĢilere atfedilebilecek yeterli düzeyde kaligrafik veya
grafolojik bulgu ve benzerlikler bulunmaz. Böyle durumlarda, suçun tespitinin
gerçekleĢtirilmesi bir yana, masum kiĢiler, hiç atmadıkları bir imzanın
yükümlülüğü altına girebilmektedir.
Bir yazı ve imza inceleyicisi olarak, incelenmek üzere gelen imzaların,
hatırı sayılır bir kısmının basit tarzda olması, kanaatimce kanunda yer alan
boĢluktan ve bu hususa gereken önemin verilmemesinden kaynaklanmaktadır.
Bu problem ile baĢ edebilmek için, imzaların herkes tarafından belli
ölçülere dayalı olarak atılması gerekmektedir. Hukuk, tam olarak bu noktada
devreye girmelidir. Hukukun müeyyide ve yaptırım gücü kullanılarak, kiĢilerin
imzaları belirli standartlara kavuĢturulmalıdır.
Herkes, Soyadı Kanununda belirtilen ölçülere bağlı kalarak imzalarını
atmaya yönlendirilmelidir. Önce ad sonra soyad veya önce ön adın sadece baĢ
harfi soyadın tamamı gibi birkaç seçenek ortaya konularak, bunlar üzerinden
yeni imzalar oluĢturulması sağlanmalıdır. KiĢiler isim ve soy isimlerini
yazdıktan sonra, çeĢitli çizgisel ve buklesel el hareketleri ile imzalarını daha
kompleks hale getirmelidir.
Böylelikle, kiĢilerin imzaları kendi karakteristik özelliklerini
yansıtacaktır. Daha da önemlisi, bu tip imzaların taklidi zorlaĢacak ve yapılan
imza sahteciliklerinin önüne bu Ģekilde geçilebilecektir.
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ĠSKELETĠMĠZDEKĠ KONUġAN ġĠFRELER
Merve PARLAKGÖRÜR
Zeliha KAYAALTI
ÖZET
Adli
Antropoloji,
iskelet
kalıntılarının
tanımlanması
ve
kimliklendirilmesinde Antropoloji biliminin çalıĢmaları sonucu geliĢtirdiği
osteoloji teknik, yöntem ve teorileri adli vakalara uygulayan ayrı bir bilim
alanıdır. ĠskeletleĢmiĢ kalıntılarda kimliklendirme iĢlemleri adli tıp konusunda
deneyimli anatomi uzmanı, insan osteolojisi konusunda uzman antropolog, diĢ
hekimi, radyolog ve serolog tarafından yapılmaktadır.
Bunun yanı sıra florayı ve iklimle ilgili değiĢiklikleri bilen bir botanik
uzmanı da yardımcı olabilir. Genel olarak kimliklendirmeye yardımcı olmak
amacıyla insan iskeletlerinin temel biyolojik profillerinden yaĢ tahmini, cinsiyet
tayini, boy uzunluğu hesaplama, kemiklerde beslenmeye ve hastalıklara bağlı
olarak oluĢan değiĢiklikler, bireysel ve morfolojik özellikler ile toplumun yaĢam
tarzına bağlı oluĢturulmuĢ kültürel deformasyonlar, köken ve ölüm sonrası
değiĢimleri
antropolojik
açıdan
değerlendirilerek
kimliklendirme
yapılabilmektedir.
Tüm dünyada Ģiddet ve suçun artıĢı bu disiplinin önemini giderek
artırmaktadır. Adli Antropoloji, bireysel suçlarda olayın aydınlatılmasına
yardım eden bilgileri sağlamanın yanı sıra, birçok insanın öldüğü uçak kazaları,
doğal afetler ve savaĢlar gibi toplu ölümlerde kimliklendirme yapabilmek için
baĢvurulan çok önemli bir bilim dalı haline gelmiĢtir. Ġskeletin cinsiyet ve yaĢını
belirlemek, Adli Antropolojide kimliklendirmede anahtar unsurdur. Hem adli
bilimler hem de biyo-arkeolojik çalıĢmalar için bu bilgileri elde etmek son
derece önem taĢımaktadır.
Toplu gömülerde karıĢan iskelet kalıntılarında veya hasar görmüĢ
kemiklerden yaĢ ve cinsiyet belirlenmesi bazı güvenilir yöntemlerle
mümkündür. Cinsiyet için en güvenilir ve doğru cevabı verecek olan kemik
pelvis‟tir. Kadın ve erkek morfolojik farklılıkları ve iskeletteki ölçülebilir
boyutlar da kimliklendirmenin yapılmasına imkan sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Antropoloji, iskelet, cinsiyet, yaĢ.
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TALKING CODES IN OUR SKELETON
ABSTRACT

Forensic Anthropology is a branch of Forensic Science that identifies
and detects skeletal remains by using osteology knowledge. Identifying process
in skeletal remains should done by experienced Anatomy Expert in Forensic
Medicine, the anthropologists experienced in human osteology, Odontologists,
Radiologs and Serologists. In addition to this, a botanic expert can be assisted
who knows the varities between the climate and flora in the skeletal remain
area. In general, for the aim of identifying this skeletal remain, we get some
informations about basic biological profile such as; Age & Sex Discrimination,
height measurement, nutrienment in bones and diseases depend on varities on
bones, features of individual and morphological, cultural deteriorations which
come from community‟s life style. It can be done by evaluating all these
features and post mortem changes. Forensic Anthropology plays a significant
role through the increasing number of crime and murder all over the world. In
addition, you can apply to this field to get information about individual crimes;
and also about natural disasters and wars. In this field, sex& age discrimination
play an important key role for Forensic Sciences and also Bio-Archeology. Sex
and age identification in degraded samples in cadavers & mixed skeletal
remains can be performed by some confidential methods. Pelvis is the bone for
gender determination. Differences between male and female morphological
and measurement differences in skeleton are useful and significant things for
identification.
Key Words: Anthropolgy, Skeletal, Sex, Age

GĠRĠġ
1.Adli Antropoloji
Antropoloji biliminin adli iĢlemlere uygulanması, iskeletlerin osteoloji
teknikleri kullanılarak adli amaçla kimliklendirilmesi için özelleĢmiĢ fizik
antropolojinin alt disiplinidir. Adli Tıp Kurumu‟na yardımcı olan bu alt bilim
dalına, aynı zamanda Uygulamalı Antropoloji adı da verilmekte ve bazı
ülkelerde Antropolojinin bir alt disiplini olarak ele alınmaktadır.
Antropolojinin çalıĢma materyali genel olarak iskelet haline gelmiĢ insan
ve diğer omurgalı kalıntılarından oluĢmakta olup; iskelet kalıntılarıyla birlikte
bulunan materyallerin tümü bir bütün halinde değerlendirilmektedir.(1) Amacı,
iskelet haline gelmiĢ insan buluntularını, antropolojik yöntemlerden
yararlanarak inceledikten sonra, kayıp bireylerin kimliklendirilmesinde adli
bilimlere katkı sağlayacak nitelikte bilgi üretmektir.
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Resim1. Kimliklendirme iĢlemi pek çok disiplin bir arada çalıĢırlar.
ĠskeletleĢmiĢ
kalıntılarda kimliklendirme
iĢlemlerinde
adli
tıp
konusunda deneyimli anatomi
uzmanı, insan osteolojisi
konusunda
uzman
antropolog, diĢ hekimi, radyolog ve serolog birlikte çalıĢmaktadır. Ayrıca
florayı ve iklimle ilgili değiĢiklikleri bilen bir botanik uzmanı da yardımcı
olabilir. Adli Antropolojik inceleme ve araĢtırma yapacak bilim insanlarının
öncelikle insan iskeletini oluĢturan tüm kemiklerin esas anatomik özelliklerini
tam anlamıyla bilmesi gerekir.
Adli Antropoloji; toplu mezarları, toplu gömüleri, antik dönem
iskeletlerini, aktüel iskeletleĢmiĢ kemikleri ve güncel-kitle ölümler sonucu
iskeletleĢmiĢ gömüleri inceleyen bir bilim dalıdır.
2. Kimliklendirme
Ġskelet haline gelmiĢ insan kalıntılarının; yaĢ tahmini, cinsiyet tayini, boy
uzunluğu hesaplaması, kemiklerde beslenmeye ve hastalıklara bağlı olarak
oluĢan değiĢiklikler, bireysel ve morfolojik özellikler ile toplumun yaĢam
tarzına bağlı oluĢmuĢ kültürel deformasyonlar antropolojik açıdan
değerlendirilerek kimliklendirme yapılabilmektedir.
Tüm dünyada artan Ģiddet ve suç kimliklendirmenin önemini
arttırmaktadır. Adli Antropologlar, bireysel suçlarda olayın aydınlatılmasına
ıĢık tutan bilgileri sağladığı gibi, birçok insanın ölümüyle sonuçlanan uçak
kazaları, doğal afetler, savaĢlar ve kitlesel ölümlerde kimliklendirme
çalıĢmalarında da büyük rol oynamaktadır.
Ölen kiĢinin yakınları tarafından teĢhis edilemediği durumlarda DNA
temelli adli genetik çalıĢmaları uygulanmaktadır. Ġleri derecede çürümüĢ ve
yanmıĢ cesetlerde; doğal afet, yangın, uçak kazası gibi durumlarda iskelet
dokusu veya diĢ örneklerinden kimliklendirme yapılabilmektedir.
Cinsiyetin belirlenmesi kayıp kiĢilerin kimliklendirilmesinin en önemli
basamaklarından biridir. Adli ve antropolojik kazılarda, tüm kemikler her
zaman bir bütün olarak bulunamayabilir, tam da bu noktada cinsiyet tayininde
potansiyel ayrım gücü olan diĢler devreye girmektedir.(2) DiĢ örneklerinde
kemiğe oranla daha fazla genomik DNA elde edilebilmektedir ki bu nedenle,
kiĢilere ait diĢ örnekleri altın değerinde olup adli bilimler açısında da büyük
ehemmiyet arz etmektedir.
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3. Ġskeletten YaĢ Tayini
Adli bilimlerde yaĢın belirlenmesi, ceza ehliyeti ve hukuki açıdan çok
önemli rol oynamaktadır. YaĢ tayini alanında uzman kiĢilerce yapılmalıdır.
Ġskeletten yaĢ tayininin kimlik tespitinde kullanılmasının yanı sıra;
büyüme
geliĢme
döneminin
izlenmesi,
eriĢkin-çocuk
ayrımının
yapılabilmesinde temel olarak kullanılmakta olup ayrıca yaĢ büyütme, sahte
kimlik gibi bireyin esas yaĢını belirlenmesinin lüzumlu olduğu adli vakalarda da
kullanılmaktadır. YaĢın belirlenmesi, özellikle adli davalarda ceza süresini
etkilediği için büyük önem taĢımaktadır.
Ceza Ehliyeti, ceza kanunu açısından bireyin suçlu sayılabilmesi için
gerekli haldir. Türk Ceza Kanuna göre; “fiili iĢlediği zaman 11 yaĢını
bitirmemiĢ olanlar hakkında kovuĢturma
yapılamaz ve ceza verilemez, fiili iĢlediğinde 11
yaĢını bitirmiĢ olup da 15 yaĢını doldurmamıĢ
olanlarda farik-i mümeyyizlik (ĠĢlediği suçun
anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yeteneği)
araĢtırılır. 15 yaĢını bitirmiĢ, 18 yaĢını
bitirmemiĢ olanlarda ise dürtü kontrolünün
yetersiz olması nedeniyle verilecek ceza 1/3
oranında indirilerek verilir.
Yeni doğan bebekte ortalama 350 kemik mevcut iken; eriĢkin bireyde
ortalama 206 kemik bulunmaktadır. kemik sayısıyla orantılı olarak yaĢ tahmini
çocuk iskeletlerde daha zor iken ergin bireylerde daha kolaydır. Bireylerin
yaĢının tahmin edilmesinde iyi bir osteoloji bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Tüm kemiklerin iskeletteki yerinin ve özelliklerinin ayrıntılı olarak
değerlendirilip, yorumlanması gerekmektedir. Bu durum cinsiyet
belirlenmesinde de geçerlidir. Adli ve arkeolojik kazılarda yapılan çalıĢmalar
süresince her zaman için iskelet bir bütün olarak bulunamayabilmekte; burada
kafatası ve diĢler kimliklendirme için devreye girmektedir.
Ġnsanda hemen hemen tüm vücut kemiklerinde kemiğin aktif büyüme
bölgesini koruyucu epifiz bulunmaktadır. Epifizlerin diyafiz ile kaynaĢmasını
tamamladığı zaman kemiklerdeki büyüme durur. Bu kaynaĢma zamanları her
bir kemikte farklılık gösterirken, kaynaĢma genellikle kızlarda erkeklerden daha
erken baĢlar ve tamamlanır. Vücutta en son epifizyal kaynaĢma Crista iliaca'da
21-24 yaĢları arasında olmaktadır. Epifizlerin patolojik olarak çok erken
kapanması archondroplasia diye bilinen cücelik ile çok geç kapanması ise
gigantism denilen devlik ile sonuçlanabilir.
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Kafatası gibi membranöz kemikler, endokondral kemikleĢme
göstermediklerinden dolayı kemikleĢme merkezi içermemektedirler. (3)
Kafatası; coronal sütur 3, saggital sütur 4 ve lambdoid sütur 3 olmak üzere 10
ayrı bölgeye ayrılır. Her bir bölgedeki süturların kaynaĢma dereceleri
saptanarak katsayısı bulunur ve bireyin yaĢı ektocranial ve endo-cranial için
münferit olarak hesaplanır. Kafatası suturları bireylere göre farklılık
gösterdiğinden yanılma payı oldukça fazladır. Suturların kaynaĢması her iki
yakada da düzensiz radyopak materyal artıĢı biçiminde oluĢur. YaĢlılıkta ise
tamamen kapanır.
3.1. YaĢ Belirlenmesinde Kullanılan Dönemler
3.1.1. Bebek ve Çocuklar
Yeni doğan bebeklerde bulunan kemikler yaĢ ilerledikçe kaynaĢarak
sayısal azalma göstermektedir. Henüz doğan bir bebekte altı bölgede epifiz
kemikleĢme merkezi mevcuttur. Bunlar sırasıyla: humerus baĢında, femur ve
tibia kondillerinde, talusta, calcaneusta ve bileklerdeki küboid kemiklerdedir.
Bireyin büyümesi sürerken, kemik de kendine has biçimini kazanmaktadır.
Ġskeletimizdeki kemikler, büyüme süreci devam ederken morfolojik evrelerden
geçer.
3.1.2. EriĢkinlerde YaĢ Tayini
Symphysis Pubis'in yaĢa bağlı olarak yüzey ve bu yüzeyin ventral ve
dorsal kenarlarının değiĢimleri yaĢlara göre değiĢimi ile on farklı yaĢ diliminde
ele alınmıĢ ve her faz için belli yaĢ aralıkları saptanmıĢtır. (4)
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Tablo1. Ġskeletten YaĢ Belirleme Yöntemleri (5)
1.Bebek
Çocuklar

ve 2. Genç EriĢkinler

3. EriĢkinler

a.Uzun
Kemik a. Epifizyal KaynaĢma
Uzunlukları
b.KemikleĢme
Merkezleri
c.DiĢlerin
Zamanı

b. M3‟ün
Zamanı

a. Symphisis Pubis

ÇıkıĢ b. Facies Auricularis

ÇıkıĢ c. Basilar KaynaĢma

c.
Sütural
YaĢlandırma
d. Costae
e. Spongiosa
f. DiĢ AĢınması
g. Clavicula
h. Vertebra

4. Ġskelet Kemiklerinden Cinsiyet Tayini
Adli Antropoloji uzmanları insan iskelet kemiklerinin birçok özelliğini
ayrıntılı biçimde incelerken, farklı morfolojik ve metrik bulguların cinsiyet
ayrımında faydalı ipuçları olabileceğini öne sürmektedirler. Bu yönde yapılan
çalıĢmalarda önem taĢıyan bir diğer faktör, cinsiyet ile yaĢ arasındaki
bağlantıdır.
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Resim 2. Erkek ve Kadın Ġskeletindeki Morfolojik Farklılıklar
Cinsiyetin belirlenmesi biyolojik yaĢın belirlenmesine kıyasla daha
kolaydır. Bir iskeletin bütün parçalarının bulunduğu durumda, pelvis (leğen
kemiği) ve kafatasındaki morfolojik farklılıklara bakılarak erkek ve kadınlar
ayırt edilebilmektedir (6). Ġskeletimizdeki kemik farklılıklarının yanı sıra, insan
iskeletinden cinsiyet tayini moleküler genetik teknikler ile de yapılabilmektedir.
X ve Y kromozomu üzerinde bulunan amelogenin geni PCR ve radyoaktif
olmayan blot prosedürde incelenir. (7)
Ġskelet buluntularından cinsiyet tayini için kullanılan baĢlıca kemikler:
- Kafatası
- Pelvis
- Uzun kemikler ( epifizi bulunanlar)‟dir.
Bireyin iskelet kemiklerinin tam olarak bulunduğu durumlarda cinsiyet
tahmin oranı %95-100 güvenilirlikte sonuç vermektedir. Cinsiyetin
belirlenmesinde iki yöntem temel olarak uygulanmaktadır; Antroposkobik ve
Antropometrik yöntemler.
4.1. Antroposkobik Yöntem
Cinsiyet farklılıklarının morfolojik açıdan değerlendirilmesidir. Kadın
iskeletinin doğuma uyum sağlaması, erkek iskeletinin ise kütleviliği cinsiyet
ayrımında rol oynamaktadır.
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a. Pelvis Kemiği

Resim3.a..Erkek Ġskeleti, Pelvis,

3.b. Kadın Ġskeleti, Pelvis

Önden görünüm

Önden görünüm

Pelvis boĢluğu kadınlarda yana doğru yaygın ve oval biçimde iken;
erkeklerde daha dardır. Kadın, doğal yapısı itibari ile doğum yapmaya uyum
sağlamıĢ bir pelvise sahiptir. Bebek baĢının çıkıĢının kolay olması için dıĢarı
doğru ve pubis açısı daha geniĢlemiĢtir. Ayrıca sub-pubic‟te iç bükeylik;
erkeklerde ise dıĢ bükeylik mevcuttur. (8) Pelvis‟te bulunan ilium ve ischia da
cinsiyet ayrımında faydalandığım iki anahtar kriterdir. (9) Pelvis kemiği cinsiyet
ayrımı için en iyi sonuca ulaĢmamızı sağlayan anahtardır. (10)
b.Kafatası
Kadın ile erkeğin doğasından gelen farklılıklar kafatasında da belirli
çarpıcı ayırt edici özellikler göstermektedir. Kadınların kafatası yapısı erkek
kafatasına oranla daha küçük ve yuvarlaktır ayrıca daha ince ve keskin hatlara
sahiptir.

c.Uzun Kemikler
Kadınların uzun kemikleri genelde erkeklerin uzun kemiklerinden %10
oranında kısadır. Erkeklerin uzun kemiklerindeki tuberositiler ve kasların
yapıĢma yerleri belirgin, femur ve tibia kondilleri daha büyüktür.
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4.2. Antropometrik Yöntem
Antropometri, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen bilim dalıdır, vücut
ölçülerini alır ve eĢya boyutlarının oluĢturulmasında kullanılır. Antropometri,
eski Yunancada “anthropos” (insan) ve “metrein” (belirleme) kelimelerinin
birleĢmesinden oluĢmuĢtur. Morfolojik özelliklere bakılarak cinsiyet tayini
yapılamayacak derecede Ģüpheli olan bireylerde antropometrik yöntemle
cinsiyet ayırımı yapılmaktadır.
SONUÇ
Günümüzde, Adli Laboratuarlarda, iskelet kalıntılarının antropolojik
olarak incelenmesinde antroposkobik ve antropometrik yöntemlerin
kullanılmasının yanı sıra; ilerleyen teknolojiyle birlikte DNA Analizinden de
yararlanılmaktadır. (11) Ġskeletten yaĢ ve cinsiyet belirlenmesi sadece cinsel
saldırıya maruz kalma gibi adli davalarda önemli rol oynamakla kalmaz; aynı
zamanda savaĢlar, kayıp Ģahıslar, sosyo-politik nedenler ve toplu felaketlerden
sonra meydana gelen iskelet kalıntılarının da kimliklendirilmesi ve yakınlarına
teslim edilmesi açısından anahtar rol oynamaktadır. (12) YaĢ tayini adli
davalarda yasaların doğru uygulanması için çok önemlidir. Özellikle de okula
gitme yaĢı, askerlik yaĢı gibi pek çok kritik yaĢın düzgün tespiti için yaĢın doğru
belirlenmesi anahtar öneme sahiptir. (13) Gerekli pek çok analiz, yeniden
yüzlendirme ve vücut Ģeklinin belirlenmesi gibi, cinsiyet tayini eğer doğru
yapılamazsa baĢarısızlıkla sonuçlanır. (14) Adli Antropoloji alanında yapılan
kimliklendirme çalıĢmalarının daha verimli ve baĢarılı olması için, iliĢkili diğer
pek çok bilim dalı (botanik, biyoloji, diĢ hekimi, seroloji.. gibi) ile iĢ birliği
halinde gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Bu sayede hem bu bilim dalları içinde
bilgi akıĢı hem de neticenin daha güvenilir elde edilmesi sağlanmıĢ olacaktır.
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AĠLE ĠÇĠ ġĠDDET OLGUSU VE ÇOCUKLAR ÜZERĠNDEKĠ
YANSIMASI
Yılmaz ÇETĠN
ÖZET
Sanayi Devrimi sonrası meydana gelen, toplumsal sorunlara çözüm
arayıĢına yönelik olarak geliĢen ve geniĢ anlamda sosyal politika konuları
arasında yer alan; günümüz toplumundaki aileyi en ciddi manada tehdit eden,
boĢanma ile baĢlayıp sonrasında aile bireylerinin dağılmalarına sebep olan aile
içi Ģiddet olgusu, sonuçları itibarı ile günümüzün en en tehlikeli toplum sağlığı
sorunu olan madde bağımlılığı, sorunların Ģiddet unsurları ve çözümü ile aile
bireylerinin çeĢitli suç türleri içerisinde yer alması gerçeğini ortaya
koymaktadır.
KuĢkusuz aile içi Ģiddet olgusu; din, dil, ırk, kültür, cinsiyet, yaĢ, sosyal
sınıf ve meslek grubu ayırt etmeksizin karĢısındakine; acı veren fiziki darbe,
sözlü, taciz, hakaret, aĢağılama, küfür ve tehtit Ģeklinde toplumun tüm bireyleri
arasında görülebilen bir olgudur. ġiddet algısı toplumdan topluma büyük ölçüde
değiĢiklik göstermekte olup, bu deĢiklikte toplumların sosyo kültürel geçmiĢinin
yanı sıra eğitim programları da belirleyici rol oynamaktadır. Aile kurumu
içerisinde meydana gelen aile içi Ģiddet olgusunda en çok etkilenen kadınlar,
çocuk ve gençlerdir. Toplumca kabul görmekte ve kullanımı yaygın olan; yasal
bağımlılık yapıcı maddelerden alkol, sigara ve diğer yasa dıĢı bağımlılık yapıcı
maddelerin aile içi Ģiddette destek unsuru olarak görülmesi ile ileride çocuk ve
genç bireylerde, problem çözümünde Ģiddet unsurlarının kullanılması, madde
kullanım ve bağımlılığı, suç ortamlarında yer almaları ile suç ve suçluluk gibi
önü alınamayacak büyük toplumsal sorunların doğmasına neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aile içi ġiddet, Madde Bağımlılığı, Suç ve
Suçluluk.
DOMESTIC VIOLENCE AND ITS EFFECTS ON CHILDREN
ABSTRACT
Since industrial revolution, seeking a solution to the growing social
problems, the most serious threat to the family life in today‟s society appears to
be the domestic violence. Starting with divorce, as an outcome of domestic
violence, it is observed that family members are being scattered. Therefore, the
effects of today's most dangerous public health problem have occured as an out
come of abuse and domestic violence.


Yılmaz ÇETĠN, Yalova il Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik ġube Müdürlüğü,
Toplumla ĠletiĢim ve Proje GeliĢtirme Büro Amirliği, Yalova.
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Certainly, domestic violence is a phenomenon that can be seen in
various aspects of social life such as religion, language, race, culture, gender,
age, social class and occupational group without differantiating, inflicting
painful physical impact, verbal abuse, insult, humiliation, swearing and
threating all members of society. Certainly the perception of violence changes
from community to community. However, occurring within the institution of
family, domestic violence cases mostly affect women and children. Through
the common usage of legal addictives, such as alcohol, smoking and other
illegal addictive substances which are seen as supportive elements for domestic
violence, this phenomenon has become a naturalized aspect of social life.
Keywords:
Delinquency.

Domestic

Violence,

Substance

Abuse,

Crime

and

GĠRĠġ
Günümüzde çok çeĢitli nedenlerle Ģiddet olgusu giderek artmaktadır.
Aslında Tuncay‟ın belirttiği gibi “ ulusal kimlik, kamusal bilinç, ekoloji,
siyasal erk, mevki ve statü, siyasal ahlak(etik) insan hakları, özgürlük, adalet ve
eĢitlik, Ģiddet, terror ve inanç gibi kavramların farklı ve paradoksal algılanması
ile siyasal aktörlerin(yöneticilerin) pazarlık odaklı populist söylemleri
sonucunda sosyal, kurumsal ve siyasal sistemlerde çözümsüzlük ögeleri
pekiĢmekte ve Ģiddet eğilimleri de artmaktadır”.(Bkz. Tuncay,2001,2011).
BaĢta Anayasamız olmak üzere uluslararası ve ulusal düzeyde bir çok
yasal düzenlemeler ile güvence altına alınan kadın, erkek, çocuk hakları;
bireylerin aile içi Ģiddete maruz kalmaları veya tanık olmaları sonrasında tüm
bireylerin her zaman profesyonel yardım ve desteğe ihtiyaçları olup ilgili kurum
ve kuruluĢlar tarafından koordineli olarak önleyici ve koruyucu en üst düzey
görev almaları kaçınılmaz önem arz etmektedir. Toplum olarak çevremizde
yaĢanmakta olan aile içi Ģiddete maruz kalanlara karĢı Ģiddetin, kısa ve uzun
süreli sağlık, ekonomik ve sosyo kültürel yönden yıkıcı sonuçlarına karĢı
göstereceğimiz empatik yaklaĢım bilinci ile duyarlı, bilinçli bir toplum olarak
toplumsal bilinç ve toplumsal direnç gösterilerek toplumsal kabulün önüne
geçilmelidir.
19. yüz yılda Sanayi Devrimi sonrası baĢlayan kentlerdeki nüfus
yığılmaları; kentleĢme ve kitle toplumu olgusunu beraberinde getirmiĢtir.
Kentlerdeki nüfus artıĢ ve yığılmaları sosyo-kültürel birçok önemli sorunuda
beraberinde getirmiĢtir. Hızlı kentleĢme, göç hareketleri, hızlı nüfus artıĢı,
çeĢitlenerek artan teknolojik geliĢmeler sosyo kültürel yapıda birçok olumlu
değiĢikliğe katkı sağlarken beraberinde birçok olumsuzluğuda bünyesinde
barındırmıĢtır. Toplumların ve Türk Toplumunun sosyo-kültürel yapısındaki
değiĢim en baĢta aile kurumunda gerçekleĢerek tarım toplumundan, sanayi
97

TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2014

toplumuna geçilmesi ile gelenelsel geniĢ aile yapısından günümüz modern aile
yapısı olan çakirdek aileye geçiĢ yaĢanmıĢtır. Kitle toplumu bireylerinde baĢta
geçim sıkıntısı olmak üzere ekonomik, sağlık, eğitim ve sosyo kültürel yapıdaki
birçok sorun tehdit unsuru haline gelerek toplum ve toplu oluĢturan en temel
sosyolojik kurum olan aile üyeleri arasında tutum ve davranıĢ değiĢikliklerine
ortam hazırlamıĢtır. BeĢeri yapıda meydana gelen tutum ve davranıĢlar sosyal
politikalara; suç olgusunun meydana gelmesi, suç ve suç türlerinde artıĢlara
olanak sağlaması ile sosyal sorun ve sorunların çözümü ile önlenebilirliğine
yönelik çözümcül arayıĢlara yöneltmiĢtir.
Bu çalıĢmanın birinci bölümünde; Aile, aile içi Ģiddet, aile içi Ģiddet
türleri kısaca kavramsal olarak ele alınarak destekleyici yasal düzenlemelerden
bahsedilmiĢtir. Ġkinci bölümde; Aile içi Ģiddet olgusunun; çocuk ve genç
bireyler gözünde algısı, çocuk ve genç bireyler üzerindeki, madde kullanımı ve
bağımlılığı, suç alt kültürü içerisinde yer almaları üzerine olumsuz yansımaları
üzerinede durulmaktadır, ÇalıĢmanın sonuç bölümünde; Aile içi Ģiddet olgusu
ile mücadelede hedeflenen faydanın sağlanabilmesi salt yasal düzenlemeler ve
içeriğinde bulunan idari yaptırımların yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle,
mücadelenin toplumsal sorun olarak algılanmasının uygun olacağı vurgulanarak
aile içi Ģiddet ile mücadelenin çok yönlü yürütülmesi, ortak bir toplumsal bilinç
oluĢturulması üzerinde durularak aile kurumu ve topluma önerilerde
bulunulmuĢtur.
Bu çalıĢmanın amacı, toplumsal sorunların temelinde yatan aile içi Ģiddet
olgusunun çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz yansımalarının meydana
getirdiği sorunlara değinilerek, sonuçları itibarı ile toplum ve sosyo kültürel
yapıdaki yıkıcı tahribatları üzerine toplumsal bilinç ve direnç gösterilmesidir.
1.

GENEL VE HUKUKĠ MANADA AĠLE KAVRAMI

1.1.

Genel Manada Aile:

Aile; ilkel insandan günümüze tarih boyunca tüm toplumların ortak
değeri olan sosyolojik temel bir kurumdur. Aile en yaygın genel bir tanımlama
ile; Anne, baba ve çocuklardan meydana gelen ve toplumun en küçük birimi
olan temel kuruma sosyolojik anlamda aile denilmektedir (Aile ve Sosyal
AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü, Aile Rehberi 2005:14). 19. Yüz yılda ortaya
çıkan Sanayi Devrimi sonrası sanayi toplumu ile birlikte yaygınlaĢan anne, baba
ve çocuklardan meydana gelen günümüz modern aile tipi olan çekirdek aileyi
karĢılık gelmektedir.
1.2.

Hukuki Manada Aile:

Hukuki manada aile; karĢı cinsten iki kiĢinin evlilik sözleĢmesi ile
kurdukları ve medeni hukukun alanına giren birlikteliktir (Aile ve Sosyal
AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü, Aile Rehberi 2005:14). Türkiye Cumhuriyeti
Anayası‟nın Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları baĢlıklı 41. Maddesi ve
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ekinde Aile; “Türk toplumunun temelidir ve eĢitliğe dayanır” hükmü yer
almaktadır (T.C Anayasası, 2012:35). Aile; bütün sosyal kurum ve biçimler
içerisinde en fazla evrensellik gösteren bir yapıya sahiptir ve her insan bir aileye
sahiptir (TC. BaĢbakanlık AraĢtırma Kurumu, 1997:34).
Aile kurumunun sağlam ve sağlıklı temeller üzerine oturtulabilmesinde
öncelikli olarak taraf bireyler; tıbbi, psikolojik, sosyo-kültürel ve hukuki olarak
Ģartların uyulmasını zaruri gereklilik olarak algılamalı, sağlıklı bir aile
birlikteliği, bütünlüğü ve sürdürülebilirliği açısından son derece önem arz
etmektedir.
2.

AĠLE ĠÇĠ ġĠDDET OLGUSU VE TÜRLERĠ

6284 Sayılı Ailenin Korunmasi ve Kadina KarĢi ġiddetin Önlenmesine
Dair Kanun; Genel anlamda ġiddet Olgusunu; “kiĢinin, fiziksel, cinsel,
psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle
sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve
baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal
veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik
her türlü tutum ve davranıĢı” olarak tanımlanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü ġiddeti; “Fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir
tehdit veya gerçeklik biçiminde bir baĢkasına uygulanması sonucunda maruz
kalan kiĢide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması yâda açma
olasılığı bulunulunması” olarak tanımlanmıĢtır (Gül, 2013:42).
6284 Sayılı Ailenin Korunmasi ve Kadina KarĢi ġiddetin Önlenmesine
Dair Kanun genel anlamda Ev Ġçi ġiddet Olgusunu; “ġiddet mağduru ve Ģiddet
uygulayanla aynı haneyi paylaĢmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu
sayılan diğer kiĢiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik
ve ekonomik Ģiddeti” olarak tanımlamaya yer vermektedir.
Aile içi Ģiddet; eĢler arası, anne-baba arası veya ebeveyn-çocuklar (anne
ve/ya babanın çocuklarına karĢı veya çocukların ebeveynine karĢı Ģiddet) arası
meydana gelen fiziki veya psikolojik anlamda güç ve kuvvet kullanımının
bütünüdür (Seyyar, 2008:7) Tanımlardan da anlaĢılacağı üzere; aile içi Ģiddetle
anlatılmak istenen Ģey; aile olarak tanımlanmakta olan toplumun en temel
sosyolojik kurumu veya grubu içerisinde “zorlamak, aĢağılamak,
cezalandırmak, güç göstermek, öfke, gerginlik baĢlatmak amacıyla aile içi
bireyler arasında bir bireyden diğerine, karĢı cinsler veya aynı cinsler arasında,
yetiĢkinden çocuğa, çocuktan yetiĢkine ve çocuktan diğer çocuğa veya
çocuklara yönelik olarak çıkabilelen davranıĢlardır.
Dünya Sağlık Örgütü, aile içerisinde eĢler tarafından uygulanan Ģiddeti;
yakın bir iliĢkide fiziksel, psikolojik yada cinsel hasara yol açan her türlü
davranıĢ olarak tanımlamaktadır. (Seyyar, 2011:327) ġiddetin genel olarak aile
ortamında kadına yönelik olarak gerçekleĢtirildiği ve aile içi Ģiddet algısının en
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yaygın hali ile kadına yönelik Ģiddet olarak özdeĢim kurulduğu ve kadınların
erkekler tarafından fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik yönden Ģiddete
uğradığı toplumsal bir algı olarak değerlendirilmektedir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü aile içi Ģiddetle mücadele el kitabında
kadına yönelik Ģiddeti; fiziksel Ģiddet, cinsel Ģiddet, psikolojik Ģiddet ve
ekonomik Ģiddet olamak üzere temel olarak dörde ayrılmaktadır (Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008) Ana hatları ile değinilecek olursak;
Fiziksel ġiddet: Vurmak, tokatlamak, iteklemek, kesici ve delici alet
kullanma gibi fiziksel acı veren tüm davranıĢları içine alan bedensel Ģiddet
türüdür. Çocukların maruz kaldığı fiziksel Ģiddet aynı zamanda duygusal
yönden de etkilenmelerine sebep olmaktadır.
Cinsel ġiddet: Cinsel eyleme zorlamak, cinsel tacizler ve tecavüz
vakaalarına dönüĢen cinsel içerikli olgular, zorla hamile bırakma, fuhuĢ, kürtaj
cinsel Ģiddet türü olarak karĢımıza çıkmaktadır. Genelde kadın ve çocuğun, bir
eriĢkininin cinsel gereksinim ya da isteklerinin doyumu için cinsel nesne olarak
kullanılmasıdır. Fiziksel, duygusal, cinsel taciz vakaları çok önemli olmakla
beraber duygusal bir yapıda olan toplumuzca ahlaki değerler gerekçesi ile genel
olarak gizlendiği düĢünülmektedir.
Aile içi Ģiddetin dünya ve ülkemiz açısından enfazla aile ortamında
kadına yönelik gerçekleĢtiği gerçeğinden hareketle; Dünya Sağlık Örgütü‟nün
2005 yılında 10 Ülkede 24.000 kadın katılımcı ile gerçekleĢtirmiĢ olduğu
araĢtırma sonuçlarında kadınların; %13-61‟i fiziksel Ģiddet, %6-59‟u cinsel
Ģiddet, %15-71‟i fiziksel ve cinsel Ģiddet birlikte, %20-75‟i psikoloik (duygusal)
Ģiddet mağduru olduklarına dair verilere ulaĢılmıĢtır (Gül, 2013:57).
Unicef tarafından “Çocuklara Yönelik ġiddetin Ortadan Kaldırılması”
isimli çalıĢmasında; Dünya genelinde 18 yaĢından küçük tahminen 150 milyon
kız çocuğuna 2002 yılında cinsel iliĢkiye zorlandığı veya cinsel Ģiddetin baĢka
biçimlerine maruz kaldığı bilgisine yer verilmektedir(Unisef, 2007:8).
Psikoloik ġiddet: Ġncitici sözlerle aĢağılamak, tehtit ve hakaret etmek,
bağırmak, konuĢmamak, önemsememek, isim takmak, onur kırmak, alay etmek
ve küçümsemek, baskı kurmak ruhsal Ģiddet türü olarak adlandırılmaktadır.
Ekonomik ġiddet: Evsizlik, iĢsizlik, ekonomik yönden mahrum bırakma
gibi genel bir tanımlama yapılabilir. Genelde kadının iĢ hayatında yer
almasınının engellenerek ekonomik özgürlüğünün yok edilmesi, çalıĢması
halinde sağladığı kazancın alınması, ev ve Ģahsi harcamalarda kısıtlanması ve
katı erkek hakimiyetinin bulunduğu denetim ve baskı unsurunun bulunduğu
ekonomik Ģiddet bazılarıdır.
Genel olarak aile içerisinde çeĢitli sebeplere bağlı olarak temeli sözlü
tartıĢma ile baĢlayan Ģiddet; din, dil, ırk, kültür, sosyal sınıf ve meslek grubu
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ayırt etmeksizin toplumun tüm bireyleri arasında görülebilen bir olgudur. Aile
içi Ģiddet denildiğinde algı olarak; aile bireylerinden güç olarak baskın olanın ki
genelde erkek olan tarafın fiziksel olarak karĢısındakini dövmesi ve yaralaması
hatta öldürmesi medyada ve çevremizde yaĢadığımız hiç istenmeyen ancak bir
türlü önü alınamayan yaĢam gerçekleri olarak yaĢanmaktadır. En çok rastlanan
Ģiddet mağdurları kadının eĢi tarafından dövülmesi hatta en vahimi öldürülmesi
olaylarıdır. Oysaki Ģiddet; cinsiyet, yaĢ ayırt etmeksizin sözlü, taciz, hakeret,
aĢağılama, küfür ve tehtit kavramlarını da içine almaktadır.
Teknolojik geliĢmeler sayesinde ülkemizde ve yakın çevremizde sıkça
gündem oluĢturan aile içi Ģiddet olgusunda bir çok kadının değiĢik biçimlerde
aile içi Ģiddete maruz kaldığı ve en kutsal yaĢam hakkının bile acımasızca
elinden alınarak hayatın son verildiğini duyar, görür, okur, hatta çevremizde
yaĢarız. Aile içi Ģiddetin taraf ve mağdurlarından kadına karĢı Ģiddetin ülkemiz
açısından yapılan değerlendirmelerde, 2009-2012 yılları arasında aile içi Ģiddet
sonucu 666 kadının hayatını kaybettiğini değinilerek aile içi Ģiddetin acımasız
boyutunu kamuoyu ile paylaĢmıĢtır. Aile içi Ģiddet olaylarında 2009 yılında
171, 2010 yılında 177, 2011 yılında 163, 2012 yılında 155 kadının hayatını
kaybettiği belirtilerek, söz konusu istatiksel verilerin, yalnızca erkek
Ģiddetinden kaynaklanmadığını diğer aile bireylerinden herhangi biri tarafından
gördükleri Ģiddet sonucu hayatını kaybeden tüm kadınları kapsadığı bilgisine de
yer verilmiĢtir.(www.takvim.com.tr/index/aile_ici_siddet, EriĢim Tarihi:
05.01.2014).
2.1.

Aile içi ġiddet Olgusunda Çocuk ve Gençlerin ġiddet Algısı

KuĢkusuz aile içi Ģiddet olgusunun olumsuz yansımaları en baĢta
geleceğimizin teminatı olarak görülerek ağır bir yük ve sorumluluk yüklenen
çocuklardır. Çocuk Hakları SözleĢmesinin 1. Maddesine dair tanımlamada
Çocuk; “Çocuğa uygulanabilecek yasaya göre daha erken yaĢta reĢit olma
durumu dıĢında, 18 yaĢına kadar her insan çocuk sayılır” denilmektedir. Yine,
Çocuk Hakları SözleĢmesinin 19. Maddesinin ġiddet tanımlamasında;
“Bedensel veya zihinsel saldırı, Ģiddet veya suistimal, ihmal vaya ihmalkar
muamele, ırza geçme dahil her tür istismar ve kötü muamele” Ģeklinde yer
almaktadır (Unicef, 2007:8)
2013 yılında Eodev.com ve Brainly.com iĢbirliğiyle gerçekleĢtirilen
“Gençlerin Gözünde ġiddet ve Saldırganlık” araĢtırmasında; Türkiye, Polonya,
Rusya, Ukranya, Kazakistan Fransa ile Meksika‟nında aralarında bulunduğu 7
ülkede 14 bin genç birey katılım sağlamıĢtır. AraĢtırmaya katılımcıların
%50‟nin bayan, %50 nin erkek olarak 12-13/14-15/16/18 yaĢ gruplarından
oluĢmuĢtur. 7 ülkede 14 bin gençle yapılan “Gençlerin gözünde ġiddet ve
Saldırganlık” araĢtırması sonuçlarına göre dayak ve itmenin dıĢındaki lakap
takma, gruptan çıkarılma, Ģantaj, tehtit, kontrol etme, kendi görüĢlerini empoze
etme çoğunlukla Ģiddet olarak algılanmadığı değerlendirilmiĢtir. Bu nedenle
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fiziksel Ģiddet algısının, psikolojik Ģiddet algısını örtüğü görülmektedir.
AraĢtırmaya göre “zorbalık” Polonya‟da %73,6 Türkiyede %60,4 Fransada ise
%56,9 oranında Ģiddet türü olarak görülürken, Ukranya, Meksika, Kazakistan
ve Rusya‟da bu oran %40‟ın altında kalmıĢtır. “Lakap takma” ise Meksika‟da
%70,4 Polonya‟da %70,1 Fransa‟da %57,6 oranında Ģiddet türü olarak kabul
edilirken, Türkiye, Ukranya, Rusya ve Kazakistanda tam tersi düĢünülmektedir.
7 ülkeden öğrencilerin Ģiddet olarak kabul ettiği ortak seçenekler ise fiziksel
ġiddet yani “dayak”, “itme” olmuĢtur. Buna göre Polonya %90 Fransa %85,7
Ukranya %81,5 Rusya %80 Kazakistan %79,6 Meksika %78 ve Türkiye %75
oranında dayağı Ģiddet olarak kabul ediyor “Ġtme”yi ise %59 oranında Polonyalı
ve %57 oranında Meksikalı öğrenciler Ģiddet olarak kabul ederken, diğer
ülkelerdeki gençlere göre “itme” bir Ģiddet türü olarak görülmemektedir.
Türkiye‟ninde aralarında bulunduğu diğer ülkelerdeki gençler arasında itmeyi
bir Ģiddet türü olarak kabul edenlerin oranı %40 ve altında kalmaktadır. Dikkat
çeken sonuçlardan biri de „aĢırı güç‟ sorusunda ortaya çıktığı görülmektedir.
AĢırı gücü sadece Polonyalı öğrenciler yüzde 52.4 oranında Ģiddet olarak kabul
ederken, diğer 6 ülkedeki gençlerin oranı yüzde 41.8 ve altında kalmıĢtır.
Türkiye‟de „aĢırı gücü‟ Ģiddet olarak kabul eden gençlerin oranı yüzde 40.3.
„ġantaj‟ı bir Ģiddet türü olarak kabul eden gençler daha çok Polonya % 78.1,
Ukrayna % 54.2 ve Meksika‟da % 53.9 bulunmaktadır. Diğer ülkelerde Ģantajı
Ģiddet olarak kabul eden gençlerin oranı ise yüzde 50‟nin altında kalmaktadır.
AraĢtırmaya katılan tüm ülkelerde bayan genç bireylerin psikolojik, erkeklerin
ise fiziksel Ģiddetle karĢılaĢma oranlarının daha yüksek olduğu
görülmüĢtür. AĢağılama, lakap takma, agrasif davranıĢ sergileme gibi zarar
verici eylemler olarak adlandırılan ve Ģiddet olarak tanımlanan kavramlara karĢı
genç bireylerin farkındalıkları ülkeden ülkeye büyük ölçüde değiĢiklik
göstermektedir. Buna sosyo kültürel özelliklerin yanı sıra gençlerin sahip
oldukları eğitim programlarının etkisi olabileceği düĢünülmektedir
(Koca;2014:20).
2.2.

Aile içi ġiddet Olgusunda Çocuk ve Madde Bağımlılığı

BirleĢmiĢ Milletler Genel kurulu tarafından 1959 yılında ilan edilen
Çocuk Haklarına dair SözleĢmenin 19. Maddesinde; Devletlerin, çocukları
Ģiddetin her türüne karĢı korumalarını, Ģiddeti önleyip buna gerekli tepkileri
göstermelerini ve Ģiddet mağduru çocuklara destek sağlamalarını ön
görmektedir(Unicef, 2007:8). Türkiye Cumhuriyeti Anayasa‟sı Madde 41‟in ek
fıkra:07/05/2010-5982/4.maddesinde; “Devlet, her türlü istismara ve Ģiddete
karĢı çocukları koruyucu tedbirleri alır” diyerek bu bağlamda çocukları Ģiddetin
her türüne karĢı korumalarını anayasal güvence altına almıĢtır. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası 58/2. Maddesinde “Devlet, gençleri alkol
düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” diyerek
devlete görev ve sorumluluklar yüklemektedir.
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Hayat akıĢımız çeĢitli nedenlerle her aman arzulan biçimde
gitmeyebilmektedir. Çoğu kez Ģiddet olgusu; hayatta yolunda giden bir çok
Ģeyin arzulanmayan Ģekilde değiĢime uğraması, ailelerin üstesinden
gelemeyecekleri ekonomik, sağlık ve sosyo kültürel kökenli problemler
karĢısında ortaya çıkabilmektedir. Her aile içerisinde çeĢitli sıkıntıların olması,
Ģeffaf ve makul seviyelerde tartıĢmaların yaĢanması olağan geliĢmelerdir.
Aslında rol model olarak seçilen anne babaların bu zorluklar karĢısında
dürüstlük ve kabul edilebilir seviyelerde tartıĢmaları problem çözümünde çocuk
ve gençlere öğretici birer sürece dönüĢebilmektedir. TartıĢma ve kavgalarda
baĢta alkol olmak üzere diğer yasal ve yasal olmayan bağımlılık yapıcı
maddelerin eĢler tarafından destek unsuru olarak görülmesi ile ileride çocuk ve
genç bireylerde madde bağımlılığı gibi önü alınamayacak büyük toplumsal
sağlık sorunların doğmasına ortam hazırlamaktadır.
Türkiye UyuĢturucu ve UyuĢturucu Bağımlılığı Ġzleme Merkezi 2013
Raporu verileri eĢliğinde maddeyi ilk deneme yaĢ aralıkları incelendiğinde; en
küçük deneme yaĢının 10 olduğu görülmektedir. Maddeyi ilk deneme yaĢ
aralığının 15-24 yaĢları aralığında yoğunlaĢtığı, madde kullanıcılarının %74,
21‟inin bu yaĢ grubunda baĢta uyuĢturucu maddeler olmak üzere yasadıĢı
bağımlılık yapıcı maddeleri denedikleri değerlendirilmektedir. Yine uyuĢturucu
madde kullanıcılarının maddeye baĢlama yaĢlarınında 15-24 yaĢ grubu arasında
yoğunlaĢtığı, kullanıcıların %74, 48‟inin bu yaĢ grubu aralığında iken maddeyi
düzenli olarak kullanmaya baĢladıklarını belirtmektedir (Türkiye UyuĢturucu
Raporu, 2013:135). Düzenli olarak kullanılan maddenin neticesi toplumsal
sağlık sorunumuz haline gelen madde bağımlılığı hastalığının ta kendisidir.
Türkiye UyuĢturucu ve UyuĢturucu Bağımlılığı Ġzleme Merkezi
tarafından 2011 yılında 1.963 kiĢiyi kapsayan “Bağımlılık Yapıcı Madde
Suçlarında Kullanıcı Profili Anketi-U Formu Madde Kullanmaya BaĢlama
Nedeni” olarak; %15,23 KiĢisel Sorunlar ve %14,31 ile Aile Sorunları 3. ve 4.
sıralarda geldiği görülmektedir(Türkiye UyuĢturucu Raporu, 2012:130). Yine
Türkiye UyuĢturucu ve UyuĢturucu Bağımlılığı Ġzleme Merkezi 2013
Raporunda Madde Kullanmaya BaĢlama Nedeni” olarak; %13,72 ile kiĢidel
sorunlar ile %12,46 aile sorunlarının 3. ve 4. sıralarda geldiği görülmektedir
(Türkiye UyuĢturucu Raporu, 2013:137). Sağlıklı bir aile bütünlüğü ve sağlıklı
aile içi iletiĢim olası yaĢanabilecek olumsuzlukların yaĢanmadan önce
önlenebilirliği adına çok önemlidir. Aile kurumu bütünlüğünün; aile içi Ģiddete
bağlı sebeplerden dolayı eĢlerin boĢanması ile baĢlayan süreç sonunda dağılan
aile bireylerinin baĢta çocuklar olmak üzere madde bağımlılığı ve suç alt
kültürünün içinde yer bulmaları günümüz toplumunun yadsınamaz bir gerçeği
olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Ġdeal aile; çocuğun kiĢisel-duygusal geliĢiminde ilk rol model alındığı,
güncel yaĢam kuralları ile sevginin harmanlandığı, karĢılıklı iletiĢim ve saygının
egemen olduğu, özellikle tüm fertlerin aile içi iletiĢim ve anlayıĢ içerisinde
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oldukları bir sistem bütünü olmalıdır. Bu sistem bozulduğu takdirde bireyin
baĢta madde bağımlılığı olmak üzere baĢka arayıĢlara yönelmesi kuvvetle
muhtemeldir. Ġlk etapta basit ve önemsiz gibi görülebilecek ilk deneyimler,
Ģartlanma, alıĢkanlık ve sonrasında önü alınamayacak bağımlılık olgusu ile
karĢı karĢıya bırakabilmektedir.
Türkiye UyuĢturucu ve UyuĢturucu Bağımlılığı Ġzleme Merkezi 2012, U
Formu verilerine göre; ülkemiz genelinde madde bağımlılarının madde
kullanına baĢlama sırasına göre ilk sırada % 75,6 ile yasal bağımlılık yapıcı
madde sigara gelmektedir. Yasa dıĢı bağımlılık yapıcı madde kullanıcılarının %
94,85‟inin sigara kullanıyor olması, sigaranın bağımlılık yapıcı yasa dıĢı madde
kullanımına geçiĢte ilk basamağı oluĢturduğu, madde kullanımı ve
bağımlılığının bir süreç olduğu ve bu sürecin baĢlangıcının sigara olduğunu
göstermektedir(Türkiye UyuĢturucu Raporu, 2012:133). Yalova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Ana Bilim
Dalı Sosyal Politika Bölümü Yüksek Lisans Tez konusu Yerel Ölçekli alan
araĢtırmasında bağımlı kiĢilerin baĢlama sırası ve en sık kullandığı bağımlılık
yapıcı madde olarak % 92,0‟lık bir oran ile yasal bağımlılık yapıcı madde sigara
olması ülke geneli ile doğru orantılı seyir izlemektedir(Çetin, 2013:133). Eldeki
istatistiki veriler ıĢığında yapılacak olan değerlendirmede çocuk ve genç
bireylerin yaĢadıkları zorluklar ve olumsuzluklar karĢısında kendilerince yada
arkadaĢ çevrelerince çözüm olarak görülen baĢta sigara, alkol olmak üzere diğer
ağır ve yasal olmayan bağımlılık yapıcı maddelere sığınma, teselli rolü
yükleyebilmektedirler. UyuĢturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele sürecinde
önleyici ve koruyucu çalıĢmalar yürütülürken 15-24 yaĢ aralığının özellikle
dikkate alınıp aile bütünlüğü ile desteklenmesine önem ve özen gösterilmelidir.
UyuĢturucu ve madde bağımlılığı gibi arzu edilmeyen durumlara meydan
vermemek adına ebeveynler olarak; çocuklarımız ve ergen bireylere karĢı aile
içi iletiĢime açık, saygı, sevgi, hoĢ görü ve anlayıĢın egemen kılındığı tutum ve
davranıĢlar sergilemek son derece önemlidir.
Anne-babanın sergiledikleri tutum ve davranıĢlar çocuğun kiĢisel geliĢimi
ve geleceği üzerinde son derece etkili olup; Dianna Baumrind (1971), Maccoby
ve Martin (1983) tarfından “demokratik, otoriter, müsammahakar ve ihmalkâr”
olmak üzere tutum ve davranıĢlar dört baĢlık altında araĢtırma konusu olarak ele
alınmıĢtır. UlaĢılan sonuçlarda demokratik tutumda; anne-babalar tarafından
çocukların desteklendiği, bazı kısıtlamalar ile isteklerinin yapabilmelerine izin
verildiği, otoriter tutumlarda; ebeveynler çocuğa sıkı kurallar uyguladıkları ve
uyulmaması durumunda çocuklara ceza verildiği, Müsammahakar tutumda;
çocuk ve ebeveyn arasında yakın bir iliĢkinin bulunduğu ancak çocuğun her
istediğinin yerine getirildiği, ihmalkâr tutumun dört tutum içerisinde en kötü
verilerin elde edildiği ebeveynler tarafından çocuk üzerinde disiplin
sağlayamadığı, çocuğun maddi ve manevi arzularına karĢı ilgisiz kaldıkları
verilerine ulaĢılmıĢtır. Bu bağlamda; Demokratik tutumun çocuk üzerinde öz
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güven ve sorumluluk bilinci kazandırdığı, otoriter tutumun çocuğa içe kapanık,
bağımsız bir kiĢilik geliĢtirmesine olanak tanımadığı, müsammahakar tutumlar
sergilenen çocukların öz denetim problemi yaĢadıkları ve sosyal iliĢkilerinin
zayıf olduğu, ihmalkar tutumlu davranıĢların çocuklar üzerinde en kötü etkiyi
bıraktığı gerçeği ile çocukların ebeveynlerce sevilmedikleri düĢüncesinin
hakimiyeti ile duygusal, biliĢsel ve fiziksel olarak olumsuz olarak etkilendikleri
sonuçlarına ulaĢılmıĢtır (Zulaloğlu, 2012:18). Madde bağımlılığı davranıĢı
geliĢtiren çocuklar; mutsuz çocukluk dönemi geçiren, çok ağır fiziksel
cezalandırmalar, aĢırı koruyucu tutumla yetiĢtirilmiĢ olanlar, dengesiz ve
parçalanmıĢ aile ortamından gelen kendine güveni alt seviyede, kendini kontrol
yeteneği az olan çocuklar olarak karĢımıza çıkarak yapılan araĢtırmalarla doğru
orantılı paralellik göstermektedirler (YaĢar, 2012:20).
Aile içi Ģiddete maruz kalan veya tanık olan sonrasında madde
bağımlılığı ve suç ortamına yönelen kadın, erkek, çocuk cinsiyet ve yaĢ
gözetmeksizin tüm bireylerin her zaman profesyonel yardım ve desteğe
ihtiyaçları vardır. Bu tür ihtiyaçlarının karĢılanması konusunda, BaĢbakanlığa
bağlı olarak hizmet sunan Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü‟nün
görevleri arasında; aile ve aile bireylerini tehdit eden, aileden veya aile dıĢı
kaynaklanan sorunları, aile içi Ģiddet ve istismarı, töre cinayetleri, kötü
alıĢkanlıkları ve çeĢitli türde bağımlılıkları, tüm bunları meydana getiren
sebepleri, çevresel-sosyal etkilerini incelemek, araĢtırmak, önlenmesine,
çözümlenmesine yönelik aileyi destekleyici proğramlar hazırlamak ve
hazırlatmak yer almaktadır (Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü, Aile
Rehberi 2005, s:55). Netice itibarı ile aile kurumunda bu tür durumlardan en
çok etkilenecek olan çocuk ve gençlerdir. Çünkü; “Ġnsan yaĢamında çocukluk
ve gençlik dönemleri fiziksel, eğitsel, duygusal, sosyal ve ahlaki geliĢme
sürecinin henüz tamamlanmadığı yaĢam evrelerini ifade etmektedir”
(Altan,2007:249). Unicef tarafından Uluslararası Parlamenterler için hazırlanan
“Çocuklara Yönelik ġiddetin Ortadan Kaldırılması” na yönelik çalıĢmada; her
yıl sayıca 113 milyon ile 275 milyon arasında çocuk, anne baba arasındaki
Ģiddet içeren ve sıkça meydana gelen kavgalara tanık olduğunu
bildirmektedir(Unisef, 2007:8)

2.3.

Aile içi ġiddet Olgusunda Çocuk ve Suç

Çocukların maruz kaldığı fiziksel Ģiddet aynı zamanda duygusal yönden
de etkilenmelerine sebep olmaktadır. Aile içi Ģiddetin olumsuz etkileri özellikle
çocukların geliĢim süreçleri boyunca etkili olmakta ve bu etkiler yetiĢkinlik
dönemlerinde de sürmektedir. YetiĢkinlik döneminde suça yönelen davranıĢlar;
duygusal bozukluklar, bireyler arası iliĢkilerdeki sıkıntılar, saldırganlık, anti
sosyal tutum ve davranıĢlar ile kendi çocuklarına yönelik baskılayıcı
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davranıĢların temelinde çocuklukta yaĢanmıĢ olumsuz kesitlerle ilgili olduğu
düĢünülmektedir (Kulaksızoğlu; 2008:191).
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‟nun 6/b maddesine göre, “henüz 18 yaĢını
doldurmamıĢ kiĢi" çocuktur; ve Türkiye‟deki hukuk düzeninde çocukların sahip
olduğu haklardan yararlanırlar denilmektedir. Emniyet ve Jandarma
TeĢkilatlarının, Türkiye Ġstatistik Kurumu'na (TÜĠK) rapor ettiği verilere göre,
2008 yılında 62 bin, 2009'da 69 bin, 2010'da 83 bin, 2011'de 84 bin 916 çocuk
suça karıĢtığı görülmektedir. Bu veriler bize, son dört yılda çocuk suçlarında
yüzde 36'ya varan bir artıĢ olduğunu belirtmektedir. Çocukların karıĢtığı suçlar
bakımından değerlendirildiğinde; yaralama, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel
suçlar, tehdit, uyuĢturucu ve öldürme gibi suçları kapsamaktadır. Bu sonucun en
temel nedeninin sağlıklı aile olgusunun yetersizliğinden kaynaklanmakta olduğu
düĢüncesi ile, aile kurumuna gereken önemin verilmesi hususunu da ortaya
koymaktadır.

Kaynak: www.vekil.net/.../turkiye-istatistik-kurumu-cocuk-suclu-sayisigecen-yillara-gore-hizla-artiyor/ Erişim Tarihi:12.05.2013.
Aile içi Ģiddet yaĢayan çoğu çocuk, en baĢta anne ve babasının
tavırlarından korku ve utanma olarak etkilenmektedir (Ertop, 2009:1-4). Korku
ve utanma duygusu ise çocuğun kiĢilik oluĢum ve geliĢimini engelleyen baĢlıca
etkenlerdendir. Aile içerisinde tanık olduğu ya da mağduru olduğu Ģiddet
çocukta güven duygusu, emniyet gereksinimini ve kendine olan öz güvenini
temelden sarsmaktadır. Aile içi Ģiddet olgusu çocuğun huzur ve güven
içerisinde olması gereken evlerinde yaĢanmaktadır. Bu korku ve utanç duygusu
çocukların kendilerini ifade edebilmelerini ve paylaĢım duygularını
engelleyerek sorunları ile baĢbaĢa kalmalarını nihayetinde içe kapanmalarına
neden olmaktadır. Aile ortamında Ģiddet olgusunu yaĢayan hatta taraf olan
çocuklar yaĢam süreçleri boyunca sırtlarında çok ağır bir yük taĢımaktadırlar.
Bu taĢıdıkları ağır yük gördükleri ve yaĢadıkları aile içi Ģiddet olgusu kaynaklı
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korku ve utanç duygusunu hiç kimseyle paylaĢamamalarıdır. Güncel
sohbetlerde Ģaka konusu olan kliĢeleĢmiĢ “çocukluğuna inmek” sözünün altında
çok acı gerçekler saklanmaktadır. Çünkü bireylerin bilhassa çocukların iç
dünyaları dıĢarıdan bakmakla görülmez. Oysaki çocukların kendi düĢüncelerini
yaĢadıkları olguları dile getirebilmeleri çok önemlidir. YetiĢkin bireyler gibi
onlarda yaĢadıklarını ve olmasını hayal ettikleri düĢlerini ve hissettiklerini
anlatabilmeli ve paylaĢabilmelidirler(Bkz. Tuncay, 1999, 2010).
Çocuklukta yaĢanan olumlu yada olumsuz anılar tıpkı taĢ üzerine yazılan
yazılar gibidir. Mutlaka hayatın ilerleyen dönemlerinde kendini hissettirecek ve
bir gün mutlaka yüzünü gösterecektir. Eğer birey çocukluk, ergenlik ve
yetiĢkinlik geliĢim sürecinde Ģiddet olgusundan faydalanarak problem çözmeyi
görmüĢ ve öğrenmiĢse, aynı birey kendisinin de karĢılaĢtığı benzer problemler
karĢısında aynı yöntemleri baĢvurarak çözüm arayıĢına yönelebilecektir. Uzman
psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan'a göre suça meyilli olan çocuklar suç iĢlemeden
önce davranısal olarak belirtiler göstermektedirler. Bu davranıĢsal belirtiler;
“etrafa zarar verme, okulu asma, sokakta çok fazla zaman geçirme, sınıfta
kalma, karakola düĢme, madde kullanma (uyuĢturucu, sigara, bali, alkol, vb.)
hayvan öldürme” gibi davranıĢsal belirtiler olup çocuk üzerinde dikkatin
toplanması gerektiğini göstermektedir (www.memurlar.net/haber/290291/).
Özellikle çocukluk dönemindeki bireyler yaĢamıĢ oldukları Ģiddet
olgusundan psikolojik olarak çok etkilenirler ve ruhsal geliĢimleri bu
paralellikte zarar görür. Sağlıklı bir gelecek ve yaĢam alanı olan aile ortamında
Ģiddetin varlığında güvenlik, koruma ve iletiĢim gibi çocuklar için olmazsa
olmazlar sağlanamamıĢ ise toplumların geleceği, yarınların teminatı risk altında
demektir(Bkz. Tuncay, 1999). Unicef‟in Çocuklara yönelik Ģiddetin ortadan
kaldırılmasına yönelik çalıĢma verilerinde, Dünyadaki çocukların yalnızca
%2,4‟ü hangi durum ve ortamda olursa olsun fiziksel cezaya karĢı koruma
altında olduğunu belirtmektedir (Unisef, 2007:8).
Ulusal medyada sıkça gündem oluĢturan çocuk ve gençlerin zaman
zaman birer suçlu bazen de birer suç mağduru olarak polisiye olaylara taraf
oldukları, Ģahsa ve mala karĢı iĢlenen suçlar baĢta olmak üzere “Ģiddet, madde
bağımlılığı, hırsızlık, gasp vb.” münferit olarak baĢlayan ancak etkileri itibarı ile
aile, sosyal çevre ve toplumda büyük yankı uyandıran adli olaylara sıkça
rastlamaktayız. Çocuk ve gençlerin fail veya mağdur olarak taraf olduğu
polisiye adli suç kayıtlarında; madde kullanımı ve bağımlılığı ile gençlere özgü
tipik Ģiddet olaylarından kavga, darp, tehdit, taciz gibi Ģahsa ve mala karĢı
iĢlenen suçlarda artıĢ olduğu gözlenmektedir. Toplum olarak madde
kullanımının veya bağımlılığının suça meyilli yada sadece önceden suç iĢlemiĢ
bireyler arasında yaygın olduğu Ģeklinde bir inanıĢ ve algının hakim olduğu,
ancak ulusal ölçekte; Türkiye UyuĢturucu ve UyuĢturucu Bağımlılığı Ġzleme
Merkezi “Bağımlılık Yapıcı Madde Suçlarında Kullanıcı Profili Anketi-U
Formu Madde Kullanıcılarının Sabıka Durumuna Göre Dağılımında” birinci
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sırada %50,53‟lük oranla hiç sabıkalarının olmaması ikinci sırada %17,73 „lük
oranla madde dıĢı konularda sabıkalarının bulunması, üçüncü sırada %16,00‟lık
oranla madde bağlantılı ve dıĢı konularda sabıkalarının bulunduğu ve dördüncü
sırada %15,74‟lük oranla madde bağlantılı konularda suçlarının bulunduğu
belirtilmektedir (Türkiye UyuĢturucu Raporu, 2012:130). Yine ulusal ölçekle
paralellik gösteren Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇalıĢma
Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Ana Bilim Dalı Sosyal Politika Bölümü
Yüksek Lisans Tez konusu Yerel Ölçekli alan araĢtırmasında bağımlı kiĢilerin
% 69,0‟ının herhangi bir suç kaydı olmadığı, % 13,0‟ının madde dıĢı konularda
sabıkaları olduğu, % 10,0‟ının madde bağlantılı konularda sabıkaları olduğu ve
% 8,0‟ının madde bağlantılı ve dıĢı konularda sabıkası olduğu belirlenmiĢtir
(Çetin, 2013:142). Bu istatistiki veriler itibarı ile bize genel algı ve inanıĢın
yanlıĢ olduğunu göstermektedir.
Çocuk ve gençlerin iĢlediği suçlar, maruz kaldıkları Ģiddet olayları
genellikle özel ayaĢam alanları olan evler ile kamusal alanlar olan cadde, sokak,
park alanları ve okul güzargahlarında yaĢanmakta olup ilgili bakanlıklar
bünyesinde yasal düzenlemeler ile projeli önleme-koruma çalıĢmalarına
gidildiği görülmektedir. Çocuklarımızın her türlü korku ve endiĢeden uzak
eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri amacı ile ĠçiĢleri Bakanlığı ve Milli
Eğitim Bakalıkları arasında 26/09/2007 imzalanan ve 88 Nolu Bakanlık
Genelgesi ile uygulamaya konulmuĢtur. “Güvenli Okul, Güvenli Eğitim”
Projesi kapsamında; Okul güvenliği temeline dayanan iĢ birliği ve
koordinasyonun sağlanması, çocukların ruhsal ve bedensel geliĢimini korumaya
yönelik alınacak önlemler, uyuĢturucu, uyarıcı ve uçucu maddelerle
mücadeleye yönelik alınacak önlemler, eğitim kurumları çevresinde alınacak
tedbirler ile öğrencilere suç ve Ģiddetten korumaya yönelik alınacak koruyucu
önlemler üzerinde ilgili bakanlıklara bağlı kamu kurumlarınca sıfır toleranslı
projeli iĢ birliği çalıĢmaları yürütülerek çocuklarımızın her türlü Ģiddet, korku
ve endiĢeden uzak eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri amaçlanmaktadır
(ĠçiĢleri Bakanlığı, EGM‟nin 22.01.2013/4 sayılı Genelgesi).
Netice itibarı ile, Ģiddetin kısa ve uzun zamanlı yansımaları sağlık,
ekonomik ve sosyo kültürel yönden bireyler ve toplum üzerinde yıkıcı sonuçlar
doğurabilmektedir. Çocukluk döneminde Ģiddete maruz kalınması, henüz
olgunlaĢma sürecindeki beyni etkileyebilmektedir. ġiddetin ister hedefi ister
tanığı olsunlar, çocukların uzun süre Ģiddetle birlikte yaĢamaları merkezi sinir
sistemi ve bağıĢıklık sistemini bozarak baĢta sağlık olmak üzere sosyal,
duygusal ve biliĢsel bir çok bozuklukluklara yol açarak, hastalıklar,
yaralanmalar ve sosyal sorunlar yaĢanmaktadır. ġiddet, madde bağımlılığı ve
erken cinsel iliĢki gibi sağlık açısından riskli kimi davranıĢlara yol
açabilmektedir. (Unisef, 2007:8).
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SONUÇ DEĞERLENDĠRMESĠ
GeniĢ anlamda sosyal politika konularından olan günümüz modern
toplumunda aileyi ve toplumu en ciddi manada tehdit eden ve dağılmalara sebep
olan aile içi Ģiddet olgusu, sonuçları itibarı ile günümüzün en en tehlikeli
toplum sağlığı sorunu olan madde bağımlılığı ile aile bireylerinin çeĢitli suç
türleri içerisinde yer alması, sorunları Ģiddet ile çözme gerçeğini ortaya
koymaktadır. Aile kurumu içerisinde meydana gelen aile içi Ģiddet olgusunda en
çok etkilenen kadın, çocuk ve gençlerdir. Toplumca kabul gören yasal
bağımlılık yapıcı maddelerden alkol, sigara ve diğer yasa dıĢı bağımlılık yapıcı
maddelerin aile içi Ģiddette destek unsuru olarak görülmesi ile ileride çocuk ve
genç bireylerde madde bağımlılığı, suç ortamlarında yer almaları, karĢılaĢtıkları
sorunların çözümünde Ģiddetin çözüm unsuru olarak görülmesi, suç ve suçluluk
gibi önü alınamayacak büyük toplumsal çok yönlü sorunların doğmasına ortam
hazırlamaktadır.
ġunu iyi bilmeliyiz ki; Aile içi Ģiddetten en çok etkilenen çok iyi birer
gözlemci olan çocuklardır. Onların hayatlarında olumlu ve olumsuz yönleri ile
anne-babalar en güvenilir rol modelleridir. Çünkü çocukların dünyasında vaz
geçilmez rol model baĢ aktörler daima anne ve babalardır. Aile içerisinde Ģiddet
olgusu ile tanıĢan ve yaĢayan çocuklar genellikle ebeveynlerine örnek alarak ya
Ģiddet yaĢayan yada Ģiddet uygulayan olma olasılığını taĢımaktadırlar. Anne ve
babalar olarak kendi sorumluluklarımızın öneminin farkına vararak,
geleceğimizin teminatı olarak görülen çocuklarımızın kiĢisel-duygusal
geliĢiminde ilk rol model alındığı, aile ortamı evlerimizde güncel yaĢam
kuralları ile sevginin harmanlandığı, karĢılıklı iletiĢim ve saygının egemen
olduğu, sağlıklı bir sistem bütünü olmalıdır. Bu sistem bozulduğu takdirde baĢta
madde bağımlılığı olmak çeĢitli zararlı alıĢkanlıklar, suç ortamına yönelme ve
sorunları Ģiddetle çözme gibi baĢka arayıĢlara sapması hiç de arzulamadığımız
sorun ve sonuçlarla yüz yüze kalmamıza neden olabilecektir (Bkz. Tuncay,
2002, 2012).
Çocuklara yönelik Ģiddet hareketlerinin çözüme yönelik ve adli tahkikata
yönelik olarak ancak çok küçük bir bölümü ortaya çıkıp çözüm ve soruĢturma
konusu olmakta, sonuçta Ģiddet uygulayıcıların pek azı yargı önüne
çıkarılabilmektedir. ġiddetin gizlenerek bildirimde bulunulamamasının çeĢitli
nedenleri vardır. Küçük yaĢlardaki çocukların maruz kaldıkları davranıĢı ifade
edememeleri ve bildirimde bulunma gibi bir Ģansları söz konusu dahi
olamamaktadır. Çocukların olası bildirimde bulunmaları halinde bilirlerki
Ģikayetlerinin karĢılığı kendilerine Ģiddet uygulayanların dozu artırılmıĢ
tekrarına veya yetkililerin olumsuz tepkilerine maruz kalabileceklerinden ve bu
sebeple mevcut durumlarının daha da kötü olacağından kaygı duymaktadırlar.
Çoğu zaman Ģiddete yönelik eylemlerin Ģüphelileri, çocuğun kendi ana babası
yada aile yakını bireylerden oluĢmaktadır. ġiddeti görünmez ve bildirmez kılan
asıl etmen, çocuklara yönelik Ģiddetin belirli biçimlerinin toplumsal ve hukuksal
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açıdan kabul görmesi, toplumsallaĢması ile yasalar dahilinde tolare edilebilirliği
maskesi ile devam etmesidir. Bu durum ise çocuklar üzerinde, kendilerine
Ģiddet uygulayanlar ve genel anlamda toplumla birlikte, belirli derecelerdeki
fiziksel, cinsel ve psikolojik Ģiddeti çocukluğun kaçınılmaz bir yanı
olağanlaĢmıĢ bir olgu olarak görebilmektedirler.
Toplum olarak çevremizde yaĢanmakta olan bu tür olaylara maruz
kalanlara karĢı duyarsız ve tepkisiz kalınmayarak toplumsal kabulün önüne
geçilmelidir. Aile içi Ģiddet ve genel manada Ģiddet olgusunda çocuklar,
çocukluk dönemlerini geçirdikleri ortamlardan olan evlerinde, ailelerinde,
okullarında, bakım ve sığınma kurumlarında, iĢ yerlerinde ve toplumda Ģiddet
unsurlarına maruz kaldıkları medyada ve çevremizde sıkça gündem
oluĢturmakta ve kamu vizdanını derinden yaralamaktadır. ĠĢin daha acı boyutu
ise söz konusu bu yaĢam ve paylaĢım alanlarından birinde Ģiddete maruz
kalınması aile bireyleri yada aile yakın çevre tarafından gerçekleĢtirilmesi ile
çocuklar tarafından içselleĢtirilmesi bir baĢkasındaki Ģiddeti de olağanlaĢtırrarak
normal bir davranıĢ olarak algılanmasına ortam sağlayabilmektedir.
Türkiye‟de çocukların suça sürüklenmesine yönelik önleyici ve koruyucu
yasal düzenlemeler olmasına karĢın çocuk suçlarının artarak devam ettiği
görülmektedir. Ülkemizde devlet kurumlarının genelde suç oluĢtuktan sonra
yani çocuk suç iĢlediğinde yada mağdur olduğunda harekete geçtiği, suç öncesi
çalıĢmalarda yetersiz kalındığı görülmekte olup, suça sürüklenen çocuklarla
ilgili ilk kamu kurumu temas merci çocuk polisi olmaktadır. Polis ancak çocuk
suç iĢlediğinde duruma müdahale edebilmekte adli tahkikat aĢamasını izleyen
süreç sonrasında çocukla ilgili yasal düzenleme gereği içinden geldiği aile
ortamına ebeveynlerine teslim edilmekte ve yeniden suça karıĢmasında
olasılıklar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluĢlarının koordineli
çalıĢmalarda zaman zaman aksaklıkların yaĢanması, yeteri kadar rehabilitasyon
merkezinin bulunmaması çocuk suçları ile arzulanan mücadelede yetersiz
kalınmasına sebep olduğu düĢünülmektedir. Hakları; Uluslararası, Ulusal yasal
sözleĢme ve mevzuatlarla güvence altına alınan çocuklarımıza karĢı aile içi
Ģiddetin kısa ve uzun süreli sağlık, ekonomik ve sosyo kültürel yönden yıkıcı
sonuçlarına karĢı duyarlı, bilinçli bir toplum olarak baĢta aile kurumu olmak
üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluĢları “geleceğin kendilerinde olduğu ağır
yükünü yüklediğimiz çocuklarımıza” beden, akıl ve ruh sağlıklarının sağlam
temeller üzerine oturtturularak, sağlıklı bir aile ortamında “zeki, çevik ve
ahlaklı” olmaları sağlanmalıdır.
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AKUPUNKTUR VE MALPRAKTĠS
Bilge GEÇĠOĞLU
Ersel GEÇĠOĞLU
ÖZET
Latince acus(delmek) ve punctura(iğne batırmak) anlamına gelen
akupunktur(acupuncture) tarihi M.Ö.3000 yıllarına kadar uzandığına inanılan
geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden birisidir. Ġlk olarak Çin‟de Han
Hanedanı döneminde teorik ve pratik bilgilerinin belirlendiği ve diğer Asya
ülkelerine yayıldığı ileri sürülmektedir. Avrupa 16.yy. da Cizvit misyonerleri
aracılığıyla, ABD ise baĢkan Nixon‟un 1972 deki Çin ziyareti sırasında
akupunkturla tanıĢmıĢtır. 1972de “National Institute of Health” tarafından
akupunkturla ilgili araĢtırmalar için kaynak ayrılmıĢ, 1979 Dünya Sağlık
Örgütü‟nün akupunkturun bilimselliğini kabul etmiĢtir. 1996‟da FDA
akupunktur iğnelerini tıbbi malzeme olarak onaylamıĢ ve 1997‟de NIH
Konsensus kararı; „‟Akupunktur‟dan yarar görmesi muhtemel klinik durumların
açıklanması ve eksiklerin giderilmesi‟‟ Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) resmi sayfasında da akupunkturun zararsız ve güvenli bir
yöntem olduğu, uygulama Ģekilleri ve endikasyonları belirtilmiĢtir. 2012
yılında da WHO „Cambrella‟ projesiyle hızla yaygınlaĢan alternatif ve
tamamlayıcı tıp yöntemlerinin uygulama esaslarının belirlenmesi ve
standardizasyonunun sağlanması yolunda yeni bir adım atmıĢtır.
Ülkemizde halen kamu ve özel sağlık kuruluĢları bünyesinde baĢarıyla
uygulanan Akupunkturla ilgili ilk yönetmelik 1991 yılında yayınlanmıĢtır. Biz
de hem akupunktur uygulamalarına ilginin artması hem de tıbbi malpraktis ile
ilgili çalıĢmaların yaygınlaĢmasından yola çıkarak, akupunktur ve malpraktis
konusunda mevcut durumu değerlendirmeyi hedefledik.

ACUPUNCTURE AND MALPRACTICE
ABSTRACT
Acupuncture derives from the Latin (acus-) meaning "needle" and (punctura) meaning "to prick, pierce", and is one of the methods of traditional
and complementary medicine, which is believed to date to around 3000 BC. It
is suggested that its theoretical and practical knowledge emerged first in China
during the Han Dynasty, and spread to other Asian countries.
Acupuncture was introduced to Europe by Jesuit missionaries in 16th
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century, and it was introduced to U.S. during the President Nixon's visit to
China in 1972. In 1972, "National Institute of Health" has allocated funds for
researches on acupuncture; and in 1979, the World Health Organization
concluded that acupuncture has scientific value. In 1996, the FDA approved
acupuncture needles as medical supplies, and in 1997 NIH published a
Consensus Statement "on the use and effectiveness of acupuncture for a variety
of conditions". Also, the official website of WHO expresses that acupuncture is
a harmless and safe method, and lists its mode of administration and
indications. In 2012, the WHO has taken a new step regarding the
standardization and determination of code of practice for widespread
alternative and complementary medicine methods via 'Cambrelle' project.
The first regulations regarding acupuncture, which is successfully
implemented within public and private health institutions, were published in
1991 in Turkey.
Based on the increased interest in acupuncture as well as widespread
studies on medical malpractice, we aimed to evaluate the current situation
regarding acupuncture and malpractice.
Keywords: acupuncture, malpractice
GĠRĠġ
Latince acus(delmek) ve punctura(iğne batırmak) anlamına gelen
akupunktur(acupuncture) tarihi M.Ö.3000 yıllarına kadar uzandığına inanılan
geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden birisidir. Geleneksel Çin Tıbbı‟na
göre insan vücudunda 200 den fazla akupunktur noktasınının meridyen olarak
adlandırılan 12 ana yolak ve 8 ikincil yolakla bağlantılı olduğu varsayılıyor.
Akupunktur uygulayıcılarına göre bu meridyenler deri yüzeyi ile iç organlar
arasındaki enerjiyi veya ‟Qi‟yi iletir. Qi ruhsal, duygusal, mental ve fiziksel
dengeyi sağlar.
Qi ‟yin‟ ve ‟yang‟ diye tabir edilen iki zıt kutup arasında akar ve eğer
dengede ise birlikte çalıĢarak doğal Qi akıĢı vücudun gerçek sağlığına
kavuĢmasını sağlar. Geleneksel Çin Tıbbına göre Akupunkturun yin-yang
dengesini sağlayarak enerji blokajlarını kaldırdığına ve normal Qi akıĢını
koruyarak akıl ve vücut iyileĢmesini sağladığına inanılıyor.(1,2,4)
AKUPUNKTUR
Ġlk olarak Çin‟de Han Hanedanı döneminde teorik ve pratik bilgilerinin
belirlendiği ve diğer Asya ülkelerine yayıldığı ileri sürülmektedir. Doğu
Türkistan‟daki Turfan Ģehrinin Toksun kasabasında 3000 yaĢında cesetler ve
yanlarında akupunktur noktalarını gösteren Ģekiller ve eski Uygur baĢkenti olan
Ġdikut kasabasında Uygur harfleriyle vücuttaki akupunktur noktalarını gösteren
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yazıtlar, MS. 50 yılına ait bronzdan akupunktur kanallarını gösteren heykeller
bulunmuĢtur. Ġbn-i Sina akupunktura nabız muayenesini sokmuĢtur.1465 yılında
ġerafettin Sabuncuoğlu‟nun yazarak Fatih Sultan Mehmet‟e hediye ettiği
kitabında akupunktur için kullanılan P–6, Lu–9 noktaları resmedilmiĢtir.(2)
Avrupa 16.yy. da Cizvit misyonerleri aracılığıyla, ABD ise baĢkan
Nixon‟un 1972 deki Çin ziyareti sırasında akupunkturla tanıĢmıĢtır.(3) 1972de
“National Institute of Health” tarafından akupunkturla ilgili araĢtırmalar için
kaynak ayrılmıĢ, 1979 Dünya Sağlık Örgütü‟nün akupunkturun bilimselliğini
kabul etmiĢtir. 1996‟da FDA akupunktur iğnelerini tıbbi malzeme olarak
onaylamıĢ ve 1997‟de NIH Konsensus kararı; „‟Akupunktur‟dan yarar görmesi
muhtemel klinik durumların açıklanması ve eksiklerin giderilmesi‟‟ Ģeklinde
ifade edilmiĢtir.(4,5,6)2012 yılında WHO‟ nun Cambrella projesini takiben
Sağlık Bakanlığı‟nda 2012„ de Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp
Dairesi BaĢkanlığı oluĢturulmuĢtur.
Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık KuruluĢları Ġle Bu
Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğe(RG 17/09/2002-24879) göre;
„‟Akupunktur: Ġğne (kuru iğne), lazer ıĢınları, elektrik stimülasyonu
(elektroakupunktur), termik stimülasyonu (moksa), elektromagnetik titreĢim ve
frekans gibi bilimsel uyarı yöntemleri ile vücuttaki bulunmuĢ özel noktaların
uyarılması suretiyle yapılan tedaviyi ifade eder.‟‟ Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
Madde 20 - Akupunktur tedavisi uygulayacakların Kanun gereğince
hekim ve Bakanlıkça düzenlenmiĢ "Akupunktur Tedavisi Uygulama
Sertifikası"na sahip olmaları Ģarttır.
AKUPUNKTUR „UN ETKĠ MEKANĠZMASI
Akupunkturun
bahsediliyor:

etki

mekanizmasını

açıklamak

için

üç

teoriden

1-Elektromanyetik sinyallerin iletimi
2-Opioid sistem aktivasyonu
3-Otonom sinir sisteminde meydana getirdiği değiĢiklik
KarĢılaĢılabilecek komplikasyonlar enfeksiyöz,travmatik,alerjik kaynaklı
olabilir.(6,7)
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Görülme Sıklığı

Komplikasyon

Çok sık

Küçük morluklar, iğnenin batma ağrısı ve
kanama.

Sıkça

Hafif dolaĢım Ģikâyeti, baĢ dönmesi,
uygulama sonrası uyuĢukluk.

Bazen

Uygulama yerinde birkaç gün sürebilen
ağrı

Nadiren

Uygulama yerinde hematom veya birkaç
gün sürebilen morluklar.

Çok nadiren

Damar veya sinir zedelenmesi (Kural
olarak tamamen hemen iyileĢir).

Çok ender olarak

Büyük damarların irreversibl yaralanması
sonucu hastanede müdahaleyi gerektiren
hayatı tehdit edici kanama veya sinir
zedelenmesi.
Hospitalizasyon gerektirebilecek iç organ
yaralanması (plevra, pnömotoraks)
Hayatı tehdit edici kanama, anaflaktik
Ģok, nefes almada zorluk, Ģuur kaybı,
kramp hali, inhibisyon.

Tablo1
Tablo 2‟de WHO Bülteninde yayınlanmıĢ olan derleme çalıĢmasındaki
akupunktur iliĢkili komplikasyonlar görülmektedir.(6,7,8)
Yan etki (vaka sayısı)
Subaraknoid Kanama
(35 vaka)
Spinal epidural
hematom (9 vaka)
Pnömotoraks
(201 vaka)

Akupunktur noktası
GB20, GV15, GV16,
GV14, BL10
–

Sonuç
3 ölüm; 32 iyileĢme

GB21, BL13, BL18,
BL23, LI17, ST12,
CV22, CV15, CV14,
SI9, SI13

4 ölüm; 197 iyileĢme
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ġilotoraks (1 vaka)
Sağ ventrikül delinmesi
(4 vaka)
Aort rüptürü (1 vaka)
Koroner arter
delinmesine bağlı
kardiyak tamponad
(1 vaka)
Peritonit (2 vaka)
Safra kesesi
perforasyonu (7 vaka,
5‟i peritonit)
Bağırsak perforasyonu
(5 vaka, hepsi peritonit)
Mide perforasyonu
(1 vaka,peritonit)
Bağırsak duvarı
hematomu ve
obstruksiyon (1 vaka)

BL13
CV15

ĠyileĢme
2 ölüm; 2 iyileĢme

LR14
LU1

Ölüm
ĠyileĢme

–
ST25, CV12

ĠyileĢme
ĠyileĢme

–

ĠyileĢme

CV12

ĠyileĢme

ST25

ĠyileĢme

Ġnferior laringeal sinir
ve trachea yaralanması
(1 vaka)
Vocal kord paralizisi,
subkutanöz amfizem
(1 vaka)
Ses kısıklığı (1 vaka)
Frenik sinir hasarı
(1 vaka)
Tiroid kanaması;
enfeksiyonu (1 vaka)
Karotid arter
psödoanevrizması
(1 vaka)
Orbital hemoraji
(3 vaka)
Travmatik katarakt
(1 vaka)
oculomotor sinir
yaralanması (1 vaka)
Retinal yaralanma
(1 case)

CV22

Ölüm

LI18

ĠyileĢme

Ense bölgesi
Bicong

ĠyileĢme
ĠyileĢme

Boyun bölgesi

ĠyileĢme

Ense bölgesi

ĠyileĢme

SL1, EX-HN7
Süpercilier nokta

2 iyileĢme; 1 görme
kaybı
Görme kaybı

ST1

ĠyileĢme

Gözkapağı

ĠyileĢme
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Bacakta kanama;
diyabetik ayak(1 vaka)
Yanaklarda hematom
(1 vaka)
Hypoglottis hematomu
(2 vaka)

ST38, BL57

–

ST5

ĠyileĢme

CV23

ĠyileĢme

BaĢparmak addüksiyon
deformitesi (3 vaka)
Göz kapanma kusuru
(1 vaka)
Çene kapanma kusuru
(1 vaka)
Palmar kas
kontraksiyonu (2 vaka)
Ağrı (4 vaka)
Ġğne kırılması (1 vaka)

LI4

ĠyileĢme

EX-HN5

ĠyileĢme

EX-HN5

ĠyileĢme

PC6

ĠyileĢme

SI3, LI11, el noktaları ĠyileĢme
–
ĠyileĢme

Tablo 2 Bulletin of the World Health Organization;Acupuncture-related
adverse events: a systematic review of the Chinese literature/Junhua Zhang,
Hongcai Shang, Xiumei Gao & Edzard Ernst, Volume 88, Number 12,
December 2010, 915-921C
MALPRAKTĠS
Malpraktis kelimesi, kötü uygulama anlamına gelmektedir. Esasında tüm
meslekler için kullanılabilmektedir
Dünya Tabipler Birliğinin 1992 yılında yapılan 44. Genel Kurulunda
kabul edilen, Tıpta YanlıĢ Uygulama(Malpraktis) Konulu Marbella
Bildirgesi‟nin 2.maddesinin (a) fıkrasında; Tıbbi YanlıĢ Uygulama; “Doktorun
tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya
tedavi vermemesi ile oluĢan zarardır” Ģeklinde tanımlanmıĢ ve TTB‟nin 47.
Büyük Kongresi'nde (10-11 Ekim 1998) kabul edilen “Hekimlik Meslek Etiği
Kuralları” M.13‟de; “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir
hastanın zarar görmesinin “hekimliğin kötü uygulanması‟‟ anlamına geldiği
belirtilmiĢtir(9)
Bakanlar kurulunca 04.06.2002 tarihinde kabul edilerek,
24.07.2002
tarih ve 4095 sayılı yazı ile TBMM BaĢkanlığına sunulan ancak yasalaĢmayan,
“Tıbbi Hizmetlerin Uygulamasından Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı” nın
3. maddesinde “Tıbbi Kötü Uygulama” kavramı kullanılmıĢ ve bu kavram;
“Sağlık personelinin, kasıt veya kusur veya ihmal ile standart uygulamayı
yapmaması, bilgi veya beceri eksikliği ile yanlıĢ veya eksik teĢhiste bulunması
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veya yanlıĢ tedavi uygulaması veya hastaya tedavi vermemesi ile oluĢan ve
zarar meydana getiren fiil ve durumu” Ģeklinde tanımlanmıĢtır.(9,10,12)
Yine aynı maddeye göre tıbbi hizmet: “Kamu ve özel hukuk kiĢilerine ait
hastane, poliklinik, dispanser, sağlık kabini, muayenehane, laboratuvar ve her
ne ad altında olursa olsun, bu maksada matuf diğer yerlerde verilen koruyucu
hekimlik, tıbbi teĢhis, tedavi, müdahale, tetkik, tahlil ve rehabilite edici
hizmetleri”, bilgi ve beceri eksikliği: “Standart tıbbi uygulamalarda mesleki
bilgi veya el becerisi ile donatılmamıĢlık hali”, Standart tıbbi uygulama:
“Bilimsel olarak kabul edilmiĢ tıbbi uygulama kurallarına uygun olarak yapılan
iĢlemleri”, ifade eder denilmektedir.(9,11,13,15)
“Komplikasyon”istenmeyen durum ya da izin verilen risk anlamına
gelir. Komplikasyon zamanında fark edilmez ya da fark edilmesine rağmen
gerekli önlemler alınmazsa, fark edilip önlem alınmasına rağmen standart tıbbi
giriĢimde bulunulmazsa,‟Malpraktis‟ ten bahsedilir.
Sonuç olarak, malpraktis, hekim veya sağlık personelinin mevcut
Ģartlarda standart hizmet ve bakımı sağlayamaması, standart uygulamanın
gereklerinden sapması ve bundan bir zararın doğmuĢ olması demektir.
Anayasanın 17.maddesinin 1. fıkrasında;“Herkes, yaĢama, maddi ve
manevi varlığını koruma ve geliĢtirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve
kanunda yazılı haller dıĢında, kiĢinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası
olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” hükmüne yer verilerek,
kiĢinin maddi bedensel ve ruhsal değerlerinden oluĢan tüm kiĢisel hakları
teminat altına alınmıĢtır(9,14)
Yine Hasta Hakları Yönetmeliği 9. Maddesine göre „‟mevzuatla
belirlenmiĢ usullere uyulmak Ģartıyla hastanın kendisine sağlık hizmeti verecek
olan personeli serbestçe seçme ve tedavisiyle ilgilenen hekimi değiĢtirme ve
baĢka hekimlerin konsültasyonunu isteme hakkı „‟vardır.11. maddede ise
„‟modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teĢhis konulup ve
tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir. Tababet
hükümlerine aykırı veya aldatıcı nitelikte teĢhis ve tedavi yapılamaz‟‟
denilmektedir.(9,11,14,15)
Malpraktis sonuçları itibarı ile hekimler açısından cezai, idari, mesleki ve
hukuki sorumluklar doğurmaktadır.
Malpraktis olması için hukuka aykırılık, kusur ile zarar arasında illiyet
bağının olması gereklidir. Hastanın aydınlatılmıĢ onamının alınmaması, fiili
ehliyetinin olmaması, standart tıbbı tedavinin yapılmaması hukuka aykırılık
oluĢturan durumlardır. Borçlar Kanununda kusur kast ve ihmal, yeni TCK‟da
kast, olası kast, taksir ve bilinçli taksir Ģeklinde ifade edilmiĢtir.(9,11,13)
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AKUPUNKTUR VE MALPRAKTĠS
Dünyada 1998 verilerine göre 1.000.000‟nun üzerinde akupunktur
uygulayıcısı var ve 300.000‟i tıp doktoru. Almanya‟da ağrı ile uğraĢan
doktorların %90‟ı akupunktur uyguluyor; Amerika‟da 11.000 doktor
akupunktur uyguluyor. Amerika‟da New York dâhil 11 eyalette sadece lisanslı
doktorlar akupunktur uyguluyor, 18 eyalette sadece doktorlar uyguluyor ve
eğitim Ģartı aranmıyor, 18 eyalette hekim olmayan 4 senelik eğitim alanlar da
uygulayabiliyor, diğerlerinde hekim nezaretinde hekim olmayanlarda
uygulayabiliyor.(2)
Amerika BirleĢik Devletleri tıbbi malpraktis istatistiklerine göre;2003
yılında 13 tıbbi malpraktis (%0.1) ; 14 akupunktur malpraktis (%0.1) olgusu; 73
(0.04%) tıbbi malpraktis olgusu ,76 (0.02%) akupunktur malpraktis olgusu ,
hekim baĢına düĢen ortalama 1.04 malpraktis olgusu mevcut.1990-2003 (2003
Annual Report, National Practitioner Data Bank, US DHHS)
ABD‟de NCCAM(NationalCenter for Complemantary and Alternative
Medicine/NIH/U.S Department of Health & Human Services) tarafından kanıta
dayalı endikasyon listeleri belirlenmiĢ, her hastalık grubu için ayırıcı tanı ve
tedavi rehberleri, güvenli uygulama rehberleri hazırlanmıĢ ve spesifik
hastalıklara yönelik ileri eğitimler planlanmıĢtır.(1,5,6,7) Yine mesleki
sorumluluk sigortası açısından mesleki geçmiĢini değerlendiren anketler
aracılığıyla belirlenen risk oranlarına göre prim hesabı yapılarak sigorta hizmeti
sunulmaktadır.(8)
Ülkemizde hekimlerin çoğu akupunktur uygulama Ģekli ve
endikasyonları hakkında yeterli bilgiye sahip delğil.Adli tıp açısından
değerlendirilmiĢ akupunktur olgusu kayıtlarda mevcut degil. Ancak
komplikasyonların olduğu biliniyor. Bunun nedeni kayıt/bildirim eksikliği veya
yargıya intikal etmemiĢ olması olabilir.
SONUÇ
Akupunktur NIH ve WHO tarafından „‟Alternative and Complemantary
Medicine‟‟ kapsamında oldukça güvenli ve etkinliğini gösteren çalıĢmaların
hızla arttığı bir tedavi yöntemidir.
Akupunktur uzmanları tarafından diğer uzmanlık dallarında olduğu gibi
WHO veya NIH-NCCAM tarafından belirlenen endikasyon listeleri
doğrultusunda akupunkturla ilgili temel tanı tedavi rehberleri oluĢturulmalı,
güvenli akupunktur uygulaması kriterleri geliĢtirilmelidir.
Akupunktur ile ilgili temel bilgiler tıp eğitimi içerisinde yer
almalı,multidisipliner yaklaĢımla etik sorunların önüne geçilmelidir.
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Ülkemizde mevcut „Güvenli Akupunktur Uygulama Rehberi‟ veya
uygulamayla ilgili herhangi bir mevzuat bulunmadığından, Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortalarınca da kapsam dıĢı tutulduğundan gelecekte hukuki
sorunlar ortaya çıkabilecek ve mağduriyet söz konusu olabilecektir.
Ayrıca zorunlu mali sorumluluk sigortaları ile
eksikliklerinin giderilmesi yönünde çalıĢmalar yapılmalıdır.

ilgili

mevzuat

Belirtilen bu sorumlulukların getireceği olumsuzluklardan uzak
kalabilmek için tüm hekim ve diğer sağlık personelinin uyması gereken kurallar
Ģöyle sıralanabilir;
1.

Meslek etiği kurallarına uymak,

2.

Hasta haklarına saygılı davranmak,

3.
Hastanın ayrıntılı bilgilendirilmesi ve rızasının alınması
(AydınlatılmıĢ Onam),
4.

Düzgün kayıt tutulması ve saklanması,

5.

Hijyen kurallarına uyulması,

6.
davranmak,

Tıpta benimsenmiĢ klasik bilgilere sahip olmak ve buna uygun

7.
Olası
komplikasyon
veya
olumsuzluğun
üstesinden
gelinemiyorsa konsültasyon veya ileri merkeze sevk mekanizmasını kullanmak,
8.
Bilinmesi gerekeni bilmemek sorumluluk
mevzuatı, yasaları bilmek ve buna uygun davranmak,

getirdiğinden
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KAMU HĠZMETĠNE GĠRĠġ VE KAMU YÖNETĠMĠNDE ĠSTĠHDAM
POLĠTĠKALARI
Yavuz Selim GÜRLÜ
ÖZET
Bu çalıĢmada kamu yönetiminde kamu hizmetine giriĢ ve istihdam
sistemleri ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Öncelikle kamu hizmeti, kamu
görevlisi ve kamu istihdam sistemleri incelenerek tüm dünyada mevcut istihdam
sistemleri ile birlikte hizmete alınacak kiĢilerde aranan özellikler genel bakıĢ
açısıyla irdelenmiĢtir. Kamu yönetiminde istihdamın önemi belirtilerek
yapılacak sınavların temel özellikleri belirtilmiĢtir. Bununla birlikte Türkiye‟de
uygulanan kamu istihdam sistemi genel hatlarıyla ortaya konulmuĢ ve son
olarak çeĢitli ülkelerdeki kamu istihdam sistemlerine değinilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Kamu hizmetine giriĢ, kamu istihdam sistemi,
personel sistemleri

INTRODUCTION TO PUBLIC SERVICES AND EMPLOYMENT
POLICIES IN PUBLIC ADMINISTRATION
ABSTRACT
In this study, employment in public administration and civil service
entry system has been carried out. First, public service, civil servants and the
public employment service systems will be examined and people all over the
world together with the required properties of the current employment systems
are examined from a general point of view. Key features of the examinations
are indicated showing the importance of employment in public administration.
However, public employment systems applied in Turkey introduced in general
terms, and finally public employment systems in various countries are
mentioned.
Keywords: Introduction to public service, public employment system,
the personnel systems.
GĠRĠġ
Günümüzde devletin en temel niteliklerinden birisi, büyümeye baĢlaması
ve buna bağlı olarak da kamu kurum ve kuruluĢlarının her yönde yayılarak
artmasıdır. Bunun doğal sonuncunda da kamuda çalıĢan kesimin hem geliĢmiĢ
ülkelerde hem de geliĢmekte olan ülkelerde de arttığı gözlenmektedir.


T.C. DıĢ ĠĢleri Bakanlığı, Ankara.
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Özellikle tüm dünyada görülen
bu artıĢtan kaynaklanan sorunların
çözümünde yeni bakıĢ ve politikaları da zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle,
devletlerin kamu personel sistemlerini yeniden güncellemeye ve beliren veya
muhtemel eksikliklerini ortaya koyup kamu yönetiminin etkin ve verimli bir
Ģekilde iĢlemesini sağlayabilmek gerekir.
ĠĢte bu nedenlerle var olan eksiklikleri ortadan kaldırıcı müdahalelerde
bulunmasında da yarar görülmektedir. En büyük iĢveren olarak kabul edilen
günümüz devleti, bu iĢveren kimliği ile kamu hizmeti sunan insanları belli
standartlara, usullere göre almaktadır. Kimi devletler kendi özel Ģartlarına
uygun olarak uzmanlık esasında bir iĢ – görev ve kadro sınıflandırması olan
kadro sisteminin, kamu hizmetiyle kamu görevlisine uygun olacağını kabul
ederken kimi devletlerse bu konuda öğrenim ve statülere dayanan kariyer
sisteminin uygun olacağını kabul eder.
Burada önemli olan konu Ģudur; “Hastalığın bize bulaĢmasından önce
hangi önlemleri almalıyız?” sorusunun cevabını bilmektir. GeçmiĢten bugüne
geldiğimizde bu konuda hem kendi ülkemizde hem de baĢka ülkelerde bu
sorunun cevabı hep hastalık çıktıktan sonra verilmiĢtir. Daha sonraları ise bu
cevabı araĢtırma gayretinde bulunulmuĢtur. Tabi bu konuda her ülkede ciddi
manada araĢtırmalar yapmıĢtır ve bu araĢtırmalar neticesinde kamu hizmeti
sunumu ve kamu hizmeti sunanların bu sunumu en etkin Ģekilde nasıl
gerçekleĢtireceğinin Ģekli ortaya konulmuĢtur.
Bu çalıĢmada da ortaya konulmak istenen düĢünce, demokrasinin ve
hukuk devleti ilkesinin en geliĢkin olduğu devlet yapısında, kamu personel
rejimlerinin görüntüsü ve bu görüntüde iyi ve baĢarılı bir kamu yönetiminin
nasıl bir teĢkilatlanma içine gireceğinin tasviridir.
I. TEMEL KAVRAMLAR
A.

Kamu Hizmeti Kavramı

Kamu hizmeti doğrudan doğruya bir kamu kuruluĢunca veya bir kamu
kuruluĢunun yakın gözetimi altında özel teĢebbüs eliyle yürütülen faaliyetlerdir.
Bu faaliyetler, toplumun genel ihtiyaçlarını karĢılayıp kamu yararını sağlamak
amacıyla yürütülen düzenli ve sürekli hizmetlerdir. Kamu hizmetleri kural
olarak kamu hukukuna dair usul ve esaslar çerçevesinde yürütülürken aynı
zamanda bir takım kamu hizmetleri de özel hukuk kiĢilerince özel hukuka bağlı
Ģekilde gördürülmesi mümkündür.
Kamu hizmetlerinin çeĢitlerine baktığımız zaman en genel kamu hizmeti
idari kamu hizmetleridir. Bunlar, devletin öteden beri yürütmekte olduğu
adalet, güvenlik, bayındırlık, sağlık ve eğitim-öğretim gibi hizmetlerdir. Bu
hizmetler karĢılıksız olarak kamuya sunulur ve hizmetten yararlanmada eĢitlik
ve genellik prensiplerine riayet edilir.
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Diğer bir kamu hizmeti çeĢidi de iktisadi kamu hizmetidir. Bu tür
hizmetler, devletin doğrudan doğruya yaptığı veya imtiyaz usulüyle özel
teĢebbüse yaptırdığı demiryolu, elektrik, PTT, gaz ve su dağıtımı gibi ticari ve
sınaî nitelikteki faaliyetlerdir. Bu hizmetlerde yerine getirilirken karlılık ve
verimlilik esaslarına uyulmaktadır.
Kamu kuruluĢlarının çalıĢma hayatındaki iĢ ve hizmet Ģartları, ücret
tazminat, sendikal faaliyetler, sosyal güvenlik ve emeklilik hizmetleri gibi
sosyal nitelikli hizmet ve faaliyetleri kapsayan hizmetlerde sosyal kamu
hizmetlerini ifade eder. Burada devletin amacı sosyal faydanın teminidir.
Kamu hizmetlerinin bir diğer çeĢidi de bilimsel ve kültürel kamu
hizmetleridir. Bu tür hizmetlerde radyo, televizyon, sinema, tiyatro ve gazete
yayınları ile bilimsel ve teknik araĢtırmalardır. Türkiye‟de radyo ve televizyon
yayınlarını yürüten TRT, üniversiteler, TÜBĠTAK, TSE gibi kuruluĢlar bilimsel
ve teknik nitelikteki hizmetleri yürüten özel ya da özerk statülü devlet
kuruluĢlarıdır (AteĢ, 1995:15). Aynı zamanda bunların yanında özel nitelikli
yayın yapan veya eğitim kuruluĢları da mevcuttur.
Kamu hizmetleri bir takım usullerle yerine getirilir. Bu usullerden
birincisi emanet usulüdür. Bu usulde kamu hizmetleri doğrudan doğruya kamu
kuruluĢunun kendi personeli, para, araç ve gereçleriyle gördürülür. Diğer bir
usulde de, kamu hizmeti imtiyazları ile devlet veya bir kamu tüzel kiĢisi ile bir
hususi Ģahıs arasındaki sözleĢme gereğince kamu hizmeti kurulur, belli Ģartlarda
iĢletilir ve bir süre sonrada bu iĢ özel Ģahsa devredilir. Emanet usulü ve imtiyaz
usulünün karma bir biçimi olan müĢterek emanet usulünde kamu hizmeti, idare
tarafından kurulur, gerekli araç ve gereç ile para ve personel idare tarafından
temin edildikten sonra hizmetin iĢletilmesi bir idari sözleĢme yapılarak bu
hizmet özel teĢebbüse devredilir. Osmanlı Devleti‟nde vergilerin toplanmasında
kullanılıp daha sonra kaldırılan, hususi Ģekilde bir kiĢiye belli bir ücret
karĢılığında bu vergi toplanması iĢinin gördürüldüğü iltizam usulü de kamu
hizmetinin iĢletilmesi usullerinden sonuncusudur.
B.

Kamu Görevlisi Kavramı

GeniĢ anlamda kamu görevlisi hangi statüye tabi olursa olsun kamu
kesiminde görev yapan herkesi kapsamaktadır (Gözübüyük, 2006:98-99). Dar
anlamda kamu görevlisi kavramı ise devletin siyasi yapısını oluĢturan
görevlilerle, özel hukuk hükümleri alanında çalıĢanlar dıĢında kalan görevlileri
kapsamaktadır(AteĢ, 1995:18). 1982 Anayasası‟nın 128. Maddesinde kullanılan
kamu görevlileri deyimi de dar anlamda kamu görevlisini ifade eder. Hizmete
alınmaları yönünden, kendi istekleriyle hizmete alınanlar ve cebri olarak
hizmete alınanlar olmak üzere ikiye ayrılırken; hizmet süreleri yönünden
sürekli ve geçici olarak ve tabi oldukları hukuki rejim yönünden de kamu
hukukuna ya da özel hukuka bağlı kamu görevlisi gibi ikili ayrıma tabi
tutulurlar.
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Türkiye‟deki istihdam Ģekillerine baktığımız zaman, kamu görevlileri de
dört ayrı statüdedir. Bu statüler; memurlar, sözleĢmeli personeller, geçici
personeller ve iĢçilerdir.
1.

Memur

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre memurun tanımı; “Mevcut
kuruluĢ biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kiĢilerince genel
idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile
görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki
tanımlananlar dıĢındaki kurumlarda genel politika tespiti, araĢtırma planlama,
programlama, yönetim ve denetim gibi iĢlerde görevli ve yetkili olanlar da
memur sayılır.” olarak yapılmıĢtır.
2.

SözleĢmeli Personel

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre sözleĢmeli personelin
tanımı; “Zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek
bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici iĢlerde kurumun teklifi üzerine
Devlet Personel BaĢkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüĢleri alınarak Bakanlar
Kurulunca geçici olarak sözleĢme ile çalıĢtırılmasına karar verilen ve iĢçi
sayılmayan kamu hizmeti görevlilerdir.” olarak yapılmıĢtır.
3.

Geçici Personel

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre “Bir yıldan az süreli veya
mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel BaĢkanlığının ve Maliye
Bakanlığının görüĢlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen
görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleĢme ile çalıĢtırılan ve iĢçi
sayılmayan kimseler” geçici personel olarak tanımlanır.
4.

ĠĢçiler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre memurlar, sözleĢmeli ve
geçici personel dıĢında kalan kamu görevlilerini “iĢçi” olarak tanımlamıĢtır.
Daha ziyade mahalli idareler ve Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri, Devlet Demir
yolları, Karayolları, Devlet Su ĠĢleri gibi kamu kurum ve kuruluĢlarında iĢçi
statüsünde elemanlar çalıĢmaktadır ve bu elemanlar özel hukuk rejimine
tabidir(AteĢ, 1995:23).
C.

Kamu Görevlisi Ġstihdamı Kavramı

Kamu yönetiminde mal veya hizmet üretmek amacıyla üretim biriminin
personel yani insan gücü ihtiyacının karĢılanmasına yönelik faaliyetlerin
yönetimi kamu görevlilerinin istihdamını teĢkil eder.
Kamu görevlisi istihdam edilmeden önce yerine getirilecek hizmetlerin
en verimli Ģekilde yürütülmesi için insan gücü planlanması hem sayı ve nitelik
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bakımından yeterli olması hem de bu süreçlerin iyi bir Ģekilde yönetilmesi
gerekir.
1.

Kamu Görevlisi Ġstihdamının Ġlkeleri

Kamu görevlisinin istihdam sisteminin belli ilkeler ıĢığında yürütülmesi,
kamu yönetimi için büyük önem arz eder. Bu sistemin iyi çalıĢması, en yüksek
kaliteye sahip olan kiĢilerin istihdamına bağlıdır. Bunların yerine getirilmesi
içinde bazı ilkelere uymak zorunluluğu vardır.
a.

EĢitlik Ġlkesi

Kamu hizmetlerine giriĢte en temel ilke eĢitlik ilkesidir. Bu ilke, hizmete
giriĢ imkânlarının bütün yurttaĢlara eĢit koĢullarla tanınması ve eĢit koĢullar
içinde bulunan bütün adaylara kamu hizmetlerine giriĢ imkânının sağlanmasını
ifade eder (Tortop, 1999:43).
b.

Liyakat Ġlkesi

Liyakat ilkesi, görevi baĢarı ile yapabilme gücü olup, bu ilke, kamu
hizmetlerine, gerekli nitelik ve yeteneklere sahip, en yeterli ve en ehliyetli
personelin alınmasını esas alır.
c.

Geçerlilik Ġlkesi

Geçerlilik, personel seçiminde baĢarı tahmininin ne ölçüde yapılmıĢ
olduğunu ölçmeyi hedefler. Geçerliliğin denetimi için seçim zamanındaki
ölçümler ve daha sonraki tarihe ait baĢarı ya da baĢarısızlık değerlemesi
gereklidir (Öztürk, 1995:35).
d.

Güvenilirlilik Ġlkesi

Güvenilirlilik ilkesi, bir tutarlılık, istikrar ölçüsü olup, iĢe almada
uygulanan yöntem, adayın o günkü ruh halini ya da özelliklerini değil, genel
yapısını ve karakteristik özelliklerini değerlendirmelidir. Seçim yöntemi, aynı
adaylara,
farklı
zamanlarda
uygulandığında
farklı
sonuçlar
vermemelidir(Tortop, 1999:43).
e.

Nesnellik Ġlkesi

Nesnellik ilkesi, seçim yönteminin değerlendirilmesinin kiĢiden kiĢiye
değiĢmemesini ifade eder. Seçilen sınavın konularının tespitinde ve sonuçların
değerlendirilmesinde öznel koĢullar yerine, nesnel koĢulların esas alınması
gereklidir.
2.

Kamu Görevlisi Ġstihdamı Açısından Personel Rejimleri

a.

Açık Personel Rejimleri

Kadro sistemi olarakta bilinen bu personel rejiminde personel iĢe alımı,
özel sektörde uygulanan sisteme benzemektedir. Kurumlar kadroların içeriğini
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oluĢturan ödev, yetki, sorumluluk ve önem bakımından bir döküm çıkarak
kadro sınıflandırmasına giderler. Bu sınıflandırma uzmanlık esasında bir iĢ –
görev ve kadro sınıflandırmasıdır (Nohutçu, 2006:152). Bu Ģekilde hangi
kadronun ne kadar ve ne nitelikte eleman ihtiyacının olduğu gibi çeĢitli
özellikleri ortaya çıkarılır.
Bu rejimde eĢit iĢe eĢit ücret uygulaması, standartların ve
değerlendirmelerin belirlenmesinde ciddi yararlar sağlarken; karmaĢık yapıların
ortaya çıkması, pahalılığı ve kırtasiyeciliğe yol açması nedeniyle bazı sakıncalar
doğurmaktadır.
b.

Kapalı Personel Rejimleri

Rütbe ya da kariyer sistemi olarakta bilinen bu personel rejiminde
sınıflandırma öğrenim ve statülere dayanır. Kariyerin ön planda olduğu ve ömür
boyu bir meslekte kalmayı öngören kapalı rejimde kamu yararının sağlanması
temel alınır. Geleneksel kamu yönetimi anlayıĢına uyarak genel menfaate
uygun, tecrübeli ve yetiĢmiĢ personelin çalıĢtırılmasını öngörür. Ayrıca hizmete
giriĢ, önceden kanun ve diğer soyut yönetsel iĢlemlerle belirlendiği için kadro
sınıflandırılmasında olduğu gibi sözleĢme ile değil statü rejimine tabidir
(Nohutçu, 2006:153).
3.

Kamu Görevlisi Ġstihdamı Açısından Uygulanan Sistemler

a.

Uzmanlık Sistemi

ABD, Kanada ve Filipinler gibi ülkelerde uygulanan bu sisteme göre
elemanlar iĢbaĢında çalıĢarak eğitim görmek suretiyle yetiĢtirilir. Bu sistemde
deneyimin rolü çok büyüktür. Bu yüzden genel kültür dersleri veren okullardan
mezun olanlar direkt atama ile iĢbaĢına gelmezler. Bu sistemin geliĢtiği
ülkelerde mesleksel bilgi veren kuruluĢlarda geliĢmiĢtir. ĠĢi bilmek ve yeteneği
kullanmak iĢe giriĢte ve sonrasında büyük önem taĢımaktadır. SözleĢme esasına
dayanan uzmanlık sisteminde iĢ ve görev boyutu ön plandadır (Tortop,
2005:22). Bu sistem personel sınıflandırılmasında açık - kadro sistemine
oldukça benzemektedir.
b.

Genel Kültür Sistemi

Fransa, Ġngiltere ve çoğu Avrupa ülkesinde görülen bu sistemde öğrenim
ve diploma koĢulu baĢta gelir. Belirli okullardan çıkan adaylar genel kültür
sınavına tutulur. Türkiye‟de uygulanan sisteme benzemektedir. Statü esasına
dayanan genel kültür sisteminde kiĢi ve kariyer kavramları ön plandadır(Tortop,
2005:23). Bu sistem personel sınıflandırılmasında kapalı - rütbe sistemine
oldukça benzemektedir.
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II. KAMU HĠZMETLERĠNDE ĠġE ALMA YÖNTEMLERĠ
ĠĢe alma sistemleri, kamu hizmetlerinde çalıĢacak olanların ne Ģekilde iĢe
alınacağı, hangi esas, usul ve yöntemlerin uygulanacağı ve iĢle ilgili Ģart ve
niteliklerin konusunu kapsamaktadır.
A.

Hizmete Alınacaklar Yönünden ĠĢe Alma Yöntemleri

1.

Patronaj (Kayırma) Sistemi

Patronaj sistemi, belli otoritelerin kendilerine yakın hissettikleri kiĢileri
hizmete almasını ifade eder. Bu sistemde iĢe alınacak kiĢiler seçilirken
akrabalıklarına ya da siyasi tutumlarına bakılır. Siyasal kayırmacılıkta denilen
bu sisteme göre memuriyette liyakatten ziyade siyasi iktidara hizmet ve bağlılık
önemlidir. Bu sistemde yeterlik ilkesinin istisnaları mevcuttur. Çünkü iĢe
alınacakların daha çok iktidarın veya mensubu oldukları zümrenin
menfaatlerine sahip çıkıp çıkmayacaklarına bakılır.
2.

Liyakat (Yeterlik) Sistemi

Liyakat sistemi, kamu hizmetlerine alınacak kiĢilerin göreve ilgili
özelliklerinin yeterli olmasını temel alır. Bu sistemde iĢin gerektirdiği nitelikleri
taĢıyan en uygun kiĢi iĢe alınır. Bununla birlikte sadece iĢe giriĢte değil, kamu
hizmetinde ilerleme ve yükselmelerde, tüm hizmet Ģartlarında objektif hukuk
kurallarıyla yeterlik ilkesi uygulanmaktadır. Kayırma sisteminden en temel farkı
ise kamu hizmetine giriĢte eĢitlik ilkesini savunmasıdır
B.

Yetkili Makamlar Yönünden ĠĢe Alma Yöntemleri

1.

Merkezi Sistem

Bu sistemde iĢe alınacak personel tek bir merkezi kuruluĢ tarafından
belirlenir. Öncelikle tüm kamu kurum ve kuruluĢlar personel ihtiyaçlarını bu
kuruluĢa bildirir. Daha sonra bu merkezi kurum memurları yarıĢma sınavı ile iĢe
alır ve kurumlara dağıtır(Tortop, 2005:23). Kamu personeli ile ilgili konularda
yetkili merkezi organın Ģekli, her ülkenin anayasal ve idari sistemine göre
değiĢmektedir. Bakanlık ya da genel müdürlük Ģeklinde olabileceği gibi heyet
tipinde de teĢkilatlanabilir(AteĢ, 1995:64).
ABD, Kanada ve Ġngiltere‟de uygulanan bu sistemde özellikle
değerlendirme kısmında adaylar arasında eĢit Ģartlar ve standart kıstaslar yerine
getirilir. Ayrıca bu sistemle merkezi organların çeĢitli siyasi etki ve kiĢilerden
uzak olması sağlanır. Temel sakıncaları ise kırtasiyeciliği arttırması ve
personelin etkili ve verimli çalıĢma imkânını azaltmasıdır.
2.

Yerinden Yönetim Sistemi

Bu sistemde tek bir organ yoktur. Her bakanlık veya kuruluĢ ihtiyacı
olduğu personelini özel kanun, tüzük veya yönetmeliğine göre yarıĢma veya
resen atama suretiyle karĢılar(Tortop, 2005:24). Bu açıdan bakıldığında bu
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sistemi benimseyen ülkelerin bakanlıkları veya kuruluĢlarının yapısı içinde
personelle ilgili genel müdürlük veya daire baĢkanlıkları teĢkil edilmiĢtir. Bu
Ģekilde çalıĢan personelin statüsü de verilen görevlere ve aldığı sorumluluklara
paralel olarak düzenlenmiĢtir.
Yerinden yönetim sisteminin, personel alımında uygulanması kurumların
ihtiyaç duyduğu personelin iĢle uygun görülmesi açısından daha gerçekçidir.
Aynı Ģekilde bu sayede hem gecikmeler önlenmiĢ olur hem de verimlilik
arttırılmıĢ olur. Bununla birlikte bu sistem kayırmacılığa daha açık bir
sistemdir. Bazen mahalli güç odaklarının etkisinde kalarak istihdam politikaları
Ģekillenebilmektedir.
3.

Karma Sistem

Hizmete almada, aynı anda hem kurumsal hem de merkezi sistem
uygulanmasına karma sistem adı verilir. Bütün kamu personelinin tek bir
merkez tarafından atanması çeĢitli güçlüklere neden olabilir. Merkezi
yerleĢtirme sürecinin çok uzun olması, tamamlanması gereken prosedüre bağlı
olması, boĢ kadro ya da pozisyonlara atama yapılmasını güçleĢtirebilir. Ġhtiyaç
duyulan kadrolara kısa sürede atama yapılamaması, hizmette aksamalara yol
açabilir. Bu sebeple, çok önemli makamlara yapılacak atamalar merkezi bir
organ tarafından gerçekleĢtirilirken, yüksek nitelik gerektirmeyen, düĢük
dereceli memurluklara atama yapılması ilgili kurum ve kuruluĢlara
bırakılabilir(Tortop, 2005:24). Türkiye‟deki uygulamaya en fazla benzeyen bu
sistemdir.
C.

Seçim Usulleri Yönünden ĠĢe Alma Sistemleri

1.

Kamu Görevlilerinin Halk Tarafından Seçimi

Demokratik devlet sisteminin geliĢtiği ülkelerde görülmekle birlikte
halkın iradesinin en yeterli kiĢiyi seçme konusunda tercih hakkına sahip
olmasıdır. Buna bağlı olarak seçilen kiĢi, halkın ihtiyaçlarına göre seçildiği için
halkı memnun etme konusunda bir gayreti olacak ve hizmetlerinde etkinlik ve
verimlilik üst düzeyde olacaktır(AteĢ, 1995:74). Bu sistemin en yaygın
kullanıldığı ülkeler ABD ve federe devletlerdir.
2.

Kamu Görevlilerinin Belli Otoritelerce Seçimi

Kamu personelinin belirli otoritelerce seçilmesi sisteminde nihai karar,
bu konuda yetkili kılınmıĢ makamlar tarafından verilmekte ve bu makamlar,
kamu hizmetlerine kimlerin alınacağı konusunda mutlak bir yetkiye sahip
bulunmaktadırlar(AteĢ, 1995:75). Siyasal yağmacılık olarak da adlandırılan
kayırma sisteminin en yoğun yaĢandığı seçim sistemidir. Aynı Ģekilde bu
sistemde iĢe alınacaklarda aranan vasıflar, belli kurallara bağlanmamıĢtır.
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III. KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN SINAV USULÜYLE SEÇĠLMESĠ
SĠSTEMĠ
Sınav sistemi, kamu görevlilerine kimlerin alınacağını belli etmek için
uygulanır. Önceden belirlenen Ģartları yerine getiren adaylara sınavlar
uygulanarak, girmek istedikleri hizmete uygun olup olmadıkları ölçülür. Aynı
Ģekilde, mevcut durumda kamu hizmetini yerine getirenlerde değerlendirme ve
yükselmelerinde sınav sistemine tabi tutulurlar. Bu sayede kamu hizmetlerine
giriĢ ve yükselmede en önemli ilkelerden biri olan liyakat ilkesi yerine
getirilmiĢ olur.
A.

Sınavların Uygulama Ġlkeleri

1.

Geçerlik Ġlkesi

Sınavların geçerli olması, sınavda baĢarılı olan adayların girdikleri iĢte de
baĢarılı olmasını gerektirir. Bu yüzden sınavlar öyle Ģekilde hazırlanmalıdır ve
uygulanmalıdırlar ki adayların en iyi test edilmesini sağlamalı ve en uygun olan
adayın seçilmesine yardımcı olmalıdır (AteĢ, 1995:84). Bu sayede kamu
hizmetlerinin sunulması ehil insanlar tarafından verimlilik ve etkinlik durumları
göz önüne alınarak verilmektedir.
2.

Güvenilirlilik Ġlkesi

Güvenilirlik ilkesi, bir sınavın, adayı en uygun Ģekilde ölçme niteliğine
sahip olup olmamasına bağlı olarak geliĢen bir ilkedir. Bu ilkeyle birlikte,
sınavlar veya sorular hiçbir Ģekilde yanlıĢ algılamalara neden olmayacak Ģekilde
hazırlanmalıdır. Ayrıca, aynı sınavlara değiĢik zamanlarda giren adayların, her
defasında birbirine yakın derecede baĢarı göstermesini gerektirir.
B.

Sınav ÇeĢitleri

1.

ġekil Bakımından Sınav Türleri

a. Yazılı Sınavlar
Yazılı sınavlar, test Ģeklinde olabileceği gibi kompozisyon yani klasik
usulde de olabilir. Test Ģeklinde yapılan sınavlar genelde; yanlıĢ doğru testleri,
tamamlama testleri ve çoktan seçmeli test Ģeklinde yapılmaktadır. Bu usulde
yapılan testlerin değerlendirme süreci daha pratik olduğu gibi aynı zamanda da
soruların adayın gerçek bilgisini ölçebilme niteliğinde olup olmaması
konusunda güçlük yaĢanabilir(Tortop, 2005:37).
Kompozisyon usulünde yapılan sınavlarda, adaylara bir konu hakkındaki
görüĢlerinin yazılı Ģekilde sunulması istenir. Bu sınavlar anlatım yeteneğinin
önemli olduğu ve analiz – sentez kabiliyetine ihtiyaç gösteren memuriyetlerde
uygulanır. Bu sayede adayın yazı yazma gücü ile ifade yeteneği ölçülmüĢ olur.
Bununla birlikte bu türden sınavların değerlendirilmesi konusunda objektif
olabilip olamama konusunda güçlükler yaĢanabilir.
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b. Sözlü Sınavlar
Sözlü sınavlar, sınavı gerçekleĢtiren ile adayın karĢı karĢıya gelerek
çeĢitli ve ani sorulara cevap alınması yoluyla gerçekleĢtirilir. Bu sınavlarda
adaylara oldukça fazla soru sorularak adaylar iyi Ģekilde yoklanabilmektedir.
Bu sayede adayların giriĢim yeteneği, amaçlama ve kavrama kudreti, konuĢma
tarzı, zekâ ve bilgi düzeyi ile muhakeme düzeyleri ölçülür(Tortop, 2005:38).
Bununla birlikte bu tür sınavlarda adayların düĢünme süreleri çok azdır ve bu
yüzden bazı adaylar psikolojik yapılarına bağlı olarak değiĢik tepkilerde
bulunabilir.
c.

Uygulamalı Sınavlar

Uygulamalı sınavlar, yapılacak iĢlerin doğrudan adaylara tatbik
ettirilmesiyle uygulanır. Bu sayede adayların iĢ için uygun olup olmadığının
tespiti sağlanır. Bu sınavlar hem yazılı hem de uygulamalı Ģekilde de yapılabilir.
Örneğin trafik ehliyeti almak için önce yazılı sınav ardından da uygulamalı
olarak bizzat araba kullandırılır. Aynı Ģekilde daktilo ve elektrikçi gibi meslek
mensupları da pratik sınavlardan geçirilir.
d.

GörüĢme (Mülâkat)

GörüĢme sözlü bir sınavdır. Daha çok kariyer mesleklerinde uygulanan
sınav türüdür. Bu sınavda bir adayın karĢısında görüĢme kurulu diye
adlandırılan ve en az üç kiĢiden oluĢan ve bir kiĢinin baĢkanlık ettiği kurul
vardır. Bu kurul genellikle iĢle ilgili yüksek dereceli uzmanlardan oluĢur.
GörüĢme kurulu, aday hakkında mümkün olduğu kadar fazla bilgi
edinmek ve bu bilgileri tarafsız ve adaletli bir Ģekilde değerlendirmek ve bunları
yeterlik sırasına göre dizmek ile görevlidir(Tortop, 2005:39). Aynı Ģekilde
adaylarla ilgili tüm bilgileri sadece raporlar halinde gelen bilgilerle
değerlendirmelidir. Herhangi bir eĢitsizliğe yol açmayacak Ģekilde yasalara ve
tüzüklere uygun olarak adayın o makama yeterliliği ile ilgili değerlendirme
yapılmalıdır.
(1)

GörüĢmenin Yönetimi

GörüĢmenin yöntemi Ģu Ģekildedir(Tortop, 2005:38):
 GörüĢmelerin önceden saatleri belirlenmelidir ve bu saatlere riayet
edilmelidir. GörüĢmelerde, her aday için en az yarım saat ayrılmalıdır.
 Genel olarak görüĢmeleri baĢkan açar ve her üyeye aynı sürede söz
veriri. Bu üyeler kendilerine ayrılan süre kadar soru sormalıdır.
 GörüĢme kurulu, sadece adayla ilgilenmeli ve baĢka Ģeyler meĢgul
olarak adayı rahatsız etmemelidir.
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 Adaylara kurul hakkında bilgi verilmeli ve kurulun amacı anlatılmalıdır.
BaĢlangıçta kolay sorular sorulmalı ve günlük olaylar hakkında bilgileri
yoklanarak adayın zihni çabukluğuna ve karakter, davranıĢ ve tutumlarına önem
verilmelidir.
 GörüĢmelerin havası adayı rahatsız etmeyecek Ģekilde iyi
oluĢturulmalıdır. Sorular adayı düĢündürecek Ģekilde ve bir sonuca vardıracak
özellikte olmalıdır. Adayın baĢarısız olduğu sorular üzerinde fazla durulmamalı,
adayların sorulara yanıt verememesinden dolayı oluĢan gergin, hava kolay
sorular sorularak giderilmelidir.
 GörüĢme sonuçları en fazla bir hafta içinde açıklanmalıdır.
(2)

GörüĢmenin Değerlendirilmesi

Her üye, aday hakkındaki düĢüncelerini önceki sicillerini de dikkat
ederek not eder ve baĢkan bu düĢünceleri her üyeye teker teker sorar. Hepsini
dinledikten sonra kendi fikrini söyleyerek bir karara varılır. Eğer anlaĢma
sağlanmazsa, çoğunluğun değerlendirilmesine uygun Ģekilde kesin not
verilir(Tortop, 2005:40). GörüĢme bittiğinde sonuçlar rapor edilir ve istenen
diğer belgelerle birlikte ilgili yerlere teslim edilir.
2.

Amaç Bakımından Sınav Türleri

a.

Bilgi Ölçen Sınavlar

Bilgi ölçen sınavların amacı, adayların beli bir alanda sahip oldukları
bilgileri ölçmektir. Bu bakımdan bilgi birikimi ile ilgilenmeyip onun
yeteneklerini araĢtıran yetenek sınavlarından farklıdır. ABD‟de uzmanlık
esasına dayanan personel rejimi hakim olduğundan, devlet kademelerine
yetiĢmiĢ ve tecrübeli kiĢilerin alınmasının sağlanması amacıyla bilgi ölçen
sınavlara önem verilmektedir(AteĢ, 1995:80).
b.

Zekâ Ölçen Sınavlar

Zekâ, insan beyninin birçok fonksiyonlarından meydana gelen güçtür. Bu
nedenle zekâyı ölçmek için herhangi bir alet yoktur. Ancak, zekâ beynin
fonksiyonlarının bir birleĢimi olduğundan, bu fonksiyonların test edilmesi
suretiyle insan zekâsı hakkında bir takım yorumlamalara gidilebilir(AteĢ,
1995:80). Bu Ģekilde yapılan sınavlarla bilgiyi ölçen diğer sınavların
kaynaĢtırılması, nitelikli elemanların seçilmesinde yardımcı olmaktadır.
c.

Yetenek Ölçen Sınavlar

Bu tip sınavların amacı, adayların mevcut bilgileri ile birlikte ilerideki
geliĢme imkânlarını tespit etmektir. Bu sayede adayların, bir iĢi yapabilme
imkânının olup olmadığı ortaya çıkmaktadır(AteĢ, 1995:81). Bu sınavlar, daha
çok ressamlık ve müzisyenlik gibi yeteneğin ön planda olduğu veya bunlarla
iliĢkili olabilecek mesleklere giriĢte uygulanmaktadır.
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d.

KiĢilik Ölçen Sınavlar

Bu sınavlarda, adayların karakteristik özellikleri, öğrenme stilleri ve
kariyer tarzları gibi hususların tespiti yapılmaktadır. Sınavlar yazılı Ģekilde
gerçekleĢebileceği gibi sözlü Ģekilde de yapılabilir.
Sınavların
değerlendirilmesi konusunun önemi, kiĢinin samimi ve doğru bilgiler vermesine
bağlıdır.
IV. TÜRK KAMU YÖNETĠMĠNDE MEVCUT UYGULAMADA
OLAN HĠZMETE ALMA POLĠTĠKALARI
A.
Yapısı

Türk Kamu Yönetiminde Hizmete Almanın Hukuki Alt

Türk kamu yönetiminde uygulanan mevcut iĢe alma politikasının temel
dayanağı 1982 Anayasası‟dır. Anayasanın 70. maddesinde “Her Türk, kamu
hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği
niteliklerden baĢka hiçbir ayırım gözetilemez.” hükmü ile iĢe almanın temel
prensibi ortaya koyulmuĢtur. Aynı zamanda, 128. maddede “kamu hizmeti
görevlisi” tanımı yapılmıĢ ve niteliklerinin, ödev ve sorumluluklarıyla diğer
özlük iĢlerinin kanunla düzenleneceği belirtilmiĢtir.
1965 yılında kabul edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kamu
hizmetlerinde istihdam edilecek personelin iĢe alınmasından emekliliklerine
kadar geçecek döneme ait her türlü konuyu düzenlemiĢtir. Kanunun uygulama
alanı olarak; genel ve katma bütçeli kuruluĢlar, mahalli idareler ve bunlara bağlı
olarak kurulan birlik ve döner sermayeli kuruluĢlar, kanunla kurulan fon ve
kefalet sandıkları ile Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalıĢan personeli
içerir. Aynı Ģekilde, sözleĢmeli ve geçici personeller de özel hükümler saklı
kalmak kaydıyla bu kanuna tabidir.
Buna mukabil bazı memuriyetler (Örneğin; hâkim ve savcılar ile
yardımcıları, akademik personeller, askeri personeller, emniyet teĢkilatı
personelleri, istihbarat personelleri v.b.) 657 sayılı kanun kapsamında
olmayarak kendi özel kanunları vasıtasıyla kapsam içine alınmıĢlardır.
B.

Türk Kamu Yönetiminde Hizmete Almanın Temel Ġlkeleri

1.

EĢitlik Ġlkesi

EĢitlik ilkesi, kamu hizmetinin herkese açık olmasını, yani din, dil, ırk,
renk, siyasi görüĢ, felsefi inanç, cinsiyet, etnik köken veya belli bir sınıf ve
zümreye mensup olması gibi sebeplerle hiçbir ayrım yapılmadan herkesin
memuriyete alınmasını ifade eder(AteĢ, 1995:90).
EĢitlik ilkesi, 1789 Fransız Ġnsan ve VatandaĢ Hakları Beyannamesi
ıĢığında bir anayasa ilkesi haline gelmiĢtir. Söz konusu Beyannamenin 6.
maddesinde, “Bütün vatandaĢlar yeterlik ve maharetlerinden baĢka bir ayrım
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yapılmaksızın bütün kamu hizmetlerine
ifadesine(Tortop, 2005: 28) yer verilmiĢtir.

eĢit

olarak

kabul

edilirler.”

Ülkemizde de, Anayasanın “Hizmete Girme” baĢlıklı 70.inci maddesinde,
“Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada,
görevin gerektirdiği niteliklerden baĢka hiçbir ayrım gözetilemez.” hükmüne
yer verilmek suretiyle, kamu hizmetlerine giriĢte eĢitlik ilkesine uyulması
hususu Anayasa ile teminat altına alınmıĢtır. EĢitlik ilkesinin tek istisnası,
hizmete girmede görevin gerektirdiği nitelikleri kapsar. Bir baĢka deyiĢle, kamu
hizmetine girecek olanların, hizmetin icabı olan nitelikleri taĢımları gerekir.
2.

Liyakat (Yeterlik) Ġlkesi

Liyakat (yeterlik) ilkesi, görevi baĢarı ile yapabilme gücü olup, temelinde
“hak etme” kavramı vardır. Bu ilke, kamu hizmetlerine, gerekli nitelik ve
yeteneklere sahip, en yeterli ve en ehliyetli personelin alınmasını esas
alır(Tortop, 2005: 28).
Bu ilke, adayların kamu hizmetlerine giriĢ sürecinde uygulanacak bütün
iĢlemlerde keyfi ve kiĢisel takdirlerden, siyasi parti müdahalesinden uzak,
sadece hizmetlerdeki niteliklerin gereklerine göre objektif usullere tabi olmasını
mecburi kılar(Öztürk, 1995:52). Yani hem ehliyetli personelin iĢe alınması için,
hem de, idarenin daha verimli çalıĢması için zemin hazırlar.
Yeterlik ilkesinin hayata geçirilebilmesi için atılacak adımlar Ģu Ģekilde
sıralanabilir(Tortop, 2005: 32):
 Açık pozisyonların ilgililere duyurulması,
 Aranan niteliklerin makul ve yapılacak görevle ilgili olması,
 Aranan nitelikleri taĢıyan herkese baĢvurma hakkının tanınması,
 BaĢvuran adayların yeterlik ve yeteneklerine göre sınıflandırılmasına
olanak verecek bir seçme metodunun uygulanması,
 Sonuçların duyurulması ve itiraz hakkının tanınmasıdır.
3.

Serbestlik Ġlkesi

Kamu hizmeti girmek, kural olarak vatandaĢ hakkıdır. Bu yönüyle
herhangi ödevden bahsedemeyiz. Böylelikle hiç kimse memur olmaya
zorlanamaz. Aynı Ģekilde herhangi bir kiĢinin de kamu hizmetine girmesi
engellenemez.
Ancak, her iki durumda da bazı istisnalar söz konusu olabilir. KiĢiler
bazen iradeleri dıĢında kamu hizmetine girmeye zorlanabilir. Örnek olarak
askerlik hizmetleri, savaĢ, deprem veya afetler gidi olağanüstü hallerde yapılan
kamu hizmetleri bu istisnaları oluĢturur.
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C.

Türk Kamu Yönetiminde Hizmete Almanın ġartları

1.

Genel ġartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre;
 VatandaĢlık yönünden; Kamu hizmetine girecek olanların Türk
vatandaĢı olmaları Ģarttır.
 YaĢ durumu yönünden; Genel olarak 18 yaĢını tamamlayanlar Devlet
memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaĢını
doldurmuĢ olmak ve Türk Medeni Kanununun 12. maddesine göre kazai rüĢt
kararı almak Ģartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.
 Öğrenim yönünden; Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler.
Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de
alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli
derecelere yükselebilmek için, kuruluĢ kanunları veya bu kanun ve kuruluĢ
kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile iĢin gereğine göre daha
yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını
veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiĢ olmak veya
yabancı dil bilmek gibi Ģartlar konulabilir.
 Sağlık yönünden; Özürlülerin memurluğa alınmalarıyla ilgili hükümler
saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı bulunmamak.
 Askerlik yönünden; Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiĢ bulunmak veya askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmıĢ yahut ertelenmiĢ veya yedek sınıfa geçirilmiĢ olmak.
 Sabıka yönünden; Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve Türk
Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten
iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramıĢ olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına
karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin
ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
2.

Özel ġartlar

Hizmet göreceği sınıf için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟nun 36.
ve 41. maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma
almıĢ olmak ve kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan Ģartları
taĢımaktır.
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D.

Türk Kamu Yönetiminde Hizmete Alma Usulleri

1.

Merkezi Sınav Sistemi ve Kurum Sınavları

1999 yılında, memurların hizmete alınmasında merkezi yerleĢtirme
uygulamasına geçilmiĢtir. Önceden ÖSYM‟nin yaptığı veya kurumların kendi
alanları ile ilgili yaptığı sınavlarla aldığı, kariyer meslek olarak da adlandırılan,
uzman yardımcılığı, müfettiĢ yardımcılığı, stajyer kontrolörlük gibi mesleklere
giriĢte ise 2001 yılında, kariyer meslek olarak adlandırılan mesleklere giriĢ,
bütün kurumlar için geçerli olacak merkezi sınav koĢuluna bağlandı. Bu sayede
kendi mevzuatlarına göre yazılı veya sözlü sınavlardan önce kurumlar merkezi
bir elemeden geçen adayları sınavlarına alabilmektedir.
2002 yılında yapılan bir düzenleme ile atama kriteleri yeniden
düzenlenmiĢ. Kadroları (A) grubu ve (B) grubu olarak ayıran bu düzenlemeye
göre:
(A)
Grubu kadrolar; BaĢbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteĢarlık,
baĢkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluĢları ile
bağlı ortaklıklarındaki, özel yarıĢma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve
belirli bir yetiĢme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere (il
özel idareleri ve belediyelerin teftiĢ kurulları dâhil) iliĢkin kadro ve görevlerdir.
(B)
Grubu kadrolar; Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara
bağlı döner sermayeli kuruluĢlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet
sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin
kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluĢlar ve diğer kamu
kurum ve kuruluĢlarında (A) grubu kadro olarak ifade edilen meslekler dıĢında
kalan kadro ve görevlerdir.
Bununla birlikte Türk Kamu Personel Sisteminde bazı kurumların atama
yapısı ve meslekleri merkezi sisteme dayalı olarak yürütülmemektedir. Bunlar
ise;
 Adalet Bakanlığı
 Milli Savunma Bakanlığı
 Milli Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığı
 ĠçiĢleri ve DıĢiĢleri bakanlıklarının Bakanlık TeftiĢ Kurulları
 Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet TeftiĢ Kurulları
 Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri
 Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan
görevlerde bulunanlar
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 DanıĢtay ve SayıĢtay meslek mensupları ve SayıĢtay savcı yardımcıları
 Üniversitelerin, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültelerinin, Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar
Akademilerinin, Türkiye ve Ortadoğu Amme Ġdaresi Enstitüsünün öğretim üye
ve yardımcıları
 CumhurbaĢkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri
 Genelkurmay Mehteran Bölüğü sanatkârları
 Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye opera ve
tiyatroları ile Ģehir ve belediye konservatuar ve orkestralarının sanatkâr
memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri
 Subay, Astsubay, Uzman ÇavuĢ ve Uzman Jandarmalar
 Emniyet TeĢkilatı mensupları
 Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu
sanatçılarıdır.
(A)
veya (B) grubu kadrolara atanabilmek için Kamu Personel
Seçme Sınavına (KPSS) katılım zorunludur. KPSS, (A) grubu kadrolara
atanacaklar için, kurumların kendi mevzuatlarına göre düzenleyecekleri „giriĢ
sınav‟ına girecekleri belirlemek; (B) grubu kadrolara atanacaklar için ise,
yapılacak yerleĢtirmeye esas olacak puanları sağlayan merkezi sınavdır (Bilgin,
2004:253-254).
a. Merkezi Sınava Dayalı Kurumsal Sınav Yoluyla Hizmete Alma (A
Grubu)
(A) Grubu kadrolar kamu kurumları, uzman yardımcısı, müfettiĢ
yardımcısı, stajyer kontrolör, aday kaymakam gibi arasında sayılan unvanlara
atanacak personeli, KPSS sınav sonucunda adayların puan türlerine göre en
baĢarılı olanlar arasında kendi mevzuatlarına göre yapacakları giriĢ sınavları ile
seçerler.
b. Merkezi Sınava Dayalı Merkezi YerleĢtirme Yoluyla Hizmete
Alma (B Grubu)
Kamu kurum ve kuruluĢları, her yılın bütçe imkânları, ülkenin içinde
bulunduğu ekonomik koĢullarına göre kurumlar yaptıkları personel planlaması
sonucunda belirledikleri açıktan atama yapacakları (B) grubu kadrolar için
Devlet Personel BaĢkanlığı ve Maliye Bakanlığı‟ndan gerekli izinleri aldıktan
sonra personel talebinde bulunabilirler.
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1.

YerleĢtirme Programı

BoĢ kadrolara atanacak adaylarda aranılacak nitelikleri, Devlet Personel
BaĢkanlığı tarafından hazırlanmıĢ olan, adaylarda aranılan niteliklerde eĢgüdüm
sağlanması, eĢitlik ilkesini zedeleyecek Ģekilde niteliklere yer verilmemesi
amacıyla hazırlanmıĢ olan Nitelik-Kod Kılavuzu‟na göre kamu kurumlarınca
belirlenir. Kılavuzda, askerlik, öğrenim, cinsiyet, sahip olunan sertifika, yabancı
dil, sağlık koĢulları, boy, kilo, yaĢ gibi ayırt edici nitelikler ayrı ayrı
kodlanmıĢtır. Kamu kurumları ihtiyaç duydukları personelde arayacakları
nitelikleri söz konusu kılavuzdan seçerek belirlerler.
Ġhtiyaç duyulan kadrolar ve bu kadrolara atanacaklarda aranılacak
nitelikler belirlendikten sonra, tercih kılavuzunun hazırlanması, tercihlerin
alınması, genel ve ek yerleĢtirmenin yapılması ile yerleĢtirme sonuçlarının
bildirilmesi iĢlemlerinde göz önünde tutulacak “iĢlem-süre” takvimini kapsayan
bir yerleĢtirme programı hazırlanır.
2.

Tercihlerin Alınması ve YerleĢtirme

Kamu kurum ve kuruluĢlarının açıktan atama izni alınmıĢ ve bu kadrolara
atanacaklarda aranılacak koĢulları belirlenmiĢ B grubu boĢ kadro ya da
pozisyonlar ÖSYM tarafından ilan edilir. Bu ilanda atama yapılacak kadro ya
da pozisyonların sınıfı, unvanı derecesi, adedi, görev yapılacak il ve bu
kadrolara atanacaklarda aranılacak nitelikler gibi açıklamalara yer verilir.
Sahip olduğu nitelikler ve kadrolara göre adaylar ÖSYM tarafından en
yüksek KPSS puanına göre sıralama gözetilmek kaydıyla boĢ kadrolara
yerleĢtirilir. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce
mezun olana, bunun da aynı olması halinde yaĢı büyük olana, yaĢlarının da aynı
olması halinde, sınav sonucu yeni açıklanan aday boĢ kadroya yerleĢtirilir.
3.

YerleĢtirilen Adayların BaĢvurusu ve Atanma

ÖSYM tarafından bir kamu kurumuna yerleĢtirilen aday, KPSS sonuç
belgesi ve kılavuzda yer alan diğer belgelerle kamu kurumuna baĢvurur. Kamu
kurumları, kendisine ÖSYM tarafından atanmak üzere bildirilmiĢ adayları,
aranılan nitelikler yönünden inceler, adayların tercih kılavuzunda yer verilen
koĢulları taĢıyıp taĢımadıkları yönünden inceler. Kurum, eğer niteliklerden
herhangi bir tanesi aday tarafından taĢınmıyorsa atama yapılmaz ve adayın ismi
ÖSYM‟ye bildirir. ÖSYM tarafından yerleĢtirilen ve kılavuzda yer verilen
koĢulları taĢıdığını belgeleyen adaylar, baĢka bir sınav yapılmaksızın, ilan
edilmiĢ kadrolara atanırlar.
2.

Sınavsız ĠĢe Alma

Bazı memurluklara giriĢte sınavsız uygulama söz konusu olabilmektedir.
Bunun nedenleri olarak görev için yeterli talibin olmaması, süreksiz iĢ olması,
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gizli bir görev veya yüksek dereceli memuriyetler olması (istisnai memurluklar)
gösterilebilir.
a.

Ġstisnai Memurluklar

Bir kısım görevler vardır ki, bu görevlere memur atanabilmesi için
herhangi bir sınav Ģartı öngörülmemiĢ olup bu tür görevlerde yükselme ve ücret
rejimi de uygulanmamaktadır. Bu görevlere atanabilmek için sadece 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu‟ndaki genel Ģartları yerine getirmek yeterlidir.
Herhangi bir sınava tabi olmaksızın atama yapılabilecek kadrolar
Ģunlardır:
 CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliği memurlukları
 TBMM memurlukları
 BaĢbakan BaĢmüĢaviri, BaĢbakan MüĢaviri, BaĢbakanlık MüĢaviri,
BaĢbakanlık Basın MüĢaviri
 Savunma Sanayi MüsteĢarlığı ile Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına ait
BaĢkan, BaĢkan Yardımcısı, Hukuk MüĢaviri, Daire BaĢkanı, Uzman, Uzman
Yardımcısı, MüĢavir Avukat ve ġube Müdürleri (Uzman)
 ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığında BaĢkan, BaĢkan Yardımcısı,
BaĢkanlık MüĢaviri, Daire BaĢkanı, Proje Grup BaĢkanı ve Basın ve Halkla
ĠliĢkiler MüĢaviri
 Bakanlık MüĢaviri ve Bakanlık Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirlikleri,
Türkiye Ġstatistik Kurumu ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlıkları Basın ve Halkla
ĠliĢkiler MüĢavirlikleri
 Bakanlar Kurulu Sekreterliği
 Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya
kadro açıklamaları bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine
 Özel Kalem Müdürlükleri
 Vali, Büyükelçi, Elçi, Daimi Temsilci, dıĢ kuruluĢlarda çalıĢma
müĢavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıkları
 Din ĠĢleri Yüksek Kurulu üyelikleri
 Milli Ġstihbarat TeĢkilatı memurlukları
 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği MüĢavirlikleri, Hukuk
MüĢavirliği ve Genel Sekreter Sekreterliği
 DıĢiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢavirlikleri
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 Devlet Konservatuarında görevlendirmek üzere, uluslar arası ün
yapmıĢ, üstün yeteneklere sahip Devlet Sanatçıları arasından yapılacak
atamalarda
 Olimpiyat Ģampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde,
büyükler kategorisinde birden fazla dünya Ģampiyonluğu kazananlar arasından
yapılmak koĢuluyla, Spor MüĢavirliklerine yapılacak atamalar
 Devlet Tiyatroları Genel Müdürü
 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü
b.

Mecburi Hizmet Çerçevesinde Hizmete Alma

Devlet Memurları Kanunu‟nda, devlet tarafından, yurt içinde devlet
hesabına okutulan öğrencilerin öğrenim süreleri kadar, yurtdıĢında okutulan
öğrencilerin ise öğrenim sürelerinin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü
olacakları öngörülmüĢtür. Mecburi hizmetle yükümlü olanlar, yetiĢtirme, eğitim
veya staj süresinin bitiminden itibaren en fazla iki ay içinde kurumlarına
baĢvurmak zorundadırlar. BaĢvurma tarihinden itibaren en geç (3 ay) içinde
göreve atanmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri sona erer. Bu Ģekilde
mecburi hizmet yükümlülüğü dolayısıyla atamalar için herhangi bir sınav
yapılmaz. Bu personel, eğitim gördüğü alan itibarıyla durumuna uygun kadroya
atanır.
c.

Terörle Mücadele Kapsamında Hizmete Alma

Teröre karĢı mücadele sürecinin bir parçası olarak, bu mücadelede Ģehit
olanların yakınlarına ya da çalıĢabilecek ölçüde malul olanların kendilerine
kamu kurum ve kuruluĢlarında “sınavsız” istihdam edilebilme hakkı tanınmıĢtır.
Bu kapsamda “sınavsız” ve “zorunlu” istihdama iliĢkin düzenleme, 1991 yılında
yapılmıĢtır. Buna göre, Genel yönetim kapsamındaki (eski genel, katma ve özel
bütçeli kurumlar) kurumlarla, mahalli idareler ve sermayesinin yarısından
fazlası kamuya ait olan her türlü teĢebbüs veya bağlı ortaklıklar; 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu‟na tabi memur kadroları ile sözleĢmeli personel
pozisyonlarının ve sürekli iĢçi kadrolarının %0,5‟ini bu haktan yararlanacak
personeli atamak üzere ayırmak zorundadırlar.
Terörle mücadele kapsamında, sınavsız kamu hizmetlerine alınabilecek
olanlar:
 Terör eylemleri nedeni ve etkisiyle, Ģehit olan veya çalıĢamayacak
derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaĢların varsa eĢleri, yoksa
çocuklarından birisi, çocukları da yoksa kardeĢlerinden birisi,
 Terör eylemleri nedeni ve etkisiyle, malul olup da çalıĢabilir durumda
olanlardır.
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d.

Naklen veya Açıktan Hizmete Alma

Kamu hizmetlerine sınavsız hizmete alınmanın bir diğer yöntemi de, daha
önce memuriyeti bulunanların yeniden hizmete alınmasıdır. 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu‟nun 92. maddesinde istifa sonrası sınavsız memuriyete
dönüĢ konusu düzenlenmiĢtir.
Daha önce memuriyet yapmıĢ fakat istifa etmiĢ olanların tekrar sınavsız
bir Ģekilde memuriyete dönmeleri;
 Ġki defadan fazla istifa etmemiĢ olmak,
 BoĢ kadro bulunmak,
 Atanacağı sınıfın niteliklerini taĢımak gibi Ģartlara bağlıdır.
Memuriyetten emekli olanlar da yukarıda sayılan koĢullardan (2) ve (3)
üncü koĢulları taĢımaları kaydıyla sınavsız biçimde yeniden memuriyete
dönebilirler. ÖzelleĢtirme iĢlemleri sonunda istihdam fazlası konumuna gelen
sözleĢmeli ve kapsam dıĢı personel diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının memur
kadrolarına naklen atanabilir.
KĠT‟lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak II sayılı
cetvelde görev yapan “sözleĢmeli personel” ve yine KĠT‟lerde iĢçi statüsünde
görev yapan “kapsam dıĢı personel”, 4046 sayılı Kanunun 22 inci maddesi
çerçevesinde sınavsız bir Ģekilde, istihdam fazlası personel olarak, Devlet
Personel BaĢkanlığı aracılığıyla, kamu kurumlarına memur statüsünde
nakledilebilirler. Bu süreç sonucunda, memur statüsünde bulunmayan ve
özelleĢtirme iĢlemi dolayısıyla istihdam fazlası konumuna gelen personel, kamu
kurumlarına sınavsız olarak, memur statüsünde atanmakta ve daha önce farklı
statüde geçen hizmet süreleri memuriyette geçmiĢ gibi değerlendirilmektedir.
e.

Vekâleten Hizmete Alma

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesi belirli unvanlardaki
boĢ memur kadrolarına “açıktan vekil” statüsü ile atama yapılabilmesine olanak
tanınmıĢtır. Bu statüde atananlar tıpkı memurlar gibi görev yaparlar yani bir
kamu hizmeti ifa ederler ancak memur sayılmazlar. Hizmete alınmalarında
merkezi sınav ya da merkezi yerleĢtirme söz konusu değildir. Sadece atamaya
yetkili amirin onayı ile “vekil” statüsünde memur kadrolarına atama yapılabilir.
Açıktan vekil olarak atama yapılabilecek unvanlar Ģunlardır:
 Ġlkokul öğretmenliği
 Tabiplik
 DiĢ tabipliği
 Eczacılık
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 Mühendis ve Mimarlık
 Veterinerlik
 Köy ve kasaba imamlığı
V. Yabancı Ülkelerde Uygulanan ĠĢe Alma Sistemleri ve Uygulamaları
1.

Fransa

Fransa'da ilke olarak memurlara, yaptıkları hizmetler için lüzumlu
bilgilere ve yetiĢme Ģartlarını uygun Ģekilde, sınıflan içinde en yüksek
derecelere kadar ilerleme imkânını sağlayan kariyer sistemi geçerlidir. Memur
belirli bir iĢe alınmaz, değiĢik iĢlerde çalıĢabileceği bir hizmet sınıfına alınır.
Söz konusu belirli bir iĢ olmadığı için, memur bir iĢe yeterliliği için değil de
kariyeri boyunca karĢılaĢabileceği değiĢik görevlerde kendisini yardımcı
olabilecek yeteneklerine göre seçilir. Bunun için de liyakate dayalı bir yarıĢma
sınavıyla alınır. Fransa'da memurlarla Devlet arasındaki iliĢkiler sözleĢmeye
değil atamaya dayanır. Devlet tarafından tek yönlü bir kararla memur atanır.
ÇalıĢma koĢullan da Devlet tarafından tek yönlü olarak belirlenir (Özekin,
2003).
Kamu görevlilerinin iĢe alınmasında yarıĢma yöntemine baĢvurulur. Her
yıl yaklaĢık 40 bin iĢ için yarıĢma sınavı yapılır. Personel alınmasında adaylarda
aranan nitelikler bakımından uygulanan yöntem genel kültüre dayanan
yöntemdir. Öğrenim koĢulu baĢta gelir. Belirli okullardan çıkan adaylar genel
kültür dersleri sınavına tabi tutulurlar. Bu yöntemde iyi kompozisyon yazma
önemli bir değer taĢır. Diploma daha çok geçerlidir(Özekin, 2003).
Kademe, derece içersinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan,
devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet
süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiĢ adımıdır. Kamu görevlilerinin dâhil
oldukları kategori ya da hizmet sınıfı dıĢındakilere girebilme imkânı tanıyan
terfi yöntemidir. Üst görevlere gelebilmelerine olanak sağlayacak eğitimi
yapamayan görevlilere yeni Ģans tanınması amacını güder. GeçmiĢte yönetsel
deneyimi olan görevlilerin geri alınmasını sağlar(Özekin, 2003).
Memurların hizmete girmeden önce görmüĢ oldukları genel ve mesleki
eğitimden sonra hizmete giriĢlerinde iĢe uyumlarını sağlayacak staj ve hizmet
içi eğitimler vardır. Memurlara kariyerleri boyunca mesleki eğitim verilmesi
politikası güdülmektedir. Memurun eğitimi iĢe alınmasından sonra iĢinin
gerektirdiği koĢullara hazırlamayı amaçlayan uzmanlaĢmıĢ okullar tarafından
verilir. Bunlardan en önemlisi Ulusal Eğitim Okulu ENA'dır.9 Ekim 1945'te
kurulmuĢtur. Amacı atamalarda birlik sağlamak, kamu görevinde reform
yapmak, üst düzey görevlere yükselmede demokratikleĢmeyi sağlamaktır. Okul
aynı zamanda kamu yönetimi için çalıĢan bir araĢtırma birimidir. Bu okula
memurlar ve memur olmayanlar baĢvurabilir(Özekin, 2003).
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2.

Ġskandinav Ülkeleri

Ġskandinav ülkelerinde memurlar çalıĢma koĢullarında müzakere
haklarına sahip değildirler ve iĢ uyuĢmazlıklarında grev hakkından
yararlanamazlar. ĠĢçilerin statüsü ise çalıĢma koĢulları ve ücretleri toplu
sözleĢmelerle belirlerler ve grevleri önemli bir araç olarak kullanabilirler.
Kamu görevlilerinin atanması ilgili kuruluĢlar tarafından yapılır. Bu
atamalarda yetenek ve liyakat ilkelerine dayanmaya büyük özen gösterilir. Bu
özenin amacı, keyfi yönetim karĢısında memurların bağımsızlığını korumaktır.
Aynı Ģekilde atama ve yükselmelerde de objektif kurallara göre ve liyakat ve
yeteneğe göre yapılması anayasal bir ilke haline getirilmiĢtir. Bu konularda
Fransız hukukuna benzer niteliktedir(Tortop, 2005;47).
Bakanlıklarda çalıĢan memurlar tüm kariyerlerini buralarda geçirmezler.
Çoğu bakanlık memurları 45 yaĢından önce bakanlıklardan ayrılarak özerk bir
kuruluĢta boĢ bulunan memuriyetlere geçerler.
Ġskandinav ülkelerinde memur atamaları ilke olarak kral veya hükümet
tarafından yapılmaktadır. Üst dereceli makamlara bakanlar kurulu kararı ile
atama yapılmaktadır.
BoĢ bulunan memurlukların ilan yolu ile duyurulması genel kuraldır.
Eğer aksine bir hüküm yoksa açık memuriyetlerin duyurulması zorunludur.
Ġskandinav ülkelerinde atama usulleri ise büyük ölçüde benzerlik
göstermektedir. Fakat tüm memur sınıfları için tek bir düzey değildir. Norveç‟te
üst dereceli memurlar, ilgili bakanın teklifi, bakanlar kurulu kararı ve kral
tarafından atanırlar. Diğer memuriyetlere atamada adaylar ilgili birim amirlerine
baĢvururlar(Tortop, 2005;47).
Ġskandinav ülkelerinde memurların yetiĢtirilmesi genel eğitim sistemi
içinde sağlanmaktadır. Kamu görevine giriĢte ilgili yüksek oluk veya üniversite
ve diğer memuriyetler için özelliğine göre alınmıĢ diplomalar aranır. Merkezi
idarenin yüksek dereceli memuriyetlerine genellikle hukukçu ve ekonomistler
atanmaktadır. Norveç‟te memurların çoğunluğu sosyal bilimler alanında eğitim
görmüĢ kiĢiler arasından atanmaktadır.
3.

Ġtalya

ĠĢe almalar yarıĢma ile yapılır. Bu aynı zamanda anayasada yer alarak
güçlendirilmiĢtir. SözleĢmeli personel atanması, artan ihtiyaçlara cevap vermek
amacıyla ve esnekliği sağlamak için yapılmaktadır. Vali ve diplomat gibi
görevler atamalarda politik davranılmaktadır.
Memurlar mensup oldukları siyasal partiler ve siyasal görüĢleri
dolayısıyla politik denetime tabi değildirler. Anayasasında siyasal partilere
girme hakkının kanunla sınırlanmasına izin verilmektedir. Ancak bu sınırlama
yargıçlar, askeri görevliler, polis ve diplomatlık meslekleri için geçerlidir.
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YarıĢma tüm kamu idarelerinde her meslek için genel kuraldır.
YarıĢmalar özellikle alt düzeylerde sınavla, unvan ve sınavla ve bazen sadece
unvanla yapılır. Komisyonlar tarafsızlık kuralına uymak zorundadırlar.
Ġtalya‟da memurların iĢe alınmasında temel ilke, çok yönlü genel kültüre
sahip olmalarının istenmesidir. Bu nedenle sosyal bilimler, hukuk, edebiyat ve
politika bilimleri alanında eğitim görmüĢ olanlara önem verilir. Diğer alanlarda
eğitim görenlerden devlet hizmetlerinde çalıĢanların oranı çok azdır. Esas
olarak devlet yönetim mevkilerinde çalıĢanların çoğunluğu hukukçu veya
ekonomisttir(Tortop, 2005;53).
4.

Ġngiltere

Ġngiltere‟de memur kavramı “civil servants” ya da “local government
officers” olarak ifade edilir. Bununla birlikte idare hukuku olmadığı için kamu
görevi yani “public function” veya kamu alanı yani “public sector” gibi
ifadelerin hukuksal içeriği yoktur. Civil servants denilen kamu görevlileri adli
ve politik görevler hariç kraliyetin yönetiminde hizmet edenlerdir. Ordu ve
adalet mensupları, mahalli memurlar ve kamu teĢebbüsü memurları bu tanımın
içinde yer almaz(Tortop, 2005;53-54).
Kraliyet yönetimi hükümet birimlerinin örgütlenmesini düzenleme
yetkisine sahiptir. Memurlarla ilgili kurallar, hükümet tarafından tek yönlü
olarak değiĢtirilebilir. Memurlarla ilgili yönetmelik hükümleri “Estacode”
denilen memurların haklarını ve siyasal haklarını gösteren dokümanda
toplanmıĢtır. Bu dokümana göre kariyer sistemine tabi olan memurlar politik
davranıĢların içine giremezler ve yükselmeleri mesleksel yeteneğe olur(Tortop,
2005;55).
Memurların iĢe alınması standart usullerin egemen olduğu “Civil Service
Commissioners” kuruluĢunun sorumluluğu altındadır. Siyasal müdahaleleri
önlemek için yükselmelerde kıdem ve olumlu sicil gibi objektif ölçütlere yer
verilmiĢtir. En yüksek dereceli üç makama atamalar baĢbakanın sorumluluğu
altındadır. Diğer yükselme ve atamalar ilgili bakanların yetkisindedir.
Ġngiliz personel rejimi genel ilkelerle belirlenmiĢtir. Nitelikli ve yetenekli
personel alımını gerçekleĢtirmek ve önyargı ve kayırmayı önlemek amacıyla
sistemin standartları oluĢturulmuĢtur. Normal hizmete giriĢ yöntemi yarıĢma
yani yazılı sınav veya mülakat biçimindedir. Asli bir göreve bir kiĢinin
atanabilmesi için personel dairesi komisyonunun nitelik belgesi gereklidir.
Yönetimde üst kademelerde çalıĢanlar uzmanlardan daha çok genel
yöneticilik niteliğine sahip kiĢilerdir. Uzmanlar mühendis, ekonomist gibi
kiĢilerden atandığı halde, yöneticiler genel yeteneklere sahip kiĢiler arasından
atanır. Bu nitelikler uzun tecrübe ve uygulamalar sonucunda kazanılır.
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GeçmiĢ yıllarda memurlar mesleki stajlarını çalıĢtıkları görev sırasında
yaparlardı. Buna deneyim yolu ile öğrenme veya çıraklık denilmektedir.
Günümüzde stajyerler kendi hallerine bırakılmayarak özel yetiĢtirme
programları yapılmaktadır. Civil Service denilen kolej bu stajyerlere onar
haftalık iki staj programı uygulamaktadır. Birinci haftalık programda istatistik,
ekonomi, hukuk ve kamu yönetimi konuları verilir. Ġkinci haftalık programda
personel yönetimi, mali yönetim ve politika konuları verilir. Memurlar sadece
bu haftalık programla eğitim verilmez. Aynı zamanda meslek yaĢamı boyunca
çeĢitli eğitim fırsatları yaratılarak memurların kendilerini günün koĢullarına
göre yenilemelerine fırsat verilir(Tortop, 2005;54).
5.

Ġsviçre

Ġsviçre‟nin memur kapasitesi, yedi bakanlık ve genel idare, posta idaresi,
federal demir yolları, gümrük ve politeknik okullarını kapsayan kuruluĢlardaki
memurlarla birlikte 400.000 civarındadır. Federal memurlarla, kanton ve komün
memurlarının birbirine benzemekle beraber ayrı ayrı statüleri vardır. Atamaları
dört yıl için yapılır. Memurlukta yaĢam boyu görevde kalma garantileri yoktur.
Emeklilik erkekler için 65 kadınlar için 60 yaĢ veya 35 yıl hizmete
bağlıdır(Tortop, 2005;63).
Personel almada nitelik ve yetenek önemlidir. Politik etkenler yoktur.
Ancak en üst idari makamlar için politika yardımcı bir rol oynayabilir.
Memurların atanması sırasında ülkenin sosyal durumunu yansıtan bazı
demokratik kuralların göz önünde tutulduğu görülmektedir.
Memurların yeni geliĢmelere uyumlarını sağlamak için tamamlayıcı
eğitim yapılır. Hizmet içi eğitim ile kariyer arasında sıkı bir iliĢki
kurulmadığından, hizmet içi eğitim sistematik değildir. Bununla birlikte
memurlar grev hakkı tanınmamıĢtır(Tortop, 2005;63).
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SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDĠRME
Kamu yönetim ve kamu hizmeti kavramları günümüzde büyük ölçüde
değiĢiklik göstermiĢtir. Devletin yeniden tanımlanması ihtiyacı ile kamu
yönetimi anlayıĢında, özel yönetime yaklaĢma veya kamu kurumlarının özel
Ģirketler gibi yönetilmesi gerektiği görüĢü meydana çıkmıĢtır. Kamu yönetimi
ve kamu hizmeti kavramlarının algılanmasındaki esaslı değiĢiklikler, kamu
personelinin statüsü ve hizmete alınma biçimini de derinden etkilemiĢtir. Statü
hukukuna dayalı kadro rejimini esas alan, katı bir personel rejiminden; esnek
istihdama dayalı, daha az karmaĢık esnek bir kamu personel rejimine doğru bir
yönelme söz konusu olmuĢtur. Kamu yönetimi ile özel yönetim arasındaki
yakınlaĢma, kamu personel rejimi açısından personel yönetiminden insan
kaynakları yönetimine geçiĢ olarak görülmektedir.
Aynı Ģekilde yukarıda bahsedilen bu geçiĢle beraber iĢe giriĢ ve istihdam
sistemine baktığımızda daha esnek yapıların oluĢtuğunu görmekteyiz. Hem
memurluğa giriĢ yöntemlerinde hem de sınav türleri ve uygulamalarında bir
esneklik söz konusudur. Bu anlayıĢın getirdiği uygulamalar aynı Ģekilde
ülkemizde de uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Özellikle sınavlarda yeterliliğin ön
plana çıkarılmasıyla, kamu iĢe alımlarında öteden beri aranan verimlilik Ģu
sıralarda ülkemizde bulunmaya baĢlamıĢtır.
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JUSSUF VE KURGULANAN “DOĞU” ELSE LASKER-SCHÜLER‟ĠN
PRĠNZ VON THEBEN
Yücel AKSAN
ÖZET
Ekspresyonizm döneminin önemli kadın yazarlarından olan Else LaskerSchüler (1869-1945) “Prinz Jussuf von Theben” adlı romanında, sadece
“Doğu” imgesini ve “Doğu”yu temsil eden resimlerden yola çıkarak anlatmakla
kalmamıĢ, ”Doğu”yu hayallerini gerçekleĢtirebileceği kurgusal bir alan olarak
görmüĢtür. Bu makalede, yazar tarafından yaratılan "Doğu" imgesi Homi K.
Bhabha‟ nın tanımladığı “Üçüncü Mekân” kavramının ıĢığında incelenmeye
çalıĢılmıĢtır. Homi K. Bhabha‟nın The Location of Culture(Die Verortung der
Kultur) (2000) adlı kitabında azınlıkların ve dıĢlanmıĢ grupların kendilerini
ifade edebilecekleri bir ara mekân olarak tanımladığı "3. Mekân”ı (Third
Space), Else Lasker- Schüler‟in romanlarındaki edebi “Doğu” ya uyarlanmıĢ ve
önceden yaklaĢılmamıĢ ve yorumlanmamıĢ Ģekilde yeniden tanımlanmıĢtır. Bu
anlamda "Üçüncü Mekân" kavramı sözü edilen eserlerin analizi için uygun bir
zemin hazırlamıĢtır. Else Lasker-Schüler kendine edebiyat ile yenidünya inĢa
etti, eserleri onun yaĢamı, yaĢamı ise yazdıklarıydı. Daha sonraki
yazıĢmalarında artık imzasını Jussuf ile atmaya baĢladı, yani hayatını edebiyat
ile yeniden konumlandırdı.
Anahtar Kelimeler: Ekspresyonizm, Kadın AraĢtırmaları, Oryantalizm,

JUSSUF AND THE IMAGINED “ORIENT”. ELSE LASKERSCHLÜLER‟S PRINZ VON THEBEN
ABSTRACT
Else Lasker-Schüler (1869-1945), one of the significant expressionist
women writers, did not only depict the “Orient” through the image of “Orient”
and pictures representing the “Orient,” but also perceived the “Orient” as a
fictional place where dreams can come true in her novel “Prinz Jussuf von
Theben”. This paper analyzes the image of the “Orient” created by the author
in the light of Homi K. Bhabha‟s “Third Space Theory”. In regard to this, the
“Third Space”, which is defined in Bhabha‟s The Location of Culture as an
inbetween place where minorities and outcast groups can express themselves,
is adapted to the literary “Orient” and defined once again in Else LaskerSchüler‟s novel as it has never been approached and interpreted before. In this
sense, this supports the relevance to analyze her mentioned works in terms of


Yrd. Doç. Dr. Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü.
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the “Third Space Theory”.
Else Lasker-Schüler constructed a new world for herself through
literature; her works were her life and her life her works. In her following
Keywords: Expressionismus, Geschlechterforschung, Orientalismus

Jussuf und der imaginierte Orient:
Else Lasker –Schülers Prinz von Theben
Als Else Lasker- Schüler (1869-1945), eine der führenden literarischen
Persönlichkeiten des Expressionimus, am Anfang des letzten Jahrhunderts in
ihren Werken sich eine orientalische Fremde kreiert, glaubt sie ein breites
Lesepublikum ansprechen zu können. Um die Jahrhundertwende erreicht die
Neugier und das Interesse der Leserschaft für den Orient einen Höhepunkt, so
dass die Dichterin ihren Lesern ihr eigenes Bild des Orients wiederzugeben
versucht. Auf Asien und Orient wird die Vorstellung ungebrochener Religiosität
projiziert, die von Else Lasker- Schüler übernommen und von ihr mit dem
wilden Judentum definiert wird.
Das Interesse der Dichterin am populären Bild des Orients entspringt
ihrer Herkunft aus ihrem jüdischen Glauben. Bei der literarischen Reproduktion
des Orient geht es bei Else Lasker- Schüler nicht allein um die Beschreibung
eines konkreten fremden Ortes, sondern den Ort des Geschehens in eine weite
Entfernung zu transferieren, um damit vielfältige literarische Möglichkeiten zu
erlangen. Sie erfindet sie einen Orient in der westliche Vorstellungen und
Phantasien aktiviert werden.
Uta Grossmann expliziert dazu folgend:
Die orientalischen Märchen sind präsent als Assoziationsraum mit
luxuriösen Palästen, in denen verschleierte Haremsdamen und mächtige
Sultane ein Leben in Reichtum und Verschwendung führen. Die Entfaltung
opulenter Sprachbilder und rhythmisierender Elemente verstärkt die
"orientalische" Atmosphäre; stellenweise nähert sich die Prosa der Lyrik. Die
Fremde als Schauplatz schafft überdies Distanz zu einer unbehaglichen
Gegenwart. (Grosmann, 2001, S.217)
Die Sachkenntnis orientalischer Orte und Gepflogenheiten ist in den
Werken der Dichterin dokumentiert. Sie ist fasziniert von Arabien und Ägypten
früherer Zeiten. Die Anregungen dazu sammelte sie wahrscheinlich aus dem
Werk des Orientalisten und Dichters Friedrich Rückert und den damaligen
zeitgenössischen Museumssammlungen und Ausstellungen. Mit der Errichtung
eines Orients aus realistischen und phantastischen Versatzstücken schafft sich
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Else Lasker- Schüler einen ‛imaginären dritten Raum‟ in dem sie zunächst
verschiedene weibliche Ich- Identifikationen durchspielen kann.
Else Lasker- Schüler ernennt sich selbst zum „regierenden Prinzen von
Theben“, dem so Margarete Kupper, Gott die Welt zum ewigen Anschauen
geschenkt hat. (Kupper, 1963, S.20) Die Welt der Imagination, der Dichtung
und der literarischen Schöpfung ist ihr eigentlicher Besitz und Reichtum.
In einem Brief an Karl Kraus gibt sie ihren innersten Gefühlen Ausdruck:
Ich dichte jetzt schon zwei Tage und zwei Nächte, ich bin doch eigentlich
ein Mensch der lauter Paläste hat. Ich kann eingehn in mein Dichttum, wie groβ
ist mein Dichttum, tausend Morgen und Nächte groβ - und ich kann es nicht
verlieren und gerade, daβ man nur mit Blut bezahlen kann seine Steuer, das ist
Besitz. (Kupper, 1963, S.20)
Die Figur Jussuf entstammt einer phantasierten fremden Welt; der
Schauplatz ist Theben in der sie Paläste und Feste fremden Ursprungs gestaltet.
Aus diesem Grund ist ihr Orient merkwürdig abstrakt und sicherlich ist er nicht
aus der Absicht entstanden, eine positive oder negative Utopie zu entwerfen,
sondern eher eine lokale Entfernung zu Europa zu kreieren. Dieser ‛dritte
Raum‟ ermöglicht ihr durch das Fremde ihren Lesern das Unmögliche möglich
zu machen, d.h. das Fremde kann als, so Grossmann, Ausdruck einer Sehnsucht
nach dem Unbekannten aus Überdruβ anderem Bekannten, das nicht als dem
Eigenen gemäβ empfunden wird gesehen wird. (Grosmann, 2001, S.252)
Der Orient stellt für die Dichterin einen Ort dar, der sowohl Stoffe und
Motive aus der biblischen und jüdischen Geschichte, als auch eine Welt, die ein
Gemisch aus arabischen, persischen, griechischen und indischen Bildern
beinhaltet. Zum Teil tauchen Namen und Orte auf, die völlig phantastisch, aber
insbesondere als orientalisch vorgestellt werden.
Else Lasker- Schüler nutzt die reichhaltige Palette der orientalischen
Stereotype, z. B. Sexualität, Grausamkeit, Geschlechterkampf, Verrat, Luxus,
Armut, Kunst, Macht um einen Ort zu entwerfen, in dem weder Historie,
Geographie und Nation genau bestimmbar sind, außer dass sie nicht europäisch
wirken.
Der Prinz von Theben ist im Jahre 1914 in Leipzig (in Erik Ernst
Schwabachs Verlag der Weiβen Bücher) erschienen. Der Schauplatz der
Handlung ist wie in den Nächten ein imaginierter Orient. Der Prinz von Theben
besteht aus elf Erzählungen, die mit dem Untertitel Ein Geschichtenbuch
erschienen ist 9 .

9

Else Lasker-Schüler: Der Prinz von Theben. Ein Geschichtenbuch. In: ders: Der Prinz von
Theben u.a. Prosa, hrsg. von Friedhelm Kemp, Frankfurt am Main 1996. Alle Zitate aus dieser
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Die Geschichten handeln thematisch von Gewalt, Tod und Erotik. Dieser
Geschichtenzyklus, dessen Hintergrund von der Vorahnung eines kommenden
Weltgeschehens beeinflusst ist, ist auch mit der persönlichen Krise von Else
Lasker- Schüler verbunden. Deshalb ist auch der Hauptprotagonist Prinz Jussuf
von Theben nicht nur als eine literarische Selbstimagination, sondern auch als
eine Art von Selbstschutz zu interpretieren.
In einer ihrer seelischen und existenziellen Krise erhebt sie sich zum
Prinzen. Mit dieser Verwandlung und in diesem Kostüm lebt und regiert sie bis
an ihr Lebensende. Die alttestamentarische Figur Jussuf der Traumdeuter und
von seinen Brüdern aus Neid Verkaufte, ist es, den sie für sich selbst erwählt.
Josef oder in diesem Fall Jussuf (islamische Version, in der 12. Sure des Koran
wiedergegeben) ist der zweitjüngste Sohn des Stammvaters der Israeliten Jakob.
Die elf Texte beschreiben Bilder mit außergewöhnlichen Begebenheiten.
Die Vielfalt und reiche Palette an anschaulichen Details und blutigen Szenen
beeindrucken den Leser und es entsteht der Eindruck als besäβen die
Geschichten keine chronologische Folge, sondern seien eher collageartige
Bilder, die jeweils dem Betrachter die Szenen veranschaulichen.
Die Episoden Buch der drei Abigails bestehend aus drei Teilen Abigail I.
, Abigail II. Abigail III. sowie die den folgenden zwei Singa die Mutter des
toten Melechs Abigail III. und Eine Begebenheit aus dem Leben Abigail des
Liebenden sind zusammenhängend zu untersuchen. In diesen Texten wird die
Geschichte der Herrscherdynastie der drei Abigails von Theben dargestellt,
während der dritte Abigail Jussuf der Prinz von Theben ist, nach dem auch das
Geschichtenbuch benannt ist.
Sie kompensiert in ihrer Prosa den persönlichen Wunsch und das eigene
Bedürfnis nach der Teilhabe am Luxus und Ansehen des Adels. Auch dass sie
sich im realen Leben wegen der bürgerlichen Verachtung auf die Seite der
Bohème stellt und sich damit demonstrativ vom Bürgertum abwendet, ist als
Versuch zu sehen, ihre Sehnsucht nach heimatlichem Geborgensein zu
kompensieren. Diese Spaltung vom Bürgertum und der Wunsch auf der Seite
der Regierenden zu sein, fasst Bhabha mit der Feststellung zusammen:
Die Entstehung des sozial und psychisch als authentisch bestätigten
menschlichen Subjekts hängt von der Negation einer ursprünglichen Geschichte
der Erfüllung oder eines imaginären Zusammentreffens zwischen individuellem
Interesse bzw. Instinkt und dem Gemeinwillen ab. Solche binären, aus zwei
Teilen zusammengesetzten Identitäten bilden sich im Rahmen einer Art
narziβtischer Wiederspiegelung des Einen im Anderen, die durch den
psychoanalytischen Prozeβ der Identifikation in der Sprache des Begehrens
Ausgabe werden im Weiteren mit Angabe der Seitenzahl direkt im Text angegeben und abgekürzt
als: PvT. Sieben Geschichten sind zuvor in Zeitschriften veröffentlicht.

153

TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2014

miteinander konfrontiert werden. In diesem Identifikationsprozeβ ist die
Identität nie von vornherein gegebenes und fertiges Produkt; sie ist immer der
problematische Prozeβ des Zugangs zu einem Bild der Totalität. ( Bhabha,2000,
S.75)
Dieser Prozeβ der Identifikation mit Jussuf ist etappenartig dargestellt,
aus diesem Grunde sind die dargestellten Geschichten als keine chronologische
Folge einer Entwicklung, sondern eher als eine aus Eindrücken und Emotionen
zusammengestelltes Bündel von Geschichten zu interpretieren.
In Theben, einem utopischen Ort, lässt sie ihre Wunschträume in
Erfüllung gehen, dort lässt sie ihrer Vision entsprechend die Bewohner leben.
Horst Bienek sieht in der Verwandlung der Dichterin ein Verstecken ihres
Ichs den Urgrund ihrer Existenz (Bienek, 1986,S.110) sowie den Wunsch mehr
zu sein als eine Enkelin des Rabbiners, Tochter eines Bankiers und die spätere
Frau von Herward Walden. In diesen Verwandlungen, Wandlungen oder auch
Kostümierungen kann sie viele Existenzen ausleben. In den von ihr
erschaffenen Gestalten (Prinzessin von Bagdad, Robinson, Malik, Prinz Jussuf,
Indianerin, König David) baut sie sich eine Welt der Inspiration und
Imagination auf.
Die Entstehungsphase des Prinz von Theben ist nicht allein die Zeit um
einen Ausdruck ihrer literarischen Selbstimagination zu finden, sondern sie ist
auch als eine schwere Phase ihres Lebens zu verstehen. Sie leidet unter der
Trennung von ihrem zweiten Ehemann Herwarth Walden und an finanziellen
Nöten. Zu dieser Zeit schreibt sie ihre Anklage gegen ihre Verleger Ich räume
auf! (1925 und diese Jahre (1910- 1914) überlebt sie allein
durch
Spendenaktionen ihrer Künstlerfreunde.
Die frühere Rolle als Prinzessin Tino von Bagdad legt sie 1911/1912 ab
und erhöht sich zum Prinzen Jussuf. Sie übernimmt eine männliche Rolle, die
von vornherein mehr Respekt von ihren Mitspielern verlangt und erhebt den
Prinzen zum zweiten Ich. Bis zum Lebensende, als der Prinz von Theben schon
längst aus ihrem literarischen Schaffen verschwunden ist, trägt sie sein Kostüm
weiter. Sie herrscht weiter in seiner Stadt, regiert sein Volk: ein Prinz, der in
ihren Träumen herrscht und den sie beherrscht.
Das Bild, dass sie sich von Jussuf erschafft, ist anfangs als eine Figur der
Identitätsfindung und der Repräsentation von Autorität zu sehen, die im
Nachhinein sich als eine Ich-Bildung entwickelt. Bhabha beschreibt bei dieser
Identitätsfindung diesen Prozeβ, in dem die Identität nie von vornherein
gegebenes oder fertiges Produkt ist: das Bild als Bezugspunkt zur Identifikation
bezeichnet den Ort einer Ambivalenz. Seine Repräsentation ist immer räumlich
gespalten- es macht etwas präsent, das doch absent- und zeitlich verschoben-
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ist: es ist die Repräsentation einer Zeit, die immer anderswo ist, eine
Wiederholung. ( Bhabha,2000, S. 75.
Der Name des Prinzen ist Jussuf oder Joseph. Joseph aus dem Alten
Testament ist der Verkaufte, der von seinen Brüdern in die Grube geworfen und
danach versklavt wird. Er bewahrt sich trotz verheerender Ereignisse und Nöte
die geniale Fähigkeit Träume zu deuten, die Schattenseiten des Lebens zu
erahnen und zu wissen, dass auf die sieben fetten Jahre die sieben magere
folgen. Diese Fähigkeiten können auch als ein Grund gesehen werden, warum
Else Lasker- Schüler sich als alter ego Jussuf erwählt.
Die ägyptische Stadt Theben ist Jussufs Stadt. Sie stellt das Symbol für
die Zugehörigkeit, die Wurzeln der Dichterin zu ihrem Judentum dar, das nicht
als eine Entgegenstellung zum assimilierten deutschen Judentum aufgefasst
werden soll, sondern als eine Gegenüberstellung verstanden werden muss:
Denn gerade ihre in der jüdischen Religion, im Alten Testament
wurzelnde Gottesfrommheit begriff das Christentum als aus dem Judentum hervorgegangen und wollte es nicht als feindlichen Gegensatz sehen. Wenn sie
sagte: “Es ist schön, Jude zu sein, so ist man ihm treu geblieben und mit ihm
verwachsen”, so liebte und verehrte sie auch, wie sie es ausdrückt, das
Urchristentum des gottgeborenen Juden, war ihr Jesus der edelste Jude.
(Hamburger, 1990, S.82)
Eva M. Schulz-Sander interpretiert die Bilder, die in den Texten evoziert
werden, als Bilder eines seelischen Zustandes, deren Symbolik, dem erfahrenen,
noch nicht sichtbaren inneren Exil eine Authentizität verliehen, die die Risse in
der wirklichen Welt sichtbar werden lassen. (Schulz-Sander, 1994, S.39)
Eine inhaltliche Wiedergabe der Geschichten ist fast unmöglich, da
zumeist eine fortlaufende Geschichte, eine Chronologie oder eine Begebenheit
nicht vorhanden ist. Daher ist hier der Versuch unternommen worden, einen
inhaltlichen Abriss darzustellen und die Bezüge zu verdeutlichen. Die zeitliche
Abfolge ist zumeist nicht in einer verlaufenden Chronologie zu identifizieren,
weil abgeschlossene Abläufe abermals aufgenommen werden. In den
Geschichten, die einen einheitlichen Handlungsstrang aufzeigen, ist der
Versuch unternommen worden, dies zusammenfassend wiederzugeben. Namen,
die wiederholt auftreten und Verwandtschaften andeuten, führen zu
Verwechslungen, wie im Weiteren zu lesen ist.
Den Anfang der ersten Erzählung Der Scheik bildet die Geschichte des
Vaters und das Leben des Urgroßvaters des Scheiks und seine Freundschaft mit
dem jüdischen Sultan Mschattre- Zimt:
Mein Vater hat mir schon so oft die Geschichte aus dem Leben meines
Urgroßvaters erzählt, ich glaube nun, ich habe sie selbst erlebt… Nicht einmal
der Insektenabwehrer durfte hinter dem großen Staußenwedel dem Gespräch
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lauschen, das mein Urgroßvater, der Scheik, allabendlich führte mit seinem
Freund, dem jüdischen Sultan Mschattre-Zimt. (PvT,95)
Die Verortung in den Orient und in die Vergangenheit wird mit diesen
Anfangszeilen eingeleitet, die Authentizität ihrer Geschichte bekräftigt die
Dichterin, in dem sie das Leben ihres Urgroßvaters als wie selbst erlebt
wiedergibt. Der Großvater des Ich- Erzählers ist gastlich und ausgezeichnet
durch eine Wolke, die über seinem Dach schwebt, außerdem eng befreundet mit
dem jüdischen Sultan. Diese Freundschaft ist verbunden mit Spielen, die sie
täglich miteinander spielen, der Genuss von Opium ist die Leidenschaft des
Scheiks. Gesegnet ist der Urgroßvater des Scheiks durch viele Kinder
(dreiundzwanzig), während der Großvater des Protagonisten das jüngste Kind
namens Schû ist. Schû, ein Geschichtenschreiber und Zeichner, der für die
Nachwelt die Diskussion zwischen dem Scheik und dem Sultan, wer der einzige
Gott der Welt wäre: Allah oder Jehova, festhält.
Zeit ihres Lebens hält sich die Dichterin den konventionellen religiösen
Doktrinen fern, auch hier versucht sie dieser Diskussion, welche Religion die
wahre Religion, sei ein Ende zu setzen, indem sie keine endgültige Meinung
aussagen lässt und ihren Urgroßvater als einen mohammedanischen Priester
darstellt.
Der Tod des besten Freundes Mschattre- Zimt löst unendliche Trauer bei
dem Scheik aus, am Grabe spricht er der Zahl seiner Söhne gemäß
dreiundzwanzig hebräische Gebete aus.
Ein Jahr später klopft es geheimnisvoll an der Wand des Palastes, trotz
eindringlicher Suche kann niemand gefunden werden. Nur der Urgroßvater legt
sein Feierkleid an und geht in die unterirdischen Gewölbe, in der die
Königsmumien ruhen. Mschattre- Zimt ist auferstanden von den Toten und der
Urgroßvater muss seinen Freund in den ewigen Frieden zurücksenken. Der Tod
und die danach folgende Wiederauferstehung ist eine oftmals verwendete
Metapher in der Prosa der Dichterin. Der Tod bedeutet kein Ende, sondern eher
ein Erneuerungsprozess des Lebens.
Das Bild, das die Dichterin hier erschafft und zu ihrer Identitätsfindung
und Darstellung dient, ist für Bhabha
ein Beiwerk der zu Autorität und Identität [verhilft]; es darf niemals
mimetisch als die Erscheinung einer Realität gelesen werden. Der der Zugang
zum Bild der Identität ist immer nur möglich in der Negation jeder Auffassung
von Ursprünglichkeit und Fülle; der Prozeβ der Deplazierung und
Differenzierung (Abwesenheit/Anwesenheit, Repräsentation/Wiederholung)
macht es zu einer liminalen Realität. ( Bhabha, 2000, S. 75)
Else Lasker- Schüler vermischt alle religiösen Gebräuche, indem sie die
konventionellen Rituale außer Kraft setzt. Der Scheik, islamischen Ursprungs,
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spricht hebräische Gebete. Allein was zählt, sind nicht die formellen
Disputationen, sondern der Glaube an die Freundschaft, die auch den Tod
überwindend weiterwirkt. Um die Freundschaft und die sonderbare Begebenheit
zu verewigen, werden die Bilder des Urgroßvaters und des Mschattre- Zimt in
die Tore Bagdads eingeschnitten.
In der zweiten Erzählung ist das Leben Tschandraguptas dargestellt. Am
Anfang der Geschichte wird lapidar der sonderbare Brauch vorgestellt, in der
der siebzig Jahre alte Mann von seinem Sohn am frühen Morgen erschlagen
werden soll. Dieses Ereignis wird mit Freudentaumel begrüßt. Der Sohn, der
ebenfalls Tschandragupta heißt, liebt des Melechs Tochter, aus dieser Liebe
wird abermals ein Sohn geboren namens Tschandragupta. Ein Auserwählter, der
von der Gesellschaft als ein Gottesgesandter verstanden wird. Durch Zufall wird
seine wahre Identität erkannt; er wird verhöhnt. Durch den Schutz des
Oberpriesters Schaitan10 wird er gerettet und der Streit geschlichtet.
Die wiederholte Namensgebung Tschandraguptas ist als ein wiederholtes
Zeichen der Vererbung und der Auszeichnung, des Erwähltseins gegenüber
anderen zu verstehen, sowie als der Wunsch auch sich selbst zu verewigen. Die
Dichterin hat in schweren Zeiten diesen Glauben an die Ewigkeit und den
Glauben an sich wahren müssen und dies auch in vielen ihren Werken
ausgesprochen.
Der Text Der Derwisch beschreibt ein Bild von englischen Frauen, von
denen sich die Ich- Figur absondert. Mit der Bezeichnung Verringerung des
Herzen versucht sie die Lieblosigkeit, die in der Welt herrscht, zu beschreiben.
Eine oft wiederkehrende Figur ist der tanzende Derwisch und die
Erwähnung des lammblutenden Rockes Jussuf zeigt auf die bevorstehende
Wandlung und Verwandlung zum Prinzen hin. Es treten englische adlige Frauen
auf, die mit ihren durchsichtigen Kleidern die Kritik der Erzählerin
veranschaulichen. Die Entfremdung zur weiblichen Identifikation ist offen
ausgesprochen.
Die seelische und körperliche Entfernung zur dieser Art von FrauenBilder kann nicht besser ausgesprochen werden, die Dichterin stellt sie entblößt
und fast unbekleidet, also dem sicheren Schutz der Kleidung beraubt dar und
macht sich auch im Weiteren lustig über sie.
Interessant ist die Szene, in der der Tag des Jom‟ aschuras gefeiert wird,
ein Brauch der Alleviten, bei dem im 10. Monat des Muharrem der Tod des
Schwiegersohnes von Mohammed in Erinnerung gerufen wird. Die Andeutung

10

Interessant ist hier die Bezeichnung, weil im Islam “ġeytan” als die Bezeichnung für den
abgefallenen Engel, also Teufel gilt.
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auf das Massaker in Kerbela ist deutlich herauszulesen. 11 Im Vergleich zu den
tanzenden Derwischen, die durch ihren Tanz eine Vereinigung mit Gott
erstreben und eine andere Art der Gottesliebe darstellen, ist die rituelle
Handlung der Selbst-Geißelung der Alleviten jährlich am Todestag des
Schwiegersohns Ali, leichter in Verbindung mit dem blutigen Hintergrund zu
bringen, den die Dichterin darstellen will.12 Dieses Geschehen kommt sehr
deutlichen an folgenden Textauszügen zum Ausdruck:
Auf ihren Eseln reiten die englischen Damen die heiβe Gräberstraβe
bergab am glänzenden Pupillengitter vorbei, der buntbetenden Nacht zu.
Kostbare, allahgeweihte Teppiche fallen von den Dächern der Häuser bis auf
die Steine der Strasse und erwarten die roten Füβe des Feiertages Jom’
aschuras. Der treibt am 10. des Monats Muharram das Blut der Stadt; den
Enkel Mohammeds, der an diesem Tage bei Kerbela getötet wurde, lebendig zu
halten […] Vornehme Araber, Staatsleute, Priester in gestickten Satteln ziehen
auf hochmütigen Pferden vorbei. Unter der Hufe unzähliger Tierbeine werfen
sich unzählige Leiber. Mir klebt das Blut schon schwarz auf den Lippen.
[…](PvT, 104)
Weiter heiβt es:
Wir waren rot über aufspritzendes Grellrot. Wir reiten in einem
Gemälde. Der Nil ist rot gemalt. […] Blumen blühen; in Wasserfalten gehüllt
schwemmt der Nil die verwesten Leiber jenseits weilender Seelen ans Ufer.
(PvT, 107)
Der Brauch, sich selbst blutig zu geißeln ist wiedergegeben, aber in so
gesteigerter Form, dass die Lippen der Geiβler blutig werden. Die englischen
Damen ergötzen sich an den Peitschenhieben der jungen Heiligen. Über alles
und allem sitzt der Derwisch jedoch allahtrunken auf seinem Kamel und trägt
die weiße Taube des Mohammed, welches Licht aus dem Jenseits besitzt als
Auszeichnung. Der Ich- Erzähler hat allein die Möglichkeit sich dem Derwisch
zu nähern und zu berühren. Seine Priorität kann das Ich nicht länger
unterdrücken und erzählt von dem Reichtum der Eltern. Abermals, wie auch in
vielen anderen Texten Else Lasker- Schülers ist wieder die Mutter dargestellt,
die in ihren Händen einbalsamierte Sterne trägt. Der Derwisch tanzt und Nacht
und Tag können in seinem Tanz Ausdruck finden. Ein Blutbad von
ausgehungerten Kindern wird wiedergegeben, das Grauen beim Anblick dieses
Gemetzels bringt den Verlust des Jenseits. Das Ich blickt auf den Nil, in der die
verwesten Leichen an die Ufer stranden. Es ist ein Bild des Blutes und des
Grauens welches folgendermaßen endet:
11

Durch die Darstellung des Massakers in Kerbela ist zu erkennen, dass sich die Dichterin nicht
allein von den Derwischenorden inspirieren lieβ, sondern auch nähere Kenntnisse über die
Alleviten besaβ.
12
Siehe dazu: wikipedia.de.
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Ich erkenne die drei Beduinen an ihrer Schlankheit und den
Edelmohammedaner an seinem Gürtel wieder. Die armseligen, spielenden
Kinder zerstampfte ein tanzender Pferdehuf; es fehlen ihnen die bettelnden
Händchen.- Über Kairo schwebt der Gebetschein des Koran. (PvT, 107)
Es ist nicht eindeutig festzustellen, ob in diesem Text eine negative Sicht
auf den Islam besteht, aber offensichtlich wollte die Dichterin alle Religionen in
Verbindung bringend Differenzen aufheben. Das blutige Ende der Geschichte
kann als eine Geburt gesehen werden, in der die Geburt des lammblutenden
Jussufs13 assoziiert wird. Der Wandel, den das Ich erlebt, ist schmerzvoll und
blutig. Der Wandel von der Prinzessin Tino von Bagdad zu Prinz Jussuf von
Theben ist deshalb mit viel Schmerz, Leid und Blut verwirklicht dargestellt.
Die Erzählung Ein Brief meiner Base Schalome beginnt mit den Zeilen
im Hafen von Konstantinopel liegen goldene Boote- Sterne…(PvT, 107) Der
Bezug zum weltgeschichtlichen Ereignis des Ersten Weltkrieges ist nicht zu
übersehen, denn am Bosporus liegen die Schiffe bereit.
Den physischen Hunger, den die Dichterin auch im realen Leben spüren
musste, zeigt sie in einer Art des Schwebens: Speise und Getränke sind nach ihr
böse. Zeit ihres Lebens lebte die Dichterin maßvoll, manchmal ging sie so weit,
dass sie sich nur von Nüssen und getrocknetem Obst ernährte. Schmal und
zierlich ist sie auch ein Leben lang geblieben.
Die Verbindung ungezügelter Sexualität ist immer assoziativ aus
eurozentrischer Sicht in Verbindung mit dem orientalischen Harem gebracht
worden. Die lokale Beschränkung vieler Frauen auf einen Raum, die
gemeinsam baden, essen und leben, besitzt eine herausragende Stellung
innerhalb der Bilder vom Orient. Diese auf den Harem bezogene Projektionen,
schufen immer die gleichen Bilder: Erotik, Sexualität und Ausschweifungen.
Diesem Bild entzieht sich auch Else Lasker nicht und stellt es nach eigener
Inspiration dar.
Den orientalischen Harem schildert Else Lasker in Ein Brief meiner Base
Schalome als einen Ort, in dem sie den oben angegeben Motiven in bildhafter
Darstellung Gestaltung verleiht: Harem, sexuelle Triebe, das Auspeitschen der
Tante vom Eunuch. Dies wird an folgender Textstelle pointiert zur Schau
getragen:
Meine besessene Tante in der überweiten Brokathose beginnt sich zu
entkleiden; neugierig folgen die anderen Frauen den Belehrungen des
Eunuchen. Ein grosses Bild mit grausamen Bildern bereitet er auf dem Teppich
hin. […]Ich bebe, der Eunuche ergreift eine der vielfältigen Peitschen; in
13

Die Bezeichnung lammblutender Rock Jussufs ist in Verbindung aus der biblischen Geschichte
des Jussufs zu lesen. Dem Vater Jussuf wird von den Brüdern Jussufs das blutüberströmte
Gewand als Beweis seines Todes gebracht, obwohl er an Fernhändler verkauft und versklavt wird.

159

TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2014

Bleikugeln endet jeder Riemen; er wetzt sie einige Male wagerecht in die Luft,
läβt sie dann langsam herab auf den weiten überweiten allerwertesten
Vollmond meiner fiebernden Tante prallen, […]nach allen Seiten hin ihm
zuwendet, mörderisch aufschreiend, kokett die Zähne zeigend. Auf dem Dwan
sitzen ihre Töchter; neidisch entblöβen sie ihre Brüste[…](PvT, 108-109)
Die Geschichte Der Fakir ist eine Erzählung in der Trauer und Angst im
Vordergrund steht. Es handelt sich abermals um einen Brief, der mit der Reise
beginnt, den die Lieblingstöchter des Emirs von Afghanistan antreten.
Schalome, Singale und Lilame, deren Gesichter weiß wie Milch sind, leben in
Luxus und Zeitvertreib. Der Emir ist der Onkel der Ich-Erzählerin und sie
kommt zum ersten Mal an den Hof ihres Onkels. Der Fakir, ein Bruder der
Emirsgattin, dudelt auf einem Schlangensack aus dem die Schlangen heraus
kriechen. Der Fakir, in seiner unheimlichen Art, verursacht Angst, Albträume
und Schrecken unter den Basen und ist finanziell auf die Gunst seiner
Verwandten angewiesen.
Der Fakir, so sehr er auch verabscheuungswürdig dargestellt ist, weckt in
den Frauen Gefühle, die wie pochende Beere, das verbotene Getränk des
Korans (PvT, 110) wirken. Die offen assoziierte Sexualität steht in dieser
Geschichte im Vordergrund. In der ganzen Erzählung ist eine Vorahnung auf
Grauen, Verlassenheit und Schrecken zu erkennen:
Ich schneide meine Adern auf mit meinen gläsernen Spielereien. Der
Palast ist taubstumm, Lilame und Singale sind zwei Götzenbilder. Der Emir von
Afghanistan lässt alle Wälle in den Gegenden der Stadt aufgraben. Leichen
liegen ihrer Erdhemden entblößt auf den Steinen des Friedhofs. Die Luft ist
schauerlich. (PvT, 113)
Die Geschichten Das Buch der drei Abigails (bestehend aus: Abigail der
Erste, Abigail der Zweite, Abigail der Dritte, Singa, die Mutter des toten
Melechs des Dritten, Eine Begebenheit aus dem Leben Abigail des Liebenden)
beginnt mit dem Leben Abigail des Ersten, einem Melech, der ein König des
Lichtes14 ist schon im Mutterleib.
Seine Mutter Diwagatme trägt ihn zwanzig Jahre in ihrem Leib, weil er
sich weigert zur Welt zu kommen. In dem Augenblick, als sie an Umfang so
sehr zunimmt, nicht im Palast bleiben kann und auf den Marktplatz getragen
wird, stirbt sie. Ihr Tod wird durch einen Stoss ihres Sohnes gegen ihre Rippen
ausgelöst und Abigail muss auf die Welt kommen, steigt nackt auf den Thron.
Mit dem Tod Diwagatmes ist auch ein Geheimnis verbunden: Abigail, ihr Sohn,
ist kein Regent, sondern ein Dichter.

14

„König des Lichts“, Hebräisch melech bzw. gemeinsemitisch malk heißt „König“ und „Licht“.
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Durch seine Schönheit und Unberührtheit ist sein Volk so sehr
bezaubert, dass er auf Händen getragen wird. In den jungen Leibern der
thebanischen Mädchen findet er immer wieder Zuflucht, wo er sich nur noch
nach dem Mond (PvT, 116) sehnt. Als eines Tages sein Palast brennt, stirbt er
und mit ihm auch das Geheimnis Diwagatmes.
Die Geschichte Abigails ist in der Forschung immer wieder als das
archaische Ödipus-Geschehen interpretiert worden und Valentine de Rosa
interpretiert es als das Motiv des als Urheimat entbehrten Mutterschoβes, in
dem die künstlerische Kreativität begründet liegt15.
Meines Erachtens ist in dieser Geschichte auch das Bestreben auf eine
Welt gezeigt, in der eine Hoffnung nicht vorhanden ist. Die Dichterin will sich
nicht mit der Außenwelt konfrontieren, der Wunsch, im Leibe der Mutter weiter
zu leben, ist dermaßen stark, dass sie in Abigail dieser Situation Ausdruck
verleiht. In vielen Versen beschreibt die Dichterin den Wunsch die
Geborgenheit, den Schutz und die Liebe im Mutterschoss noch einmal leben zu
dürfen. Als Dichter erwählt, sträubt sich Abigail dieser Auszeichnung zu
genügen und will lieber im Inneren stark sein, erliegt jedoch am Ende der
Geschichte durch einen Brand in seinem Palast, gerade als er sich seiner Kraft
bewusst ist, was auch an folgender Textauszug akzentuiert wird :
Er stand und schritt und lief zum erstenmal auf seinen Füβen, die sonst,
ein verwöhnter König, auf den Schultern seiner Bürger ruhten. Der Palast stand
in wilden Flammen, als Abigail es bemerkte, sich an der Säule des Gebäudes
herabließ, ohnmächtig zusammenbrach und von einer Karawane, die im
Morgendunkel noch träumte, überritten wurde. So endete Abigail, der
Spätgeborene von Theben. (PvT, 116)
Die Dynastie der Abigails wird nicht von dem kinderlosen Abigail,
weitergeführt, sondern von seinem älteren Vetter Simonis, der einen Tag lang
das Land regiert und zu Gunsten seines Bruders Arion- Ichtiosaur, der sich
Abigail der zweite nennt, auf den Thron verzichtet. Im Vergleich zum ersten
Abigail ist er sechzigjährig. Er versucht sein Land zu regieren und erlässt
tiefgreifende Gesetze, die ihn und das Volk in schwierige Situationen bringen:
Der stellte Männer ein, die meisten waren überernährt und kugelrund
gespeist, die auf den Marktplätzen von der Enthaltsamkeit predigten, die dem
verwöhnten Volke im Namen ihres besorgten Melechs einigemale im Monat den
Genuss der Früchte, des Brotes, der Fische und jegliches Vieh verbaten, so,
dass keine Speise übrig blieb und die Leute den Tag über hungern mussten.
(PvT, 117)

15

Valentina Di Rosa, S. 173 .
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Hunger, Armut und Entbehrung führen dazu, dass das Volk gegenüber
Melech16 Hassgefühle entwickelt, aber dies beabsichtigt er auch, denn nach ihm
halten Haβ und Gier und Miβgunst […] ein Volk wach. (PvT, 118)
Entsprungen aus dem Verzicht seines Vorfahrens auf den Thron, regiert
und lebt Abigail der Zweite für und wider das Volke. Er hält sich Lachweiber,
Tränenweiber, einen Grüβer, einen Erklärer für jede Situation, die er nicht
bewältigen möchte. Hohe Intelligenz, Studium von Astronomie und
Mathematik, Disputation mit Gott und der Unterricht seiner Diener und
Dienerinnen sind seine Beschäftigungen, nebenbei adoptiert er die Söhne Adam
und Evas, Kain und Abel, da er nicht an ihre Schuld glaubt. Als die Zeit für
eine Vermählung gereift ist und das Volk einen Thronfolger wünscht und
Unruhe unter seinem Volk beginnt, wendet er sich den Vereinen zu, die er zu
Beginn seiner Regentschaft verbieten ließ. Der Verein der Zebaothknaben, die
jüngsten Brüder Thebens, untersteht nicht unter diesem Verbot. Jussuf ist das
Oberhaupt der Zebaothknaben und ein Prinz.
Jussuf liebt die junge Königin Marjam, die für den König auserwählt ist
und ihn heiraten muss. Um dies zu verhindern, werden Pläne geschmiedet,
Lachweiber und Tränenweiber stellen sich auf die Seite Jussufs und mit der
Hilfe der Zebaothknaben, die die Tränenweiber zum Lachen bringen und die
Lachweiber zum Weinen verleiten, wird die Hochzeitszeremonie zu einem
Desaster. Marjam verlässt gekränkt den Hof. Der Melech stirbt in der
darauffolgenden Nacht durch einen Dolchstoss Jussufs und Jussuf erklärt sich
zum Dritten Abigail.
In der Geschichte vom Zweiten Abigail werden die Voraussetzungen für
die Machtübernahme Jussufs wiedergegeben. Auch diese Episode inszeniert
die Dichterin auf groteske Weise, in der die Zeremonie der Hochzeit, die in der
Verkehrung der Rollen innerhalb der gesellschaftlichen Hierarchie, kritisiert
wird. Lachweiber weinen, Tränenweiber lachen: die Rollen, die der Melech
aufstellt, werden transformiert.
In Abigail dem Dritten wird Jussuf, ein ehemaliger Zebaothknabe, Sohn
des Oberpriesters und seiner schönen Frau Singa, zum König erhoben und
übernimmt das Oberamt des Tempels. Im Vergleich zum zweiten Melech ist
dieser dritte ein Jüngling von siebzehn Jahren, ausgestattet mit den besten
Vorzügen, die auch von anderen anerkannt werden. Der Fürst Marc ben Ruben
von Cana sendet ihm Geschenke, andere Fürsten statten ihm Besuche ab, um
ihm die Ehre zu erweisen. Seine Mutter Singa lässt er in Stein verewigen und
sammelt um sich Tänzerinnen und Tänzer, die für ihn sich die Adern anstechen
lieβen und den Trank ihrer roten Beeren ihrem Liebesherrn in Schalen reichten.
(PvT, 122)
16

Melech bedeutet „König des Lichts“.
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Jussuf möchte alle alten Riten auslöschen. Zu diesem Zweck gründet er
ein Heer aus 25.000 Jünglingen und versucht den Garten Eden zu erobern.
Jedoch wird sein Erfolg von Frauen, betrügerischen Weibchen, die in der
Dämmerung herumschleichen, boykottiert. Aus anfänglich unterdrückten
Unruhen, werden Aufstände und Abigail der Dritte muss von seinen
Zebaothknaben beschützt werden.
Von seinem Volk uneingeschränkt geliebt, wird er lebend zum Mythos.
Als seine Freundesstämme durch sein Verschulden überfallen werden, verurteilt
er sich selbst zum Tode und kann nur durch den Sultan, der ihn bewundert, an
dem Vollzug gehindert werden. Er wird an den Hof des Sultans gerufen und soll
dessen Tochter Leila zur Frau bekommen. Vor den Toren der alten Stadt
versammeln sich die feindlichen blonden Fremden. Abigail rüstet sich auf, geht
feierlich auf den Herrscher des feindlichen Heeres zu und umarmt ihn. So kann
er ohne Blutvergießen Triumph erlangen und sein Ruhm verbreitet sich. Aber
zu viel Ruhm entfernt ihn von seinen Freunden, seiner Frau und er wird einsam.
Abigail der Dritte entwickelt sich zu einem gefürchteten Herrscher und wird
auf einer Jagd tödlich verwundet. Nach seinem Tod errichten die
Zebaothknaben einen Tempel aus seinen Knochen.
In dieser Episode wird die Entwicklung Jussufs von einem auserwählten
Zebaothknaben zu einem Herrscher mit Größenwahn beschrieben. Aller
Diplomatie zum Trotz ist Verlust ständig präsent, der Versuch es allen genehm
zu machen und dabei auch glücklich zu sein, scheitert immer wieder. Ausübung
von Macht und Trennung von den Allerliebsten ist verbunden mit den
gesellschaftlichen Konventionen und mit Einsamkeit.
Theben ist für Jussuf ein Ort der völligen Erfüllung, in der er Ruhm und
Anerkennung erlangt. In der Entwicklung von Prinzessin Tino zum Prinzen
Jussuf ist symbolisch der Machtzuwachs dargestellt, da er/ sie sich selbst zum
Prinzen erhebt und nicht auf die Fürsprache eines Mentors (Peter Hille)
angewiesen ist.
In Prinz von Theben stellt Else Lasker- Schüler Jussuf als einen
Nachkommen einer autonomen orientalischen Dynastie dar, in der er sich von
königlicher Abstammung fühlen kann.
Die Figur des Jussuf entsteht, so Peter von Matt,
in dem Moment, als das definierte Ich sich als eine trügerische Gröβe
erlebt, ein Gebilde aus fremden Projektionen, ein Produkt der andern und also
im Käfig der andern gefangen. Die Auf1ösung dieses Käfigs ist die Auf1ösung
der Person im Hinschlaf. Gerade weil der schöpferische Zustand so radikal ist
und das Innerste erfaβt, ermöglicht er auch die Verwandlung in eine andere
Gestalt, eine Gestalt von kühner, königlicher Androgynie. (Matt, 1997, S.13)
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Weiterhin beschreibt Matt, dass Jussuf gestaltgewordenes Nirwana ist,
aus dem die Möglichkeit der Einkehr, auch der Heimkehr in die
Gottesbegegnung ermöglicht wird. Durch diese Gottesbegegnung ist der Sprung
aus Hunger und Not, in der er sich befindet, möglich. Denn Jussuf ist immer
zuhause. Und als Jussuf ist die Dichterin immer in ihrer Heimat. (Matt, 1997,
S.13)
Die Episode Singa, die Mutter des toten Melechs des Dritten beschreibt
Singas Schmerz nach dem Tode ihres Sohnes. Auch hier ist die wiederholt
verwendete Metapher der Mumie zu sehen. Drei Jahre lang trauert Singa um
den Sohn, um den heiβen Psalm der Liebe zu hören, jedoch vergeblich. Jeder
verwandelt sich in ihren Sohn, mal sind es die Zebaothknaben, die die Züge
Abigails annehmen, dann sind es die Lippen der Prinzessinnen, die sich in seine
Lippen wandeln oder selbst die Hände von Singa ähneln den Händen ihres
Sohnes. Verzweifelt macht sie sich auf die Suche nach der Quelle des
Zauberpsalms, bis eine Händlerin ihr von ihrem Sohn mit den großen Ohren
erzählt, der alles hören könne und auch wisse, von wo der sehnsüchtige Gesang
kommt.
Daraufhin werden alle Töchter des Adels eingeladen und die anmutigste
soll heiraten. Sie begeht jedoch Selbstmord und alle anderen Frauen weigern
sich zu gehorchen. Singa schminkt sich, behängt sich mit wertvollem Schmuck
und geht zum Tempel, den sie zerzaust, an den Gliedern zerfressen und mit
zerfetzten Kleidern verlässt. Danach herrscht friedhöfliche Stille in der Stadt
und die Geschichte des Dritten Abigail endet traurig, dessen Liebe so viele
Opfer forderte. (PvT, 128)
Die letzte Geschichte, Die Kreuzfahrer, kann als eine separate,
abschließende Episode gesehen werden. Die christenfeindliche Stimmung ist
von Anfang an zu lesen. Durch die Ankunft der Kreuzfahrer ist die heilige Stadt
Jerusalem in Aufruhr und Sünde überwuchert die Stadt. Die negative
Einstellung zur Blondheit und Blauäugigkeit ist wiederholt betont vorzufinden.
Alles, was Europäisches assoziiert, ist negativ, die Jussufs -Gestalt abstrahiert
sich und beansprucht die orientalische Seite. Jussuf trägt das heilige Kriegskleid
seiner Heimat, im Gürtel den Dolch, der ist gebogen und unentwendbar, wie die
Mondsichel. (PvT, 129)
Die letzte Geschichte kann als ein Abschied und eine Abrundung des
ganzen Geschichtenzyklus angesehen werden. Im Text gibt die Dichterin ihren
negativen Gefühlen gegenüber dem Christentum, dargestellt an den
Kreuzfahrern, Ausdruck. Die Dichterin geht in ihrer Abneigung so weit, dass
sie das Wort Christenhunde verwendet. Während in der ersten Geschichte ein
Neubeginn, eine Wiedergeburt trotz Mumien-Sein gesehen werden kann, ist
hier die Entwicklung abgeschlossen, das Ich in der Erzählung hat sein Werden
abgeschlossen und will durch die aufkommende Kriegsstimmung alles
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bereinigen. Die Projektion des Negativen ist verlagert auf das Christentum, das
viele Male betont wird. Der Wunsch, dem Vater nahe zu sein, wird in dem
Augenblick ausgesprochen, in dem die Regeneration stattfindet. Der Ort dieser
Regeneration oder Heilung ist ihr die Familie (hier ist es der Vater). Das Ich
geht in die Schlacht und kommt als Sieger heim, umjubelt und hoch auf den
Schultern getragen, lässt es sich begeistern. Die Auszeichnung des
Auserwähltseins ist hier mit dem Geist Allah, der über das Ich gekommen ist,
dargestellt. Die innere Nähe zum Islam ist bis zum Schluss präsent.
In Jussuf balanciert die Dichterin ihr Kind-Sein und Erwachsen-Sein und
ihr Leben zwischen einem Traumspiel und Alltagsernst aus. In diesem Prozess
zwischen fortlaufender Spaltung, d.h. dem erdichteten Ich und dem sozialen
Ich, konstituiert sich aber auch die Krise der persönlichen Gespaltenheit ein.
Nach Judith Kuckart taucht das Motiv der Ich-Spaltung im Prinz von Theben
zum ersten Mal auf. Nach ihr sind Leben und Schreiben, Kunstfigur als
Schutzfolie über der realen Frau - verschleiertes Versagen und Ungenügen an
der Realität-, drängen im glücklosen Streben nach Ich-Findung. (Kuckart,
1985, S.26)
Jussuf, als eine Inkarnation des künstlerischen Adels und als positives
Gegenbild zum Erb- und Geldadel kreiert, herrscht in einem Reich der
Romantisierung und Poetisierung des Lebens. Else Lasker- Schüler erhebt den
Träumedeuter des Pharao nicht allein in eine dichterische Figur, sondern
verwandelt sich selbst in ihn. So verortet sie ihren Orient in eine alte
Königsstadt, ihr ‛buntes Theben’.
Bhabhas Feststellung zur Identitätsfindung ist auch zutreffend auf Else
Lasker- Schüler:
Wieder ist es
das Verlangen nach Anerkennung, nach einem
„Anderswo“ und einem „Anderen“, das die Erfahrung von Geschichte über die
instrumentale Gegebenheit hinaus trägt. Wieder ist es der – in den kulturellen
Zwischenräumen entstehende- Raum der Intervention, der kreative Erfindung in
die Existenz einführt. Und ein letztes Mal gibt es eine Rückkehr zur konkreten
Realisierung von Identität in der Iteration, zur Neuschaffung des Selbst in einer
Welt des Fortschreitens […]( Homi K. Bhabba, 1997, S. 134)
Else Lasker– Schüler schafft in ihrem fiktiven Orient einen
Zwischenraum, in dem sie ihre kulturellen, religiösen, menschlichen,
gesellschaftlichen Ansichten über Hierarchie, Macht, Familie, Ehe, Leben und
Lieben darstellt. Der Orient stellt einen Grenzbereich zwischen Alltagsleben
und Utopie dar, die sie überschreitet und danach zu sich selbst gelangen kann.
In der Gestalt Jussuf, der als Sprachrohr der Dichterin zu sehen ist, verarbeitet
sie Hassgefühle, Furcht vor Hunger und Gewalt, Liebesgefühle und sexuelle
Praktiken. Für diese reichhaltigen Gefühlswandlungen bietet ihr der Orient eine
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Gestaltungsfläche, da hierfür der europäische Raum für sie nicht in Betracht
kommen kann.
Ihre Heimatlosigkeit, ihre Suche nach dem Gott ihres Glaubens, ihre IchFindung, ihre heimlichsten Ängste, Hoffnungen und Wünsche verarbeitet die
Dichterin in den Geschichten von Jussuf. Die Zeiten seelischer Tiefe,
emotionaler Verzweiflungen und physischer Nöte überbrückt sie in dem von ihr
erschaffenen ‛dritten Raum‟, in der sie die Wirklichkeit ins Gegenteil wendet
und dort wiederaufleben kann.
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GAZETELERDEKĠ KADIN CĠNAYETLERĠ HABERLERĠNĠN
GÖRSEL ÖZELLĠKLERĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ
Ahmet ĠMANÇER
Fatih YELMEN
ÖZET
Olayların ve vakaların; insan hayatındaki etkilerinin önem derecesi
değiĢkenlik göstermektedir. Bu değiĢkenliğin nedeni, insanların sahip olduğu
çeĢitli hassasiyetlerdir. Toplumsal düzeydeki hassasiyetlerde kolektif bir bilinç
taĢıyan insan; söz konusu toplum, parçacıklara bölündüğünde ise bilincini
bireysel tecrübelerinden faydalanarak oluĢturmaktadır. Bu yönüyle birey ve
toplum arasında aktif ve çok katmanlı bir iliĢki söz konusudur. Gazete ve dergi
gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü (TDK) olarak tanımlanan
basın ise bu iliĢkinin Ģekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bunun nedeni,
basının enformatik yönünün çok güçlü olması dolayısıyla insana toplumsal
biliĢi oluĢturma konusunda büyük bir olanak sağlamasıdır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın Cinayetleri, Medya

VISUAL CHARACTERISTICS OF FEMALE HOMICIDE
REPRESENTATIONS IN NEWSPAPERS: CASE OF TURKEY
ABSTRACT
The important degree of the effects of cases and events in human‟s life
are variable. This variation is based on the sensibilities of the people.
Humanbeings, as carrying a collective consciousness on social sensibilities,
build their consciousness on individual experiences. Thus, there is an active
and multi-layered relationship between society and individual. Printed media
described as all kinds of periodical publications like newspapers and
magazines, has a major role in shaping this relationship. Therefore the
informative aspect of the media is so powerful in manipulating a social
consciousness.
Keywords: Female Homicide and Printed Media
Erol Mutlu, toplumsal biliĢi; insanları ve onların yarattığı ya da neden
olduğu toplumsal olayları ve iliĢkileri sınıflandırmaya ve açıklamaya olanak
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veren biliĢsel süreçler olarak tanımlar. Bu anlamda gazeteler, yazılı metnin yanı
sıra fotoğrafı da kullanarak söz konusu biliĢsel sürecin en etkin Ģekilde
iĢlemesine destek verir (Mutlu, 2012:368). 2004 yılında Hp Ģirketinin yaptığı
bir araĢtırma, kiĢilerin duyduklarının %10‟unu, okuduklarının %20'sini,
gördüklerinin ve yaptıklarının %80‟ini hatırladıklarını göstermiĢtir. Bu
araĢtırmadan, fotoğraf ile desteklenmiĢ bir haberin çok daha akılda kalıcı
olabileceği anlaĢılır. Kadın cinayetlerinin gazetelerdeki görsel sunumları ile
ilgili bu çalıĢmamızda, görselliğin söz konusu haberlerde hangi biçimlerde yer
aldığı, geçmiĢteki örneklerin üzerinden tartıĢılmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın
amacı, istatistiki bir veri sunumundan ziyade, konu ile ilgili farklı sunum
biçimlerinin bulunduğunun anlatılmasıdır.
Haberlerin ve fotoğrafların çözümlenmesi esnasında göstergebilimden ve
içerik analizinden faydalanılmıĢtır.
Ġnsanların
bilgilenme
süreci
değerlendirildiğinde,
ihtiyaçlar
doğrultusunda
çeĢitli
kaynaklardan
yararlanıldığı bilinmektedir. Bunlardan yazılı basının içinde en aktif olanı
günlük gazetelerdir. Hayatın akıĢıyla doğru orantılı olarak pek çok
enformasyon, topluma gazeteler aracılığıyla ulaĢtırılır. Mizanpaj tarzları farklı
olmakla beraber çoğunlukla gazetelerin birbirine benzer görsel özellikleri
bulunmaktadır. Örneğin ulusal ölçekli bütün gazetelerde, yazılı metin ve
fotoğraf kullanılmaktadır ancak fotoğraf metin iliĢkileri gerek boyut gerekse
mizanpaj açısından farklılık gösterebilmektedir.
Burada ki önemli nokta bir olayın haber olarak değerlendirilmesi için
gerekli niteliklerin neler olduğudur. Habere iliĢkin olarak Türk Dil Kurumu ''bir
olay, bir olgu üzerine iletiĢim veya yayın organlarıyla verilen, edinilen bilgi,
salık'' tanımlamalarını yapmaktadır. Oya Tokgöz ise gazetecilikteki haberin;
“olayın veya olayların hikayesi veya özeti” (Tokgöz, 1981:51) Ģeklinde
tanımlanageldiğini belirtmektedir. AnlaĢılacağı üzere haberin tanımındaki kilit
noktalardan biri “olay” kavramıdır. Bu kavramın çerçevesini çizen Ģey ise
gerçekleĢen bir durumun varlığı ve bu durumun ilgi çekebilecek niteliğe sahip
olması gerektiğidir. Öyleyse bir durumun olay olmasının hemen ardından o
olayın ilgi çeken yanının belirlenmesi, olay kavramını Ģekillendirecektir. Bu
anlamda örneğin bir ölüm haberinin olay açısından gazetede yer alabilmesi için
içeriğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.
ÜÇÜNCÜ SAYFA CĠNAYETLERĠ
Gündelik hayatta çevremizde çeĢitli ölümler gerçekleĢmektedir ancak
bunların hepsi gazete sayfalarında yer almamaktadır. Bunun nedeni elbette söz
konusu ölümlerin önemsiz oluĢundan kaynaklanmaz ancak gazetenin toplumsal
bir yayın olduğu düĢünüldüğünde; toplumun ilgisini çekebilecek niteliklerin,
bahsi geçen ölümün içeriğinde bulunması gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. Bu
yönüyle her ölüm, geride kalanlar ve özellikle de ölenin yakınları için trajik bir
durumdur ancak toplumsal açıdan gazeteler aracılığıyla sunulan her ölüm trajik
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olmasının yanında seyirlik bir durumu da barındırır. Thomas de Quincey,
yaĢanan bir felaket olayıyla ilgili olarak, insanın bir kez üzüntü borcunu
ödedikten sonra, kaçınılmaz biçimde ve hiç çekinmeksizin, yaĢanan olayı sanki
bir sahne gösterisiymiĢçesine seyretmeye baĢladığından bahseder (De Quincey,
2007:87-88).
Gazetelerin üçüncü sayfalarında yer alan bu tür haberler, ölüme karĢı bir
saygı duruĢundan çok ibretlik görsel bombardıman biçiminde sunulmaktadır.
Bunun nedeni, seyirlik bir olayın aynı zamanda pragmatik bir yönünün de
olmasıdır.
De Quincey, yine gazete okuyan bir kısım yaĢlı kadından bahsederken,
onları kuru kalabalık olarak niteler ve onların yeterince kanlı olduktan sonra
herĢeyden hoĢlandıklarını belirtir (De Quincey, 2007:145).
EFSANELEġMĠġ ÜÇÜNCÜ SAYFA FOTOĞRAFÇILARI
Gazetelerde yayınlanan cinayet fotoğrafları konusunda, tüm dünyanın
kabul ettiği bir isim, Weegee her türlü ölüm ve felaket haberlerinin fotoğrafçısı
olarak anılmaktadır. “Weegee olarak bilinen Usher Felling 12 Haziran 1899‟da
Avusturya‟nın Ģu anda Ukrayna‟ya bağlı olan Zolochiv köyünde doğmuĢtur. 10
yaĢındayken annesi ve üç kardeĢiyle New York‟a; onların yol parasını
biriktirmek için daha önceden oraya giden babasının yanına gitti. “Dünyanın en
güzel yeri” dediği Ellis Island‟daki göçmen bürosundaki memur, Usher olan
adını Arthur olarak değiĢtirdi (Talmey, 1997).”
Arthur Felling yoksul bir çocukluk geçirdi. 1924‟te Acme
Newspictures‟da karanlık oda teknisyeni olarak çalıĢmaya baĢladı. Burada tek
odası olan bir yerde zor Ģartlar altında yaĢamak zorunda kaldı. 1935‟te
Acme‟den ayrıldı ve serbest fotoğrafçılık yapmaya baĢladı. Gerçek kariyerine
de bu dönemde ulaĢtı.
Manhattan‟daki polis teĢkilatından edindiği arkadaĢı sayesinde, polis
telsizlerinden aldığı haberlere göre olay yerine polisten önce ulaĢma fırsatını ele
geçirmiĢti. Bu sayede diğer fotoğrafçıların sahip olmadığı bir ayrıcalığa sahip
olmuĢtu. Ancak asıl ayrıcalığa 1938 yılında arabasına polis radyosu kurmak için
aldığı yasal izinle sahip olmuĢtu.
Bu izin sayesinde diğer gazeteleri atlatarak olay yerine polisten önce
gidiyor ve sahneyi etkili kılmak için, Rembrandt ıĢığı oluĢturan sert flaĢ ıĢığını
kullanarak doygun siyah ve beyazların var olduğu, kahramanlarının
gerçekliğinden dolayı romantik bir yanı da olan photo-noir (kara fotoğraf)
görüntülerini elde ediyordu. Weegee adı da “Quija Tahtası” denen bir çeĢit ruh
çağırma tahtasının fonetik benzerliğinden dolayı kendisine verilmiĢti. Çünkü
olay yerine herkesten önce gidiyordu ve insanlar bunu her seferinde nasıl
yaptığına anlam veremiyorlardı. Sanatçı 1968 yılında hayatını kaybetmiĢtir.
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Weegee

Weegee
Weegee'nin örnek fotoğraflarında ölümün cinayet Ģeklindeki sunumu
görülmektedir. Bilindiği gibi cinayet ile doğal ölüm arasında hem biçimsel hem
de içeriksel farklar vardır dolayısıyla da herhangi bir izleyicinin gazetedeki
doğal bir ölüm haberini ve onun fotoğrafını algılayıĢı ile bir cinayete dair ölüm
haberini ve fotoğrafını algılayıĢı arasında da kavramsal düzeyde farklılıklar
vardır. Bununla birlikte cinayetten cinayete de farklılıklar vardır. Bu bağlamda
bütün yorumları Ģekillendiren cinayetin türü ve toplumsal açıdan görsel bir
enformasyon da sunan, o cinayete ait fotoğraflardır.
Gazetelerdeki cinayet görsellerinin sunumundaki diğer önemli bir isim de
Sicilya'lı fotoğrafçı Letizia Battaglia'dır. Fotoğrafçı sıklıkla mafya cinayetlerini
görüntüleyerek adını duyurmuĢtur. 1970'lerden 1990 yılına kadar Palermo'daki
L'Ora gazetesinde çalıĢan fotoğrafçı, mafya cinayetleri konusunda oldukça fazla
sayıda fotoğraf çekmiĢtir öyle ki bazen günde dört beĢ cinayeti fotoğraflamıĢtır.
ÇalıĢmalarının yayınlandığı kitabında, bu kadar çok cinayet fotoğrafının
adeta bir kan arĢivine dönüĢtüğünü belirtmiĢtir. Battaglia, Weegee'den farklı
olarak cinayetlerin iĢlendiği yerleri estetik bir yorumla görüntülemiĢtir.
Böylelikle de zaten yeterince dramatik olan bu sahneler daha da trajik bir hal
almıĢtır.
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Letizia Battaglia
Weegee'nin münferit olaylara bağlı cinayetlerin görsellerinin toplumsal
açıdan oluĢturduğu etki ile Battaglia'nın mafya cinayeti fotoğraflarının
gazetelerde boy göstermesinin toplumsal etkisi aynı değildir. Prof.Dr. Enver
Özkalp'e göre, ''Ģiddetle ilgili suçlar, her an öldürülme kaygısı veya saldırıya
uğrama korkusu yaratmaktadır. Ancak, bu tür suçlarda insanlar çoğunlukla
kendilerini tanıyan, herhangi bir biçimde iliĢkili olan, hatta bir akrabası
tarafından öldürülmektedir'' (Özkalp, 2000:463) Bu açıdan münferit cinayetlerin
fotoğrafları daha çok bireysel savunma mekanizmalarını harekete geçirme
yönünde bir etki bırakmaktadır. Oysa Battaglia'nın mafya cinayetlerinin
fotoğrafları örgütsel bir olayın varlığını düĢündürmektedir.

Letizia Battaglia
Mafyanın yasa dıĢılığı devlet otoritesine karĢı çıkmakla eĢ değerdir ve bu
açıdan gazete sayfalarındaki cinayet fotoğrafları mafyanın suç konusundaki
reklamıdır. Devlet açısından bireysel suçlarla baĢ etmek örgütsel suçlarla baĢ
etmekten daha kolaydır. O nedenle cinayet haberlerinin görsel içeriği iki cinayet
arasındaki bireysel ve toplumsal algılayıĢ biçimini etkilemektedir. Bunun
yanında Battaglia‟nın fotoğraflarındaki mafya cinayetlerinin maktul olarak
muhataptarının çoğu erkek iken Weegee‟nin fotoğraflarındaki olayların
çeĢitliliğinden ötürü hem kadın hem de erkek kurbanlar görülmektedir.
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CĠNAYETĠN CĠNSĠYETĠ OLUR MU?
Bir insanın öldürülmesi meselesinde, temel nokta yaĢamın son bulmasıdır
ve yaĢama hakkı da cinsiyete göre değiĢmemektedir. Bu yüzden cinayetin
maktulü açısından cinsiyetin bir önemi yoktur. Bununla birlikte, mafya
cinayetlerinde olduğu gibi sistematik biçimde yalnızca belli kurbanlar
seçiliyorsa ve bu tür cinayetler artıĢ gösteriyorsa iĢte o zaman cinayetin cinsiyeti
oluĢmaya baĢlar çünkü katiller ve özellikle mafya hesaplaĢmaları noktasında
erkeklerin yasa dıĢı olaylara karıĢması daha sık rastlanan bir durumdur.
Örneğin “1992-2001 arası için Hollanda‟daki veriler, katillerin yüzde
91‟inin ve kurbanlarının yüzde 71‟inin erkek olduğunu, öldürmelerin yüzde
35‟inin yakın iliĢki cinayetleri kapsamına girdiğini ortaya koymuĢtur” (Thome
ve Birkel‟den (2007) (aktaran Spierenburg, 2010:328). Türkiye‟deki kadın
cinayetleri de bu tür olaylardandır. Tarihleri, yerleri ve kurbanları değiĢmekle
birlikte ortak bir Ģekilde öldürülenlerin tamamının kadın oluĢu ve cinayeti
iĢleyenlerin erkek oluĢu, üstelik bu erkeklerin öldürülen kadınlarla resmi veya
gayriresmi bir iliĢki içinde olmaları Ģiddetin cinayete; cinayetin de cinsiyete
yönelik bir Ģekilde sonuçlandığını göstermektedir.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu‟nun gazete haberlerinden
elde ettikleri son beĢ yıldaki verilerine göre, beĢ bine yakın kadın cinayete
kurban gitmiĢtir. 2012 yılında ise ikiyüzonbeĢ kadın cinayete kurban gitmiĢtir.
Bu haberlerin, bir olay olarak yaĢanması ve gazetelerde yer alması elbette çok
acıdır ancak öte yandan yayınlanan haberlerin toplumsal bilinci oluĢturmak
açısından oldukça faydalı olduğu da baĢka bir gerçektir.
ġiddete uğrayan kadınların sessiz kalmaması gerektiği, aksi takdirde
benzer bir sonun kendilerini de beklediği yönündeki düĢünce, gazetedeki
haberler aracılığıyla kadınlara ulaĢtırılmaktadır. Aynı zamanda, kurulan çeĢitli
dernekler ve platformlar da bu konuda daha etkili yasal düzenlemeler
yapılmasına önayak olmuĢlardır.
CĠNAYETLERE DAĠR GÖRSELLERĠN GAZETELERDEKĠ SUNUM
BĠÇĠMLERĠ
Bir olayın yazılı tasviri, o olayın zihindeki temsili ile
tamamlanabilmektedir ki edebi eserler ekseriyetle buna göre oluĢturulmaktadır.
Burada, okuyucunun, diğer bir deyiĢle alımlayanın hayal gücü ve dünyası
devreye girmektedir. Yazarın dünyası veya gerçeği, okurun-alımyanın- dünyası
veya gerçeğiyle buluĢur ve bu etkileĢim edebiyatın yazar ve okur iliĢkisi içinde
gerçekleĢir. Gazetelerdeki haber metinlerinde de edebiyatta olduğu gibi bir
okur-alımlayan- kitlesi vardır ve olaylar tasvire dayanan bir yapıda aktarılır
ancak buna ek olarak haber metnine iliĢkin görsel unsurlar da kullanılabilir.
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Bu noktada ise, -söz konusu görsel unsurun fotoğraf olduğu kabul
edilerek- haber ile birlikte verilen fotoğrafın, haberin içeriğine uygun olması
zaruriyeti bulunmaktadır çünkü söz konusu olayın gerçeklikle olan iliĢkisi
edebiyattakinden farklıdır. Bir gazete haberindeki olayın edebiyattaki kurmaca
etkiden yalıtılmıĢ hatta yaĢanılmıĢ bir özelliği vardır, yani okur-alımlayanolayı ve ona dair fotoğrafı zihninde kolaylıkla ve uyumlu bir biçimde
birleĢtirebilmelidir. Bunun aksinin gerçekleĢmesi halinde gazete, fotoğrafın
veya metnin içeriğine bağlı olarak oluĢan hatalarda hukuki olarak sorumludur
çünkü söz konusu olaylar cinayettir ve her biri oldukça hassas hukuki süreçlere
sahiptir.
Türkiye‟de son bir yılda gazetelerdeki kadın cinayeti haberlerinin görsel
sunum biçimleri çeĢitlilik göstermektedir. Kimi cinayet haberine ait görseller,
gerçekleĢmiĢ olayın içeriği ile bir ilgiye sahipken, kimi haberde de katilin ve
maktulün eski birer vesikalık fotoğrafı kullanılmaktadır.
Örneğin Hürriyet gazetesinin 2 haziran 2012 tarihli haberine göre,
Ankara‟da 62 yaĢındaki Kadir Aygül, üç yıl önce boĢandığı ve sürekli tehdit
ettiği için polis korumasına alınan eski eĢini ve araya giren kızını baltayla
parçalayarak öldürmüĢtür.

Sibel Aygül Cinayeti
Cinayete iliĢkin kullanılan fotoğrafta ise bir tabutun taĢındığı
görülmektedir. Bunun dıĢında vahĢetin detaylarına dair herhangi bir görsel
bulunmamaktadır. Kocası tarafından öldürülen Zeynep Ece‟nin haberinde
kullanılan görsel de, benzer Ģekilde tabutun taĢınması esnasında çekilmiĢtir.
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Zeynep Ece Cinayeti
Sıklıkla afiĢ çalıĢmalarında rastlanan kolaj tekniğine de, bu tür haberlerin
sunumunda rastlanılmaktadır. Bilindiği üzere bu teknikte, konuyu veya olayı
anlatan farklı birkaç unsur bir tasarım Ģeklinde aynı anda kullanılır. Gazetelerde
de mizanpajın elverdiği ölçüde bu teknik kullanılmaktadır.

Hülya Gençoğlu Cinayeti
Çorum'da 35 yaĢındaki Ġrfan A.‟nın arkadaĢlık isteğini kabul etmeyen 2
çocuk annesi Hülya Gençoğlu'nun yol artasında sırtından ve göğsünden
tabancayla vurularak öldürülmesi haberinde olduğu gibi, fotoğrafta olay
yerinden bir kesit olaya ait diğer görsellerle birlikte sunulmuĢtur.
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Sema Ünlübay ve Zeynep Gökçe cinayetlerinde de kolaj tekniği
kullanılmıĢtır ancak burada farklı olarak olay yerinin fotoğrafları vahĢetin
boyutuna dair ipuçları vermektedir. 7 Ocak 2012 tarihli Posta gazetesinin
haberine göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yalnız yaĢayan tıbbi genetik
uzmanı 42 yaĢındaki Dr. Sema Ünlübay, villasında bıçaklanarak öldürülmüĢtür.
Bıçaklanarak öldürülmenin zihinde oluĢturduğu görsel varyasyonlar; bireyin
daha önceden edindiği bir tecrübesi yoksa eğer, bıçaklanmanın fiziki olarak
gerçekleĢmesine dair tanımlamadan ibarettir. Oysa gazetedeki haberde, olaya ait
fotoğraflarda, bu olayın gerçekleĢmesine dair görsel enformasyon tüm
çıplaklığıyla verilmiĢtir.

Sema Ünlübay Cinayeti
Zeynep Gökçe cinayetinde ise, duvara bulaĢmıĢ kan izleri ve odanın
dağınıklığı olayın haber boyutundaki tasvirini görsel açıdan güçlendirmektedir.
Duvardaki “ihanet” yazısı da cinayetin nedenine dair bir enformasyonu
aktarmaktadır ancak elbette olayın içeriği açısından kesin olmayan bir ifadenin
toplumsal algı bağlamındaki ifĢası, haberin okuyucuyu netleĢmemiĢ bir rotaya
yönlendirme riskini taĢımaktadır.
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Zeynep Gökçe Cinayeti

Zeynep Gökçe Cinayeti
Bazı durumlarda ise cinayetin içeriğine dair bir imge haberin görsel
yanını ifade eder. Saat 02.00 sıralarında internette okey oynayan eĢi Nurcan
Özcan ile tartıĢan Ġhsan Özcan, kendisini aldattığını düĢündüğü eĢi Nurcan
Özcan‟ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etmiĢtir. Bu olayın haberinde
kullanılan fotoğraf, sanal ortamda oynanan okey oyununun imgesidir.
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Nurcan Özcan Cinayeti
Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülay Çatuk‟un haberinde de
bahsedilen türde bir görsel ifadeye baĢvurulmuĢtur. Hürriyet gazetesinin
haberine göre en az elli yerinden bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi kadın
hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmiĢtir.
Bu haberin görselinde de okurun, habere ait görsellerle bir iliĢki içine
girmesi istenmiĢtir. Gülay Çatuk‟un fotoğrafı ve cinayet aleti olan bıçak ikili bir
sunumla verilmiĢtir. Böylelikle okurun zihni, kendi görselleriyle cinayet
sahnesini biçimlendirmektedir.

Gülay Çatuk Cinayeti
SONUÇ YERĠNE : FOTOĞRAFÇININ VE EDĠTÖRÜN KARAR ANI
Bir fotoğrafçının deklanĢöre basma anı, çok basit gibi görünen ama
aslında karmaĢık bir yapıya sahip olan bir andır. Magnum Fotoğraf Ajansı‟nın
kurucularından Henri Cartier Bresson bu anı, “decisive moment” yani “karar
anı” olarak adlandırmıĢtır. Buna göre Bresson, fotoğraf çekmeyi, „aynı anda
beynin, gözün ve kalbin bir olayı hedeflemesi‟ olarak formülize etmiĢtir (Maga
2006: 9).
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Karar anı tanımlaması, söz konusu basın fotoğrafları olduğunda nihayi
sürecini sadece fotoğrafçının habere dair fotoğrafı çekmesiyle anlam bulmaz.
Onun dıĢında, bu sürece noktayı koyan baĢka bir unsur gazetenin yazı iĢleri
müdürü ya da editörü de devreye girer. Bu noktada ise, “fotoğrafın konusu ne
olursa olsun, önemli bir tek Ģey vardır: Foto muhabiri ve yazı iĢleri
sorumlusunun gazetenin okunabilirlik oranını arttırmaya çalıĢmaları”(Gezgin,
1994:37). Bu bağlamda karar anı, basında hem fotoğrafçının hem de yazı
iĢlerinin ya da editörün ortak bir kararıdır.
Kadın cinayetleri haberleri ile ilgili olarak da editörlerin kararları
sonucunda, daha önce bahsedilen sunum biçimlerinden farklı olarak kiĢilerin
yüzlerinin tam olarak verilmemesi veya olayı yaĢayan kiĢilerin geçmiĢe ait bir
fotoğraflarının kullanılması yöntemini kullandıkları görülmektedir.

Saliha Karakaya Cinayeti
Uğur Karakaya, tartıĢtığı eĢini öldürdükten sonra intihar etmiĢtir. Artık
hayatta olmayan iki insanın geçmiĢine dair bir fotoğraflarının cinayet haberinde
kullanılması, okur açısından geçmiĢ ve olayın yaĢandığı bugün arasında bir bağ
oluĢturmaktadır ancak bu bağ bir çeĢit paradoks da oluĢturmaktadır. Bunun
nedeni olayın içeriğindeki acıklı sonun görsel destekleyicisi bir imgenin
yokluğundan kaynaklanmaktadır. Daha önceki haber örnekleri hatırlandığında,
olayı yaĢayanların kimliğine dair bir vesikalık fotoğrafın, olay yerine ait bir
fotoğrafın veya olayın içeriğine ait bir fotoğrafın kullanıldığı görülecektir.
Saliha Karakaya cinayetinde ise, çiftin geçmiĢlerine ait mutlu bir anın fotoğrafı
kullanılmıĢtır dolayısıyla cinayet algısının görsel uzantısı bir anda geçmiĢin
mutlu tablosuyla bloke edilmiĢtir.
Kimliğin ifĢası, kiĢilerin mahremiyeti göz önüne alındığında üzerinde
hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Bu açıdan örneğin suça karıĢmıĢ
çocukların fotoğrafları basında doğrudan kullanılmaz.
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13 yaĢında katil olan bir çocuğun fotoğrafı
Kadın cinayetleri haberlerinde ise kimi zaman oldukça ilginç örnekler
okurlara sunulmaktadır. Yukarıda bahsedilen, olaydaki kiĢilerin yüzlerinin tam
olarak verilmemesi durumu, Suzan Yıldırım ve Özlem Padak cinayetlerinde
birbirinden farklı biçimde sunulmuĢtur.

Suzan Yıldırım Cinayeti
Sekiz aylık hamile olan 28 yaĢındaki Suzan Yıldırım, tartıĢtığı kocası
Halil Ġbrahim Yıldırım tarafından kafasına ve kalbine ateĢ edilerek
öldürülmüĢtür. Haberin fotoğraflarında olayın detayına ait görseller yerine
katilin ve maktulün ayrı ayrı fotoğrafları kullanılmıĢtır. Her ikisinin de gözleri
mozaiklenerek kimliklerinin bir kısmı koruma altına alınmıĢtır.
Mozaikleme yöntemi, editörün karar anının bir örneği olarak hem
katilin hem de maktulün mahremiyetini muhafaza altına alırken, kimi
durumlarda ise sadece katilin mahremiyetini önemsemiĢtir. Özlem Padak
cinayeti de bunlardan bir tanesidir.
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Özlem Padak Cinayeti
EĢinden boĢanan Özlem Padak, erkeklerle konuĢtuğu gerekçesiyle erkek
kardeĢi tarafından baĢından silahla vurularak öldürülmüĢtür. Haberin fotoğrafı
kolaj tekniğinden yararlanılarak oluĢturulmuĢtur. Fotoğrafta maktul Özlem
Padak sol alt köĢede baĢka bir fotoğraftan kesit alınarak çerçeveye
yerleĢtirilmiĢtir. Katil zanlısı kardeĢi ise yüzü mozaiklenmiĢ biçimde, yüzü
mozaiklenmemiĢ iki polisin kolunda götürülmektedir. Maktulün yüzü alenen
deĢifre edilmiĢtir, öte yandan hayatı bir Ģekilde devam etmekte olan katil
zanlısının yüzü mozaiklenmiĢtir. Bu durum; editörün seçimi noktasında,
gazetenin internet sitesindeki yorumlarından da anlaĢılacağı üzere okurun
kafasını bir hayli karıĢtırmaktadır.
Kadın cinayetlerinin gazetelerdeki sunumları, cinayetlerin iĢleniĢ biçimi
kadar çeĢitlilik göstermektedir. Gazetelerde yayınlanan pek çok haberin
toplumsal bilinci uyandırarak bir farkındalık sağlayabildiği Jacob Riis ve Lewis
Hine örneklerinde görülmektedir. Pieper‟e göre, “pragmatik açıdan
bakıldığında, bir eylem istenilen baĢarıya götürüyorsa o zaman iyidir. hedef ve
amacın ahlaki olup olmadığı, eylemin niteliğini etkilemez.” (Pieper, 2012:78).
Yani Riis‟in ve Hine‟ın fotoğraflarındaki çocukların zor Ģartlar altındaki
görüntülerinin, onları küçümsemek için mi yoksa övmek için mi kullanıldığı
pragmatik açıdan üzerine düĢünülecek bir durum değildir. Burada asıl söz
konusu olan, haberin görsellerinin benzer durumdaki pek çok çocuk için bazı
yasaların çıkarılmasını kolaylaĢtırmıĢ olmasıdır. Bu yönüyle baĢarıya ulaĢmıĢ
gazete haberleri ve görselleri pragmatik açıdan iyidir. Gazetelerde yer alan
olayların algısı toplumsal olmaktan çok bireyseldir. Yani nadiren gerçekleĢen
olaylar, sıklıkla gerçekleĢen ve birbirine çok benzeyen baĢka olaylardan daha
farklı bir toplumsal etkiye sahiptir. Söz konusu kadın cinayetleri olduğunda ise,
çok daha hassas ve dikkatli bir inceleme yapmak gerekmektedir. Çünkü bu tür
haberler ve fotoğraflar, bir yandan mağdur olanı korumaya çalıĢırken diğer

181

TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2014

yandan da bir yönüyle mağdur olanla benzer konumda bulunanlara da bir göz
dağı vermektedir.
Weegee ve Battaglia örneklerinde olduğu gibi mafya kurbanlarının
trajedileri gazete sayfalarına taĢınırken, aynı zamanda mafyanın da bir reklamı
yapılmaktadır, dolayısıyla cinayete kurban giden kadınların yaĢadıkları
durumların benzeri durumları yaĢamakta olan kadınlar için de; kendi sonlarını
düĢünmek bir çeĢit ölüm paranoyasını beraberinde getirmektedir. BaĢka bir
deyiĢle, cinayet iĢleyen kiĢi tutuklanmıĢtır, bu haberin içeriğinden veya
fotoğrafından anlaĢılabilmektedir ancak tutuklandıktan sonraki fotoğraf
sunulmamaktadır.
Oysa cinayete kurban giden kiĢi için fotoğraf ortadadır ve ondan sonrası
da mutlak bir hiçliktir. Bu nedenle, çeĢitli yöntemlerin kullanıldığı kadın
cinayeti haberlerinin gazetelerdeki görsel sunumları, editörler tarafından
hassasiyetle incelenmeli ve pragmatik etkileri göz önüne alınarak
yayınlanmalıdır.
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CLOUD NINE VE TÜRKĠYE‟DEKĠ CĠNSĠYET POLĠTĠKALARI
Asya ALTUĞ
Yonca DENĠZARSLANI
Türkü Naz ALTINAY
ÖZET
Bu makalenin amacı Caryl Churchill‟in Cloud Nine adlı oyununun
cinsiyet politikaları, mecburi heteroseksüellik, cinsiyet sınırlarının belirsizliği,
çapraz cinsiyet oyunculuğuyla sahneye taĢınan unsurlarından biliĢsel
uyumsuzluk bağlamında bahsetmek ve daha sonra Cloud Nine‟daki Edwardiyen
dönemi koloni toplumunun heteronormativitesi ve heteroseksizmi ile
Türkiye‟deki fallus merkezli hegemonya arasındaki benzerlikleri irdelemektir.
Son olarak Cloud Nine‟da betimlenen 1970‟ler Ġngiltere‟sine benzerlikler
gösteren günümüz Türkiye‟sinde değiĢmekte olan cinsiyet/cins rolleri,
politikaları ve eğilimlerinin dinamiklerine değinilecektir.
Anahtar kelimeler: Heteroseksizm, eĢcinsellik, heteronormativite,
biliĢsel uyumsuzluk, Edwardiyen koloni dönemi, LGBTT aktivizmi, çapraz
cinsiyet ve çifte-rol teknikleri

CLOUD NINE AND GENDER POLITICS IN TURKEY
ABSTRACT
Intention of this essay is to bring a discussion on the elements of Carly
Churchill‟s play Cloud Nine in with reference to gender and sexual politics,
compulsory heterosexuality, uncertainty of the frontiers of sex, cognitive
dissonance indicated with the cross-gender and double casting and later
analyzing the similarities between Edwardian colonialist society‟s
heteronormativity and heterosexism in Cloud Nine and phallocentric hegemony
in Turkey. And lastly, the changing dynamics of sex/gender roles, politics and
conventions of today‟s Turkey will be discussed as having parallel elements
with 1970s England depicted in Cloud Nine.
Key Words: Heterosexuality, bisexuality, heteronormativity, cognitive
dissonance, Edwardian colonial period, LGBTT activism, cross-gender roles
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GĠRĠġ
Bu çalıĢma 1970‟li yılların Ġngilteresi ile 2014‟lü yılların Türkiyesini
karĢılaĢtırmaya yönelik Cloud Nine adlı eserin analizine dayanmaktadır. Eser
günümüz toplumsal cinsiyet rollerini sorgulamak ve ideolojik bağlamda bu
rollerin nasıl baskı ve Ģiddet söylemlerine ve sistemlerine dönüĢtüğünü görmek
açısından incelenecektir. Joint Stock Tiyatro Kumpanyası‟yla atölye
çalıĢmalarından sonra Caryl Churcill tarafından yazılan Cloud Nine 1979‟da ilk
sahnelendiğinde seyircinin bakıĢ açısında ve tiyatro çevresinde sarsıcı bir etki
yaratmıĢtır.
Günümüz Türkiye‟sinde LGBTT hakları, aktivizmi, kültürü ve
metinselliği göz önüne alındığında 1970‟ler Ġngiltere‟sinde cinsiyet politikaları
üzerine yazılmıĢ bu devrimsel metinle Türkiye‟deki cinsiyet politikaları ve
dönüĢümü arasında bir iliĢki kurmak çok da zor değildir.
Feminizm, LGBTT hakları ve kültürüne iliĢkin fikirler ve teoriler,
Türkiye‟ye kıyasla Avrupa ve Amerika‟da oldukça erken baĢlamıĢtır. Batı‟da
Birinci ve Ġkinci Dalga Feminist hareketleri, doğum kontrol yöntemlerinin
yaygınlaĢtırılması, bu konular üzerine üretilmiĢ edebi çalıĢmalar ve teoriler yüz
yıldan fazladır süregelmektedir. Ancak Türkiye‟de heteroseksizm, kültüre ve
topluma halen egemen olmaktadır. Bu alandaki çalıĢmalar ve edebi metinler
halen olgunlaĢmamıĢ ve emekleme çağındadır. Bu makalenin amacı ise, Cloud
Nine oyununun Cinsiyet politikaları, mecburi heteroseksüellik, cinsiyet
sınırlarının belirsizliği, çapraz cinsiyet oyunculuğuyla sahneye taĢınan
unsurlarından biliĢsel uyumsuzluk bağlamında bahsetmek ve daha sonra Cloud
Nine‟daki Edwardiyen dönemi koloni toplumunun heteronormativitesi ve
heteroseksizmi ile Türkiye‟deki fallus merkezli hegemonya arasındaki
benzerlikleri irdelemektir. Son olarak, Cloud Nine‟da betimlenen 1970‟ler
Ġngiltere‟sine benzerlikler gösteren günümüz Türkiye‟sindeki değiĢmekte olan
cinsiyet/cins rolleri, politikaları ve eğilimlerinin dinamiklerine değinilecektir.
GÜNÜMÜZ CĠNS / CĠNSĠYET ALGISI VE POLĠTĠKALARI
Cloud Nine ve Türkiye‟deki cinsiyet politikaları arasındaki benzerlikleri
incelemeye baĢlamadan önce, oyunun cins/cinsiyet politikaları ve bunun altüst
edilmesi üzerine kurulu karakteristiklerini belirginleĢtirmek gerekir. Geleneksel,
fallus merkezli cins/cinsiyet anlayıĢında, cins doğal bir olaydır, diĢi veya erkek
olarak doğarsınız ve cinsiyet biyolojik yapınız üzerine biçimlenir. Kadın ve
erkek dıĢındaki cinsiyetler kabul edilemez, ötekileĢtirilirler veya en genel
anlamda geleneksel bakıĢ açısıyla hastalık olarak görülür. Bir diğer yandan, on
dokuzuncu yüzyılda biçimlenen baĢka bir cinsiyet teorisi vardır ki o da Simone
de Beauvoir‟in kadın, erkek, kadınlık ve erkeklik gibi rollerin sosyolojik,
kültürel ve geleneksel kanallar aracılığıyla biçimlenmiĢ toplumsal roller
olduğunu öne süren teoridir. Post-yapısalcı feminist teorisyenler bu fikri bir
adım daha ileri götürdü ve cins ve cinsiyetin kurgusallığı ve inĢası fikrini öne
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sürdü ve cinsiyet temelli sınıflandırma ve yapıların sabitliğine meydan okudu.
Bu fikri açımlayan, en bilinen çalıĢmalardan biri, Judith Butler‟ın Gender
Trouble adlı kitabıdır.
Sonuç olarak, cins ve cinsiyet üzerine iki farklı taraftan iki farklı fikir
karĢımıza çıkar; biri doğası itibariyle yaradılıĢtan ve doğuĢtan gelen cins ve
cinsiyetin kesin sınırlarına iliĢkin gelenekçi, muhafazakâr yaklaĢım, diğeriyse
cins ve cinsiyetin bulanık sınırlarına iliĢkin olan, cins ve cinsiyete fiziksel
olmaktan çok kültürel, sosyolojik ve düĢünsel bir olgu olarak bakan görüĢtür.
Doğa ve uygarlık ikilemi bu noktada ortaya çıkar ve politik alanda ve dahası
kültür ve geleneklerde gözlemleyebileceğimiz üzere birbirleriyle çatıĢır ve karĢı
karĢıya kalırlar. Bu noktada konu üzerindeki fikrimi öne sürmek istiyorum;
muhafazakâr ve heteronormativistlerin cins/cinsiyet konularında gözden
kaçırdığı önemli bir nokta vardır ki o da insanın hem fiziksel hem de zihinsel
açıdan karmaĢık bir organizma oluĢudur. Ġnsan ırkının düĢünen, hayal edebilen
ve gerçekliği bu hayal gücüne göre biçimlendiren bir canlı olduğunu düĢünecek
olursak, yeryüzünde cereyan eden doğal olaylar dıĢında insanlığı ilgilendiren
her konunun insan düĢüncesinden doğduğu gerçeği göz ardı edilemez. ĠĢte
burada kaygan bir zemine geliyoruz, cinsiyetin doğal bir olgu olduğu
söylenebilir ve kesinlikle öyledir de ancak insanoğlu olarak bu doğal gerçekliği
bile artık esnetme, bükme ve tekrar Ģekillendirme gücüne sahibiz. Rölativizm
yirminci yüzyılda öyle bir noktaya gelmiĢtir ki görecelik tek gerçeklik olmuĢtur;
hiçbir Ģey mutlak ve değiĢmez değildir, bilim ve fiziksel yasalarla algıladığımız
doğal olaylar bile metafizikçi bakıĢ açsına doğru kaymakta; bugün çizilen
gerçekliğin sınırları yarın geride kalmaktadır.
Görecelilik cins/cinsiyet konularında da egemenliğini sürdürür; cinsiyetin
belirsiz sınırları, üçüncü cinsiyet, cinsel yönelimler modern feminist teorileri
biçimlendirir. Aklın gerçekliği, cinsiyetteki dıĢsal gerçekliği yeniden yaratır;
eğer kiĢi kadın vücudunda erkek olduğunu hissediyorsa bu kiĢi kolaylıkla
operasyon geçirip vücudunu içsel gerçekliği doğrultusunda biçimlendirebilir.
Cinsiyet ve cinsin inĢası bu noktada devreye girer; eğer bir kadın veya erkek
vücudunu kendi cinsel yönelimlerine göre biçimlendirebiliyorsa doğallık,
doğuĢtan gelen nerededir? Doğallık ve doğuĢtan gelen halen orada durmaktadır
ancak onu içsel gerçekliğimiz doğrultusunda baĢtan inĢa ederiz.
VaroluĢçuluğun temel düĢüncesi “varoluĢ özden önce gelir”
cins/cinsiyetin inĢası düĢüncesini doğurur ve biçimlendirir; “öz” varoluĢa
tabiidir ancak kendimizi insanın doğal özünden tamamen ayıramayız, her
yaĢayan canlı fiziksel olarak var olur ve fiziksel bir dünyada algıladığımız
kadarıyla fiziki yasalarla yönetilen yaĢadığımızı düĢünecek olursak iki farklı
ana cinsiyetin tabii olarak var olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Cinsiyet
sosyal ve kültürel olarak inĢa edilmiĢ olabilir ve cinsiyet rolleri de öyle ancak
cins göreceli bir kavram değildir. Somut kanıtlarla doğal, biyolojik ve fiziksel
bir gerçekliktir. Bunun değiĢtirilmesi ise ayrı bir durumdur. Bu noktada ne
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muhafazakâr kesimi ne de post-yapısalcı feministleri ve post-modernistleri
savunmaksızın belirtilmelidir ki, cinsiyet ve insanın özü ne varoluĢçuların öne
sürdüğü gibi bir tabula rasa‟dır ne de muhafazakâr ve gelenekselci kesimin
savunduğu gibi kesin, değiĢmez düzlemsel bir gerçekliktir. Dolambaçlıdır ve
birçok dinamik ve değiĢken içerir. Bu bağlamda, insanoğlu söz konusu
olduğunda cinsiyet yoğrulabilir ve iĢlenebilir bir doğaya sahiptir. Çünkü tarih
boyunca insan zihni gerçekliği sık sık yeniden ĢekillendirmiĢ ve yeni
gerçeklikler yaratmıĢtır, tıpkı cins/cinsiyet rollerine uygulandığı gibi. Bununla
birlikte, üzerine ne beklentiler, teoriler oluĢursa oluĢsun diĢi halen diĢidir; halen
doğum yapmak için biyolojik kabiliyete sahiptir ve sonuç olarak biyolojik
yapısıyla eĢgüdümlü ona özel psikolojik bir yapıya sahiptir. Heteroseksizmin
kadınlar ve diğer cinsel yönelime sahip insanlar üzerinde oluĢturduğu baskı,
erkek egemenliğinin kadın hakları ve LGBTT bireyleri üzerinde uyguladığı
sindirme politikaları ve bu azınlıkların “marjinalleĢtirilmesi” cinsiyetlerin
ontolojisini değiĢtirmez. KiĢi kadın veya erkek bedenindeyken öyle
hissetmeyebilir ancak kiĢinin cinsi halen varlığını korur; diĢi veya erkek.
Bir diğer yanda, biyolojik gerçekliklerin yapay yollarla (hormonlar,
ilaçlar, ameliyatlar) yeniden biçimlendirilmesi, insanın kendi gerçekliğini
yeniden yaratmasıyla yakından alakalı olarak cinsiyetin tekrar yaratımıdır. Özün
varoluĢtan önce geldiğinin ise kanıtıdır çünkü varoluĢun yapı-sökümü ve
yeniden yaratımından önce öz oradadır ve ona göre yeni varoluĢ yaratılır.
Simone de Beauvoir‟in “Kadın doğulmaz, kadın olunur” sözü oldukça
tutarlıdır. Evet, cinsiyet rolleri kiĢinin hayatı boyunca biçimlenir ve sözü diğer
bir anlamıyla okuyacak olursak; erkek egemen bir dünyada kadın olmak kadının
kendi gerçekliğini yaratmasıyla gerçekleĢebilir. Bu yüzden, oy verme, seçme ve
seçilme, eĢit çalıĢma koĢulları ve maaĢ hakkı gibi doğuĢtan gelen vatandaĢlık ve
insan hakları için savaĢılması ve bu savaĢımın kendi edebiyatını ve söylemini
oluĢturması, Fransız Feministlerin öne sürdüğü écriture féminine ile mümkün
olacaktır. Bu demek oluyor ki,
kadınların kendilerini ait hissettikleri
kimliklerini siyasi alanda meĢrulaĢtırabilmeleri, hayatın her alanında, iĢte, evde,
sokakta, kamusal alanda, kültür ve gelenekte kendilerini var etmesi ile
mümkündür.
Ancak kadının kendi alanını yaratması günümüzde feminist kesimin
büyük kısmı tarafından kadının erkeğe dönüĢümü olarak algılanmaktadır; en
doğal kabiliyeti olan annelikten vazgeçmesi ve kendi doğasını reddetmesi
olarak düĢünülmektedir. Kadın kendi alanını, postmodernist anlamda Virginia
Woolf‟un
deyimiyle
“Kendine
Ait
Bir
Oda”
yaratmak
için
“sorumluluklarından” ve dolayısıyla özgün gücünden vazgeçer; yeni bir hayat
yaratma ve onu biçimlendirme gücü. Kadının gerçek gücü kendi üretici
kabiliyetinden istifa etmesinde değil, bu sorumluluk ve dolayısıyla güce
falosentrik hegemonya tarafından yüklenen ağır sosyal ve kültürel sonuçlara
karĢı çıkılmasında kendini var eder.
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CLOUD NINE‟DAKĠ CĠNSĠYET POLĠTĠKALARI
Cloud Nine‟daki cinsiyet politikaları, entelektüel ve psikolojik açıdan
sindirilmemiĢ cinsiyet politikalarının dönüĢümünü mükemmel biçimde açık
eder. Cathy parktaki ördeklere taĢ atmaya baĢladığında, lezbiyen annesi Lin Ģu
cümleyi kullanır: “Lanet olsun (Fuck you). Cathy, tanrı aĢkına (for fuck‟s sake)
ördeklere taĢ atmayı kes. Adam seni yakalayacak” (Churchill 49). Lezbiyen bir
kadının ağzından çıkan heteronormativist söylem ve çocuğunu bir adam
figürüyle korkutması, heteroseksist geleneklerin karakterin zihnine iĢlendiğinin
göstergesidir. Victoria‟nın Lin‟e kızını korkutmak için bir adam figürü
kullandığını belirtmesi karĢılığında verdiği “Annem söyledi” cevabı ise erkek
hegemonyasının aile aracılığıyla, ironik olarak annesi tarafından aktarıldığını
yankılar. Sahnenin devamı ise daha da açıklayıcıdır; “Yattığım kiĢiyi
değiĢtirdim, her Ģeyi değiĢtiremem”
(50). Lin‟in bu sözü, kadının cinsel
özgürlüğü tamamlanmıĢ olsa bile o özgürlüğün kültürel, entelektüel ve
geleneksel altyapısının sakatlığını gözler önüne serer. Cinsel yönelimiyle karĢı
dursa bile kadının aklında heteroseksist kültür halen hükmünü sürdürmektedir.
Kadının aklının gerçek özgürleĢmesi tamamlanmamıĢtır. “Eskiden olduğum
kadar itaatkâr olmadığım için kendimi suçlu hissediyorum. Ondan daha
zekiyim. Mükemmelim” (25). Victoria‟nın bu cümlesi kadının 1970‟lerdeki
entelektüel ve psikolojik temelini betimler, kadının Ģüphelerini ve iĢlenmiĢ
hetoronormativist algının etkisiyle kiĢinin kendi yeteneklerini geri çekmesini
yansıtır.
Caryl Churchill‟in devrimsel nitelikteki çapraz-cinsiyet ve çifte-rol
tekniklerini kullanımı sahnede heteronormativiteye bir meydan okumadır.
Toplumun sınırlarında yaĢayan azınlıkların gerçekliğini sahneye aktarır. Erkek
egemen sosyal yapının çarpıklığı ve ikiyüzlülüğü homoseksüel eğilimler ve
bunların baskılanması gözler önüne serilerek betimlenir. Edwardiyen koloni
döneminde Afrika‟da bulunan evin görünüĢte normal sakinleri oyunun baĢında
fallus merkezli koloni egemenliğini destekleyen normları nakleder. Oyun,
Ġngiliz milliyetçiliği gösterisiyle açılır:
Gelin toplanın Ġngiltere‟nin oğulları, gelin toplanın gururunuzda.
Dünyayı birlikte selamlayın, yan yana yüzleĢin onunla;
Dünyanın uçsuz bucaksız köĢelerinden, Güney Afrika‟nın
bozkırlarından
Kuzey Amerika‟nın çayırlarına dek kükreyin.
Çalılardan ve ormanlardan toplansın eski Ġngiltere‟ye
„yuva‟ diyenler.
Öyleyse Ġngiltere için toplanın,
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Bayrağa koĢun,
Kuzeyden ve Güneyden, Doğudan ve Batıdan
Gelin Ġngiltere için bir ve birlik olun! (7)
Ailenin tüm üyeleri tarafından koro halinde söylenen bu marĢ sonradan
yalnızca dalavere olduğu kanıtlanan birliği ve bütünlüğü yansıtır, öylesi kırılgan
ve sahte bir yapıdır ki kolayca altüst olur. Görevi “oğluma erkek olmayı
öğretmek” olan aile reisi Clive‟ın oğlu oyunun ilerleyen bölümlerinde babasının
yakın arkadaĢı ve aile dostu Harry‟yle cinsel deneyimler yaĢayan homoseksüel
bir oğlan olarak karĢımıza çıkar. Edward‟ın dadısı Ellen ise görünen o ki
Betty‟ye aĢıktır ve lezbiyendir, Harry, ailenin gözde sevilen dostu ise Betty‟ye
aĢıktır ve ailenin küçük oğlu Edward‟la cinsel iliĢki sürdürmektedir. Ön
cephenin arkasındaki kurgusal gerçeklik ise sonuçları itibariyle grotesktir…
Durumun bu grotesk yapısı ve tuhaflığı çifte-rol ve çapraz-cinsiyet
yöntemleriyle ustaca öne çıkarılır. Edward‟ın bir kadın, Betty‟nin bir erkek,
siyahi hizmetkâr Joshua‟nın beyaz bir adam ve benzeri Ģekillerde
canlandırılması karakterlerin gerçek kiĢiliklerini ve kimliklerini ortaya serer ve
geleneksel izleyicinin aklında zihinsel uyumsuzluğa neden olur. Cinsiyetin
sabit, değiĢmez bir gerçeklik olduğu genel kanısına, ataerkil yapıya ve erkek
egemenliğine meydan okumasıyla oyun cinsiyetin kati sınırlarını yok eder ve
siler; bulanık bir cins ve cinsiyet imajına sahip bir dünya sunar.
EDWARDĠYEN KOLONĠ DÖNEMĠ ĠLE TÜRKĠYE‟DEKĠ
CĠNS/CĠNSĠYET POLĠTĠKALARI VE KÜLTÜRÜ ARASINDAKĠ
BENZERLĠKLER
Günümüz cins;/cinsiyet politikaları ve özelliklerinin örneklendirildiği
Cloud Nine oyunundaki bakıĢ açısının ıĢığı altında, Edwardiyen Koloni
Dönemi‟ninkiyle Türkiye‟nin cins/cinsiyet politikaları ve kültürü arasındaki
benzerlikler belirgin Ģekilde dikkat çekicidir. EĢcinsellik, o dönemde erkek
egemenliği tarafından sınırları çizilen toplumun kuralcı yapısı için bir tehdit
olarak algılanıyordu. Çünkü seks yalnızca üreme amaçlıydı ve karĢı cins
dıĢındaki cinse herhangi bir yönelim “anormal,” hatta kurulu düzeni tehdit eden
iğrençlik olarak görülüyordu. Harry kendisine olan cinsel yönelimini itiraf
ettiğinde Clive‟in gösterdiği iğrenme tepkisi erkek egemenliğin genel homofobi algısını temsil eder ve eĢcinselliğin bir cinsel yönelim değil de erkek
egemenliğini tehdit ve ihlal eden bir seçim olduğu algısının sonucu ortaya çıkan
korkunun ve tedirginliğin büyüklüğünü yansıtır.
Edwardiyen Koloni Dönemi‟nkine benzer aynı algı Türkiye‟de de tüm
gücüyle kendini hissettirmektedir. EĢcinsellikten iğrenme duygusu fallus
merkezci yapı üzerine kurulu milliyetçi duygularla derinden bağıntılıdır,
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“vatan” topraklarını dıĢardan gelecek iĢgallerden koruma, erkekliğin eĢcinsellik
iĢgalinden korunmasıyla özdeĢleĢtirilir. Bu algının sonucu kıta Avrupa ülkeleri
ve Amerika‟dakinden çok daha Ģiddetlidir Türkiye‟de. Tutucu ve gelenekçi
akıllardaki bu tehdit edilme ve iğrenme itkileri, LGBTT bireylerine Ģiddet dolu
saldırılarla sonuçlanır. Transseksüel ve travesti bireylerin hakları devamlı
çiğnenmekte ve tacize uğramaktadırlar, hatta bu insanlar kendi aileleri
tarafından öldürülmektedir. Dünyadaki ilk eĢcinsel namus cinayeti Türkiye‟de
olmuĢtur. Ahmet Yıldız adındaki eĢcinsel birey babası Yahya Yıldız tarafından
“namusuna leke sürdüğü” gerekçesiyle öldürülmüĢ ve günümüzde halen
yakalanmamıĢ veya suçlarından yargılanmamıĢtır.
Türkiye‟de homofobi ve nefret suçları feodal ataerkil yapıyla yakından
alakalıdır. Özellikle ülkenin doğu kesimlerinde bu daha da öne çıkar. Toprağa
ve gayrimenkule sahip geniĢ aileler, aĢiretler siyasal açıdan olmasa da kültürel
açıdan halen bölgeye hâkimdir. Her ne kadar siyasal değiĢimler gözlense de bu
bölgelerde ataerkil ve erkek egemen baskıcı yapı varlığın sürdürür; kadın bir
birey olarak değil, çocukları ve kocası için var olan kadın, tıpkı Betty‟nin
“Clive için yaĢıyorum. / Hayatımın tüm anlamı / Onun bir eĢte aradığı Ģey
olmak./ Ben erkeğin yaratısıyım gördüğünüz gibi / ve erkeğin istediği Ģey
benim olmak istediğimdir” sözünde olduğu gibi nüfusu arttırmadaki doğum
aracı olma ve o nüfusa hizmet etmek dıĢında bir vasfa sahip görülmemektedir.
Kadının kimliği erkeğin gölgesi altında silinmiĢ ve erkeğin bir
yansımasına, bir hizmetkâra, erkeğin her türlü ihtiyacını - cinsel, fiziksel,
psikolojik ve ekonomik- karĢılayacak bir hizmetliye dönüĢtürülmüĢtür.
Günümüz Türkiye‟sinin Doğu ve Güneydoğu baĢta, kısmen de olsa Ġç Anadolu
kesiminde LGBTT ve kadın hakları savaĢımı, Edwardian koloni döneminin
durumundan pek de farklı değildir. Kadının bulunduğu koĢulların bu kadar kötü
olması göz önüne alındığında LGBTT bireylerinin durumu daha da vahimdir.
EĢcinsellik Anadolu‟da baskılanmıĢ, kapalı kapılar ardında gerçekleĢen bir
gelenek olmasına rağmen LGBTT bireylerinin varlığı günümüzde de olağan
karĢılanmamakta ve halen reddedilmektedir. Diğer yandan cinselliğin
baskılanması veya ötelenmesi yanında eğitim eksiklikleri ve katı aile tutumları
nedeniyle cinsel sapkınlıklara, tecavüzlere ve hatta genç çocukların tacizine
yönelik cinsel suçlara kapı açmaktadır.
Bir diğer önemli konu özellikle çok genç hatta çocuk sayılacak yaĢlarda
evliliklere kadar varmaktadır. Bu konunun mutlaka yasal yaptırımları yanında
rehabilitasyon ve aile hekimleri tarafından bilgilendirilmesi ve takibinde büyük
yarar görülmektedir. Türkiye‟de “Ilımlı” islamcı ve anti-seküler hükümetin
yükseliĢiyle son on yılda tecavüz, taciz ve namus cinayetlerinin oranı o kadar
artmıĢtır ki neredeyse her hafta 3-4 kadın toplumun çarpık ataerkil anlayıĢına
kurban gitmektedir. Cloud Nine oyunundaki Edwardiyen koloni dönemiyle
günümüz Türkiye‟si oldukça fazla ortak noktaya sahiptir. Günümüz
Türkiye‟sinde de heteronormativitenin ihtiyaçları ve sınırlarına karĢılık
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gelmeyen cinsiyetlerin toplum tarafından marjinalleĢtirilmesi ve aforoz
edilmesi, “öteki”nin lanetleniĢi ve bu lanetlemenin Ģiddet dolu, sert
dıĢavurumları süregelmektedir. Bir diğer yandan, LGBTT aktivizmi kırsal
kesimlerin dıĢında, kentsel bölgelerde yükseliĢe geçmiĢtir. Kadınların ve
LGBTT bireylerinin sesleri yükselmektedir ve haklarını dile getiriĢleri
farkındalık yaratmakta ve bu farkındalık sosyal medya kanalları ve internet
aracılığıyla yayılmaktadır. Her gün daha fazla kadın ve LGBTT bireyi marjinal
değil, toplumun sınırına itilen kiĢiler olduklarını anlamakta, varoluĢ haklarının
bile ellerinden alındığını fark etmektedir. Her ne kadar kadın ve labunya
edebiyatı ve söylemi Türkiye‟de oldukça yeni olsa da kadınlar ve LGBTT
bireyleri kendi seslerini bulmakta ve bu sesler giderek yükselmektedir. Bunun
uzun yıllar bu insanların katlandığı sosyal baskı ve dıĢlanma ile yakından ilgili
olması muhtemeldir.
SONUÇ
Cins/cinsiyet politikaları ve hakları bakımından Türkiye iki farklı çağda
yaĢamaktadır; birincisi özellikle kentsel bölgelerde cinsel devrimin eĢiğindeki
1970‟ler Ġngiltere‟sine benzer Türkiye‟nin batı kesimidir, ikinci dönem ise
Edwardiyen koloni dönemine yakından benzerlikler gösteren, tam kırılamamıĢ
feodal yapısıdır. Türkiye‟nin Ġç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu kesimlerinde bir
taraf reformist bir diğer tarafsa gelenekçi sayılabilecek bu iki farklı akım,
Ģehirlerde veya köylerde devamlı birbiriyle çatıĢmaktadır. Bu süreç hızla devam
etmekte ancak değiĢim ise durdurulamaz niteliktedir.
Çünkü demografik yapıların insan iliĢkilerine doğrudan ve dolaylı etkisi
vardır ve bölgeler kültürel ve politik açıdan devamlı etkileĢim halindedir. Tarih,
diyalektik doğası gereği eskiyi ve yavaĢ olanı mutlaka eninde sonunda geriye
atar; Türkiye‟de LGBTT bireyleri ve kadın haklarının gelecek günlerde
demokrasinin gerçekleĢmesi ve ötekileĢtirilen kimliklerin STK‟lar,
organizasyonlar ve partiler aracılığıyla aktif politikaya daha da fazla katılacağı
ve baskın, egemen kültürü biçimlendirmede önemli roller oynayacağı
kaçınılmazdır. Böyle bir sürecin devamında ise kamusal, özel ve politik
alanlarda bu süreci yönetenlerin kendilerine daha fazla yer açacağı da
öngörülmektedir.
KentleĢme sürecinin hızla ve sorunlu bir biçimde artması; kısacası
olumsuzluk yaratan örnekler yönünde sürmesi bu ve benzeri davranıĢlarımızı
yeniden düĢünmemizi gerektirmektedir. Özellikle yönetenleri daha yakından
ilgilendiren iletiĢim sorunlarının ve problemlerin neler olduğu asla göz ardı
edilmemeyi gerektirmektedir. Gerek ekonomik, gerek sosyolojik ve psikolojik
tememlli hatta hukuk temelli sorunlar ile çevre ve insan iliĢkilerine yönelik bir
düzlemde ele alınmalıdır. Bu nedenle oldukça önemli bir süreç olan
kentleĢmenin önemli çağdaĢ bütünlükçü ve kapsayıcı master planlamalar
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paralelinde yürütülmesi kaçınılmazdır(Bkz.Tuncay ve diğerleri 2011).
KurumsallaĢma düzeyinin arttrılmasıyla da gerek bireysel ve grupsal
çatıĢmaların, gerekse cinsiyete yönelik erkek ve kadın ayrımcılığının ortadan
kaldırılmasına da katkıda bulunabileceği düĢünülmektedir. Her ne kadar yeni
geliĢmeleri gözeten kararlar uygulanmaya konulmak istense de; tek merkezli
yapıları temsil eden politikaların bu süreçte etkin rol oynaması oldukça zordur.
Çünkü kültür olgusunda, alıĢkanlıklar ve egemen anlayıĢın değiĢmesinde çok
uzun bir süreci gerektirir. Ancak sınıra itilen bireylerin yoğun çabaları ve
devamlı öz eleĢtiri sayesinde, eĢitlikçi ve dengeli bir toplumun gerçekleĢmesi
siyasal iktidarların da tercihleriyle yakından ilgilidir.
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ULUSLAR ARASI TÜRKBĠLĠM DERGĠSĠ YAYIM ĠLKELERĠ VE
YAZIM KURALLARI
1.

Uluslar arası Türkbilim dergisi hakemli bir dergi olup, hakemler
Türkiye'deki ve diğer ülkelerin üniversite öğretim üyeleri arasından yazının
içeriğine uygun olarak belirlenir.

2.

Dergide sosyal bilimler alanında hazırlanmıĢ Türkçe, Ġngilizce, Almanca
ve Fransızca bilimsel çalıĢmalar yayımlanır.

3.

Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma baĢlanabilecek
Ģekilde iki nüsha ve kopyalanmıĢ disketiyle dergi adresine
temsilcilerimizin kontrolünde gönderilmelidir.

4.

Dergiye gönderilen yazılar baĢka bir yerde yayımlanmıĢ yada
yayımlanmak üzere gönderilmiĢ olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi
formatında 15-20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aĢağıda belirtilen biçimde
yazılmalıdır:
Üst: 5.2 cm

Sol: 5 cm

Alt: 5cm

Sağ: 3.5 cm

Karakter: Times New Roman 11 PuntoSatır aralığı: 1 Paragraf Aralığı: 6
5.

Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Uluslar arası Türkbilim
Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır.

6.

Yazarlar e-mail adresiyle birlikte, gsm numaralarını da bildirmelidir.

7.

Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunca ilk değerlendirilmesi
yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden
gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor
çerçevesinde düzeltme istenmesine yada yazının geri çevrilmesine karar
verilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.

8.

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

9.

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

10. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir.
(Yazarın/Yazarların soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası
sırasıyla).Örnek: (Tatlıdil, 2009, s.41). Açıklama notları ise sayfa altında
dipnot Ģeklinde belirtilmelidir. Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel
standartlara uygun olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar çalıĢmanın sonunda
ayrıca belirtilmelidir. Dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır.
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11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
12. Her makalenin baĢına yazar tarafından mutlaka makale baĢlığı dahil hem
Türkçe ve hem Ġngilizce veya/Almanca/Fransızca özet verilmeli, özetler
150 kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır.
13. ÇalıĢmanın hem ingilizce hem türkçe baĢlığı mutlaka belirtilerek özet
verilmeli; içerik içinde önemli anahtar kelimeler de türkçe veya diğer
belirtilen dillerde yazılmalıdır.
14. Türkbilim dergisine makale gönderen yazarlar kimlik bilgilerinde email
adreslerini, GSM ve Kurum Telefonlarını diğer yazıĢma adreslerini de
yazmalıdır.
15. Uluslararası Türkbilim dergisi dört aylık periyotlarla yılda üç sayı olarak
yayımlanır.
Editör: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY
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