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MELATONĠN VE EGZERSĠZ ĠLĠġKĠSĠ
Onur ORAL, Erhan KARA
Ġsmail Çağrı AKDOĞAN
Mert ĠġBĠLĠR
Hüseyin BEKIR
ÖZET
Pineal bezin tanımlanmasıyla buradan salgılanan melatonin keĢfi
baĢlamıĢtır. Vücut büyüklüğüne oranla çok küçük boyutludur fakat buna karĢın
böbreklerden sonra en fazla kanlanan ikinci organdır. Normal olarak gece
salgılanan melatonin salgısı gece saat 02.00 ile 04.00 arasında pik değerlerine
ulaĢır. Ayrıca melatoninin salgılanması mevsimlik farklılık da gösterir. IĢığa
maruz kalma melatonin salgısını baskılar. Ġnsanlarda geceleri melatonin
salgısını baskılayacak doz 2500 lux.‘tür. Melatonin ritmi hayatın 6-8. haftasında
ortaya çıkar ve 3-5 yaĢları arasında pik noktaya ulaĢarak 35-40 yaĢlarına kadar
bu seviyede kalır. Melatonin tedavisinin viral enfeksiyonlara, kronik stres,
cerrahi müdahaleler ve yaslanmaya ikincil olarak geliĢen immünolojik
zayıflamayı önleyebildiği de son bilgiler arasındadır. Melatonin uyku,
yaĢlanma, termoregülasyon ve biyolojik saat, kardiyovasküler fonksiyonları,
antioksidan sistem ve bağıĢıklık gibi birçok biyolojik fonksiyonun
düzenlenmesinde rol oynar. Bu fonksiyonlarda meydana gelen bozukluklar,
çeĢitli hastalıklara zemin hazırlayarak enfeksiyonlar, otoimmun ve psikiyatrik
hastalıklar ile kansere yakalanma oranını artırabilir. Melatoninin egzersizle olan
iliĢkisi konusunda bilgilerimiz her geçen gün artmaktadır. Bir araĢtırmada zorlu
egzersiz öncesinde yapılan melatonin takviyesinin oksidatif stres ve
inflamasyonun etkilerini azaltarak kas hasarını azalttığı bildirilmiĢtir.
Melatoninin akut egzersizin oluĢturduğu kardiyak doku hasarına karĢı koruyucu
özelliğinin de mevcut olduğu ileri sürülmüĢtür. Gittikçe artan deliller egzersizin
melatonin sekresyonu üzerinde hem akut hem de uzun süreli etkilere sahip
olabileceğini göstermektedir. Buna karĢın gece ve gündüz yapılan fiziksel
aktivitenin melatonin düzeylerini nasıl etkilediğine dair araĢtırmalar son derce
sınırlıdır. Melatoninin egzersizde oluĢan strese karĢı vücudun adaptasyonundaki
önemini doğrulayıcı bilgiler son yıllarda artmaktadır..
Anahtar Kelimeler: Melatonin ve egzersiz, pineal bez, melatonin
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RELATIONSHIP BETWEEN MELATONIN AND EXERCISE
ABSTRACT
After defining pineal glad, discovery of melatonin, which is secreted by
pineal gland, was begun. It has so small proportion to the body however it is
the second organ that mostly filled with blood. Generally, secretion of
melatonin is at the peak value when the time is between 02:00 am and 04:00
am. Beside that, the secretion of melatonin depends on differentia of seasons.
Being exposed to the light will depress the secretion of melatonin. The light
dose that depresses secretion melatonin at night is 2500 lux. Rhythm of
melatonin on human beings begins with 6-8th. weeks of their life; reaches to the
peak level at 3-5 years old and keeps being at the peak level for 35-40 years.
Melatonin plays important roles on regulating cardio vascular functions,
antioxidation and immune systems, sleep, thermo regulation and biological
time. Disorder of those functions can raise the risk of having cancer, autoimmune psychiatric diseases and infection rates by preparing a flat to many
diseases. Information about melatonin related to exercises is increasing
everyday. A research stated that consolidation of melatonin before forced
exercise decreased the muscle damage rate by decreasing the oxidative stress
and inflammation effects. There had been also stated that melatonin has a
protective functionality on cardio- tissue damage, which is caused by acute
exercises. Increasing of evidences showed that exercises have acute and long
term effects on secretion of melatonin. However, there are limited researches
about the effects of night and daytime exercises on secretion of melatonin. The
information about verifying the importance melatonin on adaptation of body to
the stress, which is caused by exercises, is increasing in recent years.
Key Words: Melatonin and exercise, melatonin, pineal gland

1. Pineal Gland and Melatonin
Imagine an extraordinary medicine. The medicine that lasts your life %25
longer and you could live for 120 years. Not just lasts your life time but make
you stay young; and maintain to have pleasure at the same level while working,
having social activities or sex. The medicine that has no side effects and on long
term use has no dangerous treats. Actually, there is no need to imagine that
medicine, because it exists in all live organisms from algae to human beings and
that medicine is called melatonin.
Pineal gland was defined by Heraphilus on 300 M.D. After 450 years,
Galen noticed that it has a different structure on brain tissue and told that it
could have some functionality as lymph node. It is called Pineal gland because
of its pine leaf shape (Emre, 1993). French philosopher Rene Descartes defined
2
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pineal gland as sol throne. The main material that secreted by this gland, which
is melatonin, was discovered at the end of 1950‘s (Lerner et al., 1958). Lerner et
al., (1958) obtained tissue essences from pineal glands and injected to
amphibians; therefore the skin color of amphibians were lighter and afterwards
they called that essence as melatonin. After 10 years, the role of darkness and
lightness on pineal gland was told (Palaoğlu & BeĢkonaklı, 1998).
Pineal gland exists on the middle line of brain, third ventricle ceiling. The
size and position of it depends on species. Adult people has 100-180 mg
weighted, 5-9 mm long, 3-6 mm width and 3-5 mm depth pineal gland, which is
convoluted by piamater (KuĢ & Sarsılmaz, 2002). Pinalocytes have densified
cores and active secretor structure, which is included granule and a-granule
vesicles (Arendt, 1995). According to size proportion to the body, it is the most
blood filled organ after kidney.
Sympathetic system is dominant on stimulation of pineal glands and
nerve fibers, which are caused by superior sympathetic ganglion, reach to the
gland via nervus and conary. Beside sympathetic innervations, it is innerved by
a small ratio of parasympathetic and serotoninergic nerve fibers. There are
many peptide structured hormones, which are secreted by pineal gland.
Therefore melatonin (5 metoxy-N-acetiltriptamin) is the main hormone that it
secretes. On normal people, melatonin secreted at nights. Plasma melatonin
concentration reaches at peak level at 02:00 am- 04:00 am. Secretion begins at
09:00 pm-10:00 pm and it ends at 07:00 am -09:00 am on adults. Melatonin
concentration is variable due to age.
Melatonin is a natural transmitter. It regulates many biological and
physiological orders. It is an effective hormone on human bio-rhythm (circadian
rhythm). Its main task is to protect biological time and to regulate the body
rhythm (Özçelik et al., 2013). It helps to cell regeneration and immune system
(Claustrat et al., 2005). Melatonin secretion also changes due to seasonal
changes. It is secreted at late time on summer and vice versa on winter
(Palaoğlu & BeĢkonaklı, 1998). Staying under light in short but sufficient time
interval depresses secretion of melatonin. On humans the light dose that
depresses secretion of melatonin is 2500 lux and the most effected one is green
light (Lewy et al., 1980). Melatonin rhythm begins at 6-8th weeks of life (Lerner
et al., 1958). The concentration of melatonin plasma reaches to the peak level
on 3-5 years old of life and lasts for 35-40 years (Waldhauser et al., 1984).
Because of the side products of biochemical process of biology, oxidative
stress is inevitable. However biology is also a protective orientation against that
oxidative stress (Reiter, 1997). Recent researches showed that the most
powerful endogen antioxidant material is melatonin (Reiter, 1997).
Melatonin secretion isn‘t done just by pineal glands. % 80 of melatonin,
which exists in blood circulation, is secreted by pineal gland (Maksimovich,
3
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2002). It is thought that because of methyltransferase (HIOMT) enzyme, which
has role on secretion of melatonin, exists in other organs, the melatonin could
be secreted by other organs. Harder gland, lachrymal gland, retina, erythrocytes,
platelets and some cells in gastrointestinal systems also synthesizes melatonin
(Özçelik et al., 2013). However those synthesized amount of level is so small
proportion in blood melatonin level according to pineal gland (Maksimovich,
2002; Cardinali & Pévet, 1998).
It is thought that melatonin is effective on apoptosis by being together
increase of free radical damage on old ages with low level melatonin and fixing
cellular damage by injecting melatonin (Parlakpınar et al., 2004).
2. Some Biological Functions that Melatonin has Role to Play
Melatonin has role to play on regulating many systems such as sleep,
adrenal and thyroid gland functions, thermoregulation and biological time,
reproduction, getting old, antioxidant system and immune system.
2.1 Melatonin – Sleep Relation
The key mechanism of regulation of sleep on human is to be exposed to
darkness and lightness. Being exposed to the light causes to stimulate nerve
line, which is retina to hypothalamic field in the brain. Suprachiasmatic nucleus,
which exists in hypothalamic field, starts the signals, which controls the feeling
of sleep or awake, body temperature and hormones those go to the other fields
of brain (Macchi & Bruce, 2004).
Because of dominant signals, which are produced by Suprachiasmatic
nucleus, blocks melatonin secretion lost; pineal gland is stimulated and
melatonin secretion is started when daylight is gone. When melatonin level is
increased, feeling of sleep is also increased. The high level of melatonin kept at
high level for 10-12 hours for all night. In conclusion, blood melatonin level at
nights is higher than daytime. Not just by daylight, but also artificial light also
blocks secretion of melatonin (Macchi & Bruce, 2004; Arendt, 2000).
Injecting melatonin to manic people, who has sleepless issue, Retinal
Expeditious Movement (REM) disorder, leg syndrome, late sleep phase
syndrome and people who has fibromyalgia, showed that
Sleep time and quality was increased (Tsuzuki et al., 2004; Russel, 2003).
2.2 Melatonin and “Getting Older” Relation
Beside the amount of melatonin secretion depends on the age, it also
differs from person to another one. Children secrete melatonin more than adults,
thus lately ages melatonin secretion is decreased (Mollaoğlu & Özgüner, 2005;
Cornelissen et al., 2000). Just after birth, the levels of melatonin and 6sulfateoxymelatonin (aMT6-s) are very low. After 6-8th weeks of birth, they are
4
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significantly increased (Ratzburg, 2013). After that period melatonin reaches at
peak level until 3-5 years old. At young periods melatonin level reaches at adult
level and stays at that point for 35-40 years. Afterwards melatonin level
decreases slowly. The rhythm of pineal gland begins to have disorientations
meanwhile getting older. Decreasing of this level may not be seen on healthy
old people. Even if melatonin level decreases by age increases, melatonin level
keeps reaching to the peak points at nights (Palaoğlu & BeĢkonaklı, 1998;
Shigeta et al., 2001; Cornelissen et al., 2000).
Some of reasons of anatomic and functional degenerations of organs are
decreasing of antioxidant capacity and damages those caused by free radicals
(Mollaoğlu & Özgüner, 2005).
It is thought that melatonin stimulates antioxidant enzymes, decrease
lipid and peroxydation; and has protective effect on brain tissue from oxidative
damage (Özçelik et al., 2013). Moreover, decreasing number of β-adrenergic
receptor, which exists on pinealocytoma membrane, probably causes to
decrease on melatonin secretion by pineal gland. Because β-adrenergic
receptors start to increase melatonin synthesis by helping secretion of
norepinephrine, that is secreted by sympathetic neurons (Mollaoπlu & Φzgόner,
2005; Palaoπlu & Beώkonaklύ, 1998; Touitou, 2001).
2.3 Melatonin‟s Tasks on Thermoregulation and Biological Time
While melatonin decreases the core body temperature, it increases the
preferic skin temperature (Macchi & Bruce, 2004). Thus it causes to loose
temperature from body. Regulation of body temperature is done by the front
field of hypothalamus (Özçelik et al., 2013). Researches indicated that receptors
are existed on neurons of that front field of hypothalamus and melatonin
hormone causes to decrease the body temperature by affecting that field
(Tsuzuki et al., 2004; Yönel et al., 1996; Cagnacci, 1996).
One of the main tasks of melatonin is ―jet-lag‖; and just melatonin
regulates the biological time (Özçelik et al., 2013). Insufficient secretion of
melatonin causes jet lag sickness and on jet lag sickness people may feel tired,
sleepless; may have anorexia, dyspepsia, mind problems, disorientation body
pains and sometimes may sweat. Herxheimer and Petrie (2001) suggested
melatonin to prevent and for treatment of jet lag sickness. In another research it
is indicated that kids should be slept in darkness because of melatonin hormone
prevents people from leukemia (Henshaw & Reiter, 2005).
2.4 Melatonin – Cancer Relation
There has been discovered that melatonin stop the cell proliferation on
cancer tissues, blocks mitotic activity and has an anti-estrogen effect on breast
(Macchi & Bruce, 2004). Those effects are similar to chemotherapic agents.
Thus melatonin blocks increasing of cancer cells and growth of tumor; and it
5
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decrease the number of metastasis (Özçelik et al., 2013). Moreover, it had been
discovered that people who have prostate and breast cancer, have low melatonin
levels (Macchi & Bruce, 2004; Özgüner et al., 1995). Some researches indicated
that pineolectomyne increases the tumor cells and melatonin decreases tumor
cells (Özgüner et al., 1995).
Blind people have low probability to have cancer (Coleman & Reiter,
1992; Bartsch et al., 2003). Because blind people may secrete melatonin more
than normal people (Özçelik et al., 2013). On this situation Feychting et al.
(1998) and Verkasalo et al. (1999) discovered by their researches, which are
included blind female test subjects, that blind women has low risk to have
breast cancer according to general women population.
2.5 The Effect of Melatonin on Heart
It‘s been indicated that melatonin has more advantages according to other
antioxidants to eliminate hypoxy and reoxygenation that related to damage
(Reiter & Tan, 2003). Thus, it‘s been thought that using of melatonin on
oxidative damage related to cardio diseases would be very important (Reiter &
Tan, 2003). Moreover, it‘s been indicated that it is more effective on prevention
of cardio rhythm than ascorbic acid (Tan et al., 1998).
By a research as in vivo, it‘s been discovered that intravenous melatonin
implementation blocked ventricular tachycardia, ventricular fibrillation and
premature ventricular contraction (Lee et al., 2002). Moreover, it‘s been thought
that because of melatonin secreted whole night, heartbeat rate and blood
pressure are decreased; thus, it may have a role on high tension (Yildiz &
Akdemir, 2009).
2.6 Melatonin‟s Antioxidant Effect
Melatonin can delay the damages on tissues by being a powerful radical
collector (Reiter et al., 1996). Beside that, melatonin seems to be an
extraordinary antioxidant because of even E vitamin can‘t pass through brainblood barrier, melatonin can. (Reiter, 1997).
One of other effects of melatonin is it decreases the concentration of
H2O2 in cell (Tan et al., 1993; Reiter, 1998). It‘s been discovered that melatonin
which is a natural antioxidant, has 5 times more talented to neutralize OH
radical than glutathione and 2 times more talented to clean peroxide radical than
E vitamin (Reiter, 1996). Melatonin‘s antioxidant feature prevents the DNA,
which has a very important role on life cycle, from oxidative damages. This can
be explained by a couple mechanisms. One of them can be told that melatonin is
a powerful radical collector. The other one can be told as that melatonin
activates the paths that chemicals and poisons thrown away from body. In
conclusion, melatonin stimulates antioxidant enzymes, blocks lipid
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peroxydation and prevents brain tissue from free radicals caused by oxygen
(Kerman et al., 2005).
2.7 Melatonin - Psychiatric Diseases Relation
According to photoperiodic hypothesis, long nights or short daytime,
which are on winter season, cause seasonal affective disorientation (SAD) (Pail
et al., 2011). Melatonin secretion is pointed out as a reason of SAD (Özçelik et
al., 2013).
Researches on melatonin‘s effects on depression showed that depressed
people have low melatonin secretion level (ġener, 2010; Khaleghipour et al.,
2012). There is no evidence about the relation of melatonin with schizophrenia.
However, people, who have schizophrenia, have circadian rhythm disorientation
and low serum melatonin levels (Suresh et al., 2007).
3. Melatonin -- Exercise Relation
It‘s been proven that melatonin prevents cells, tissues and organs from
agents that produce free radicals and oxidative damage, which is caused by
events such as potassium cyanide, L-cysteine, over-training, carbon
tetrachloride, ischemia α reperfusion, protein and ionized radiation (Brzezinski,
1997; Reiter, 1993). Heavy exercise factors affect the free oxygen radical levels
by directly or by transforming to radicals on detoxification and intracellular
metabolism (Valentine et al., 1998). The role of melatonin on adaptation of
stress, that caused by exercises, topic is enlightened on recent years. Neuronal
and hormonal factors play role on this adaptation (Cagnacci et al., 1998).
Chronic regular exercises cause up-regulation on enzymatic and non-enzymatic
antioxidant defense system. This increasing concentration of antioxidants in
cells lowers the risk of cell damage, increase performance and delays tiredness
of muscle (Altinbas, 2003).
Night exercises, those are medial and hard level, cause a delay on
melatonin secretion on the following night. This means doing exercises instead
of sleeping can affects the circadian time functionalities (Buxton et al., 1997).
Melatonin‘s protection of muscle-liver glycogen storage makes people to think
melatonin can last longer the exercise time (Atkinson et al., 2003). It had been
showed that rats, those had 30 minutes acute swimming exercise, had melatonin
injection and there has a protective effect on liver glycogen storage (Kaya et al.,
2010). Moreover, it‘s indicated that melatonin recruitment before forced
exercises decrease muscle damage by decreasing oxidative stress and
inflammation effect.
On another research, there were two groups of rats. Group 1 had
melatonin recruitment and group 2 hadn‘t. Both groups had 30 minutes
swimming exercise. Afterwards on group 2 free radical levels were increased;
lipid peroxide products in muscles were increased. On group 1, free radical
7
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regulatory and glutathione levels were increased, and lipid peroxide productions
were blocked to increase. In conclusion, it‘s showed that swimming causes
oxidative stress on liver and skeleton muscles; however melatonin prevented
muscles from oxidative stress (Hara et al., 1996).
Research on melatonin‘s effects on carbohydrate and lipid metabolism of
rats, those had and hadn‘t exercises, stated that exercises cause hypoglycemia
increase of lactate and hydro butyrate plasma, and decrease of liver-muscle
glycogen. However rats‘, those hadn‘t exercise, liver glycogen storage was
increased, and plasma free fat acid level was decreased. Melatonin implemented
exercised rats had high level of liver lactate and plasma β hydroxyl butyrate
level. Those data were interpreted as melatonin preserved glycogen storages by
the way of changes on using lipid and carbohydrate (Mazepa et al., 2000).
There was another research that has 2 subject groups as healthy bicycle
riders. Firstly, one group was injected placebo and melatonin to the other one
before exercises, which were first and second levels of bicycle. First
measurement was taken on 8th minute of the exercise and kept taking
measurements in specific time intervals. Data showed that GH secretion was
increased by melatonin that stimulated by exercises. In another words,
melatonin make secretion of GH on hypothalamic level easier by exercises
(Ronco & Halberg, 1996).
In another research about effects of melatonin on arginine vasopressin
and angiotensin-2, subjects had exercises 2 times in a week by bicycle
ergonometric. The intense of exercises were increased in 3 minutes periods until
test subjects get tired. After exercises, test subjects, those injected melatonin,
had arginine vasopressin values 2.3 times bigger than before ones. On the other
group, those injected placebo, had 3.6 times higher arginine vasopressin value.
However there were no significant effects of melatonin on angiotensine-2 on
this research (Chiodera et al., 1998).
There are evidences about cell damage when cardiac muscle tissue
stimulated by acute exercises. Rats those had acute exercises, had high level of
myeloperoxidase activity, TNF-α, IL-1 and IL-6 mRNA; and also had high
level of nuclear factor kappa-B (NF-kappaB) activity. Therefore it‘s been
showed that melatonin decreased those negative effects. Thus, data showed that
melatonin prevents cardiac tissue damage, which is occurred by acute exercises
(Veneroso et al., 2009).
Discussion and Conclusion
Melatonin plays important roles on cardio vascular functions adjustment,
antioxydation and immune system, sleep, thermo regulation and biological time.
Disorder of these functions may increase the risk of having cancer, psychiatric
diseases, immune and oto-infection rates to prepare a dish for many diseases.
8
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Information about melatonin related to exercises is increasing every day. Many
investigations indicates that consolidation of melatonin before forced exercise
decreased the rate of muscle damage by reducing the effects of oxidative stress
and inflammation.
It had also been stated that melatonin has a feature on cardio-protective
fabric, which are caused by acute exercise. Increasing evidence has shown that
exercises have acute effects and long term on the secretion of melatonin. The
information about verifying the importance melatonin on adaptation of body to
the stress, which is caused by exercises, is increasing in recent years. However,
there is limited research on the effects of exercises during the day and night on
the secretion of melatonin.
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TROMBOSĠT HASTALIKLARI
Mahmut TÖBÜ
ÖZET
EriĢkinde normal trombosit sayısı 150.000 ile 450.000/µL arasındadır.
Trombositler dolaĢımda 8 ile 10 gün arası yaĢarlar ve dolaĢımdan monosit
makrofaj sistemi ile olasılıkla apoptozis sonucu ortadan kaldırılır. Trombosit
hastalıkları baĢlıca trombositopeni ve trombositozlar olarak alt gruba ayrılır.
Trombosit sayısında azalmanın baĢlıca dört mekanizması vardır. AzalmıĢ
üretim, artmıĢ yıkım, dilüsyon ve dalakta sekestrasyona bağlı dağılımsal
trombositopeni. Trombositoz ya sitokin kaynaklı (reaktif) mekanizma ya da
büyüme faktöründen bağımsız (otonom) klonal/neoplastik megakaryositler
tarafından aĢırı çoğalmaya bağlı geliĢebilir.
Anahtar Kelimeler:
klonal/neoplastik megakaryosit

Trombosit, trombositopeni,

trombositoz,

THROMBOCYTE DISORDERS
ABSTRACT
The normal platelet count in adults ranges from 150,000 to 450,000/µL,
Platelets survive in the circulation for 8 to 10 days and they are removed from
the circulation by cells of the monocyte-macrophage system, perhaps as a
result of programmed apoptosis Thrombocyte disorders mainly classified as
thrombocytopenia and thrombocytosis. The major mechanisms for a reduced
platelet count are four mechanisms; decreased production, increased
destruction, dilutional and distributional thrombocytopenia. Thrombocytosis
may be caused by either a cytokine-driven (reactive) mechanism, or may be the
result of growth factor-independent (autonomous) overproduction of platelets
by clonal/neoplastic megakaryocytes, as in one of the myeloproliferative or
myelodysplastic disorders.
Keywords:
Thrombocyte,
clonal/neoplastic megakaryocyte

thrombocytopenia,

thrombocytosis,

I. GĠRĠġ
Normal trombosit sayısı mikrolitrede 150.000- 450.000 arasıdır.
150.000/µL (150 x 109/L) altındaki değerler trombositopeni olarak kabul edilir.
Ancak normal popülasyonun % 2.5‘da trombosit değeri 100.000-150.000 olarak
saptanmıĢtır.


Prof. Dr. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi.
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Trombosit sayısının yarıdan fazla düĢmesi, normal sınırlarda bile olsa
klinisyen için uyarıcı olmalıdır. Cerrahi iĢlem sırasında kanama trombosit sayısı
50.000 µL üzerinde pek görülmez. Spontan kanama 10.000 – 20.000/ µL altında
geliĢir
ITP (Ġmmun Trombositopenik Purpura)‘da ise kendini sınırlayan kanama
<40.000/ µL ise geliĢebilir. Özel önlem gerektiren kanama (epistaksis gibi) <
12.000/ µL, hayatı tehdit eden kanama < 6.000/ µL iken görülür.
Trombositler (Resim 1) kemik iliğinde megakaryositlerin (Resim 2)
stoplazmasından ilik sinüzoidlerine dökülerek geliĢir. Megakaryositler kemik
iliğinin en büyük hücreleridir ve dolaĢımdaki en küçük hücre olan trombositleri
oluĢturur Her megakaryosit 10.00 ile 5.000 trombosit üretir. Günde 35.000 ile
50.000 trombosit üretilir. Trombositler dolaĢımda ortalama 8 – 10 gün yaĢar ve
monosit makrofaj sistemi ile ortadan kaldırılırlar.

Resim 1. Normal küme yapmıĢ trombositler. Siyah ok ile gösterilmiĢtir.

Resim 2. Megakaryositler
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Normalde toplam trombosit kitlesinin üçte biri dalakta yer alır ve
normalde trombositler 2-3 µM çapındadır. DolaĢımdaki genç trombositler daha
büyük ve hemostatik olarak daha aktiftir. ITP‘de dolaĢımdaki genç trombositler
hemostatik olarak aktif olduğu için kanama daha az görülür.
Retiküle trombosit: DolaĢımdaki genç trombositler RNA içerir ve retiküle
(retikülated) trombosit yada ‗immatür trombosit parçası‘ olarak adlandırılır
(Genç, RNA içeren eritrositler (retikülositler) gibi).
Trombosit hastalıkları baĢlıca sayısal ve fonksiyonel trombosit
hastalıkları olarak ikiye ayrılır. Sayısal olanlar trombositopeni ve
trombositozlar olarak iki gruba ayrılırken, fonksiyonel trombosit hastalıkları
ise edinsel ve herediter olarak iki alt gruba ayrılır.
II. SAYISAL TROMBOSĠT HASTALIKLARI
1. Trombositopeni
Trombositopeni mekanizması baĢlıca azalmıĢ üretim, artmıĢ yıkım
yanında dilüsyonel veya dağılımsal (dalakta göllenme gibi) trombositopeni
olabilir. Tanı için psödotrombositopeni dıĢlanmalıdır.
Psödotrombositopeni
Trombosit sayısı normal olmasına rağmen hemogram aletinden alınan
sonucun düĢük saptanmasıdır.
BaĢlıca Nedenleri;
1. Tüpteki antikoagülan yetersiz kalırsa trombine bağlı trombosit kümesi
meydana gelir. Otomatik kan sayıcıları bunu lökosit olarak algılar.
2. Trombositlerin nötrofil ve monosit etrafında rozet oluĢturması
gözlenebilir. Bu durum antikoagulan olarak kullanılan EDTA‘ya bağlı
olarak geliĢir. ‗Platelet satellizm‘ olarak adlandırılır (Resim 3). EDTA
aracılı antikor hem trombosit GpIIb/IIIa hem de nötrofil Fc gamma
reseptörü ile bağlanır.
3. GpIIb/IIIa‘ya karĢı monoklonal antikor olan Abbciximab uygulaması
sonrası da geliĢebilir.
EDTA‘ya bağlı trombosit kümelenmesi: YaklaĢık % 0.1 sıklıkla görülür.
Normalde GpIIb/IIIa üzerinde gizli olan epitop, EDTA ile ayrılarak açığa çıkar.
Rutin tam kan sayımında antikoagülan olarak EDTA kullanıldığında meydana
gelir. Test antikoagülan olarak sitrat yada heparin kullanılarak tekrarlanır.
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Resim 3. Platelet satellizm
Trombositopeni OluĢum Mekanizmaları
1.

Trombosit üretiminde azalma

Kemik iliği baskılandığı ya da hasarlandığı zaman trombosit üretimi
bozulur. Kemik iliği baskılanması veya hasarına yol açan tüm hastalıklarda
lökosit ve eritrosit yapımı da etkilenebilir. Örnekler:


Viral enfeksiyon sonrası (kızamıkçık (rubella), kabakulak, Suçiçeği
(varisella), parvovirüs, hepatit C, ve Epstein-Barr virüs)



HIV gibi bazı enfeksiyon ajanları megakaryositleri doğrudan tahrip
eder



Kemoterapi ve trombosit üretim bölgelerine uygulanan radyoterapi
sonrası



Konjenital veya edinsel kemik iliği aplazisi ya da hipoplazisi
Fanconi anemisi, TAR (thrombocytopenia with absent radius)
sendromu gibi.



Doğrudan alkol toksisitesi.



B12 vitamini ve folik asit eksikliği.
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2.

Trombosit yıkımında artıĢ

AĢağıdaki durumlarda görülür.


Immün trombositopeni (ITP) ve sistemik lupus eritematozis, pek çok
olguda otoimmun geliĢen anti-trombosit antikorları sorumludur.



Bazı ilaçlar, baĢlıca heparin, kinin, kinidin, valproik asid, altın tuzları,
Trimethoprim-sulfamethoxazole, interferonlar, Kızamık- kızamıkçıkkabakulak aĢısı, Glikoprotein IIb/IIIa inhibitörleri (abciximab gibi)



Alloimmun trombosit yıkımı (transfüzyon sonrası, yeni doğan dönemi,
transplant sonrası)



Dissemine intravasküler koagülasyon (DIC)



Trombotik trombositopenik purpura–hemolitik üremik sendrom (TTPHUS)



Antifosfolipit sendromu



HELLP sendromu (Hemolytic anemia, Elevated Liver function tests,
and Low Platelet count)



Bazı enfeksiyonları takiben (enfeksiyöz mononükleoz, sitomegalovirüs
enfeksiyonu sonrası)



HIV ile enfekte hastalar büyük olasılıkla trombositopeni riski taĢır.



Trombositlerin fiziksel tahribatı (Kardiyopulmoner by-pass sırasında,
dev kavernöz hemanjiom içinde: Kasabach-Merritt syndrome)

3.

Dilüsyonel trombositopeni

Masif kan kaybı ile eritrosit süspansiyonu desteği uygulanan hastalarda
eritrosit süspansiyonunda canlı trombosit yokluğundan dolayı dilüsyonel
trombositopeni geliĢir.
24 saatte 15 Ünite eritrosit süspansiyonu uygulandığında trombosit sayısı
47.000- 100.000/µL arasında saptanır. Eğer 20 Ünite uygulanırsa bu sayı
25.000-61.000/ µL arasında çıkar. 24 saatte 20 Üniteden fazla eritrosit
süspansiyonu uygulandığında mutlaka trombosit süspansiyonu verilmelidir.

4.

Splenomegaliye bağlı dağılımsal trombositopeni

Normalde dolaĢımdaki trombositlerin üçte biri dalakta tutularak
dolaĢımda denge oluĢturur. Portal hipertansiyona bağlı konjestif splenomegalide
bu birikim % 90‘a kadar çıkabilir. Siroz, portal hipertansiyon ve
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splenomegalide belirgin Ģekilde trombositopeni görülür (lökopeni ve anemi
olsun ya da olmasın). Toplam mevcut trombosit kitlesi genellikle normal
olduğundan klinik olarak kanama nadiren geliĢir.
KLĠNĠK DEĞERLENDĠRME
Hasta tamamen asemptomatik olabilir ya da deri ve mukoza kanamaları,
vücut boĢluklarından kanama; peteĢi, ekimoz, epistaksis, diĢeti kanamaları, ağız
içi mukozada büllöz hemarajiler, kolay morluk oluĢumu, menoraji, metroraji
Ģeklinde kanamalar görülebilir. Santral sinir sistemine kanama
trombositopeniye bağlı en sık ölüm nedeni olup genellikle travma ya da düĢme
sonrası görülür. Buna karĢılık hemofili gibi koagülasyon bozukluğuna bağlı
kanamalar ise travmadan birkaç saat ya da gün sonra geliĢir.

1.

Öykü

Öyküde ilk planda ilaç kullanım öyküsü mutlaka sorgulanmalıdır.
Özellikle antipsikotik ilaçlar, diüretik, digoksin, heparin gibi trombositopeni
yapan ilaçlar unutulmamalıdır. Enfeksiyonlar (viral, bakteriyel), hematolojik
hastalık öyküsü (KLL, MDS), hematolojik olmayan hastalıklar (Eklamsi, sepsis,
DIC, masif transfüzyon), kanama ve/veya trombositopeniye ait aile öyküsü,
yakın dönemde canlı virüs aĢısı uygulanması, alkolizm, gebelik varlığı, öyküde
preeklamsi,
ITP, TTP-HUS, Organ transplantasyonu sonrası trombosit
alloimmunizasyonu,
kan
transfüzyonu
(Posttransfüzyon
purpura)
sorgulanmalıdır.
Trombositopeni yapan baĢlıca ilaçlar
Abciximab
Asetaminofen- parasetamol
Amiodaron
Beta laktam antibiyotikler (Penisilin, sefalosporin)
Linezolid
Karbamazepin
Etambutol
Altın tuzları
Heparin
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Ġbobrufen, naproksen
Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık aĢısı
Kinin, kinidin
Rifampisin
Statinler
Sülfonamidler
Trimethprim- Sülfomettoksazol
Valproik asit
Vankomisin
Seyahat öyküsü; malarya, viral enfeksiyonlar, menengekoksemi, ritketsia
açısından sorgulanmalıdır
Yoğun Bakım Ünitesinde trombositopeni: Olguların yarısında sepsise
bağlıdır. Bunun dıĢında DIC, heparin kullanımı, masif kan transfüzyonu, Solid
organ allogreft rejeksiyonu, ilaç öyküsü akla gelmelidir.
2.

Laboratuvar Bulguları

Periferik kan yayma değerlendirmesi ilk yapılması gereken tetkiktir.
Burada aĢağıdaki durumlar göz önüne alınmalıdır. Pseudotrombositopeni, TTPHUS, Akut lösemi ayırt edilmelidir. Örnekteki antikoagülan yetersiz ise
trombosit
sayısı
düĢük
çıkabilir.
Anormal
platelet
morfolojisi
değerlendirilmelidir. Normal trombositler 7-10 fL‘ dir. Trombosit boyutu
herediter trombosit hastalıkları için uyarıcıdır.
Bernard-Soulier Sendromu: Otozomal resesif, Hafif düzeyde
trombositopeni, dev trombositler, trombosit fonksiyon bozukluğu, kanama ile
karakterize
Wiskott-Aldrich Sendromu: X‘e bağlı geçiĢ, Triad: immun yetmezlik,
egzema ve orta-ciddi trombositopeni var. Platelet boyutu küçük (3-5 fL)
Trombosit yapımında azalma:
Blastik hücre varlığı- akut lösemide, lökoeritroblastik kan tablosuna
dikkat edilmelidir.
Lökoeritroblastik kan (gözyaĢı eritrositler, çekirdekli eritrositler, erken
myeloid hücreler) – myelofibrozis, kemik iliğinin tümoral invazyonu ve
granülomatöz hastalıklarda görülür.
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Diğer sitopenilerin varlığı (maktositoz, nötrofil lobülasyonunda azalma,
monositoz)- Myelodisplastik Sendromu düĢündürür.
Oval- makrositik eritrositler eĢliğinde hipersegmente nötrofiller Vit. B12
eksikliğinde görülür.
Trombosit yıkımında artıĢ
Fragmante eritrosit, hemolitik anemi, LDH artıĢı varlığı TTP tanısı için
uyarıcıdır. Periferik kanda kanama olmaksızın dev trombosit varlığı periferal
yıkıma bağlı hemostatik olarak aktif trombositleri gösterir. Otoimmun hastalık
varlığında trombositopeni ise SLE‘yi düĢündürür. Ayrıca lenfoproliferatif
hastalık (KLL, Lenfoma) seyrinde trombositopeni geliĢebildiğinden iyi bir fizik
bakı ile lenf bezleri, organomegali varlığı ve radyolojik değerlendirme ile LAP
ve organomegali araĢtırılmalıdır.
Ek Laboratuar Testleri
Viral seroloji (EBV-VCA, HBsAg, HCV, HIV gibi)
Kemik iliği aspirasyonu: Megakaryositler normal veya artmıĢ ise
trombosit yıkımı, megakaryositler azalmıĢ ise trombosit üretim azlığı; aplastik
anemi gibi nedenler düĢünülür. Hiperselüler kemik iliği, megaloblastik
değiĢiklikler, displastik bulgular; MDS‘yi düĢündürmelidir.
2. TROMBOSĠTOZ
Trombositoz ya reaktif (sitokin kaynaklı) ya da otonom (büyüme
faktöründen bağımsız) klonal/neoplastik megakaryositler tarafından aĢırı
çoğalmaya bağlı geliĢebilir.
1.

Reaktif trombositoz

Medikal veya cerrahi durumlarda görülen trombosit yüksekliğidir. Yeni
geçirilmiĢ cerrahi, bakteriel enfeksiyon ve travma gibi durumlardaki
trombositozu yansıtır. Bu durumlar düzelince trombositoz da normale döner.
BaĢlıca Reaktif trombositoz Nedenleri:
Malign olmayan Hematolojik durumlar
Akut kan kaybı
Akut hemolitik anemi
Demir eksikliği anemisi
B12 vitamini tedavisi sonrası
ITP tedavisi sonrası rebound etki
Etanole bağlı trombositopeni sonrası rebound
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Malign Hematolojik durumlar
Metastatik kanser
Lenfoma
Myelosupresyon yapan ilaç sonrası rebound etki

Akut ve kronik inflamatuar durumlar
Romatolojik hastalıklar, vaskülitler
Ġnflamatuar barsak hastalığı
Çöliak hastalığı
Aspleni - fonksiyonel veya cerrahi
Doku hasarı
Termal yanıklar
Myokard enfaktüsü
Ciddi travma
Akut pankreatit
Cerrahi sonrası dönem- özellikle splenektomi sonrası
Koroner by-pass cerrahisi

Enfeksiyonlar
Kronik enfeksiyonlar
Tüberküloz
Egzersiz
Alerjik reaksiyonlar
Kronik böbrek hastalıkları
Böbrek yetmezliği
Nefrotik Sendrom
Ġlaca bağlı
Vinkristin
Epinefrin, glukokortikoidler
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Ġnterlökin-1B
All-trans retinoik asit (ATRA)
Trombopoetin, Trombopoetin mimetikler
DüĢük molekül ağırlıklı heparinler

2.

Otonom trombositoz

Kronik myeloproliferatif hastalıklar veya myelodisplastik hastalık
varlığında
görülen
trombositozdur.
Trombositozla
iliĢkili
kronik
myeloproliferatif hastalıklar esansiyel trombositemi (ET), polistemia vera (PV),
primer myelofibroz (PMF), ve kronik myeloid lösemi (KML) dir.
Trombositozla iliĢkili en yaygın myelodisplastik hastalıklar 5q- sendromu ve
trombositozla giden ring sideroblastlı refrakter anemi olgularıdır.

Esansiyel trombositemi
Esansiyel trombositemi (ET) genellikle reaktif trombositozis ile diğer
myeloproliferatif hastalıkların diĢlanması ile tanı konur.
Reaktif tombositoz, otonom trombositozdan daha sık görülür. Trombosit
sayısı 1 milyon/µL saptanan 280 olgu değerlendirildiğinde; Reaktif trombositoz
% 82, enfeksiyon % 31, splenektomi sonrası % 19, travma % 14, inflamasyon
% 9, kan kaybı % 6, rebound trombositoz % 3, myeloproliferatif hastalık % 14
ve sebebi bilinmeyen % 4 saptanmıĢtır.
Yalancı Trombosit Yüksekliği
Miks cryoglobulinemi: 30 derece ve altında test edilen örnekte çökmüĢ
olan cryglobulin partikülleri trombosit ve lökosit sayısının 50.000/micL kadar
yüksek çıkmasına neden olur. Örnekler vücut ısısına getirildiğinde sonuçlar
normale döner.
Sitoplazmik parçacıklar: Lösemi ve lenfomadaki sitoplazmik
parçacıklar, ciddi hemoliz ve yanık durumlarında eritrosit parçacıkları yalancı
trombosit yüksekliğine yol açabilir.
Psödohiperkalemi:
Trombositozlu
olgularda
agrege
olmuĢ
trombositlerden potasyum dolaĢıma salınır, psödohiperkalemi semptoma yol
açmaz ve trombositoz varlığında plazma potasyum düzeyi değiĢmemiĢtir.
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III. FONKSĠYONEL TROMBOSĠT HASTALIKLARI
1. EDĠNSEL
BaĢlıca nedenler aĢağıda sıralanmıĢtır.


Ġlaçlar


Aspirin, NSAII, Dipiridamol, P2Y12
antagonistleri (Klopidogrel, Ticlopindin), GPIIb/IIIa
antagonistleri (abciximab and eptifibatid)


Karaciğer hastalıkları



Kardiyopulmoner by-pass



Üremi


Disproteinemi
makroglobulinemi)

(Myelom,



Myeloproliferatif hastalıklar



Diyabet

reseptör
reseptör

Waldenström

2. HEREDĠTER
Bernard-Soulier Sendromu, Glanzmann Trombastenisi, Gri trombosit
Sendromu ve Yoğun Granül eksikliğidir.
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EDTA‘ lı
kan örneği

Sitratlı
kan örneği

Resim 4. EDTA‘ ya bağlı pseudotrombositopeni. Trombositlerin periferik kan
yaymasında normal küme halde görülmekte, ancak EDTA‘ lı kan örneği
trombosit sayısını düĢük vermektedir. Kan örneği sitratlı tübe alındığında
normal trombosit sayısı elde edilmektedir.
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ALMANCA'DAN TÜRKÇE'YE SÜREÇ VE ÜRÜN AMAÇLI ÇEVĠRĠ
TUTUMU
Mehmet Tahir ÖNCÜ
ÖZET
Önümüzdeki çalıĢma üniversite öğrencilerinin çeviri tutumlarını
incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda C1 dil seviyesine ait
Almanca kaynak metin kullanılarak bir deney gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneyde
Almanya‘dan dönen ailelerin çocukları birinci deney grubunu oluĢtururken
Türkiye‘de ikinci yabancı dil olarak Almancayı seçen öğrenci grubu ikinci
grubu oluĢturmuĢtur. Çeviri tutumları hem çeviri süreci bağlamında hem de
çeviri ürünü bağlamında incelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Çeviri tutumu, süreç amaçlı çeviri süreci, ürün
amaçlı çeviri süreci

PROZESS- UND PRODUKTORIENTIERTES ÜBERSETZUNGSVERHALTEN
IM SPRACHENPAAR DEUTSCH-TÜRKISCH

ABSTRACT
Bei dem vorliegenden Aufsatz geht es um die Untersuchung
übersetzerischer Verhaltungsweisen von Studierenden. Als Gegenstand der
Untersuchung wurde ein Versuch durchgeführt, bei dem ein deutschsprachiger
Ausgangstext der Sprachniveau C1 gewählt wurde. Auf der Grundlage dieser
Studie soll das Übersetzungsverhalten der remigranten Studierenden und der
Studierenden, die Deutsch als L-3 Sprache erwerben, rekonstruiert werden.
Das Übersetzungsverhalten wird einerseits anhand des Prozess, den die
Studierenden bei Übersetzungsprozess durchführen, und anderseits durch das
Endprodukt, das die Versuchsteilnehmer niederschreiben, erfasst.
Schlagwörter:Übersetzungsverhalten,Prozessorientierte
Übersetzungsvorgang, Produktorientiertes Übersetzungsvorgang



Doç. Dr. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi
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0 Einleitung
Zum Übersetzungsverhalten von Übersetzern liegt bislang keine
hinreichende Studie vor, wie sie beispielsweise vorgehen, recherchieren, wann
sie mit der eigentlichen Tätigkeit des Übersetzens beginnen, und welche
spezifische Problemstellen im Text ihnen begegnen. Der vorliegende Beitrag
basiert auf eine Studie, die am Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Ege
Üniversität (Izmir) durchführt wurde. Das Ziel dieser Studie liegt darin,
derartige Verhaltensabläufe des übersetzerischen Handelns empirisch zu
untersuchen. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, den Übersetzungsvorgang in
gewisser Weise zu durchleuchten und den Übersetzern bzw. angehenden
Übersetzern im Sinne einer Wegbeschreibung zu dienen. Selbstverständlich
stellt die vorliegende Arbeit nicht den Anspruch einer vollständigen
Behandlung des sehr komplexen Gebietes, vielmehr wird versucht, das
Übersetzungsverhalten von remigranten Studierenden und der Studierenden, die
Deutsch als L3-Lerner studieren, an einem Korpus schriftlich produzierten
Textes zu analysieren, um so das Übersetzungsverhalten der Versuchspersonen
zu rekonstruieren.

1 Die Versuchsanordnung
Für die Untersuchung des Übersetzungsverhaltens standen 25
Versuchspersonen zur Verfügung. Im Rahmen einer deskriptiven Statistik ging
es darum, Beobachtungsdaten zu beschreiben und darzustellen. Die
Versuchspersonen gehören zwei Gruppen an:
1.
Studierende, die in der Türkei Grundschulabschluss und
mittleren Schulabschluss erworben haben und die das Englische (L2)
als erste Fremdsprache beherrschen und Deutsch als zweite
Fremdsprache (L3) studieren. Die Versuchsgruppe wird als VG-1
bezeichnet.
2.
Studierende, die in Deutschland aufgewachsen sind und
mindestens fünf Jahre ihrer Schultätigkeit in Deutschland verbracht
haben und die die deutsche Sprache als erste Fremdsprache benutzen,
also Kinder aus remigranten Familien. In dieser Studie werden diese
Versuchspersonen als VG-2 benannt.
Die erste Gruppe bestand aus 5 Probanden, die zweite Gruppe aus 20
Probanden. Wie festzustellen, enthalten diese beide Kategorien unterschiedliche
quantitative Angaben.1 Der vorliegende Beitrag wird sich an der kleineren
1

In dieser Studie werden fünf Probanden als Repräsentanten der VG-2 herangezogen. Die
weiteren Probanden werden die Grundlage weiterer Forschungen bilden.
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Angabe orientieren, um somit den Stichprobenwert herstellen zu können. Die
kleinere Kategorie bildet die erste Gruppe: fünf Probanden. Ausgehend von der
Anzahl der ersten Kategorie werden ebenso aus der zweiten Kategorien fünf
Probanden zur Analyse herangezogen. Untersucht wird, ob die Übersetzer der
verschiedenen
Gruppen
jeweils
unterschiedliche
Formen
des
Übersetzungsverhaltens praktizieren. Anzumerken ist, dass alle Studierenden,
die am Versuch teilgenommen haben, im 7. Semester sind und daher davon
ausgegangen werden kann, dass sie zumindest das >>selbe<< theoretische
Grundwissen besitzen sollten.
1.a Die Versuchsdurchführung
Der deutsche Ausgangstext, ebenfalls als ein Text aus der
Übersetzungspraxis stammt, wurde aus einem Prüfungsblatt des GoetheInstituts entnommen. Diese Prüfung dokumentiert die fünfte Stufe – C1 – der
im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen beschriebenen sechsstufigen
Kompetenzskala. Die Stufe C bezeichnet die Fähigkeit zur selbstständigen
Sprachverwendung. Mit erfolgreichem Abschluss dieser Prüfung haben
Teilnehmende nachgewiesen, dass ihnen die überregionale deutsche
Standardsprache geläufig ist. Sie zeigen, dass sie die deutsche Sprache sicher
verwenden und ihre persönlichen Belange im privaten, öffentlichen und
beruflichen Leben adäquat ausdrücken können. Für Studierenden des 7.
Semesters sollte das Verstehen und die Übertragung des Textes dieser Ebene
keine allzu grosse Schwierigkeiten bereiten. Der Text enthält 275 Wörter bzw.
2050 Zeichen (mit Leerzeichen).

Lasst Blumen sprechen!
Blumen sind seit Jahrtausenden und in nahezu sämtlichen Kulturen
Zeichen der Freundschaft und Liebe. Sie sagen außerdem „Werde wieder
gesund!― oder „Ich entschuldige mich!― oder „Vielen Dank für die
Einladung!― Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Mensch seit über
5000 Jahren Blumen kultiviert. Andere Pflanzen sind einfach nützlich, sie
werden als Nahrungsmittel, als Medizin oder Baumaterial geschätzt. Blumen
jedoch, so vermuten neuerdings Wissenschaftler, besetzen aufgrund ihrer
„Nutzlosigkeit―, ihrer Schönheit und ihres Duftes eine besondere emotionale
Nische. Ihr tieferer Nutzen besteht darin, dass sie als Stimmungsverbesserer
wirken und entsprechend eingesetzt werden können. Als Symbole der
Sympathie und der Hochachtung heben sie sowohl die Laune eines
Beschenkten, zeitigen aber auch langfristigere positive Wirkungen. Ein
Blumenstrauß bringt Menschen in fast 100 Prozent aller Fälle automatisch zum
Lächeln, und er verbessert auch längerfristig die Stimmung: Eine Gruppe von
Frauen, die mit einem bunten Strauß Blumen beschenkt wurde, war nicht nur
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momentan beglückt, sondern fühlte sich auch noch Tage nachher deutlich
zufriedener und zuversichtlicher als ihre Vergleichsgruppen, die „nur― einen
Früchtekorb erhalten hatten. Blumen werden zwar traditionell häufiger an
Frauen verschenkt, ihre emotionale Wirkung zeigt sich jedoch auch bei
Männern: In einem Lift wurde männlichen Passagieren ein Blumenstrauß
überreicht, und man beobachtete ihre Reaktionen. Sie lächelten, näherten sich
dem Schenker räumlich an und begannen häufig ein Gespräch, während sich
Männer, denen nur ein Kugelschreiber überreicht wurde, deutlich
zurückhaltender und distanzierter verhielten.
Fazit der Forscher: Blumen machen sozial.
Blumen sind also ein äußerst wirksames Instrument des
Stimmungsmanagements. Und da gute Stimmung nicht nur an sich ein
angenehmer Zustand ist, sondern auch langfristig die soziale Bindung
begünstigt, ist die Blütenpracht von hohem gesellschaftlichem Wert weit über
das rein Ästhetische hinaus.
Im Fokus des zu übersetzenden Textes steht zunächst die Bedeutung und
die unterschiedliche Wahrnehmungsmöglichkeit von Blumen, und im Weiteren
wird auf eine wissenschaftliche Bewertung des Phänomens eingegangen. Der
Text wurde ausgewählt, da er trotz einiger komplexer Satzstrukturen und
vielschichtiger Sachtermini eigendeutsche Phrasen beinhaltet. Die Studierende
durften sowohl gedruckte wie auch online-Wörterbücher benutzen.
Anhand vom versuchsbegleitenden Fragebögen wurden Informationen
über die Probanden erhoben, u. a. zum schulischen Werdegang,
Fremdsprachenkenntnisse sowie zur Sprachkombination. Ferner wurden durch
gezielte Fragen zusätzliche Angaben zu undurchschaubaren Textstellungen,
Sätzen und Wörtern erfasst. Alle Daten wurden anonym erhoben.

1.b Die Dokumentation des Versuchs
Informationen zu den Probanden der VG-1:
Jahre Dt
VP

Alter

Geschlecht

Deutschlandaufenthalt

Gym+Uni

Fremdsprachen

Jahre

VP-1

22

weiblich

Nein

7 Jahre

Englisch

12 Jahre

VP-2

22

weiblich

Nein

9 Jahre

Englisch

13 Jahre

VP-3

26

weiblich

Nein

5 Jahre

Englisch

10 Jahre

VP-4

24

weiblich

Nein

5 Jahre

Englisch

10 Jahre

VP-5

23

weiblich

Nein

5 Jahre

Englisch

14 Jahre
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Von den Studierenden, die keinen Deutschlandaufenthalt hatten,
studierten alle Englisch als erste Fremdsprache, und ihre schulische
Englischausbildung liegt zwischen 10-14 Jahren. Dagegen sind ihre
Deutschkenntnisse auf die universitäre Ausbildung begrenzt. Denn, wenn man
bedenkt, dass die Studierende sich im siebten Semester befinden und ein Jahr
die Vorbereitungsklasse besuchten, so sind sie das fünfte Jahr mit dem
Deutschen >>befreundet<<. Zudem kann festgestellt werden, dass zwei der fünf
Studierenden in der mittleren Schulebene das Deutsche als zweite
Fremdsprache lernten. So weisen ihre schulischen Deutschkenntnisse einen
Wechsel von 5-9 Jahren.
Informationen zu den Probanden der VG-2:
Jahre Dt
VP

Alter

Geschlecht

Deutschlandaufenthalt

Gym+Uni

Fremdsprachen

Jahre

VP-6

24

weiblich

Ja-21 Jahre

24 Jahre

Englisch

12 Jahre

VP-7

25

weiblich

Ja-23 Jahre

25 Jahre

Englisch

15 Jahre

VP-8

36

männlich

Ja-23 Jahre

28 Jahre

Englisch

10 Jahre

VP-9

22

männlich

Ja-16 Jahre

22 Jahre

Englisch

10 Jahre

VP-10

22

weiblich

Ja-15 Jahre

22 Jahre

Englisch

10 Jahre

Die Kinder aus remigranten Familien, die mindestens 15 Jahre ihres
Lebens in Deutschland verbracht haben, weisen annährende Lehrjahre, was die
schulische Englischausbildung betrifft, nämlich einen Wechsel von 10 bis 15
Jahren. Die Deutschkenntnisse sind jedoch enorm abweichend von denen der
VG-1. Ihre Deutschkenntnisse sind nicht nur mit den universitären Kenntnissen
begrenzt, sie sind in der deutschen Kultur aufgewachsen und sind von klein auf
mit dem Deutschen eng vertraut. Zwei der fünf Probanden sind männlich, einer
von ihnen ist 36 Jahre alt und zeigt ein abweichendes Studiumalter. Alle
Studierenden haben die mittlere Schulreife in Deutschland abgeschlossen und
haben sodann in der Türkei mit der universitären Ausbildung begonnen.
2 Prozessorientiertes Übersetzungsverhalten
Unter >>prozessorientiertes Übersetzungsverhalten<< soll hier auf die
einzelproblemübergreifende Vorgehensweise der Studierenden Bezug
genommen werden, d.h. auf die Art, wie diese die Lösung der in der
Übersetzungsaufgabe enthaltenen Übersetzungsprobleme, in ihrer Gesamtheit
gesehen, angehen. Zur Beschreibung der prozessorientierten Ebene der
Versuchspersonen stellt Krings ein Dreiphasenmodell auf, das neben der
eigentlichen Übersetzungsphase noch eine vorbereitende und eine
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nachbereitende Phase umfasst, die im folgenden als >>Vorlauf<< und
>>Nachlauf<< bezeichnet werden; die eigentliche Übersetzungsphase wird als
>>Hauptlauf<< benannt (1986: 178).
Im Folgenden wird das prozessorientierte Übersetzungsverhalten der VG1 dargestellt:
2.a Prozessorientiertes Übersetzungsverhalten VG1:
Vorlauf

VP-1

VP-2

VP-3

Hauptlauf
Nachlauf
*Satzweise übersetzen
*Auffälliges
*Unbekannte Wörter
Unterstreichen
nachschlagen
*Unbekannte Wörter
*AT und ZT nicht
*Notieren der ZS-Einheiten
nachschlagen
durchgelesen
*Hilfsmittelbenutzung
*Notieren der ZS*Zahlreiche Notierungen
Einheiten
auf dem Arbeitsblatt
*Zweimal
durchgelesen
*Notieren der ZS-Einheiten
*Unbekannte Wörter *Hilfsmittelbenutzung
*AT und ZT nicht
nachschlagen
*Zahlreiche Notierungen
durchgelesen
*Notieren der ZSauf dem Arbeitsblatt
Einheiten
*Textverständnis
*Nachbearbeitung der
sichern
*Satzweise übersetzen
Problemstellen
*Zweimal
*Schrittweise
*ZT einmal
durchgelesen
Nachbesserung der
durchgelesen
*Unbekannte Wörter Spontanübersetzung
*Vergleich von AT und
nachschlagen
*Hilfsmittelbenutzung
ZT

VP-4

*Zweimal
durchgelesen
*Unbekannte Wörter
nachschlagen
*Notieren der ZSEinheiten

VP-5

*Satzweise übersetzen
*Unbekannte Wörter
*Zweimal
nachschlagen
durchgelesen
*Unterstreichung von
*Unbekannte Wörter unbekannten AS-Einheiten
nachschlagen
*Hilfsmittelbenutzung
*Notieren der ZS*Zahlreiche Notierungen
Einheiten
auf dem Arbeitsblatt
*Extrablatt für
Grobübersetzung

*Satzweise übersetzen
*Unbekannte Wörter
nachschlagen
*Hilfsmittelbenutzung
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*Schließen der im
Hauptlauf gelassenen
Lücken
*ZT zweimal
durchgelesen

*Nachbearbeitung der
Problemstellen
*Schließen der im
Hauptlauf gelassenen
Lücken

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2014

Aus der obigen Tabelle ist hervorzuheben, dass die Versuchspersonen der
VG-1 in der Vorlaufphase der Übersetzungstätigkeit den AS-Text mindestens
zweimal durchzulesen, unbekannte Wörter nachschlagen und das Notieren der
ZS-Einheiten vornehmen. Diese verzwickte Vorgehensweise zielt meines
Erachtens auf die Sicherung des Textverständnisses, denn so gelingt es den
Probanden, ihre Unsicherheit bzw. Beklommenheit bezüglich des Textverstehen
und schließlich des Übersetzens zu überwinden. Die Kontinuität der
Vorgehensweise, die die Probanden der VG-1 im Vorlauf der Studie zeigen, ist
ebenso im Hauptlauf der Übersetzungstätigkeit zu verfolgen. Wie die obige
Tabelle aufweist, ist zunächst bei einigen Probanden das Nachschlagen der
unbekannten Wörter stets zu beobachten. Parallel dazu ist eine einflussreiche
Hilfsmittelbenutzung, wie z.B. Internet, Paralleltextgebraucht etc. festzustellen.
Ferner sind bei einigen Probanden zahlreiche Notierungen auf dem Arbeitszettel
und/oder die Grobübersetzung auf einem Extrablatt zu erblicken. Die
markanteste Vorgehensweise des Hauptlaufs ist der strenge Lauf der
Übersetzung des Textes, Satz-für-Satz, ja sogar Wort-für-Wort-Übersetzung,
denn das ständige Nachlagen und die einflussreiche Benutzung der Hilfsmitteln
erschwert den Übersetzer den Text als Text zu verstehen und zu übersetzen; er
kann das Offensichtliche nicht sehen und verliert den Überblick des Textes; um
es mit einer Redewendung anzugeben: Die Studierenden >>sehen den Wald vor
lauter Bäumen nicht<<. Die unkontrollierte Handhabung der Versuchspersonen
ist auch im Nachlauf wahrzunehmen, denn entweder sind sie mit der
Nachbearbeitung der Problemstellen des Textes beschäftigt oder lesen den Text
mindestens zweimal durch, wenn sie die Zeit wahrlich Nutzen können,
schlimmstensfalls allerdings kommen sie mit der ihnen zur Verfügung
stehenden Zeit nicht aus. Und demzufolge ist die Nachbearbeitung der
Problemstellen im Text meist nicht zufriedenstellend, da das prozessorientierte
Übersetzungsverhalten wie im Vorlauf und im Hauptlauf so auch im Nachlauf
stets durch Panik, Chaos, Wirrwarr, Durcheinander und Unordnung des
Übersetzers geprägt ist.
2.b Prozessorientiertes Übersetzungsverhalten VG-2:
VP-6

VP-7

Vorlauf
*Einmal gründlich
durchgelesen
*Textverständnis
sichern
*Einmal „quer―
durchgelesen
*Unbekannte Wörter
nachgeschlagen

Hauptlauf
*Satzweise übersetzen
*Unbekannte Wörter
nachschlagen
*Hilfsmittelbenutzung
*Satzweise übersetzen
*Unbekannte Wörter
nachschlagen
*Notieren der ZSEinheiten
*Hilfsmittelbenutzung
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Nachlauf
*Zieltext einmal
durchgelesen

*Zieltext einmal
durchgelesen
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VP-8

*Einmal „quer―
durchgelesen
*Unbekannte Wörter
nachgeschlagen

*Spontanübersetzung
*Unterstreichung von
unbekannten AS-Einheiten
*Hilfsmittelbenutzung

VP-9

*Nicht durchgelesen
*Unbekannte Wörter
nachgeschlagen

VP10

*Nicht durchgelesen
*Unbekannte Wörter
nachgeschlagen

*Satzweise übersetzen
* Spontanübersetzung
*Versuch vollständig und
fertig zu übersetzen
*Hilfsmittelbenutzung
*Satzweise übersetzen
*Spontanübersetzung
*Hilfsmittelbenutzung

*Zieltext einmal
durchgelesen
*Schließen der im
Hauptlauf gelassenen
Lücken
*Zieltext einmal
durchgelesen

*Zieltext einmal
durchgelesen

Man kann anhand der obigen Tabelle feststellen, dass die
Versuchspersonen der VG-2 in der Vorlaufphase den AS-Text nicht durchlesen,
einige Probanden einmal quer durchlesen bzw. einmal durchlesen und
unbekannte Wörter nachschlagen, allerdings keineswegs ZS-Einheiten notieren.
Diese gewissenhafte und sichere Vorgehensweise basiert meines Erachtens auf
den ausgeprägten Deutschsprachkenntnissen der Studierenden, denn so gelingt
es den Kindern aus remigrierten Familien, durch schnelles Vorgehen im
Vorlaufsfeld auf den eigentlichen Hauptlauf der Übersetzung überzugehen. Der
Lauf dieser sicheren Vorgehensweise, die die Probanden der VG-2 im Vorlauf
der Studie zeigen, setzt sich auch im Hauptlauf weiter fort. Wie die obige
Tabelle aufweist, wird in dieser Phase nicht mehr nach unbekannten Wörtern
gesucht, da dies bereits im Vorlauf abgeschlossen wurde. Neben der
ausgiebigen Hilfsmittelbenutzung, wie die VG-1, gelingt es den Probanden der
VG-2, den Text satzweise fertig zu übersetzen. Ferner ist bei drei Probanden die
Vorgehensweise der Stegreifübersetzung bzw. Spontanübersetzung zu
beobachten, diese Art von Übersetzen erfordert neben guten Sprachkenntnissen
selbstverständlich ein gut ausgeprägtes Sprach-, Kultur- und Weltwissen, denn
nur durch gut ausgeprägtes Hintergrundwissen ist die improvisierte,
extemporierte Übersetzung von Texten ohne langes Nachdenken und ohne
sonstige Notierung auf einem Arbeitszettel bzw. eine Grobübersetzung möglich.
Die markanteste Vorgehensweise der VG-2 im Vergleich zu VG-1 ist, dass sie
im Hauptlauf zwar ebenso Satz für Satz übersetzen, allerdings mit dem
Unterschied, dass sie erstens weniger Hilfsmittel verwenden, zweitens stets den
Textüberblick bewahren und somit den >>Wald<< sehen, also das Ganze, nicht
seine
Einzelheiten.
Der
Verstehensprozess
ist
aufgrund
der
Textüberschaubarkeit reibungsloser. Die Textwelt ist in der Totale zu erfassen,
ihre einzelnen Teile im großen Zusammenhang zu erkennen. Die kontrollierte
Hantierung der Übersetzungsleistung der Versuchspersonen ist auch im
Nachlauf wahrzunehmen, denn bei den meisten genügt ohne eine
Nachbearbeitung der Problemstellen des Textes das >>einmalige Durchlesen
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des Textes<< völlig aus, um den Übersetzungsvorgangs abzuschließen.
Dementsprechend ist das prozessorientierte Übersetzungsverhalten im
Gegensatz zu den VG-1 durch totales Textverstehung und Textbeherrschung
gekennzeichnet.
3 Produktorientiertes Übersetzungsverhalten
Bei dem produktorientierten Übersetzungsverhalten orientiere ich mich
an der Übersetzungsstrategie des AS-Textes, und zwar geht es dabei um die
eigentliche Übersetzung eines Textes. In der übersetzungswissenschaftlichen
Literatur begegnet man zwei einander zum Teil höchst kontrovers
gegenüberliegende Strategien: >>wörtliche<< (an der Ausgangssprache und –
kultur orientiert) und >>freie<< (an der Zielsprache und –kultur orientiert)
Übersetzungsstrategie.
3.a Wörtliche Übersetzungsstrategie
Bei der wörtlichen Übersetzungsstrategie wird eine >>rückwärts
orientierte Übersetzung<< bevorzugt, bei der die charakteristischen
Eigenschaften der Ausgangssprache und -kultur nahegebracht werden
(Schreiber 1993: 79). Dabei überträgt der Übersetzer ein ausgangssprachliches
Textsegment in die Zielsprache, indem sie sich an seiner Form orientiert und
diese durch eine zielsprachliche Zeichenfolge ersetzt. Dieser Vorgang vollzieht
sich weitgehend ohne Rücksicht auf den Sinn der Textsegmente. Dieser
Zeichenersetzungsvorgang kommt hauptsächlich im lexikalischen Bereich vor
und resultieren aus Lexemgleichungen, die die Versuchspersonen im
schulischen Fremdsprachenunterricht und z.T. wohl auch in sprachpraktischen
Veranstaltungen der Universität erlernt haben (Lörscher 1997: 114). Vor allem
das auch heute noch weithin gängige, „klassische―, entkontextualisierte,
formorientierte Vokabellernen baut solche oberflächenstrukturellen,
inadäquaten Lexemgleichungen in grosser Zahl auf, wie z.B. >>Entwicklung<<
im Türkischen als >>geliĢme<<; oder >>ateĢ<< im Deutschen als >>Feuer<<
wiederzugeben. Demzufolge werden die Versuchsperson, die auf eine ASTexteinheit, die als Teil einer Lexemgleichung im Gedächtnis gespeichert ist,
begegnen, mittels eines automatischen Assoziationsprozesses die entsprechende
ZS-Texteinheit verfügbar werden (ebd.).
Die ausgangssprachlichen Formen werden also bei der wörtlichen
Übersetzungsstrategie für zielsprachliche Formen aus dem Gedächtnis
abgerufen und verbalisiert. Dies geschieht vorwiegend mittels assoziativer
Prozesse und rekurriert auf ein Inventar gespeicherter Lexemgleichungen.
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Schematisch kann dies wie in Abbildung 1 darstellt werden:
Abb.1:

3.b Freie Übersetzungsstrategie
Ein weiterer Weg, zielsprachliche Entsprechungen für AS-Texteinheiten
zu finden, besteht in der Anwendung der freien Übersetzungsstrategie. Die freie
Übersetzungsstrategie wird als die >>vorwärts orientierte Übersetzung<<
bezeichnet, dabei ist es von grosser Bedeutung, dass der Zieltext seinen Zweck
erfüllen muss und der Text so gestaltet wird, dass der Leser nicht irritiert wird
(Schreiber 1993: 79). Folglich wird der mit der jeweiligen AS-Texteinheit
verbundene Sinn durch die >>Entbindung<< authentisch. Auf der Grundlage
dieser Sinnkonstitution wird dann im multilingualen Sinnrepertoire nach
entsprechenden ZS-Texteinheiten gesucht (Lörscher 1997: 114). Eine
schematische Darstellung des sinnorientierten Übersetzungsverhaltens findet
sich in Abbildung 2:

Abb.2:
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Während und nach der >>Entbindung<< des Sinns AS-Zeichens versucht
man den Sinn, soweit er seitens der Versuchspersonen konstituierbar ist, mit
einer ZS-Texteinheit zu verbinden. In dem dazu erforderlichen Such- und
Optimierungsprozess werden dann, je nach der Kompetenz und Erfahrung der
Versuchspersonen im Übersetzen und in den daran beteiligten Sprachen,
situationelle und kontextuelle Faktoren mit berücksichtigt, die den Sinngehalt
eines AS-Texteinheit festlegen.
Bevor das produktorientierte Übersetzungsverhalten der einzelnen
Versuchsgruppen durchleuchtet wird, muss erwähnt werden, dass die zwei
genannten Übersetzungsstrategien keineswegs als strikte Gegensätze zu
begreifen sind, von denen pro Übersetzung jeweils einem der Vorzug gegeben
wird. Ganz im Gegenteil, Vemeer betont ausdrücklich, dass es dabei meist zu
Vermischungen dieser beiden Strategien kommen kann (Vermeer 1996: 61).2 In
der Regel kann davon ausgegangen werden, dass jeweils eine bzw. beide
Übersetzungsstrategien verwendet werden, dennoch ist es möglich zu
behaupten, dass die eine Strategie stärker im Vordergrund steht, die andere
jedoch im selben Text genauso gut realisiert werden kann wie die andere.
Die am Versuch beteiligten Studierende sollten in dem vorliegenden Text
die Ihnen unverständlichen bzw. komplizierten Bezeichnungen und/ oder
Wortgruppen unterstreichen. Im Folgenden werden die Textstellen
hervorgehoben, die von allen am Versuch teilgenommenen Personen
gekennzeichnet wurden. Anhand dieser Bezeichnungen bzw. Wortgruppen soll
die produktorientierte Übersetzungsstrategie der VG-1 erläutert werden:
3.c Produktorientiertes Übersetzungsverhalten VG1:
Ausgangssprachlicher

VP-1

VP-2

VP-3

VP-4

VP-5

„Werde wieder

„GeçmiĢ

„GeçmiĢ

„GeçmiĢ

„Yeniden

„Sağlığına

gesund!―

olsun!―

olsun!―

olsun!―

sağlıklı ol!―

kavuĢ!―

„Ich entschuldige

„Özür dilerim!―

„Özür

„Özür dilerim!―

„Özür dilerim!―

„Özür

Ausdruck

mich!―

dilerim!―

dilerim!―

„Vielen Dank für die

„Davetin için

„Davetiniz

„Davetiniz için

„Davet için çok

„Davet için

Einladung―

teĢekkür

için teĢekkür

teĢekkür

teĢekkürler!―

teĢekkür

ederim!―

ederim!―

ederim!―

SATZ FEHLT

yetiĢtirdiği

insanlar

kultiviert

tarafından

ederim!―
yetiĢtirdiği

kültüründe
var olduğu

iĢleniyor

2

Vermeer bezeichnet die Vermischung von wörtlichen und freien Übersetzungen als
„Verzwirrungen―.
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Baumaterial

Entwicklungsforscher

yapı malzemesi

SATZ FEHLT

yapı

Yapısal

malzemesi

malzeme

SATZ

AraĢtırmacılar

inĢaat
malzemesi

GeliĢim

Bilim

araĢtırmacıları

adamları

hitap etmek

kabin

hücre

FEHLT
Nische

yapı malzemesi

NICHT

SATZ

ANGEGEBEN

FEHLT

Reaktion

davranıĢ

etki

Tepki

tepki

Tepki

Fazit der Forscher:

Bu

SATZ

AraĢtırma

SATZ FEHLT

AraĢtırmanın

araĢtırmadan

FEHLT

sonucu

SATZ

NICHT

FEHLT

ANGEGEBEN

Tükenmez

SATZ

Tükenmez

kalem

FEHLT

kalem

NICHT

SATZ

yaklaĢtılar

SATZ FEHLT

yaklaĢır

ANGEGEBEN

FEHLT

SATZ FEHLT

SATZ

NICHT

SATZ FEHLT

NICHT

FEHLT

ANGEGEBEN

tebessüm

tebessüm

ettikleri

ettikleri

sonucu

çıkan sonuç
weit über

Kugelschreiber
räumlich annähren
Blütenpracht

SATZ FEHLT

SATZ FEHLT

has bir
durum

SATZ FEHLT

Tükenmez
kalem

ANGEGEBE
N

lächeln

gülümsediler

SATZ FEHLT

Güler

Aus der obigen Tabelle ist abzuleiten, dass die Studierenden der
Versuchsgruppe-1 die ihnen zur Verfügung stehende Zeit zur Übersetzung des
AS-Textes nicht entsprechend nutzen. Nur eine Probandin konnte in der
angegebenen Zeitabgabe von 60 Minuten die Übersetzung vollenden. Die
weiteren vier Probanden haben entweder einige Sätze ausgelassen,
übersprungen bzw. die letzten Sätze des AS-Textes nicht übertragen können.
Die Tabelle verdeutlicht weiterhin, dass neben der Auslassung von
Wortgruppen auch die Auslassung von lexikalischen Einheiten vorgenommen
ist. Sollte man sich die nicht übersetzten Bezeichnungen genauer ansehen, so ist
deutlich zu erkennen, dass es sich um Bezeichnungen handelt, die im
Türkischen nicht in übereinstimmender Bedeutung vorkommen. So
beispielsweise
die
Bezeichnungen
>>Nische<<,
>>weit
über<<,
>>Blütenpracht<<,
>>räumlich
nähern<<,
>>kultiviert<<,
>>Entwicklungsforscher<<, >>Fazit der Forscher<<. Bei den Ausdrücken wie
Kugelschreiber, Baumaterial, lächeln ist es eindeutig, dass die
Versuchspersonen
rasch
eine
annähernd
übereinstimmige
Entsprechungsbezeichnung angegeben haben. Eine ähnliche Feststellung kann
auch bei den ersten drei Phrasen >>Werde wieder gesund!<<, >>Ich
entschuldige mich!<< und >>Vielen Dank für die Einladung!<< beobachtet
werden. Vor allem die letzten beiden Bezeichnungen haben nahezu eine 1:1Entsprechung im Türkischen, die die Probanden auch in ihren Übersetzungen
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vollkommen übereinstimmend wiedergegeben haben. Der Ausdruck >>Werde
wieder gesund!<< hat zwar ebenso einen 1:1-Entsprechungstyp, die allerdings
nur seitens der ersten drei Probanden treffend benutzt wird. Die oben
angegebene wörtliche Übersetzungsstrategie kann zwar offenkundig bestätigt
werden, doch ist die einstimmige Übereinstimmung dieser Strategie nicht zu
erfassen. Denn die Redensart >>Werde wieder gesund!<< ist zwar von den
ersten drei Probanden mit einem sinngemäßen Gegenstück angegeben, doch die
letzten beiden Versuchspersonen haben eine wörtliche Übersetzungsstrategie
ausgeübt, die allerdings die türkische Satzstruktur der Redensart verfolgt haben.
Daher wäre die Behauptung, dass die Probanden der VG-1 zwar ausgeprägte
muttersprachliche (L1) und englischsprachliche (L2) Kompetenz besitzen, aber
die deutsche Sprach- und Kulturkompetenz nicht ausreichend ausgebaut ist.
Parallel zu dem prozessorientierten Übersetzungsverhalten der VG-1 ist
auch das produktorientierte Übersetzungsverhalten kritisch zu betrachten und ja
sogar entscheidend. Der panische, chaotische Zustand des prozessorientierten
Übersetzungsverhaltens spiegelt sich ebenso auf das produktorientierte
Übersetzungsverhalten.
3.d Produktorientiertes Übersetzungsverhalten VG-2:
Ausgangssprachlicher

VP-6

VP-7

VP-8

VP-9

VP-10

„Werde wieder

„Tekrar

„GeçmiĢ

„Sağlığına

„Acil ġifalar!―

„Tekrar iyileĢ!―

gesund!―

sağlığına

olsun!―

tekrar

Ausdruck

kavuĢ!―
„Ich entschuldige

kavuĢursun!―

„Özür dilerim!―

„Özür dilerim!―

„Afedersin!―

„Özür dilerim!―

„Özür dilerim!―

„Vielen Dank für die

„Davetiyeniz

„Davet için

„Davetiye için

„Davet için

„Davet için

Einladung―

için teĢekkür

teĢekkürler!―

teĢekkürler―

teĢekkür

teĢekkürler!―

mich!―

ederim!―
kultiviert

yetiĢtirdiğini

ederim!
yetiĢtirdiğini

ıslah ediyorlar

kültürüne

yetiĢtirdiğini

kattığını
Baumaterial

yapı malzemesi

yapı malzemesi

ham madde

yapı malzemesi

yapı malzemesi

Entwicklungsforscher

AraĢtırmacılar

AraĢtırmacılar

AraĢtırma

AraĢtırmacılar

Bilim adamları

görevlileri
Nische

niĢ

hücre

iz

bağ

niĢ

Reaktion

tepki

tepki

tepki

reaksiyon

tepki

Fazit der Forscher:

AraĢtırmacıların

AraĢtırmacıların

AraĢtırma

AraĢtırmacıların

AraĢtımacıların

sonucu

sonucu

görevlilerin

sonucu

sonucu

sonucuna göre
weit über

NICHT

daha önemli

-den çok

-den çıkıyor

çoktan aĢmıĢ

tükenmez

tükenmez

tükenmez

tükenmez

ANGEGEBEN
Kugelschreiber

tükenmez
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räumlich annähren

kalem

kalem

kalem

kalem

kalem

yanına

yaklaĢıyorlar

yaklaĢılmıĢ

yaklaĢtılar

fiziksel olarak

çiçek bolluğu

çiçeklerin

çiçek ihtiĢamı

çiçeklerin

gülümsediler

gülümseyip

yaklaĢıyor
Blütenpracht

çiçek bolluğu

yaklaĢtığını
güzelliği

Lächeln

gülümsediler

gülümsemeye

gülümsemeye

Im Vorfeld zur Analyse des produktorientierten Übersetzungsverhaltens
sollte erwähnt werden, dass die Studierenden der Versuchsgruppe-2 die ihnen
zur Verfügung stehende Zeit entsprechend gut genutzt haben und sogar die
Übersetzung des AS-Textes zeitig beendet haben.
Ferner sind im Vergleich zu den Angaben der Versuchsgruppe-1 weder
Sätze und/oder Lexeme ausgelassen bzw. übersprungen. Wie bei der VG-1
haben auch die Probanden der VG-2 bei den Ausdrücken wie
>>Kugelschreiber<<,
>>Baumaterial<<,
>>lächeln<<
alsbald
eine
übereinstimmige Entsprechungsbezeichnung notiert. Der Grund liegt darin, dass
die Bezeichnungen in der Alltagssprache weit verbreitet sind und ohne sonstige
Konnotationen verwendet werden. Anders als bei der VG-1 haben die
Versuchspersonen der VG-2 ebenso eine türkische Bezeichnung für die
folgenden Begriffe angegeben: >>Fazit der Forscher<<, >>kultiviert<<,
>>Entwicklungsforscher<<, >>Blütenpracht<<. Auch wenn unterschiedliche
Entsprechungsangaben vorherrschen, so kann behauptet werden, dass die
hiesigen VP wissen bzw. aus dem Kontext erahnen können, welchen
Inhaltsgehalt sie haben und wie sie eventuell ins Türkische zu übertragen sind.
Diese Fertigkeit kann durchaus durch das neben der Sprachkenntnisse
besonders durch das Kulturwissen geprägt sein.
Eine annähernde Beurteilung ist auch für die drei Floskeln >>Werde
wieder gesund!<<, >>Ich entschuldige mich!<< und >>Vielen Dank für die
Einladung!<< zu äußern. Alle drei Bezeichnungen haben, wenn auch
unterschiedlich, eine approximative Entsprechungen im Türkischen. Beim
Ausdruck >>Werde wieder gesund!<< haben die Probanden wohl die meisten
Schwierigkeiten
gehabt,
eine
1:1-Entsprechung
anzugeben.
Die
Entsprechungsmöglichkeit für >>Werde wieder gesund!<< als >>acil Ģifalar<<
und >>Ich entschuldige mich!<< als >>afedersin!<< belegen, dass die
Probanden der VG-2 eine freie Übersetzungsstrategie, ein sinnorientriertes
Übersetzen, für diese Phrasen bevorzugt haben. Dennoch kann bei der
Entsprechung der Redensart >>Werde wieder gesund!<< festgestellt werden,
dass zwei Probanden eine wörtliche Wiedergabe, die allerdings die türkische
Satzstruktur der Redensart verfolgt, bevorzugt haben. Dieser Sprachgebrauch
belegt, dass die türkische Entsprechung ihnen derzeit nicht eingefallen bzw.
nicht bekannt bekannt ist. Die unzutreffende Darbietung der türkischen Phrasen
belegt, dass die Kinder aus remigranten Familien keine ausreichende
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muttersprachliche Kompetenz aufzeigen. Wie Will (1997: 234) in Anlehnung
an Krings (1986) erwähnt, ist neben den Sprach-, Kultur-, Sach- und
Fachkompetenz und dem Weltwissen bei den Übersetzern auch die
muttersprachliche
Kompetenz
ein
entscheidender
Baustein
der
Übersetzungskompetenz.
Entsprechend zu dem prozessorientierten Übersetzungsverhalten der VG2 ist auch das produktorientierte Übersetzungsverhalten dieser Gruppe ganz und
gar positiv zu bewerten. Die kontrollierte Haltung der VP reflektiert ebenso die
inhaltliche Ausgewogenheit des ZS-Textes, denn durch das totale Textverstehen
ist die treffende Textübertragung vollkommen gelungen.

4 Schlussbemerkungen
Die oben skizzierten Übersetzungsverhalten der VG stellen Pole auf einer
Skala dar, zwischen denen sich das konkrete Übersetzungsverhalten der
Versuchspersonen bewegt. So spielt etwa bei dem prozessorientierten
Übersetzungsverhalten die Sprach-, Kultur-, Sach- und Fachkompetenz und das
Weltwissen eine besondere Rolle, die sich sowohl im Vorlauf, Hauptlauf als
auch im Nachlauf des Übersetzungsprozesses offenbart. Denn je besser die
angegebenen Kompetenzen bei den Übersetzern eingelagert sind, desto
gewandter und zuversichtlicher ist die Vorstufe der eigentlichen
Übersetzungsleistung,
also
das
Textverständnis
gesichert.
Das
prozessorientierte
Übersetzungsverhalten
spiegelt
sich
auch
im
produktorientierten Übersetzungsverhalten wieder. Bekanntlich weist die
Sicherung des Textverstehens des ausgangssprachlichen Textes eine treffende
Übersetzung des AS-Textes. Allerdings wurde hinzu festgestellt, dass neben
den bei der prozessorientierten Übersetzungsverhalten zentralen Merkmalen vor
allem die muttersprachliche Kompetenz eine äußerst wichtige Rolle spielt, denn
durch die ausgeprägte muttersprachlichen Kompetenz kann die
Reverbalisierung der Übersetzer verfeinert werden. Bei den Studierenden, die
die deutsche Sprache nach Englisch als Tertiärsprache lernen, war zu
beobachten, dass sie ohne die Sprach-, Kultur-, Sach- und Fachkompetenz und
dem Weltwissen im Deutschen die prozessorientierten Übersetzungsphase nicht
zeitgerecht durchführen konnten und somit Schwierigkeiten in der
produktorientierten Übersetzungsphase haben. Bei einigen Tertiärsprachlerner
ist zu beobachten, dass sie in der produktorientierten Übersetzungsphase
außergewöhnlich treffende Entsprechungen wiedergegeben haben. Der Grund
dafür ist, dass diejenigen Studierenden, die eine ausgeprägte muttersprachliche
Kompetenz aufweisen, anhand dieser Kompetenz die erfassten Lexeme und
Sätze adäquat im Türkischen wiedergeben können. Die remigranten
Studierenden
dagegen
weisen
zwar
in
der
prozessorientierten
Übersetzungsphase eine entscheidende Leistung, die sich auch zeitlich im
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Übersetzungsprozess auszeigt, doch zeigen sie besonders in der
produktorientierten Übersetzungsphase einige Schwächen, die besonders auf die
Defizite der muttersprachlichen Kompetenz zurückzuführen sind.
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TÜRK TERĠM DEVRĠMĠNĠN DEVĠNGENLĠĞĠ:
COĞRAFYA TERĠMLERĠNDEN ÖNEMLĠ EK KANITLAR
Burcu Ġlkay KARAMAN
ÖZET
1928 yılında Latin alfabesine geçiĢin ardından çok fazla geçmeden yazı
devrimini tamamlayıcı bir unsur olarak terim devrimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Terim
devrimini, dil devrimini gerçekleĢtirmek uğruna kurulmuĢ olan Türk Dil
Kurumu‘nun (TDK) sorumluluğunu üstlendiği, bir ulusal hareket olarak da
değerlendirmek mümkündür. 1932 yılında bu amaçla kurulmuĢ olan TDK‘nin
amacı Türk dilini canlandırmak üzere, baĢta Arapça ve Farsça olmak kaydıyla,
özleĢtirmek, sadeleĢtirmek ve TürkçeleĢtirmek üzere yabancı unsurlardan
‗arıtmak‘tı. 1936 yılında gerçekleĢen Üçüncü Dil Kurultayı‘nın hemen ardından
TDK ilk ve orta öğretim okullarına ait ders kitaplarının özleĢtirilmesi ve
sadeleĢtirilmesi çabalarına girmiĢtir. Böylece, ders kitaplarında yer alan terimler
kısa bir süre sonra Türk dilinden apayrı nitelik taĢıyan Arapça ve Farsçanın
etkisinden kurtarılmıĢtır.
Bu makalede 1937-2008 yılları arasındaki Türkçe coğrafya terimlerinin
geliĢimsel süreci, terimlerin barındırması gereken dört temel niteliğe yönelik
değerlendirmeler üzerinden gidilerek, ölçülmüĢtür. Bunlar tekanlamlılık ile
tekadlılık, saydamlık, sistematiklik ve ekonomikliktir. Bu makalede Türk Terim
Devrimi bakımından coğrafya terimlerinin özleĢtirme ve sadeleĢtirme açısından
ortaya çıkabilecek özellikle ilk üç niteliğe dair gerekliliklerin yerine getirilip
getirilmediğine dair ölçümler yapılmıĢtır. Bu bağlamda, her çalıĢma özerk
olmasına rağmen birbirini tamamlar niteliktedir. Özetle, her bir çalıĢma sadece
niceliksel bağlamda değil, niteliksel bağlamda da ölçüm yapmıĢtır ve coğrafya
terimlerinin Türk Terim Devrimi kapsamındaki geliĢimsel süreçlerini
değerlendirmiĢtir.
Anahtar sözcükler: Türk Terim Devriminin GeçmiĢi; Dil Planlaması ve
Dil Politikaları; Dil DeğiĢimi; Terim Politikaları; Terimbilimi; Terim
Rekonstrüksiyonu; Türkçe Coğrafya Terimleri; Türk Dil Kurumu.
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THE DYNAMIC EVOLUTION
OF THE TURKISH TERMINOLOGY REFORM:
FURTHER IMPORTANT EVIDENCE FROM GEOGRAPHY TERMS1
ABSTRACT
The question of the Turkish terminology reform was addressed soon
after, and as a corollary of, the adoption of the Latin alphabet in 1928.
Terminology reform became a national movement and was entrusted into the
hands of the Turkish Linguistic Society specially founded for this purpose. The
aim of the Turkish Linguistic Society, founded in 1932, was to 'cleanse' the
Turkish language from foreign language elements, in particular those of Arabic
and Persian origin, by purification, simplification and (re-)turkification, in
order to revive the Turkish language. It was not until immediately after the
Third Linguistic Congress in 1936 that the Turkish Linguistic Society decided
to purify and simplify the language of junior and senior secondary school
textbooks by '(re-)turkifying' terms in order to make texts understandable.
Thus, terminology in textbooks was soon removed from the influence of
Arabic and Persian languages, the characteristics of which were incompatible
with the Turkish language.
This article deals with the statistical evaluation of the dynamic evolution
of the Turkish terminology reform based on the Turkish Ministry of Education
approved secondary school geography textbooks published between the years
of 1937 to 2008, considering the four basic quality principles which terms
essentially need to bear. These are monosemy with mononymy, transparency,
systematicity and economy. The article deals in particular with the
measurement of the first three basic principles in terms of (re-)turkification and
simplification processes, i.e. purification. In this respect, although each
statistical analysis is individually significant to the observations as to whether
each criterion is fulfilled, they are of complementary nature. Hence, each
analysis is not only confined to quantitative but also to qualitative
measurements of geography terms and evaluates their evolutionary processes
within the Turkish terminology reform.
Keywords: History of the Turkish Terminology Reform; Language
Planning and Language Policies; Language Change; Terminology Policies;
Terminology; Terminology Reconstruction; Turkish Geography Terms; the
Turkish Linguistic Society.
1
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1. INTRODUCTION
The objective of this paper is to evaluate the success rate of the Turkish
terminology reform in terms of the (re-)turkification process by statistical
analyses, under four different studies, since it is assumed that the Turkish
terminology policy within the Turkish language policy resulted in positive
effects on the dynamics of the Turkish geography terminology.
After paying particular attention to the characteristics of the Turkish
geography terminology, the methodology applied in all five studies is then
described. In relation to the (re-)turkification process of geography terms, the
focus will be on issues of conceptualisation and naming. Finally, each statistical
analysis of the terminology in the four studies is then described in greater detail,
leading to a number of conclusions:
1- Arabic has been suppressed considerably over the past 80 years,
2- Western borrowings are on the increase,
3- the use of Turkish terms in Turkish geography textbooks is still below the
desired level since more than half of the geography terminology consists
of borrowings despite existing Turkish equivalent,
4- in addition to achieving greater transparency through the use of (re-)
turkified geography terms, increased well-motivatedness, consistency and
conciseness have also been achieved,
5- derivation, compounding, borrowing, re-semanticisation, and neologism
were the most commonly applied term creation methods (TCMs).

2. THE TURKISH GEOGRAPHY TERMINOLOGY
Between the years of 1937 and 1938 primary and secondary school
textbooks on geography, cosmography, history, ethnography, philosophy,
psychology, literature and law were (re-)turkified. Due to the availability of
sources, it was decided to scrutinise contiguous texts of secondary school
geography textbooks dealing with the same and/or similar topics as it was
expected that these would contain examples of both Arabic terms and their
corresponding concepts in Turkish, i.e. equivalent Turkish terms.

2.1. Methodological considerations
Altogether, five independent studies were performed, i.e. Study 1, Study
2, Study 3, Study 4, and Study 5 (cf. also Table 1 and Table 2): a previous
study (Study 1) involved the historical development of geography terms in
relation to their (re-)turkification process (cf. Karaman, 2014: 117-118).
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In Study 2, a comparison is made between the conceptual characteristics
of the 30 terms used in Study 1 to reflect on the situation before the Turkish
terminology reform in 1937/38 (Maarif Vekilliği 1929, Nafiz 1934, Duran
1935/36, Duran 1937), after the Turkish terminology reform (Duran 1940,
Duran 1943, Duran 1944, Baymur 1945, Devellioğlu 1982, Ġzbırak 1985) and
on the current (ġahin 2006, Oruç 2008, Gültepe 2008a, Gültepe 2008b)
conceptual characteristics of these 30 terms after undergoing the (re)turkification process. In addition, a x2 analysis is performed in order to evaluate
the success rate of the Turkish terminology reform with regards to geography
terminology.
Study 3 further investigates the methods applied when creating
equivalent terms in Turkish to replace these 30 terms used in Study 1.
Moreover, the study shows the frequency rates of the (re-)turkified terms
compared with those which were not, i.e. borrowings.
In Study 4, four secondary Ministry of Education approved geography
textbooks were manually scanned for borrowings, and a total of 222 terms were
extracted, all of which were borrowings. In spite of the fact that of these, 120
had existing Turkish equivalent forms, borrowings were preferred. The
remaining 102 borrowings had no Turkish equivalents (cf. Table 1).
Table 1. An Overview of Study 4.
Study 4:
4 textbooks
222 borrowings only:
120 Turkish equivalent
102 non-equivalent
Textbooks Year of Publication
Textbook 1 ġahin 2006
Textbook 2 Oruç 2008
Textbook 3 Gültepe 2008a
Textbook 4 Gültepe 2008b

Study 5 demonstrates the current status of the Turkish geography
terminology. For this reason, the same four recently published Ministry of
Education approved, secondary geography textbooks (i.e. the same textbooks
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used for Study 1) were manually scanned and a total of 193 terms were
extracted from Textbook 1 (ġahin 2006), 80 terms from Textbook 2 (Oruç
2008), 72 from Textbook 3 (Gültepe 2008a), and 105 from Textbook 4 (Gültepe
2008b), totalling 350 terms all together. In the initial stage of the analysis (1)
Textbook 1 was scanned manually and a distribution of geography terms used
in Turkish indicated that only 69 of 193 terms were in the actual Turkish
language. In the second stage of the analysis (2) Textbook 2 was manually
scanned and a total of 80 terms were extracted, out of which only 16 terms were
in Turkish. In the same way Textbook 3 and Textbook 4 were manually scanned
and a total of 72 and 105 terms were extracted respectively. The results showed
for Textbook 3 only 21 of 72 terms, and for Textbook 4 only 29 of 105 terms
were in Turkish. In the final stage of the analysis (5) the mean values of
geography terms in Textbooks 1-4 were calculated, revealing that out of a total
of 350 terms, only 132 were in Turkish (cf. Table 2).
Table 2. An Overview of Study 5.
Study 5:
4 textbooks
350 terms in total
Stages of Analysis

Textbooks

Year of Publication

Initial stage (1)

Textbook 1

ġahin 2006

193

Second stage (2)

Textbook 2

Oruç 2008

80

Third stage (3)

Textbook 3

Gültepe 2008a

72

Fourth stage (4)

Textbook 4

Gültepe 2008b

105

Textbooks 1-4

2006 – 2008

350

Final stage (5)

Terms

3. STATISTICAL ANALYSES OF THE TURKISH GEOGRAPHY
TERMINOLOGY
3.1. Study 1: In a previous study (Study 1), 30 terms were manually
extracted from Turkish geography textbooks published between the years 1929
and 2008 (Maarif Vekilliği 1929, Nafiz 1934, Duran 1935/36, Duran 1937,
Duran 1940, Duran 1943, Duran 1944, Baymur 1945, Devellioğlu 1982, Ġzbırak
1985, ġahin 2006, Oruç 2008, Gültepe 2008a, Gültepe 2008b) in order to
measure the evolutionary process of geography terms, by analysing variations
of such diachronically, over a period of almost 80 years (cf. Karaman, 2014:
117-118).
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Chart 1 below shows that before the terminology reform in 1937, 94% of
terms were Arabic, 3% from Western languages, and another 3% were Modern
Turkish. Chart 2 illustrates the current situation reflecting on the years 2006
and 2008: recently Arabic terms decreased to 10%, whereas terms in Western
languages and hybrids increased to 13% and 7% respectively. On the other
hand, Turkish terms comprise a considerable 70%.
Chart 1. Before 1937.
Before 1937
3%
0%
3%
arb
fra/gre/lat
hyb
tur

94%

Chart 2. Currently (2008).
Currently

10%
13%

arb
fra/gre/lat

7%

hyb
tur

70%

3.2. Study 2: In Table 3, a comparison is made between the 30 terms
used in Study 1 in order to reflect on their conceptual characteristics before the
Turkish terminology reform (based on geography textbooks from Maarif
Vekilliği 1929, Nafiz 1934, Duran 1935/1936, and Duran 1937) and on their
current characteristics (based on geography textbooks from ġahin 2006, Gültepe
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2008a, Gültepe 2008b, and Oruç 2008). For this reason, relevant dictionaries
were consulted (cf. References) so as to identify whether a term was
homonymous (H), synonymous (S), mononymous (Mn), monosemous (Ms)
and/or polysemous (P). The most common conceptual characteristics include
combinations such as P & Mn, Mn & P & H, P & S, S & Ms, H & Mn, Ms &
Mn (cf. Table 3 and Chart 3 & Chart 4).
Here, it needs to be mentioned that monosemy (Ms) and mononymy (Mn)
are two phenomena desired for any special language, according to traditional
terminology. Especially, the combination of monosemy with mononymy (Ms &
Mn) is highly desirable, in particular, within the same domain or subject field,
since this constitutes an ideal situation for communication between expert-toexpert, expert-to-technician, expert-to-layperson or in non-expert to non-expert
communication. Although this ideal situation for unambiguous communication
may be far from reality2, as no such a language exists where there is no case of
lexical ambiguity, such as polysemy (P), homonymy (H) and/or synonymy (S),
we will take this ideal situation as a reference point for our statistical analyses
in Study 4 and depart from the notion that the desired aim when creating
terminology, either intralingually or interlingually, should be monosemy with
mononymy (Ms & Mn). Thus, a count was made based on data in Table 3, to
identify the conceptual characteristics of each of the 30 geography terms before
the Turkish terminology reform, compared with their current situation. Before
the Turkish terminology reform, 28 terms out of 30 were in Arabic (A), 1 in
Turkish ((R)T) and 1 in one of the Western languages (W) French, Greek or
Latin (cf. Table 3). From the 28 Arabic terms, 4 bear homonymous
characteristics (H) independently, 12 bear polysemous (P), 13 bear
monosemous (Ms), 24 bear mononymous (Mn) and 4 bear synonymous (S). The
Turkish term and the Western term reveal characteristics particular to polysemy
but also to mononymy (P & Mn). Since Table 3 does not reveal which
conceptual combinations occur simultaneously (e.g. monosemy with
mononymy (Ms & Mn), polysemy with synonymy (P & S), mononymy and
polysemy (Mn & P), synonymy and monosemy (S & Ms), homonymy and
mononymy (H & Mn), and mononymy with polysemy with homonymy (Mn &
P & H)), Chart 3 and Chart 4 have been prepared in order to allow a
comparison of the characteristics of the 30 terms in Study 1 before the Turkish
terminology reform to their current characteristics.
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Table 3. The Comparison of Geography Terms Before 1937/38 and
Currently (2006 & 2008).
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Key
A

Arabic term (arb)

TCM

Term
Method

(R)T

(Re-)turkified term (tur)

B

Borrowing

W

Term in one of the Western C
languages (fra/gre/lat)

Compounding

H

Homonymy

Derivation/

D

Creation

Affixation
Mn

Mononymy

N

Neologism

Ms

Monosemy

R

Re-semanticisation

P

Polysemy

S

Synonymy

If we compare the status of geography terms before the Turkish
terminology reform with their current status in terms of conceptual
characteristics, Table 3 shows that the majority of the terms were mononymous
before the terminology reform (24 out of 28 in Arabic, 1 out of 1 in Turkish and
1 out of 1 in a Western language) and that the majority remained mononymous
(2 out of 3 in Arabic, 20 out of 23 in Turkish, and 2 out of 4 in a Western
language) after the (re-)turkification process.
Before the terminology reform, 13 terms out of 28 terms in Arabic were
monosemous, and 12 terms out of 28 terms in Arabic, the only term in Turkish,
and the only term in a Western language were polysemous (cf. Table 3). In
comparison, 1 term out of 3 in Arabic, 13 terms out of 23 in Turkish, and 1 term
out of 4 in a Western language are currently monosemous.
Chart 3 and Chart 4 provide an overview of the conceptual
combinations which were present before the terminology reform and which
occurred after the (re-)turkification process. As can be seen from Chart 3, of 28
terms in Arabic (A), 11 were monosemous and mononymous (Ms & Mn; 40%),
2 were polysemous and synonymous (P & S; 7%), 9 were mononymous and
polysemous (Mn & P; 32%), 2 were synonymous and monosemous (S & Ms;
7%), 3 were homonymous and mononymous (H & Mn; 11%), and only 1 was
mononymous and polysemous and homonymous (Mn & P & H; 3%)
simultaneously.
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Chart 3. An Overview of the Conceptual Characteristics of Geography
Terms before the Turkish Terminology Reform.

Chart 4. An Overview of the Conceptual Characteristics of Geography
Terms at Present.

In comparison to Chart 3, Chart 4 demonstrates that out of 23 (re)turkified terms ((R)T), 12 are monosemous and mononymous (Ms & Mn;
52%), 2 are polysemous and synonymous (P & S; 9%), 7 are mononymous and
polysemous (Mn & P; 31%), 1 is synonymous and monosemous (S & Ms; 4%),
and 1 is simultaneously monoymous and polysemous and homonymous (Mn &
P & H; 4%). Based on Chart 3 (Arabic terms; Ms & Mn = 40%) on the one
hand with Chart 4 ((Re-)turkified terms; Ms & Mn = 52%) on the other, it can
be concluded that the ‗back to the roots movement‘ in the Turkish language
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policy, i.e. (re-)turkification of geography terminology, was a positive move
with a 12% difference.
A x2 analysis of the (re-)turkification process of geography terms was
performed to measure and evaluate as to whether the Turkish terminology
reform was successfully implemented or not. Central to our calculation was the
combination of monosemy with mononymy (Ms & Mn), taken as a reference
point to measure the success rate of the (re-)turkification process, since this
constitutes an ideal situation for unambiguous communication. For this reason,
the conceptual characteristics of each term before the terminology reform and at
present were identified and compared. Combinations, such as P & S, Mn & P, S
& Ms, and Mn & P & H, other than Ms & Mn were classified under ‗other
combinations‘ (O) as these are considered to have negative effects on
communication.
Table 4 shows a list of terms which compares conceptual characteristics
with the combination Ms & Mn before the terminology reform and terms with
the combination Ms & Mn at present. As can be seen, 7 out of 8 terms in Arabic
have been (re-)turkified (A  (R)T = 7), preserving their Ms & Mn
characteristics. Only 1 term in Arabic remained as an Arabic borrowing (A  A
= 1), thereby keeping its conceptual characteristic of Ms & Mn. The
combination Ms & Mn  Ms & Mn, thus, has been classified under Section II.
Table 4. Ms & Mn  Ms & Mn in Section I.
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Table 5, demonstrates the 3 terms which had originally Ms & Mn as their
conceptual characteristics but took on other conceptual combinations (O), such
as P & Mn , S & Ms, after going through different stages in the (re)turkification process. Hence, these have been classified under Section II as Ms
& Mn  O. Table 5 shows that only 1 of the 3 terms in Arabic has been (re)turkified (A  (R)T = 1), whereas the other 2 terms have become westernised
(A  W = 2).
Table 5. Ms & Mn  O in Section II.

Table 6 illustrates those terms which had O, such as H & Mn, S & Ms,
and P & Mn, as part of their conceptual characteristics before the Turkish
terminology reform. However, after the (re-)turkification process, all 5 of these
terms in Arabic have become (re-)turkified (A  (R)T = 5) with the
combination Ms & Mn. Thus, the classification for O  Ms & Mn has been
placed under Section III.
Table 6. O  Ms & Mn in Section III.
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Table 7 shows the classification for O  O placed under Section IV.
That is, 12 of 14 terms were in Arabic, 1 term had been already (re-)turkified
before the terminology reform, and 1 term appeared as a borrowing from Greek,
all of which contained the combinations Mn & P, Mn & P & H, P & S, and S &
Ms, as part of their common conceptual characteristics. From Table 7, it can be
seen that 10 of 14 terms have been (re-)turkified (A  (R)T = 10), whereas 2
terms remained as borrowings in Arabic (A  A = 2), 1 term, although (re)turkified before the terminology reform, became westernised ((R)T  W = 1),
and 1 term resisted the (re-)turkification process by remaining a borrowing in
Greek (W  W = 1).
Table 7. O  O in Section IV.

As a result, of a total of 30 terms, 23 of the total of 28 Arabic terms have
become (re-)turkified (A  (R)T = 23), 3 terms remained as borrowings in
Arabic (A  A = 3), 2 terms in Arabic became westernised (A  W = 2), 1
term which was already (re-)turkified became westernised ((R)T  W = 1), and
1 term which was a borrowing in a Western language remained as a borrowing
in a Western language (W  W = 1). Table 3, Chart 3 and Chart 4 provide an
overview of the results of the Turkish terminology reform. Results show that the
30 terms used for this study can be subsumed under three groups:
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1- (Re-)turkified terms: terms which have been (re)turkified from Arabic (77%),
2- Arabic borrowings: terms which were originally Arabic
and have remained so (10%),
3- Western borrowings: terms which were originally
Arabic (7%), already (re-)turkified (3%) before the terminology
reform or of Western origin (3%) which have become or remained
westernised (total: 13%).
In Chart 5, it can be seen that with 77% the majority of the terms have
been (re-)turkified (A  (R)T) based on combinations such as Ms & Mn  Ms
& Mn (Section I), Ms & Mn  O (Section II), O  Ms & Mn (Section III) and
O  O (Section IV). This is followed by terms which have remained as
borrowings in Arabic (A  A), which bear conceptual characteristics such as
Ms & Mn  Ms & Mn (Section I) and O  O (Section IV), representing 10%
of the 30 geography terms. Arabic terms which have become westernised (A 
W) comprise 7% of the 30 geography terms with the combination Ms & Mn 
O (Section II). 1 already (re-)turkified term has become westernised ((R)T 
W) constituting 3% of the 30 geography terms representing the combination Ms
& Mn  O (Section II), and 1 term which was a Western borrowing remained
as a Western borrowing (W  W) with the combination O  O (Section IV)
constituting 3% of the 30 geography terms. These borrowings in a Western
language make up a total of 13% of the 30 geography terms used in this study.
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Chart 5. An Overview of the Results of the Turkish Terminology Reform
with regard to Geography Terms.
Results of the Turkish Terminology Reform
1; 3%
1; 3%
2; 7%

A - (R)T

3; 10%

A-A
A-W
(R)T - W
W-W
23; 77%

Next, we will continue our study with a x2 analysis of the (re)turkification process of the 30 geography terms so as to demonstrate whether
the Turkish terminology reform has been successfully implemented or not.
Table 8 consists of four sections, i.e. Sections I, II, III, and IV, which
comprise the combinations Ms& Mn  Ms & Mn, Ms & Mn  O, O Ms &
Mn, O  O respectively. The table illustrates that in Section I there are 8 terms
which bear conceptual characteristics ideal for communication. The conceptual
characteristics of these 8 terms reveal that they were originally Ms & Mn before
the Turkish terminology reform and remained Ms & Mn thereafter (A  (R)T =
7 and A  A = 1). In Section II, there are 3 terms which bear conceptual
characteristics of Ms & Mn. One of these 3 Arabic terms became (re-)turkified,
the other two became westernised, thereby revealing conceptual characteristics
such as Mn & P and S & Ms, i.e. O. In Section III, there are 5 terms which
after being (re-)turkified from Arabic (A  (R)T = 5) took on conceptual
characteristics such as Ms & Mn. Finally, in Section IV there are 14 originally
Arabic, already (re-)turkified, or Western language terms which have either
been (re-)turkified, remained in Arabic, became westernised or remained in a
Western language. These 14 terms contained conceptual characteristics such as
H & Mn, Mn & P & H, S & P, and S & Ms grouped under O. After the Turkish
terminology reform 10 of these terms became (re-)turkified, 2 terms remained
in Arabic, 1 term became westernised although initially (re-)turkified, and 1
term remained in a Western language (A  (R)T = 10, A  A = 2, (R)T  W
= 1, W  W = 1) thereby taking on conceptual characteristics such as H & Mn,
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Mn & P & H, S & P, and S & Ms grouped also under O. Thus, we may
conclude that 14 terms which had the conceptual characteristics O took on
conceptual characteristics of O (O  O) after the Turkish terminology reform.
Table 8. x2 Analysis of the (Re-)turkification Process of Geography Terms.

Key
A

Arabic term

(R)T

(Re-)turkified term

W

Term in one of the Western languages (fra/gre/lat)

H

Homonymy

Mn

Mononymy

Ms

Monosemy

O

Other combinations (Mn&P&H, Mn&P, H&Mn, P&S, S&Ms)

P

Polysemy

S

Synonymy
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For a valid evaluation of the success rate of the Turkish terminology
reform, it is necessary to restrict our statistical analysis solely to those terms
which have been (re-)turkified. As can be seen, in Table 9 we concentrate
solely on those terms which have been (re-)turkified (A  (R)T = 23). Out of a
total of 23 (re-)turkified terms 7 terms can be classified under Section I (30%),
1 term can be classified under Section II (4%), 5 terms under Section III
(22%), and 10 terms under Section IV (44%). Section I and Section IV possess
the value  (neutral) since no significant changes have occurred after the (re)turkification process in terms of their conceptual characteristics which would
affect their communicative value. However, Section II has the value –
(negative) as the conceptual characteristics of 1 term have changed from Ms &
Mn to O. Section III, on the other hand, has the value + (positive) because
conceptual characteristics such as O disappeared after terms were (re-)turkified
and took on characteristics of Ms & Mn. This indicates an improvement in the
communicative value of these terms. Thus, based on Table 9, it can be deduced
that Section I and Section III are significant for our evaluation since these
indicate that 52% of the (re-)turkified terms bear conceptual characteristics such
as Ms & Mn simultaneously, whereas 44% of the conceptual characteristics of
terms remained O, and only 4% of the conceptual characteristics of terms have
changed from Ms & Mn to O, indicating that 48% of the geography
terminology bear conceptual characteristics of O. Chart 6 below, illustrates the
distribution of the success rates in a pie chart.
Table 9. Success Rate of the Turkish Terminology Reform A  (R)T only.
Section

Terms

Rate

Value

Conceptual Characteristics

I

7

30%



Ms & Mn  Ms & Mn

II

1

4%

-

Ms & Mn  O

III

5

22%

+

O  Ms & Mn

IV

10

44%



OO

Total

23

100%
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Chart 6. x2 Analysis of the Success Rates of the (Re-)turkification Process of
Geography Terms (A  (R)T only).

3.3. Study 3: In addition to the evaluation of the success rates of the
Turkish terminology reform based on a comparison of the conceptual
characteristics of the 30 terms before and after (re)turkification, it will be
interesting to scrutinise which term creation methods (TCMs) have been applied
in the (re-)turkification process of these 30 terms used in Study1. Chart 7
demonstrates each interlingual term creation method (TCM) in detail. It has
been discovered that in Turkish geography terminology the most common
TCMs include borrowing (B), compounding (C), derivation/affixation (D),
neologism (N) and re-semanticisation (R). Chart 7 shows the TCM distribution
for all 30 (re-)turkified terms. Results show that the most frequently applied
naming method in the (re-)turkification process was derivation/affixation with
30%, followed by compounding with 27%, borrowing with 23%, resemanticisation with 17%, and neologism with 3%. Since Turkish is an
agglutinative language, it is natural that derivation is the most common TCM.
Chart 7 also indicates that 77% of the applied TCMs were through the use of
existing resources (re-semanticisation), the modification of existing resources
(derivation/affixation and compounding), the creation of new forms (neology)
and translingual borrowing (in particular, direct borrowing).
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Chart 7. The Distribution of Term Creation Methods (TCMs).

Based on previous information, it can be deduced that 23 of the 30 terms
have been (re-)turkified from Arabic (A  (R)T) whereas the remaining 7
terms continued as borrowings (B) (cf. Chart 8). It needs to be noted that out of
the 7 borrowings, 4 are in Western languages (mainly Greek) and 3 are in
Arabic.
Chart 8. Geography Terminology Currently.

3.4. Study 4: In Chart 9, a detailed account of borrowings scanned from
four selected Turkish geography textbooks (Textbook 1, ġahin 2006; Textbook
2, Oruç 2008; Textbook 3, Gültepe 2008a; Textbook 4, Gültepe 2008b)
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designed for use in the Turkish secondary curriculum (as recommended by the
Turkish Ministry of Education) can be seen. Of a total of 222 terms manually
extracted from textbooks, the majority consisted of Greek (gre;) and Latin
origin (lat), 58 terms and 50 terms respectively. On third place appear terms in
the category ‗other‘ (i.e. languages such as English, Finnish, German,
Norwegian, Serbian, Slavic, and Spanish). Other terms were in French (fra; 17),
of unknown origin (uo; 9), in Arabic (arb; 6) and in Italian (ita; 5). 56 terms out
of 222 were hybrids. To sum up, this chart shows that borrowings came mainly
from Greek and Latin.
Chart 9. Borrowings in Geography Textbooks 1-4 (as in Şahin 2006, Oruç
2008, Gültepe 2008a, and Gültepe 2008b).

Chart 10 shows the distribution of borrowings with Turkish equivalents
and non-equivalents. In spite of the fact that 120 borrowings (54%) of a total of
222 had Turkish equivalent, their borrowings were preferred. This means that
more than half of the terms were borrowings which actually have equivalent
terms in Turkish. Only 102 (46%) out of a total of 222 borrowings were genuine
borrowings, i.e. had no equivalents in Turkish.
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Chart 10. Borrowings in Geography Textbooks 1-4 (Şahin 2006, Oruç 2008,
Gültepe 2008a, and Gültepe 2008b).
Borrowings in Geography Textbooks 1-4
(ġahin 2006, Oruç 2008, Gültepe 2008a, and Gültepe 2008b)

102; 46%
120; 54%

Turkish Equivalent
Non-equivalent

3.5. Study 5: In order to reflect the current situation of Turkish
geography terminology statistical analyses were performed on, four selected
Turkish geography textbooks (Textbook 1-4) designed for use in the Turkish
secondary curriculum (as recommended by the Turkish Ministry of Education),
published in ġahin (2006), Oruç (2008), Gültepe (2008a), and Gültepe (2008b)
respectively, 193 terms in total were manually extracted for this purpose. As
can be seen from Chart 11, 69 Turkish terms make up 36% of the entire
terminology used in Textbook 1, published in ġahin (2006). The remaining 64%
consist of with Turkish hybrid terms (hyb tur; 18%), non-Turkish hybrid terms
(hyb other; 7%), French (fra; 7%), Greek (gre; 7%), Latin (lat; 7%), other
languages such as English, Finnish, German, Italian Spanish, Serbian and
Slavish (other; 7%), terms of mixed origin (mo; 6%) and Arabic (arb; 4%).
Turkish geography terms were underrepresented, comprising only 36% of the
entire terminology used in Textbook 1.
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Chart 11. Textbook 1 (Şahin, 2006).

Chart 12 reflects the situation in Textbook 2 published in Oruç (2008):
out of a total of 80 geography terms used in Textbook 2 (Oruç, 2008), Turkish
terms make up only 16% of the entire terminology, whereas the remaining 84%
consists of Greek borrowings (gre; 25%), terms of mixed origin (mo; 20%),
with Turkish hybrid terms (hyb tur; 13%), other languages such as English,
German, Icelandic, Italian, American Indian, and Japanese (other; 9%), Arabic
(arb; 5%), Latin (lat; 5%), terms of unknown origin (uo; 5%), French (fra; 1%)
and non-Turkish hybrids terms (hyb other; 1%). Again, Turkish was the
underrepresented language, covering only 16% of the entire geography
terminology used in Textbook 2 (Oruç, 2008).
Chart 12. Textbook 2 (Oruç, 2008).

Textbook 2 (2008)
10; 13%

1; 1% 4; 5% 1; 1%

arb
fra
20; 25%

gre
lat

13; 16%

other
uo
mo
4; 5%

tur
hyb tur

7; 9%
16; 20%

4; 5%
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In Chart 13, the distribution of geography terms for each language is
considerably different to Chart 12 but similar to Chart 11. Textbook 3 consists
of a total number of 72 geography terms, out of which 28% are represented in
Turkish (tur; 28%), Arabic (arb; 15%), Greek (gre; 13%), with Turkish hybrid
terms (hyb tur; 13%), terms of mixed origin (mo; 8%), other languages such as
English, German, Japanese and Persian (other; 8%), non-Turkish hybrid terms
(hyb other; 6%), Latin (lat; 6%) and French (fra; 3%). This time, Turkish terms
with only 28%, were underrepresented, with the clear majority, 72% in
languages other than Turkish.
Chart 13. Textbook 3 (Gültepe, 2008a).

Textbook 3 (2008)
4; 6%

11; 15%

arb

9; 13%

fra
2; 3%

gre
lat

9; 13%

other
mo

4; 6%
21; 28%

tur
hyb tur

6; 8%

hyb other

6; 8%

Chart 14 demonstrates the current status of geography terms in Textbook
4 (Gültepe, 2008b). Turkish terms comprise 27% (tur; 27%) of the entire
terminology scanned consisting of a total of 105. This is followed by Turkish
hybrid terms (hyb tur; 18%), terms of mixed origin (mo; 17%), non-Turkish
hybrid terms (hyb other; 10%), other languages such as English and German
(other; 6%), Arabic (arb; 5%), Latin (lat; 5%), French (fra; 4%), Greek (gre;
4%) and terms of unknown origin (uo; 4%). Based on Chart 14 it can be said
that in Textbook 4 Turkish terms were underrepresented, with only 27%.
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Chart 14. Textbook 4 (Gültepe, 2008b).

Textbook 4 (2008)
10; 10%

5; 5%

4; 4%
4; 4%
5; 5%

arb
fra
gre

20; 18%

6; 6%
4; 4%

lat
other
uo
mo
tur

18; 17%
29; 27%

hyb tur
hyb other

To sum up, in Chart 11, Turkish terms (tur; 36%) and Turkish hybrid
terms (hyb tur; 18%) combined make up 54% of the entire terminology used in
Textbook 1 (ġahin, 2006), whereas in Chart 12 Textbook 2 (Oruç, 2008)
consists of 29% of the entire terminology, with 16% in Turkish (tur; 16%) and
13% as hybrids (hyb tur; 13%). In Chart 13, 28% of the geography terms in
Textbook 3 (Gültepe, 2008a) comprise Turkish terms and 13% consist of
hybrids making a combined total of 41%. Finally, in Chart 14 it can be seen
that Turkish terms and Turkish hybrid terms comprise 45% of the entire
terminology scanned in Textbook 4 (Gültepe 2008b) , with 27% and 18%
respectively. In conclusion, Chart 11 indicates that with 54% use of Turkish,
Textbook 1(ġahin, 2006) comes in first place, followed by Textbook 4
(Gültepe, 2008b) in Chart 14 with 45% of terms consisting of Turkish. In third
place we find Textbook 3 (Gültepe, 2008a) in Chart 13 which makes 41% use
of Turkish. Finally, Textbook 2 (Oruç, 2008) takes last place in Chart 12, with
only 29% use of Turkish.
Additionally, Chart 15 reflects the mean values of terms used in
Textbook 1 (ġahin, 2006), Textbook 2 (Oruç, 2008), Textbook 3 (Gültepe,
2008a) and Textbook 4 (Gültepe, 2008b). In this chart, we can observe that
Turkish (tur; 32%) and Turkish hybrid terms (hyb tur; 16%) make up 48% of
the geography terminology in textbooks. This indicates that less than half of the
entire terminology consists of Turkish and more than half are borrowings.
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Chart 15. Textbooks 1-4.

Textbooks 1 & 2 & 3 & 4
31; 7%

25; 6%

arb

17; 4%
39; 9%

fra
gre

68; 16%
24; 6%

lat
other

28; 7%

uo
mo

10; 2%

tur
hyb tur

132; 32%
45; 11%

hyb other

To sum up, the current status of the Turkish geography terminology in
primary and secondary school textbooks between 1929 and 2008 shows that, to
a certain degree, Arabic and Persian terms were suppressed (cf. Chart 1 & 2).
On the other hand, Chart 9 suggests that Greek and Latin geography terms in
particular are on the increase. Moreover, Chart 10 indicates that preference is
given to borrowings in spite of the existence of Turkish equivalents.

4. CONCLUSION
A previous study (Study 1) showed that Arabic dominated geography
textbooks until the Turkish terminology reform (Maarif Vekilliği 1929, Nafiz
1934, Duran 1935/36, Duran 1937), comprising 94% of terminology scanned.
In comparison, Western languages (such as French, Greek and Latin) and
Turkish comprised only 3% each of this terminology.
Study 2 reveals that the use of Turkish terms is only 32% in the four
geography textbooks published only recently (Textbook 1, ġahin 2006;
Textbook 2, Oruç 2008; Textbook 3, Gültepe 2008a; Textbook 4, Gültepe
2008b). If we consider the use of Turkish hybrids as an effort made towards
using Turkish terms, we may add 16% to 32% and arrive at 48%. This shows
that 52% of the geography terminology consists of borrowings, indicating that
the use of Turkish in recent geography textbooks is still considerably below the
level.
In Study 3, we performed several statistical analyses in order to identify
the conceptual characteristics of the 30 geography terms used in Study 1.
Results indicate that before the Turkish terminology reform a majority of the 30
terms bore characteristics of monosemy with mononymy (Ms & Mn). This we
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considered as an ideal situation for unambiguous communication. Hence, a
comparison was made between the conceptual characteristics before the Turkish
terminology reform and their present status. The study revealed that currently,
the majority of the terms which have been (re-)turkified comprise also the same
conceptual characteristics, i.e. Ms & Mn. After restricting our study to (re)turkified Arabic terms, we performed a x2 analysis which demonstrated that
with 52% (30% + 22%), conceptualisation occurred in the direction of Ms &
Mn and that 48% (4% + 44%) of the 30 terms possess conceptual characteristics
of other combinations (O), such as P & S, Mn & P, S & Ms, H & Mn, and Mn
& P & H. Based on the information gathered, it can be concluded that by
keeping 30% of the terms with Ms & Mn characteristics and, in addition, by
improving their status by 22% to Ms & Mn characteristics, the Turkish
terminology reform could be considered successful. Especially, through giving
preference to the native language, the (re-)turkification process resulted in the
eradication of majority of Arabic terms, leading both to increased transparency,
and more systematicity in Turkish geography terminology. Furthermore,
today‘s geography terminology is not only well-motivated but also more
consistent and concise (i.e. economic), thus making terms easier to memorise.
In Study 4, it was possible to observe which term creation methods
(TCMs) have been applied when restoring Turkish geography terminology. The
study demonstrates that the category derivation, with 30%, was the most
common TCM applied, followed by compounding with 27%, borrowing with
23%, re-semanticisation with 17%, and neologism with 3%. These results
indicate that with 23% of borrowings from Arabic, Persian and Western
languages, a high rate of the Turkish geography terminology is affected by
foreign language elements. Language purists perceive this as a threat, in
particular, because these languages bear little resemblance to the Turkish
language, since they belong to the Semitic and Indo-European language
families. It is interesting to observe, however, that in contrast regarding the
situation with Arabic and Persian, the recent tendency is towards borrowing
from Western languages, in particular from Greek. In the light of this, the study
seems to support the claim of language purists that excessive borrowing would
‗distort‘ the systematicity of the language, and that this constitutes a new threat
for the Turkish language which needs to be counterbalanced.
Study 5 focussed on borrowings in recent geography textbooks
(Textbook 1, ġahin 2006; Textbook 2, Oruç 2008; Textbook 3, Gültepe 2008a;
Textbook 4, Gültepe 2008b). The study revealed that borrowings came mainly
from Greek, followed by hybrid borrowings and Latin borrowings. An
insignificant number of borrowed terms came from Arabic. This data supports
the previous study in that it demonstrates clearly that geography terminology
shows a tendency towards borrowing from Western languages, although more
than half of the entire terminology (54%) scanned from textbooks published in
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recent years (Textbook 1, ġahin 2006; Textbook 2, Oruç 2008; Textbook 3,
Gültepe 2008a; Textbook 4, Gültepe 2008b) have existing Turkish equivalents
which were equally available, but were in fact not used. Thus, only 46% of the
geography textbook terminology scanned consists of true neologisms.
In conclusion, although the role of Arabic has been reduced considerably
over the past 80 years, the use of Turkish terms in Turkish geography textbooks
is still below the desired level. Moreover, results indicate that while the use of
Arabic and Persian is declining, Western borrowings (in particular from Greek)
are on the increase. Through the use of commonly applied term creation
methods (TCMs), such as derivation and compounding etc., not only
transparency, but also well-motivatedness, consistency and conciseness have
been achieved.
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Sager justifies it in the following way; ―since the number of lexical elements in
a language is finite, some items may have to do double duty, so that words may be
pressed into service as terms in particular special languages‖ (1990: 19).
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YABANCI DĠLĠN DEĞĠġKENLĠĞĠ ÜZERĠNE: ELEġTĠRĠ VE
ÇÖZÜMLER
Ġbrahim ĠLKHAN
ÖZET
Yabancı Dil öğretimi ve politikalarının ulus-devlet içerisinde değiĢkenliği
nicel birikimlerin nitel patlamaya dönüĢmemesine neden olmaktadır. Yabancı
dil öğretimi ile ilgili aĢırı baskın taleplerin ―ideolojik bir dil öğretimine‖
sebebiyet verdiği gibi, kültürler arası eğitimin zaafa uğradığını da söyleyebiliriz.
Yabancı dil öğretiminde öğretilen dil kiĢiye yabancılaĢtırılmıyor ise, dil
öğretiminin baĢladığını saptayabiliriz.
Dilin değiĢkenliği ise bir bakıma dil öğretimine bakıĢ açısı ile doğru
orantılı olup, yabancı dilin sadece bir yönünün öğretime esas alınması, o dilin
parçalara bölünmesi anlamına gelir. Bu bağlamda parça kendini yok ettiği gibi
bütünü de yok eder. Örneğin bir kontekst içerisinde ele alınmayan salt gramer
öğretimi veya ana dilin ders içerisinde etkilerinin değerlendirilmemesi sonucu
yapılan bir ders ise bütünün birer parçaları niteliğindedir.
Kavramların anlamsal iĢlevselliğinin edinimi ise, toplumsal, çevresel
faktörler ile bireyin edinim –kullanım ve öğrenme stratejilerinin bileĢkesi olup,
bu edinimin söz-eylem‘e dönüĢmesi dil öğretiminin temel felsefesini
oluĢturmaktadır. Bu nedenledir ki dil öğretimini bir bütünlük içerisinde
değerlendirerek alternatif yaklaĢımlarla öğrencilerin iletiĢimsel stratejiyi
kazanmalarına katkı sağlanması gerekir. EleĢtiri, alternatif görüĢ ve
uygulamalar yabancı dil öğretiminin dinamizmi olup, dil öğretiminde ulusları
baĢarıya götürebilecek iki anahtar kavramdır.
Anahtar Kelimeler: yabancı dil öğretimi ve politikaları, dilbilimsel ve
kültürel faktörler, dil öğretiminin değiĢkenliği.

ON THE VARIABILITY OF FOREIGN LANGUAGE: CRITICISM
AND ALTERNATIVES
ABSTRACT
The variability of foreign language teaching and policies within the
nation state cause quantitive accumulation to turn into a qualitative explosion.
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We can say that, extremely dominant demands regarding foreign language
teaching not only cause an ―ideological language teaching‖ but also weaken
intercultural education entirely.
In teaching a foreign language, if learners aren‘t alienated from the
target language, we can determine the start of language teaching. The
variability of a foreign language is, in some ways, in accordance with one‘s
point of view of foreign language teaching and to base language teaching on
only one aspect of a foreign language means breaking up the language into
pieces. In this respect, as the piece destroys itself, it also destroys the whole.
For instance; teaching grammar apart from a context or a lesson made without
considering the effects of the native language are considered as parts of a
whole.
Acquisition of semantic functionality of concepts is a combination of a
person‘s learning strategies and acquisition – using strategies with social and
environmental factors. And turning this acquisition into speech act forms the
fundamental philosophy of foreign language teaching. Thus, by considering
language teaching as a whole, it is necessary to help students to acquire
communication strategies using alternative approaches. Criticism, alternative
notions and applications are the dynamics of foreign language teaching and are
two key concepts that can lead nations to success in foreign language teaching.
Key Words: Foreign Language Teaching and politics, Linguistical and
cultural Factors, Variability of foreign language.

1.

On the Variability of Foreign Language Teaching

In our globalizing world, I think we should find a solution to the question
who we should teach which language and how long in accordance with the
expectations of the public and private institutions of states and the free market
economy, leaving aside any ideological considerations regarding foreign
language teaching. However, experiencing variability in language policies is
inevitable as foreign language teaching is indexed to the international system
and the foreign policies of countries.
On the other hand, geographical positions and political structures of
countries are among the factors that have an impact on foreign language
teaching. Today, we generally see the effects of this on people and individuals
living on border zones. For example, in the view of linguistic geography in
Turkey, the list of languages spoken as mother tongues according to a survey
conducted by the Milliyet daily in 2007 through face-to-face interviews with 50
thousand people are as follows:
Turkish: 85.54 %
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Kurdish: 11.97 %
Arabic: 1.38 %
Balkan Languages: 0.23 %
Armenian: 0.07 %
Greek: 0.06 %
Western European Language: 0.03 %
Others: 0.18 % (The Milliyet Newspaper, 2007)
It is inevitable that foreign language teaching in Turkey, which has a
multilingual and multicultural structure, will undergo change. We see that there
is a language policy stipulating that social needs for foreign languages in
Turkey-German, French and English- are met by institutions of secondary
education whereas needs for other languages are met by universities or private
sector.
It should be noted that variability of foreign language teaching could be
ideological as well as linguistic, sociological or teacher-student oriented.
The concept of variability is a subjective phenomenon and concretization
of this concept is possible through an analysis of synthetic and analytical
propositions.
2. Paradigmatic variations in foreign language teaching in
Turkey from past to present and scientific results of this
In our global world, all scientific disciplines are in a state of constant
change. This change should not always be regarded as a scientific development.
We can say that although no progress is made in the scientific field, the
information inventory is expanding and though a theory may not be developed,
explanatory hypothetical models can be formed. In this context, an evaluation of
the relationship between politics and foreign language, and scientific data about
―variability of foreign language teaching‖ and/or formation of language policies
show us the paradigmatic change regarding foreign language across the country.
The contact between the ―foreign‖ and the Turks after they settled in Anatolia
and the pressure to establish communication with other tribes required an
exchange of languages and cultures. As a result of this, Persian gained
importance in communicating with the Persians and the Abbasids during the
Seljuk Era, and learning of Arabic became important when the Turks converted
to Islam. When the Ottoman Empire was founded in 1295, Ottoman Turkish
became the official language while Arabic became the language of science and
Persian served as the language of literature (Sağlam; 2000:45).
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With the Tanzimat (Reforms) era, French began to be taught at Enderun
schools in addition to Arabic and Persian (Demirel, 1990: 7). The language of
instruction at Galatarasay High School was French until 1514.
The Translation Office, which was established in Istanbul, became the
―Language School‖ in 1864. At this school, where foreign language teachers
received education, German, English and Russian began to be taught besides
French, Romanian and Bulgarian in 1892 by virtue of an edict by Sultan
Abdulhamid.
Inclusion of foreign languages in Madrasah programs took place as a
result of the madrasah reform which was implemented in 1914 thanks to the
efforts of Sheikh-ul-Islam and Minister of Foundations Hayri Effendi (See,
Önen 1974:256-258).
With the Law on Unification of Education (Tevhid-I Tedrisat) passed in
1924, Arabic and Persian were removed from curricula and instead German,
English and French were included. In accordance with the Westernization
Movement, which began with the Tanzimat (Reforms), one of the Western
languages gained priority over others in certain periods. While French was in
the foreground during the Tanzimat era, German was prioritized during the
MeĢrutiyet (Constitutionalism) era, but English stood out after World War II
(See, Ġnandı 1997:64).
In time, French and German were removed from schools gradually and
students were encouraged to learn English. From the 1990s to today, we see the
dominance of English as a foreign language almost everywhere and at our
schools.
When seen from a historical perspective, we can say that this change
regarding foreign languages is indexed to the Middle East by virtue of Turkey‘s
geographical location, and to the West by virtue of its cultural and linguistic
policies. Habermas explains Europe‘s cultural structure as ―explosion of
multiculturalism on the inside, and the pressure by the question of globalization
on the outside‖ (Habermas 1996:141). If we assess language policies and
changes in the light of this view, we see that Turkey does not contradict this
idea. However, Turkey is a multicultural and multilingual country due to its
geographical location and position. According to a report on Turkey by
ethnologue.com, which includes extensive research on world languages spoken
in Turkey, 36 languages are spoken in Turkey besides Turkish. It is thought that
motivation is quite high for foreign language learning in a multilingual culture.
In this context, however, the assumption that individuals can acquire all the
foreign language skills is not born out in practice. Reasons for failure to teach
foreign languages may stem from the political, economic and hegemonic
structures of countries as well as linguistic factors. When we take into
consideration all these factors, we can argue that just as it is easy to learn the
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languages of neighboring countries due to a need for communication, so it is to
learn the languages of hostile countries because our people do not want to learn
the languages of countries that have a hostile attitude towards Turkey. A
reaction arose in Turkey against France and French when a draft law on denial
of the so-called Armenian Genocide hit the agenda of France during the
presidency of Nicolas Sarkozy in 2011. The fact that there are fluctuations in
our language policy indicates that our approaches are subjective. We should
generate, on the basis of objective criteria, objective suggestions to the
questions: Do we have to learn foreign languages? Do we want this? And can
we teach them? We must definitely have a unique national foreign language
education policy aimed at bringing up students who can communicate in foreign
languages and use critical thinking skills because ―tomorrow, a state system
with a personality will not arise from an education system that has no
personality today‖(Cumhuriyet, 3 March 1982:2).

3.

Linguistic Factors

Tape records involving examples of practical use of foreign languages by
students, our notes based on observation and interviews show us that students
find it difficult to initiate and maintain communication. In short, we see a huge
lack of motivation on the part of students and a change of attitude towards
foreign language. For example, it was found that the culture of the mother
language was dominant in students because after greeting, they usually
continued the communication with the question ―how are you?‖ (See, Ġlkhan
1995: 76).
In addition to greeting, there are other contactive forms of
communication hat may replace greeting. These are usually situational and take
place between people who know each other (See, Searle 1971: 99). The fact that
concepts are expressed in words while ideas are expressed in sentences
indicates the relationship between the concept and the word in the foreign
language and the acquisition of linguistic strategies. In this context, a person
who learns a language does not only learn a foreign language but he also learns
to establish communication in a foreign language and communication strategies.
Communication can also be established through a ritualistic question
which we might regard as our social customs. For example, a form of question
such as ―What is your hometown? Or Where are your from?‖, which is a part of
our cultural values, may take the place of greeting.
People‘s expression of themselves in a foreign language is possible when
the barriers laid before them by their cultural boundaries are removed or when
the two cultures are associated with each other (for further information, see
Hammer 1987:304). The opposite case leads to a breakdown in communication
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and causes cultural components to be subjective. I would like to cite Özgür
SavaĢçı‘s story titled ―Am Freitagabend‖ (On Friday Evening) as an example of
the differences between cultural codes and prevention of communication:
The girl did not speak at all and nor did we. I wanted to tell something,
anything, but what? If we were in a situation like this in our country, we would
have a lot to tell. First, we would learn each other‘s names and then ask about
our hometowns. Once we started, the rest would follow. Yet, the situation is
different here because we are in Germany. If we asked her name, she would
definitely think ―is it your turn to start this now?‖ and say ―Erika, why did you
ask?‖. If we asked her where she was from, she would look in astonishment and
respond ―Memmingen, but why?‖ or ―You are very funny, you have just helped
me in a difficult situation and now you are asking me where I am from. What is
its relevance?‖ The question of how I will start a talk is a problem that I
encounter on a daily basis. After all, they did not teach anything other than
―Excuse me‖ here:
-Excuse me, could I get some change?
-Excuse me, where can I find…..?
To be honest, I could achieve nothing with such patterns. (See, SavaĢçı
1983:94. Translated by the author)
Another factor that affects language learning is that there is overemphasis
on grammar in classes because grammar involves information about a language
but it is not the language itself. Students with good knowledge of grammar are
expected to learn how to encode grammar rules in language use. This requires a
two-step effort. The fact that grammar serves as a tool causes it to be a barrier in
language learning. Language learning takes place if language is the tool and
grammar is the goal. Otherwise, changes occur in language teaching.
On the other hand, it is necessary to deal with language teaching as a
whole. The components that constitute the whole are linguistic and pedagogical
factors, physical infrastructure and technical criteria. If the criteria contradict
one another or if one factor is considered non-existent, then the factor may
eliminate itself or the whole. This will lead to a failure to teach and learn
languages.
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4.

Conclusion and Evaluation

The fact that the variability of the foreign language and teaching is linked
to political formations of countries is a parameter that shows us to what extent
the language taught to us is associated with the political structure and culture of
the mother language. As a result of the foreign language teaching policies that
changed with the Tanzimat, cultural changes also took place. Linguistic changes
as well as cultural changes lead to differentiation of people. However, a model
where individuals first acquire their cultural values, then get to know other
cultures, internalize them and finally return to their own cultural values should
be followed. Yet, we can establish sociologically that unlike such a model, in
Turkey we experience a model where modernity, the culture of the foreign
language and a cultural point of view based on worldly perspective are
dominant.
Language teaching practices and policies that can not respond to
linguistic and sociological expectations on a micro and macro level will be of
no use mentally other than accuracy because language teaching is built by
foreign forces and established by internal dynamics. In a sense, the variability
of language teaching reveals itself here.
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YAġAYAN MADENLERĠN ÇALINMASI1
Endemik Tür Kaçakçılığına Adli Bir Bakış
H. Merve ĠYRAS
Zeliha KAYAALTI
ÖZET
Endemik tür dünya üzerinde sadece bir bölgede yaĢayan ve baĢka bir
bölgede yaĢaması mümkün olmayan tür demektir. Türkiye iklim, yer Ģekilleri,
toprak yapısı gibi pek çok konuda kendine has özellikleri göstermektedir.
Bunun doğal bir sonucu olarak da 5 bine yakın endemik tür ile avrupa‘nın ve
dünyanın önemli bölgelerinden biridir. Dünya genelinde son yıllarda endemik
türlerin illegal yollar ile bir bölgeden baĢka bir bölgeye taĢınması giderek daha
da önem verilen konulardan biri haline gelmiĢtir. Endemik türler ilaç ve gıda
sanayi gibi bir çok alanda ekonominin önemli parçalarından birisidir. Ancak bu
amaçla bir bölgeden baĢka bir bölgeye taĢınan endemik türlerin, kaçırıldıkları
bölgenin ekonomisinin yanı sıra dünya genelinde ekolojik dengenin bozulması
ve türlerin zaman içinde kaybolmasından salgın hastalıkların yayılmasına kadar
pek çok etkisi olduğu bilinmektedir. Türkiye‘nin de taraf olduğu nesli tehlike
altında olan yabani bitki ve hayvan türlerinin ticaretine iliĢkin sözleĢmesinde
(CITES) belirlenen türlerin korunması doğrultusunda yapılan çalıĢmalar
Türkiye üzerinde yaĢayan pek çok bitkinin korunmasına yetmemektedir.
Endemik türlerin tespiti ve korunması doğrultusunda Türkiye‘ de yapılan
çalıĢmalar oldukça sınırlı düzeydedir. Bu çalıĢma ile Türkiye üzerindeki
endemik türlerin tespiti ve korunmasına yönelik çalıĢmaları anlatmak ve bu
amaç doğrultusunda farkındalık düzeyini artırmaktır.
Anahtar Kelimeler: Endemik tür, kaçakçılık, vahĢi yaĢam ticareti

LIVING MINE SMUGGLING
Forensic Perspective to Endemic Species Trade
ABSTRACT
Species that can only live in specific places are called endemic species.
Climate, landforms, soil structure have special features in Turkey. As a result,
Turkey has 5 thousand endemic species. It makes Turkey one of the most
1
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important places in Europe and World. During recent years, endemic species
smuggling has become a far more important subject. However, endemic
species trade generates negative result on the national economy as well as the
global ecological balance. Moreover, such violations related to endemic
species trade cause many endemic species to become endangered or extinct.
Some scientists think that endemic species play an important role in spreading
of some infectious diseases. CITES (the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora), of which Turkey is a signatory
member tries to save species that are endemic and endangered. However such
contracts and studies are not sufficient for controlling illegal endemic species
trade. This study tries to draw attention to the importance of establishment and
protection of endemic species.
Key words: Endemic species, smuggling, wildlife trade
GĠRĠġ:
GeçmiĢten günümüze Dünya‘nın pek çok bölgesinde yaĢayan canlı türleri
yaĢadıkları bölgelerden canlı olarak ya da avlanarak uzaklaĢtırılmaktadır.
Türlerin yasadıĢı yollarla adapte oldukları bölgeden uzaklaĢtırılması ile pek çok
olumsuz durum ortaya çıkmaktadır. Bu canlı grupları arasında en büyük risk
altında olanlar nesli tehlike altında olanlar ve endemik olanlardır.
Endemik tür Dünya üzerinde sadece bir bölgede yaĢayan ve baĢka bir
bölgede yaĢaması mümkün olmayan tür demektir. Bu açıdan bakıldığında
endemik türlerin ticareti sonucunda yaĢamlarına sürdürmeleri mümkün
olamamaktadır. Bir diğer açıdan dünya üzerinde sınırlı sayıda alanda
yaĢayabilen bu türler yeni ortamlara adapte olamamakta ve bunun sonucunda
pek çoğu nesli tükenme tehlikesi ile karĢı karĢıya kalmaktadır. ( Westphal,
2008, 10:391-398 )
ENDEMĠK TÜR KAÇAKÇILIĞININ ORTAYA ÇIKARDIĞI
SORUNLAR:
Endemik tür kaçakçılılığı farklı amaçlarla yapılmaktadır. Bunlar arasında
en önemlisi öngörülebileceği üzere ekonomik amaçlardır. Bu türler kimyadan
biyolojiye onlarca bilim dalından, gıda, ilaç sektörüne kadar pek çok sanayi dalı
için anahtar rol oynamaktadır. Bu faaliyetler ekonomik, sağlık ve çevresel
alanlarda sorunlar oluĢturmaktadır.
1.1. Ekonomik Sorunlar:
Endemik türlerin yasadıĢı olarak kaçırılmasındaki birinci amaç ekonomik
getirisi sebebiyledir. Hayvan türleri açısından bakıldığında bu amaçlar hayvan
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kürkleri ve diğer hayvansal ürünlere ulaĢmak amacı ile yapılan avcılık ilk sırayı
alırken, bitki türlerinde bunların yerini boya, ilaç ve kozmetik sanayisinde
kullanılmaları ön plana çıkmaktadır. ( Daminiak, 2007, 62: 461- 472))
Endemik hayvan türleri dünyanın farklı bölgelerinde yaĢayan pek çok
insan için merak ve ilgi oluĢturmaktadır. Endemik hayvanların ürünlerine karĢı
ortaya çıkan ilgi, bu hayvanların avlanması ya da yasa dıĢı yollarla
kaçırılmasına neden olmaktadır.
OluĢan bu büyük pastanın bir kısmını da bu türlerin beslenmek amacı ile
kaçırılması oluĢturmaktadır. Dünyanın her yerinde bu hayvanların beslenmesi
pek çok koleksiyoner için büyük bir saygınlık göstergesidir. Bu konuya örnek
olarak White ve arkadaĢları tarafından Avustralya‘ da tespit edilen yasadıĢı
hayvan yetiĢtirilme kampı verilebilir. Burada yetiĢtirilen endemik türler yaĢa
dıĢı yollarla dünyanın farklı bölgelerine gönderilmektedir. Bu çalıĢmada konu
edilen Avustralya tepeli papağanlarının (Calyptorhynchus spp.) tür tayinleri
konusunda STR markerlerının kullanılabileceğini de hem devletlere hem de
araĢtırmacılara göstermiĢtir. ( White, 2012, 6: 664-670 )
Hayvan türlerinin yanında endemik bitki türlerinin de yasa dıĢı yollardan
ticareti oldukça yaygın olarak görülmektedir. Bu ticaretin amacı değiĢmekle
birlikte; ilaç, boya veya kozmetik gibi sanayi kollarında kullanılmaları ve pek
çoğunun gıda maddesi olarak kullanıldığında yüksek gelir getiriyor olmasıdır.
Safran bitkisi bu alanda ülkemizde yetiĢen önemli bitki türlerinden biridir. 2007
yılında Ülkü Eser Ünaldı tarafından yapılan araĢtırmada safran bitkisinin
ekonomik değeri ve ülkemizde gittikçe
azalan sayı ve yetiĢtirme alanından
bahsedilmektedir. Bu bitki türünün
yasadıĢı yollarla ülke dıĢına çıkarılması ve
ülke içinde yetiĢtiriciliği yapılan alanın da
giderek azalması ile endemik türümüz olan
safran ( Crocus sativus L.) ciddi bir tehdit
altına girmiĢtir. (Ünaldı, 2007, 2: 53-67 )
1.2. Sağlık Sorunları:
Endemik
tür
kaçakçılığı
ile
doğabilecek sağlık sorunları hem insanlar,
hem diğer türler hem de çevre Ģartları açısından oldukça tehlikelidir. Ġnsan
sağlığı açısından bakıldığında türlere has görülen hastalıkların yayılması ve
hastalığın etkeni olan nedenlerin (virüs, bakteriler vb) değiĢime uğraması
görülmektedir. Bu hastalıklar arasında kuĢ gribi (H5N1), monkey pox gibi
hastalıklar sayılabilir. Yakın dönemde salgın haline gelen H5N1 virüsünün
yaygınlaĢmasında havayolu ile bir bölgeden diğerine taĢınan kuĢ türleri olduğu
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tespit edilmiĢtir. Borm ve ArkadaĢları tarafından yayınlanan çalıĢmada 2004
yılında Belçika gümrüğünde tespit edilen Avustralya‘da yaĢayan endemik
türlerden biri olan tepeli atmacada (Spizaetus nipalensis) düĢünülen kuĢ gribi
Ģüphesi endemik türlerin taĢınmasıyla oluĢabilecek büyük riskleri bizlere
göstermektedir. ( Borm, 2005 )
Buradaki en belirgin örnekleden
biri olarak SARS virüsünü sayabiliriz.
SARS virüsünün dünyada salgın hale
gelmesinin
nedenleri
arasında
kökeninin Çin bölgesinde yaĢayan civet
kedilerinin olduğu düĢünülmektedir.
Bu amaçla Çinli araĢtırmacıların
yaptığı çalıĢmalar doğrultusunda 2004
yılından
itibaren
vahĢi
yaĢam
marketlerinin kapatılması ve kıymetli
endemik türlerden olan civet kedilerinin ticareti yasaklanmıĢtır. (Zhong, 2004,
19:913-917; Yı- mıng, 2000, 9:901-918 )
Pek çok endemik bitki türünün yasadıĢı yollarla çalınması da insan
sağlığını olumsuz etkilemektedir. Hastalığın yanı sıra narkotik pek çok bitki
türü ilk etapta endemik iken çeĢitli yasadıĢı yollarla bir bölgeden baĢka bir
bölgeye taĢınmaktadır. Bu doğrultuda yapılan faaliyetlerde temelinde endemik
tür kaçakçılığının baĢlığı altında değerlendirilebilir.
1.3. Çevresel Sorunlar:
Doğadaki her tür bulunduğu ortamda hayatını devam ettirebilmek için
çeĢitli adaptasyonlara uğramaktadır. Pek çok hayvan ve bitki türü adapte
oldukları bölgeden baĢka bir bölgeye taĢındığında o bölgede yaĢayan yerel
türler ile girdikleri rekabetin olumsuz neticelenmesi ile nesilleri tehlike altına
girmektedir. Bu tehlike endemik türler için hayati önem taĢımaktadır.
Yeryüzünde sadece belirli bölgelerde yaĢamaya adapte olmuĢ canlılar yaĢam
ortamları değiĢtirildiğinde yok olma riski ile karĢı karĢıya kalmaktadırlar.
Bu nedenle Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen
Gökyüzüne En Yakın Bitkiler: Alpin Çiçekler Projesi etkinliği çerçevesinde
Erdem tarafından sunulan ―Genel Çevre Sorunları ve Çevreyle Ġlgili Ekolojik
YaklaĢımlar‖ baĢlığı kapsamındaki değerlendirmeler ile Tuncay tarafından ele
alınan ―Sorun Çözme Yöntemleri ve ĠletiĢim‖ adlı çalıĢmalar dikkate değer
önlemleri ileri süren endemik türler açısından önemli çalıĢmalarıdır(Bkz, Erdem
ve Tuncay, 2008, 2009).
Bazı endemik türler ise bulundukları ortamda ekolojik dengeyi
sağlayarak belli sayıda ve oranda bulunurken, endemik türün baĢka bir ortama
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taĢınmaları ile mevcut ortamdaki sayıları değiĢtiğinden ekolojik dengeyi
sağlayamamakta ve yok olabilmektedirler.
Her iki koĢul için de oluĢan hasar geri dönüĢü mümkün olamayan bir
durum ortaya çıkarmaktadır. Bu olumsuz sonuçların önlenebilmesi için endemik
tür ticaretinin çok ciddi olarak denetlenmesi gerekmektedir.
2. ENDEMĠK TÜR KAÇAKÇILIĞININ ENGELLENMESĠ
ĠÇĠN YAPILAN ve YAPILMASI GEREKEN ÇALIġMALAR:
Endemik türlerin kaçakçılığının önlenebilmesindeki ilk nokta bu türlerin
belirlenmesi ve kayıt altına alınmasıdır. Bu amaçla dünya üzerindeki kouyla
ilgili bilim adamları kendi ülkelerinin fauna ve floralarını oluĢturmaya
çalıĢmakta ve endemik türlerin belirlenmesi çalıĢmalarını tamamlanmaya
çalıĢılmaktadırlar. ( Iyemger, 2004, 22(3): 195 – 205 )
Günümüzde endemik türlerin büyük bir kısmı nesli tehlike altında olan
türler sınıfındadır. Ticareti yapılan endemik türlerin de bu grupta olması ile
nesli tehlike altında olan türlerin sıralandığı kırmızı kitap (red book)
oluĢturulması da bu alanda yapılması gereken önemli çalıĢmalardandır.
Dünya üzerinde tür bazında korunması gereken türlerin korunabilmesi
amacı ile ülkeler arasında imzalanan birçok protokol bulunmaktadır. Ülkemizde
bu amaç doğrultusunda birçok ulusal ve uluslar arası anlaĢma ve yasal
düzenlemeye imza atmıĢtır. Bunlardan bazıları;
- Biyolojik çeşitlilik sözleşmesi: Dünya üzerinde 196 ülkenin taraf
olduğu sözleĢmeye ülkemiz 1996 yılında taraf olmuĢtur. (Resmi
Gazete, 1996, 22746) SözleĢme gereğince ülke sınırları içinde yetiĢen
ve tür olarak biyolojik çeĢitlilik için önem arz eden canlılarla ilgili
ülkelere eylem planları hazırlaması istenmiĢtir. Bu doğrultuda Türkiye
son ulusal biyolojik çeĢitlilik eylem planını 2007 yılında sunmuĢtur. Bu
plan doğrultusunda ülkemizde yaĢayan gerek milli parklar sınırları
içinde gerekse dıĢında kıymetli türlerin korunmasına yönelik acil
önlemler alınması gerektiği belirtilmiĢtir.
- Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin
uluslar arası ticaretine ilişkin sözleşme (CITES): Ülkemizde yetiĢen
pek çok bitki türünü içeren bu protokol dünya üzerindeki en kapsamlı
ve en yüksek katılımlı protokollerden biridir. Türkiye bu sözleĢmeye 22
Aralık 1992 tarihinde taraf olmuĢtur.
- Türkiye sınırları içinde yetiĢen endemik bitki türleri ve ülkemiz
sınırları içerisinde bulunan pek çok hayvan türünü barındıran bu
protokol kapsamı ile ithalatı ve ihracatı yasaklanmıĢtır. Bu amaç
doğrultusunda gümrüklerimizde giriĢ çıkıĢlarda oldukça hassas
davranılmak zorundadır. Bu doğrultuda gerekli belgelendirmeler ve
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kontroller yapılarak her türlü canlı tür ve yan ürünleri kontrolden
geçirilmektedir.
- Ülkemizde kurulumuna çalıĢılan gen bankaları sayesinde
endemik türlerin gen kaynaklarının korunması ve bu türlerin sayılarının
belli bir sayının altına inmesi önlenmeye çalıĢılmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda 2010 yılında kurulan Tohum- Gen bankası ve DPT
desteği ile yürütülen endemik bitki türlerinin tespiti ve korunması
projesi kapsamında kurulan Menemen Gen bankası bu alanda yapılan
çalıĢmalara örnek verilebilir.
- Türkiye de ekonomik olarak kıymetli türler arasında soğanlı
bitki türleri (örneğin safran) önemli yer tutmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yayınladığı
‗Doğal çiçek soğanlarının sökümü, üretimi ve ticaretine iliĢkin
yönetmelik‘ ile endemik doğal çiçek soğanlarının doğadan toplanması
ve ticareti yasaklanmıĢtır.
Endemik tür kaçakçılığının önlenebilmesi amacı ile dünya üzerinde
çalıĢan pek çok organizasyon bulunmaktadır. Bu organizasyonlardan bazıları:
- Vahşi yaşam türlerinin hareketine karşı komisyon (Coalition
against wildlife trafficking- CAWT) (2005): Avustralya hükümetinin
liderliğinde Kanada, ġili, Hindistan, BirleĢik Krallık, ABD
hükümetlerinin ortaklığında kurulan bu organizasyonun amacı
hükümetler düzeyinde vahĢi yaĢam ve vahĢi yaĢamdan kaynağını alan
ticari ürünlerin ticaretinin önlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda
çalıĢırken CAWT pek çok endemik türünde yaĢam sahasında hayatını
devam edebilmesini sağlamıĢtır.
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi: Üye olan ülke sayısı ve
etkinlik düzeyi olarak değerlendirildiğinde dünyanın en geniĢ kapsamlı
oluĢumlarından biri olan BirleĢmiĢ Milletler (BM) çatısı altında yapılan
pek çok güvenlik toplantısında BM‘in sürdürülebilirlik ilkesi gereğince
endemik türlerin korunmaya çalıĢılması kaçınılmaz olmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda BM üyesi ülkelerde endemik türlerin tespiti ve
ticaretlerinin engellenmesi için çeĢitli çalıĢmalar yürütülmektedir.
- Bu oluĢumların dıĢında gönüllülerin bağıĢları ile faaliyetlerini
sürdürmeye çalıĢan ve yaptıkları araĢtırmalar ve farkındalık
çalıĢmalarının yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde onlarca ülkede
yasal tedbirler alınması sağlayan kuruluĢlardan da söz etmek
gerekmektedir. WWF, IUCN Red list and treatened species,
Enviromental Investigation Agency, Freeland gibi pek çok kuruluĢ
dünya üzerinde yaĢayan her canlının yaĢam hakkını savunurken bu
haklara zarar verebilecek faaliyetleri de önlemeye çalıĢmaktadır.
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3.

SONUÇ

Endemik türler dünya üzerindeki yaĢayan madenlerdir. Pek çok tür
ekonomik anlamda ticareti yapılan madenden ve sanayi ürününden daha büyük
değer taĢımaktadır. Bu türler giyim, kozmetik ve ilaç sanayisi baĢta olmak üzere
pek çok sanayi kolunda kullanılmaktadır. Ancak bu türlerin yasa dıĢı yollarla
yaĢam alanlarından baĢka bölgelere taĢınması türlerin neslini tehlikeye atmanın
yanında yaĢayan diğer türlerin sağlığı için de oldukça büyük tehlikeler
oluĢturmaktadır. Ekosistem içinde anahtar rol oynayan endemik türlerin
ticaretinin yapılması ile bazen taĢındıkları ortamdaki türlerin da tehlike altına
girmesine yol açmaktadır.
Kaçakçılığın her alanında olduğu gibi endemik tür kaçakçılığının
önlenmesinde de ülkeler arası iletiĢim ve ortak çalıĢma oldukça önemli yer
tutmaktadır. Ortak gümrük politikaları ve yapılan protokoller ile uluslar arası
ortamda ortak bir yol haritası belirlenmeye çalıĢılmaktadır.
Ülkemizde maalesef endemik tür kaçakçılığı yakın zamana kadar önemli
bir sorun olarak görülmemekte idi. Ülkemiz bu alanda uluslar arası
protokollerin tarafı olması ile beraber bu protokolün gerekliliklerini yerine
getirmekle yükümlü olmuĢtur. Bu amaçla Gümrüklerde konusunda uzman
kiĢilerin istihdam edilmesi ve sertifikasyonların doğru bir biçimde yapılması
oldukça büyük önem teĢkil etmektedir. Henüz nesli tehlike altında olan türlerin
bile tam olarak listelenemediği ülkemizde bu alanda yapılması gerekenler
oldukça fazladır.
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ZAMAN ALGISI
Hasan GÜNAYDIN
ÖZET
Zaman, uyarıyla baĢlayıp yapılandırıcı hafızada anlamsal kodlamayla
sonuçlanan bir algılama sürecidir.(61) Uyarıcılar dıĢ kaynaklı olabildiği gibi iç
kaynaklı da olabilir. Zaman algılaması tartıĢılırken; zaman dizisi algılaması ve
farklı zamanların ayrımlaĢtırılması, üzerinde önemle durulması gereken konular
arasında yer almaktadır. Ayrıca, zamanlama konusu da biliĢsel bir süreç olarak
dikkate değerdir. Bir olay, kelime ya da sayıya zaman boyutu eklemek onu daha
iyi anlamamızı ve daha geniĢ kapsamlı açıklamamızı sağlar. Bu bakıĢ açısıyla,
zaman algılaması BiliĢsel Psikoloji‘yi destekleyen önemli bir konu olarak
karĢımızda durmaktadır.(30) Örneğin; koĢullama deneylerine zaman kavramını
ekleyerek yeniden yorumlarsak koĢullamayla biliĢsel iĢlemler arasında anlamlı
bir iliĢki kurabiliriz. Zihinde bir ikilem yaratmak sorunun çözümüne katkı
sağlar. Böyle bir ikilemin varlığında biliĢsel sönme, iliĢki ağı ve iliĢki oluĢumu
gibi yeni kavramların açıklanması da mümkündür. Bu arada zaman bağlantılı
anlam kodları (time-connected meaning codes) ve zaman tabanlı depolama
(time-based storage) gibi kavramların da incelenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: BiliĢsel Sönme, ĠliĢki Ağı, ĠliĢki OluĢumu, Zaman
Bağlantılı Anlam Kodları, Zaman Tabanlı Depolama.

PERCEPTION OF TIME
ABSTRACT
Time is a process of perception that begins with a stimulus and results in
the establishment of a code of meaning in the constructing memory.(61) This
stimulus may be internal or external. At the same time, the arrangement of
events in a timeline and the distinction of different times are topics that deserve
special attention. It is also valuable to consider timing to be a cognitive
process. In addition, associating the concept of time with an event, word or
number can help us to understand it better and to assemble a comprehensive
explanation. From this perspective, time perception is a very important subject,
and one which supports cognitive psychology.(30) Re-analyzing conditioning
experiments by affiliating them with the time factor may help to correlate
cognitive processes with this conditioning period. The creation of a dilemma in
the mind will contribute to the problem‘s solution. In the case of a dilemma,
we can either explain the conditioning as a cognitive process or define new
concepts, such as relationship formation, cognitive extinction and relationship
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network. It is also important to contemplate time-connected codes of meaning
and time-based storage.
Keywords: Cognitive Extinction, Relationship Network, Relationship
Formation, Time-connected Codes of Meaning, Time-based Storage.
YENĠ KAVRAMLAR
Yukarıda sözü
doğurabilecektir:

edilen

yeni

kavramlar

bazı

yararlı

sonuçlar

Tablo -1. Yeni kavramlar ve katkı alanları
ĠliĢki OluĢumu

Öğrenme Modelleri

KesiĢim Deneyi

KoĢullamanın Zihinsel Süreç
Olması

ĠliĢki Ağı

Dil Sürçmesi, Serbest ÇağrıĢım,
Anlamsız Rüya

BiliĢsel Sönme ve
Ruhsal
Yönlendirme

Kognitif Tedavi

Zaman Bağlantılı
Anlam Kodları

Dil Sürçmesi, Serbest ÇağrıĢım,
Anlamsız Rüya

Zaman Tabanlı
Depolama

Hafıza Teorileri

ZAMAN VE ZAMANI ALGILAMAK
Zaman; ―bir olaydan bir sonraki olaya akıp giden yada iki hareket
arasında geçen süre”, “bir anın başka bir anla mukayesesi”, “aralıksız sürekli
değişim” ve “sadece zihinde var olan algı” gibi tanımlarla açıklanmaya
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çalıĢılmıĢtır. Einstein‘a göre, ―zaman, mekân ve hareket‖ birbirine bağımlı
kavramlardır ve kesinlikle ayrı düĢünülemezler. Zaman, üç uzay boyutuyla
birlikte var olan dördüncü boyuttur. Zaman boyutu hem biyolojik hem de
psikolojik olaylarda mutlaka dikkate alınması gereken önemli bir kavramdır.
Zira zaman normal ve normal dıĢını belirlemede mühim bir rol oynamaktadır.
Örneğin normal doğum süresini gösteren sınırların altında yada üstünde vuku
bulan doğum ölü doğum olarak neticelenmektedir. Çocuğun psikolojik geliĢimi
de zaman dilimleri ile değerlendirilmektedir.
Zaman algılaması psikolojinin ve nörolojik bilimlerin kesiĢtiği bir
noktada yer alan ve kiĢiden kiĢiye değiĢen sübjektif bir kavramdır.(14,70) Bu
algılama Serebral Kortex, Serebellum ve Bazal Ganglia tarafından
yönetilmektedir. Suprachiasmic Çekirdek ise günlük ritm ile iliĢkilidir.(38,42)
Beyin saati teorisi zaman algılamasında bireysel farklılıkları
açıklayamaması sebebiyle yetersiz kalmaktadır.(46) Dean Buonomano ise
beynin zamanı fraksiyonlar halinde algıladığını ifade etmektedir.(16) Buna
mukabil Warren Meck baĢka bir teori ileri sürerek, beynin vurular ürettiğini ve
zamanı bunları dinleyerek algıladığını söylemektedir.(49) Hunt ise yaptığı göz
deneyi ile zaman hatalarını ölçmeye çalıĢmıĢtır.(39) Bunların yanı sıra Güç
Modeli (Strenght Model) ve GiriĢim Modeli (Interference Model) olmak üzere
iki ayrı model de geliĢtirilmiĢtir. Güç Modeli (Strenght Model) hafızada zamana
bağlı olarak bir iz oluĢtuğunu ileri sürer. Bu izin gücü ne kadar fazla ise o kadar
yeni demektir. Ancak bu model yeni olayların hatırlanamayıp eskilerin
hatırlanıyor olmasını açıklayamamaktadır. GiriĢim Modeline göre, zaman
bilinen olayla bilinmeyen olayın mukayesesi sonucu tayin edilmektedir ki bu
model de mukayese yapmadan, sadece kavramlara yüklenen anlamla zamanın
tayin ediliĢini açıklamakta yetersiz kalmaktadır.(32)
Bugün bilim adamları arasında zamanın nasıl algılandığı ve anlaĢıldığı
konusunda fikir birliği bulunmamaktadır.
FARKLI ZAMAN KESĠTLERĠNĠ EġZAMANLI ALGILAMAK
Parlak bir gecede gökyüzüne baktığımız zaman aynı anda hem ayı hem
de yıldızları görüyoruz. O anda gördüğümüz, ayın yaklaĢık 1,25 saniye önceki,
dünyamıza en yakın yıldız olan Proxima Centauri‘nin ise 4,3 yıl önceki halidir.
Bilindiği gibi, güneĢ ıĢığı dünyaya takriben 8,44 dakikada, aydan yansıyan ıĢık
1,25 saniyede, yıldızlardan gelen ıĢık ise yıllarca sonra dünyamıza
ulaĢmaktadır. Örneğin, güneĢin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi
kendisine en yakın galaksi olan Andromeda‘dan 2,3 milyon ıĢık yılı uzaktadır.
Bu durumda biz gökyüzündeki nesnelerin farklı zamanlardaki halini aynı anda
fark etmekteyiz. BaĢka bir ifadeyle, farklı zaman kesitlerindeki olayları aynı
anda yaĢamaktayız. Ancak insanların büyük çoğunluğu böyle bir gerçeğin
farkında değildir ve gördüklerinin aynı anı yansıttığını düĢünür. Onlar için
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gökyüzünde gördükleri her Ģey aynı anın görüntüleridir. Bu durum bize zaman
algılamasının kognitif proseslere ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.
BEYĠN SAATĠ TEORĠSĠ (Brain Clock Theory)
Zaman algılaması konusunda ileri sürülen bu görüĢe göre, beynimiz
zamanı sanki biyolojik bir saat gibi ölçmektedir. Ancak bu teoriye karĢı yoğun
itirazlar oluĢmuĢtur. “Eğer beynimizde zamanı ölçen böyle bir saat varsa,
neden zamanı algılamada bireysel farklılıklar var” sorusu aklımıza
gelmektedir. ġöyle ki;
- Çok sevdiğimiz bir filmi izlerken zaman çabucak akıverir, oysa nefret
ettiğimiz bir film söz konusu ise zaman bir türlü geçmek bilmez. Öyleyse farklı
ruh hallerinde zaman neden farklı algılanmaktadır?
- Yapılan araĢtırmalar, yaĢlıların zamanı gençlere oranla ―daha hızlı
geçiyormuĢ‖ gibi algıladıklarını ortaya koymuĢtur. Buna göre yaĢlılar için bir
gün gençlerin bir gününden daha kısadır. Çünkü gencin bir günü onun
hayatında daha fazla yer tutmaktadır. Oysa bir günü yaĢlıların yaĢadığı toplam
gün sayısına bölerseniz bu süre onun yaĢamında daha kısa bir süreyi ifade eder.
Onun içindir ki yaĢlılar ve gençler zamanı farklı algılarlar. Beynin biyolojik
zaman saati varsa zaman algılaması neden yaĢla değiĢmektedir?
- Genetik özellikler, eğitim ve din gibi faktörler insanların zamana bakıĢ
açılarını değiĢtirmektedir. Böyle bir değiĢiklik neden olmaktadır? (Time
perspective)
- Acil hallerde zaman konusuna daha fazla hassasiyet gösteririz. Amacımıza bir
an önce ulaĢmak istediğimizde zaman bizim için neden daha değerlidir? (Time
urgency). Bireysel farklılıklara göre biçimlenen zaman saati teorisi tümüyle
belirtilen bu sorulara açıklama getirememekte, cevap verememektedir.
(Vikipedia)
GÖZLEMLER
Tarihi bir olayı canlandıran tiyatro oyununu izlemek zaman algılamasını
anlamamıza yardımcı olacaktır. Ortaçağ kıyafetleri giymiĢ tiyatrocuların
oyunlarında bundan 5-6 yüzyıl önce yaĢanmıĢ bir olayı canlandırdığını biliriz
(zaman algılaması, time perception). Kıyafetlerin ve olayın orta çağa ait
olduğunu ama oyuncuların bunu bugün canlandırdığını fark ederiz (zaman
içinde zaman algılaması, iç içe zamanlar algılaması, distinction of different
times, time-in-time perception). Bir baĢka ifadeyle, bir zaman dilimi içinde
baĢka bir zaman dilimini (her ikisini birden) algılarız. Ayrıca, olayları zaman
içinde sıralamaya tabi tutarak bir sürecin de farkına varırız (zaman dizisi
algılaması, time line perception). Eğer tüm dekoru, giysileri ve müziği
değiĢtirirsek gerçekte yaĢanmıĢ olan tiyatro oyununun hangi zamana ait olduğu
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konusunda yanılgıya düĢeriz. Aynı konu çağdaĢ bir oyun halinde sergilense
olayın bugün yaĢandığını düĢünürüz.
Aynı olayın iki ayrı zaman diliminde algılanıp yorumlanması da
birbirinden oldukça farklı olabilmektedir (zaman etkisi, zamanın algılama
üzerine etkisi, time effect). Örneğin; tiyatro oyunundaki düello sahnesi o devirde
bir asalet ve cesaret gösterisi iken bugün artık tebessümle izlediğimiz ve asla
kabul edemeyeceğimiz, en hafif tabiriyle antisosyal bir davranıĢtır. Zaman
etkisini kiĢisel yaĢamımızda da gözlemleyebiliriz. 30 yıl önce olaylara nasıl
yaklaĢtığımızı düĢünelim, bir de Ģu anki yaklaĢımımıza bakalım. Aynı olayı
nasıl farklı yorumladığımızı açıkça görebiliriz. O günden bu güne bakıĢ açımız,
değer yargılarımız ve olaylara yüklediğimiz anlamlar değiĢmiĢtir ve bu değiĢimi
zaman içindeki yaĢantımız gerçekleĢtirmiĢtir.
ġimdi de Ģöyle bir zaman sıçraması olayı düĢünelim (zaman gezgini,
düşünce deneyi);
―Ġki bin yıl önce yaĢamakta olan bir kiĢiyi dondurup 21. yüzyılda
uyandıralım. Fakat bu deneyi 2 defa tekrarlayabilelim. Birinci defa uyandığında
evinin aynısı olan bir ortamda, ikincisindeyse bir uzay aracında gözlerini açsın.
Zaman gezginimiz ilk uyanıĢında muhtemelen güzel bir uyku çektiğini
düĢünecek, ikinci uyanıĢında ise ne olup bittiğini anlamada zorlanacak ve büyük
bir zihinsel Ģok yaĢayacaktır. Ġkinci uyanıĢında göreceği Ģeyleri daha önce hiç
görmemiĢ ve duymamıĢ olduğu için hangi zaman periyodunda yaĢadığını
kavrayamayacak, belirsizlik içine düĢecektir. Belki de öldüğünü ve farklı bir
yaĢam formunda yeniden dünyaya geldiğini düĢünerek ölüm Ģoku geçirecektir.
Ardından korku dönemi olacak, korkması gereken Ģeylerden korkmayıp
korkmaması gereken Ģeylere karĢı korkuyla yaklaĢacaktır. Örneğin; elektriği
bilmediği için elektrikli cihazların ölüm riski taĢıdığını kavrayamayacaktır.
Deneyimizdeki zaman yolcusu, can güvenliğinden emin olduktan sonra, bu defa
büyük bir kültür Ģoku geçirecektir. Görüldüğü gibi, birinci durumda,
çevresindeki her Ģey aynı olduğu için, iki bin yıl süren zaman sürecini sadece
birkaç saat olarak algılamıĢtır. Ġkincisinde ise zamanı algılayamaması söz
konusudur.‖
Zaman algılaması hem dıĢ uyarıcılardan (yukarıdaki örnekte olduğu gibi
tiyatroculardan) hem de iç uyarıcılardan (hafızamızdaki bilgilerden)
etkilenmektedir. Önce bu uyarıların farkına varılmakta, sonra özelliklerine göre
sıralanmakta ve nihayet aralarında iliĢki kurulmaktadır. Zaman bir anın baĢka
bir anla mukayese edilmesiyle ortaya çıkan bir algılamadır.
Doğru; ancak tiyatrocular örneğinde olduğu gibi eĢya, olay, sayı veya
kelimelerin özelliklerine göre de zamanı algılayabilmekteyiz. 1789 denildiğinde
tarihte yaĢanmıĢ bir olayı anlarız. 1789 bize Fransız Ġhtilali‘ni çağrıĢtırır. Oysa,
o anı baĢka bir anla mukayese etmemiĢizdir. Bu durum aynı zamanda Ģunu da
göstermektedir; zaman algılaması hafızayla sıkı bir iliĢki içerisindedir. Uzun
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süreli hafızamız yoluyla geçmiĢ yaĢantımızdan hafızamızda yer etmiĢ bilgileri
kullanıp zamanı anlar ve yorumlarız.(7,8) Demek ki; zaman algılaması
denildiğinde:
-Önce bilgilerin alınması, -Sonra bu bilgilerin farkına varılması, -Ardından
farkına varılan bilgilerin mukayese edilmesi yada yorumlanması, -Zaman
mefhumunun o bilgiye yüklenmesi ve -Yapılandırıcı hafızada anlamsal kodlama
söz konusudur.(3,21,22,56,59,60,61,62,63)
ANLAM YÜKLEME (Meaning Uploading)
Olaylara, nesnelere, kelimelere ve rakamlara yüklenen anlamlar bireyden
bireye, toplumdan topluma ve çağdan çağa değiĢebilmektedir. Hatta bunlar
birden fazla anlamı beraber yüklenebilmektedir. Bazen aynı olay, kelime ve
rakam birbirine zıt anlamları da taĢıyabilmektedir. ĠĢte bu farklılıklardır ki,
iletiĢim, yorum, dünya görüĢü gibi hayatın pek çok alanında, anlam yükleme
mefhumuna büyük bir önem kazandırmaktadır.
Zaman algılaması bağlamında düĢünecek olursak; kiĢi, nesne, olay,
kavram ve sayılara yüklenen anlamlar her hangi bir mukayeseye ihtiyaç
bırakmadan belirli bir zamanı çağrıĢtırmakta ve zamanı doğrudan algılama
imkanı sağlamaktadır. Belki biraz abartı gibi görülecek ama zaman boyutu
taĢıyan kavramları kullanarak düĢündüğümüzde, aslında onların taĢıdığı zaman
boyutu üzerinde de farkında olmadan düĢünmüĢ oluyoruz. Bu dolaylı düĢünüĢ
sayesinde zamanı algılıyor ve yorumluyoruz.
Bazen belirli bir tarih, geçmiĢte yaĢanmamıĢ fakat gelecekte yaĢanması
muhtemel ve aralarında anlam iliĢkisi bulunan pek çok olayı birlikte çağrıĢtırır.
Örneğin; 2023 = Türkiye Cumhuriyeti‘nin 100. kuruluĢ yıldönümü, 100. yıl
kutlamaları, marĢlar, Ģiirler, tiyatro oyunları, tarih programları, anma
toplantıları, eleĢtiriler, protesto yürüyüĢleri gibi. Sanki zaman, bütün bu olayları
birbirine bağlayan ve birlikte hatırlanmalarını sağlayan BAĞLAÇ gibidir. Bir
kelimeye çok sayıda anlam yüklenmesi halinde ortaya farklı hareket tarzları
çıkar. ġöyle ki;
Anlam Kargaşası ortaya çıkar ve o kelimeyi kullanarak düĢünme fonksiyonu
gerçekleĢemez. Dolayısıyla birbirinden farklı hatta tezat çok sayıda anlam
yüklenen kelimeler kullanılmaz ve anlamsızlaĢır.
Seçici Anlamlaştırma olur ve o kelime hangi anlam için daha kolay kullanılıyor
yada hangi anlamı daha doğru ve kolay ifade ediyor veya çağrıĢtırıyorsa o
anlam / anlamlar için kullanılmaya baĢlar.
Genelleme yapılır ve genel bir anlam için kullanılmaya baĢlanır.
ZAMAN ALGILAMASINDA SAPMA (Deviation of Time
Perception)Zaman algısal bir süreçtir. Örneğin birkaç dakika süren rüyalar
sanki uzun bir süre gibi algılanırlar. Hatta kabus dolu rüyadan kan ter içinde
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uyandığımızda sanki o olayı o anda yaĢamıĢ gibi bir duygu içerisinde bulunuruz
(zaman algılamasında yanılma, deviation of time perception). Bir süre sonra
rüya ile o anki durum arasındaki değiĢiklikleri mukayese ederek bunun rüya
olduğunu fark eder ve rahatlarız. Bu mukayese zaman ve yer algılamasının
beyindeki aynı kortikal yolları kullanmasından kaynaklanmaktadır.(17) Zaman
algılamasında yanılma, Kappa Etkisi olarak bilinen zaman yanılsamasından
farklı bir kavramdır. Kappa Etkisi olayları göreceli olarak kısa veya uzun
algılamaktır.(71)
ZAMAN ĠLLÜZYONU: KAPPA ETKĠSĠ VE TAU ETKĠSĠ
Temporal yanılsama iki olayın ortaya çıkıĢında saniyeden kısa süreli fark
söz konusu ise insanların zaman algılamalarındaki yanılmayı ifade eder. Hem
Kappa Etkisi hem de Tau Etkisi zaman illüzyonunun birbirine benzeyen iki
çeĢidi olarak deneylerle ispatlanmıĢtır. Temporal yanılsama olgusu yukarıda
sözünü ettiğimiz zaman algısındaki sapma konusundan farklıdır.
Japon bilim adamları Wada, Noguchi ve Masuda tarafından deneysel
olarak gösterilen Kappa Etkisi temporal illüzyonun bir çeĢididir. Buna göre;
eğer görsel olaylardaki mekânsal durumlar birbirlerinden farklıysalar eĢit zaman
aralığında gerçekleĢmiĢ olsalar dahi göreceli olarak farklı algılanırlar. Yani,
farklı mesafedeki iki ayrı yere eĢit sürede gidilmiĢ olsa bile uzak olana gidiĢ
süresi sanki daha uzunmuĢ gibi bir algı yanılması oluĢur. Bu durumda mesafe
aralığı ile zaman aralığı arasında doğrudan bir iliĢkinin varlığı ortaya
çıkmaktadır. Mesafe-zaman iliĢkisinin kurulması algı hatasını değil de sanki
yorum hatasını gösteriyor gibi durmaktadır. Belki de, ortaya çıkan zaman
illüzyonu “daha uzun mesafeye gitmek için daha uzun bir süre gerekir‖
mantıksal kurgusuna dayanmaktadır. Kappa Etkisi‘nin bir benzeri de Tau Etkisi
olarak bilinir. Burada yolculuğun hızı ile mesafe iliĢkilendirilmektedir.
Seyahatin daha uzun süren kısmı sanki daha uzun bir mesafeymiĢ gibi
algılanmakta, yavaĢ gidilen bir yer, eĢit uzaklıkta olsa bile, daha uzun bir
mesafe olarak düĢünülmektedir.
Tau Etkisi‘nde de “daha yavaş gidilen yere daha uzun sürede gidilir‖
mantıksal kurgusu hâkim oluyor gibi görünmektedir. Her iki olay da zaman
algılamasının mekânsal algılamayla iliĢkisini ortaya koyması açısından önem
taĢımaktadır. Bu durum zaman algılamasının olaylara, kavramlara ve nesnelere
yüklenen bir anlam olduğu yönündeki görüĢümüzü destekler. Yani, basit bir
ifadeyle, ―daha uzun mesafe daha uzun gidiş süresi” yada “daha yavaş gidiş
daha uzun süre” anlamını taĢımaktadır. (Vikipedia).
KOġULLAMA (Conditioning)
KoĢullama ile ilgili kavramları gördüğümüz zaman hemen bir eksiklik
dikkatimizi çekmektedir: Koşullama süreci. Zira koĢullama deneylerinin baĢı
ile sonu arasında geçen yaklaĢık 15 günlük sürede köpek için hayat devam
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etmektedir ve zihinsel faaliyetleri kesintisiz bir biçimde sürmektedir.
Dolayısıyla, bu sürecin yok sayılması deneyin yorumlanmasında eksiklik olarak
mütalaa edilmelidir. Nitekim bu eksiklik salya akmasının refleks olarak
algılanması Ģeklinde bir yanlıĢı doğurmuĢtur. Refleks, bir uyarıya anlık
gösterilen tepkidir ki hiçbir hazırlık evresi söz konusu değildir. Oysa bu
deneyde zil sesi sonrasında salya akması için belirli bir zamanın geçmesi
gerekmektedir.
Klasik koĢullama deneyine dönecek olursak; her zil sesinden sonra
köpeğe yemek verilerek zil ve yemek arasında koĢullama oluĢturulmaktadır. Bir
süre sonra, zil çalmasından sonra yemek verilmemesine rağmen köpeğin salyası
akmaya devam etmektedir. Ancak zil sesinden sonra yemeğin verilmemesi belli
bir süre tekrarlanırsa, bu defa salya akması ortadan kalkmakta ve koĢullama
sönmektedir. Dolayısıyla, koĢullamanın geri dönüĢümlü bir süreç olduğu ortaya
çıkmaktadır. Aslında her geri dönüĢümlü süreç zihinsel bir iĢlem olan
mukayeseye ihtiyaç gösterir. Yani, ―eskiden vardı, şimdi yok” Ģeklinde bir
farkındalık gerekmektedir. Sadece klasik koĢullamada değil, edimsel
koĢullamada da zaman içinde tekrarla birlikte ortaya çıkan iliĢkilendirme süreci
yaĢanmaktadır. Bu iliĢkilendirme süreci hafızada kalıcı izlenim bırakan zihinsel
bir süreçtir. Eğer bu iliĢkilendirme ve sonucunda hafızada oluĢan anlamsal iliĢki
söz konusu olmazsa, edimsel koĢullamanın da basit bir etki tepki prensibinden
öteye geçerek öğrenme modeli haline dönüĢmesi mümkün olamaz. ĠliĢki
oluĢumu baĢlıklı bölümde de ifade edeceğimiz gibi, koĢullamanın bir öğrenme
modeli haline dönüĢebilmesi için uyarıya cevap olarak verilen basit bir karĢılık
olmaktan çıkması ve iliĢkilendirme ve hafıza ile bağlantı kurma sonucu
gerçekleĢmiĢ daha karmaĢık ve zihinsel bir süreç olması gerekir.
Ayrıca, sönmüĢ bir tepkinin uyarıcılar yeniden bir araya getirilmeden
tekrarlamasını ifade eden kendiliğinden geri gelme olgusu, koĢullamanın
hafızayla iliĢkisini göstermesi bakımından önemlidir. Açıklıkla görüldüğü
üzere; hem klasik koĢullamada hem de edimsel koĢullamada, koĢullama
sürecini zaman boyutunu dikkate alarak biliĢsel bir süreç olarak kabul
ettiğimizde, süreç içerisinde yer alan iliĢki oluĢumu (relationship formation)
koĢullamayı anlamlı hale getirmekte ve öğrenme modeli haline
dönüĢtürmektedir. ĠliĢki oluĢumu ve bunun hafızada yer etmesi koĢullamanın
temelinde yatan en önemli olgudur. ÖğrenmiĢ olabilmek için hatırlamak,
hatırlayabilmek için hafızada anlamlı bir izlenimin varlığı, bunun olabilmesi
için de aralarında iliĢki oluĢturmak gerekir. Aksi takdirde; özellikle geliĢmiĢ
canlılarda koĢullama yoluyla öğrenme söz konusu olamaz. Hatırlama;
öğrenilmiĢ bilginin hafızada kodlanması, depolanması ve geri getirilmesi
sürecinin sonucudur. Bir Ģeyin hatırlanabilmesi için hafızada kodlanarak
depolanması Ģarttır. Dolayısıyla, koĢullama iki farklı olgunun hafızada anlamlı
bir iliĢki içinde depolanmasından ibarettir. Bu iliĢki bozulup ortadan kalkınca
koĢullama da ortadan kalkar (sönme, extinction).(6,10,15,25,37,44,51,54)
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ġekil – 1. Ana Hatlarıyla KoĢullama.
Aynı
zaman
dilimi
içinde
vuku
bulma

ĠliĢki oluĢumu
(iliĢkilendirme)

Hafızada
kodlama

Birlikte
hatırlanma

KORKU KOġULLAMASI (Fear Conditioning)
Korku koĢullamasının beynin amygdala bölgesi ile iliĢkili olduğuna
inanılmaktadır. Zira bu bölgenin çıkartılması korkunun öğrenilmesini engeller.
Ancak bazı korku hallerinin hipokampus‘la iliĢkili olduğu düĢünülmektedir.
Hipokampus uyarıları amygdala‘dan alan ve bunları anlamlaĢtıran bölge olarak
kabul edilmektedir. Bazı durumlarda amygdala‘dan gelen uyarıların
hipokampus‘u by-pass ederek geçmesi herhangi bir zihinsel anlam söz konusu
olmadan korku reaksiyonu tepkisine yol açmaktadır.
Joseph LeDoux‘a göre, amydala‘nın 2 yolu bulunmaktadır; yüksek ve
alçak yollar. Alçak yol talamus‘la arasında yer almaktadır ve hızlıdır. Yüksek
yol ise beynin kortikal kısımlarıyla irtibatlıdır ve uyarının anlamının bilinçli
olarak fark edilmesi bu yol vasıtasıyla olur. Yüksek yol alçak yola göre daha
yavaĢ iĢlemektedir. Korku koĢullamasında elektrik Ģoku ya da patlama gibi ani
ve hoĢ olmayan bir uyarı söz konusudur. Bu uyarı koĢullanmamıĢ doğal bir
uyarıdır. Korku ise koĢullanmıĢ cevaptır. Joseph LeDoux‘un farelerle yapmıĢ
olduğu deneyler korku koĢullaması konusunda yapılmıĢ önemli
deneylerdir.(Vikipedia)
KOġULLAMA DENEYLERĠNE ZAMAN BOYUTU EKLENMESĠ
Ġnsanın mukayese ve yorum yapmadan yani biliĢsel süreçler iĢlemeden
zamanı algılaması mümkün değildir. Bu anlamıyla zaman algılaması biliĢsel
yaklaĢımı destekleyen önemli bir konu olarak karĢımızda durmaktadır. Yani,
zaman algılamasını salt refleks yaklaĢımı yada edimsel koĢullama yada bunlara
dayanan öğrenme modelleri ile (Pavlov ve Skinner) açıklamamız mümkün
değildir.(6,10,15,25,37,44,51,54) Bir baĢka ifadeyle, mukayese edilmeyen yada
yorumlanmayan nesne, olay ve kavramlara zaman boyutu eklenemez. Zaman
algılaması ancak biliĢsel bakıĢ açısıyla açıklanabilir.
Mesela, pekiĢtirme deneylerinde bile zaman boyutu anlamında biliĢsel
süreçler iĢlemektedir. Deneğe belli bir davranıĢı öğrenmesi için ödül
veriyorsanız, bunun tekrar verileceğini öğrenebilmesi için daha önce kendisine
verilmiĢ olduğunu anlaması, yorumlaması gerekmektedir. Eğer zaman boyutu
söz konusu değilse her pekiĢtirme eylemi sıfırdan baĢlayan yepyeni bir eylem
olacaktır ki o zaman pekiĢtirmenin anlamı da ortadan kalkmaktadır. Oysa;
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deneyin baĢlangıcında aralarında her hangi bir iliĢki yokken, deney
tekrarlandıkça (yani zamanla) ortaya anlamlı bir iliĢkinin çıkması oldukça
düĢündürücüdür. Çünkü bu iliĢkinin ortaya çıkmasına kadar geçen zaman
içerisinde (yani deneyin baĢı ile sonu arasında) olayla ilgili biliĢsel süreçler
(hatırlama, düĢünme, hayal etme, akıl yürütme vs.) iĢlemeye devam etmektedir.
Örneğin; yemeğin kokusu nasıl yemek çeĢidi ile iliĢkilendirilerek zaman içinde
öğreniliyorsa, zil sesi de yine zaman içerisinde yemekle iliĢkilendirilmektedir.
Ortaya çıkan bu iliĢkilendirme iĢlemi aynen yemeklerin kokularından tanınması
gibi, yemeğin zil sesinden hatırlanmasını mümkün hale getirir. Mevzubahis
iliĢkilendirme iĢlemi olmasaydı daha ilk zil sesinde köpeğin salyasının akması
gerekirdi (koĢullamada zaman içerisinde iliĢkilendirme süreci yaĢanmaktadır ki
bu süreç biliĢsel bir süreçtir). Zamanda yakınlık prensibi ise bu süreci
reddetmektedir. Buna mukabil zil ve yemek arasındaki iliĢkilendirme
oluĢumunun varlığını da destekler. ġöyle ki; eğer ĢimĢek çaktıktan 5 saat sonra
gök gürleseydi aralarındaki iliĢkinin farkına varılamazdı.(25,41)
Ayrıca, zil çaldığında yemek yerine elektrik akımı verilirse aralarında
daha önce kurulmuĢ olan iliĢki bozulur ve pekiĢtirme söner. ġimdi artık yepyeni
bir iliĢki kurulmaya baĢlanmıĢtır. KoĢullama aslında geri dönüĢümlü bir
süreçtir. Yani zil çalmasına rağmen yemek vermezseniz koĢullama belli bir
zaman dilimi geçtikten sonra söner. Açıklıkla görüleceği üzere, her geri
dönüĢümlü süreç zihinsel bir iĢlem olan mukayeseye ihtiyaç gösterir. Yani
―eskiden vardı, şimdi yok” Ģeklinde bir farkındalık gerekir. Ġlave olarak Ģunu da
belirtmeliyiz; zil ve yemeğin yada zil ve salya akmasının aynı anda olması
zamanlamayı veya zamanın farkında olunmasını gerektirir (örn. topa doğru
koĢarak yapılan kafa vuruĢu refleks yoluyla olmaz, çünkü hazırlık evresi söz
konusudur). (15,44,51,54,55)
ZAMANDA YAKINLIK PRENSĠBĠ (Temporal Contiguity Effect)
Bu görüĢ, öğrenmede yer alan zihinsel iĢlemleri baĢka bir deyiĢle zihinsel
süreci (cognitive process) yok sayarak öğrenmenin kendiliğinden otomatik
olarak oluĢtuğunu söyler. OluĢan bu otomatik iliĢki çağrıĢım iliĢkisidir ve
koĢullu uyarıcı ile koĢulsuz uyarıcının birbirine yakın zamanda verilmesi
sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Her iki uyarıcının tekrar tekrar verilmesi
koĢullamayı güçlendirmektedir.(25, Vikipedia)
Görüldüğü üzere, zamanda yakınlık prensibi zihinsel iĢlemleri
reddetmekle beraber çağrıĢım iliĢkisinin varlığını savunmaktadır. Ancak,
zihinsel bir iĢlem yapılmadan nasıl iliĢki oluĢtuğunu da açıklayamamaktadır.
Oysa iliĢkilendirme iĢleminin belli tekrarlardan sonra ortaya çıkması bu zaman
zarfında zihinsel süreçlerin iĢlediğini göstermektedir. Ayrıca iliĢkilendirme
iĢleminin olabilmesi için zamanda yakınlık etkisinin varlığı da Ģarttır. Ġki uyarı
ya da olay arasında zaman süresi ne kadar kısa, zaman aralığı ne kadar darsa
iliĢkilendirme iĢlemi o kadar kolay ve o kadar çabuk olur. Aksi takdirde iki olay
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arasında iliĢki kurabilmek için daha uzun zamana ve daha uzun süren zihinsel
çabaya ihtiyaç duyulur. Örneğin, zor bir problemin cevabı hemen söylenirse kiĢi
o problemin çözümünü hemen kavrar, ama cevap kendisine bir gün sonra
gösterilirse çözüm yolunu bulup kavrayabilmesi için gün boyunca yoğun
zihinsel faaliyet göstermesi gerekir.
Browns ve Jenkins‘in kendiliğinden biçimlendirme (autoshaping) deneyi
zamanda yakınlık ilkesine dayanmaktadır. Deneyde;
- Bir düğme her dakikanın 54 saniyesinde ıĢıksız tutulmakta, 6 saniyesinde
ıĢıklandırılmaktadır (periyodik ıĢıklandırma),
- IĢık yandıktan sonra güvercine yiyecek verilmektedir (klasik koĢullama),
- KoĢullanan güvercin bir müddet sonra düğme ıĢıklandırıldığı zaman
gagalama davranıĢı geliĢtirir (edimsel koĢullama)
Her iki koĢullama da zamanda yakınlık etkisiyle ortaya çıkmıĢtır.
Güvercin gagalama davranıĢını kendisi biçimlendirmiĢtir (autoshaping).(25)
Kendiliğinden biçimlendirme olgusu, aslında iki uyarı arasındaki iliĢkinin
zihinsel bir iĢlevle farkına varıldığını göstermektedir. ĠliĢki oluĢumu bahsinde
belirtileceği gibi, iliĢki oluĢumunun baĢlangıcı iliĢkinin farkına varılmasıdır ki
kendiliğinden biçimlendirme bu farkına varıĢı ispatlamaktadır. Yani, güvercin
düğmenin ıĢıklandırılması ve yiyeceğin verilmesi arasındaki iliĢkinin farkına
varmıĢ ve kendiliğinden gagalama davranıĢı geliĢtirmiĢtir.
REFLEKS
Bir tepkiye refleks diyebilmemiz için; öncelikle DıĢtan gelen bir etkiye
karĢı oluĢmalı, DüĢünülmeden meydana gelmeli, Ġstem dıĢı olmalı, Omurilik
tarafından yönetilmelidir. Omurilik reflekslerini ise iki ana baĢlık altında
mütalaa etmek mümkündür; kalıtsal ve edimsel. (Vikipedia) Bu noktada Ģu
soruları sormak gerekiryor.
-Acaba edimsel refleksler yani bisiklete binme, araba kullanma gibi öğrenmeyle
geliĢen refleksler prosedürel hafızanın mı yoksa omuriliğin mi yönetimi
altındadırlar?
- Edimsel refleks (Ģartlı refleks) olarak kabul edilen köpeğin salyasının akması
gerçekten omurilik tarafından mı kontrol edilmektedir? Çünkü bu soruların da
Cevaplandırılması halinde koĢullamanın refleks mi zihinsel bir süreç mi
olduğunu açıklanabilecektir.
RESCORLA DENEYĠ
Rescorla‘nın yaptığı deney de BiliĢsel YaklaĢımı desteklemektedir.(25)
Rescorla iki grup fareye farklı miktarlarda uyarı vererek klasik koĢullamanın
zihinsel bir süreç olup olmadığını anlamaya çalıĢmıĢtır. Bu deneyde; Birinci
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gruba ses tonuyla beraber 4 defa Ģok verilmiĢtir. Ġkinci gruba ise 4 defa ses
tonuyla beraber, 4 defa da ses tonu olmadan Ģok uygulanmıĢtır.
Sonuç olarak; birinci gruptaki farelerde klasik koĢullama gerçekleĢmiĢ,
ikinci gruptaki farelerin hiç birinde klasik koĢullama görülmemiĢtir. Bu sonuç
koĢullamada zihinsel süreçlerin etkili olduğunu gösterdiği gibi iliĢki
oluĢumunun tam gerçekleĢmemesi halinde koĢullamanın da ortaya
çıkamayacağını ispatlamaktadır.
Tablo – 2. ĠliĢki OluĢumunu Destekleyen Deneyler.
Deney
Rescorla Deneyi
Kendiliğinden
Biçimlendirme
(Autoshaping)
Zamanda Yakınlık Prensibi
(Temporal Contiguity
Effect)

Destekleyici Sonuç
ĠliĢki oluĢumu tam gerçekleĢmezse
koĢullama oluĢamaz.
ĠliĢkinin farkına varılmalıdır ki koĢullama
gerçekleĢebilsin.
KoĢullamayı oluĢturan otomatik çağrıĢım
iliĢkisinin kurulabilmesi için iki uyarı
arasındaki zamanın birbirine yakın olması
gerekir.

ĠLĠġKĠ OLUġUMU (Relationship Formation)
ĠliĢki oluĢumunu hem koĢullanma hem de öğrenme süreci içinde önemli
bir kavram olarak mütalaa etmek mümkündür. Yukarıda sözü edilen iliĢki
oluĢumu koĢullanma süreci içinde Ģu iĢlemleri içerdiği görülür.
- ĠliĢkinin varlığını zihinde test etme (tekrar olacak mı diye bekleme),
- Tekrarlaması halinde iliĢkinin varlığına inanma,
- Ġnancın güçlenmesi.
Ancak bundan sonradır ki beklenti geliĢebilir. Böyle bir zihinsel
iliĢkilendirme olmadan yemek verileceğine dair beklenti oluĢması beklenemez.
Dolayısıyla, iliĢkilendirme iĢlemi biliĢsel faaliyetlerin baĢında yer almaktadır.
Önce yemek ve zil sesi arasında iliĢki bulunduğunun farkına varılmalı, sonra
gerçekten var mı sorusunun yanıtı beklenmeli, ardından böyle bir iliĢkinin
varlığına inanılarak hafızada yer etmesi gerçekleĢmelidir.
ĠliĢki OluĢumu bir öğrenme modeli (İlişkilendirici Öğrenme Modeli,
Relative Learning Model) olarak aĢağıdaki prensipleri savunur:
- Aynı zaman dilimi içindeki olayları birbirleriyle iliĢkilendirmek öğrenmeyi
kolaylaĢtırır.
- Zihnin ders çalıĢılan zamana döndürülmesi hatırlamayı kolaylaĢtırır.
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- Tezat Ģeylerin birlikte tekrarlanması aralarında
kurulacağından, öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaĢtırır.

anlamlı

bir iliĢki

- Öğrenilmek istenen bilgi ne kadar çok Ģeyle iliĢkilendirilir, onlarla aralarında
ne kadar çok bağlantı kurulursa o kadar kolay ve hızlı hatırlanır. Hele bu
iliĢkilendirme iĢlemi zaman bağlantısı yanında anlam bağlantısı da içeriyorsa
öğrenme daha da hızlanır.
- Bilginin içselleĢtirilmesi yani kiĢisel duygu, düĢünce ve davranıĢlarla ya da
önceki deneyim, olay ve insanlarla iliĢkilendirilmesi hem öğrenmeyi hem de
hatırlamayı kolaylaĢtırır. Ayrıca, önemli Ģeyler daha kolay hatırlanır ve
önemsizleĢmesi halinde daha çabuk unutulur.
ġekil – 2. ĠliĢki OluĢumu.
1

2

3

4

5

1- ĠliĢkinin farkına varma, 2- Acaba tekrarlayacak mı diye bekleme (test etme),
3-ĠliĢkinin varlığına inanma, 4-Ġnancın güçlenmesi, 5-Hafızada anlamsal
kodlama,
ġekil – 3. ĠliĢki OluĢumunun Sönmesi.
1

2

3

4

5

6

1-ĠliĢki olmadığının farkına varma (İlişki Çözülmesi, Relationship
Dissociation), 2- ĠliĢki yok mu diye test etme, 3- ĠliĢki olmadığına inanma, 4ĠliĢkinin önemsizleĢmesi, 5- Unutma, 6-Bazen kendiliğinden geri gelme
(hatırlama).
Yapılan araĢtırmalar her beĢ prensibin de öğrenme sürecinde etkili
olduğunu göstermiĢtir. Hafıza geliĢtirme teknikleri incelendiğinde bu
tekniklerin çoğunun aĢağıda sayılan iliĢkilendirmelere dayandığı görülecektir.
İlişkilendirme Modeli (Relative Learning Model) diyebileceğimiz bu yöntemde
aĢağıda belirtilen iliĢkilendirmeler kurulabilir:
1-Anlamsal ĠliĢkilendirme, 2- Zamansal ĠliĢkilendirme, 3- Mekansal
ĠliĢkilendirme, 4- ġekilsel ĠliĢkilendirme, 5- Zıtlarıyla ĠliĢkilendirme, 6ArdıĢıklık ĠliĢkisi (sayısal, Ģekilsel, mantıksal, zamansal vs.).
Yukarıda sayılan iliĢki oluĢumları hem öğrenme hem de hatırlama
sürecinde etkili olmaktadır. Bazı hafıza geliĢtirme tekniklerine kısaca göz
gezdirecek olursak;
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Sayı – Anlam İlişkisi: AĢağıda verilen 16 sayıyı ezberlemek kolay değildir,
ancak gruplandırılıp anlamlı hale getirilirse kolayca hatırlanabilir.
1789191419452011
1789 – Fransız Ġhtilali,
1914 – Birinci Dünya SavaĢı‘nın baĢlangıcı,
1945 – Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın sonu,
2011 – Ġçinde bulunduğumuz yıl.
Akrostiş Tekniği: Örnek;
Sırasıyla Türkiye‘nin en büyük 4 Ģehri: Ġ - Ġstanbul, A- Ankara, Ġ - Ġzmir, A Adana.
ĠAĠA – BaĢ harfleri Ģehirlerle iliĢkilendirilmiĢtir.
Beşduyu Tekniği: Öğrenilecek Ģey kokusu, sesi, görüntüsü, tadı ve dokunma
duyusuyla iliĢkilendirilir.
Hayal Gücü İle Çağrışım Tekniği: Çarpıcı ve abartılı hayaller kurularak
öğrenilecek materyal onunla iliĢkilendirilir. Bu iliĢkilendirmede iliĢki sayısı
mümkün olduğunca çok olmalıdır ki hatırlama daha kolay olsun.
Rakam – Şekil İlişkisi Tekniği: AĢağıdaki sayılar neye benziyor?
(1) Direğe, kaleme veya oka benzer.
(2) Kuğuya veya leyleğe benzer.
(3) KuĢa veya martıya benzer.
(4) Yelkenli tekneye benzer.
Fonetik Alfabe Tekniği:
(1) BĠR - B,R, ve P ile baĢlayan kelimeler, (2) ĠKĠ - K ile baĢlayan kelimeler,
(3) ÜÇ - Ç ve C,ġ ile baĢlayan kelimeler, (4) DÖRT - D,R,T vb.
Rakamlardaki sessiz harflerle rakamlar iliĢkilendirilmektedir.
Mekânsal İlişkilendirme Tekniği: Görsel olanla sözel ya da sayısal olanı
eĢleĢtirmek hatırlamayı kolaylaĢtırmaktadır (örneğin 5 ayrı kelimeyi çalıĢma
odasının 4 köĢesine ve ortasına baĢ harf sırasına göre yerleĢtirmek gibi).
Ardışıklık İlişkisi Tekniği: Öğrenilecek materyallerin zaman, mekân, hacim,
ağırlık vb. bir ölçüte göre sıralanarak öğrenilmesi hatırlanmalarını kolaylaĢtırır.
Yukarıda sıralanan örneklerde görüldüğü gibi, hafıza geliĢtirme
teknikleri, hatırlanması istenenlerin baĢka Ģeylerle sistemli bir biçimde
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iliĢkilendirilmesi iĢlemine dayanmaktadır. Bu Ģekilde iliĢkilendirilmiĢ Ģeyler
birlikte hatırlanmaktadır.
Ayrıca, Kümelenme (Clustering) olgusu da iliĢkilendirici öğrenmeyi
(relative learning) desteklemektedir. Bilindiği üzere, kümelenme birbirlerine
benzer Ģeylerin birlikte hatırlanmasıdır ki zihinsel iliĢkilendirmeye dayanır. Bu
noktada hemen belirtelim; kümelenme anlamsal ve Ģekilsel iliĢkilendirmeye
dayandığı halde iliĢki ağı zamansal ilişkilendirme sonucu ortaya çıkmaktadır.
Zamansal iliĢkilendirme bazen iliĢkisiz Ģeylerin yanlıĢlıkla
iliĢkilendirilmesi sonucunu da doğurabilmektedir. Bu durum olay mahallinden o
anda rastgele geçen masum bir Ģahsın tutuklanmasına benzer. Öyle ki bu Ģahıs
olayla iliĢkisi olmadığını ispatlamak zorunda kalır. Zamansal iliĢkilendirme
kimi durumlarda tetikleyici fonksiyon görmektedir. Aynı zamanda vuku bulan
farklı Ģeylerden bir tanesinin hatırlanması diğer Ģeyin hatırlanmasına da yol
açmakta; bazen bu durum ruhsal patolojide tetikleyici rol üstlenebilmektedir
(bkz. Panik Atak).
Eski bilgilerin yeni öğrenme eylemini zorlaĢtırması olumsuz aktarım
(negative transfer), kolaylaĢtırması ise olumlu aktarım (positive transfer) adını
almaktadır.(37).
ġekil – 4. ĠliĢkilendirme ve Hatırlama.

A

Sözel, sayısal,
Ģekilsel,
Anlamsal ya da
mekânsal
iliĢkilendirme

Hafızada
kodlanma
ve
depolanma

Daha fazla
ipucu,
çağrıĢtırma ve
birlikte daha
kolay
hatırlanma.

B

ĠLĠġKĠLENDĠRME
Hayatımızın önemli bir bölümünde iliĢkilendirmeler kararlarımızı
etkilemekte ve davranıĢlarımızı yönlendirmektedir. Örneğin; ―Ali’yi ziyaret
etmeyi çok istiyorum, ama Selim de aynı yerde çalışıyor. O’nun yüzünü bile
görmeye tahammülüm yok.” dediğimizde ziyaret ve Selim‘e karĢı
tahammülsüzlük arasında olumsuz – engelleyici bir iliĢkilendirmede bulunarak
karar veriyoruz. Bir baĢka örnek; ―İşletme Fakültesi’ni kazanırsam; bitirdikten
sonra Amerika’da MBA yapacağım.” diyerek birbirini takip eden olumlu
ardıĢıklık iliĢkisi kurmuĢ oluyoruz.
ĠliĢkilendirme iç veya dıĢ kaynaklı olabildiği gibi direkt veya dolaylı da
olabilir. Ayrıca sağlıklı yada patolojik iliĢkilendirmeden söz etmemiz de
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mümkündür. Örneğin, klasik koĢullama dıĢ kaynaklı iliĢkilendirmeye örnek
teĢkil eder; ancak koĢullama aynı zamanda patolojik yada sağlıklı olması
açısından da ele alınabilir.
Direkt iliĢkilendirme iki olay, nesne, kavram, duygu yada düĢüncenin
anlam, Ģekil, zaman, sebep veya sonuç yönünden iliĢkilendirilmesidir. Oysa
dolaylı (endirekt) iliĢkilendirmede iliĢkilendirilen Ģeyler arasında baĢka bir aracı
bulunmaktadır. Buna mukabil; ortada her hangi bir dıĢ etki yokken bile zihinsel
iĢlemler sonucu iliĢkilendirme ortaya çıkabilir. Mesela, öğrenme tekniklerinden
olan Yer ÇağrıĢımı Metodunda ( Method of Loci ), söz konusu olan
iliĢkilendirme sürecinde her hangi bir dıĢ etki bulunmamaktadır.
ġekil – 5. Doğrudan ĠliĢkilendirme, Dolaylı ĠliĢkilendirme (ĠliĢki
Aktarımı).

ĠliĢkilendirilen

ĠliĢkilendirilen
Anlam, Ģekil, zaman, sebep
yada sonuç

ĠliĢkilendirilen

ĠliĢkilendirilen

Aracı

Anlam, biçim, zaman,
sebep, sonuç

Anlam, biçim, zaman,
sebep, sonuç

ĠLĠġKĠLENDĠRME ġĠDDETĠ
ĠliĢkilendirme Ģiddeti bazen normal ve patolojik olanın belirlenmesinde
önemli ve belirleyici rol üstlenmektedir. Örneğin; ilaçla ölümcül risk taĢıyan
yan etkisi arasındaki iliĢki % 1 sıklıkta gerçekleĢmekte iken bu sıklığın abartılı
bir biçimde % 100 olarak algılanıp inanılması o ilaca karĢı Ģiddetli korku
oluĢturabilir. Bunun tam tersi de vurdumduymaz ve tedbirsiz davranıĢlara yol
açabilir.
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ĠliĢkilendirme Ģiddeti normal ve patolojik davranıĢın yanı sıra inançların,
tutumların hatta değer yargılarının Ģekillenmesinde bile rol oynar. Hepimiz Ģahit
olmuĢuzdur; dini duyguları güçlü kiĢiler deprem, su baskını ve ĢimĢek gibi
doğal afetleri ilahi cezalandırma olarak algılarlar. Bu gibi afetlerden sonra dini
duyguların güçlendiği de bilinmektedir. Cimrilik ve bağnazlık gibi durumlarda
dahi normal dıĢı güçlü bir iliĢkilendirme süreci söz konusudur. Patolojik
davranıĢa yol açan patolojik iliĢkilendirmenin etkisini birkaç yolla azaltmak ya
da ortadan kaldırmak mümkündür:
a- Örneğin korkulan bir olayı kontrollü bir ortamda yaĢatarak patolojik
iliĢkilendirmenin etkisini giderek azaltmak,
b- Ġkna yoluyla (bu hipnotik telkin de olabilir) ortadan kaldırmak,
c- KarĢısına yeni ve doğru bir iliĢkilendirme koyarak kabullenilmesini ve doğru
davranıĢa dönüĢmesini sağlamak (ruhsal yönlendirme konusuna bakılabilir).
ZĠHĠNSEL SÜREÇ OLARAK KOġULLAMA: TEORĠK MODEL
Bu model, “birinin olabilmesi için diğerinin mutlaka olması gerektiği”
fikrinden hareketle mantık silsilesi takip edilerek hazırlanmıĢtır.
ġekil – 6. BiliĢsel süreç olarak koĢullama süreci.
Zaman Aralığı

1

3

4

5

2

6

8

1

11

10

9

7

12

13

14

1- Uyarı (zil ve yiyecek), 2-Tekrarlayan uyarılar, 3-Anlamlı iliĢkinin farkına
varma, 4-ĠliĢki oluĢumu, 5-Yapılandırıcı hafızada anlamsal kodlama,6-Beklenti,
7-Uyarı (sadece zil fakat yiyecek yok), 8-Hatırlama, 9-Yiyeceğin hayal
edilmesi, 10-Salya akması, 11- Yeni pekiĢtirme, 12-Yeni iliĢkinin farkına
varma, 13-BiliĢsel sönme, 14-Yeni iliĢki oluĢumu.
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Zihinsel iĢlemlerin sadece birkaç tanesi söz konusu olsa bile biliĢsel
süreçten söz etmemiz mümkündür. Oysa refleks ve koĢullamadan söz
edebilmemiz için süreç içerisinde yer alan tüm biliĢsel iĢlemlerin yok sayılması
gerekecektir.
Bunun yanı sıra; pekiĢtirme iĢleminin tekrarlanması iliĢkilendirmeye
bağlı öğrenmeyi güçlendirmektedir. ĠĢte bu gerçeklerdir ki koĢullamayı tekrar
ve iliĢkilendirmeye dayalı bir öğrenme yöntemi ve modeli haline dönüĢtürür.
Bir baĢka ifadeyle, tekrarlama ve iliĢkilendirme olmazsa koĢullama süreci
öğrenme modeli olarak kabul edilemez ve sadece uyarıya verilen basit bir
karĢılıktan ibaret kalır.
ÖNEMSĠZLEġME (Triviality)
Sönme olayının altında zihinsel bir iĢlem sonucu ortaya çıkan
önemsizleĢme yatmaktadır. Zil sesine rağmen yemek verilmemesi zil ve yemek
arasındaki iliĢkilendirmenin bir süre sonra önemini kaybetmesine yol açmakta
ve bu iliĢki zaman içerisinde unutulmaktadır. Böylece zil sesi sonrasında salya
akması olmamaktadır.
ĠliĢkilendirici Öğrenme Modeli (Relative Learning Model) çerçevesinde
düĢünecek olursak; aralarında anlamlı bir iliĢki bulunan olay, isim, konu ve
kavramlar birlikte ve daha kolay hatırlanırlar. Yine, bizim için önem taĢıyan
konuları da daha uzun süre hatırlarız. Önemsemek bir Ģeyin daha sık
düĢünülmesine, dolayısıyla daha kolay öğrenilmesine ve daha çabuk
hatırlanmasına yol açar. Buna mukabil, önemini kaybeden Ģeyler kısa sürede
unutulurlar.
Bilindiği üzere; yeni öğrenilen bilgiler eski öğrenilenlerle
iliĢkilendirilmektedir. Bu iliĢkilendirme sonucunda eski öğrenilenler yenilerle
birlikte hatırlanabilmektedir. Oysa önemsizleĢen bilgiler kullanılmayacak ve
yenilerle iliĢkilendirilmeyecek, dolayısıyla hatırlanmaları daha zor ve
unutulmaları daha kolay olacaktır. (bkz. Hermann Ebbinghaus)
KESĠġĠM DENEYĠ (Intersection Experiment)
Buraya kadar koĢullama deneylerini zaman boyutu katarak analiz etmeye
çalıĢtık. ġimdi koĢullamanın tersi olarak sönme (extinction) olgusunun da
biliĢsel bir süreç olup olmadığını anlamaya çalıĢacağız. Bunun için yeni bir
deney kurgulamamız gerekecektir. Bugüne kadar klasik koĢullama, edimsel
koĢullama ve korku koĢullaması üzerine pek çok çalıĢma yapılmıĢtır, ama
KESİŞİM DENEYİ adını verdiğim bu deney literatürde yer almamaktadır.
KesiĢim deneyinde farklı iki duygu, düĢünce yada koĢullama aynı zaman
dilimi içinde kesiĢmekte (çarpıĢmakta) ve zihinde ikilem yaratılmaktadır.
Böylece denek tercih yapmak veya karar vermek zorunda bırakılmaktadır.
Dört biçimde çatıĢma söz konusu olmaktadır.
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- YaklaĢım-yaklaĢım çatıĢması (Approach-approach conflict): Ġki
arzulanan seçenekten birini seçme ikilemi,
- Kaçınma-kaçınma çatıĢması (Avoidance-avoidance conflict): Ġki
arzulanmayan seçenekle karĢı karĢıya kalma,
- YaklaĢım-kaçınma çatıĢması (Approach-avoidance conflict): Bir
durumda hem arzulanan hem de arzulanmayan seçeneklerin varlığı,
- Çift yaklaĢım-kaçınma çatıĢması (Double approach-avoidance
conflict): Aynı anda hem arzulanan hem de arzulanmayan seçeneklerin
varlığı.(15)
Üç biçimde kesiĢim deneyi yapılabilir.
a.

Aynıların kesiĢmesi ( ödül – ödül, korku – korku, ceza – ceza)

b.

Zıtların kesiĢmesi (ödül – ceza),

c.

Farklıların kesiĢmesi (ödül – korku).

- AĢağıdaki deneyde ödül korku kesiĢmesi söz konusudur. Aynı deney
ödül ödül Ģeklinde yapılsaydı; zil çaldığında yemek, ıĢık yandığında su
verilecekti. Ġkisi aynı anda olduğunda kedi yemek veya sudan birini tercih
etmek durumunda kalacaktı.
- Ödül ceza Ģeklinde yapılmıĢ olsaydı; zil çaldığında yemek verilecek,
ıĢık yandığında içinde yemek bulunan kutunun kapağı yine açılacak ama bu
sefer kutuya dokunur dokunmaz elektrik akımına maruz kalacaktı.
KesiĢim deneylerinin hepsinde zil ve ıĢık aynı anda ortaya çıktığı zaman
zihinde ikilem oluĢacaktır. Ayrıca hemen belirtmeliyiz ki kesiĢim deneyleri
koĢullama olmadan da gerçekleĢtirilebilir. Örneğin, kedinin karĢısına aynı anda
hem su hem de yemek konur, birisine gidince diğeri ortadan kaldırılır. Deney
kedi hem açken, hem susuzken hem de aç ve susuzken tekrarlanır. Bu durumda
hangi dürtünün daha baskın olduğu ortaya konabilir. Ödül-ödül kesiĢimi
tercihlerin belirlenmesinde de kullanılabilir. Ġki korkunun kesiĢmesi halinde ise,
iki hafif korkunun aynı anda ortaya çıkması ile korku reaksiyonunun Ģiddetinde
artıĢ olup olmayacağı araĢtırılabilir. KesiĢim deneyleri aynı anda verilen
bilgilerin beraber hatırlanma sıklığının incelenmesinde de kullanılabilir.
KesiĢim deneylerinde deneğin zeka seviyesi yükseldikçe ve biliĢsel iĢlem
kapasitesi arttıkça uygulanan koĢullama sayısı da arttırılabilir. Bu durumda,
daha fazla sayıda faktör devreye girecek ve karar verme süreci uzayacaktır.
ġimdi, denek olarak kedi kullanılan Ģöyle bir kesiĢim deneyi tasarlayalım:
Amaç: Sönme olayının biliĢsel bir süreç olup olmadığını anlamak.
Hipotez: Her ikilem çözüme ulaĢmak için (karara varmak için) zihinsel
süreçlere ihtiyaç gösterir.
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Metod: Bu deneyde klasik koĢullama ve korku koĢullaması üst üste
binmiĢtir (overlap).
Sorular:
1)- Kedi; ıĢık yanmasına rağmen köpeğin orada olmadığının farkına
varınca, bir süre sonra ıĢık ve köpek arasındaki iliĢkilendirme bozulur mu?
2)- IĢık ve köpek arasındaki iliĢkilendirmenin bozulması biliĢsel iĢlemler
sonucu olmuĢtur denilebilir mi?
3)- Zil ve ıĢık arasında yeni bir iliĢki kurulacak; ya zil sesi köpeği
hatırlatacak yada ıĢık yiyecekle iliĢkilendirilecek veya zil ve ıĢık köpek ve
yiyeceğin her ikisini birden akla getirecektir. Bu durumda yeni iliĢkilendirme
sürecinde biliĢsel iĢlemlerin rol oynadığı söylenebilir mi (düĢünme ve
hatırlama)?
4)- Eğer kedi, ilk defasında veya birkaç tekrardan sonra kutudaki yemeği
yerse, Ģartlanmayı biliĢsel bir iĢlevle yani düĢünme ve mukayese etme
neticesinde söndürmüĢ olduğunu söyleyebilir miyiz?
5)- Eğer zil sesini duymasına rağmen bir daha o kutunun yanına hiç
gitmezse (korku koşullaması ağır basarsa) aynı Ģekilde diğer Ģartlanmayı da
biliĢsel bir iĢlevle söndürmüĢ olduğu söylenebilir mi?
6)- Bu deneyi yüzlerce kedi ile uzun süre tekrarlarsak; bazı kedilerin
yiyeceğin yanına gitmesi, koĢullama ve sönme olgusunun zihinle alakalı biliĢsel
bir süreç ve iĢlem olduğunu söyleyebilmemizi sağlar mı?
Deney:
Adım 1. KoĢullamalar:
A)- Klasik KoĢullama:
Odanın bir yerine kutu koyalım, kutunun kapağı otomatik olarak
açılabilsin, zil çalalım ve aynı anda kapak açılarak içinden yemek çıksın.
B)- Korku KoĢullaması:
Aynı süreç içerisinde boĢ bir odaya lamba koyalım, yanında televizyon
ekranı olsun, lamba yanınca ekranda havlayan büyük bir köpek belirsin.
Adım 2. KesiĢim:
ġimdi kutunun olduğu odaya kutuyu ve lambayı yan yana koyalım, ama
televizyon ekranı bulunmasın, kedi baĢka bir odada iken zili çalalım. Zil çalınca
hemen lamba yansın ve içinde yemek olan kutunun kapağı açılsın.
Kurguladığımız böyle bir kesiĢim deneyinde klasik koĢullama ile korku
koĢullaması üst üste binmektedir.(13,28,45,47,59)
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Bu durumda, denek iki koĢullama arasında kalacak ve iki farklı
davranıĢtan birini seçmek durumunda olacaktır. Bilindiği üzere, tüm ikilemler
çözüme kavuĢturulabilmek için genellikle zihinsel iĢlemlere ihtiyaç
gösterirler.(56)
Deneyimizde; korkunun yada açlığın Ģiddeti karar verme sürecinde etkili
olacaktır. GeçmiĢinde köpekle ilgili korkunç deneyimi olan kedide korku
koĢullaması muhtemelen daha ağır basacak; buna mukabil, böyle bir deneyim
yaĢamamıĢ ve açlığı fazla olan kedide yemeğe gitme cesareti üstün gelecektir.
Analiz:
Durum 1. Her iki koĢullamadan bir tanesi baskın gelecek (Dominant
Conditioning, Baskın Koşullama) diğeri ise zayıf kalacaktır (Recessive
Conditioning, Çekinik Koşullama).
Durum 2. Yemek isteği üstün gelir, kedi bir süre sonra kutuya gider ve
yemek yer. IĢık ve köpek arasındaki koĢullama sönmüĢtür (Bilişsel Sönme,
Cognitive Extinction).
Durum 3. Kedi bir süre sonra köpeğin olmadığını fark eder ve yemeğin
yanına giderek yer (Düzeltici düşünce başlangıçtaki engellemeyi –yemek
yemeğe gitme davranışını engelleyen düşünceyi- ortadan kaldırmıştır).
Durum 4. Köpek korkusuyla kedi bir daha yemeğin yanına hiç gitmez.
Yemek ve zil arasındaki koĢullama sönmüĢtür (engelleyici düşünce zihinsel
sönmeye neden olmuştur).
Durum 5. BaĢlangıçta sadece ıĢıktan korkan kedi (korku koĢullaması)
ikinci aĢamadaki kesiĢimden sonra zil sesinden de korkmaya baĢlamıĢtır
(Koşullama Aktarımı, Conditioning Transfer).
Durum 6. Eğer yemek ödülü söz konusu olmasaydı kedi, köpek riskinin
bulunduğu bir yere hiç gitmezdi. Oysa yemeğin varlığını düĢündükçe korkarak
ta olsa gidecektir (ödül yada fayda beklentisi cesaretlendirici etki gösterir).
Durum 7. Eğer yemeği kedinin çok yakınına, ıĢığı ise görebileceği
oldukça uzak bir yere koyarsak, kedi muhtemelen cesaretlenecek ve yiyeceği
aniden kapıp kaçacaktır (risk olasılığı karar verme sürecini etkiler).
Durum 8. Kedi, köpeğin orada bulunmadığından emin olup yemeğin
yanına gitmeye baĢladıktan sonra, kutunun yanına televizyon ekranını yeniden
koyarsak ve saldırgan köpek tekrar ortaya çıkarsa, kedinin zihninde karmaĢa
oluĢacak, köpek bulunmadığı fikrine inanması zorlaĢıp Ģüphe, kaygı ve
tedirginlik baskın hale gelecektir (kaygı yaratan durumun tekrarlaması
değişimi zorlaştırır).
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Durum 9. Zil ve ıĢık koĢullamaları iç içe geçmiĢtir. Hem zil sesi hem de
ıĢık, yemek ve köpeği aynı anda hatırlatmaktadır (İlişki Ağı, Relationship
Network).
ġekil – 7. ĠliĢki Ağı.
Klasik KoĢullama
Zil

Yemek

Korku KoĢullaması
IĢık

Köpek

Zil

Yemek

IĢık

Köpek

KesiĢim

ĠLĠġKĠ AĞI ( Relationship Network )
Deneyimizden bağımsız bir Ģekilde engelleyici ve düzeltici düĢünceleri
tanımlayacak olursak;
- Engelleyici düĢünce kiĢiyi patolojik
iliĢkilendirmeye dayalı hatalı düĢünce,

davranıĢa

iten,

patolojik

- Düzeltici düĢünce ise muhakeme ve muhasebe sonucu bilinçli olarak
ortaya çıkan ve patolojik davranıĢı düzelten, doğru iliĢkilendirmeye dayalı,
doğru düĢünce yani aklıselim ile düĢünmedir.
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ġekil – 8. Sönme Süreci.
Zaman Aralığı

1

3

4

5

6

2
1- KoĢullanma, 2-Tekrarlayan uyarılar (zil sesi var, yemek yok), 3-Farkına
varma, 4-Test etme (acaba mı diye sorgulama), 5-ÖnemsizleĢme (yiyecek-zil
iliĢkisinin önemini kaybetmesi), 6-Unutma.
ġekil – 9. BiliĢsel Sönme Süreci,

Zaman Aralığı

3

1

4

5

2
1- KoĢullanma, 2-Önleyici düĢünce (preventive thought), 3-Sonucu düĢünme ve
korku, 4-ÖnemsizleĢme, 5-Unutma.
Bu süreçte tıpkı koĢullanma sürecinde olduğu gibi mantık silsilesi takip
edilerek oluĢturulmuĢtur. SönmüĢ olan koĢullanmanın bir süre sonra
kendiliğinden hatırlanması (kendiliğinden geri gelme) sönme olayının hafızayla
iliĢkisini ortaya koymaktadır.
DÖNEMLER
Klasik koĢullama ve korku koĢullaması üst üste geldiği andan itibaren
deney sonlanıncaya kadar zihinsel bir süreç yaĢanacaktır. Bu süreç içerisinde;
düĢünme, mukayese etme, deneme ve karar verme gibi biliĢsel iĢlemler söz
konusu olacaktır. YaĢanacak süreç 5 dönemde ele alınabilir:
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1. Dönem: Baskın KoĢullama Dönemi (Dominant Conditioning
Phase): Bu dönemde koĢullamalardan birisi baskın gelecek ve diğer
koĢullamanın sonucu olan davranıĢ gerçekleĢmeyecektir. Örneğin; kedi, köpek
korkusuyla yiyeceğin yanına gitmeyecektir.
2. Dönem: Farkına Varma Dönemi (Awareness Phase): Kedi, ıĢık
olmasına rağmen havlayan köpeğin orada bulunmadığının farkına varacak ve
bunun doğruluğundan emin olmak isteyecek yani sınayacaktır.
3. Dönem: BiliĢsel Sönme Dönemi (Cognitive Extinction Phase): Kedi,
köpek bulunmadığından emin olacak ve yemeğin yanına giderek yiyecektir.
Böylece ıĢık ve köpek arasındaki koĢullama sönecektir.
4. Dönem: Unutma Dönemi (Forgetting Phase): Kedi yeni durumdan
emin olduktan sonra zaman içerisinde ıĢık – köpek iliĢkisini unutacaktır.
5. Dönem: BiliĢsel KoĢullanma Dönemi (Cognitive Conditioning
Phase): Kedi hem zil sesini duyduğunda hem de ıĢığı gördüğünde sadece
yemeği hatırlamaya baĢlayacaktır. Artık kedi için kendi zihinsel süreçlerinin
sonucunda yeni bir koĢullama ortaya çıkmıĢtır: ışık ve yiyecek koşullaması.
Doğaldır ki; yukarıda açıklanmaya çalıĢılan dönemlerin gerçekleĢme
süreleri deneğin dikkatine, kavrama yeteneğine ve daha önce yaĢanmıĢ olay ve
korkuların yoğunluğuna yada Ģiddetine göre değiĢiklik arz edecektir. Örneğin,
çok Ģiddetli köpek korkusu söz konusu ise kedi bir daha yiyeceğin yanına hiç
gitmeyebilir.
ĠLĠġKĠ AĞI VE BĠLĠġSEL GELĠġĠM
Bilindiği üzere; Sigmund Freud (1856-1939) psikoseksüel geliĢimi 4
evrede incelemiĢtir:
1. Oral Dönem (0-1,5 yaĢ arası),
2. Anal Dönem (1,5-3 yaĢ arası),
3. Fallik Dönem (3-5 yaĢ arası): Ödipus KarmaĢası‘nın yaĢandığı dönemdir.
4. Latent Dönem (5-11 yaĢ arası).
Petra Ottomann, 3-6 yaĢ arasında, çocuğun taklitçi yeteneğini en yoğun
biçimde kullandığını ifade etmektedir. Bu dönem çocuğun anne babasından en
fazla etkilendiği dönem olarak kabul edilebilir. “O‟nun Gibiyim”
diyebileceğimiz bu algılama primer rol modellerin, biraz sonra açıklayacağımız
―Benim Gibi” algısı da sekonder rol modellerin oluĢmasını sağlar.
BaĢkalarının bakıĢlarını ve davranıĢlarını izlemek sosyal bilincin önemli
bileĢenleri arasında yer alır ve;
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Lisan öğrenilmesine, Duyguların anlaĢılmasına, Amaca yönelik taklit
edici öğrenmeye, ve Bireyin arzu, istek ve ilgilerinin anlaĢılmasına yardımcı
olur.
Bu konuda yapılmıĢ muhtelif çalıĢmalar mevcuttur ki bunlardan bir tanesi
Meltzoff ve arkadaĢlarının 12-18 aylık bebekler üzerinde robot kullanarak
gerçekleĢtirdiği araĢtırmalarıdır. AraĢtırma sonuçları çocuklarda izleyici ve
taklit edici öğrenmenin oynadığı rolü ortaya koymaktadır. (89)
GeliĢim Psikolojisi‘nin öncülerinden olan Jean Piaget (1896-1980);
biyolojik geliĢimden esinlenerek, zihinsel geliĢimin de zihinsel faaliyetlerin
geliĢmesinin doğumdan itibaren gözlenmesi ve geçirdiği değiĢikliklerin
incelenmesi yoluyla açıklanabileceğini savunmuĢtur. O‘na göre; zihinsel
geliĢimin 2 temel ilkesi uyum ve organizasyondur. Uyum süreci, harici
olayların özümsenmesini ve uyma davranıĢını içerir ki özümseme ve uyma
birbirini tamamlayıcı mahiyettedir. Organizasyon ise, “şema” adı verilen
zihinsel temsiller yoluyla gerçekleĢir.
Piaget zihinsel geliĢimi 4 dönemde ele almıĢtır:
1. Dönem: Duyusal Motor Evre (0-2 yaĢ arası): Bu evre 2 aĢamada
gerçekleĢir: Birincil ġemalar (istemsiz refleks tepkiler) ve Ġkincil ġemalar (aynı
anda 2 davranıĢı gerçekleĢtirme).
2. Dönem: ĠĢlem Öncesi Evre (2-6 yaĢ arası): Bu evrede algı, sezgi ve
muhakeme kavramları geliĢir. Zihinsel temsiller kullanılmaya baĢlar. Çocuk
nesneler arasında bağlantılar kurmaktadır.
3. Dönem: Somut ĠĢlem Evresi (6-12 yaĢ arası): Bu evrede 3 kavram
ortaya çıkar:
a- Korunum (conservation) ve nesneleri sınıflandırarak gruplandırma
(classification): Bu iĢlemler dönüĢtürme, tersine çevrilebilirlik ve içselleĢtirme
(interiorization) yoluyla gerçekleĢtirilmektedir.
b- Sıralama (seriation): Elementleri zihinsel iliĢkilendirmeler sonucu
sıraya dizmektir.
c-

GeçiĢlilik (transivity).

4. Dönem: Soyut ĠĢlemler Evresi (12-18 yaĢ arası): Bu evrede önceki
somut iĢlem sistemleri koordine edilmektedir. DüĢünce genellemesi
tamamlanmıĢtır. Ayrıca; güçlü bir idealizm geliĢimi söz konusudur.
Rus bilim adamı Lev Vygotsky (1896-1934), Piaget‘nin “gelişim
öğrenmeden önce meydana gelir” teorisini benimsemeyerek “öğrenme
gelişimden önce olur” fikrini savunmuĢtur. Vygotsky dil geliĢimini 3 evrede
incelemiĢtir:
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1.

Evre: DıĢsal Evre (0-3 yaĢ arası): Basit duyguların ifade edilmesi,

2.

Evre: Köprü Evresi (Ben Merkezli Evre) (3-7 yaĢ arası),

3.

Evre: Ġçsel Evre (7 yaĢ üstü): DüĢüncenin yönlendirilebilmesi.

Vygotsky‘ye göre çocuk 3 dönemden geçer:
1.

Tematik kavramların oluĢumu,

2.

Zincir kavramların oluĢumu,

3.

Soyut kavramların oluĢumu.

Jean Mandler, kavramsal bilgi geliĢiminin Piaget‘nin teorisinde
açıklanandan daha kapsamlı olduğunu savunarak eleĢtiri getirmiĢ ve bu konuda
çalıĢmalar yapmıĢtır.
Çok önemli bir baĢka çalıĢma ise Meltzoff ve Borton tarafından 1979 da
gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmacılar 1 aylık bebeklere pürüzlü ve pürüzsüz
emzikler vermiĢ fakat emzikleri göstermemiĢlerdir. Bir süre sonra emzikler
kendilerine gösterildiğinde, bebekler daha önce ağızlarıyla hissettikleri
emziklere daha uzun süre bakmıĢlardır. Yani birbirine benzerlik gösteren iki
bilginin zihinsel olarak iĢlenmesi söz konusudur.(75,79,80)
Piaget‘e göre çocuklar hayata asosyal ve ben-merkezci yaratıklar olarak
atılırlar; ancak belirli süreçlerin sonucunda sosyal varlıklara dönüĢürler. Oysa
Meltzoff baĢlangıç halinin böyle olmadığını ileri sürmektedir. O‘na göre
çocuklar baĢkalarının davranıĢlarını taklit ederler ve kendilerini taklit eden
yetiĢkinlere de – gülümseyerek – tepki verirler. Meltzoff ve arkadaĢlarının
yaptığı deneyde, çocuğun karĢısına geçen yetiĢkinlerden biri onu aynen taklit
etmiĢ, diğeri ise yanıltıcı baĢka bir davranıĢta bulunmuĢtur. Çocuğun kendisini
taklit eden yetiĢkine tepki verdiği görülmüĢtür. Kısacası çocuklar kendi
davranıĢlarına benzer davranıĢları fark etmekte ve benzer davranıĢlarda
bulunanları taklit etme eğilimi sergilemektedirler. Böyle bir eğilim sadece
davranıĢlar için değil algı ve duygular için de geçerlidir. Ayrıca çocukların
baĢkalarının iliĢkilerinden etkilendiği de bilinmektedir. Netice itibarıyla
“Benim Gibi” algısı sosyal bilincin çıkıĢ noktasını oluĢturmaktadır. (90)
Gerçekten de, çocuğun kendisiyle iliĢkilendirdiği veya ―benim gibi‖
algısına sahip olduğu bir Ģeyi kaybetmesi yada ona zarar verilmesi çocuğu
ağlatmakta, buna mukabil tam tersi durumlar sevindirmektedir. Örneğin;
oyuncağını yere atar yada annesini dövüyormuĢ gibi yaparsanız çocuk
ağlayacaktır. Bu Ģekilde baĢlayan ―ben-merkezli ilişkilendirme süreci” değiĢik
dönemlerde ve Ģiddetlerde ömür boyu sürecektir.
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ġekil – 10. “BENĠM‖ NOSYONU: Sahip Olma Güdüsü, (ki Kaybetme
Korkusu‘nun karĢıtıdır).
Primer
Rol
Modeller

Onlara
benziyorum

Benim
Nosyonu
: Sahip
Olma
Arzusu

Bana
benziyorlar

Sekonder
Rol
Modeller

Sahip olma güdüsü ve kaybetme korkusu yalnız biliĢsel geliĢim sürecinde
etkili olmayıp gruplaĢmadan milliyetçiliğe, kıskançlıktan cimriliğe kadar pek
çok duygu ve davranıĢı etkilemekte hatta yönlendirmektedir.
ġu ana kadar açıklamaya çalıĢtığımız görüĢler ıĢığında, iliĢki ağları
temeline dayalı yeni bir teorik biliĢsel geliĢim modeli oluĢturmaya çalıĢırsak;
ġekil – 11. ĠliĢki Ağı ve BiliĢsel GeliĢim.

Not: Bu süreci kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Ayrıca, bu
süreç içerisinde yer alan zihinsel iĢlemler ömür boyu sürmektedir. Dolayısıyla,
zihinsel gelişim ömür boyu sürer (yaĢama, görme, duyma, okuma vs. sonucu).
1. Bilgi AkıĢı (Information Flow): ĠliĢki ağı oluĢumunda 3 çeĢit bilgi
bağlantısı söz konusudur:
a- Zaman Bağlantılı Bilgiler (örneğin; bebek annesini gördüğünde
aklına onunla birlikte yaĢadığı anlar gelir - sevmesi, öpmesi vs.),
b- Anlam Bağlantılı Bilgiler (örneğin; biberonu görünce aklına
karnının doyması gelmektedir),
c- BenzeĢme Bağlantılı Bilgiler (örneğin; annesinin memesi ve
emzik birbirini hatırlatmaktadır).
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Yukarıda açıklanan bilgiler bir araya gelerek iliĢki ağları oluĢturmaya baĢlarlar
ve oluĢan bilgi ağları vasıtasıyla bilgi kümelenmeleri (clustering) ortaya çıkar.
Her yeni bilgi bu kümeler üzerine yığınlaĢır (crowding).
2. ĠliĢki Ağları OluĢumu.
3. Gruplandırma (classification), sıralama (seriation), organize etme ve
kümelenme (clustering): Bilgi kümeleri, rol model çevresinde yer
alanlar, ona karĢıt olanlar ve kabul edilebilir ara grup Ģeklinde bir araya
gelerek kiĢiliğin geliĢmesini sağlar. Bunların yanı sıra, hiçbir gruba
dahil edilmeyen bilgiler de söz konusudur.
4. YığınlaĢma (crowding): Yeni bilgilerin kümeler üzerinde toplanmasıdır
ki ömür boyu sürer.
5. KutuplaĢma (polarization): KardeĢler ve arkadaĢlarla zıtlaĢma ve
kutuplaĢma oluĢur (cinsiyet, beğeni ve ilgi farkları, kıskançlık ve
çekememezlik vb. nedenlerle).
6. Benimsenen davranıĢların rol model ve tali modeller çevresinde
yığınlaĢması: Temel rol model (primary model) anne, baba veya yakın
çevredekiler olabilir. Tali modeller (secondary models) ise sonraları
ortaya çıkar.
7. Kabul edilebilir yada reddedilebilir
iliĢkilendirilmemiĢ davranıĢlar),

ara

davranıĢlar

(ve

8. KarĢıt modeller çevresinde yığınlaĢan tepkisel davranıĢlar,
9. Duygu Aktarımı Yoluyla GeçiĢler: Benimsenen gruba uygun bir
davranıĢ kiĢiyi mutlu ederken ona karĢıt bir davranıĢın yapılıyor olması
huzursuzluk yaratır. Ancak, hoĢlanılan ve hoĢlanılmayan Ģeylerin bir
arada yaĢanması yada baĢka mantıksal ve duygusal nedenler bir süre
sonra duygu aktarımına yol açarak gruplar arası geçiĢe neden olabilir.
Duygu aktarımı olgusu zaman içinde dünyaya bakıĢ açımızı değiĢtirir.
Böylece hem kümelenme ve yığınlaĢma hem de duygu aktarımı yoluyla
yaĢam boyu geliĢim ve değiĢim gerçekleĢir.
BĠLĠġSEL SÖNME (Cognitive Extinction)
Bu durumda; hem Ģartlanma hem de sönme sürecinde biliĢsel iĢlevlerin
rol oynadığını söylemek yanlıĢ bir ifade olmayacaktır. BiliĢsel sönme olgusu,
daha önceki koĢullanmaların muhasebe ve muhakeme ile bilinçli olarak
söndürülebileceğini göstermektedir. BiliĢsel sönme, gelecekte psikiyatrların
yapacağı klinik çalıĢmalarla, biliĢsel tedavi yöntemine katkı sağlayabilir.
Örneğin;
Adım 1. Patolojik iliĢkinin farkına varma, engelleyici düĢünceyi ortaya
çıkarma,
116

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2014

Adım 2. Benzer iliĢkilerle karĢılaĢtırma.
Adım 3. Patolojik durumun istenmeyen sonuçlarını düĢünme.
Adım 4. Patolojik davranıĢı önleyen yeni bir düzeltici iliĢki
oluĢturma.
Adım 5. BiliĢsel sönmenin ve yeni iliĢkinin olumlu sonuçlarını düĢünme.
YanlıĢ davranıĢ çoğunlukla yanlıĢ bir sebep sonuç iliĢkisine dayanır
(Örneğin obsesyonlar-takıntılar- ve fobiler-korkular-). Pek çok patolojik
davranıĢın altında patolojik iliĢkilendirme yatar:
a.

DavranıĢla sebebi arasındaki bağ yanlıĢtır (normal dıĢıdır).

b.

DavranıĢın patolojik olduğu bilinir ama yanlıĢ davranıĢla çözümü
arasında kurulan bağ doğru değildir.

YanlıĢ davranıĢa yol açan bu iki hatalı iliĢkilendirmenin düzeltilmesi
gerekir. Zihinsel sönme olgusu (cognitive extinction) bu düzeltmeyi
gerçekleĢtirmenin yollarından biri olarak görülebilir. Zihinsel sönmeyi
baĢarabilmek için yanlıĢ iliĢkilendirmeyi engelleyen baĢka bir doğru
iliĢkilendirmenin ortaya konulması gerekir. Örneğin; kiĢi ―mikrop kapıp
ölürüm” inancıyla ellerini sık sık yıkıyorsa, bunun karĢısına düzeltici inanç
olarak Ģu düĢünce konulabilir: ―Vücudum mikropla hiç temas etmezse direnci
körelir ve ilk temasta hastalanırım”. Bir baĢka örnek; elektrik kesilmesi sonucu
daha önce asansörde mahsur kalan kiĢinin asansör korkusunu yenmek için,
elektrik kesintisi ile asansörde kalma arasındaki koĢullamanın biliĢsel olarak
söndürülmesi hastanın yeniden asansöre binmeye baĢlamasını sağlayacaktır.
Bunun için engelleyici düĢüncenin karĢısına düzeltici düĢünceyi çıkarmamız
gerekir. Örneğin;
Elektrik kesintileri sık olmuyor, Asansörlerde düĢmeyi önleyen tertibat
hemen devreye giriyor, Yüksek katlara asansörsüz çıkmak çok yorucu, Acil
hastalarda asansör hayat kurtarıyor.
Kısacası engelleyici düĢüncenin tam karĢıtı olan düzeltici düĢünce ile
patolojik iliĢkilendirme ortadan kaldırılmaya ve koĢullanma zihinsel olarak
söndürülmeye çalıĢılmalıdır.
Bu süreçte Ģahıs kendi düĢünsel, duygusal ve zihinsel süreçlerini
yönlendirmesini ve yönetmesini bilmeli, kendi sorununu kendisi çözmelidir
(Ruhsal Yönlendirme, Psychodirection). Burada psikoterapist sadece öğretici,
yol gösterici ve destekleyici konumundadır. Sorunun çözümü yine sorunun
kaynağında saklıdır. Bireyin kabullenmediği, inkar ettiği, bilinçaltı direnç
gösterdiği ve bizzat etkin olmadığı tedavilerin baĢarılı olma Ģansı düĢüktür.
Patolojik iliĢkilendirme kiĢinin zihninde olduğuna göre bunu düzeltebilecek
olan da yine kendisidir. YanlıĢ davranıĢ sergileyen birey bunu bilmeli,
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kabullenmeli ve düzeltmeyi gerçekten istemelidir. Farkına varılan hatalı
iliĢkilendirmenin yerine doğrusu konularak birey bu doğruyu da benimsemeli,
ardından doğru davranıĢ O‘nun yeni davranıĢı haline dönüĢmelidir. Aksi halde,
hastada bilinçaltı inkar yada direnç söz konusu ise, tedavinin baĢarı Ģansı
düĢecektir. Bazı hastalar ise davranıĢını değiĢtirme konusunda kendisinde
yeterli gücü bulamaz. Böyle durumlarda terapistin destekleyici yaklaĢımı yararlı
olacaktır.
Kognitif tedavinin farklı bir Ģekli olarak bu yönteme Ruhsal
Yönlendirme (Psychodirection) adını vermemiz yanlıĢ olmayacaktır.
ġekil – 12. Sebep-Sonuç ĠliĢkisi.

Bilinçaltı direnç ve kendini yetersiz görme patolojik davranıĢın normal
davranıĢa dönmesinin önünde mühim bir engel teĢkil eder. Böyle durumlarda
terapistin destekleyici ve ikna edici tutumu bu engelin ortadan kaldırılmasına
katkı sağlar.
ġekil – 13. Destekleyici tutum.
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Ruhsal Yönlendirmenin ayırt edici özelliklerini kısaca özetleyecek
olursak;
- Patolojik iliĢkilendirme üzerine daha fazla odaklanılmalı ve bu
iliĢki ortadan kaldırılmaya çalıĢılmalıdır,
- Düzeltici düĢünce ile yeni bir iliĢkilendirme ortaya konulmalı
ve hastanın bunu kabullenmesi sağlanmalıdır,
- Hastanın zihinsel süreçleri olabildiğince fonksiyon görmeli ve
yeni davranıĢ O‘nun hayatında anlam kazanmalıdır,
- Hasta kendi sorununu çözme konusunda cesaretlendirilmeli ve
güç kazandırılmalıdır.
ġekil - 14. Ruhsal Yönlendirmede Temel AĢamalar.

1

2

3

1. Patolojik davranıĢa yol açan sebep-sonuç iliĢkisinin ortaya çıkartılması
ve sakıncalarının yorumlanması (engelleyici düşüncenin ortaya konulması),
2. YanlıĢ inancın karĢısına doğru inancın (Düzeltici İnanç) konulması,
yararlarının gösterilmesi,
3. KiĢinin kendi duygu ve düĢüncelerini yeni davranıĢa yönlendirmesi
(self-therapy), bu davranıĢı benimsemesi.
Elektrik alanında çok sayıda araĢtırma ve buluĢa imzasını atan Nikola
Tesla (1856-1943) Ģöyle bir ilkeyi savunmaktadır:
“Yüz kiloluk bir kişi salıncakta sallanmakta iken 25 kiloluk bir çocuk
salıncağa her seferinde yarım kiloluk ilave bir güç verebilirse sallanan
adam bir süre sonra salıncaktan fırlayacaktır. Burada önemli olan, ilave
gücün salıncakla aynı frekansta olmasıdır.”
Bu prensibi kognitif psikoterapiye uygulayacak olursak;
1.
Hastalığı iyileĢtirmeye yönelik düzeltici düĢünce hastanın
iyileĢmeyi arzuladığı, kararlı ve cesaretli olduğu dönemlerde (durumlarda) sık
sık hatırlatılmalı, tekrarlanmalı ve telkin edilmeli (düzeltici düşüncenin gücünü
arttırmak),
2.
Engelleyici düĢüncenin ortaya çıkıĢında, baskın yada etkin
olduğu dönemlerde (durumlarda) karĢısına her defasında düzeltici düĢünce
çıkartılmalıdır (engelleyici düşüncenin gücünü azaltmak). (Zamanın Ötesindeki
Deha Tesla, Margaret Cheney, çev. Okan Gündüz, Ertuğrul Memed Koç, Aykırı
Yayıncılık, 4. B., İstanbul, Nisan 2013).
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Özetle, ruhsal yönlendirmede yapılması gereken Ģey patolojik sebep –
sonuç iliĢkisinin yerine doğru bir sebep – sonuç iliĢkilendirmesi koyarak yeni
bir
davranıĢ
oluĢturmaktır. Bu
esnada
patolojik iliĢkilendirme
önemsizleĢtirilmeli, doğru iliĢkilendirme ise önemli ve anlamlı kılınmalıdır.
ġekil 15. Ruhsal Yönlendirme Süreci.

Fayda zarar analizinde 2 motiv fonksiyon görür. Kaybetme Korkusu risk
analizine ve risklerden kaçınmaya yol açar; Sahip Olma Arzusu ise elde
etmenin yada kazanmanın yol ve yöntemlerine baĢvurmayla sonuçlanır. ( Hatta
bu arzunun aĢırı güçlü olması yasa ve ahlak dıĢı yollara sapmaya neden
olabilir.)
Ruhsal Yönlendirme sürecinde Ģu alt baĢlıklar yer almaktadır:
1. Patolojik iliĢkilendirmenin sebep ve sonuçlarını araĢtırmak,
2. Engelleyici düĢüncenin karĢısına düzeltici düĢünceyi koymak,
3. Eski ve yeni davranıĢ modelinin fayda ve zararlarını analiz etmek,
4. Patolojik iliĢkilendirmeyi önemsizleĢtirmek, düzeltici doğru
iliĢkilendirmeyi önemli ve anlamlı hale getirmek,
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5. Yeni davranıĢ kabullenmek, benimsemek, içselleĢtirmek ve
uygulamak.
Süreç içerisinde Ģu sorulara cevap aranması gerekir:
- Mevcut olumsuz düĢünce ve akabindeki duyguya hangi olumsuz
iliĢkilendirme sebep oluyor?
- Bu iliĢkilendirme ve sonucundaki düĢünce rasyonel mi, değil mi?
- Patolojik sebep – sonuç iliĢkisi seçici algılama, abartma, küçümseme,
keyfi çıkarsamada bulunma, ya hep ya hiç kuralını uygulama, bireyselleĢtirme
veya genellemelerden hangisine/hangilerine yol açıyor?
- Patolojik iliĢkilendirmenin karĢısına hangi düzeltici düĢünce yada
inançları koymalıyız? Delillendirme yada alternatif açıklamalara ihtiyaç var mı?
- Eski ve yeni davranıĢ modelinin kar/zarar analizinde hastanın yeni
davranıĢı kabullenmesini bilinçli ve planlı olarak engelleyen zarar göreceğine
yönelik endişesi bulunuyor mu?
- Benimseme ve uygulama için destekleyici tutum gerekli mi?
- Çözülmesi gereken baĢka sorunlar var mı?
OBSESYON
Obsesyon 3 Ģekilde tezahür eder;
1.

BulaĢıcı hastalıklarla ilgili takıntılar,

2.

Devamlı surette Ģüphe duyma,

3.

Kendisine veya baĢkasına zarar verme endiĢesi.(25,44)

FOBĠLER
Freud‘a göre fobilerin sebebi bilinçaltında yatan çözümlenememiĢ
çeliĢkilerdir. Bu çeliĢki çözümlenmedikçe, hasta fobiden kurtulsa bile, baĢka bir
fobi ortaya çıkar.
Fobiler 2 gruba ayrılmaktadır:
1- Basit Fobiler (Simple Phobias): Sadece bir tane sebep, durum
yada nesne söz konusudur. Örnek; Akrofobi (yükseklik korkusu).
2- Kompleks Fobiler (Complex Phobias): Bunlar basit fobilere
oranla günlük hayatı daha fazla kısıtlar ve daha zor tedavi edilir. Örnek;
Kalabalıktan korkma (açık alanda olmaktan korkma, agorafobi).(25,44)
KONVERSĠYON HĠSTERĠSĠ
Freud; bilinçaltında yer alan kaygı verici çatıĢmanın Ģekil değiĢtirerek
(konversiyona uğrayarak) bedensel bozukluk biçiminde ortaya çıktığını
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söylemektedir. Ancak günümüzdeki yaklaĢım biraz daha farklıdır. Buna göre,
konversiyon histerisi, hastanın baĢına gelebilecek zararları önleyen, O‘nun daha
rahat yaĢamasını sağlayan ve kendince önemli olan bir fonksiyon ifa etmektedir.
(25,44)
Konversiyon histerisinde de patolojik iliĢkilendirme söz konusudur.
ġekil -16. Konversiyon Histerisi.
Kaygı
Yaratan
Durum

Fonksiyonel
Yetersizlik

Normal
DıĢı
ĠliĢkilendirme
Hastalık
Belirtisiyle
Hastaneye
Yatma

SavaĢta
Ölüm
Tehlikesi

Psikojenik Ağrı da konversiyon histerisiyle benzer özellik taĢımaktadır
ancak fonksiyonel yetersizliğin yerini ağrı almıĢtır.(25)
ġekil – 17. Düzeltici Ġnanç.
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ġekil – 18. Engelleyici DüĢünce, Düzeltici DüĢünce.
Sık El
Yıkama /
Asansöre
Binmeme

Normal El
Yıkama /
Asansöre
Binme

Normal El
Yıkama /
Asansöre
Binme

Düzeltici
DüĢünce

Engelleyici
DüĢünce

PANĠK ATAK
Panik atak geçiren kiĢiler her hangi bir neden yada nesne veya durum söz
konusu olmadan (görünürde hiçbir tetikleyici sebep yokken) panik atak
yaĢamaktadır.
Alt Ögeler:
1)- Bedensel Öge: Atak esnasında vücutta meydana gelen tüm
değiĢikliklerdir. Örneğin; kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı, boğulma hissi vs.
2)- BiliĢsel Öge: Kaygı esnasında zihinden geçen tüm düĢüncelerdir.
Örneğin; kendimden geçeceğim, insanlar durumumu anlayacaklar yada kendi
baĢıma kesinlikle üstesinden gelemem vb. düĢünceler.
3)- DavranıĢsal Öge: Olumsuz duygulardan kurtulmak için baĢvurulan
davranıĢ biçimidir. Örneğin; kaygıyı yatıĢtırmak üzere alkol alma, kapalı yerden
kaçabilmek için kolay kaçılabilecek bir yere oturma, kendini güvende
hissetmeyi sağlayacak cep telefonu, ilaç vb. Ģeyler taĢıma veya düĢünceleri
dağıtmak için baĢka bir konuya odaklanma – müzik dinleme vs.Panik atağa yol açan tetikleyici etkenleri 4 gruba ayırabiliriz:
1- Anlık duygusal tetikleyici etkenler,
2- Derin / uzun süreli yada baskılanmıĢ tetikleyici etkenler,
3- Özgül biliĢsel tetikleyici etkenler, örneğin yeni bir ilaç kullanmaya
baĢlayan kiĢinin ilacın kötü yan etkisinden korkması,
4- Fiziksel etkenler, örneğin, kalp hızını arttıran fiziksel aktivite.
Panik bozukluğunda ―bilişsel çarpıtma” yani “düşünsel düzeyde yanlış
çıkarımlar” söz konusudur. Örneğin duyumlarını kanıt olarak yorumlama, kötü
sonuç olasılığını abartma, denetimi kaybetme endiĢesi vs.
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Panik Atağın Çözümü: Panik atakta gerçek sorun hastaların atakla ilgili
yerleĢik düĢünceleri yada tetikleyici etkenle muhtemel sonuçlar arasında abartılı
patolojik iliĢkilendirme kurmalarıdır. Dolayısıyla bu yanlıĢ iliĢkilendirmenin
biliĢsel olarak söndürülmesi, bunun için engelleyici düĢünce (yani normal
davranıĢı engelleyen patolojik düĢünce) yerine düzeltici bir düĢünce konulması
gerekmektedir.
ġekil – 19. Panik Atak.
4

1

5

3

2

1- Tetikleyici Etken, 2-YerleĢik DüĢünceler ve Abartılı Patolojik ĠliĢkilendirme
(yorum ve değerlendirme hataları), 3-Panik Atak, 4-Düzeltici DüĢünce (BiliĢsel
Doğru ĠliĢkilendirme), 5-Panik Atağın Önlenmesi.
Kaygılı DüĢüncelerin DeğiĢtirilmesi:
1)- Kaygılı düĢüncelerin doğru olup olmadığını ortaya koymak üzere
sorular oluĢturulabilir ve soruların cevaplarıyla akla yatkın bir sonuç ortaya
konabilir.
2)- Yıkımsal düĢüncelere karĢı koyabilmek üzere bazı sorular
oluĢturularak akla yatkın bir cevap ortaya konabilir.
3)- Kaygılı düĢüncelerin doğruluğunu test etmek üzere sanki bilim
adamlarının gerçekleĢtirdiği deneyler gibi deney tasarlanarak uygulanabilir.
4)- Korku yaratan bedensel durumlarla yüzleĢme sağlanabilir, korku
geçene yada en düĢük düzeye inene kadar uygulanmaya devam edilebilir.
Belirtileri tetikleyen etkenlerle karĢı karĢıya gelme yöntemi de kullanılabilir.
5)- Beklenti kaygısını yenmek üzere kaygı azalana kadar aynı duruma
girme yöntemi sürdürülebilir.(77)
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TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU:
Yangın, kaza, terör olayı, iĢkence, ölüm ve deprem gibi büyük bir travma
sonrasında ani ve ağır stres tepkisi olarak ortaya çıkar. Hastada uyku bozukluğu,
korku, endiĢe, dalgınlık, ilgisizlik, çalıĢma gücü azalması, kiĢilik çözülmesi,
uyum bozukluğu ve benzeri durumlar görülür. Travma Sonrası Stres Bozukluğu
tedavisinde ilaçların yanı sıra psikoterapiler bilhassa kognitif terapiler yararlı
olmaktadır. Gündelik yaĢama dönme noktasında destekleyici tedaviler ön plana
çıkmaktadır.
BĠLĠġSEL (ZĠHĠNSEL) ÇARPITMALAR:
BiliĢsel çarpıtmalar panik atakta olduğu gibi Yaygın Kaygı
Bozukluğunda da önemli bir rol oynamaktadır. Tehlike abartılmakta yada
güvenlikte olma düĢüncesi küçümsenmektedir. Burada yanlıĢ iliĢkilendirme
yorum hataları ve baĢ etme hataları Ģeklinde tezahür etmektedir. Yorum
hataları; korkunçlaĢtırma, yanlıĢ öngörüler, uçlara gitme, kaba genelleĢtirmeler
ve güvenlik etkenlerini küçümseme biçiminde olmaktadır. BaĢ etme hataları ise;
baĢ etme yeterliğini küçümseme ve gerçekçi olmayan beklentilerdir.(77).
KAYGILI DÜġÜNME:
Olasılığı abartma; kötü bir sonucun olasılığı düĢük olsa bile
gerçekleĢeceğine inanmaktır. Böyle bir inanç kiĢide kaygı yaratmaktadır. Kaygı
yaratan bir baĢka durum diğer insanların düĢünceleriyle ilgili olumsuz
öngörülerdir. Olumsuzluğu yaratan bütün etmenleri yok sayarak kiĢiselleĢtirme,
ortaya çıkacak sonucu korkunçlaĢtırma, algıda seçicilik veya ya hep ya hiç
Ģeklinde düĢünme kaygılı düĢünmenin diğer biçimleri olarak sayılabilir. (77)
Görüleceği üzere; yukarıda sayılan durumlarda patolojik bir sebep sonuç
iliĢkilendirme süreci yaĢanmaktadır. Örneğin olasılığı çok düĢük bir neden %
100 olacakmıĢ gibi düĢünülmektedir. Dolayısıyla bu süreci etkisizleĢtirmeye
yönelik düzeltici bir sürecin baĢlatılması ve kaygılı düĢüncenin etkilerinin
azaltılması gerekmektedir.
ġekil – 20. Kaygılı DüĢünme.
4

1

5

3

2

1- Normal DavranıĢ, 2-Kaygılı düĢünme baĢka bir ifadeyle patolojik sebep –
sonuç iliĢkisi kurma (olasılığı abartma, korkunçlaĢtırma, algıda seçicilik,
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kiĢiselleĢtirme, ya hep ya hiç düĢüncesi), 3-Patolojik DavranıĢ, 4-Düzeltici
DüĢünce (kaygılı düĢünceyi tanıma, kanıtları araĢtırma, yeni düĢünce
seçenekleri yaratma, gerçekçi bir düĢünce oluĢturma, sebep – sonuç arasında
yeni bir iliĢkilendirme kurma, yeni düĢünceyi kabullenme ve uygulama), 5Normal DavranıĢ GeliĢtirme.
KOGNĠTĠF TEDAVĠ (Cognitive Therapy)
Bilindiği üzere; biliĢsel yaklaĢıma göre bilgiyi iĢleyip yorumlama süreci
3 katmanda gerçekleĢmektedir:
1.
DıĢ Katman: Patolojiye yol açan düĢünceler
(öğrenilmiĢ olumsuz düĢünceler, savunma mekanizmaları),
2.
Orta Katman: KiĢiye özgü temel kabuller (önyargılı
iletiĢim sistemi),
3.

Ġç Katman: Temel Ģemalar, kimlik ve kiĢilik: (88)

Dolayısıyla, her insanın kendine özgü bir kimliği ve dünya algısı söz
konusudur. Yeni bilgiler bu süzgeçten geçirilerek anlamlaĢtırılır. Eğer patolojik
davranıĢı ortadan kaldırmak ve normal davranıĢa dönüĢtürmek istiyorsak
öncelikle patolojik iliĢkilendirme ve anlam yüklemeyi ortaya koymamız,
ardından yeni bir iliĢkilendirme ve anlam yükleme sürecini gerçekleĢtirmemiz
gerekir.
Her insanın olaylara, kavramlara ve nesnelere yüklediği anlamlarla
aralarında kurduğu bağlantılar farklı hatta tamamen zıt olabileceğine göre bu
anlam yükleme ve iliĢkilendirmelerin farklı oluĢu (anlamlaĢtırma sürecindeki
farklılıklar ve bu süreci etkileyen değiĢik etmenler) davranıĢçı yaklaĢımın ve
davranıĢçı terapilerin baĢarısını ve uygulama alanını sınırlamaktadır.
BĠLĠġSEL KAYMA (Cognitive Shifting)
Farkındalık Yönetimi‘nde (awareness management) kullanılan bu
yöntem; bilinçsiz veya alıĢkanlık sonucu yada bilinçli ve iradi olmak üzere 2
Ģekilde gerçekleĢebilir. Ġradi uygulamalar esnasında; dikkat bir odaktan baĢka
bir odağa yönlendirilmektedir.
Metodun ilk kullanımı eski Hindistan‘daki meditasyon uygulamalarına
kadar uzanır; hatta bu teknik meditasyonun temelidir diyebiliriz. Kognitif
tedavide ise; “negatif bir düşünce yada davranışın belirlenen pozitif bir
düşünce veya davranışa yöneltilmesidir.” Bu süreçte “seçme ve kabul etme
davranışı” yer almaktadır. Özellikle Steven C Hayes tarafından “Kabul Etme ve
Karar Verme Tedavisi”’nde kullanılmıĢ (ACT, Acceptance and Commitment
Therapy); Jon Kabat – Zinn bu tekniği ayrıca stres azaltmak amacıyla da
uygulamıĢtır.
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BiliĢsel tedavide kullanımı genellikle kötü alıĢkanlıkların üstesinden
gelmek ve dikkati daha faydalı ve baĢarı sağlayıcı alanlara kaydırmak
biçimindedir. Bir baĢka özel kullanımı ise; yaratıcı ve karizmatik olabilmeye
odaklanan performansı arttırıcı yönlendirmedir. (Vikipedia)
Temelde benzeĢmekle beraber; Ruhsal Yönlendirme tekniğinin Bilişsel
Kayma‘dan farkı patolojik iliĢkilendirmenin sebep ve sonuçlarının
yorumlanması, kabullenilmesi, değiĢtirme kararının gerekçeli olarak verilmesi,
yeni bir sağlıklı iliĢkilendirme kurularak neden ve sonuçlarının benimsenmesi
ve bu süreç sonucunda zihnin doğru davranıĢı geliĢtirmesidir. Bir baĢka
ifadeyle; Ruhsal Yönlendirme iliĢki bağlantıları yada sebep-sonuç iliĢkileri
kurulması, fayda-zarar analizi yapılması, benimseyip içselleĢtirme ve zihinsel
faaliyetin olabildiğince iĢlev görmesi sürecidir. Yani, ruhsal yönlendirme basit
bir hedefe odaklanmadan öte biliĢsel bir sürecin ifadesidir.
ZAMAN BAĞLANTILI ANLAM KODLARI
Meaning Codes)

(Time-connected

Zihinde oluĢan iliĢki ağı Ģu sonuçları doğurur:
1. Aynı zaman diliminde birbirleriyle çakıĢan Ģeyler bazen birlikte
hatırlanırlar,
2. Birbirlerine tezat ve engelleyici Ģeyler genellikle senkrondur,
3. Daha önce hiç gitmediğimiz bir yerde sanki bulunmuĢuz gibi hatırlarız.
Aralarında anlamlı bir iliĢki bulunmasa dahi, bazı Ģeyler bize hiç alakasız
baĢka Ģeyleri hatırlatmaktadır. Bunun sebebi iliĢkilendirmelerin iç içe geçmesi
sonucu oluĢan iliĢki ağıdır. Aralarında anlamsal iliĢki bulunmayan bu kodlar
anlam ağı (semantic network) ve kavram haritası (concept map) içinde yer
alırlar. Yayılımları ise yayılım aktivasyonu (spreading activation) yoluyla
olmaktadır. Serbest çağrıĢımların ve dil sürçmelerinin altında yatan mekanizma
çoğunlukla budur. Zaten pek çok psikanaliste göre de (örn. Bollas)
iliĢkilendirmenin altında bilinç dıĢı düşünme yatmaktadır.(11) Hatta
rüyalardaki iliĢkisiz olaylar bile bu Ģekilde bir araya gelmektedir. Onları bir
araya getiren tek Ģey zamandır. Artık Ģöyle bir tanım yapabiliriz: “Aynı zaman
diliminde iç içe giren anlam kodları bir araya gelerek çoğunlukla serbest
çağrışımları, dil sürçmelerini ve anlamsız rüyaları oluştururlar (Timeconnected Meaning Codes). Diğer bir sebep ise yapılandırıcı hafızanın yaratıcı
özelliğidir.(61) Dolayısıyla; her zihinsel ve ruhsal sorunun altında cinsellik
aramak abartılı bir takıntı olarak kabul edilmelidir. Zaten cinsel içerikli
rüyaların oranı toplam rüyalar içinde %10 u geçmez.
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ġekil – 21. Semantik ağda iç içe geçmiĢ anlamlar.

Tek bir nod ( spreading activation)
Zamanın bağladığı anlam kodları Ģu Ģekilde araĢtırılabilir:
Adım 1. Anlamsız rüya görenlerin rüyalarının kaydedilmesi.
Adım 2. Rüyalardaki ana tema, olay veya objenin tespit edilmesi.
Adım 3. Ana tema, olay veya objeyle iliĢkili zaman dilimine zihnin
odaklanması sağlanarak hatırlananların not edilmesi (context reinstatement
effect).
Adım 4. Rüya ile yaĢanan olay arasındaki bağlantıların araĢtırılması.
Adım 5. Bağlantıların istatistiksel analizinin yapılması.
GELECEĞE DÖNÜK PLANLAMA
“Buket sabah evden çıkmadan önce alışveriş planı yapmıştır. Akşam eve
dönerken yolunun üzerindeki markete girecek, bir gece önce tükenen Selin
markalı bulaşık deterjanından alacaktır. Gün boyu çok yoğun çalışan Buket –
marketi zihninde canlandırarak– yaptığı alışveriş planını unutur. Günün
yorgunluğu ile dalgın dalgın evine yaklaşırken marketin önüne gelir, biraz
duraklar ve –Ben buradan bir şey alacaktım, ama neydi?- diye düşünmeye
başlar. Kısa bir süre sonra bulaşık deterjanı aklına gelir ve alışverişini yapar.”
Yukarıda senarize etmeye çalıĢtığımız olay her gün herkesin
yaĢayabileceği sıradan bir olaydır. Ancak bu olay Ģu önemli soruları akla getirir:
1. Buket, gün içerisinde iĢyerinin yakınındaki bir marketten
deterjan alabilecekken neden almamıĢtır?
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2. Geleceğe yönelik plan yapan Buket, hiç bir yazılı kayda (nota
yada cep telefonu alarmına) gerek kalmadan nasıl olup ta alıĢveriĢ planını
tam zamanında hatırlamıĢtır?
3. Eve yakın market, evde biten bulaĢık deterjanı ve eve dönüĢ
zamanı arasındaki bağ nedir?
Zamanlamayı kabaca 2‘ye ayırmamız mümkündür:
1.

Anlık zamanlama, 2. Uzakara zamanlama.

Buket‘in alıĢveriĢ öyküsü uzakara zamanlamanın güzel bir örneğidir ve
hafızada birlikte kodlanan zaman bağlantılı anlam kodlarıyla yakından
iliĢkilidir. Uzakara zamanlamada hatırlamayı sağlayan ortak bir kavram yada
tetikleyici imaj söz konusudur ki öykümüzde ―ev kavramı‖ ve ―market imajı‖
bunu açıklıkla göstermektedir.
ġekil – 22. Geleceğe Dönük Planlama.

ZAMAN KÖPRÜLERĠ (Time Bridges)
Bilhassa anılarımızı anlatırken olaylar arasında zaman köprüleri kurarız.
Örneğin; “Ali ile Ayşe okulların açıldığı gün nişanlanmışlardı.” dediğimizde
niĢanlanmayla okulların açılması arasında zaman köprüsü kurmuĢ oluruz. Böyle
yapmak anlatacaklarımızı bazen daha kolay hatırlamamıza bazen de birbirine
bağlamamıza yardımcı olur. Zira aralarında anlam bağlantısı olmasa bile
birbirine yakın zamanlardaki iliĢkisiz olaylar birbirlerini çağrıĢtırırlar. Böylece
hatırlanmaları kolaylaĢır.
Ayrıca, farklı zamanlarda gerçekleĢmiĢ olayları aralarında kuracağımız
zaman köprüleri ile birbirine bağlar ve anlamsal bütünlük oluĢtururuz. Mesela;
“Ben avukata giderken isteksiz ve tedirgin davranması bundanmış meğer,
demek ki bu olayda O’nun da parmağı varmış.” dediğimizde zaman köprüsü
kurarak olaylar arasında anlam bütünlüğü oluĢturmuĢ oluruz.
Zaman köprüleri iĢlem gerektiren farklı bir olgu olması itibarıyla aynı
zaman diliminde hafızada depolanmıĢ bilgileri ifade eden zaman bağlantılı
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anlam kodlarından ayrılır. Zaman köprüsü, yeni bir anlam oluşturmak üzere
zamanın olaylar arasında bağlayıcı rol üstlenmesidir.
SUBLĠMĠNAL TEKNĠKLER
Subliminal teknikler diyebileceğimiz bazı uygulamalarla izleyicilerin
Ģuur altına bazı mesajların verilmesi mümkündür. Bu amaçla kullanılan
teknikler:
1.

Görsel bir yöntem olan 25. Kare Tekniği ( 25 th Shot ),

2.

Dijital kayıtlara yapılan eklentiler,

3.
AfiĢlere eklenen Ģekil, rakam, kelime, simge veya
görüntülerdir.
Bilindiği üzere; izlediğimiz filmi kesintisiz olarak algılayabilmemiz için
saniyede 24 karenin gözümüzün önünden geçmesi gerekmektedir. Eğer anlam
bütünlüğü olan bu 24 kareye hiçbir anlamsal iliĢkisi bulunmayan 25. kareyi
eklerseniz aynı zaman diliminde farklı anlamların iç içe geçmesi söz konusu
olacaktır. Bu durumda zihin her iki görüntüyü birbirleriyle iliĢkilendirecektir.
25. Kare Tekniği kullanılarak her hangi bir Ģeyi sevdirmek yada tam
tersini yapmak mümkündür. Nitekim yapılan bazı çalıĢmalar bu tekniğin
reklamlarda kullanılması ile satıĢların arttığını göstermiĢtir.
25. Kare Tekniği‘nin etkinliği aynı zamanda duygusal transfer
olgusunun varlığını da gösterir. Zira; hakkında herhangi bir duygu
beslemediğimiz bir Ģeyi sevilen yada sevilmeyen baĢka bir Ģeyle beraber
sunmak o konuda benzer duygu oluĢumunu sağlayacaktır.
Eğer duygusal transferde iki farklı koĢullama söz konusu ise bunlardan
hangisi baskınsa o doğrultuda duygusal transfer gerçekleĢecektir.
ġekil – 23. Çift Yönlü Duygusal Transfer.
25. Kare
Tekniği

Olumsuz /
Beğenilmeyen /
Korkulan

Olumlu /
Beğenilen /
Korkulmayan

Aynı Zaman Kesitinde Birlikte
Sunma
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KAVRAM HARĠTALARI (Concept Map)
Kavram haritaları bilginin öğrenilmesini, düzenlenmesini, geri
getirilmesini (hatırlanmasını) ve kavramlar arası iliĢkileri açıklamak üzere
oluĢturulmuĢ kurgusal haritalardır. Bunlar kavramlar arasında yer alan köprüleri
gösterirler ve mantıksal iliĢkileri tanımlarlar. DüĢünceler, kelimeler ve imgeler
kavram haritalarında anlam benzeĢmesine göre bağlanmıĢlardır. Kavram
haritaları bildirimsel (declerative) hafızadaki bilgi depolamasının
açıklanmasında da kullanılmıĢtır. (Vikipedia)
SEMANTĠK
Semantic Network)

HAFIZA,

SEMANTĠK

AĞ

(Semantic

Memory,

Sadece gerçekler ve anlamlarla iliĢkisi bulunan semantik hafıza (anlamsal
hafıza) bildirimsel hafızanın (declerative memory) bir bölümüdür. Anlamsal
hafıza “zihinsel kavramlar dizini” olarak tanımlanmaktadır. Semantik hafızada
beceriler, hünerler, soyut düĢünceler, sözcükler, kurallar, anlamlar, kavramlar,
semboller, formüller, iliĢkiler ve gerçekler saklanır. Genel görüĢe göre, bu
hafızada bilgi depolaması, sanki bir zaman haritası varmıĢçasına
gerçekleĢmektedir. Burada zaman, kavramlar ve anlamlar arasında ―bağ‖
vazifesi görmektedir.
Kavramlar arasındaki anlamsal iliĢkilerden oluĢan iliĢki ağına ―semantik
ağ” denilmektedir. Bilgiler bu ağların içinde temsil edilmekte ve aralarında
anlamlı iliĢki bulunmaktadır.(75,Vikipedia)
HAYAL KURMA
Hayal kurma olgusu hafıza ile zaman algılaması arasındaki iliĢkiye
önemli bir örnek teĢkil eder.
Beyinde hayal kurmayı yönlendiren bölgeler neokorteks ve talamustur.
Bunlar aynı zamanda bilinçli olma durumundan da sorumludurlar.
“Zihinsel olarak duyum, kavram ve şekil oluşturma” biçiminde kabaca
tarif edebileceğimiz hayal kurma iĢlevi, yapılandırıcı hafıza sayesinde
gerçekleĢen zihinsel bir faaliyettir. Bu faaliyette; görülen, iĢitilen ve benzeri
baĢka her hangi bir algı söz konusu değildir. Hayal kurma hiç yoktan oluĢturma
(constuction, production) yada yeniden oluĢturma (reconstruction) Ģeklinde
gerçekleĢebilir. Hayal kurma ile hafıza arasındaki iliĢki herkes tarafından
rahatlıkla gözlemlenebilir. Görüleceği üzere, bu süreçte uzun süreli hafızadaki
bilgiler bu hafızanın yaratıcılık özelliği doğrultusunda kullanılmaktadır. (73)
Hayal kurma eylemi hem bireysel yaratıcılık özelliğinin hem de estetik
tasarımların ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar.
Geleceğe yönelik hayaller kurma sanki gelecekte yaĢıyor olmak gibi
algılanmaktadır. Hayal kuran kiĢi o anda geleceği yaĢamakta yada gelecekte
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gezinti yapmaktadır. Aynı durum geçmiĢe yönelik hayaller için de geçerlidir.
Bu algılama biçimi zihinsel bir süreç olarak hayal kurmayı “zamanda yolculuk”
Ģeklinde nitelendirmemize yol açar.
Hayal kurma sürecinde rol oynayan hafıza aynı zamanda basit bir
depolama yeri olmadığını da ispatlamaktadır. Yapılandırıcı hafıza (constructing
memory) kavramı bu gerçeği ileri süren ve hafızanın üretkenliğini vurgulayan
dikkate değer bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. Her ne kadar yanlıĢ
hatırlamaların varlığı bu tezi çürütüyor denilse de, aslında yanlıĢ hatırlama
olgusu yapılandırıcı hafıza teorisini çürütmez, tam tersine hafızanın
yapılandırıcı özelliği bulunduğu fikrini destekler. Eğer böyle bir özellik söz
konusu olmasaydı depolanan bilgilerin bire bir aynısının hatırlanması gerekirdi
ki öyle olmamaktadır. Dolayısıyla bilgilerin yanlıĢ hatırlanması bunların
konfigüre edildiklerini göstermektedir.(6,10,15,25,37,44,51,54,75)
YAYILIM AKTĠVASYONU (Spreading Activation)
Bu modele göre, uzun süreli hafızada yer alan yayılım ağı değiĢik
birimleri birbirine bağlamaktadır. Bir düĢünce otomatik olarak baĢka bir
düĢünceyi yayılım aktivasyonu sayesinde çağrıĢtırmaktadır. Bağlantılar aynı
zamanda bilginin geri getirilmesi (hatırlanması) sürecinde de kullanılmaktadır.
Ağda yer alan iliĢkiler mantıksal iliĢkilerdir. Bu iliĢki ağı içinde, özellikler hem
kendi içlerinde birbirlerine bağlanmakta hem de özelliklerle kavramlar arasında
bağlantı kurulmaktadır. Ağ içindeki bilgiler aralarındaki uzaklığa göre
iliĢkilendirilmekte ve bu uzaklık iliĢkinin derecesini belirlemektedir. (Vikipedia)
ġekil – 24. Yayılım Aktivasyonu.

% 100 > % X > % V > % Y > % Z > % 0
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Yayılım aktivasyonu (spreading activation) belli bir yayılım oranı (%)
dahilinde hiyerarĢik Ģekilde oluĢmaktadır.
UNUTMA
“Öğrenilenlerin zamanla kaybolması” anlamına gelen unutma muhtelif
sebeplerle ortaya çıkmaktadır:
1.

Önemini kaybeden bilgiler daha kolay unutulurlar.

2. Yeni bilgiler eskilerin unutulmasına yol açabilir yani ket vurma
etkisi, bir baĢka ifadeyle bozucu etki görülebilir. Bu etki geriye doğru
olabileceği gibi ileriye doğru da olabilir.
3. Bilgiler kullanılmamaları halinde hafızadan silinirler.
Dolayısıyla tekrarlama ve benzer yeni bilgilerin öğrenilmesi unutmayı
azaltır.
4. Rahatsızlık veren bilgiler bilinçaltına itilirler. Burada bilinçli
unutma kavramı karĢımıza çıkar. Demek ki, hatırlamak istemediklerimizi
daha kolay unutur ve daha az hatırlarız.
5.
açabilir.

ġok yada ateĢli hastalıklar vb. fiziksel nedenler unutmaya yol

6. YaĢlılık gibi fizyolojik durumlarda unutkanlık daha fazla
görülebilir.
Unutmayla ilgili üç kavramı daha belirtmemizde yarar var:
1. Öğrenme derecesi ile unutma derecesi arasında ters iliĢki söz
konusudur.
2. Öğrenmeyi takiben zihnin baĢka bilgilerle meĢgul olmaması
(örneğin uyumak) unutmayı azaltmaktadır.
3. Çoğunluk tarafından kabul edilen görüĢe göre, unutma derecesi
zaman geçtikçe azalmaktadır. ġöyle de diyebiliriz; öğrenmenin ilk
dönemlerinde daha kolay unutmaktayız. Zaman geçtikçe ve söz konusu
bilgi kullanıldıkça unutma da azalma eğilimi sergilemektedir.
DĠL SÜRÇMELERĠ (Speech Errors)
Psikanalize göre dil sürçmeleri yasaklanmıĢ bir arzu ile iliĢkilidir ve
kesinlikle anlamsız değildir, yani bilinçaltında gizlenmiĢ anlamları vardır
(Freudian Slips). Buna karĢılık bilinçaltıyla iliĢkili olmayan dil sürçmelerinden
de söz edilmektedir. Örneğin konuĢma alıĢkanlıklarından kaynaklanan dil
sürçmeleri bunlardandır (Watsonian Slips). Dil sürçmeleri bilinçli yada
bilinçsiz olabilmektedir. BiliĢsel Psikoloji dil sürçmelerinin muhtelif
sebeplerden kaynaklandığını ileri sürer.(15)
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Tablo – 3. Dil Sürçmesi Örnekleri.
Dil Sürçmesi

Nedeni

Kelime içindeki sesler yer
değiĢtirebilir.

Örneğin dikkatsizlik sebebiyle.

Hecelerden biri eksilebilir, yer
değiĢtirebilir yada yeni hece
eklenebilir.

Örneğin bilgisizlik sebebiyle.

Cümle içindeki kelimeler yer
değiĢtirebilir.

Mesela hızlı konuĢma nedeniyle.

Konuyla iliĢkili benzer baĢka bir
kelime cümle içinde kullanılabilir.

Daha kolay hatırlanması nedeniyle.

Dil sürçmelerinde iliĢkisiz bir kelimenin hatırlanıp söylenmesi söz
konusudur. Bu durumda dil sürçmelerinin hafızayla iliĢkileri var demektir.
Çünkü hatırlanmayan bir kelimenin söylenmesi mümkün değildir. Öyleyse dil
sürçmelerini HATIRLAMA HATASI (Recollection Error) olarak kabul
etmemiz yanlıĢ olmayacaktır. BaĢka bir ifadeyle, hatırlanmak istenen ve
hatırlanan Ģeyler birbirinden farklıdır.
ġekil – 25. Dil Sürçmeleri (Speech Errors)

Patolojik İlişkilendirme 2 sebeple olabilir:
1)- Zaman tabanlı yanlıĢ iliĢkilendirme: Aynı zaman diliminde
yaĢanmıĢ yada öğrenilmiĢ bilgiler birlikte hatırlanırlar ve kiĢi bunlardan
herhangi birini söyler (Time-connected meaning codes).
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Örneğin, Selim ve Murat‘ı yan yana gören birisi Selim‘den söz ederken
Murat‘ı da hatırlar ve konuĢurken Selim yerine Murat der.
Yada; o anda baĢka bir Ģey düĢünüyorken aklında olan kelime veya
kelimeleri kullanır (Recent Activation).
2)- Hafızanın yapılandırıcı özelliğinden
iliĢkilendirme: Ġki Ģekilde tezahür edebilir:

kaynaklanan

yanlıĢ

a)- Hatırlanan Ģeyle hatırlanmak istenen arasında anlam iliĢkisi söz
konusudur (Anlam Benzeşmesi, Anlamsal Patolojik İlişkilendirme): Mesela,
AyĢe‘nin çok sevdiği ve sık sık bahsettiği Arzu isminde bir arkadaĢı vardır.
AyĢe hakkında konuĢan kiĢi O‘nun çok sevdiği arkadaĢı Arzu‘yu da hatırlar ve
AyĢe yerine Arzu ismini söyler.
b)- ġekilsel BenzeĢme (Ģekil ve söyleniĢ benzemesi nedeniyle patolojik
iliĢkilendirme): Örneğin ERDEK kelimesini söylemek isteyen kiĢi bu isim
nadiren kullanıldığı için hemen hatırlayamaz ve o anda aklına benzer bir kelime
gelir. Ġkisi arasında söyleniĢ benzeĢmesinden baĢka anlamlı iliĢki bulunmayan
ERKEK kelimesini söyler. Oysa Erdek ilçesine hayatı boyunca hiç gitmemiĢ ve
orada erkek kelimesiyle iliĢkili hiçbir olay yaĢamamıĢtır. Dolayısıyla aralarında
bilinçaltı anlam iliĢkisi aramak biraz zorlama bir analiz olacaktır.
BaĢka bir örnek verecek olursak; DERĠK ilçesinden söz etmek isteyen
biri, bu ilçenin ismini sık söylemediğinden, onunla fonatik benzeĢmesi olan
ERĠK kelimesini söylerse, bu durumda kiĢinin canı erik çektiği için bunu
hatırladığını söylemek sanırım mantıklı ve doğru bir yaklaĢım olmayacaktır.
Açıktır ki bu örnekte, aralarında ses benzerliği olan 2 kelimeden daha kolay
hatırlananı söylenmiĢtir ve hatalı söylem hiçbir amaç taĢımamaktadır. Tek
sebep ses benzeĢmesi iliĢkisi ve sık kullanılma nedeniyle hatırlama kolaylığıdır.
Yukarıdaki örneklerde görüleceği üzere; bilinçaltı gizli anlam iliĢkisi
sadece Anlam BenzeĢmesi‘nde söz konusudur. Diğer dil sürçmelerinde böyle
bir iliĢki yoktur. Onlar zamanın birbirlerine bağladığı anlam ve figürlerden yada
yapılandırıcı hafıza kullanılarak zihinsel faaliyet sonucu gerçekleĢtirilen
benzetme ve iliĢkilendirmeden kaynaklanmaktadır.
SERBEST ÇAĞRIġIMLAR (Free Associations)
Serbest çağrıĢım bir düĢüncenin baĢka bir düĢünceyi uyandırmasıdır. Bu
teknik psikanalizin dayandığı en önemli temellerden biridir. Hasta rahat ve
sessiz bir ortamda kendi kendini gözlemlemekte, bastırılmıĢ duygu ve
düĢüncelerini bilinç alanına çıkarmaktadır. Böylece ne düĢündüğünü ve ne
hissettiğini daha iyi anlama ve kavrama imkanı doğmaktadır.
Uygulama esnasında direnç, aktarma ve yansıtma olayları
görülebilmektedir.
Yansıtma
(projection)
duyguların
baĢkalarına
yönlendirilmesi, aktarma (transfer) bir kiĢiye karĢı duyulan hislerin baĢkasına
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aktarılması, direnç (resistance) ise gerçeklerin hatırlanıp kabul edilmesine karĢı
konulmasıdır.
Bu yöntemde analist hastayı yargılamamalı, ayrıca hastanın kendisine
aĢırı bağlanmasına (bağımlı olmasına) izin vermemelidir.
Yukarıda görüldüğü üzere, serbest çağrıĢımlar anlamsal iliĢkilendirme
esasına dayanmaktadır. Farklı olay, duygu, kiĢi ve nesneler arasında anlamlı
iliĢkiler kurulmaya çalıĢılmakta, bu esnada kiĢi geçmiĢine doğru giderek aynı
zaman diliminde yaĢadığı baĢka olayları da hatırlamaktadır. O güne kadar
farkına
varmadığı
konuları
önemsemeye
baĢlamakta,
bunları
anlamlaĢtırmaktadır.
ġekil – 26. Serbest ÇağrıĢımlar
GeçmiĢ

Bugün

B

A

Tali ĠliĢki

C

D

Esas ĠliĢki

Serbest çağrıĢımlarda 3 geçiĢ yolundan söz edilebilir:
1Tali iliĢkilendirme (A ve B): Bu gün yaĢanmakta olan
bir olayın geçmiĢteki izleri aranmakta,
2Zaman bağlantılı iliĢkilendirme (B ve C): Aynı
zaman diliminde yaĢanmıĢ iki olayın birbirini çağrıĢtırması ile patolojik
ipuçları sorgulanmakta (time-connected meaning codes),
3Esas iliĢkilendirme (C ve D): GeçmiĢ olay bu günkü
olayla iliĢkilendirilerek sorun çözüme kavuĢturulmakta.
ANLAMSIZ RÜYALAR
Freud‘a göre saçma rüyalar eleĢtirme ve alay etmeyi temsil etmektedir.
Ancak bu eleĢtiri sansüre uğramıĢtır. En acımasız gerçekler sanki ―deli‖
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maskesinin arkasına gizlenmiĢtir. Böyle bir durumda, rüyaların oluĢumunda yer
alan düĢünsel malzeme daha da büyük bir önem kazanmaktadır.
Calvin Hall onbinlerce rüyayı içerik olarak incelemiĢ ve kayıt altına
almıĢtır. O‘nun topladığı rüyalar incelendiğinde;
1. Rüyalarda mekanlar, cisimler, duygular ve olaylar iç içe
geçerler ve bunlar önceki deneyimlerle iliĢkilidir.
2. Çoğunlukla bir önceki gün yada hafta içinde yaĢanmıĢ olaylar
rüyaların içeriğini oluĢturmaktadır.(Vikipedia)
Bu bulgular rüyaların hafızanın yapılandırıcı özelliği ile iliĢkili olduğunu
göstermektedir. Ancak bu yapılandırıcı özellik her zaman anlamlı rüyalar
üretemez. Zira; farklı görüntülerin bir araya gelmesi esnasında iliĢkisiz
görüntüler de oluĢum mekanizmasına dahil olabilmektedir. Böyle durumlarda
iliĢkisiz
imajlar
rüyaların
bütünlüğünü
bozmakta
yada
onları
anlamsızlaĢtırmaktadır.
ġekil - 27. Anlamsız Rüyalar.

ĠliĢkili Görüntüler: Anlamlı bütünlük oluĢturan görüntüler,
ĠliĢkisiz Görüntüler: Aynı zaman diliminde yaĢanmıĢ görüntüler, timeconnected meaning codes.
Nesne, kavram yada isimlerin cinsel anlam içerebilmesi için daha
öncesinde onlara cinsel anlamların yüklenmiĢ olması gerekir (sexual meaning
uploading). Bu da yetmez; zaman ve konum itibarıyla da cinselliği
çağrıĢtırmaya uygun olmalıdırlar. ġimdi değiĢik bir Ģey düĢünelim; acaba klasik
koĢullama deneyine cinsellik katılsaydı ne olurdu? Yani her zil çalıĢında erkek
köpeğin karĢısına diĢi bir köpek çıksaydı ve bu durum her iki köpeğin de
kızıĢma döneminde gerçekleĢseydi nasıl bir koĢullama ortaya çıkacaktı?
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Muhtemelen, zil çaldığında her iki köpek te uyarılacak ve zil fetiĢ objesi haline
dönüĢecekti. Aslında cinsellikle iliĢkisi bulunmayan zil, diĢi köpekle birlikte
aynı zaman diliminde hafızaya kaydedileceğinden onunla iliĢkilendirilecek ve
her çalıĢında cinsel eylemi hatırlatacaktı. Dolayısıyla; rüyalara cinsel içerik
katılabilmesi için anlamsız rüyalardaki simgelere cinsel anlam yüklenmiĢ
olması, bunların da rüya içinde yer alan diğer öğelerle örtüĢmesi gerekmektedir.
Çünkü bunlar cinsel anlamlarının yanı sıra baĢka anlamlar da ifade
etmektedirler. Fonksiyonel anlamları dururken cinsel anlam ifade edebilmeleri
için buna yol açan baĢka bir Ģeylerin var olması gerekir.

ZAMAN TABANLI DEPOLAMA (Time-based Storage)
Bilgilerin hafızada depolanması zaman bazlı (zaman tabanlı) bir iĢlemdir.
Çünkü;
1- Farklı impulsların düzenli bir biçimde depolanabilmesi için ortak bir
tabana ihtiyaç vardır ki bu zamandır. Ortak taban, aynı bir database gibi
bilgilerin hızlı bir biçimde hatırlanmasını sağlar. Zaman tabanlı bilgi
depolaması konusuna basit bir örnekle baĢlayacak olursak: Mesela, ĢimĢek
çakarken bülbül ötse ve gök gürültüsü 2-3 saat sonra ortaya çıkıp o esnada
hafızaya kuĢ görüntüsü kaydedilse, üstelik bu durum ömür boyu aynen devam
etse yani aksi hiçbir zaman söz konusu olmasa, kiĢi hayatını tehlikeye bile
atabilecek yanlıĢ bir iliĢkilendirme süreci yaĢayacaktır. O‘na göre ĢimĢek bülbül
sesi çıkarmakta kuĢ ta gök gürültüsü gibi ötmektedir. Dolayısıyla hafızada
bilgilerin doğru depolanması ancak zaman tabanlı (eĢzamanlı) kayıt ile
mümkündür.
2- Amygdala tabanlı korku ve yoğun stres yaĢandığında hipokampus
by-pass olmaktadır. Oysa hipokampus bilginin oluĢmasında çok önemli bir rol
oynar. (64) Zaman oryantasyonunun kurulmasını da hipokampus sağlamaktadır.
(22,40) Kısa süreli hafıza kaybı yaĢanan kazalar incelendiğinde, Ģokun etkisiyle
zihinsel iĢlemlerin sekteye uğradığı ve zaman oryantasyonun bozulduğu
görülecektir. (23,24) Zaman oryantasyonu tekrar kurulunca hafıza da çalıĢmaya
baĢlamaktadır. Dikkat edilirse, sensoryal impulsların kaybı söz konusu değildir.
ĠĢitme, koku alma ve dokunma gibi duyularda herhangi bir bozukluk yoktur,
ama bunların gönderdiği veriler hafızada kaydedilememektedir yani zaman
bazlı (eĢ zamanlı) bir kod oluĢturulamamaktadır. Dolayısıyla bu zaman aralığı
sanki hiç yaĢanmamıĢ gibidir. Bu olay aynı zamanda hafıza ile zaman
arasındaki iliĢkiyi bir kez daha ortaya koymaktadır (memory dependence).
Zaman ve hafıza birbirlerine bağımlı 2 kavramdır, biri olmadan diğeri de olmaz.
3- Yerleştirme Kaybı (Localisation Amnesia) vakalarında, olaylar
arasındaki kronolojinin bozulması, yeni olayın eski eski olayın da yeni
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sanılması yani bilgilerin zamansal lokalizasyonunun yapılamaması söz
konusudur. (37)
4- Zihninizi o zaman dilimine götürdüğünüzde, aynı zamanda yaĢanmıĢ
olayların kolaylıkla hatırlanabilmesi bir baĢka delil olarak gösterilebilir
(Context Reinstatement Effect) (31,62)
5- Ancak esnek yapıya sahip epizodik hafızanın varlığı halinde geçmiĢ
ve gelecekte gezinerek hayal kurma ve plan yapma eylemleri gerçekleĢebilir.
(92)
6- Rüyalarda ve hipnoz esnasında geçmiĢ zamana gidildiğinde olaylar
daha ayrıntılı ve berrak bir biçimde hatırlanabilmektedir (Age Regression).
(9,34,43,58,72)
7(19,36)

Ayrıca, Epizodik Hafıza anlamları birbirine bağlayan bir bağ gibidir.

ġekil – 28. Ana Hatlarıyla Zaman Bazlı Depolama.

1- Zaman bağlantılı olaylar, 2-Zaman bağlantılı bilgiler, 3-Zaman tabanlı
(eĢzamanlı) bilgi depolaması, 4-Zaman bağlantılı anlam kodları, 5-Birlikte
hatırlanma, 6-Dil sürçmeleri, 7-Serbest çağrıĢımlar, 8-Anlamsız rüyalar, 9ĠliĢkilendirici öğrenme.
KISA SÜRELĠ HAFIZA KAYBI (Anterograde Amnesia)
Bazı olaylar sonucunda hafızada yeni bilgiler oluĢamamakta ve kısa
süreli hafıza kaybı ortaya çıkmaktadır. Bu tür hafıza kayıpları tam veya kısmi
olabilmektedir. Kısa süreli hafıza kayıplarıyla iliĢkili beynin 3 bölgesinden söz
edilmektedir:
1- Subkortikal bölge, 2-Temporal korteks, 3-Hipokampus.
Kısa süreli hafıza kaybı sebepleri arasında bazı kimyasal maddeler ve
beyin travmaları bulunmaktadır.
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Beyin travmalarında bilhassa hipokampus bölgesinin hasara uğraması
dikkat çekicidir. Bu bölgenin hasara uğraması ile Bildirimsel Hafızanın hem
anlamsal hem de zamansal kısmı bozulmaktadır. Trafik kazalarında ortaya
çıkan yoğun stres impulsların hipokampus tarafından organize edilerek hafızada
depolanacak bilginin oluĢturulamamasına yol açmakta ve kısa süreli hafıza
kayıpları yaĢanmaktadır. Zaman oryantasyonunun yeniden kurulması ile yani
stres ortadan kalkıp uyarıların hipokampustan geçmeye baĢladığı andan itibaren
hafıza da çalıĢmaya baĢlamaktadır. Bu durum hafızada bilgi depolamasının
zaman tabanlı olduğunu gösteren bir baĢka delil olarak kabul
edilebilir.(23,24,Vikipedia)
Ayrıca; Case Western Üniversitesi‘nce gerçekleĢtirilen ve sonuçları
Nature Neuroscience‘ta yayınlanan bir çalıĢmada, fareler üzerinde bir deney
yapılmıĢ ve kısa süreli hafızayı yöneten hipokampustaki sinir hücrelerine
elektrik akımı verilerek 10 saniyeden uzun süren yapay hafıza oluĢturulmuĢtur.
HĠPOKAMPUS VE ZAMAN ORYANTASYONU
Beynin temporal lobunda yer alır ve Limbik Sistem‘in parçasıdır.
Serebral Korteks‘le yakın iliĢki içerisindedir. Uyarıların yer ve zaman
oryantasyonu ile hafızada depolanacak bilginin oluĢturulması sonucunda kısa
süreli hafızadan uzun süreli hafızaya geçerek depolanmasında önemli bir görev
üstlenmektedir. Wake
Forest
Üniversitesince
fareler
kullanılarak
gerçekleĢtirilen bir araĢtırmada, hipokampusun CA1 ve CA3 bölgeleri
arasındaki iliĢki takılan problar (uçlar, probes) aracılığıyla incelenmiĢ ve
bilginin kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya aktarılmasında hipokampusun
oynadığı rol gösterilmiĢtir.(Journal of Neural Engineering). Hipokampus‘un
çıkarılması ile anterograd amnezi ve kısmi retrograd amnezi oluĢtuğu
ispatlanmıĢtır. Dolayısıyla, hipokampus‘un hem zaman ve yer oryantasyonu
hem de hafızayla doğrudan iliĢkisi bulunmaktadır. Biraz önce de ifade ettiğimiz
gibi, bu durum hafızada bilgi depolamasının zaman tabanlı olduğu yönündeki
görüĢü
destekleyen
önemli
bir
ipucu
olarak
kabul
edilebilir.(22,23,24,40,64,Vikipedia)
GEÇMĠġE DÖNÜġ (Age Regression & Context Reinforcement Effect)
GeçmiĢe dönüĢ tekniği, hem psikanalizde hem de hipnoterapide
kullanılabilir. Amaç hastanın algı, duygu ve düĢüncelerinin geçmiĢteki köklerini
araĢtırmak ve mevcut hastalığa yol açan geçmiĢ olayları bulmaktır.
Hipnoterapide kullanımı sırasında hasta çocukluğuna giderek o yaĢa uygun
Ģekilde konuĢmakta, davranıĢları da o yaĢtakine benzemektedir. Böylece
patolojik davranıĢlarının yorumlanması kolaylaĢmaktadır.
Thomson, Tulving ve Smith tarafından 1970‘li yıllarda ortaya konulan
Bağlamda Güçlendirme Etkisi (Context Reinforcement Effect) öğrenme ve
hatırlama anının birbiriyle eĢleĢmesi halinde yani zihnin öğrenme yada olay
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anına dönmesi durumunda hatırlamanın daha kolay, ayrıntılı ve berrak
olduğunu ispatlamaktadır. Hatırlayamama veya yanlıĢ hatırlama söz konu ise
öğrenme anına geri dönüĢ bilginin yeniden doğru bir biçimde geri getirilmesini
sağlamaktadır.(9,34,43,58,72)
Yukarıda açıklanan her iki bulgu da bilginin hafızada zaman tabanlı
olarak depolandığı yönündeki görüĢü destekler mahiyettedir.
RÜYALAR
Maury‘ye göre rüya “aklın denetlemediği zihinsel faaliyettir, bu nedenle
ruhsal bozukluğa benzer”. Oysa Hartmann, gündelik hayatta parçalanmıĢ
düĢüncelerin rüyalarda irtibatlandırıldığını, bu nedenle psikoterapi iĢlevi
gördüğünü söyler. Freud‘a göre ise, rüyalar “doyurulamayan isteklerin kılık
değiştirmesi ve kabul edilebilir şekle dönüşmesidir.” Cubberly,“gün içinde
dikkat edilmeden algılanan duyumların rüya esnasında tamamlandığını” ileri
sürer. Fisher “bilinçte iz bırakmayan fakat beyinde algılanan duyuların rüyaları
oluşturduklarını” söylemektedir. Jung, rüyaları gelecekte yaĢanacak olayların
habercisi olarak görür. Buna mukabil Hobson, rüyaların günlük hayata fazla
etki etmediğini, pek çok insanın ertesi gün hiçbir Ģey olmamıĢ gibi günlük
yaĢantılarına geri döndüklerini söyler. Antii Revonsuo, rüyaların kiĢiyi günlük
hayatta karĢılaĢacağı tehditlere karĢı hazırladığına inanmaktadır. Calkins,
istatistiksel verilere dayanarak uyku esnasında yaĢanan fiziksel duyumların
(ıĢık, ses, temas vb.) rüyaların içeriğini %10 oranında etkilediğini tespit
etmiĢtir. Poetzl gözümüzün önünden hızla geçen resimleri bilinçli olarak
hatırlayamadığımız
halde
bu
resimleri
rüyamızda
ayrıntılarıyla
hatırlayabildiğimizi göstermiĢtir. Hacker ve Köhler ise, rüyalarda görülenlerin
%70 inin göz, %5 inin de dokunma duyusuyla iliĢkili olduğunu ortaya
koymuĢtur.
Ġmgelerin rüyalarda Ģekil değiĢtirmesinin sebepleri arasında kelime
çağrıĢımları gösterilmiĢtir. Ancak baĢka sebepler üzerinde de durulmaktadır.
Yaratıcı düĢleme olgusu (Creative Fantasy) üzerinde düĢünülmesi gereken bir
baĢka husus olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bunların yanı sıra, rüya esnasında
sorunlara nasıl çözüm bulunmakta yada yeni bir kavram ortaya çıkarılmaktadır
sorusu araĢtırılmaya değerdir.(37,72)
Deirdre Barrett, rüyalarda hiçbir problemin çözülemeyeceğini, beste
yapmak yada matematik problemi çözmek gibi yaratıcı iĢlemlerin söz konusu
olamayacağını iddia etmektedir. Mark Blechner ise rüyalarda rastgele düşünce
mutasyonları oluĢtuğunu, bunların yaratıcı fikirler üretilmesini sağladığını
söyler. Zihin bunların bir kısmını gereksiz bularak unutmakta, gerekli
bulduklarını da saklayıp hatırlamaktadır. 2000‘li yıllarda yapılan bir çalıĢmaya
göre, hafızada yer alan iliĢkisiz bilgi ve karakterler mantık dıĢı rüyalar yoluyla
birbirine bağlanmakta, böylece anlamlı anılar oluĢmaktadır. BaĢka bir ifadeyle,
beyin anlamsız parçalardan anlamlı bütünlük vücuda getirmektedir. REM
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uykusu esnasında, hipokampusla neokorkeks arasında bilgi akıĢının azalması
nedeniyle, bağlantıları zayıf olan (yani anlam iliĢkisi yönünden birbirine uzak
olan) bilgiler daha kolay bir araya gelmektedir. (Payne & Nadal) (Vikipedia)
Poetzl, Hartmann, Cubberly, Fisher, Payne ve Nadal‘ın bulguları,
yukarıda zaman bağlantılı anlam kodlarıyla açıklamaya çalıĢtığımız anlamsız
rüyalar konusundaki görüĢümüzü destekler mahiyettedir. Yani aynı zaman
diliminde meydana gelen olaylara ait anlam kodları rüyalarda bir araya gelerek
anlamsız rüyaları oluĢturmaktadır. Aynı zaman dilimi içinde yer alan iliĢkisiz
figürler rüyaları meydana getiren anlamlı figürler arasına girer. Böylece iliĢkili
iliĢkisiz tüm figürler rüya içinde yer alır. Ancak burada hafızanın yapılandırıcı
ve yaratıcı özelliğini de göz ardı etmemek gerekir. Bilhassa yaratıcı rüyalar söz
konusu olduğunda iliĢki ağı ve yapılandırıcı hafıza kavramları bir adım öne
çıkmaktadır.
ġekil – 29. Hipokampus‘la Neokorteks Arasında Bilgi AkıĢı.

Anlamsız Rüyalar, Yaratıcı Rüyalar

Anlam ĠliĢkisi Bulunmayan Yada Zayıf Olan Bilgilerin Biraraya Gelmesi

REM Uykusunda Bilgi AkıĢının Azalması

HĠPOKAMPUS‟LA NEOKORTEKS ARASINDA BĠLGĠ AKIġI

Gün Ġçinde Güçlü Bilgi AkıĢı

Anlamlı Bilgi AkıĢı, Anlamlı DüĢünme
HĠPNOZ SEANSLARI
“Telkine yatkın kişilerin yapay olarak uyutulması” Ģeklinde
tanımlayabileceğimiz hipnoz olgusu uzun bir süredir bilinmekte ve
uygulanmaktadır. Bazılarına göre hipnoz telkinden baĢka bir Ģey değildir.
Telkin “inandırıcı konuşma” Ģeklinde de yapılabilir, hatta plasebo ilaç
verilmesi bile bir nevi telkinle tedavidir. (37)
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Hipnozda yaĢ geriletme (age regression) ve acı kontrolü uygulamalarında
zaman kayması kavramından söz edilmektedir. Bu kavram olayların gerçekte
olduğundan daha uzun (zaman geniĢlemesi) yada daha kısa (zaman daralması)
olarak zihinde yeniden yaĢanmasıdır.(93)
Hipnoz esnasında geçmiĢe gidiĢ (age regression) zaman bağlamında
önem taĢımaktadır. Zira geçmiĢe gidildiğinde o zaman diliminde yaĢanan
olayların ayrıntılarıyla hatırlanması hafızada bilgi depolamasının zaman tabanlı
olduğunu destekleyen önemli bir konudur.
DEĞERĠ BĠLĠNMEYEN ZENGĠNLĠK: ZAMAN
Zaman insan için çok önemli bir kavram olmakla beraber genellikle
değeri bilinmemektedir. Zira;
1.
Ġnsan hiç ölmeyecekmiĢ gibi düĢünmek ve hareket etmek
eğilimindedir. Çünkü ölüm korkusu ızdırap vericidir ve hayatı çekilmez
kılar. Bu nedenle insan önünde kalan kısa zaman dilimini fazla
önemsemez.
2.
Zaman, nesne, olay ve kavramlara bağımlı olduğundan insanlar
genellikle zaman kavramını geçmiĢe dönük olarak düĢünürler. Örneğin;
“okulu bitireli 20 sene olmuş, zaman ne kadar da çabuk geçiyor” yada
“zaman seni çok hızlı yaşlandırmış” deriz.
3.
Beden sağlığı yerinde olan kiĢiler için geriye kalan ömür daha
az dikkat çekicidir.
4.
Arzu ve beklentilerin Ģiddeti zamanın bir an önce geçmesi
isteğini doğurur.
5.
Zaman yaĢanan olaylar tarafından perdelenir. Mesela, çok
yoğun tempoda çalıĢan kiĢiler zamanın nasıl geçtiğini fark etmezler.
ZAMAN BAĞLANTISI TEORĠSĠ (Time Connection Theory)
ġu ana kadar görüldüğü üzere; hem iliĢkilendirici öğrenme modelinin
temelini oluĢturan iliĢki oluĢumunda, hem dil sürçmeleri, serbest çağrıĢımlar ve
anlamsız rüyaların ortaya çıkmasında, hem de hafızada bilgi depolanması
sürecinde zaman bağlantısının önemi açıklıkla ortadadır. Zaman bağlantısı;
düĢünme, hatırlama, öğrenme, yorumlama, anlamlandırma ve mukayese etme
gibi pek çok zihinsel iĢlemde etkin bir rol oynamaktadır. Artık, zaman
algılaması, zaman etkisi, zaman tabanlı bilgi depolaması ve zaman bağlantılı
anlam kodları üzerine kurguladığımız bu yaklaĢıma Zaman Bağlantısı Teorisi
(Time Connection Theory) adını vermemiz yanlıĢ olmayacaktır. Bu yaklaĢım
hem bireysel, hem örgütsel hem de toplumsal açıdan ruhsal süreçlere ve
davranıĢlara zaman boyutu katılarak değerlendirme yapılmasının gerekliliğine
ve önemine özellikle inanmakta ve bunu ısrarla savunmaktadır.
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Zaman Bağlantısı Teorisi;
1.

Zamanı bir analiz aracı olarak kullanır,

2.

Psikolojik olgu ve kavramları zaman boyutu katarak yorumlar,

3. Duygu, düĢünce ve davranıĢları aralarında zaman bağlantısı
kurarak değerlendirir,
4.

Zihinsel süreçleri zaman boyutu ile birlikte açıklar,

5. Zaman etkisi, zaman bağlantılı anlam kodları ve zamanda
yakınlık ilkesi gibi kavramları önemseyip vurgular,
6.

Deneylere ve araĢtırmalara zaman boyutunu mutlaka katar.

Zaman bağlantısı teorisi Ģu temel kavramlar üzerine oturmaktadır:
- Hafızaya bağımlı zaman algılaması,
- Zaman aralıkları içindeki iliĢkilendirmeler,
- Zihinde duygusal, davranıĢsal yada koĢulsal kesiĢimler,
- Hafızada zaman bazlı bilgi depolaması,
- BiliĢsel süreçlerde mantık silsilesi,
- Hatırlama sürecinde zaman bağlantılı anlam kodları,
- Psikolojik deneylerde ve değerlendirmelerde zaman boyutunun
hesaba katılması.
―BiliĢsel süreçlerde mantık silsilesi‖ derken kastımız; çalıĢmada da ifade
edildiği gibi, hatırlama, hayal kurma gibi birbirine bağımlı ve ardıĢık zihinsel
süreçler olmakla beraber, aslında mantık silsilesi kavramını daha geniĢ
anlamıyla ele almamız da mümkündür. Zira her bireyin kendisine özgü bir
mantık örüntüsü vardır; hatta bu konuda toplumlar arası farklılıklar bile söz
konusudur. BaĢkalarının kurduğu mantık iliĢkisi bize anlamsız ve saçma
gelebilir, ancak bu mantık onun için çok önemli ve değerlidir. Örneğin;
Avrupa‘da sıradan kabul edilebilecek bir aĢk ifadesi dünyanın baĢka bir
yöresinde namus meselesine dönüĢebilir hatta cinayete bile sebep olabilir.
Dolayısıyla, davranıĢları yönlendiren mantık iliĢkilerini mutlaka hesaba
katmamız ve anlamamız gerekir.
TOPLUMSAL KOġULLANMA SÜRECĠ (İlişki Oluşumu Süreci)
Toplumsal koĢullanma sürecinde, iliĢkilendiriciler, iliĢkilendirilenler,
koĢullananlar, koĢullu davranıĢlar, iliĢki çözücüler ve biliĢsel toplumsal
davranıĢlar söz konusudur.
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ġekil - 30. Toplumsal KoĢullanma Süreci.

1. ĠLĠġKĠLENDĠRĠCĠLER (KoĢullayıcılar): Bilinçli yada
bilinçsiz iliĢkilendirme yapabilirler. Bazen iliĢkilendirilenlerin kendisi yada
kendileri de aynı zamanda iliĢkilendirici olabilir. Örneğin; dini
hassasiyetlerin yüksek olduğu bir toplumda daha fazla oy almak isteyen bir
siyasi parti kendisinin dinle iliĢkilendirilmesini özellikle isteyebilir.
2. ĠLĠġKĠLENDĠRĠLENLER:
Örneğin;
din,
sosyalizm,
liberalizm yada milliyetçilik bir siyasi parti, sivil toplum örgütü veya
sendika ile iliĢkilendirilebilir.
3. KOġULLANANLAR: Bunlar iliĢkilendirmenin konusuna,
Ģartlara ve bilgi düzeyi gibi faktörlere bağlı olarak toplumun belli orandaki
kısmıdır.
4. KOġULLU DAVRANIġ: KoĢullanmıĢ insan olayları tarafsız
ve rasyonel bir bakıĢ açısıyla değerlendiremez. YanlıĢ iliĢkilendirme yada
doğru iliĢkilendirmenin farkında olmama bireyleri daha hatalı kararlar
almaya yönlendirir. Yöneticilerin hatalı icraatları ve suistimalleri hoĢ
karĢılanır hale gelir. Toplum denetim ve düzeltme fonksiyonunu ifa
edemez. Sonuçta; yöneticiler tepkisiz bir toplumda istedikleri gibi hareket
etmeye baĢlar. Kendi kiĢisel menfaatleri toplumun ortak çıkarlarının önüne
geçer. Bunun neticesi de antidemokratikleĢme, yetkileri suiistimal ve rant
olacaktır.
5. ĠLĠġKĠ ÇÖZÜCÜLER: Bunlar kiĢisel yada toplumsal
olabildikleri gibi maddi veya manevi de olabilirler. Beklentilerin yerine
gelmemesi, uygulamalardan kiĢisel yada toplumsal zarar görme,
konjunktürel kötüye gidiĢ yada çıkar çatıĢmaları iliĢki çözücü olarak etki
gösterebilir. Bu durumda, insanlar iliĢkilendirilenler arasında gerçekte bir
ilgi bulunmadığının farkına varırlar ve mevcut iliĢkiyi sorgulamaya
baĢlarlar. Örneğin; dinle iliĢkilendirilen bir siyasi partinin dine aykırı
icraatları buna güzel bir örnek teĢkil eder. BaĢka bir örnek verecek olursak;
sürekli karla iliĢkilendirilen bir Ģirketin bilançosunu inceleyen yatırımcılar
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bunun doğru olmadığını yada abartılı olduğunu düĢünebilirler; hatta
karlılık oranını diğer Ģirketlerin karlılık oranı ile mukayese ederek gerçeği
ortaya koyabilirler. Bu durumda iliĢki çözülmesi baĢlayacak ve
yatırımcıların o güne kadarki koĢullu davranıĢları değiĢerek biliĢsel
süreçlere dayanan yeni bir davranıĢ ortaya çıkacaktır.
6. BĠLĠġSEL
TOPLUMSAL
DAVRANIġ:
KoĢullu
davranıĢların yerini biliĢsel davranıĢlar alacak, dolayısıyla insanlar daha
rasyonel düĢünmeye ve davranmaya baĢlayacaklardır.
ġekil – 31. Toplumsal KoĢullanma Döngüsü.
2
3

1
4

1- Toplumsal ĠliĢki OluĢumu, 2-GenelleĢmiĢ KoĢullu DavranıĢ, 3-Toplumsal
ĠliĢki Çözülmesi, 4-GenelleĢmiĢ BiliĢsel DavranıĢ.
TOPLUMSAL KOġULLANMA NEDENLERĠ
ġekil – 32. Toplumsal KoĢullanma.
KoĢullayanlar

KoĢullananlar

KoĢullama Araçları (Menfaatler,
Ġnançlar, Beklentiler, Duygular, Lider,
Propaganda, Kanaat Önderleri vs.)
Toplumsal koĢullanma nedenlerini baĢlıklar halinde verecek olursak;
1- Dini inançlar, 2-KiĢisel nedenler (örneğin zarar görmüĢ olma vb.), 3Menfaatler, 4-Ekonomik sebepler, 5-Geleceğe yönelik beklentiler, 6-DeğiĢim
ihtiyacı, 7-HemĢericilik ve mikromilliyetçilik.
Toplumsal koĢullayıcılar zaman içerisinde değiĢmektedir. Örneğin; 5
yüzyıl önce dinsel etkenler daha ağır basmakta iken günümüzde ekonomi ön
plana çıkmaktadır.
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MEDYANIN ROLÜ VE PROPAGANDA
Propaganda planlanmıĢ mesajlarla etkileyici bilgi sunma yöntemidir.
Propaganda esnasında kullanılan tekniklerden bazıları koĢullamaya
dayanmaktadır. Örneğin, korku yaratma, kalabalığa katılma yada kaçınılmaz
zafer telkinleri ve damgalama bunlar arasındadır. Korku yaratma tekniğini ele
alacak olursak; kendilerine karĢı propaganda yürütülenler gelecekte
yaĢanabilecek tehlikelerle iliĢkilendirilmekte ve halkta korku koĢullaması
oluĢturulmaktadır. Dolayısıyla böyle bir koĢullamayı önleyebilmek için doğru
iliĢkilendirmeye dayalı antipropaganda tekniklerine baĢvurulmalıdır. Toplumun
ortak çıkarlarını gözeten diğergam birey ve örgütler yoluyla topluma zarar
veren propaganda faaliyetlerine karĢı konulduğu takdirde toplumsal bilinç
toplumsal barıĢı ve bütünlüğü koruyacak Ģekilde etki gösterecektir. Toplumsal
bilincin etkin olmaması halinde toplumsal koĢullanmanın zararlı etkileri artarak
sürecektir.
Teknoloji geliĢip medyanın imkanları arttıkça toplumlar arası iliĢkiler
yoğunlaĢmıĢ ve davranıĢlar evrenselleĢmeye baĢlamıĢtır. Dolayısıyla, bir
ülkedeki koĢullayıcı diğer ülkelerde yaĢayanları da koĢullamaktadır.
KOġULLANMIġ DAVRANIġLAR VE OLUMSUZ SONUÇLARI
KoĢullanmıĢ insan Ģu olumsuzluklara sebep olabilir;
1.

Yöneticileri uyarı görevini ifa edemez,

2.
Yöneticiler hatalı davranıĢlarının bile reaksiyon
almadığını görerek daha fazla olumsuz davranıĢa yönelebilir ve durum
daha kötü bir hal alabilir,
3.
Farklı koĢullamalara maruz
kutuplaĢma artar, toplumsal barıĢ bozulur.

kalanlar

arasındaki

TOPLUMSAL BĠLĠNÇ (Social Consciousness)
KiĢinin kendi duygu, düĢünce ve algıları toplumun diğer bireylerinin
duygu, düĢünce ve algılarıyla etkileĢim halindedir.(Bandura, 1986) Bireyler
arası iliĢkiler sonucunda elde edilen bilgiler beynimizde Ģemalar
oluĢturmaktadır. Sosyal tecrübelerle kazanılarak hafızada yer eden bilgilerle
yeni gelen bilgiler karĢılaĢtırılmakta ve Ģemalar içindeki yerini almaktadır. Bu
Ģekilde bir kategorizasyon neticesinde her yeni bilgi kendisiyle iliĢkili eski
bilgileri yada Ģemaları aktive etmektedir. (www.wikipedia.org)
Bireylerin kendi deneyimleri, içinde bulunduğu toplumun “toplumsal
koşullama” yoluyla kendisine aktardığı bilinç özellikleriyle bütünleĢerek
bireysel bilinci oluĢturmaktadır. (Coulson & Riddell) Toplumsal bilinç ise;
“toplum yaşamındaki görüşleri, kavramları, düşünceleri, siyaset, sanat, töre vb.
kurumları oluşturan bilinç biçimlerinin tümü” Ģeklinde tanımlanmaktadır.
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(Ozankaya, 1984) Buna göre; sözü edilen biçimler toplumun çoğunluğu
tarafından kabul görür ve uygulanır; hatta zaman zaman bireysel karar ve
davranıĢlar üzerinde baskı unsuru haline bile gelir. Ancak, toplumun büyük bir
kesimi toplumsal ortak bilinci özümsemiĢtir; ki bu özümseme toplumsallaĢma
aracılığıyla gerçekleĢmektedir. (www.genbilim.com)
Toplumsal bilinç toplumun çoğunluğunun bir konu, olay yada durum
üzerinde düĢünmesi ve sonuca varması sürecinde yer alan biliĢsel iĢlemler
neticesinde ortaya çıkar; ve sanki toplumsal ortak bir hafıza varmıĢçasına, kabul
görmüĢ ortak davranıĢ ve normlar bireylerin hafızalarında biliĢsel Ģemalar
halinde yer eder. BiliĢsel Ģemalar eski ve yeni bilgilerin iliĢkilendirilmesi ile
oluĢmaktadır.
ĠLĠġKĠ ÇÖZÜLMESĠ SÜRECĠ
Bir süre sonra insanlar hem ortak yani toplumsal hem de bireysel
menfaatlerinin zarar görmeye baĢladığını, gidiĢatın kötü olduğunu, Ģartların
değiĢtiğini ve mevcut durumun eskisinden farklı olduğunu anlamaya ve
iliĢkilendirmenin yanlıĢlığını düĢünmeye baĢlar. Artık toplumsal bilinç (social
consciousness) devreye girmiĢ iliĢki çözülmesi baĢlamıĢtır. Bundan sonrası
Genelleşmiş Bilişsel Davranış olacaktır. Yani koĢullanmıĢ insanlar düĢünen ve
yorumlayan insanlara dönüĢecektir.
ĠliĢki çözülmesinde rol oynayan faktörlerden bazıları Ģunlardır:
1- Menfaat çatıĢması, 2-Ekonomik sebepler, 3-KiĢisel nedenler (örneğin mevcut
durumdan zarar görme), 4-Beklentilerin gerçekleĢmemesi, 5-BaĢarısızlık, 6Dini inançlar, 7-KargaĢa ve belirsizlik.
Toplumsal iliĢki çözülmesi; yeni iliĢkilendirmelerin de baĢlangıcı olacak
ve toplumsal değiĢimde önemli bir rol oynayacaktır.
ġekil – 33. Toplumsal DeğiĢim Sürecinde Toplumsal ĠliĢki Çözülmesi
Mevcut
ĠliĢkilendirmeler

Toplumsal
ĠliĢki
Çözülmesi

Toplumsal değiĢimde rol oynayan diğer
faktörler
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ZĠHĠNSEL SÖNME VE SONUÇLARI
Yönetimdekilerin icraatları kiĢisel koĢullayıcılarla çeliĢki haline düĢmeye
baĢlayınca acaba mı sorusu akıllara gelecek ve iliĢki çözülmesi süreci
baĢlayacaktır. Ġcraatlar beklentileri karĢılayamayabilir, baĢarısızlıkla
sonuçlanabilir, kargaĢa ve belirsizliklere yol açabilir yada menfaat çatıĢması
yaratabilir. Tüm bu sebepler koĢullanmaya yol açan iliĢki oluĢumunun aleyhine
etki gösterecektir. KoĢullanmıĢ insanlar mantıksal sebep-sonuç ilişkileri
kurarak kendilerine gösterilenlerle gerçeklerin farklı seyrettiğini sorgulamaya
baĢlayacaklar ve yanlıĢları dile getireceklerdir. YaĢanacak iliĢki çözülmesi
öncelikle koĢullayanların aleyhine geliĢecek hatta tam tersi davranıĢlara belki de
Ģiddetli tepkilere bile yol açabilecektir. Zira insanlar kandırılmıĢ hissine
kapılacaklardır. Netice itibarıyla, yöneticilerin, örgütlerin veya iktidarların
icraatları toplumsal iliĢki çözülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu
nedenle iktidarda olanlar zaman içinde güç kaybına uğramakta ve taraftar
sayıları azalmaktadır.
Zihinsel sönmenin muhtemel sonuçlarından bazıları Ģunlar olabilir:
1. KoĢullamada yer alan konularla örtüĢen yeni bir iliĢki oluĢumu söz
konusu olabilir,
2. Hafiften güçlüye kadar muhtelif Ģiddette tepkiye yol açabilir,
3. Bireylerin değer yargılarında ve inanç sistemlerinde değiĢim ortaya
çıkabilir.
TOPLUMSAL DEĞĠġME
Toplumsal değiĢme “sosyal yapıların farklılaşması” Ģeklinde
tanımlanmaktadır. Bu değiĢim olumlu yönde olabildiği gibi olumsuz yönde de
meydana gelebilmektedir. Ayrıca kendiliğinden gerçekleĢen ―Serbest Sosyal
DeğiĢim‖ yada ―Müdahale Sonucu Sosyal DeğiĢim‖ söz konusu edilebilir.
Serbest Sosyal DeğiĢime örnek olarak turizmin etkisiyle oluĢan sosyal değiĢim,
Müdahale Yoluyla Sosyal DeğiĢime ise baskıcı rejimlerin yaptığı değiĢtirme
faaliyetleri gösterilebilir.
Toplumsal değiĢime yol açan pek çok faktör söz konusudur. Fiziki çevre,
kültür, nüfus, teknoloji, iletiĢim araçları ve propaganda bunlar arasında
sayılabilir.
Aslına bakılırsa yukarıda sayılan tüm faktörler zaman içerisinde etkisini
göstermekte baĢka bir ifadeyle zaman toplumsal bir değiĢtireç olarak fonksiyon
görmektedir. Böylece belli bir zaman diliminde normal yada anormal kabul
edilen davranıĢlar baĢka bir zaman diliminde daha farklı bir yorumlamaya
maruz kalabilmektedir.
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SOSYAL GRUPLAR VE ZAMAN KAVRAMI
Grup psikolojisinde zaman kavramının etki ve önemine baĢlıklar halinde
kısaca değinecek olursak;
- Zaman grubun hayat döngüsünü belirlemede rol oynar (grubun
doğması, gelişmesi, çözülmesi ve son bulması). Bu bağlamda grupları
kısa, orta ve uzun ömürlü olarak sınıflandırmak mümkündür.
- Zaman değiĢim yaratır (grup yapısının ve dinamiğinin
değişmesi). Ġç ve dıĢ faktörlerin tesiriyle grup yapısı ve dinamiği zaman
içerisinde değiĢime uğrar. Liderler, amaçlar, hedefler, etkinlik ve
hareket tarzı değiĢir. Hatta grup bambaĢka bir hüviyete bile bürünebilir.
- Zaman gruplar arası iliĢkilerde de değiĢim yaratır.
KutuplaĢmalara yol açabildiği gibi birleĢmelere de zemin hazırlayabilir.
- Zaman oryantasyonu (faaliyetlerde zamansal uyum) baĢarıda
mühim bir rol oynar. Yani zaman baĢarıya götüren bir araçtır. Aynı
anda birlikte hareket edebilmek (duygu, düşünce ve hareket birliği)
veya zamanı iyi kullanabilmek baĢarıya katkı sağlar (doğru zaman
planlaması ve plana uyabilme başarısı). Grup üyelerinin aynı anda,
aynı duygu, düĢünce, kaygı ve motivlerle, aynı doğrultuda hareket
edebilmesi grup üyelerini bir arada tutan gücün etkinliği ile doğru
orantılıdır. Grubu bir arada tutan bağlar ne kadar güçlü ise grubun
ömrünün de o ölçüde uzun olması beklenebilir.
- Grubun zamanın gerektirdiği Ģartlara uyamaması onu zarara
uğratabilir yada dağıtabilir. Uyum sağlaması halinde ise baĢarıya
ulaĢması ve güçlenmesi mümkündür.
- Zamanla anlaĢmazlıklar, çatıĢmalar, bozulma ve yozlaĢma
ortaya çıkar (grup dejenerasyonu).
- Zaman koĢulların yanı sıra sosyal statüleri, normları ve değer
yargılarını da değiĢtirir.
- Grup içi ve gruplar arası dengeler zamanla değiĢebilir.
- Liderler değiĢim ihtiyacını görebilmeli ve gerekli tedbirleri
zamanında alabilmelidir.
- Örgütün yada grubun uzun süre eylemde bulunabilmesi yada
devamlılığını sürdürebilmesi lider ve üyelerinin özveri, bağlılık ve
baĢarılarının değerlendirilmesinde önemli bir kriterdir.
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ġekil – 34. Grupiçi ĠliĢkiler.
1

2

3

4
5

6

7

1. Grup ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli Ģartların oluĢması,
2. GruplaĢma iliĢkilerinin baĢlaması,
3. Üyeler arası iliĢkilerin çoğalıp güçlenmesi ve etkinleĢmesi,
4. Birlikte etkin iç ve dıĢ iliĢkiler,
5. Grup içi iliĢkilerin bozulması,
6. ĠliĢkilerin anlamsızlaĢması ve çözülme,
7. Grup üyelerinin farklı yada benzer baĢka iliĢkiler içine girmesi ve yeni
gruplaĢmaların oluĢması.
Grubun dıĢsal iliĢkilerini ise ana hatlarıyla Ģöyle sıralayabiliriz:
- Grubun ulusal ve uluslararası iliĢkileri,
- Grubun resmi ve gayrı resmi iliĢkileri,
- Grubun yasal ve yasadıĢı iliĢkileri,
- Grubun maddi ve maddi olmayan iliĢkileri,
- Grubun kendi üyeleri ve diğer gruplarla iliĢkileri,
- Grubun geçmiĢte kurduğu ve gelecekte kurmayı planladığı
iliĢkiler ( eski ve yeni iliĢkiler ),
- Grubun sabit kalan ve değiĢen iliĢkileri.
Grubun Ģu ana kadar özetlemeye çalıĢtığımız iç ve dıĢ iliĢkileri - ki
menfaate dayalı yada diğergam olabilirler -, onun hem baĢarılı olmasını
sağlayacak hem de yaĢam süresini belirleyecektir. Sağlıklı, doğru ve tatminkar
iliĢkiler grubun ömrünü uzatacak, buna mukabil beklentileri tatmin etmeyen
baĢarısız iliĢkiler bozulma ve dağılmaya yol açacaktır.
SONUÇ
Sonuç itibarıyla, zaman algılaması biliĢsel bir süreçtir. Deneğin
pekiĢtirecin verileceğini bilmesi, öğrencinin 1789 denildiğinde tarihte yaĢanmıĢ
Fransız Ġhtilali‘ni hatırlaması, rüyasında kabus görenin uyanınca bunun rüya
olduğuna karar vermesi yada seyircinin Ģu anda oynanan tiyatro oyununun
geçmiĢ zamanda yaĢanan bir olayı canlandırdığı konusunda düĢünmesi ve akıl
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yürütmesi birbiriyle iliĢkili biliĢsel süreçler iĢlemeden zaman oryantasyonu
kurulamayacağını ve zamanlama yapılamayacağını açıklıkla göstermektedir.
Tüm bunlara ilave olarak; nesneler, olaylar ve kavramlar eğer yaĢanılan
anın özelliklerini yansıtıyorlarsa geçmiĢte yaĢanmıĢ olsalar dahi o anda
oluyorlarmıĢ gibi algılanırlar. Yani, tiyatrocular örneğine dönecek olursak,
Antik Mısır‘da yaĢanmıĢ bir olayın aynısını bu günkü isim, giysi ve kavramları
kullanarak oynarsanız sanki olay bu günlerde yaĢanmıĢ gibi algılanacaktır.
Dolayısıyla, zaman algılaması isimlere, nesnelere ve kavramlara bağımlıdır.
BaĢka bir ifadeyle, biliĢsel iĢlemler sonucunda bunlara yüklenen bir anlamdır
(Yapılandırıcı Hafızadaki Anlamsal Kodlama).(61)
Zamanı algılamak ve farkında olmak uzun süreli semantik hafızadaki
anlam kodlarıyla yakından iliĢkilidir. Bu iliĢki zaman tabanlı kodlama ve anlam
yükleme ile oluĢmaktadır. Aynı zaman diliminde iç içe geçen anlam kodları
anlamsal ağ (semantic network) içinde, birbirleriyle hiçbir anlam iliĢkisi
bulunmayan parçalardır ki bunlar serbest çağrıĢımlarla dil sürçmelerinin ve
anlamsız rüyaların temelinde yatarlar.
Ayrıca; yapılan bazı araĢtırmalar zamanın yaĢla bağlantılı olarak farklı
algılandığını ortaya koymaktadır. Bazen büyüklerimizin “hayat göz açıp
kapayıncaya kadar geçip gitti” dediğini iĢitir ama önemsemeden güler geçeriz.
Oysa onlar bilimsel bir doğruyu kendi ifadeleri ile dile getirmektedir. Daha
yapmak istedikleri çok Ģey olduğu için zamandan Ģikayetçidirler.
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MOBBĠNG1
Sündüz ADIYAMAN
ÖZET
Son dönemde disiplinler arası çalıĢılan bir konu haline gelen mobbing
çalıĢma hayatında önemli etkiler oluĢturmaktadır. Kavram olarak ilk defa bazı
hayvan hareketlerini tarif etmekte kullanılmıĢtır. IĢ yaĢamında kullanılmaya
baĢlanmasıyla birlikte davranıĢların nitelikleri, sebepleri, etkilenen kiĢiler ve
sonuçları da belirtilmiĢtir. Ayrıca çeĢitli sınıflandırmalar yapılmıĢtır. Yapılan
araĢtırmalarda mobbing oranının hiç de azımsanamayacak boyutlarda olduğu
görülmektedir. Mağdurlarda, uyku bozukluğu, depresyon, travma sonrası stres
bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar görülebilmektedir. Örgütler açısından
da psikolojik ve ekonomik maliyetleri bulunmaktadır ve her iĢ yerinde
görülebilir. ÇalıĢma hayatına olumsuz etkileri olan mobbingi önlemeye yönelik
çalıĢmalar mevcut yasalardan faydalanılabilmekle birlikte devam etmektedir.
Biz bu derlemede, mobbing kavramı, çeĢitleri, konuyla ilgili yapılan
araĢtırmalar ve önlemleri anlatmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: mobbing, iĢ yeri, davranıĢ, mağdur

MOBBING
ABSTRACT
Recently, mobbing, which has become a topic in interdisciplinary
studies, has created great impact on working life. As a concept , it has been
used for the first time in some animal behaviours. It was started to be used at
work and qualities of behavior, causes, affected persons and the results are
stated. Various classifications were also made to desbribe mobbing. According
to studies, it is observed that the rate of mobbing in size can not be
underestimated at all. Sleep disorders, depression, psychological disorders such
as post-traumatic stress disorder can be seen in aggrieved persons. There are
also psychological and economic costs for organizations and mobbing can be
seen in every workplace. Although peope can benefit from existing laws to
prevent the negative effects of mobbing, it continues in working life. In this
review, we aimed to describe mobbing, types of mobbing, the research carried
out on the subject and precautions to be taken.
Key words: mobbing, workplace, behavior, aggrieved person
1
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Mobbing, Türkçe karĢılığı ―Yıldırma‖, ―Psikolojik taciz‖ gibi
kavramlarla tanımlanabilir. Latincede ―kararsız kalabalık‖ anlamına gelen
―mobile vulgus‖ sözcüğünden türeyen ―mob‖ sözcüğü, Ġngilizce ―Kanun dıĢı
Ģiddet uygulayan düzensiz kalabalık veya çete‖ anlamına gelmektedir. Ġngilizce
eylem biçimi olan ―mobbing‖ ise; psikolojik Ģiddet, kuĢatma, taciz, rahatsız
etme veya sıkıntı verme anlamına gelmektedir.
Türk Dil Kurumu, mobbing kavramının karĢılığı olarak ―bezdiri‖
kelimesini belirlemiĢ ve bezdiriyi ―ĠĢ yerlerinde, okullarda vb. topluluklar
içinde belirli bir kiĢiyi hedef alıp, çalıĢmalarını sistemli bir biçimde engelleyip
huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dıĢlama, gözden düĢürme‖ olarak
tanımlamıĢtır.
Mobbing kavramı ilk olarak 1960‘larda hayvan davranıĢlarını inceleyen
etholog Konrad LORENZ tarafından bazı hayvan hareketlerini tarif etmek için
kullanılmıĢtır. Lorenz bu kavramı ―büyük bir hayvanın tehdidine karĢı, daha
küçük hayvan gruplarının gösterdiği tepki‖yi ifade etmek amacıyla kullanmıĢtır.
Daha sonraları çocukların okullarda birbirlerine karĢı hareket tarzını inceleyen
Ġsveçli doktor Peter-Paul HEĠNEMANN da aynı terimi ―bir grup çocuğun, tek
bir çocuğa karĢı yıkıcı hareketlerini‖ açıklamak için 1972‘de kullanmıĢtır.
ĠĢ yaĢamında ise mobbing kavramı ilk kez, 1980‘li yılların baĢında
Ġsveç‘te yaĢayan Alman endüstri psikoloğu Heinz LEYMAN tarafından
―duygusal taciz‖ olarak ortaya atılmıĢtır. LEYMAN, iĢ yerinde mobbing
davranıĢının varlığını belirtmekle kalmamıĢ, davranıĢın özel niteliklerini, ortaya
çıkıĢ Ģeklini, uygulanan Ģiddetten en fazla etkilenen kiĢileri, doğabilecek
sonuçları da vurgulamıĢtır.
Terminolojide iĢyerlerindeki benzeri eylemleri ifade etmek için;
―Bullying‖ (zorbalık), ―Workplace Bullying‖ (ĠĢyeri Zorbalığı), ―Bullying at
Work‖ (ĠĢyerinde Zorbalık), ―Work or Employee Abuse‖ (ĠĢ ya da ĠĢgören
Tacizi), ―Mistreatment‖ (Kötü Muamele), ―Emotional Abuse‖ (Duygusal
Taciz), ―Victiminazation‖ (Kurban Etme), ―Intimidation‖ (Gözdağı Verme),
―Verbal Abuse‖ (Sözlü Taciz), ―Work Harassment‖ (ĠĢyeri Tacizi), ―Horizontal
Violence‖ (Yatay ġiddet) gibi kavramlar kullanılmaktadır.
Çocuklardan kurulu bir grubun, yalnız bir çocuğa tavır alıp zarar
vermesini tanımlamada kullanılan terim ilk baĢta mobbing idi. Daha sonra,
mobbing iĢyerlerindeki örgütsel saldırılar için, bullying ise okullardaki örgütsel
saldırılar için kullanılmaya baĢlandı.
Mobbing duygusal bir saldırıdır. ĠĢ yerinde bir ya da birkaç kiĢi
tarafından genellikle tek bir kiĢiye sistematik biçimde uygulanan düĢmanca ve
etik olmayan yaklaĢımlar ile kiĢiyi çaresiz ve savunmasız bırakmak, böylece
performansını ve dayanma gücünü yok ederek iĢten ayrılmaya zorlamaktır.
Sosyal, kurumsal ve kiĢisel birçok nedeni bulunmaktadır.
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DüĢmanca davranıĢlara maruz kalan kiĢinin örgüt içinde performansı
hızla düĢer. Birey psikolojik sosyal açıdan büyük bir çöküĢ yaĢamaktadır.
Mobbingden zarar gören kiĢilerde; uykusuzluk, iĢtahsızlık, depresyon, endiĢe,
alınganlık, ani öfkelenme, yaĢama arzusunun kaybı gibi davranıĢ ve düĢünce
değiĢiklikleri gözlenebilir.
Mobbing kavramı; çatıĢma, Ģiddet ve kabalık davranıĢlarıyla
karıĢabilmektedir. ĠĢyerinde ÇatıĢma: ÇatıĢma kavramı, iki veya daha fazla
kiĢi ya da grup arasındaki çeĢitli kaynaklardan doğan anlaĢmazlıktır.
LEYMANN‘a göre, iĢyerinde psikolojik taciz, temelde iki yönden, sıradan bir
çatıĢmadan ayrılır. Birincisi, iĢyerinde psikolojik taciz ahlak dıĢıdır. Ġkincisi ise,
çatıĢmanın yararları yerine mobbingin büyük zararlara yol açıcı bir etkisi vardır.
Belli bir düzeydeki çatıĢma, günlük yaĢam içinde normal ve hatta yararlıdır.
ĠĢyerinde ġiddet: ġiddet; güç ve kontrol kazanmak amacıyla birey ya da bir
grup üzerinde oluĢturulan, psikolojik, fiziksel, ekonomik, cinsel ve sözel
hareketlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. ĠĢyerinde psikolojik taciz, tekrar
eden bir dizi davranıĢ olarak tanımlanırken, iĢyeri Ģiddetine ise tek bir davranıĢ
bile yeterli olabilmektedir. ĠĢyerinde Kabalık : ÇalıĢanların saygı kurallarına
aykırı biçimde hareket etmeleri, iĢyerinde kabalık olarak tanımlanır. ĠĢyerinde
kabalık kavramının, psikolojik tacizden ayrıldığı nokta, daha genel bir davranıĢ
biçimi olmasıdır. ĠĢyerinde psikolojik taciz, bir veya birkaç kiĢiye yönelik
olarak gerçekleĢtirilebilmekte iken, iĢyerinde kabalık herkese yönelik
olabilmektedir. Psikolojik tacizde, kötü muameleye maruz kalan kiĢi mağdur
olarak tanımlanırken, iĢyeri kabalığında hedef olarak tanımlanmaktadır.
Dolayısıyla, kaba davranıĢlar kiĢiyi rahatsız etmekle birlikte, sonuçta psikolojik
tacizin yarattığı etkilere neden olmamaktadır.
Mobbingden söz edilebilmesi için: DavranıĢların sistematik olması; Bu
davranıĢların birbiriyle bağlantılı olması; Bu davranıĢların mağdurun genel
kiĢilik hakkını, onurunu veya sağlığını ihlal eden bir boyuta ulaĢmıĢ olması; Bu
davranıĢların yıldırma, güçlük çıkarma ve ayırımcılığa hizmet etmesi gerekir.
Mobbing ÇeĢitleri
1. DüĢey Mobbing : Üst konumda yer alanların astlarına yönelik olarak
gerçekleĢtirdikleri psikolojik taciz vakalarıdır. Üstlerin sahip oldukları kurumsal
gücü, astlarını ezerek, onları kurumun dıĢına iterek kullanmasıdır. 2. Yatay
Mobbing : ĠĢyerinde psikolojik tacizin fail veya failleri, mağdur ile benzer
görevlerde ve benzer olanaklara sahip, aynı konumdaki iĢ arkadaĢlarıdırlar. EĢit
koĢullar içinde bulunan çalıĢanların; rekabet, çıkar çatıĢması, kiĢisel
hoĢnutsuzlukları neden olabilir. 3. Dikey Mobbing : ÇalıĢanın yöneticiye
psikolojik Ģiddet uygulamasıdır. Nadir görülen bir durumdur. Örneğin,
çalıĢanların yöneticiyi kabullenememesi, eski yöneticiye duyulan bağlılık,
kıskançlık neden olabilir.
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Mobbing‘de aktörler ise; mobbing uygulayanlar(zorbalar), mobbing
mağdurları (kurbanlar) ve mobbing izleyicileridir.
Mobbing yaĢanan sektörlere örnek olarak; eğitim, sağlık, üniversiteler,
bankacılık ve sigortacılık, kar amaçsız örgütler, mali sıkıntı yaĢayan örgütler,
güvenlik (polis ve asker) ve rekabetin yoğun yaĢandığı yerler gösterilebilir.
MOBBĠNG SÜRECĠ:
Leymann mobbingde beĢ aĢama belirlemiĢtir.
1-Kritik olay: Bu aĢamada çatıĢma olarak tanımlanan tetikleyici kritik bir
olay geliĢir. Süreç henüz mobbing halini almamıĢtır ama alması muhtemeldir.
2- Saldırgan Eylemler: Saldırgan eylemlerin ve psikolojik saldırıların sık ve
düzenli olarak gerçekleĢtirildiği dönemdir. KiĢi grup içinde yalnız bırakılmaya
çalıĢılır. KiĢinin bu baskıyı hissetmesi ile mobbing süreci aktif olarak baĢlamıĢ
olur. 3- Yönetimin Devreye Girmesi: Daha önceki aĢamalarda konuya dahil
olmayan yönetim bu aĢamada devreye girer. Yönetimin bu aĢamaya kadar
geliĢen olaylardan habersiz olması, örgüt nüfusunun çoğunluğu oluĢturması,
yanlıĢ algılamaları kolaylaĢtırır ve bu durumda çözüm de zorlaĢır. 4- DıĢlama,
damgalama: Bu aĢamada mobbinge maruz kalan kiĢi profesyonel yardım
almaya baĢlar. Aynı zamanda hastalık izinlerinin ve ilaç kullanımının da
baĢladığı aĢamadır. Örgüt içinde, kiĢi hakkında ‗zor insan‘, ‗akıl hastası‘ gibi
tanımlamalar kullanılmaya baĢlanabilir. Bu süreç çoğunlukla istifa ya da iĢten
çıkarma ile sonuçlanır. 5- ĠĢine Son Verme: KiĢinin iĢ yaĢamından
uzaklaĢmasına neden olan olaylar ve bu olayları çözmek için herhangi bir çaba
gösterilmemesi sonucu, kiĢinin yaĢadığı duygusal gerilim ve onu izleyen
psikosomatik hastalıklar devam eder.
Yapılan bazı araĢtırmalara bakacak olursak; Bursa‘da sağlık, eğitim ve
güvenlik sektöründe yapılan bir çalıĢmada, 944 kiĢinin %55‘inin son bir yıl
içinde psikolojik tacizle karĢılaĢtığı, %47‘sinin ise tanık olduğu belirlenmiĢtir.
(Tınaz ve Karatuna, age. s.43-44) Ġstanbul‘da 505 hemĢireyi kapsayan bir
çalıĢmada da hemĢirelerin %86‘sının psikolojik tacize maruz kaldığı
kaydedilmiĢtir. (Tınaz ve Karatuna, age. s.43-44) Amerika‘da Workplace
Bullying Institute (WBI) tarafından yapılan bir araĢtırmada Amerika‘da
çalıĢanların %13‘ünün yakın bir zamanda mobbinge maruz kaldığı, %24‘ü
geçmiĢ, %12‘sinin ise tanık olduğu belirtilmiĢtir. BaĢka bir ifade ile çalıĢanların
yaklaĢık yarısı (%49) mobbinge maruz kalmaktadır. Leymann‘nın yaptığı
araĢtırmalarda, mobbing mağdurlarının depresyon, travma(vuruk, incinme ve
sarsıntı) sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar gösterdikleri
belirtilmiĢtir. Almanya‘da 2002 yılında yapılan bir araĢtırmaya göre, 2000 yılı
sonu itibariyle ankete katılan çalıĢanlardan 2,7‘si mobbing davranıĢına maruz
kalmıĢtır (Meschkutat/Staceklberg/Langenhoff Bundesblatt 7.8.2002, s. 18.).
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MOBBING‟ĠN ETKĠLERĠ
Mobbing‘e maruz kalan kiĢi için en kritik etki psikolojik durumundaki
yıpranmadır.
Mobbingin aĢamasına göre kiĢi üzerindeki etkileri de
değiĢmektedir: 1. aĢama: sıkıntı, kızgınlık, üzüntü hissedilir, iĢ ortamı antipatik
bulunur. Ağlama, zaman zaman uyku bozuklukları, alınganlık ve konsantrasyon
bozuklukları görülür. 2. aĢama: Yüksek tansiyon, kalıcı uyku bozuklukları,
konsantrasyon bozuklukları, alkol ya da ilaç kullanımı, iĢten sık sık kaçma,
alıĢılmadık korkular bu aĢamada görülebilen rahatsızlıklar arasındadır. 3.
aĢama: ĠĢe giderken yoğun korku ve dehĢet hissi, Ģiddetli depresyon, panik
atak, kalp krizi yaĢandığı bildirilmiĢtir.
Heinz LEYMAN, iĢyerinde psikolojik taciz davranıĢlarını mağdur
üzerinde etkileri açısından beĢ grupta toplamıĢtır. 1. Kendini göstermeyi
engelleme; sözünü kesmek, yüksek sesle azarlamak Ģeklinde gerçekleĢen
davranıĢlar, sürekli eleĢtiri, 2. Sosyal iliĢkilere saldırı; çalıĢanın iĢ ortamında
yokmuĢ gibi davranılması, iletiĢimin kesilmesi, 3. Ġtibara saldırı; asılsız
söylenti, hoĢ olmayan imalar, 4. Mesleki durumuna saldırı; nitelikli iĢ
verilmemesi, anlamsız iĢler verilip sürekli yer değiĢtirilmesi, 5. KiĢinin
sağlığına doğrudan saldırı; ağır iĢler verilmesi, fiziksel Ģiddet tehdidi, cinsel
taciz gibi.
Mobbingin Örgütlere Psikolojik Maliyetleri: Bireyler arası anlaĢmazlık
ve çatıĢmalar, olumsuz örgüt iklimi, örgüt kültürü değerlerinde çöküĢ, genel
saygı duygularında azalma, çalıĢanlarda isteksizlik nedeniyle verim düĢmesi,
yaratıcılık kaybı, örgütsel bağlılıkta aĢınma sayılabilir.
Örgütlere Ekonomik Maliyetleri: ĠĢin niteliği ve niceliğinin düĢmesi,
personel kaybı, yetiĢmiĢ uzman çalıĢanların iĢten ayrılmaları, ĠĢten ayrılma
nedeniyle artan eğitim etkinliklerinin vb. maliyeti, hastalık izinlerinin artıĢı
nedeniyle iĢgücü kaybı, davalar ile Ģirket ya da kurum itibarının zedelenmesi
durumları görülebilir.
YASAL DÜZENLEME
Mobbing olgusu, yalnızca hukuk düzeninin özünü oluĢturan temel insan
hak ve özgürlüklerine iliĢkin kuralların ihlali anlamına gelmemekte, aynı
zamanda Anayasa ile güvence altına alınan çalıĢma hakkının da ihlali niteliği
taĢımaktadır. 1990‘lı yıllardan itibaren mobbinge karĢı etkin koruma sağlama
amacıyla Fransa, Belçika, Hollanda, Ġsveç ve Almanya gibi birçok ülkede yasal
düzenlemeler yapılmaya baĢlanmıĢtır. Fransa‘da; 17.1.2002 tarihli kanunla
Ceza Kanunu‘na eklenen 222-32-2. madde ile mobbing konusunda özel bir suç
tipi meydana getirilmiĢtir. Anılan hükme göre; ―çalıĢma koĢullarının
kötüleĢmesini amaçlayan ya da bu sonucu doğuran, bir baĢkasının haklarını
veya onurunu zedelemeye, fiziksel veya psikolojik sağlığını bozmaya veya
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mesleki geleceğini tehlikeye atmaya elveriĢli birden çok davranıĢla bir
baĢkasının taciz edilmesi bir yıla kadar hapis veya 15.000 Euro para cezası ile
cezalandırılır.‖ Türkiye mobbing kavramı ile ilk defa; iĢverene iĢyerinde
psikolojik tacizi engelleme yükümlülüğü getiren Borçlar Kanunu Tasarısı ile
tanıĢmıĢtır. Ülkemizdeki ilk mobbing davasını bir erkek bürokrat açmıĢtır.
Toprak Mahsulleri Ofisi‘nden ġ.T. uğradığı psikolojik baskı yüzünden
kendisinin ve ailesinin depresyona girdiği gerekçesiyle, yöneticilerinden 15 bin
TL tazminat talep etmiĢtir. Ġstifası istenen, rütbesi düĢürülen, göreve iadesi için
açtığı davayı kazanmasına rağmen baskı ve yıldırmaya maruz kalan T. mobbing
gerekçesiyle ilk davayı açan kiĢi olarak Türk Hukuk tarihine girmiĢtir. Gerek ĠĢ
Kanunu‘nda, gerekse Türk Ceza Kanunu‘nda doğrudan mobbingi düzenleyen
açık bir hüküm yoktur. Ancak ceza hukuku yönünden mobbing süreci içerisinde
gerçekleĢtirilen davranıĢları cezalandırma konusunda mevcut ceza hukuku
araçları mevcuttur.
1. Anayasa: Anayasa‘nın 12. maddesi temel hak ve hürriyetlerin
niteliğini düzenlemektedir. Buna göre; madde 12- Herkes, kiĢiliğine bağlı
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
KiĢinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı(madde 17), Din ve vicdan
hürriyeti(madde 24), DüĢünce ve kanaat hürriyeti(madde 25), ÇalıĢma ve
sözleĢme hürriyeti(madde 48), ÇalıĢma hakkı ve ödevi(madde 49), ÇalıĢma
Ģartları ve dinlenme hakkı(madde 50)
2. Türk Ceza Kanunu: Ġntihara Yönlendirme Suçu (TCK m. 84) Kasten
Yaralama Suçu (TCK m. 86-87), Eziyet Suçu (TCK m. 96), Cinsel Saldırı ve
(TCK m. 102) ve Cinsel Taciz Suçu (TCK m. 105), KiĢilerin Huzur ve
Sükununu Bozma Suçu (TCK m. 123), Cebir Kullanma Suçu (TCK m. 108),
Hakaret Suçu (TCK m. 125)
3. ĠĢ Kanunu: 4857 sayılı ĠĢ Kanunu‘nun 77‘nci maddesinin 1‘nci fıkrası
hükmü uyarınca, iĢverenler, iĢyerlerinde iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliğinin
sağlanması için gerekli olan her türlü tedbiri almak ve bu tedbirlere iliĢkin araç
ve gereçleri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadırlar.
4. Borçlar Kanunu: 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren olan 6098 sayılı
Yeni Borçlar Kanunu‘nun 417.maddesi, ―mobbing‖ kavramını düzenlemiĢtir.
iĢçilerin rahat ve huzur içinde çalıĢabilecekleri bir ortamın sağlanması
amaçlanmıĢtır. Bunun bir ölçüsü olarak iĢverenin iĢyerinde ―ahlaka uygun bir
düzeni gerçekleĢtirmekle‖ yükümlü olduğu kabul edilmiĢtir.
Türk Medeni Kanunu, Sendikalar Kanunu, 2822 Sayılı Toplu ĠĢ
SözleĢmesi, Grev ve Lokavt Kanununda da ilgili hükümler bulunmaktadır.
Mobbing ile ilgili 19 Mart 2011 Tarihli Resmi Gazete‘de bir genelge
yayınlanmıĢtır (Sayı: 27879). Ayrıca. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın
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Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu tarafından, ―ĠĢyerinde Psikolojik Taciz
(mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu‖ yayınlanmıĢtır(Nisan 2011).
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Özellikle kurumsal yapılarda tüm çalıĢanların hiyerarĢik bir algı sonucu
uyum ve verimlilik ilkesi aksine davrandığı görülmektedir. Özellikle yönetim
erkini ellerinde tutanların sanki kendi özel alanı gibi bir Ģizofrenik kültürel algı
sonucu beliren; yetersiz, kötü bir çalıĢma ve iĢ düzeni ortamından kaynaklanan
mobbing olgusundan yani psikolojik Ģiddet örüntülerinden çalıĢanların
korunması ve kurtarılması sadece yasal çerçevelerden ve kurumsal yapıların
yasal boĢluklarından oluĢmamaktadır. Özellikle yönetim erkini ellerinde
tutanların gerek kültürel Ģizofrenik bir kiĢilik yapısı taĢıması gerek psikolojik
tatminsizlik içinde olması ve gerekse yetiĢme koĢullarından ve geçmiĢinden
kaynaklanan sosyolojik süreçlerden etkilenerek olumsuza yönelik benzeĢim
modeli nedeniyle olumsuz davranıĢlara yönelmesi incelenmesi gereken konular
olmaktadır. Bu saptamanın yanında ulusal mensubiyet bilincinden yoksun
kiĢileri olduğu kadar kurumsal verimliliği hatta sosyal dokunun inĢasında da
olumsuz sonuçlar doğurmaktadır(Bkz. Tuncay,2011).
Bu sürecin izlenmesi ve muhataplarının bu eylemlerden korunabilmesi
kısacası sözlü saldırılardan, kiĢinin iĢini verimli bir Ģekilde yapmasını
engelleyen tüm davranıĢlara kadar açıklanması, uygulanan duygusal Ģiddetin
ihbar olarak kabul edilmesi ve soruĢturma baĢlatılabilmesi öncelikli bir yol
olarak gerekli görünmektedir.
Tüm çalıĢanların adil ve geçerli olduğunu kabul ettiği bir soruĢturma
yönteminin saptanması, maddi ve manevi zararın saptanması ve yazıya
dökülmesi, bir Ģikayet bildirildiğinde; iĢverenin olumlu ve zamanında vereceği
tepkinin, Ģikayetçiye doğrudan bildirilmesinin belirtilmesi, misillemeyi veya
intikam almayı engelleyen bir tedbirin alınması, bunun yeni bir zorbalık ve taciz
olarak kabul edileceğini bildiren önlemler alınması gereklidir. Mobbingin
kötüye kullanılabileceğinin de bilinmesi, iĢverenin düzeltmek amacıyla duruma
müdahalesinin nasıl olacağının tanımlanması, zorbalığı kesinleĢen ve suçlu
bulunan kiĢinin cezalandırılması gerekmektedir.
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20 YY. BAġLARINDA ĠZMĠRLĠ KADINLAR:
MARA MEĠMARĠDĠ‟NĠN KALEMĠNDEN “ĠZMĠR BÜYÜCÜLERĠ”
Yücel AKSAN
ÖZET
Mara Meimaridi‘nin 2001 yılında ―Oi magisses tis Smyrnis‖ ismiyle
yayımladığı romanı, 2004 yılında Türkçe‘ ye çevrilir ve ―Ġzmir Büyücüleri‖
olarak Türk okuyucusuna ulaĢır (2010 yılında 28. baskısına ulaĢmıĢtır).―Ġzmir
Büyücüleri‖ onun ilk romanıdır. Roman, masalsı bir anlatım tarzı ile yazılmıĢ
olup 19. Yüzyılın sonlarında, yani 1887 yılında Kapadokya‘ dan Ġzmir‘e göç
eden Katina‘nın yaĢam öyküsünü anlatmaktadır. Roman, Katina‘nın zorlu
yaĢam koĢullarına rağmen güçlenerek, Attari Ana ‗dan öğrendiği büyülerle
Ġzmir‘in en iyi ailelerine gelin olarak gitmesini, yaptığı evliliklerle daha yüksek
mevkilere ulaĢmasını ve ticaretle uğraĢan zengin bir kadına dönüĢmesini, 1922
yılında Yunanistan‘a göç etmesini ve 1924 yılında Ġzmir‘e geri dönerek gerçek
aĢkını bulmasını ve ilerlemiĢ yaĢında vefat etmesini anlatır.
―Ġzmir Büyücüleri‖, o dönemin yiyecek kültürünü, sosyal yaĢamını,
yaĢam koĢullarını, giyim tarzını ve etiket kurallarını aktarır. Ġzmir‘in semtlerini
ve mahallelerini betimler. Romanda, Ġzmir‘i yaĢamından ayıramayan ve eski
güzel günlerini unutamayan Katina‘nın o döneme duyduğu yoğun özlemi
görmek mümkündür.
Anahtar kelimeler: Ġzmir, Toplumsal Cinsiyet, Popüler Yunan
Edebiyatı, Popüler kültür, Gündelik hayat

WOMEN OF IZMĠR AT THE BEGĠNNĠNG OF THE 20 TH CENTURY:
"ĠZMĠR BÜYÜCÜLERĠ" BY MARA MEĠMARĠDĠ.
ABSTRACT
Mara Meimaridi publishes her novel as ―O tis Smyrnis magisses‖ in
2001. Then, the novel is translated into Turkish, and it reaches the Turkish
readers as ―The Wizards of Smyrna‖(Ġzmir Büyücüleri). ―The Wizards of
Smyrna‖ is her first novel. The novel is written in fairytale narrative style and
it tells about Katina‘s life story, who emigrated in 1887 from Cappadocia to
Izmir in the end of the 19th century. The novel reflects how Katina becomes
stronger in spite of her tough living conditions, her being brides of Ġzmir‘s best
families by learning magic from Attari, her reaching higher positions with her
marriages and her turning into a rich woman trader, her migration to Greek in


Yrd.Doç.Dr.Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

165

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2014

1922, and her finding true love returning to Izmir in 1924 and her demise of
her advanced age.
―The Wizards of Smyrna‖ transfers the food culture, the information on
social life, living conditions, clothing and etiquette rules of that period. It
depicts the districts and quarter of Ġzmir. It is possible to see how intense
yearning and longing of this period of time starting out Katina, who cannot
dislocate Izmir and Turkey and remembers the good old days.
Keywords: Ġzmir, Gender, Popular Greek literature, Popular culture,
Daily life,
GĠRĠġ
20 yy. baĢlarında Ġzmirli Kadınlar: Mara Meimaridi‘nin kaleminden
―Ġzmir Büyücüleri‖
Ġzmir her zaman çok özel ve güzel bir kent olmuĢtur, hala da bu özelliğini
korumaya devam ettirmektedir. Hem çok kültürlüğün hem de dinlerin
merkezinde bir Ģehirde olarak hoĢgörünün de sembolüne dönüĢmüĢtür. Hale
Okçay Ġzmir‘deki dini çeĢitliliği Ģu sözlerle aktarır:
Ġzmir, çok dinli, çok cemaatli bir kent olagelmiĢtir. Osmanlı
Ġmparatorluğunun bu çoklu sosyal yapısı Ġzmir‘deki yerleĢik dinsel cemaatlerin
yani ―milletlerin‖ yapısını iĢaret ediyor. Kolektif yaĢam içinde olabilen bir
ender toplum modeli oluĢturan Osmanlı toplumunda, Ġzmir eĢsiz konumunu
hâlihazırda da sürdürmektedir(Hale Okçay:2013, S.15).
―Ġzmir Büyücüleri‖ romanına geçmeden önce, romanda anlatılan 20 yy
baĢlarındaki Ġzmir‘in önemine değinmek ve kısaca özelliklerinden bahsetmek
istiyorum. Yavuz Özmakas, Yüksek Komiser Stergiadis’in Ġzmir izlenimlerini
aktarırken kentin ―Gavur Ġzmir‖ olarak isimlendirmesinin nedenini de Ģöyle
açıklar:
Ġyonya'nın önde gelen kentlerinden biri olan Ġzmir,
Helenizmin yüreği olarak bilinirdi. Ġzmir ve Batı
Anadolu, 19. yüzyılın ikinci yarısında kente gelenlere
belirgin bir biçimde Yunan karakterine uygun bir
manzara sunuyordu. Ġzmir, ona "Gâvur Ġzmir" diyen
Türklerin gözünde de büyük bir gayrimüslim, özellikle
Hıristiyan kentiydi. (Ġyonya‘da son AkĢam, S.14)
‖Gâvur Ġzmir‖ isimlendirmesinin o zamanlar kentte yaĢayan gayrimüslim
nüfusun çok fazla olmasından kaynaklandığı ifade edilmekte, fakat bu konunun
tarihçiler arasında farklı açıklandığı da bilinmektedir. Alıntıda ayrıca Ege‘nin
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en güzel Ģehri, büyük ticaret merkezi, kültürel ve etnik çeĢitliliğin yaĢandığı bir
yer olarak tanımlanarak önemi vurgulanır.
Ġzmir, Osmanlı döneminde yeni iktisat düzenlemelerinden faydalanarak
metropole dönüĢürken dünyanın en tanınmıĢ kültürel ve ticari merkezlerinden
olmuĢtur. Sadece Ortodoks Rum, Ermeni ve Yahudi nüfusa sahip olmakla
kalmayıp Ġngiliz, Ġtalyan, Avusturyalı ve Amerikan göçmen topluluklarını da
barındırıyordu.(Edhem Eldem, S.128)
Bu modern Ģehir, bir yandan avrupai diğer yandan doğulu görüntüsüyle
Paul Lindenberg‘i çok etkilemiĢtir:
Özlediğimiz modern yaĢamın nimetlerinden
yararlanabilmek için Ġzmir‘e ulaĢmayı beklemek
zorunda kaldık ve saat yediye doğru limana demir attık.
Ne muhteĢem ne sıcak bir manzara bu! Çok geniĢ olan
körfez yüksek dağlarla çevrilmiĢ; 200 000'in üzerinde
nüfusa sahip bu Ģehirde birkaç yüz de yurttaĢımız
yaĢamakta ve kısa bir süre önce açılan bir de
postanemiz bulunmaktadır. ġehrin eteklerine doğru
yayıldığı dağın zirvesinde kale kalıntıları yer almakla;
kale, mağrur servi ağaçlarıyla kaplı Türk mezarlığıyla
sınırlanmaktadır. Ġnsan, büyük ve önemli bir limana
geldiğini hemen fark ediyor, oldukça büyük olan
limanda her milletin bayrağını taĢıyan gemiler dikkat
çekiyor; limana giren ve çıkan gemilerin düdükleri,
büyük tonajlı yük gemileri ve gemiler arasında dolaĢan
tekneler, mağazalar, acenteler, restoranlar, dükkanlar ve
kahvehanelerin yan yana dizildiği kıyıda ulaĢımı
sağlayan değerli halılarla bezenmiĢ süslük ayıklar,
önlerindeki bir eĢek tarafından çekilen birbirine bağlı ve
olabildiğince yüklü altı, sekiz ya da on deveden oluĢan
kervanlar gülle gibi çuval ve balyalan arabalara
yükleyen hamallar; altın ve gümüĢleri çıngırdatan
seyyar Ermeni döviz bozdurucuları, kara cübbeleriyle
Rum papazlar ve uzun kaftanları, yüksek gri keçe
arakiyeleriyle ölçülü adımlarla yürüyen Müslüman
derviĢler, bu resmin hemen yanında ve onu bütünleyen
son moda Paris tuvaletleri içinde Ģık ve güzel kadınlar;
insan acaba bu kadar lüks ve Ģatafatı Paris‘le bile hor
görülmez mi, diye düĢünmeden edemiyor. (Pınar Ġlhan,
s. 17)
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Gustav Lang ise Ġzmir seyahatinde Ģehrin görüntüsünden büyülenmiĢtir:
Gece yaĢamının en cezbedici yanı rıhtımda
yaĢanmakladır; Ġzmirliler, mevsimin teni okĢayan
akĢam serinliğinde burada dolaĢmaya çıkmakta;
özellikle Ermeni ve Rum kadınlar, yazlık tuvaletlerini
süsledikleri takılarıyla, alımlı yürüyüĢleriyle göz
almaktadırlar. Rıhtım, yerli ya da yabancı olsun, herkesi
her türlü gece yaĢantısının cazibesine davet etmektedir.
Rıhtımda, en kötü dans müziğinin çalındığı tayfa
meyhanesinden, Paris örneği, "Cafe Chantant"a ve yaz
tiyatrosuna kadar büyük Ģehrin her türlü eğlencesi
Ġzmir'de bulunmaktadır. Her restoranın bahçesinde
müzik icra edilmektedir; özellikle rıhtımın ortasında yer
alan ve Avrupai giyimli müzisyenleriyle bir "Cafe"
dikkat çekmektedir. Elbette rıhtım boyunca, bir resim
kadar güzel Doğulu giysileri içinde mallarını satmaya
çalıĢan seyyar satıcılar da rıhtımdaki kalabalıkta
yerlerini almakladır. Her millet kendine özgü giysiler
giymekte ve insan kısa süre içinde Ermeni'yi
Yahudi‘den Türk‘ü adalı Rumlardan ayırt etmeyi
öğrenebilmektedir. (Pınar Ġlhan, s. 8)
Ġzmir‘in Yüksek Komiseri Aristidis Stergiadis (1861-1949)1, o dönem
Ġzmir‘in bölgesel yerleĢimini Ģöyle anlatmıĢtır: ―Basmane Garı‘ndan denize dik
olarak çizilecek bir doğrunun kuzeyinde kalan bolümde Rumlar, Levantenler ve
yabancıların dıĢında kalan öteki azınlıklar yaĢıyorlardı. ġehrin güneyinde kalan
Türk bölümü, Kadifekale eteklerine ve EĢrefpaĢa'ya kadar uzanıyordu. Ara
yerde, deniz kıyısındaki KarataĢ semti Yahudi kolonisinin mahallesiydi.
Yahudi yerleĢimi eskiden beri Ģehrin en döküntü ve bakımsız
bölgesiydi‖.(Ġyonya‘da son AkĢam, S.14)
Ġzmir farklı bölgelere ayrılmıĢtır. Frenk Sokağı Ģehri ikiye böler, bir
yanda Avrupa mimari tarzındaki hastaneleri, konsolosluk binaları ve kiliseleri;
ile diğer yanda ise Yahudi ve Türk Mahallesi yer almaktadır. Yahudi ve Türk
Mahallerinde ―doğu‖ görünümü egemenken, Rumca ve Fransızcanın baskınlığı
Avrupai kısımda bariz bir Ģekilde belli olmaktadır. (Pınar Ġlhan, S. 18).
Giles Milton Kayıp Cennet. Smyrna 1922. Höşgörü Kentinin Yıkılışı adlı
kitabında Ġzmir‘eolan hayranlığını, onu Cote d'Azur‘a benzeterek ifade eder:
… Dünyanın çeĢitli yerlerinde yaĢamıĢtı ama hayal
gücünü hiçbir yer Smyrna kadar etkilememiĢti. Güney
1

Ġzmir‘in iĢgali boyunca Ġzmir Yüksek Komiseri olmuĢ, Siyasetçi.
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Kaliforniya'nın iklimi, Cote d'Azur'un mimarisi ve
dünyada baĢka hiçbir yerde olmayan bir çekicilik burada
mevcuttu. ‗Dünyada baĢka hiçbir ülkede Doğu ve Batı
fiziksel olarak bu kadar ihtiĢamlı bir Ģekilde
buluĢmamıĢlardır,' …(Giles Milton, S.21)
Milton‘a göre de Ġzmir, görünüĢte uzun süre boyunca toleransın
simgesiydi, benzer görüĢte ve yaĢamları birbirine geçmiĢ farklı milliyetlerden
halklara bu anlamda ev sahipliği yapmıĢtı. Ona göre de ―Cennet‖ isminin
konulmuĢ olması ĢaĢırtıcı değildir; Ġzmir‘de yaĢam önyargıdan uzaktı, diye
yazar.(Giles Milton, S.19)
Siren Bora ise 19. yy sonunda Ġzmir‘i Ģöyle betimler:
"tozlu bir tablo güzelliğinde ki doğu manzarası" idi.
Kentte her Ģey, tatlı bir karıĢım halindeydi. Müslüman
Türkleri, Yahudileri, Ermenileri, Rumları, Levantenleri
ve Avrupalıları, kısaca "ġarkı ve Garbı‖ 'yan yana
görmek mümkündü. (Siren Bora, S.25)
Olcay Pullukçuoğlu Yapucu‘na göre Ġzmir, Ġstanbul ve Selanik ile birlikte
Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun en önemli kentleri arasındaydı. Buna göre de ,
―kapitalist sermayenin Ġzmir limanını ‗keĢfetmesi‘
ve kentin Sakız adasının geçmiĢteki antrepo rolünü
üstlenmeye baĢlamasıyla birlikte Ġzmir, bir köyden
"kolonyal bir liman kentine" dönüĢtü. XIX. Yüzyıl
sonlarında iç bölgeleri liman bağlayan demiryoluyla,
zengin hinterlandıyla, geniĢ ticari kapasitesiyle,
kurumsallaĢmaya baĢlayan yerel yönetimiyle ve
kozmopolit
yapısıyla
artık
gerçekten
bir
metropoldü.(…) Bu karmaĢık tabloda yerli-yabancı
tüccarlar, bunların kefilleri, vekilleri, tefeciler,
komisyoncular, cami önlerinde dilenciler, alıĢveriĢe
gelen Müslim-gayrı Müslim, yerli-yabancı, köylükentli, kadın-erkek, kalabalığı, az ötede baharat ve
denizin kokuları arasında limanda, kara basılmıĢ yaĢ
incir ve üzüm kutuları, pamuk- tütün balyaları yerini
alır. Ezan ve çan seslerinin birbirine karıĢtığı bu kent
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XIX. yüzyıl sonlarında Osmanlı'nın değiĢen toplum,
ekonomi ve kimliğinin tipik bir örneğidir.
(Pullukçuoğlu Yapucu, 297-298)
Ġzmir, birçok kültürü, etnik çeĢitliliği barındıran bir Ģehir olmuĢtur.
Ancak 1923 yıllından sonra yapılan Lozan AntlaĢması sonucunda Mübadele
gerçekleĢtirilmiĢ ve Anadolu‘daki Rumlar ile Yunanistan‘da Türkler yerleĢik
düzenlerini bırakıp göç etmek zorunda kalmıĢlardır. Bu anlamda iki taraf
kendilerine vatan edindikleri mekânları terk etmek ve yeni hayatlar kurmak
zorunda kalmıĢlardır. YaĢananları hem Türk yazarlar hem de Rum yazarlar
romanlarında anlatmıĢlardır. Bu travmayı doğrudan olmasa da dolaylı bir
Ģekilde yazar Meimaridi de anlatmıĢtır. Roman popüler edebiyat türüne bir
örnek olarak, ĢaĢırtıcı bir Ģekilde Yunanistan‘da ilgi görmüĢ, televizyon dizisi
çekimleri için anlaĢma yapılmıĢ ve birçok dile çevrilmiĢtir.
Mara Meimaridi‘nin 2001 yılında ―Oi magisses tis Smyrnis‖ ismiyle
yayımladığı romanı, 2004 yılında Türkçe‘ ye çevrilir ve ―Ġzmir Büyücüleri‖
olarak Türk okuyucusuna ulaĢır (2010 yılında 28. baskısına ulaĢmıĢtır).
Yazar Mara Meimaridi ile ilgili çok az bilgi vardır: Kastella‘da
doğmuĢtur, Atina Üniversitesi‘nde Felsefe okumuĢ daha sonra Fransa‘da
Arkeoloji, Antropoloji ve Çocuk GeliĢimi ile ilgili çalıĢmalar yapmıĢtır ve
bunun yanı sıra, Çocuk sağlığı ve beslenme üzerine birçok yayını olduğu
bilinmektedir. Yazar, evrenbilim ve astrofizik alanında eğitimine devam
etmektedir.
―Ġzmir Büyücüleri‖ onun ilk romanıdır. Roman, masalsı bir anlatım tarzı
ile yazılmıĢ olup 19. Yüzyılın sonlarında, yani 1887 yılında Kapadokya‘ dan
Ġzmir‘e göç eden Katina‘nın yaĢam öyküsünü anlatmaktadır. Katina‘nın
Ġzmir‘deki yaĢantısını aktarırken o dönemdeki çok kültürlülüğü, günlük yaĢama
dair incelikleri, mahalle yaĢantısını ve Ġzmirli kadınları anlatmaktadır.
Yazar, 20 yy Ġzmir‘ini anlatır, büyük İzmir Felaketinden , 1923 yılında
kurulan Yeni Türkiye‘ den, o dönem imzalanan antlaĢmalardan, Mustafa Kemal
Atatürk‘ten, Haseki Sultan ve Abdülhamid‘ten bahsetmesiyle o döneme ait
bilgileri olay örgüsü içinde aktarmakta, o dönemdeki politik olaylarına da
değinmektedir.
Roman, Katina‘nın zorlu yaĢam koĢullarına rağmen güçlenerek, Attari
Ana ‗dan öğrendiği büyülerle Ġzmir‘in en iyi ailelerine gelin olarak gitmesini,
yaptığı evliliklerle daha yüksek mevkilere ulaĢmasını ve ticaretle uğraĢan
zengin bir kadına dönüĢmesini, 1922 yılında Yunanistan‘a göç etmesini ve 1924
yılında Ġzmir‘e geri dönerek gerçek aĢkını bulmasını ve ilerlemiĢ yaĢında vefat
etmesini anlatır.
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Roman, Katina‘nın günlüklerinden ve bir dizi notları içeren hatıra
defterlerinden oluĢur. Olay örgüsü, büyük yeğeni Maria‘ya bu defterleri miras
bırakmasıyla ve Maria‘nın bu notları okumaya baĢlamasıyla baĢlar. Maria‘nın
günlükleri okumaya baĢlamasıyla birlikte o günler canlanır ve Katina‘nın yaĢam
öyküsü aktarılmaya baĢlanılır.
Anlatıcı bazen Katina‘nın kendisi, bazen annesidir. Günümüzde geçen
olaylar ise Maria‘nın ağzından anlatılır. Roman, Maria‘nın ailesinin evinin
çatısında bulduğu bir sandık ve bu sandığın içerisindeki tuhaf iĢaretlerin ve
tariflerin bulunduğu defterleri okumasıyla baĢlar ve büyük teyzesi Katina‘nın
öyküsünü aktarılmasıyla sürer:
Yazılmayı beklermiĢçesine bomboĢtu sayfalar.
Listenin sondan altıncı sırasında Ġzmirli Katina
yazıyordu. Ġsminin yanındaki sembol, iki çizgi arasında
sanki köĢeleri eksik bir yıldız gibi duran "x"ti.
Kitapların hepsi çok ağırdı. Bunları Ġzmir'den nasıl
getirmiĢti teyzem? Birden Egina Adası'ndakı eski evi
dolduran yemek takımını, yatakları, altın iĢlemeli
bibloları, gümüĢleri, tabloları büfeyi, yemek masasını,
ağır ve büyük mobilyaları düĢündüm. Her Ģeyi oradan
getirmiĢti. PeĢkirlerinden el iĢi masa örtülerine, Doğu
iĢi halılarından gece lambasına kadar hepsini Ġzmir'den
getirmiĢti. Ama nasıl?
"Anne be!" Mutfaktan kızgın yağda kavrulan
soğanların cızırtısı geliyordu. Annem salçalı tavuk
yapıyordu.
"Mübadele zamanı Küçük Asya'dan gelirlerken
insanların bir Ģey getirmeye fırsatları olmamıĢtı, değil
mi?""Eee?""1922'de diyorum, insanlar servetlerim
kaybetmediler mi? Türkler hepsini denize dökmedi
mi?"
"Evet.""O zaman teyzem bu kadar eĢyayı nasıl
beraberinde getirebilmiĢ ki?""Katina felaketten birkaç
ay önce gelmiĢti.""Yok yaa! Müneccim miydi?"
Annem kapıda göründü."Evet" dedi gayet doğal bir
Ģekilde, maydanoz almak için buzdolabına
eğilirken.(S.3)
Maria böylece Katina‘nın Türkiye‘deki yaĢantısını, fakat en önemlisi
olağanüstü güçlere de sahip olduğunu öğrenir. Büyü ve büyücülüğü Attari
adındaki bir Türk kadınından öğrenen Katina, hem Türk hem de Yunanlı
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annesinin olmasıyla övünür. Mara Meimaridi Ġzmir‘i tasvir ederken 19 yy
sonları ile 20 yy. baĢlangıcında bulunan kentin havası aktarmaya çalıĢır. Burada
Frenk Mahallesi ve Türk Mahallesindeki günlük yaĢama, kadınların yaĢantısına,
iklimine, yemek kültürüne ve ortak yaĢam Ģekline vurgu yapar:
O yaz Ġzmir'de "yakıcı sıcaklar" vardı. Eftalya
evinin penceresini açtığında içeriye bir çöl esintisi
girdi.
"Bugün yanacağız, yaprak bile kıpırdamıyor."Aynı
anda karĢı tarafla panjurlarını açan Vasilya:
"Bugün çok sıcak. Görürsün bak. Bu sıcaklar
depremleri getirecek, vay halimize. Zaharula'ya ne
olmuĢ duydun mu?" Vasilya baĢını Zaharulalarm
evinin olduğu yöne doğru çevirerek havayı kokladı.
Ne piĢiriyorlar acaba bugün? Köfte! Ġzmir'de Ģafakla
birlikte her Ģey bir önceki günkü gibi, hiç değiĢmeden
yineleniyordu.
Mahallenin kadınları sabahları, sabah havası içeri
girsin odanın ağır uyku havasını değiĢtirsin diye
pencereleri açarlardı. Camlara havalanmaları için
çarĢafları serer, daha sonra da bezlerini silkeleyerek
temizliğe baĢlarlardı. Söylenerek çocukların evin her
tarafına dağıttıkları oyuncakları, gömlekleri, donları,
kemerleri, kalemleri, tüm eĢyayı toplarlardı.
Toplamak için her eğiliĢlerinde hır taraftan da
kaderlerine lanet okurlardı.
"Topluyorum, topluyorum, bir türlü
bilmiyor. Bir ömür toplamakla geçiyor."

bitmek

Mahalledeki bütün kadınlar, Rumlar, Ermeniler.
Türkler, Yahudiler, Katolikler, Ġzmir'de her sabah aynı
Ģeyleri yaĢarlardı. Ev iĢlerinden sonra kapılar açılır,
hücum eder gibi bütün kadınlar manava, yemek
alıĢveriĢine giderlerdi. Minareden müezzinin sesi
duyulduğunda tencere ateĢe konmuĢ, kaynıyor
olmalıydı. (.14-15)
Ortak günlük yaĢam etnik fark gözetmeksizin mahalle yaĢamını
ĢekillendirmiĢtir. Burada kadınlar arasında kıskançlık, dedikodu, üzüntü, sevinç,
aĢk ve hüzün ortak yaĢanır. Fakirliğin tebaası yoktur, bu anlamda açlık herkes
için tekdir:
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Fakir mahallede eğer o gün et piĢiriliyorsa, et için
yapılan masrafın kokusu mahalleyi sarsın ve tüm
kıskananlar çatlasın diye evin bütün camları açılırdı.
Eğer müezzinin sesi minareden duyulduğu sırada
hâlâ patates temizleniyorsa, iĢler akĢama kalacak ve
hiçbiri yetiĢmeyecek diye telaĢa düĢülürdü. Yıllarca
kadınların birçoğu tatlılar, el iĢleri yaparak ve elbette ev
gezmelerine gidip günlük havadisler hakkında
konuĢarak yaĢıyorlardı; hayatın sadece bunlardan ibaret
olduğuna inanarak, baĢka hayat tarzı yok sanıyorlardı Bizim sokak Kum Mahallesi'nin bitiminde, Türk
Mahallesi'nin de baĢlangıcındaydı. Ġki ev ötemizde, iki
kızı ve bir oğluyla Zaharula oturuyordu. Üç
çocuğundan en büyük kızı Lefkotea Fransızca
okumuĢtu. Ġyi bir kızdı. Ekmeğini kazanabilsin diye
annesi ona, zengin mahallelerdeki evlerde her tarafa
serilen Bornova usulü dantel örtüler örmeyi öğretmiĢti.
Küçük kızı Fotini ise mahallenin güzellik timsaliydi;
ama biraz aptaldı. Ona ne söylersen söyle hemen
inanırdı. (S.15)
Romanda ayrıca fakirliğin daha çok Türk mahallerinde hakim
olduğundan bahseder:
Bizim mahallenin tam arkasındaki sokakta her
Ģeyleriyle; camileri, minareleri, çamurları, pislikleri,
çarĢıları ve fakirliğiyle Kaçamba Durağı'ndan
limandaki hapishanelere kadar uzanan, Türk
mahalleleri baĢlıyordu.
Türk mahalleleri Ģehrin en ücra kısmındaydı. Basit,
pislik içinde ve derbederdiler. Rumlardan uzakta,
Fransızlardan, Ġtalyanlardan daha uzakta ve tiyatroları,
okulları, kafeleri, saray gibi evleriyle, beyleri ve
hanımefendileriyle zengin olan öteki Ġzmir‘den daha
uzaktaydılar.(S.19-20)
Spiros Gogolos ―Ġmparatorluğun Kalbinde‖ adlı romanında Ġzmir‘ e
yönelik benzer bir betimleme yapar:
―Böyle bir Ģehirde yaĢadığınız için çok Ģanslısınz.‖
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―Tüm Ġzmir‘in böyle olduğunu düĢünmeyin. Biraz
ilerideki Türk ya da Yahudi mahallelerine giderseniz
her yerde çuvalla yoksulluk ve mutsuzluk göreceksiniz.
Fakat hiç olmazsa hayatını yoluna koyması için bir
Ģansı var. Bu yüzden hiç kimse gitmiyor. BoĢ
ver.‖(Spiros Gogolos, Imparatorluğun Kalbinde, S.215)
Mara Meimaridi romanını doğal olarak sübjektif bir Ģekilde kaleme
almıĢtır. Tüm romanda bakıĢ açısını yanlı olarak yansıtmıĢtır, fakat asıl
vurguladığı dinsel ayrımın etnik ayrımından daha güçlü olduğudur:
(…) Nasıl oluyor da, her Ģeyi biliyorlar ve her
Ģeyden haberdar oluyorlardı; kimse bilmezdi! Bazı iyi
ve Hıristiyan olduğunu saklayan kadınlar daha
farklıydı. Çok nadiren de olsa konuĢuyorlardı; hatta
bazen beni evine davet edenler de oluyordu. Eğer seni
diğer insanlardan ayıran politikaysa, uzlaĢacak bir Ģey
bulabiliyordun; ama seni diğerlerinden ayıran dinse
anlaĢabilmenin hiçbir yolu yoktu.
Türk kadınları bakılmak için değillerdi. Onları
diğer kadınlar gibi hayran hayran seyredemezdin.
Zaten bir Ģey de göremezdin çarĢaflarından.(S.36)
Yazar, dönem dönem Türk, Ermeni ve Yahudi kadınları eleĢtirdiği
pasajlar olmasının yanında, mahalledeki yaĢam düzeni ile ilgili genellemeler de
yapmaktadır:
Kocalarına lezzetli yemekler piĢiren bütün Ġzmirli
hanımefendiler gibi Eftalya da gurur duyardı, piĢirdiği
yemeklerden ve tatlılardan.(s.16)
Diğer bir pasajda ise Ġzmirli kadınları ayırmaksızın eleĢtirip bencilikleri
üzerinde durur:
Ġzmir soğuktan donuyordu. Kadınlar, mangallar
için kömür yetmez korkusuyla fazladan kömür almaya
koĢturuyorlardı. Ġzmirli kadınlar hep böyle
tedbirliydiler." Alayım da bende dursun, diğerleri
üĢürken ben ısınırım, çocuklarımı ısıtırım, kömürsüz
kalanlar da kıskanır beni!" derdi. Hatta soğuklar uzun
174

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2014

sürsün de Ġzmir'de onlardan baĢka kimsede kömür
olmasın, sadece kendi mangallarında ateĢ olsun diye
arzularlardı. Ġste bu da onların en büyük
tatminiydi!(S.21)
Yazar, halk arasında genel olarak Rumca baskın olduğu vurgusunu sıkça
yapmaktadır. Türkçenin azınlık tarafından konuĢulduğunu ve Ġzmir‘de
Rumcanın hâkim olduğunu belirtir:
Ġzmir'de
yaĢayacaksan
Yunanca
bilmen
gerekiyordu. Türkler, Yahudiler, Katolikler herkes
Yunanca konuĢuyordu. Köyde çok Türk vardı;
onlardan çekinirdik. Ġzmir'de de çok Türk vardı; ama
onların birçoğu hizmetçi ya da uĢaktı. Ġzmir'de
farklıydılar. Eftalya beni okuma yazma, aritmetik
öğreneyim diye Ġzmir'in en iyi kız okullarından birine
yazdırmıĢtı. Ġlk yıl Kutsal Ruh'ta okudum. Bu okulun
Yunan
Mason
Locası
tarafından
desteklendiğini öğrenir öğrenmez annem, şeytanın
yoluna saparım korkusuyla, araya tanıdıklarını
koyarak beni bu okulda Meymaroğlu Sokağı‘ndaki
Merkez Okulu‘na aldırttı. (S.17-18)
Devlet dilinin Türkçe olması, fakat Ġzmir‘in kozmopolit olması nedeniyle
Fransızca, Ġtalyanca, Almanca, Ġngilizce ve Rusça‘nın yanında Rumcanın da
konuĢulduğu bilinir. Ticaret uğraĢmak isteyenlerin mutlaka bu dillere hakim
olmaları gerekirdi.
Eğitim, Yavuz Özmakas‘ın da belirttiği gibi, çoğunlukla Rumların
elindeydi. Ġncir, üzüm ve kayısı ticareti de onların elindeydi:
Dokuma fabrikaları Ġzmir sanayisinin temelini
oluĢturmaktaydı. Ġzmir'in varlık nedeni alıĢveriĢti.
BatılılaĢma, Ġzmir'de 19. yüzyılda egemen konumdaki
özel giriĢimlerle, araziler, kiĢilere ait inĢaatlar ve Batılı
kapitalistlere verilen imtiyazlar sonucunda ulaĢım
ağının geliĢmesiyle ilerledi. Küçük Asya Rumları için
çok önemli bir ticari merkez olan Ġzmir, eğitim
olanaklarının çokluğu ve düzeyi bakımından doğal
olarak bir hayli ileride bulunmaktaydı. Bu büyük Ege
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limanı ve onun çevresi, Anadolu'daki tüm ilkokulların
hemen hemen altıda birine sahipti ve okulların açık
olduğu dönemde bu düzeydeki tüm Öğrencilerin beĢte
birine eğitim veriyordu. Ortaöğretime gelince Ġzmir,
Küçük Asya'da bulunan bu düzeydeki okulların
yaklaĢık dörtte birine ve bölgenin tek lisesine sahipti.
(Koç Bilekli, Vali Rahmi Bey‘in Ġzmir Günleri, S.21)
Romanda, bölgelerin etnik ayrımının mahalle ve semt olarak
vurgulanması, fakirliğin ve zenginliğin ayrımı kadar açıktır, ilginç olan ise
Ermenilerin yaĢayıĢlarının Müslüman kadınlarından daha da muhafazakâr
olduğunun ifade edilmesidir:
Bizim sokağımız Türk Mahallesi'nin baĢındaydı.
Biraz ileride Rum mahalleleri ve boĢ alanlar vardı. Sol
taraftaki sokakta Yahudilerin, sağ taraftaki sokakta ise
Biberlerin, yani Ermenilerin mahalleleri vardı. Her
tarafları örtülü Ermeni kadınları orada oturuyorlardı.
Türk kadınlarından katbekat daha fazla çarĢafa
bürünüyorlardı. Bir de baĢlarına bizim kiliselerdeki
papazlarınki gibi dikdörtgen bir baĢörtü takıyorlardı.
Küçük Ermeni kızları sokakta oynamak için evlerinden
çıkmazlardı; sadece çok nadiren yetiĢkin kadınlar sokağa
çıkardı. Rum erkekleri Ģans esen bir tanesiyle
karĢılaĢtıklarında o güzel, tatlı bakıĢlara deli oluyorlardı.
Birçoğu sarıĢın, beyaz tenli ve mavi gözlüydü. Ne kadar
sarıĢın olurlarsa, anneleri, onları o kadar çok top kumaĢın
altına saklardı.(S.18)
Tüm romanda Ġzmir‘ e karĢı duyulan aitlik duygusu, toprağın verimliği
ile ifade edilmiĢ ve vatan olarak görülmesini güçlendirmiĢtir. Böylece asıl vatan
Yunanistan gurbete dönüĢmektedir:
Ġzmirliler için, her tarafı dağ taĢ olan Yunanistan
gurbet demekti. Nasıl güzel diyorlar ki, dağa taĢa?
Bir de onun için kan dökülüyor! Ama burası öyle mi?
Ne zengin yer burası! Tanrı'nın nimeti! Buranın her
karıĢ toprağı bereketli ve verimli. Denize kadar
uzanıyor üzüm bağları. Ürün vermeyen bir karıĢ
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toprağı bile yok. Zeytinler kocaman ve simsiyah,
buğdaylar desen tek bir tanesi bile küçük bir çocuğun
serçe parmağı kadar.(S.31-32)
Yazar, Ġzmirli kadınları etnik ayrım yapmaksızın bir genelleme ile
kategorize eder ve İzmirli kadınların güzelliğine değinir:
Ġzmirli bütün kadınların özellikleri aynıydı: hepsi
buğday tenliydi; c‘leri ve ç‘leri söylerken çıkardıkları
ahenkli, melodik sesleri, salına salına yürüyüĢleri,
siyah bukleleri ve cilveli siyah gözleri vardı.(S.79)
ve
Diğer hanımlardan çok daha beyaz tenli olabilirdi
ama, sonuçta o da bir Ġzmirliydi. Ġzmir, tütünü,
zeytinyağı, inciri ve becerikli ev hanımlarıyla
meĢhurdu. (S.85)
Bu konuda Melchior Tamm‘ın notlarından bu düĢünceyi destekleyici
satırlar okumak mümkündür. Ona göre
Çok seyahat eden bir arkadaĢım. "En güzel üzümü,
inciri ve kadını ancak Ġzmir'de görebilirsin." demiĢti:
Ģimdi anlıyorum ki, bunu çok haklı olarak söylemiĢ.
.(Gezginlerin Gözüyle Ġzmir. XX. Yüzyıl, Ġlhan Pınar,
Melchior Tamm; 36)
O dönemde sosyal yaĢamın en vazgeçilmez aktivitelerinden olan at
yarıĢları Ġzmir'in önde gelen Levanten ailelerinden olan Rees'ler tarafından
baĢlatılır. Kendileri uzun yıllar Buca‘da yaĢadıkları için, Bucalı olarak bilinirler.
ġirinyer ile Buca arasındaki bir alanda at yarıĢları düzenlemiĢlerdir. Bu
geleneğe daha sonra Türk aileleri de katılmıĢlar (bunların arasında Evliyazade
Refik Bey de vardır) ve Smyrna Races Club'ı (Ġzmir YarıĢ Kulübü)
kurmuĢlardır. (Koç Bilekli, Vali Rahmi Bey‘in Ġzmir Günleri, S.26)
Bu gelenek, Mara Meimaridi‘nin romanında da iĢlenir. Yaptığı evlilik ile
sosyal statü atlayan Katina, bu tür etkinliklere katılıp, Ġzmir‘in önde gelen
ailelerine kendini kabul ettirmeye çalıĢır:
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Her yıl 14 Kasımda, Buca'da at yarıĢları olurdu.
Burada Ġngiliz atları yarıĢırdı. Haftalar öncesinden
botlarını parlatır, at yarıĢlarının yapılacağı günler için
atlarını tımar ederlerdi. Ġsteyen herkes rahatlıkla bu
yarıĢlara katılabilirdi, yeter ki Sporting Club üyesi
olsundu. Konstantino da üyeydi.
Cennet parçası Buca, bisiklet yolu yapılmaya
baĢlanmıĢ olan Ģehrin üst kısmına yakın bir yerdi. O
gün hanımların da kendi aralarında, daha kısa mesafeli
ve daha yavaĢ olan at yarıĢları vardı. Ama bu yarıĢ
atları Katina'ya yağ tulumu gibi görünmüĢtü.
ġık giyimli, saçları yapılı, eldivenleriyle yüzlerini
örten ve enselerine kadar uzanan tüllü Ģapkalarıyla
yarıĢların ilk iki leydisini seyrediyordu. Bu kadınlar
hızda değil ama parfüm konusunda birbirleriyle
yarıĢıyorlardı. Hepsinin bir arada olduğu zaman
onlara baktığında çok güzel bir görüntü çıkıyordu
ortaya. (S.273)
Ġlk eĢinin öldürülmesinden sonra ticarete atılan Katina, elde kalan
tütünleri değerlendirir. Tesadüfen keĢfettiği gül kokulu sigarayı İzmirli markası
ile piyasaya sürer, kısıtlı olan pazarı yurtdıĢına açılarak büyütür. Ayrıca
kurtlanan incirleri değerlendirir, Ġncir reçeli ile Ġngiliz pazarında kendine yer
edinmeyi baĢarır ve kıvrak zekası ile zengin olur:
Ġki ay sonra, ilk parti Ġzmirli sigaralar piyasaya
çıkmıĢtı. Kafelerde, çay partilerinde, Kai' ye yapılan
gezilerde moda olmuĢtu. Kocasını, hem kadınların
hem de erkeklerin cebinde Ġzmirli olması gerektiğine
inandıran Kalliergi Hanım sayesinde olmuĢtu bütün
bunlar; sağ olsun. Ama en çok da erkekler sanki
metreslerini
ceplerinde
taĢıyorlarmıĢ
gibi
hissediyorlardı bu paketi taĢırken. Tütünü hoĢlarına
gitsin ya da gitmesin, yüksek sosyete tarafından rağbet
gördüğü için onlar da hayatlarından memnun
içiyorlardı. Birçoğu böylesi kokulu hır sigaraya
dönüĢen tütünün tohumunu bulmak için boĢu boĢuna
çırpınmıĢtı. Bu tütün özellikle de bu koku eklenmiĢ
haliyle mutlaka tazeyken içilmeliydi, Gelgelelim
Ġzmir piyasası küçüktü ve İzmirli paketleri birbirinin
üstüne tavana kadar yığılıydı; bunların en kısa
zamanda tüketilmeleri gerekiyordu.(S.348)
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Mübadele öncesi dönemin sıkıntılarından olağanüstü güçleri sayesinde
haberdar olan Katina, artık Yeni Türkiye‘de barınamayacağı anlayıp vatanı
olarak gördüğü Ġzmir‘i terk etmek zorunda kalır. Yeni Türkiye‘nin kurulmasıyla
eski dönemin kapandığını bilir, yeni dönemin de ne getireceğini bilemediği için,
öngörüleri sayesinde malvarlığının çoğunu yanına alarak Yunanistan‘a kaçar:
Bir sonraki kıĢ, gurbetteki ilk eĢimle evlenmiĢtim
bile. Ondan, çuvalla param olduğunu saklamıĢtım. O
paralarla, kim hoĢuma gidiyorsa onu kendime eĢ
olarak satın alabilirdim. Ama fukara dulu oynamak
hoĢuma gidiyordu. Bu seferki eĢim has bir Rum
olduğu için memlekete, Ġzmir'e benimle beraber
gidemiyordu. Bizi ne bilir ne tanır ne de arkamızda
bıraktığımız geçmiĢimizi sorardı. On yaĢında bir oğlu
olan yirmi yedi yaĢında, İzmir felaketinden kaçmıĢ bir
kadınla evlenmiĢti. Atina'da, emzik gibi herkesin
dilindeydi İzmir felaketi kelimeleri. Birçoğu, Ġzmir‘i
bu felaketle tanımıĢtı.(S.360)
Sevdiklerini Ġzmir‘de bırakmak zorunda kalan Katina kırgın, kızgın ve
öfkelidir. Emeğini, kanını, toprağını bırakıp yabancı olarak kalacağı
Yunanistan‘a gitmek zorunda kalmıĢtır. Kırgınlığını ve öfkesini Ġzmir‘e
yöneltir:
Buraya gelen Ġzmirli‘ler de, Ġzmir‘i övüp
duruyorlar. ġimdi iyi Ġzmir. Ağlıyorlar Ġzmir için.
―Oyumuz vardı, Ģuyumuz vardı, liralarla dolu gaz
tenekelerimiz vardı. ―Oradayken de Ġzmir‘e
küfrederlerdi. Türkleri, Yahudileri istemezler,
Fransızlara, komĢularına, yok ona, yok buna
dayanamazlardı. ġerefsiz Ġzmir.
Benim Attari Ana‘mı, Spiro‘mu, Konstantino‘mu,
Siryo‘mu, hayatımdaki güzellikleri aldın benden. Aç
gözlünün tekiydin sen Ġzmir. Durmadan sana kan ve
can vermemi istiyorsun.
Aman be, Ġzmir‘e de, iyiliklerine de!
Allah var!(S.361-362)
Yazar Mara Meimaridi, güçlü kadın tiplemeleriyle 19. ve 20. yy
Ġzmir‘inde çok renkli ve çok kültürlü yaĢamı aktarmaya çalıĢmıĢtır. Romanında
Ġzmir‘i anlatırken özellikle cinselliğe, doğuya has ritüellere, farklı dinlere ve
etnik kökenlere ait insanları anlatır. Ġzmirli kadınları anlatırken entrika, nefret,
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aĢk, büyü, iktidar kavramlarına değinir ve ataerkil egemen toplumda kadınların
bu sisteme karĢı gelmelerini anlatır. Bu direnmeler ve karĢı gelmeler, erkeklere
istediklerini olağanüstü güçlerle ve büyülerle yaptırmaları, bu anlamda
kadınların asıl güçleri ellerinde bulunduranlar olarak anlatılmalarına yol
açmıĢtır.
―Ġzmir Büyücüleri‖ romanı o döneme ait yemek kültürünü, cemiyet
hayatına ait bilgileri, yaĢam, giyim kuĢam ve adap kurallarını aktarır. Yazar,
Ġzmir‘in semt ve mahallelerini tasvir eder. Ġzmir ve Türkiye‘den kopamayan,
eski günlerini ve zamanını hasretle anımsayan Katina‘dan yola çıkarak Ġzmir‘in
ne kadar önemli olduğunu görmek mümkündür. Romanın edebi ağırlığı olmasa
da, çevirileri ve basım sayıları göz önünde bulundurulduğunda bu konunun hala
ne kadar canlı ve ilgi çekici olduğunu çıkarmak mümkündür.
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BĠYOLOJĠK SĠLAHLAR1
Emine Firdevs YILDIRIM
J. Alb. Dr. Ercan SEYHAN
ÖZET
Biyolojik silahlar canlıların canlılar kullanılarak kısa zamanda zarara
uğratılması ya da öldürülmesidir. Uzun bir geçmiĢi olan biyolojik silahların en
ilkelinden en karmaĢığına kadar hepsinin temel amacı halkta panik yaratmaktır.
Biyolojik silahlar insanoğlunun sağlığı ve varlığı için büyük tehlike arz
etmektedir.
Bu derleme ile amacımız biyolojik silahlar konusunda toplumsal
farkındalık yaratmaktır.
Anahtar Kelimeler: Biyolojik Silahlar, Ġnsan Sağlığı, Halkta Panik
Yaratmak.

BIOLOGICAL WEAPONS
ABSTRACT
Biologic weapons are made of living organisms to harm or kill people in
a short period of time. They have been used since ancient times. The main goal
of the biological weapon is to create panic in the public. Biological weapons
are a threat to the health of all humans. The objective of this literature review is
to create community awareness on this subject.
Keywords: biological weapons, human health, creating panic in the
public.
1.GĠRĠġ
Canlılar üzerinde zararlı etkiler bırakmak amacıyla bakteri, virüs, mantar
vb. ajanların kullanımına biyolojik silah denir. Bu ajanlar içerisinde en çok
patojenik mikroorganizmalar yani canlılar üzerinde hastalığa sebep olan bakteri,
mantar, virüs, protozoa ve vb. canlılar ile bu canlılardan elde edilen ya da
üretilen zehirli maddeler diğer bir adıyla toksinler kullanılır. Bu ajanların temel
amacı canlıların büyüme, geliĢme, üreme gibi sahip olduğu tüm canlılık
1
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faaliyetlerinin biyolojik süreçlerini düzenleyen biyokimyasal bileĢenleri olarak
tanımlanan biyoregülatörlerin yapısını bozmak, geriye dönüĢümsüz zararlar
vermek ve nihayetinde iĢlevsel olarak biyoregületörleri yetersiz kılmak ve bloke
etmektir.
Biyolojik silahların temel amacı insanlarda panik, korku ve kargaĢa
ortamı oluĢturmak, tedavisi üreticileri dıĢında bilinmeyen, ilaçları yine
üreticileri haricinde bulunmayan ölümcül hastalıklar yayarak kitlesel ölümlere
yol açmaktır. Ayrıca Biyolojik silah kavramı son zamanların popüler konuları
arasında yer almasına karĢın tarihi çok eskidir. M.Ö. 300‘lü yıllarda içme
sularına hayvan leĢlerinin atılmasıyla ve M.Ö. 600‘lü yıllarda hastalıklı çavdar
tanelerinin su kaynaklarına karıĢtırılmasıyla elde edilen biyolojik
silahlar(Hancı, 2001, s.330-2) günümüze kadar kat ettiği yolda pozitif
bilimlerde ki geliĢmelerin de etkisiyle hızlı geliĢmeler göstermiĢtir ve
göstermektedir. (Özkaya, 2010,s.1-6)
Kimyasal, biyolojik radyolojik, nükleer ve patlayıcı silahlar içinde
biyolojik silahlar en tehlikeli gruptur çünkü uygun ortam koĢullarında
kullanıldıkça hızla çoğalırlar, kullanılan alanların temizlenmesi yüksek
maliyettedir ve biyolojik silah kullanımının tespiti zordur.
2. BĠYOLOJĠK SAVAġ AJANLARININ KATEGORĠLERĠ
Biyolojik silahların sınıflandırılmasında farklı ölçekler baz
alınmaktadır.(Ronald, 2002, s.299-315) Biyolojik silahlar kaynağına, hedefine
ve kullanım Ģekline göre farklı sınıflandırılabilir. Biz bu çalıĢmamızda biyolojik
silahları üç kategoride inceleyeceğiz.(Bkz. Tablo 1)

2.1. PATOJENLER
Bugün patojen olduğu kabul edilen binlerce organizma ve madde vardır.
Bunların bir kısmı kolay tedavi edilebilir, bir kısmı tedavi edilebilir bir diğer
kısmı ise tedavi edilememektedir. Unutmamak gerekir ki bugün bilinen bir
tedavisi olmayan AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsü de antiviral krem ile
tedavi edilebilen uçuğa sebep olan herpes simpleks virüs de birer patojendir.
(Gregory, 2003,s.84-122) AraĢtırma sonuçları gösteriyor ki anthrax (Ģarbon),
çiçek (smallpox), veba (plague), ebola gibi pek çok patojen kaynaklı hastalık
biyolojik silah olarak kullanılabilir. (Jiri, 2006, s.11)
2.2. TOKSĠNLER
Canlılar tarafından üretilebildiği gibi yapay olarak da üretilebilmektedir.
Bu nokta da toksinleri organik ve inorganik olarak sınıflandırmak kimyasal
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silahlar ile biyolojik silahların ortak elemanı olan inorganik toksinlerin kimyasal
silahlar sınıfına daha uygun olduğunu göstermektedir. (Slavko, 2005, s.205-11),
2.3. BĠYOREGÜLATÖRLER
Canlılarda doğal olarak meydana gelen biyokimyasal bileĢiklerdir ve
biyolojik silahların yeni üyesi olarak sayılan biyoregülatörlerde de durum
patojenler ile toksinler arasında ki iliĢki gibi çok yönlü ve iç içedir. (Cole, 1997,
s.289)
PATOJENĠK

TOKSĠNLER

BĠYOREGÜLATÖRLER

Anthrax (Ģarbon)

Ricin

Erdorfinler (α, β, δ)

Smallpox (çiçek)

Abrin

Neurokinin

Plague (veba)

Viscumin

Vasopressin

Ebola

Volkensin

Bombesin

Tularemi

Modeccin

Nörotensin

Botulism

Conotoksin

Somatostatin

Kolera

Verotoksin

Enkephalin (Leu ve Met)

Difteri

Mikrocystins

Angiotensin (I, II, III )

Bruselloz

Tetanus Toksin

Endothelin (ET-1, ET-2, ET-3)

Query Fever (Q AteĢi)

Enterotoksin

Bradykinin (Kinin-9, Kallidin)

Glanders ve Melioidosis

Mycotoksin

Dynorphin

Salmonella

3. BĠYOLOJĠ SALDIRI HEDEFLERĠ
Biyolojik saldırılarda hedef sivil halktır ve amaç minimum masrafla
maksimum zarar meydana getirmektir. Ayrıca çok sayıda insanı kitlesel olarak
etkileyebilecek ve kullandıkça çoğalabilecek sistemi oluĢturmaktır. BirleĢmiĢ
Milletlerin verilerine göre 1km2‘lik bir alanda kullanılabilecek silah türleri ve
maliyetleri Ģöyledir; konvansiyonel silah 2000$, nükleer silah 800$, kimyasal
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silah 600$ ve biyolojik silah 1$‘dır. (The National Academics and the U.S.
Department of Homeland Security, 2004, s.1-6) 2014 yılı verilerine göre açlık
sınırı 1,5$ / gün olarak hesaplanmıĢ olup 1 km2‘lik bir alanın biyolojik silahlarla
kirletilmesi bir insanın 1 günlük yemek masrafından daha ucuzdur. Öte yandan
bu kadar ucuza elde edilebilen biyolojik silahların kullanıldığı alanların
temizlenmesi zor, zaman alıcı ve yüksek maliyetlidir. Özellikle ekolojik
sistemde açtıkları zararın giderilmesi ve toprağın temizlenmesi uzun yıllar
sürebilmektedir.
4. BĠYOLOJĠK AJANLARIN KARAKTERĠSTĠK ÖZELLĠKLERĠ
BulaĢma: Biyolojik ajanlar insandan insana hapĢırma, öksürme gibi hava
yoluyla, inhalasyonla, deriden temas yoluyla, vücut sıvılarıyla ve vücut
açıklıklarından, yaralardan ayrıca biyolojik ajanların kirlettiği yiyecek ve
içeceklerin tüketimiyle bulaĢma imkânı bulur.
Ġnkübasyon: Biyolojik silahların inkübasyon süresi kullanılan ajanın
cinsine göre değiĢmekle birlikte patojenler için 1-12 gün arasında değiĢen
ortama bir periyottan söz edebiliriz. Toksinlerin inkübasyon süresi genel olarak
daha kısadır ve saatlerle ifade edilir. Biyoregülatörlerde ise durum patojenlere
yakındır. Yapısal ve iĢlevsel olarak zarar gören biyoregülatörler vücut tamir
mekanizması kullanarak onarılmaya çalıĢır ama artan biyoregülatör hatası
durumunda tamir mekanizması yetersiz kalır.
Öldürücülük: Biyolojik silahların öldürücülüğü kullanılan silaha ve ajana
özgü olmakla beraber bazılarında ilk amaç hızlı öldürücülüktür. Bazılarında ise
daha stratejik bir yöntem olarak hedef kitlenin biyolojik ajanlar vasıtasıyla
hastalıkla tanıĢtırılması ve doğal süreçte hastalık belirtileri ortaya çıkmazdan,
kitle hastalığını bilmezden evvel hastalığın taĢıyıcılığını yaptırmak ve salgın
oluĢturmak gibi baĢka bir müdahaleye gerek kalmaksızın gün be gün hastalanan
ve ölen insan sayısını arttırmak amaçlanır.
Sendromlar: Biyolojik ajanların insanda yol açtığı tek ve belirgin bir
klinik sendrom yoktur. Kusma, yüksek ateĢ, nefes darlığı, nezle, yorgunluk, baĢ
dönmesi, kas ve eklem ağrısı, öksürük, ishal, ödem, deri döküntüsü, deride içi
iltihap dolu kabarcıklar vb. belirtiler çoğunda ortaktır. Sinir sistemi, immün
sistem ve solunum sistemi ajanların bloke etmeyi hedeflediği sistemlerin
baĢlıcalarıdır. (Department of Health and Human Services, 2003) Bu
sendromlar çok basit hastalıklarda da görülebildiği gibi kaynağı ne olursa olsun
patojenlerin büyük bir kısmında sendromların ortak olması dolayısıyla
hastalığın ve patojenin tanısı için detaylı analizler gereklidir.
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5. BĠYOLOJĠK AJANLARIN DAĞITIM ġEKLĠ
Biyolojik ajanlar farklı yollarla yayılıp canlılar üzerinde etki gösterirler.
Bu dağılım Ģekillerinden en çok bilinen ve kullanılanları Ģöyledir; suya ve
yiyeceklere karıĢtırılarak, aerosol formda hava yoluyla, insanlar aracılığıyla,
tekstil ürünleriyle, enfekte hayvanlarla ve böceklerle, fiziksel olarak posta vb.
yoluyla taĢınır, dağılır ve hedefi etkilerler. Biyolojik silahlar hem konvansiyonel
silahlar ile hem de kimyasal, radyoaktif ve nükleer silahlar ile
karĢılaĢtırıldığında taĢınması, paketlenmesi ve en önemlisi eldesi kolay ve
ucuzdur. (Bkz. Resim 1)

6. SONUÇ
17 Haziran 1925'te Cenevre'de imzalanan ve 8 ġubat 1928'de yürürlüğe
giren Cenevre protokolünde biyolojik ve kimyasal silahların kullanımı
yasaklanmıĢtır. Protokolün aydınlatmadığı noktaları ve boĢlukları gidermek
üzere 1972‘de Rusya, Ġngiltere ve Amerika depozitörlüğünde aralarında bugün
Suriye ve Mısır‘ın da bulunduğu 170 ülke Biyolojik ve Toksin Silahlarının
GeliĢtirilmesi, Üretimi, Depolanması ve Ġmhası konvansiyonu imzalamıĢtır.
Yüksek yaptırımlar, cezalar ve caydırıcı politikalar uygulanarak bugün elinde
biyolojik silah bulundurduğunu açıklayan ülkelerin imhaya ikna edilmesi, sivil
halkın bu silahların kullanımından doğabilecek zararlar konusunda gerek sosyal
medya gerek yazılı ve görsel medya aracılığı ile farkındalığının artırılması
gerekmektedir. Biyolojik silah kullanımının iki ucu keskin bıçak olduğu hem
kullanan ülkeye hem de kullanıldığı ülkeye büyük zararlar doğurabileceği
gerçeği unutulmamalıdır. Ayrıca biyolojik silah kullanımına göz yuman
ülkelerin de olası bir kullanımda paylarına düĢen zararı göğüslemeye hazır
olmalıdır.

185

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2014

KAYNAKLAR
1.

Hamit H, Çağlar Ö, Arif B, AyĢim T. Biyolojik Silahlar: Etkileri, Korunma
Yöntemleri. Sted. 2001; 10(9):330-2

2.

Serdar Ö. Biyolojik silahlar ve SavaĢlarda Kullanımı. Ege Üni. Tıp Fak.
Halk Sağ.AD Bitirme Tezi. 2010:1-6

3.

Lajos R. A Proposal for the Classification of Biological Weapons Sensu
Lato. Theory Biosci. 2014 (EPub);1-6

4.

Ronald AG, et all. Bacterial Pathogens as Biological Weapons and Agents
of Bioterrorism. Am J Med Sci. 2002;323(6):299–315

5.

Gregory K. Pathogens as Weapons The International Security Implications
of Biological Warfare. International Security. 2003; 28(3):84-122

6.

Jiri P. Ladislav S. Protein Biotoxins of Military Significance. Cta Medica.
2006; 49(1):3-11

7.

Slavko B. The Toxikology of Bioregulators as Potential agents of
Bioterrorism. Arh. Hig Rada Toksikol. 2005; (56):205-11

8.

Cole LA. The Eleventh Plague: The Politics of Biological and Chemical
Warfare. W.H.Freeman and Company,1997:289

9.

The National Academics and the U.S. Department of Homeland Security.
Biological Attack: Human Pathogens, Biotoxins, and Agricultural Threats.
News & Terrorism: Communication in a Crisis. 2004:1-6

10. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control
and Prevention. Anthrax: What You need to Know. 2003
11. http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/plague/cheob6x4.htm(EriĢim10.10.2014)
12. http://www.zipheal.com/cholera/major-causes-of-cholera/1853
10.10.2014)

(EriĢim

13. Fort Leonard Wood MO: US Army Chemical School. Army Field Manual.
Potential Military Chemical/Biological Agents and Compound. 2005. IV21.
14. James TE. The Making of a Pandemic: Bubonic Plague in the 14th
Century. The Journal of Lancaster General Hospital. 2009; 4(1):10-7
15. http://www.nti.org/treaties-and-regimes/convention-prohibitiondevelopment-production-and-stockpiling-bacteriological-biological-andtoxin-weapons-btwc/ (EriĢim 11.10.2014)

186

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2014

SAFĠYE HÜSEYĠN ELBĠ
Melek ÇELĠK*
ÖZET
Safiye Hüseyin Elbi‘nin hayatını anlamak ve öğrenmek türk hemĢireleri
ve hemĢirelik mesleği açısından çok önemli olduğunu düĢünüyorum. Türk
hemĢireliğinin baĢlangıcını, tarihsel geliĢimini bilmek modern hemĢirelikte
ilerlememiz için yol gösterici bir ıĢık olacaktır. Dr.Besim Ömer PaĢa ve Safiye
Hüseyin Elbi imkânsız bir ortamda zor bir zamanda imkânsızlıklar içinde zor
olanı baĢarmıĢlardır. Balkan harbi ve Çanakkale savaĢları hemĢirelik açısından
önemli bir adım olmuĢtur. GeçmiĢini bilmeyenler gelecekte ilerleyemezler.
Anahtar kelimeler: Safiye Hüseyin Elbi, Çanakkale kadınları,hemĢirelik
tarihi

SAFĠYE HÜSEYĠN ELBĠ
ABSTRACT
I blieve that understanding and learning Safiye Hüseyin Elbi‘s life is
crucial for Turkısh nurses and the nursing profession. Knowing the historical
development of the beginning of Turkish nursing, will be a guiding light for
our progress in modern nursing. Dr. Besim Ömer PaĢa and Safiye Hüseyin Elbi
achieved the impossible in a difficult time in a difficult environment.. The
Balkan war and the Çanakkale (Dardanalles) War were important steps in
terms of nursing. Those who don‘t now their past. cannot proceed in the future,
Keywords: Safiye Hüseyin Elbi, Çanakkale women, nursing history
GĠRĠġ
Safiye Hüseyin Elbi? Bu ismi hocamdan ilk duyduğumda ki
Kastamonu‘da yapılacak olan 5. Ulusal Tıp Günlerinde bu kiĢinin hayatını
anlatmamı istemiĢti. Bana hiçbirĢey ifade etmiyordu. Etmelimiydi? Etrafımdaki
diğer hemĢire arkadaĢlara sorduğumda onlarda aynı tepkiyi verdiler. Biz bu ismi
hiç duymamıĢtık. Ġnternetin baĢına geçip kısa bir aramadan sonra bu ismin ilk
Türk hemĢirelerinden biri olduğunu öğrendiğimde yaĢadığım utancı kelimelerle
anlatmam mümkün değil.

*

HemĢire, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Email:melekgencbay@hotmail.com
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ġöyle bir düĢündüm. Sağlık meslek lisesi ve üniversite yıllarında acaba
ben bu ismi duymuĢtum ve unutmuĢmuydum. Hayır duymamıĢtım. Ben
Florence Nightingale ve Rahibe Teresa‘ yı biliyordum ama ilk Türk
hemĢiresinin adını ve Türk hemĢireliğinin tarihini bilmiyordum. Okulda
öğretmemiĢlerdi. Yine de kendimden utanmalıydım. Bu kadar öğrencilik ve
hemĢirelik hayatımda ilk Türk hemĢiresini ve hemĢirelik tarihini merak etmeli
ve araĢtırmalıydım.

Resim 1: Safiye Hüseyin Elbi

HAYATI
Safiye Hüseyin Elbi 1881-1964 yılları arasında yaĢamıĢtır.Ġngiliz Deniz
AtaĢemiz Ahmet Hüseyin Bey‘in kızıdır.Babasının görevi nedeniyle öğrenimini
Avrupa‘da yapmıĢ ve Ġngilizce, almanca ve fransızca bilmektedir.(1)
Safiye Hüseyin Elbi kendi kalemiyle yazdığı hayat hikayesinde çocukluk
anılarını çok güzel bir dille ifade etmiĢtir;
―Çocuk iken oturma odamızda Florance Nightingale‘in resmi duvarda
asılı dururdu.Pederim Nightingale‘den sık sık bahseder ve onun elini öptüğünü
söylerdi.Büyük pederim onu Kırım‘a götüren geminin süvarisi imiĢ.
Çocuk,büyüklerinden gördüğünü taklit eder.Hastaya Ģefkati,merhameti
ailemde görerek büyümüĢtüm.Florence Nightingale‘in resminin karĢısına
geçer,takdirle,hayranlıkla bakar,insanlığın o yüksekmertebesine ulaĢabilmenin
ne büyük bir saadet olduğunu düĢünürdüm.
Pederim tahsilime biraz itina etmiĢti. Kendisi Bahriye‘nin Makine
Sermühendisi, Bahriye Fabrikalar Müdürü vb vazifelerde bulunmuĢ ve
Ġngiltere‘de Ġnstution of Mechanical Engineeres‘in yegâne Türk azası idi ve her
sene akdolunan kongrelerine iĢtirak ederdi. Çocuk iken büyüyüp çarĢaf
giydiğim zaman dünyayı görmekten mahrum olurum diye kongreye gittiği
zaman benide iki sene üst üste beraberinde götürdü. Müzeleri ve sergileri
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gösterdi.Bir seferinde Londrada‘ki sefaret erkanı pederimi ziyarete otele
gelmiĢlerdi.Neden konuĢtuklarının farkında değilim.Peder beni imtihan
etmelerini teklif etti.BaĢkatip Ġngilizce,MüsteĢar bey Fransızca,bir baĢaka bey
de Türkçe yazı yazdırdılar.Ertesi gün BaĢkatip Bey pedere bir gazete
gönderiyor.Ġçinde ―Harika Türk Kızı‖diye bir makale yazılı.Gazetenin muharriri
o akĢam otelde imiĢ bizim imtihanı takip etmiĢ ve gazetesine yazmıĢ.‖
Trablusgarp(1911)ve Balkan Harbinde (1912-1913) yaralı birçok asker
tedavi göremediği için Ģehit olmuĢtur ve ülke sağlık açısından zor durumdadır.
Doktorlar tek baĢına yaralı askerlere ve o dönemde baĢ gösteren salgın
hastalıklara yetiĢemiyorlardı.1907 yılında Dr Besim Ömer PaĢa(Akalın-18621940) Londrada‘ki Kızılhaç Kongresine katılmıĢtır. Ve burada Florence
Nigtingale ile tanıĢıp hemĢirelik hakkında kendisinden bilgi alır. Daha sonra
1911 yılında Dr Besim Ömer PaĢa ve Dr Nihat Bey(Berger) Amerikada‘ki bir
sağlık kongresine katılırlar ve hemĢireliğin doktorluktan ayrı bir meslek olarak
yapıldığını görürler ve hemĢireliğin çeĢitli dallara ayrılmıĢ olduğunu
öğrenmiĢlerdir. Dr Besim Ömer PaĢa yurda döndükten sonra Hilal-i
Ahmer(Kızılay)Cemiyetine hemĢirelik ve hemĢireliğin önemi hakkında detaylı
bilgiler verir. Cemiyetin hasta bakıcılık ve hemĢirelik konusunda çalıĢmalar ve
hazırlıklar yapılmasını sağlar. Ayrıca ödenek çıkartırır. Cemiyet Bursa ve
Kadırga hastanesinde kurslar düzenler(1912).Hilal-i Ahmer Cemiyeti ilk
kongresini 20 Mart 1912 tarihinde Sultan Mahmut‘un türbesi civarındaki
konakta 30 kiĢi ile beraber bunların12 si kadın olmak üzere yapmıĢtır.1912 yılı
Türk hemĢireliğinin baĢlangıcı sayılır.(3)

Resim 2: Ġlk Türk HemĢireleri
1913 yılında Dr Besim Ömer PaĢa‘nın açtığı hemĢirelik kursuna Safiye
Hüseyin (Elbi),Kerime Salahar, Münire Ġsmail ve o dönemin ileri gelen,
tanınmıĢ ailelerin kızları ve eĢleri katılmıĢtır. Kursu bitirenlere Veliaht Yusuf
Ġzzettin Efendi belegelerini vermiĢtirSafiye Hüseyin, Kerime Salahar ve Münire
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Ġsmail Balkan Harbinde beraber çalıĢmıĢlardır. Ve isimleri ġefkat HemĢireleri
olarak geçmiĢtir.(4)
1912-1913 yıllarında Safiye Hüseyin Elbive kardeĢi Nesime Ahmet
(Dölen) Hanım (1894-1976)Balkan savaĢı sırasında Ġngiliz doktorların görev
yaptığı Ġstanbul Asari Atika Müzesi Hastanesinde görev yapmıĢlardır. Balkan
Harbi sırasında Ġngiliz Kızılhaç‘ına tesis edilen Sanayi-i Nefise Mektebinde
çalıĢtı.Bu hastanedeki görevi hemĢirelikten çok birçok dil bilmesinden dolayı
tercümanlıktı.Galata Hilal-i Ahmer Hastanesinde baĢhemĢire,Bezm-i Alem
Sultanisinde (Hilal-i Ahmer) hemĢire,Asile Luks Puvres(Hilal-i Ahmer)
hastanelerinde hemĢire olarak görev almıĢtır.(5)
Dr Besim Ömer PaĢa tarafından ReĢit PaĢa Hasatane gemisinde gönüllü
olarak çalıĢması istenir. Safiye Hüseyin Elbi Ģu anlamlı sözleri söyleyerek
cevap verir;
―Besim Ömer PaĢam, yiğitlerimizin yarasını sarmak gibi bir ulvi görevi
yerine getirme saadetini tecrübe etmeme izin veriniz. ĠyileĢtirdiğim her yara
benim için küçük bir madalya olacak. Bu hizmete koĢarken hiçbir ödül
beklemediğimi açık ve kesin bir dille ifade etmek isterim. Görevimiz efendim…
Görevden de hangi Ģartlar altında olursa olsun kaçmam. Kaçamam. Canlarını
sakınmayan bunca yiğidin yarasını sarmak için gitmekten ben neden imtina
edeyim?Yolumuzda denizaltılar olsa bile.Ne fark eder? Ne gam ki Besim Ömer
PaĢam?..ġunu iyi biliniz paĢam,içime doğmaktadır ki,Rabbim bizi bu
görevimizin aciliyetinden,öneminden dolayı inĢallah koruyacak ve
esirgeyecektir.Gözetecektir.Oraya sağsalim gideceğiz ve yaralılarımızı alıp
Ġstanbul‘asağsalim döneceğiz..‖(6)
Çanakkale savaĢı baĢladığında birçok vapur hastane gemisine
dönüĢtürülür. Hastane gemileri AkbaĢ veya Kilya hastanesinden yaralılar alınıp
Ġstanbul Hastanesine, Hilal-i Ahmer ve Vatan hastanelerine yaralı sevkeder.
ReĢit PaĢa da hastane gemisi yapıla vapurlardandır. Bu gemi aldığı asker, silah
ve mühimmatı Çanakkale‘ye götürmektedir. Çanakkale‘den aldığı ağır yaralıları
Ġstanbul‘a getirmektedir. Safiye Hüseyin Elbi bu hastane gemisinin
baĢhemĢiresiydi.
Çanakkale Müstahkem Mevki Mayın Grup Komutanı BinbaĢı Nazmi Bey
günlüğünde ReĢit PaĢa vapuru hakkında Ģöyle diyordu;
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Resim 3: ReĢit PaĢa Hastane Vapuru
―27 Nisan 1915
ReĢit PaĢa vapuru Ġstanbul‘dan asker yüklü olarak gelir.Nara Burnunda
durduğu sırada düĢman ateĢine maruz kalmıĢ ve yanındaki Üsküdar vapuru
5dakika içinde batmıĢtır.Bir çarkçı ve iki er Ģehit olmuĢtur.Diğerlerinde hamd
olsun bir zarar olmamıĢtır.‖(7)
Bu geminin içinde Safiye Hüseyin Elbi‘de vardır.o döneme göre
verilebilecek en zor kararı veren Safiye Hüseyin Elbi aslında Türk kadının
azmini ve gücünü göstermiĢtir.Türk kadınları bu savaĢta askerlerimizle beraber
ön cephelerde yer almıĢtır ve KurtuluĢ savaĢında birçok hemĢire ve türk kadını
da Ģehit olmuĢtur.
Çanakkale‘ye varan Safiye Hüseyin Elbi ReĢit PaĢa hastane gemisine
yaralı asker nakli yapılana kadar Çanakkale‘de Maydos hastanesinde
çalıĢmıĢtır. Safiye Hüseyin Elbi‘nin ağzından Maydos;
―Maydos‘a(Ecebat) gittim.Sonra Anafartalar‘a doğru ilerledik.tepemize
iki düĢman tayyaresi peydahlandı.Bize adım attırmıyorlar,mütemadiyen
bombaları yağdırıyorlardı.Üç saat yürümüĢ,fena halde yorulmuĢtuk.Ölüm
muhakkaktı.Tayyareler adamakıllı alçalıp bizi bombardıman etmeye baĢlayınca
gözümün iliĢtiği bir sıçan deliğine girdik.Üzerimizde epey dolaĢtıktan sonra
gittiler.Bizde karargaha geldik.Tepeden düĢman donanması çanak gibi
görünüyor.O zaman geçirdiğim bütün tehlikeleri unuttum.Bir kadın için iĢte bu
görülebilmesine ihtimal olmayan bir manzara idi…‖(8)
Safiye Hüseyin Elbi‘nin hayatını incelediğimizde, röportajlarına
baktığımızda iki olaydan çok etkilendiğini görürüz.Birincisi Bekir ÇavuĢ,
ikinciside bir Ġngiliz erinin yaralanıp ReĢit PaĢa hastanesine getirilmesidir.
―Herkes son anlarında hep ―anne‖ diye sayıkladı.Ġster Ġngiliz, ister
Fransız,isterse Alman,Türk olsun hepsi ―anne‖diye canverdiler,der…‖O arada
bir Ġngiliz gencinden bahseder.O Ġngiliz genci gözlerini kaybetmiĢtir.
Aldığıyaralar sebebiyle de çok yaĢamayacağı bellidir.Safiye Hüseyin onu teselli
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eder: Dayanması gerektiğini,niĢanlısına er yada geç kavuĢacağını söyler.
Yalnızca bu Ġngiliz erinin niĢanlısının ismini sayıklayarak can verdiğini belirtir.
Bir gün yaralanan Bekir ÇavuĢu vapura getirirler.Bekir ÇavuĢun ayağı
kesilir.Daha sonra Alman hemĢirelerden birisi Safiye Hüseyin‘in yanına
gelir.telaĢ içinde Ģöyle der.
-Hani ayağını kestiğimiz yaralı yok mu?
-Bekir ÇavuĢ mu?
-Evet.
-Ne oldu peki?
-Kendisine bir hal oldu hemĢire.Tek bacağı ile odanın içinde dolaĢmak
istiyor.
Bundan sonrasını Safiye Hüseyin Ģöyle anlatıyor:
―-Hemen koĢtum.Bekir ÇavuĢ yarasından kanlar aka aka ayağa
kalkmıĢtı.Bileğinden tuttum.MüthiĢ bir ateĢi vardı.
-Aman Bekir ÇavuĢ!Ne yapıyorsun bu hal ile ayağa kalkılır mı?dedim.
Bekir ÇavuĢ ise kendini kaybetmiĢ bir halde idi:
-Elbette kalkılır!dedi.Sen ne diyorsun!Emir geldi.Emri yerine getirmek
lazım! Tabi kalkacağım!..
Sabaha karĢı Bekir ÇavuĢ kollarımızın arasında dünyaya gözlerini
büsbütün kapadı. Bu adamcağız, son dakikasına kadar kumandanının emrini
kendine verilen vatan vazifesini yapmaktan baĢka bir Ģey düĢünmüyordu.Son
dakikasında bile ne annesini ne de sevdiğini düĢünüyordu.Kansız dudaklarından
çıkan son cümleler;
―Emrini yapamadım.‖oldu.Fakat ben Ģuna kani idim ki,Bekir ÇavuĢ
vazifesini en güzel Ģekilde yapmıĢ idi.‖(9)
NĠġANLARI
-Ġngiliz Coronction Modal
-Ġngiliz Kızılhaç Madalyası
-Alman Kızılhaç Madalyası
-Hilal-i Ahmer Madalyası ġefkat NiĢanı 2.Rütbe
-Harb-i Umumi Madalyası
-Florence Nigtingale NiĢanı
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-Japonya Kızılhaç NiĢanı 1. Rütbe
-Fransız Kızılhaç Madalyası
ÇALIġTIĞI ALANLAR
-Himaye-i Eftal Cemiyeti(Ġdare heyeti,Kurum müfettiĢi)
-1920 Hilal-i Ahzar ilk kadın aza
-1925 Kızılay HemĢire Okulu(Fransızca dersi)
-1927 Verem SavaĢ Derneğinin tekrar faaliyete geçmesi
Saltanat döneminde Almanya ve Ġsviçre milletlerarası kongresine
katılmıĢtır. Cumhuriyet döneminde birçok konferanslar vermiĢtir ve kongrelere
katılmıĢtır.
83 yaĢında, 1964 Temmuzunda yine çok sevdiği hemĢirelerin kollarında
hayata gözlerini yummuĢtur.
SONUÇ
Bu hayat hikâyesini araĢtırıp inceledikten sonra ilk Türk hemĢiresi
olmasından ziyade cesareti – azmi ve dik duruĢu beni çok etkiledi. Saltanat
döneminde bir kadının erkeklerle beraber çalıĢması akla gelebilecek bir Ģey
değildi. Bence Safiye Hüseyin Elbi kadın özgürlük hareketinin baĢlangıç
hareketinin baĢlangıç ateĢini yakmıĢtır. Zaman, Ģartlar yer ve mekan
düĢünülürse kazandığı baĢarıların hiç de kolay olmadığı görülmektedir. Safiye
Hüseyin Elbi her röportajında martılara olan sevgisinden bahsederdi. Martılar
beyaz, beyaz renk ise özgürlüktür. Bu serüven Türkiye Cumhuriyetinin yaĢadığı
bunalımlı günleri büyük bir azim ve kararlılık içinde aĢmasına katkı yapan
vatanperverlerin varlığı ve mücadelesi sonucu kazanıldığının düĢündürmesi
bakımından da bir özgürlük Ģarkısı olarak kuĢaktan kuĢağa aktarılması sanırım
Türkiyeyi yönetenlerin birinci derecede görevleri olarak karĢımıza çıkmaktadır.
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ĠKĠ KÜLTÜR ARASINDA KALMAK: LESLĠE FORBES'ĠN BOMBAY
ICE ESERĠNDE SÖMÜRGECĠLĠĞĠN TRAVMATĠK SONUÇLARI1
Nevin Yıldırım KOYUNCU
ÖZET
Leslie Forbes'in Bombay Ice eseri sömürgecilik ve kimlik arayıĢı
temalarına odaklanmıĢtır. Eserin ana kahramanı Rosalind Benegal, yarı Ġskoç
yarı Hintli bir karakterdir. Hibrid ırka mensup bir kadın karakterin bakıĢ
açısından yazılan olaylar aracılığıyla Forbes, ırk, toplumsal cinsiyet ve sınıf gibi
kavramların kesiĢtiği anları inceleme fırsatı bulmaktadır. Daha da önemlisi
Shakespeare'in Fırtına oyunu gibi sömürgecilik kavramına göndermeler yapan
bir metni ana metnin içine yerleĢtirerek ırksal, etnik, ulusal, cinsel ve benzeri
birçok sömürü türünü derinlemesine inceleme fırsatını yakalamaktadır.
Forbes'in Fırtına oyununu yeni bir biçimde ele alması tarihsel, kültürel ve cinsel
olarak bastırılmıĢ olan "Öteki"nin söylemini geçerli kılmasını sağlamaktadır. Bu
çalıĢma, sömürgeciliğin bireyler üzerinde yarattığı travmatik sonuçları
irdelemek ve bu bireylerin iki kültür arasındaki sıkıĢmıĢlık duygusunun
üstesinden gelmek için ne tür bir çaba sarfettiklerini gözler önüne sermek
amacındadır.
Anahtar Kelimeler: sömürgecilik, Öteki, yersiz-yurtsuzluk, melezlik
CAUGHT BETWEEN CULTURES: TRAUMATIC CONSEQUENCES
OF COLONIALISM IN LESLIE FORBES‟S BOMBAY ICE
ABSTRACT
Leslie Forbes‘s novel Bombay Ice revolves around issues of colonialism
and the quest for identity. The main character, Rosalind Benegal, is halfScottish and half-Indian. By giving voice to a racially hybrid female character,
Forbes comes closer to really examining intersections of race, gender and class.
More significantly, embedding Shakespeare‘s The Tempest into the main text
offers Forbes the possibility to engage in an in-depth discussion into the
morality of all kinds of colonialism: racial, ethnic, national, sexual and so on.
Forbes's revision of The Tempest allows her to validate the discourse of the
historically, culturally, and sexually repressed ―Other.‖ The aim of the study is
to analyze the traumatic effects of colonialism on individuals and to depict
their struggle to overcome their sense of living in-between two cultures.
Keywords: colonialism, other, unhomeliness, hybridity
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In theorizing about colonialism and its consequences, Ania Loomba
claims that although "[c]olonialism was not an identical process in different
parts of the world … everywhere it locked the original inhabitants and the
newcomers into the most complex and traumatic relationship in human history"
(Loomba, 1998, p.2). In an answer to the question "what happens to the
individual who has been colonized?" Said asserts that during the process the
colonized became the Other, the "not me" of the colonizing self as she was
considered to represent everything that was not Western; they were indolent,
immoral, irrational, black, and inferior (qtd. in Bressler, 2007, p.240). Besides,
according to Homi Bhabha, the colonized Other lives in two somewhat distinct
worlds: that of the colonizer and that of herself (the colonized) not knowing to
what culture she belongs to. Since neither culture feels like home Bhabha calls
this state of living in-between, the sense of being caught between two clashing
cultures, or the feeling of homelessness, "unhomeliness" (Bhabha, 1994, p.9). In
that sense unhomeliness sounds like a concept referred to as "double
consciousness" by W. E. B. Du Bois meaning that such people perceive the
world as being divided between two cultures "that of the colonizer and that of
the indigenous community" (Tyson, 2006, p.421). This feeling of living inbetween, or of being caught between cultures creates a displaced condition for
the individual.
In her novel Bombay Ice, based partially on Shakespeare's The Tempest,
Leslie Forbes raises intricate questions about colonialism and its traumatic
consequences by knotting together two seemingly unrelated plots of mystery
and quest for identity. Bombay Ice can be classified as a literary detective novel
which blends a mystery plot within a larger plot of quest for family roots.
However, the search for family history initiated by the main character, Rosalind
Benegal, is problematized since she is constructed as the hybrid offspring of an
Indian father and a Scottish mother.
By embedding Shakespeare's The Tempest, which Loomba rightly calls
"an allegory of the colonial encounter," within her quest plot, Forbes
strengthens her point that the process of colonialism is not over (Loomba, 1998,
p.2). As Bressler puts it, the traumatic experience of "colonialism is not a thing
of the past" it still continues in the present in much subtler ways (2007, pp.2401). Thus, Roz is face to face with an intricate dilemma, that of the (post)colonial
subject, whether she is a descendant of the colonizer or the colonized? Does she
belong to British or Indian culture? Her personal story is tied to a colonial
history whose negative consequences are still effective and perceivable on the
individual level today. Borrowing from Shakespeare‘s The Tempest offers
Forbes the possibility to engage in an in-depth discussion into the morality of all
kinds of colonialism: racial, ethnic, national, parental, gender and sexual.
Hence, the intention of this paper is to read Rosalind Benegal‘s quest for the
criminal as a means of discovering and ultimately coming to terms with her own
196

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2014

personal history and identity rooted in both Indian and British cultures as well
as the restoration of the long-severed family ties with her Indian half-sister
Miranda. Thus, my aim is to reveal the effects of the historical confrontation of
the two cultures as reflected on the personal history and identity of the
individuals like Roz, who are traumatized by the consequences of colonialism
and who are struggling to cope with their sense of unhomeliness, or being
caught between two cultures.
The novel starts with Rosalind Benegal‘s arriving at Bombay after
receiving some odd messages from her half sister Miranda. Roz is a BBC
journalist who will accidentally find herself in the middle of detecting a murder,
while actually she is there to restore her family ties with her half-sister Miranda.
She receives a ―schizophrenic card‖ from Miranda, saying that she is worried
about a certain eunuch (hijra) that she has not seen in almost four weeks.
Miranda is married to a wealthy film director, Prosper Sharma. She is his
second wife and mentions Rosalind that people keep telling her that Prosper
murdered his first wife, Maya, who was to play Miranda in Sharma‘s
Bollywood version of Shakespeare‘s The Tempest. Discovering that one of the
four hijra deaths, that of Sami, in the last eight weeks on Chowpatty Beach is
suspected with possible connections to Bombay‘s film industry, Roz embarks
upon the issue. She manages to cover her costs by obtaining a BBC commission
for radio programmes about the history of tropical storms. The TV station for
which she has been preparing a regular programme is also convinced to pay for
a story about corruption in Bombay's film world. However, Roz indicates that
all of the reasons stated above are "just excuses" for the "real purpose of my
visit … I was here to reassemble that map of a family. Before partition. My own
personal monsoon…" (Forbes, 1998, p.18; emphasis mine).
Nevertheless, as soon as she arrives in Bombay Roz finds herself caught
up between detecting the clues of a ritual murder and detecting family history
while restoring the long-severed family ties with her sister. As the two stories
are intricately interwoven with each other, Roz will be simultaneously
unraveling the knots of both Sami's mystery and her family's (hi)story.
However, as Roz will gradually come to understand, retrieving what was once
lost is not an easy task; especially if you are "an Indian … woman" who "just
happen[s] to have a Scottish skin" (Forbes, 1998, p.12) whose only connection
with the country is a vague image of a sibling, a memory remaining from her
traumatized childhood years. At first she is reluctant to let Miranda back into
her life:
My sister was simply one more language I no longer spoke,
another country I'd lost …. The truth is, I was afraid to let her back
into my life. Freed of family ties for good, I could reinvent myself
without the history, rewrite the past, the way politicians do. It was
easier, safer, to cut myself off completely. (Forbes, 1998, p.17)
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Actually, Miranda emerges as a reminder of all the traumas on the
cultural and personal levels Roz experienced as a child thorn between an Indian
father and a Scottish mother at the verge of divorce. Her father had already been
married to an Indian woman, Miranda's mother, when he first met Roz's mother
in England. He was on sabbatical in London from his job as a historian for
meteorology and her mother is a gilder. Attracted to each other, Jessica, Roz's
mother comes to live in India, gives birth to Rosalind, and decides to leave
India when Roz is seven years old. Her parents cannot get married and Roz
remains illegitimate until Miranda's mother dies when Roz is thirteen. It might
have been a simple divorce of a couple had it not been for the racial background
of her parents which carries the implications of colonialism. In a way, Roz‘s
personal and family history is reminiscent of the larger socio-political relations
between England as colonizer and India as colonized. Forbes draws parallelisms
between a family tragedy and a national tragedy. India was colonized in the
nineteenth century and the partition between India and Pakistan took place in
the twentieth century; just like Jessica and her husband, the country is forcibly
divorced from its other half.
While she was looking out the window of a taxi and trying to find out
something familiar, "a landmark from my last visit," Roz realizes that the city
has been changed irrevocably by the urban developers "who are dredging up the
ocean bottom using it as landfill to raise Bombay a few more precious feet
above the sea level" (Forbes, 1998, p.10). In a similar fashion, she draws
parallelisms between the land "reclamation", as they call it, in Bombay and her
efforts to retrieve family history and construct a sense of belonging. Forbes
makes critical observations about the psyche of the colonized by relating Roz's
feelings: "But how do you reclaim something that was never yours in the first
place?" (p.11), "How will we redeem the lost, drowned land of Bombay? … to
reclaim lost land you need to dredge up the past, the drowned. Some of what is
turned up by the dredgers is not welcome. Frankly it stinks …. That is how I
feel about my sister, this trip to India. The two ideas are inseparable" (p.18). As
Roz walks in Bombay's streets she thinks: "I was aware of searching for
something in Bombay's detritus of old empires, some empirical proof that I
belonged here" (p.19). Roz is aware that India's rich cultural heritage is not the
only thing that she will discover in case she indulges in the act of reclamation;
there is also loss, pain, severing of the family ties, trauma on the personal level
inflicted by the colonial confrontation of the two cultures.
As I mentioned before the novel is a kind of rewrite of Shakespeare‘s The
Tempest: it revolves around a Bollywood version of the play and consists of five
scenes instead of chapters; the names of the characters, such as her sister
Miranda, Miranda‘s husband Prosper Sharma, Caleb--the suspect‘s name
insinuating Caliban in The Tempest, are all borrowings from the play. Also
similar to the distant island in the original, Bombay was actually an archipelago
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composed of seven islands. It was gradually united through land reclamation
projects to form the area of the modern city of Mumbai. Forbes's borrowing
Shakespeare‘s The Tempest is significant here as it vividly depicts the cultural
clash through its plot and characters. By mirroring larger turmoil at the national
and political scale, it grants the novel its specificity and deeper significance.
Similarly, characters acquire deeper meanings that derive from the manner in
which they are interrelated, mirrored or doubled by means of imagery. Notably,
Forbes revises The Tempest to make Caliban‘s voice heard. There are lots of
―Others‖ in the primary and embedded texts. However, Caleb Mystry, as his
name suggests is the most significant candidate for Caliban within this Indian
version of The Tempest. He tells Rosalind that his mother was left with the
baby—Caleb himself--in India when his British father returned to his own
country. Caleb grew up in the streets. Prosper Sharma, who is reminiscent of
Prospero in the play and whose presence is suggestive of the unending process
colonialism, saved Caleb. Sharma is also a kind of wizard in the modern sense
of a film director as his business provides him with the opportunity to conjure
magic and tricks on the screen.
Forbes's revision of The Tempest attempts to validate the discourse of the
―Other,‖ incorporating as such historically repressed or marginalized social
positions and identities. It brings to our minds Caliban‘s famous tirade which is
crucial in drawing our attention to the unequal power relations and exploitative
nature of the colonizing process and colonialist mindset:
Caliban: This island's mine, by Sycorax my mother,
Which thou takest from me. When thou camest first,
Thou strokedst me and madest much of me, wouldst give me
Water with berries in't, and teach me how
To name the bigger light, and how the less,
That burn by day and night: and then I loved thee
And show'd thee all the qualities o' the isle,
The fresh springs, brine-pits, barren place and fertile:
Cursed be I that did so!
(The Tempest, Act i, scene ii)
Her mixed identity and cynicism about all kinds of rigid classifications
enable Roz to identify and empathize with ostracized characters, namely Caleb
Mistry the suspect and his hijra son Sami who is the victim. She effectively
depicts the position of alterity as follows:
marginalized people belonged, quite literally, to the margins of
maps, the borderlines, beyond which lived the edge monsters—
centaurs, harpies, mermaids, hybrids of promiscuous unions
between different species. I see myself this way, and Sami. Two
hybrids, out on the edge of the map. (Forbes, 1998, p.222)
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Similarly, Caleb and Prosper become the contemporary versions, or the
neo-colonialist agents, of Caliban and Prospero in the play. Caleb belongs to the
lower class and to the streets. Roz obstinately insists on her theory that it is not
Caleb but Prosper who is responsible for the murders of Maya and Sami.
Ashok, a close family friend, insists that Roz should reconsider her theory by
hinting at her biased attitude towards Caleb: ―You might ask yourself why it is
so important for you to rewrite Caleb‘s history and prove your brother-in-law
guilty‖ (p.317). Roz unconsciously identifies with Caleb, as she considers him
as the racial other like herself. His father does not acknowledge him. Being
considered illegitimate until she was thirteen, Roz finds enough common
grounds to empathize with him.
Prosper employs Caleb as his assistant in his studio. Caleb‘s definition of
their relationship alludes to Caliban‘s tirade in act I, scene ii of The Tempest,
where he accuses Prospero of teaching him everything at a costly price of
stealing everything that made him Caliban, an ironical allusion to the colonizing
process:
Prosper was my mentor. My guru. He taught me the tricks of my
trade, gave me books to read, told me how to behave in public.
What would help my career and what would hurt it. Remade me
in his own image. (Forbes, 1998, pp.352-3)
Prosper gives orders for Sami to be killed. Initially, Roz assumes that
Sami is the son of Maya and Prosper. She discovers pictures showing Sami and
Prosper in bed, an explicit incest. Her investigation however takes a turning
point when Caleb confesses that Sami is not Prosper‘s son. Caleb finally
acknowledges that Sami might actually be his own son as he repeats the wellknown line from The Tempest, act V, scene i: ―This thing of darkness I
acknowledge mine‖ (Forbes, 1998, p.358). He confesses that it was his wife‘s
fault. The boy looks like a beautiful girl since his childhood. Thinking that Sami
might ruin Caleb‘s career Maya advises Caleb‘s wife to send the boy away.
Sami is left to the hijra community with couple of pictures to help him one day
find his father. Ironically, the pictures are of Maya, Prosper and Sami holding a
man‘s hand whose body is not in the picture. Sami starts blackmailing Prosper
and consequently he is found dead.
Delving into the hijra‘s life, Roz detects that Sami‘s murder reveals wider
issues where cultural heritage, politics, social injustice and sexual orientations
are at stake. Sami is a talented artist who is very good at drawing, a talent Roz
attributes to his paternal grandfather who was an engineer. He is used to make
forgeries of India‘s precious cultural heritage; old coins and statues of gods.
Prosper and Unmann, a wealthy Englishman whose family roots are in Bombay,
abuse Sami‘s gift for copying originals while in return Sami blackmails them to
obtain money for his poor hijra community. Before he disappears he promises
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his hijra friend that he will find enough money to build houses the authorities
cannot demolish. S/he uses her only tools, body and art, to ameliorate the poor
conditions of her community.
These similarities also reflect on the theme of colonizer-colonized. On a
wider scale, personal issues reflect issues between Britain and India. There is an
overlapping of the personal and the historical, where history becomes personal,
and personal experience is placed in the context of history. As the marriage of
Roz's mother to an Indian man proved failure, the relationship of the two
nations most of the times proved fatal. Furthermore, Caleb and Prosper‘s
relationship as a master-slave or colonizer-colonized can be interpreted as an
implication of Britain‘s colonial exploitation and her responsibility for the
turmoil in Indian politics and culture throughout history. However, Forbes is
careful to give the complexity of the crimes. They are not committed simply by
bad upper class whites against innocent colored underclass. In her world people
from both ethnic and social background are set against each other.
At the core of the murders lie social and sexual exploitation as well as
social injustice and class struggle. Becoming a hijra does not resolve Sami‘s
conflicts as she is still rejected by society. As a hijra she occupies a border
position. She is both rejected and accepted. In Hindu culture, hijras have the
power to curse and people, believing that their curse will come true, are afraid
of them. On the other hand, they are marginalized and sexually abused. To
protect themselves they live in communities. In the end, they are all silenced by
a misogynist culture.
It is Sami‘s dead body that will start Roz‘s investigation—which
metaphorically becomes a kind of tempest or monsoon de-centering everything
that is at the center. The painful deaths of Maya and the hijras remind Roz of
her mother‘s death. Whenever she encounters a drowned woman, the memory
of her mother surfaces from the depths of her unconscious, bringing back the
painful memories of her own past. And in the process of resolving these crimes,
Roz confronts her own personal guilt and history; the guilt she shares in the
failure of her mother‘s marriage and her consequential mental deliriums and
death.
Her parent‘s unhappy relationship starts when Roz‘s father was doing his
research in England. He is an Indian meteorologist and falls in love with her
mother who was a Scottish gilder. Their relationship cannot grow because he is
married already. The presence of the new wife disturbs the father‘s Indian wife
and the two women engage in a disastrous fight as they tried to poison each
other several times. Roz‘s mother suffers from an unhappy marriage, separation,
loneliness and isolation when she returns to Scotland. She is ostracized by the
community. Her family tries to hide the shame of her illegitimate daughter. As
if Roz‘s illegitimacy is not enough, she is also considered bad blood since she is
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a racial hybrid—the offspring of the colonized other. Jessica‘s accumulating
anger and pain results in madness; she ultimately drowns herself.
This autobiographical resolution coincides with Roz's discovery of solid
evidence that Prosper and Sami—the dead hijra—had been indeed involved in
sexual relationship as well as forgery of Indian cultural heritage. Another
significant event is that the monsoon, used as a metaphor of chaos in the novel,
has finally subsided. Now things will hopefully get back to order (their places).
One image leads to myriad of others and her mother‘s death reminds her
of the abortion she had. She explains to her mother that she ―would rather be
dead than risk repeating the pattern of [their] life‖ (Forbes, 1998, p.372) as she
has been harrowed by family troubles since her childhood. The local authority
that helps Roz through her breakdown in the aftermath of the abortion gets her
realize that she has never forgiven her mother ―for all the damage she had done
to [Roz]‖ (Forbes, 1998, p.372). Roz ultimately finds enough courage to grapple
with these haunting images of her past. Significantly, she retreats from her
memories and puts her hand into the pocket of her bag letting all the old
strychnine berries fall like breadcrumbs on the road. Ironically, they were the
only remnants from her dead mother; poisonous remnants of the hostile and
fatal fights initiated once by the two wives against each other. Symbolically,
these poisonous berries are Roz‘s guilt and blame she put on herself throughout
those years: ―Perhaps I still do blame myself, for the loss of my mother and my
country, for the strange half-loss of this sister I no longer knew‖ (p.136). Roz
realizes that it is useless digging painful memories that inflict bitterness in our
present lives. It is better to burry and forget things that cannot be resolved in
any possible way at present: ―This morning I was casting the weight of my guilt
behind me like stones, berries like breadcrumbs along the road to Bombay‖
(p.373). Finally, by letting them fall on the ground she also lets all the painful,
age-old conflicts and hostilities dissolve.
While she has been busy forgiving her past grudges, Miranda goes into
labor prematurely. It is time for Roz to mother her sister since they both are
orphans now. As Miranda cannot talk after the labor she writes with her fingers
in Roz‘s palm. Roz dives into the depths of her past once more. She says: ―She
didn‘t have to speak. We were two children underwater again‖ (p.377). This
mute conversation in the maternity ward is significant as it takes Roz back into
a happy childhood memory, perhaps the only happy memory about her past. It
was the time when Miranda and Roz were so close that they could read each
other‘s mind. Roz taught Miranda how to swim and they explored an
underwater world in which there was no voice and language but ―only touch
and sight‖ (p.37). The underwater metaphorically becomes a sheltered place full
of joy, reminiscent of Kristeva‘s notion of "chora," the mother‘s womb as the
semiotic prior to the linguistic stage of the child, before its entrance into the
symbolic. The repetition of the same semiotic, prepatriarchal, prelinguistic and
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volatile state suggests rebirth as well as a world without rigid boundaries for the
two sisters. They are reborn into a sisterly solidarity and their familial ties are
restored.
Water imagery is widely used in the novel in the form of monsoon, sea,
beaches, land reclamation from the sea, and so on all of which suggest fluidity
of the boundaries, rigidities, binaries. Water has the power to wipe out all
environmental ugliness, has the potential to erode all kinds of borders, above all
even the strongest cracks dissolve in water; in water there are no limits.
This episode also signals the resolution of the many threads of the novel,
namely the detecting plot and Rosalind‘s quest plot. However, Forbes is careful
to signal a new beginning rather than the restoration of the previous order.
Throughout the novel, the family ties and sisterly solidarity are emphasized. In
the maternal ward where Miranda is kept at the moment, the trope of
motherhood literally emerges with its potential implications, such as
motherland, or mother country and nationality. Roz, as a hybrid woman, knows
from experience the painful and dangerous consequences of being ostracized
due to a person‘s racial background, ethnicity or gender identity. She vividly
remembers the humiliating voices of her schoolmates back in Scotland: ―A
schoolyard chant: Pakistani, Pakistani, stuck his dick in Mummy‘s fanny! The
circle of little faces closing in. Welcome home to Scotland, Rosalind. A hybrid
consigned to the margins of the map with all the other edge monsters‖ (Forbes,
1998, p.335). Her mother‘s family and the community around have never
accepted Roz as one of them. The situation was not different in India where her
father could not legally acknowledge her until she was thirteen because his first
wife died that year. She cannot find solace from degradation in neither country.
Therefore, she is cynical about every kind of nationalisms:
Mother India—Bharat Mata—wasn‘t that the cry when Indian
patriots were trying to get independence from Old Mother Britain?
Mom—she‘s always a potent symbol. But nationalism seems like a
very unstable mother to me. One of those mothers whose own
background gets in the way of the interests of her kids. And I‘m
not a nationalist: I‘ve never cared for team sports. (Forbes, 1998,
p.323)
Sami‘s hijra body: a man in drag. Male in sex, female in gender he is at
once neither male nor female and both male and female. His sexual hybridity
becomes Roz and Caleb‘s racial and ethnic hybridity. Thus, characters engage
in an endless circularity of reflecting and mirroring each other as marginal
Others who do not conform. The monsoon or the tempest, the two potent water
images, are used to create a chaos which enables the system evolve towards a
much agreeable one. Roz prefers chaos: ―Contrary to popular belief, Chaos
serves not to destroy but to create‖ (Forbes, 1998, p.396). It is enough to look at
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nature, not culture, to draw our conclusions. Roz prefers nature‘s unpredictable
laws: ―… if there is much order, or no more than there is in the weather.
Sometimes the monsoon comes and the rice grows. Sometimes it doesn‘t, and
you die. There is not a damn thing you can do about it‖ (pp.321-2).
Alluding to myths and historical facts, drawing parallelisms between
personal history and national history, and employing names, lines, story plot
and themes from a well-known play by Shakespeare enrich the novel and fill it
with deeper significations. Actually, throughout her novel Forbes tries to erode
every kind of distinction between two concepts positioned in opposition to each
other. The relationship between dichotomous terms is reversed to reveal the
shallow ideology appropriated in constructing them. Race, gender, sex, ethnicity
are constructions whose ideology and discourse can be reversed or erased so
that they can flow in chaotic relationship to each other. If order dictates their
meaning and existence, which ultimately causes unwanted turmoil in the
personal and social levels, then, Chaos is better. It suggests a different meaning
of order. In a similar fashion, personhood can be referred to ―as a decentralized,
nonequilibrium structure, a pantheon of selves within a single body‖ (Sampson
1210). Or, in Jacques Monod‘s words ―Every living being is also a fossil.
Within it ... it bears the traces ... of its ancestry‖ (qtd in Petersen and
Rutherford, 1995, p.185)
Forbes is suspicious of ―pure‖ identities. As her novel depicts, pure race
or culture is something impossible, unattainable, it simply does not exist. The
best way for Roz to overcome her "unhomeliness" is to embrace her
racial/cultural Other, in that case her sister Miranda; an act which will open up
Roz to the plurality of her cultural identity. As Greenblatt suggests, we all
should listen to ―the voice of the displaced and oppressed‖ (1990, p.232). In a
similar fashion, in her novel Forbes is ―decipher[ing] the power of Prospero‖
while at the same time ―hear[ing] the accents of Caliban‖ (p.232).
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KIBRIS TÜRK‟ÜNE KENDĠNĠ ADAMIġ BĠR LĠDER:
Dr. Fazıl KÜÇÜK
Fezile ÖZDEMĠR
ÖZET
Kıbrıs Türk‘ünün kurtarıcısı olarak benimsenmiĢ Dr. Fazıl Küçük
hayatını Kıbrıs Türk halkına, onların özgürlüğüne, refahına adamıĢ bir lider
olup; yaĢamı süresince birçok siyasi partinin kuruluĢuna katılmıĢ, halkının
önderliğinde devlet içerisinde makam sahibi olmuĢtur. Burada Dr. Fazıl Küçük‘
ün yaĢamına sığdırdığı sayısız faaliyetlerden ve onun Kıbrıslı Türkler için
vermiĢ olduğu mücadeleden bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Türk, özgürlük, refah, mücadele

A Leader Devoted to Turkish Cypriots:
Dr. Fazıl KÜÇÜK
ABSTRACT
Dr. Fazıl KüĢük is embraced as the liberator of the Turkish Cypriots. He
devoted his life to Turkish Cypriot people, their freedom and their prosperity.
At the same time he was the founder of many political parties and was elected
as a public officer many times in government. In this review, his acitivties in the
political arena and his struggle for his people will be mentioned.
Keywords: Turkish Cypriot, freedom, properity, struggle
DR. FAZIL KÜÇÜK VE OKUL HAYATI1
Çiftçilik ve nalbantçılıkla uğraĢan Mehmet Efendi ile Pembe hanımın
yedi çocuğundan ikincisi olan milli birlik ve mücadele liderimiz Dr. Fazıl
Küçük 14 Mart 1906 yılında Ortaköy‘de dünyaya gelir. Küçük‘ e ailesi
tarafından Mustafa ismi verilir ancak lise için yurt dıĢına gideceği zaman
öğretmeni ―erdemli‖ anlamına gelen Fadıl ismini verir; yıllar içinde anlamı aynı
telaffuzu farklı olan Fazıl ismi ile çağırılır (1).
1912‘de LefkoĢa Sarayönü Mektebi‘nde baĢlayan eğitim hayatına,
hocanın falaka gibi acımasız cezalar uygulaması sebebiyle müdürünün adından
dolayı ―Tarakçı Mektebi‖ olarak ta bilinen HaydarpaĢa Mektebi‘nde devam
eder. 1919 yılında ortaöğretim hayatını RüĢtiye‘de, lise öğrenimine ise Ġdadi


Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü, fez_oz@hotmail.com
Bu makale sözlü sunum olarak 17- 19 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleĢtirilen ―Dr. ReĢit
Galip ve Hem. Safiye Elbi Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Tıp Günleri‖ nde sunulmuĢtur
1
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Mektebi‘nde devam ettirir. Lise öğreniminin son iki yılını Ġstanbul Özel Ġstiklal
Lisesi‘nde tamamlayarak 1926‘da mezun olur. Tıp eğitiminin ilk yılını Ġstanbul
Darülfünun Tıp Fakültesi‘nde tamamladıktan sonra 1929‘da Fransa‘da Paris Tıp
Fakültesi‘ne, ardından da Ġsviçre‘ye giderek tıp eğitimini Lozan
Üniversitesi‘nde tamamlayarak Dâhiliye uzmanı olur (2). ―DüĢünüyordum ki
benden hizmet bekleyen bir vatan, bir Türklük vardır. Bunun vazifelerin en
büyüğü olduğunu anlayarak iĢe koyuldum.‖ sözlerini dile getiren Dr. Fazıl
Küçük, Ġsviçre‘de kalması ve Ġsviçre vatandaĢı olması için yapılan teklifleri
geri çevirerek 1937 Mayıs‘ında adaya döner ve serbest hekim olarak görevine
baĢlar (1- 3). Halkçı kiĢiliği olan Dr. Fazıl Küçük bu özelliğini mesleğinde de
göstermiĢ, bugün LefkoĢa‘da Dr. Fazıl Küçük Müze‘si olarak kullanılan
kliniğinde cumaları halkı ücretsiz olarak muayene eder ve fakirlere ücretsiz ilaç
vererek onları tedavi eder (2).
HALKIN SESĠ GAZETESĠ VE ÖNEMĠ
Kıbrıs Türk halkının sorunlarına karĢı duyarlı olan Dr. Fazıl Küçük
iĢinden artta kalan zamanını halkın sorunlarına harcar. Çocukluğunda
büyüklerinden iĢittiği ―Halkın sesini duyan, iĢiten yok.‖ sözlerinden yola
çıkarak, halkın sorunlarını dile getirmek için bugün adanın en eski basın organı
olan ‖Halkın Sesi‖ gazetesini 14 Mart 1942 tarihinde kurar. ―Takip ettiğimiz
yol Atatürk‘ün yoludur. Atatürk‘ün yarattığı inkılâbı benimsedik. Onu harfiyen
kabul etmeye azmettik.‖ diyen Dr. Fazıl Küçük gazetenin ilk sayısıyla yayın
ilkelerini ve ele alınacak konuları belirler. Tarih içinde Rumların baskı ve
ambargoları ile karĢılaĢılsa da gerektiğinde kese kağıdına yaptığı baskılarla
Kıbrıs Türk‘üne ulaĢan gazete ‗Hakkın Sesi ve Halkın Dili‘ sloganından hiçbir
ödün vermeyerek yayın hayatını günümüzde de sürdürmektedir (3, 4).
KÜÇÜK‟ ÜN SĠYASĠ HAYATA ATILMASI
Türk Maarif Koleji‘nin Ġngiliz yöneticiler tarafından yönetilmesine ısrar
eden Kavanin Meclisi‘nin Türk üyelerine karĢı, mücadeleye giren Dr. Fazıl
Küçük‘ ün siyasi hayata atılması, 1937‘de üniversite yıllarının ardından adaya
dönmesiyle baĢlar ve 18 Nisan 1943‘de Kıbrıs Adası Türk Azınlık Kurumu
(KATAK)‘nun kurucuları arasında yer almasıyla devam eder (5).
Rum isyanlarının ardından 21 Mart 1943‘te yapılan belediye seçimlerinde
büyük farkla zafer kazanan Dr. Fazıl Küçük altı yıl LefkoĢa Belediye Meclis
Üyesi görevini üstlenir. Kıbrıslı Türklerin siyasi statüsünün belirlenmesinde ilk
siyasi parti özelliğini taĢıyan KATAK ismi Dr. Fazıl Küçük tarafından uygun
bulunmaz. Küçük ―Kendi kendimize azınlık demek en büyük hata olacaktır.‖
sözlerini dile getirerek memnuniyetsizliğini belirtir. KATAK‘ tan ayrılan Küçük
23 Nisan 1944 ‗te Kıbrıs Türk halkının milli karakterli siyasi partisi olan Kıbrıs
Milli Türk Halk Partisi (KMTHP)‘ni kurar (1, 5).
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―Bu davayı kazanmak artık bizim için bir onur meselesi olmuĢtur. Büyük
Türk milletinin kanını taĢıyan biz yüz bin Türk ne bugün ne de yarın atıldığımız
ve ant içtiğimiz bu zorlu uğraĢtan gerileyecek değiliz.‖ sözlerini dile getiren Dr.
Fazıl Küçük, evkaf Ġdaresi‘nin Türk halkına devredilmesi için 29 Kasım 1948
tarihinde tüm köylerden gelen Kıbrıs Türk‘ünün katıldığı büyük bir miting
düzenler (3, 6). Mitingde polislerle küçük bir çatıĢma gerçekleĢir böylece,
Ġngiliz Sömürge Yönetimi artık Türk halkının kendi mücadelesine müdahale
edemeyeceğini anlar. Miting sonucunda ġeriye Mahkemeleri yerine Türk Aile
Mahkemeleri kurulur, müftülük makamı tekrardan oluĢturulur ve Dr. Fazıl
Küçük‘ ün en çok mücadelesini verdiği Türk Tali Okullarının ve Evkaf‘ın
Ġngilizler‘ den Türk halkına devredilmesi gerçekleĢir (1).
KTMHP‘ sinin ana hedefi arasında yer alan adanın Yunanistan‘a
bağlanmasını engellemek amacıyla 23 Ekim 1949‘da KATAK, KTMHP‘ nin
çatısı altına girer. Partinin ismini kongre kararıyla ―Kıbrıs Türktür Partisi‖
olarak değiĢtirilerek, oluĢan partinin baĢına Fazıl Küçük geçirilir (1, 7).
Rumların EOKA örgütünün Kıbrıs‘ta kanlı terör eylemlerini
baĢlatmasının ardından 1 Nisan 1955‘te EOKA‘ ya karĢı Kıbrıs Türk
Mukavemet Birliği (KITEMB) örgütünü kurar. Rumlar tarafından tehdit
edilmesi sonucunda örgütü sessizce dağıtırken diğer taraftan Eylül 1955
tarihinde VOLKAN teĢkilatını temellerini atarak, örgütü kurar (8). Kıbrıslı
Türklerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için 1958‘de hız kazanan
EOKA‘nın terör faliyetlerine karĢı, Türkiye‘ye gider ve Kıbrıslı Türklerin
mücadelesinden bahsederek; Türkiye‘deki halkından Kıbrıslı Türk‘lerin verdiği
mücadelede onların yanında yer alması için büyük mitinglerde konuĢmalar
yapar ( 9, 10). Bununla birlikte Kıbrıs Türk Halkının sesini Türkiye‘nin yanı
sıra Dünya‘ya da duyurmak için ―Halkın Sesi‖ gazetesini Ġngilizce olarak
yayınlatmaya baĢlar.
Yıllar içinde Küçük, EOKA‘ nın terör faaliyetlerini takip ederek aldığı
raporları Türkiye‘ye iletmekte ve Kıbrıs Halkı‘nın huzuru ve güveni için neler
yapılabileceği ve alınabilecek önlemler için Türkiye‘ye sürekli olarak rapor
verir. 1957- 58 yılında Türk Mukavemet TeĢkilatı‘nın kurulması için
Türkiye‘den yardım ister. Küçük, Rauf Raif DenktaĢ ve arkadaĢları, 1 Ağustos
1958 TMT‘ yi kurar. Örgüt içindeki Kod adı ―Ağrı‖ olan Küçük‘ ün örgüt
içindeki esas görevi Türkiye‘den silah ve asker yardımı yapılmasını sağlamaktır
(8).
17 ġubat 1959 tarihinde Küçük, Kıbrıs Türk halkını temsilen Londra‘daki
konferansa katılarak halkı adına Londra AntlaĢmalarını imzalar Türk ve Yunan
baĢkanlarının Londra‘da imzalamıĢ olduğu antlaĢmalar doğrultusunda; 1960‘ta
kurulacak olan Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluĢ anlaĢmalarına göre CumhurbaĢkanı
Rum, CumhurbaĢkanı Muavini ise Türk olur. 3 Aralık 1959‘da Kıbrıs Türk
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halkı Dr. Fazıl Küçük‘ ü rakipsiz Kıbrıs‘ın ilk CumhurbaĢkanı Muavini olarak
seçer (8, 11).
Çok geçmeden 1963‘te Türk halkını bir gecede imhayı öngören ―Akritas
Plan‖ nı gerçekleĢtirmek isteyen Rumlar en uzun gece olan 21 Aralık‘ta
saldırılarına hız verir ve Kıbrıslı Türkleri katletmeye baĢlarlar. Rumlar birçok
Türk öğrenciyi katletmiĢ, Türklerin evinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçiliği‘ne ve Dr. Fazıl Küçük‘ ün ikametgâhına da ateĢ açar (6, 12).
―Türkiyesiz herhangi bir teĢebbüsün muvaffakiyetten uzak kalacağını ve mutlak
surette hezimetle neticeleneceğini unutmayınız.‖ sözlerini her zaman dile
getiren Dr. Fazıl Küçük, Türkiye‘den yardım ister (3). 21- 25 Aralık 1963
tarihlerinde vahĢice Türkleri katleden Rumlar çoluk çocuk, kadın erkek, genci
yaĢlısı dinlemeden birçok Türk‘ü canlı olarak toprağa gömerek veya makineli
tüfeklerle katlederek yaĢamlarına acımasızca son verir. Tarihe ―Kanlı Noel‖
olarak geçen bu olaya dur diyen ise Türkiye olur ve 25 Aralık 1963‘te Kıbrıs
Türkünün imdadına yetiĢir (6, 12).
Daha sonra 27 Aralık 1967‘de Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi kurulur ve
baĢkanlığına Dr. Fazıl Küçük getirilir. 18 ġubat 1973 tarihinde ise
CumhurbaĢkanlığı Muavinliği‘nden ayrılır ve yerini dava dostu Rauf Raif
DenktaĢ‘a devreder. Halkının davasını savunmaya Halkın Sesi Gazetesi‘ inde
devam eden Küçük, siyasi hayatını gazete üzerinden sürdür (1). Her zamanki
gibi emellerinden vazgeçmeyen Rumlar 1974‘te tekrardan katletmeye baĢlar.
Türkiye Garanti AntlaĢma‘ sına bağlı olarak adaya gelir ve Kıbrıslı Türklerin
huzura ve güvene kavuĢmasını sağlar. Nihayetinde ise 1983 yılında KKTC
kurulur (13).
DR. KÜÇÜK‟ TEN SON DEMEÇ
Yakalandığı hastalık sebebiyle 1980‘den sonra yazılarına Halkın Sesi
gazetesinde aralıklarla da olsa devam eden Küçük en çok hayalini kurduğu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin kurulmasını görür. Ölümünden önce
verdiği son demeçte; ―1931‘de atıldığım bu mücadelede halkımın benden
beklediği görevleri, en dürüst bir biçimde yerine getirmenin huzuru içindeyim.‖
sözlerini dile getirerek, hastalığının geçtiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti‘nin kurulmasını görmesi ile hayata yeniden kavuĢtuğunu vurgular.
Tedavi gördüğü Londra‘da 15 Ocak 1984 tarihinde yakalandığı
hastalıktan kurtulamayarak vefat eder. NaaĢı Hamitköy‘ de o güne kadar
Mumcu Tepesi olarak bilinen ancak bugün―Anıt Tepe‖ adı verilen yere
defnedilir (1).
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER
TÜRK MĠLLETĠNĠN KALBĠNDE SONSUZA DEK YAġAYACAK!
BĠN YILA DAMGASINI VURAN KAHRAMAN TÜRK;
ATATÜRK
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EDĠTÖRÜMÜZDEN ĠKĠ KONFERANS

Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, Öğretim üyesi ve TÜRKBĠLĠM
EDĠTÖRÜ Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY‟IN ATATÜRK VE TÜRKÇE
DĠLĠNĠN ÖNEMĠ „‟DĠL TARĠH VE KÜLTÜR ÜÇGENĠNDE TÜRKĠYE‟‟
konulu konferansı gerçekleĢti.
CUMHURĠYET TÜRKÇE‟NĠN ÖNEMĠ DEMEKTĠR
Yrd. Doç. Dr. Tuncay Cumhuriyetin tek dayanağı Türk Dili, olduğunu
söyleyerek Mustafa Kemal Atatürk‘ün Türk diliyle ilgili özdeyiĢleriyle
sunumuna baĢladı. Ve Mustafa Kemal‘in Ģu sözlerine yer verdi: „‟ Güzel
dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim ahenkli,
zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.‟‟
„‟Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti
geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının,
çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde
korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir.‟‟
„‟ Gaye, bugünkü ve yarınki Türk‟ün medeniyetini kucaklayacak en
güzel ve en ahenkli Türkçedir.‟‟
„‟Zengin sözlüğümüzün toplandığı gün, milli varlığımız en kuvvetli bir
dal kazanacaktır. Bizim milliyetçiliğimizin esası dil birliğinin korunmasıyla
mümkün olacaktır.‟‟
Ayrıca Cumhuriyet ve Halk iradesine değinen Tuncay, Atatürk; Türk
halkına dayanmak olarak esas almıĢ, bunu ancak; yüksek ahlaki değerlere ve
dürüstlüğe dayandırmıĢtır. ġeklinde konuĢtu.
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ATATÜRK DEMEK TÜRK VE TÜRKÇE DEMEKTĠR
Atatürk‘ü anlamanın tek yolu olarak Türk milletini ve Türkçeyi
anlamanın altını çizen Tuncay, Atatürk‘ün ‗‘ Türk milletinin dili Türkçedir.
Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun
için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalıĢır.‘‘ sözüyle tezini
güçlendirdi. Uyum ve barıĢın dilde saklı olduğunu belirtti. Suavi Tuncay
―Toplumsal barıĢın tek bir ortak dille yani Türkçe ile sağlanacağına değinerek
‗‘Sosyal yapı ve toplumsal dayanıĢmanın kurulması ve çağdaĢ normlara
ulaĢarak tarih sahnesinde bağımsız büyük bir devlet olarak dünya kültürüne
sanat ve edebiyatına yaĢam standartlarını temsil eden her türlü katkıyı
yapabilmesi, uyum ve iĢbirliğinden ana kültüründen sevgiden ve saygı temelli
davranıĢlardan kaynaklanır.‘‘ ġeklinde konuĢtu.
ATATÜRK‟ÜN CUMHURĠYET SEVDASI
Atatürk‘ün Cumhuriyet sevdasına vurgu yapan Tuncay; ‗‘Atatürk‘ün
önderlik ettiği Cumhuriyet devrimi, iki temel üzerine oturmaktadır. Bağımsızlık
ve vatanın bölünmezliği. Bu iki kavram mazlum halklara yol gösterici antiemperyalist çizgi ve hedef olmuĢtur. Arap ülkelerinde, Latin Amerika‘da ve
uzak doğu ülkelerindeki «KurtuluĢ Hareketlerinde Yol Gösterici» olmuĢtur.
Örneğin bugün Latin Amerika‘daki Bolivarcı anti-küreselci hareketin esin
kaynağı,
siyasi
ve
ekonomik
yönlerden
tam
bağımsızlıkçı
ATATÜRKÇÜLÜKTÜR.‘‘ Dedi. Ayrıca Cumhuriyet‘in temel dayanağı
demekrosinin olmazsa olması olarak, ulusal ahlakı gösterdi.
YÜZ YIL SONRAYI GÖREN LĠDER
Yrd. Doç. Dr. Suavi Tuncay, Mustafa Kemal Atatürk‘ü yüz yıl sonrayı
gören lider olarak gösterdi. Ve Atatürk‘ün Ģu sözüyle devam etti. ‗‘ ―Bir gün,
cihan harbinden sonra Ortadoğu‘da kurulan suni devletlerin halkları
ayaklanacaktır. O gün geldiğinde, yeni kurduğumuz cumhuriyetimizin
yöneticileri, bu halkların değil emperyalist güçlerin yanında yer alırsa aynı
akıbete kendileri uğrayacaktır ve KurtuluĢ SavaĢı‘nda yedi düvele haddini
bildiren Türk halkı onların da hakkından gelecektir…‖
BÜYÜK TÜRK ATATÜRK
Atatürk‘e yazdığı satırlarla konferansına devam eden Tuncay;
katılımcılarla bu mısraları paylaĢtı.
Sevdamı desem bilmem sana tutkunluğumu
Bu tutkunun ötesinde bir aĢk ölesiye,
Bahar, kıĢ ve yaz demez bir haykırıĢ her an içimde;
Bayrak oluĢun al kırmızı kalbimde ve de düĢümde…
Sen ülkemsin, vatanımsın, yaĢam öyküm Ģanlı tarihimsin
Var oldukça dünyamda ve de ahretimsin ey büyük Türk!
Çağları ters çeviren sensin
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Türklük ıĢığı ve âĢıklığında
Kilim kilim Anadolu renk ve desensin!
Büyük Türk! ATATÜRK… Çağlar geçse de,
Hala bir dünyaya bedelsin!
Konferansına katılımcılara teĢekkür ederek son veren Yrd. Doç. Dr Suavi
Tuncay;‘‘ Tüm katılımcılara, baĢarı dileyen dost ve arkadaĢlarımıza ve en
önemlisi burada var olan tüm öğrencilerimize en içten dileklerimle sağlıklar,
baĢarı ve mutluluklar temenni ediyor; BÜYÜK TÜRK MĠLLETĠNE VE
SĠZLERE DERĠN SAYGILAR SUNUYORUM‘‘ dedi.
ATATÜRK ve TÜRK BASINI TARTIġILDI

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda
“Atatürk ve Türk Basını” isimli konferans gerçekleştirildi. Konferansa Gazeteci
Yaşar Eyice konuk olarak katıldı.
Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suavi
Tuncay‘da konferansın bazı bölümlerinde konuĢmaya katıldı. Konferansta;
Atatürk‘ün basın hakkında ki görüĢleri ve sözlerinden yola çıkılarak; basının
yeri ve önemi, basının bugün nerede olduğu ve nasıl olması gerektiği tartıĢıldı.
Bu bağlamda Atatürk‘ün ―Basın milletin müĢterek sesidir‘‘ deyiĢiyle
konuĢmaya baĢlayan Eyice; Atatürk dönemi ve sonrası basının durumu ve
Atatürk‘ün basın hakkında ki çalıĢmalarına değinerek konuĢmasını sürdürdü.
Tarihten anekdotlar sunarak geçmiĢten günümüze Türk basınının yaĢamıĢ
olduğu değiĢimlere de değinen Eyice günümüz basınında görmüĢ olduğu
eksiklikleri de dile getirdi. Ġnternet gazeteciliği üzerine konuĢmasını sürdüren
Eyice; bilgisayarın gazetecilik üzerine etkilerini ve günümüz teknolojisinin
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gazeteciliği nasıl yönlendirdiğini de anlattı. Genç gazeteci adaylarına önerilerde
bulunmayı da ihmal etmeyen Eyice‘ye . konferans bitimin de Yrd. Doç. Dr.
Suavi Tuncay tarafından Türk Bilim Dergisi hediye edildi.
BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠNĠN 2014-2015 AKADEMĠK YILININ
AÇILIġI ĠLE BĠRLĠKTE XI. ULUSLARARASI ANADOLU ADLĠ
BĠLĠMLER KONGRESĠ DE YAPILDI.

Program saygı duruĢu ve Ġstiklal MarĢı okunmasının ardından Bayburt
Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından Vali Yardımcısı Ali Gökay‘a çiçek
takdimi yapıldı.Daha sonra Kongre BaĢkanlarından Dr SavaĢ Küçük, Prof. Dr.
Ġ. Hamit Hancı, Adli Tıp Kurumu BaĢkanı Yalçın Büyük birer selamlama
konuĢması yaptılar. Programın açılıĢ konuĢmasını yapan Bayburt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Selçuk CoĢkun; ―Bayburt Üniversitesinin 2014-2015
akademik yılı açılıĢ törenine ve akademik hayatının en temel faaliyet alanı
olarak gördüğümüz bilimsel faaliyetlerin en kapsamlı ve nitelikli olanlarından
birine, XI Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi‘ne hepiniz hoĢ geldiniz,
Bizler göreve geldiğimiz günden beri hedeflerinizi birer birer
gerçekleĢtirmenin mutluluğunu yaĢıyoruz. Ġçinde büyüdüğümüz Ģehre rağmen
değil onunla birlikte büyümeyi kendimize ilke edindik. Bu sebeple Bayburt
Üniversitesi olarak, bu güne kadar Bayburt‘un sosyo-ekonomik kalkınmasına
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katkı da sayacak her teĢebbüsün içinde olduk, destek vermeye çalıĢtık. Bu
kapsamda bilimsel ve teknolojik geliĢmeyi ülkemizin kalkınması, geliĢmesi,
kamunun ve toplumun yararına kullanılmayası yönündeki çalıĢmalarımız hızla
devam etmektedir. Bulunduğu kentin değerlerine saygı duyan ve ona katkı
sunmayı öncelikle görevleri arasında gören bir Üniversite inĢa etmenin gayreti
içerisindeyiz. Bu duygu ve düĢüncelerle 2014-2015 Akademik yılının öğretim
elemanlarımız, öğrencilerimiz, aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olması
diliyorum, akademik hayatımızın tüm paydaĢlarına baĢarılar diliyorum. Bayburt
Milletvekili Bünyamin Özbek Değerli arkadaĢlar hepinizin bildiği gibi Bayburt
küçük bir Ģehir, biz Türkiye‘nin renklerini daha önceden ancak Bayburt dıĢına
çıktığımızda askere gittiğimizde, okumak için üniversiteye gittiğimizde veya
geçim için göç ettiğimizde tanırdık. Güneydoğu‘yu, Akdeniz‘i, Ġç Anadolu‘yu,
Ege‘yi Bayburt‘ta sadece Bayburtlularla haĢin meĢin olurduk. BaĢka kimseleri
tanımazdık. Ama Üniversitemiz açıldıktan sonra,Ģuanda Türkiye‘nin tüm
renklerini biz Bayburt‘ta görebiliyoruz. Türkiye‘nin tüm kültürünü Akdeniz‘i,
Güneydoğu‘yu, Trakya‘yı yani Türkiye‘deki tüm bölgelerin bütün kültürlerini
tanıyoruz. Üniversitemize gelen öğrencilerimiz bizleri bu kültürlerle
buluĢturuyorlar, inĢallah bundan sonraki daha fazla öğrenciyle Bayburt
yaĢamını bu Ģekilde devam ettirecek. Üniversitemiz bizim için çok kıymetlidir.
XI. Uluslararası Anadolu Adli Bilimsel Kongresi düzenliyoruz, sayın
konuklarımıza hoĢ geldin diyorum saygılar sunuyorum. Vali Yusuf OdabaĢın
yoğun programları nedeniyle katılamadığı 2014 - 2015 Akademik yılının açılıĢı
ve XI. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler kongresinde bir konuĢma yapanVali
Yardımcısı Ali Gökay ―Bayburt Üniversitesinin, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı
açılıĢı ve Uluslararası 11. Anadolu Adli Bilimler Kongresi programı dolayısıyla
sizlerle birlikte bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ġlk olarak
Bayburt Valimiz Sayın Yusuf OdabaĢ‘ın selam ile saygılarını iletmek isterim.
Zira aramızda bulunmayı çok istemesine rağmen baĢka bir programı dolayısıyla
aramızda bulunamadı. Ancak Ģahsıma bugün burada bulunamamaktan üzüntü
duyduğunu ve 2014-2015 Akademik yılının Bayburt Üniversitesine hayırlar
getirmesini temenni ederek baĢarı dileklerini iletmemi istedi. Değerli
katılımcılar, Ülkemizin küresel ölçekte etkin aktör olma yönünde attığı büyük
ve kararlı adımların artarak devam edebilmesinin en önemli unsuru bana göre
faydalı insan yetiĢtirmektir. Bilgiyi talep eden, aldığı bilgiyi inanç ve kültür
değerleriyle harmanlayabilen ve bu bilgiyi paylaĢabilen yeni nesiller yetiĢtirmek
aslında hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunun yanında bu sorumluluğun en
büyüğü Ģüphesiz ki üniversitelerimize aittir. Bu nedenle üniversiteler; bir
yandan ülkemizin geliĢmesi için gerekli olan nitelikli insan gücünü yetiĢtirirken,
diğer taraftan özgür düĢüncenin, birlikte yaĢama ve diğerlerini anlama ve sevme
kültürünün yerleĢmesine önemli katkılar sağlamaktadır.
Değerli katılımcılar; iyi eğitim almıĢ ve bilgi seviyesi yüksek
üniversitelerimiz tabi ki akademisyenler, öğretmenler, mühendisler, iktisatçılar
217

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2014

yetiĢtirmelidir. Ama bunun yanında üniversitelerimizin faydalı insan
yetiĢtirmek de temel gayelerinden biri olmalıdır. Zira kentleri ne kadar mamur
kılarsanız kılın, ne kadar güçlü bir alt yapı hazırlarsanız hazırlayın, onları
anlamlı kılan onlara ruh katan insanlardır. ĠĢte üniversitelerimizin temel
misyonlarından birisi de o ruhu öğrencilere verebilmek olmalıdır. Sevgili
öğrenciler; sizden beklentimiz kendiniz, aileniz ve ülkeniz için çalıĢmak ve
daha çok çalıĢmaktır. Daima bilginin ve bilgeliğin peĢinde olmanız ve insanları
sevmenizdir. Ġnsanlara, kendinize, ailenize, ülkemize faydalı olacak ruha
yeteneğe ve bilgiye ulaĢmak için her türlü fedakârlıkta bulunma arzusuna sahip
olmanızdır.
Üniversitelerde sizlere engin bilgi ve tecrübelerini aktaran çok değerli
büyüklerimizin-hocalarımızın bu bilgi birikimi ve tecrübelerinden en üst
düzeyde istifade ederek yılmadan üĢenmeden araĢtırmanız ve kendinizi
geliĢtirme gayreti içinde olmanızdır. Sonuçta edindiğiniz bilgi ve tecrübeleri
kendinizin, ailenizin, ülkemizin, devletimizin, toplumumuzun daha da faydasına
olacak iĢlerde kullanarak ülkemizin geliĢmesine ve güçlenmesine katkı
sağlamanızdır. Kıymetli misafirler, malumları olduğu üzere sahip olduğu en
önemli kazanımlarından birisi de Bayburt‘un üniversiteye kavuĢmasıdır.
Ġnanıyorum ki Bayburt Üniversitesi önümüzdeki dönemde Bayburt‘un geliĢmesi
ve büyümesinde sürükleyici bir rol oynayacaktır. GeçmiĢte her ile bir üniversite
kurulması bir hayal olarak görülürken, Bayburt bu gün bu hayal görkemli bir
gerçeğe dönüĢmüĢtür. Bugün Bayburt Üniversitemizin, XI Uluslararası
Anadolu Adli Bilimler Kongresine ev sahipliği yapacak olması da yeni bir
Üniversite olan Bayburt Üniversitemizin niteliği ve bilime katkısının en güzel
örneklerinden biridir. Ġnancım odur ki genç Üniversitemiz sahip olduğu
dinamizm ile hızlı bir Ģekilde büyüyecek ve güzel Bayburt‘umuza da çok
önemli katkılar sunacaktır. Bu vesile ile Üniversitemizin 2014-2015 Akademik
yılının Ģehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını ve XI Uluslararası Anadolu
Adli Bilimler Kongresinin baĢarılı geçmesini diliyorum; hepinizi sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.‖ Diyerek konuĢmasını tamamladı. KonuĢmaların
tamamlanmasının ardından yoğun programı nedeniyle açılıĢ programına
katılamayan Vali Yusuf OdabaĢ, Veri Koruma Hukuku ve sağlık Hukukunda
UzlaĢma konulu oturumlara katıldıktan sonra katılımcılarla birlikte öğlen
yemeğinde
bir
araya
gelerek
bir
süre
görüĢtü.
Fotograflar:
https://plus.google.com/photos/114249692967547857497/albums/60756632448
48555985
TÜRKBĠLĠM EDĠTÖR HAKEMĠMĠZ YENER ÜNVER‟E MADALYA
TÜRKBĠLĠM Editör Hakemimiz Prof. Dr. Yener ÜNVER
Hocamızı Sofya (Bulgaristan) Ulusal ve Dünya Ekonomi Üniversitesi ile bu
üniversitenin Roma Hukuku Öğretimi ve Romanistik Eğitim Merkezi
tarafından ―Stefan Bobçev‖ Ģeref madalyası verildi.
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Türkiye adına almıĢ olduğu bu son derece önemli diploması
nedeniyle kendisini
ve
kurumunu
gönülden
kutluyor,
baĢarılı
çalıĢmalarının devamını diliyoruz.

DR. MUSTAFA REġĠT GALĠP (BAYDUR) VE HEMġĠRE SAFĠYE
HÜSEYĠN (ELBĠ) ANISINA V. ULUSAL TIP GÜNLERĠ
KASTAMONUDA GERÇEKLEġTĠ
17-19 kim tarihleri arasında Kastamonu‟da gerçekleĢtirilecek Dr.
ReĢit Galip ve HemĢire Safiye Elbi Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Tıp
Günleri‟ne katılmak üzere yola çıkan akademisyenlere, Çankırı Belediyesi
ve Ziraat Odası tarafından Tarihi ÇamaĢırhane‟de sabah kahvaltısı verildi.

KAPANIġ BĠLDĠRGESĠ
Kongre BaĢkanlıklarını, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık
Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serap Selver KĠPAY ve Ankara Atatürk
Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi‘nden Op. Dr. Mehmet Erkan
BALKAN‘ın;
Kongre Sekreterliklerini, Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) BaĢkanı
Prof. Dr. Recep AKDUR, Acil HemĢireler Derneği BaĢkanı Hem. Meral DÖLEK,
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ġ. Hamit HANCI, Ilgaz
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Hukuk Bürosu/ Kastamonu Barosu‘ndan Av. Evren KARAMEHMET, Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı‘ndan Uzm.
Halkbilimci Ebru KĠPAY‘ın yaptığı kongreye;
Kastamonu Valisi ġehmuz GÜNAYDIN, Çankırı Valisi Vahdettin ÖZCAN,
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit AYDIN, Kastamonu Belediye BaĢkanı
Tahsin BABAġ, Çankırı Belediye BaĢkanı Ġrfan DĠNÇ, Ilgaz Belediye BaĢkanı Arif
ÇAYIR, TaĢköprü Belediye BaĢkanı Hüseyin ARSLAN‘ın; Ayrıca Kastamonu ve
Çankırı Ticaret Odaları ile Kastamonu-Çankırı Tabip Odası‘nın katkı ve katılımlarıyla
gerçekleĢmiĢtir.
BeĢincisi düzenlenen Ulusal Tıp Günleri‘nde farklı disiplinlerden alanlarında
uzman konuĢmacıların dikkat çekici sunumları katılımcılar tarafından büyük ilgi
görmüĢtür. Türkiye'nin farklı Ģehirlerinin yanı sıra, KKTC, Kosova, Azerbaycan,
Yunanistan, Ruanda ve Rusya'dan 200 civarında katılımcı ile 17-19 Ekim 2014
tarihlerinde gerçekleĢen V. Ulusal Tıp Günleri 17 Ekim 2014 tarihinde Ankara‘dan 90
kiĢilik heyetin Çankırı‘ya doğru yola çıkmasıyla baĢlamıĢtır.
Çankırı‘da yerel yönetim desteği ile sabah kahvaltısı Tarihi eski çamaĢırhanede
Çankırı Valisi Vahdettin ÖZCAN‘ ın katılımıyla gerçekleĢmiĢtir. Kahvaltıda
Çankırı‘nın tarihi ve kültürel öneminden bahsedilmiĢtir. Ardından Prof. Dr. Ayla
SEVĠM EROL‘ un baĢkanlığını yaptığı ‗Çorak Yerler Kazı Alanı‘ ve
akabinde yurdumuzun en büyük kaya tuzu rezervine sahip olan Çankırı Tuz Mağarası
ziyaret edilmiĢtir.
Mağara modern karayolu tünellerine benzeyen birçok galeriden oluĢmaktadır.
Ġçinde tuz heykellerinin de bulunduğu mağaranın en ilginç görüntüsü 200 yıldır
bozulmadan kalan eĢek fosilidir. Çankırı tuzunun en büyük özelliği arsenik ve ağır
metaller içermemesi olup ayrıca iyonlaĢtırıcı özelliğinden dolayı bronĢları rahatlatarak
nefes darlığına ve astıma iyi geldiği bilimsel çalıĢmalarda ortaya konmuĢtur.
Mağara gezisinin ardından sosyal program Çankırı TaĢ Mescid gezisiyle devam
etmiĢtir. Çankırı ilinde bulunan ve Selçuklu Dönemi'nden kalma en önemli yapılardan
TaĢ Mescid, mimari özelliklerinin yanı sıra yapı üzerinde bulunan birbirine dolanmıĢ iki
yılanın tasvir edildiği ‗‗Tıp Sembolü‘‘ mescidin en ilgi çekici özelliklerindendir. Ilgaz
Belediye BaĢkanlığı tarafından ağırlanan ekip Ilgaz Dağı ve Derbent Anıtı ziyaretinin
ardından Kastamonu‘ya varmıĢ ve gün bilimsel programla devam etmiĢtir.
Kongrenin açılıĢ konuĢmalarını Op. Dr. Erkan BALKAN, Yrd. Doç. Dr. Serap
Selver KĠPAY ve Prof. Dr. Recep AKDUR gerçekleĢtirmiĢtir. AçılıĢta önceliklile bu yıl
genç yaĢta kaybettiğimiz Kerkük Trükmenleri Liderlerinden ve Ulusal Tıp Günlerinin
uzun süredir konuĢmacılarından olan Avukat Sadun Köprülü anılmıĢtır. KonuĢmacılar
Ulusal Tıp Günleri‘nin devam etmesi gerektiğini ve Türk tıp dünyası açısından
gerekliliğini vurgulamıĢlardır.
Kongrenin birinci oturumu Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD)
BaĢkanı Prof. Dr. Recep AKDUR baĢkanlığında baĢlamıĢ, oturumun ilk konuĢmacısı
Samsun Kadın Doğum Hastanesi‘nden Hem. Melek ÇELĠK ―HemĢire Hüseyin Elbi‘nin
Hayatı‖ adlı seminerinde ilk Türk hemĢire Safiye Hüseyin Elbi‘nin yurtdıĢında aldığı
eğitimi, bildiği yabancı dilleri ve bu bilgileri ülkenin ihtiyaç duyduğu en zor zamanlarda
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nasıl kullandığını, yaĢamını çalıĢmalarını anlatmıĢ; Türk tarihi açısından öneminden
bahsetmiĢtir.
Ġstanbul‟da daha önce Safiye Hüseyin Elbi adına açılan sağlık ocağının
adının değiĢtirilmiĢ olduğu ve tekrar kendisinin adını sağlık ocağına verilmesi için
gerekli çalıĢmaların yapılmasının gerektiğini belirterek birinci oturum sona ermiĢtir.
Kongrenin ikinci oturumu Kastamonu-Çankırı Tabip Odası BaĢkanı Uzm. Dr.
Serkan AYDIN baĢkanlığında baĢlamıĢ, oturumun ilk konuĢmacısı Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksek Okulu‘ndan Yrd. Doç. Dr. Serap Selver KĠPAY ―10
Aralık Kadın Mitingi‖ konulu sunumunda özellikle Kastamonu kadınlarının kadın milli
mücadelesindeki katkılarının önemi belirtmiĢ ve kadınların da milli mücadeleye destek
için Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyeti‘nin kurulmasından bahsetmiĢtir.
Oturumun diğer bir konuĢmacısı Ankara Üniversitesi Adli Bilimler
Enstitüsü‘nden Bio. Merve ĠYRAS ―Endemik Türlerimizi Koruyabiliyor muyuz?‖
baĢlıklı konuĢmasında endemik tür tanımını yaparak sunumuna baĢlamıĢtır. Türkiye‘nin
endemik tür açısından önemini vurgulamıĢ ve diğer ülkelerin endemik türlerine ne denli
önem verdiklerini verdiği örneklerle destekleyerek anlatmıĢtır. Endemik türlerin illegal
yollarla ülke dıĢına çıkarılmasının yarattığı ekonomik, çevresel ve sağlık sorunlarını
açıklamıĢ ve Türkiye‘deki önleme çalıĢmalarına da değinmiĢtir.
Oturumun son konuĢmacısı ―Mobbing‖ sunumu ile Ankara Üniversitesi Adli Tıp
Anabilim Dalı‘ndan Dr. Sündüz ADIYAMAN olmuĢtur. Mobbingin tanımı, çeĢitleri ve
aĢamaları üzerinde durmuĢ; bunun yanı sıra mobbing konusunda toplumda farkındalık
oluĢturulması gerektiğini belirtmiĢtir. Kongrenin üçüncü oturumu Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı‘ndan Prof. Dr. Ahmet ERGÜN baĢkanlığında
yapılmıĢtır.
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü AraĢtırma Görevlisi Psk. Gökçe
BAYKUZU ―Çocuk Ġhmali ve Ġstismarı‖ konulu bildirisinde ―Çocuk istismarı
buruĢturulmuĢ bir kâğıt gibidir.‖ cümlesiyle çocuk istismarının düzeltilebileceğini fakat
izlerinin kaybolmadığını vurgulamıĢtır. Fiziksel, duygusal, cinsel ve ihmal Ģeklinde
sınıflandırdığı çocuk istismarının çocuklara hayır demeyi, engel olmayı öğreterek
önlenebilir ve azaltılabilir olduğunu belirtmiĢtir.
Oturumun ikinci konuĢmacısı Kastamonu Valiliği Kent Tarihi Müzesi‘nden
Uzm. Arkeolog Murat KARASALĠHOĞLU‘nun yaptığı ―Antik Çağlardan Günümüze
Bir Sağaltım Kültü (Glikon)‖ adlı sunumunda Paphalagonia bölgesindeki Ionopolis
(Ġnebolu) de M.S. 2. yy.‘da ortaya çıkan Alexandros‘un kendini peygamber ilan ediĢi,
Glykon adını verdiği bir yılanın aslında yeniden doğan ġifa Tanrısı Asklepion olduğunu
ve tapınaktan bir yumurtanın içinden çıkarmasıyla duyurduğu anlatmıĢtır. Glikonun her
türlü derde Ģifa bulacağı gidilen her yerde yayılmıĢ kültün yaklaĢık bir yüzyıl sürdüğünü
dile getirilmiĢtir.
18 Ekim 2014 Cumartesi gününe IV. Mehmet tarafından Ġzbeli sülalesine tımar
olarak bağıĢlanmıĢ olan Ġzbeli Çiftliği‘nde zengin, tamamen organik ürünlerden oluĢan
yöresel bir kahvaltı ile baĢlanmıĢtır. Sabiha Ġzbeli, kahvaltı süresince çiftliğin Osmanlı
tarihine dayanan geçmiĢinden bahsetmiĢtir. Eskiden Osmanlı ordusuna tımarlı sipahi
yetiĢtiren, günümüzde ise fotoğraflar ve geleneksel –tarihi eĢyaların muhafaza edilip
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görsel olarak sunulmasıyla tarihi atmosferini kaybetmeyen bu doğal çiftlik katılımcıları
son derece memnun etmiĢtir.
Ardından ġeyh ġaban-i Veli Vakıf Müzesi gezilmiĢtir. Müze bünyesinde cami,
türbe, dergah, kütüphane, asa suyu ve Ģadırvan ile dergah evleri mevcuttur. Müzede;
Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı cami ve mescitlerden elde edilen tarihi eser niteliği
kazanmıĢ teberrukat eĢyaları ve tekke eĢyaları sergilenmektedir.
Sosyal programın üçüncü durağı olan Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi‘ne
yapılan gezide Cumhuriyet Evi, Türkiye‘de bir ilk olan ġapka ve Dantel Müzesi,
Atatürk Sergi Salonu, Bebek Evi ziyaret edilmiĢtir. Cumhuriyet Müzesi‘nde
Cumhuriyet dönemine ait üniformalar, tüfekler, tabancalar ve kılıçlar yer almakta iken
ġapka Müzesi‘nde ise çeĢitli sanatçıların tasarladığı ve Anadolu ve Orta Asya baĢ
süslemelerini yansıtan Ģapkalar sergilenmektedir. Dantel Müzesi‘nde çok çeĢitli
motiflerin yer aldığı geleneksel dantel örnekleri, Bebek Evi‘nde ise Yrd. Doç. Dr. Lale
ÖZDER tarafından 2009‘da annesi Zehra SÖNMEZ adına ithaf edilen el yapımı
bebekler yer almaktadır.
Son olarak, 2002 yılında Kastamonu Valiliği altında hizmete açılan Kent Tarihi
Müzesi ziyaret edilmiĢtir. Kastamonu‘ya ait birçok konak fotoğraflarına yer veren
müzede ayrıca kent tarihi araĢtırmaları büyük bir zenginlik olan kaynakların bulunduğu
kütüphane de yer almaktadır. Atatürk‘ün Kastamonu‘ya geldiğinde kullanılan halı
(1907), ilk el yapımı konsol piyano (Sanat Mektebi, Sana-i Nefise ve kent tarihi müzesi
projesinin mimarı olması nedeniyle yapılan Vedat Tek‘in büstü müzenin en önemli
eserleri arasındadır.
Bilimsel programın ikinci gününde dördüncü oturumu Ege Üniversitesi ĠletiĢim
Fakültesi‘nden Yrd. Doç. Suavi TUNCAY baĢkanlığında baĢlamıĢ, oturumun ilk
konuĢmacısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nden Bio. Fezile ÖZDEMĠR ―Kıbrıs Türk
Toplumu Liderlerinden Dr. Fazıl Küçük‖ konulu sunumu gerçekleĢtirmiĢtir. Dr. Fazıl
Küçük‘ün, serbest hekim olarak çalıĢırken aynı zamanda siyasetle yakından
ilgilendiğini, Kıbrıs Türk halkı için verdiği mücadeleyi anlatmıĢtır.
Oturumun ikinci konuĢmacısı Azerbaycan‘dan Prof. Dr. Hanım HALĠLOVA
―Çankırı Kaya Tuzu Mağarası-Tuzla Tedavi Merkezi‖ isimli konuĢmasında %60 a
yakın klorür ve %38 sodyum bulunan Çankırı kaya tuzunun sağlık açısından önemini
anlatmıĢtır. Çankırı kaya tuzunda ağır metaller bulunmadığını strese bağlı hastalıkların
tedavisinde tuz ile Spelioterapi (mağara tedavisi) ve galoterapi (oda tedavisi) isimli iki
ayrı tedavi yöntemi olduğunu anlatmıĢtır.
Yunanistan‘dan Serbest Hekim Op. Dr. Hüseyin BEKĠR oturumun son
bölümünde ―Çocuklarda YürüyüĢ Bozuklukları‖ isimli konuĢmasını yapan Op. Dr.
Hüseyin Bekir, erken tanının önemini, rotasyonel deformite olarak adlandırılan
çocuklarda içe basma ve dıĢa basma konularını ve tedavi yöntemlerini anlattı.
Kongrenin beĢinci oturumunda Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.
Dursun BAġTUĞ baĢkanlık yapmıĢtır.
Ġlk konuĢmacı TÜMÖD BaĢkanı Prof. Dr. Recep AKDUR ―Türkiye‘de Hekim
Olmak‖ adlı sunumunda tıbbiyelilerin KurtuluĢ SavaĢı‘nın en önemli aktörlerinden biri
olduğunu belirtmiĢ ve ulusal yapılanmada olan etkilerine değinmiĢtir. Doktorların sağlık
hizmetlerinin savunucu bir neferi olduğunu dile getiren Akdur tıbbiyelilerin kamu
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sektöründe gerekse özel sektörde yaĢadığı sıkıntılardan bahsetmiĢ ve sağlık
çalıĢanlarına uygulanan Ģiddetin arttığını yapılan araĢtırmalardaki bulgularla
desteklemiĢtir.
Emekli Tabip Albay Op. Dr. Aytekin ERTUĞRUL ―Türkiye‘de Cerrahi Doğum
Kontrolü ÇalıĢmalarından Bir Kesit‖ konulu sunumunda doğum kontrol yöntemleri
hakkında bilgiler vererek sterilizasyon yönteminin geri dönüĢ garantisi olmama özelliği
dıĢında en ideal yöntem olduğunu belirtmiĢtir. Türkiye‘de bu konuyla ilgili yasanın
değiĢtirilmesi yönünde talepte bulunduğundan ve bir sonuç alamadığını bildiren Dr.
Ertuğrul, görüĢlerini din ve bilim insanlarının görüĢleriyle desteklemiĢtir.BeĢinci
oturumun son konuĢmacısı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim
Dalı‘ndan Prof. Dr. Ahmet ERGÜN ―Yağ Hücresi‖ konulu sunumunda yağ hücresinin
yapısı, iĢleyiĢi ve diğer hücreler ve merkezi sinir sistemi ile olan iletiĢimi hakkında
tanımlayıcı bilgiler vermiĢtir. Ayrıca açlık ve tokluk kavramlarının oluĢmasının
nedenlerine değinen Ergün obezitenin ülkemizde ve dünyadaki yayılımına ve
oluĢturduğu tehlikelere dikkat çekmiĢtir. Altıncı oturum Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı‘ndan Prof. Dr. Ramazan ĠNCĠ baĢkanlığında devam
etmiĢtir.
Ġlk konuĢmacı 9 Eylül Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı‘ndan Doç. Dr. Burcu
Ġlkay KARAMAN ―Klinik Dilbilimi: Türkiye için Önemli Bir Bilim Dalı‖ konulu
sunumunda uygulamalı dilbiliminin bir alt dalı olan klinik dil bilimini dil, konuĢma ve
iletiĢim bozukluklarının betimlenmesi, çözümlenmesi ve tanılanması için önemli bir
bilim dalı olarak tanımlamıĢtır. Türkiye'de negatif Ģizofreni hastalarıyla yaptıkları klinik
çalıĢmalarında Tematik Algı Testi kullandıklarını ve elde ettikleri negatif Ģizofreni
hastalarına ait konuĢma örneklerinin çeviri yazılarını incelediklerinde elde ettikleri
sonuçlar çerçevesinde yeni ilaç geliĢtirilmesi ve piyasaya sürülmesi noktasında
yenileĢim olgusuna yönelik olgulara artık pek rastlanmadığını anlatmıĢtır. Ayrıca
"Sindirim Sistemi Terimlerinin Türk Halk Diline Özgü DeyiĢleri" adlı ikinci
sunumunda ise Doç. Dr. Karaman Dili bir kavramla bir ses imgesinin birbirine
bağlanmasından doğar ve bu bağlama doğal ve zorunlu değil nedensiz bir bağdır diye
tanımlamıĢtır. Terimlerin nitel özelliklerini ayrıntılı bir Ģekilde anlatan Doç. Dr.
Karaman Türk Halk dilinde gırtlak (ömürtlek, ömük, boğurduk, vb) ve öksürük
(bağrıntı, bağru, bahana, bağnak, vb) gibi eĢanlamlı terimleri karın (kalp, mide,
bağırsak, vb) ve öden (mide, karın, vb) çok anlamlı terimleri örnekler eĢliğinde
anlatmıĢtır.
Oturumun ikinci konuĢmacısı Sağlık Muhabiri Esra Öz "Sağlık Haberciliği
Ġlkeleri" konulu sunumunda, sağlık haberlerinin dalgalandırıcı bir konu içermesinin
gerekmediğini dile getirmiĢ ve ayrıca doğruluk payı içermeyen sağlık haberlerinin
yayınlanmasının gündemde artıĢ gösterdiğine değinmiĢtir. ABD‘de Sağlık
Haberciliğinin Etik Ġlkeleri‘nin, Türkiye‘ye uyarlanmasının zor olduğu ve sağlık
okuryazarlığının önemini de anlatan Öz öneri olarak tek bir kaynak kullanılmaması
gerektiğini belirtmiĢtir. Üçüncü konuĢmacı olan 9 Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim
Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gürkan Ersoy, "Beden Dili ve ĠletiĢim" adlı sunumunda
iletiĢimde söylenen sözlere ve ses tonuna kıyasla karĢı tarafı daha çok etkileyen beden
dilinin önemini anlatmıĢtır. KiĢilerin kendini ifade etmesinde kolaylık sağlayan beden
dilinin resimli örneklerini gösteren Ersoy, beden dilinin kiĢiden kiĢiye değiĢebildiğine
ve farklı ülkelerde veya bölgelerde değiĢiklik gösterebildiğine değinmiĢtir. Oturumun
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son konuĢmacıları Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Halk Bilim
Bölümü‘nden Yrd. Doç. Dr. Melike Kaplan ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Türk Halk Bilim Anabilim Dalı‘ndan Uzman Halkbilimci Ebru Kipay
‗‗Sağlık Uygulamalarına Antropolojik Çerçeveden Bir BakıĢ‘‘ adlı sunumlarında tıbbi
antropolojinin modern tıp gibi patolojik olarak hasta olma durumunu değil, hastanın
kendisini nasıl hissettiğini incelediğini belirtmiĢlerdir. Ayrıca, tıbbi antropolojinin
kültürü merkeze alarak çalıĢmalar yaptığı ve kültüre göre iyileĢtirmenin modern tıbba
yardımcı olabileceğini anlatarak sunumlarını tamamlamıĢlardır. 19 Ekim 2014 Pazar
günü Daday ilçesi Kasaba köyünde bulunan ve 1366 yılında Candaroğlu Beylerinden
Adil Bey'in oğlu Emir Mahmut Bey tarafından bindirme tekniğiyle yapılmıĢ çivisiz
cami olarak da anılan Kastamonu‘nun tarihi camisi olan Mahmut Bey Cami ziyaret
edilmiĢtir. Ardından bilimsel program kapsamındaki 7. oturuma geçilmiĢtir. Oturum
baĢkanlığını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr.
Yıldırım Beyatlı DOĞAN yapmıĢtır. Ġlk konuĢmacı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ramazan ĠNCĠ "Sağlıkta DönüĢümün
Etkileri" isimli sunumunda sağlıkta dönüĢümün etkilerinin insani geliĢmiĢlik üzerine
etkisi, Türkiye‘yi ne kadar ileriye götürdüğü ve bir seçim aracı olarak kullanılıp
kullanılmadığı üzerinde durmuĢtur. Sağlıkta dönüĢümün etkilerinin sağlık
hizmetlerinden memnuniyetle ölçülebileceğini belirtmiĢ, memnuniyet oranlarının
arttığını, ayrıca sağlık harcamalarının ve kiĢi baĢına düĢen milli gelirin yükseldiğini,
ancak insani geliĢim açısından kiĢilerarası eĢitsizliğin gün geçtikçe arttığını
vurgulamıĢtır. Son konuĢmacı Antalya'dan Güzide Filiz TUZCU "Osmanlı'dan
Günümüze Bilim: Osmanlı'da Bilime BakıĢ" adlı sunumunda Türk tarihinden örnekler
vererek bilime verilen önemi aktarmıĢtır. Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig'inden,
Türklerin Tarihi'nde kadın eğitimine verilen önemden bahsetmiĢtir. Hacı BektaĢ-ı
Veli'nin "Ġlimden gidilmeyen her yolun sonu karanlıktır." sözünü vurgulamıĢtır.
Sekizinci oturumun baĢkanlığını Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Ġ. Hamit HANCI yapmıĢtır. Oturumun ilk konuĢmacısı olan Nazilli
Adliyesi Uzmanı Psikolog GülĢah ġükran Yıldız "Suçlu Profili OluĢturma" baĢlıklı
sunumunda suçlu profili oluĢturmanın Ģüpheli sayısı azaltmakta ve fail özelliklerini
belirlemede önemli bir unsur olduğunu anlatmıĢtır. Belli kiĢilik yapılarının belirli
davranıĢlar sergilediğini belirterek suçlu profili oluĢturmanın hala bilimsel olarak
geçerliliğinin sorgulandığını vurgulanmıĢtır. Ġkinci konuĢmacı Kosova Türkiye
Mezunlar Derneği (TÜMED) baĢkanı Cengiz ÇESKO, TÜMED‘in tarihçesini,
vizyonunu, misyonu ve yaptıkları çalıĢmaları anlatmıĢtır. Ayrıca yurtdıĢında kurulan ilk
Türk mezunlar derneği olduğunu ve Kosova'da yaĢayan gençlerin üniversite
tercihlerinde ilk olarak Türkiye'yi seçtiklerini vurgulamıĢtır. Son konuĢmacı Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı
DOĞAN, ‗‗Ruh Sağlığı ve Kızılay Konferansları‘‘ konulu konuĢmasına Kızılay
Konferanslarının halkı ruh sağlığı ile ilgili aydınlatmak, bilgilendirmek amaçlarıyla
yapıldığını, 1945 sonrası modernleĢme ve modernleĢmenin getirdiği sorunları toplumu
korumak, aksaklığı önlemek amaçlarıyla yapıldığını anlatmıĢtır. Burada ailenin, ortamın
ve yerleĢtirme biçiminin bütün devlet ve toplum üzerinde büyük etkisi olduğunu
anlatırken, sistemin insanlar üzerinde kurduğu baskılara da değinmiĢtir. Son olarak Prof.
Dr. Doğan insanı köleleĢtiren bir sistemin yanlıĢlığına ve özgürlüğün rekabet bilincinin
ve güzel sosyal iliĢkilerin nasıl bir çözüm oluĢturabileceğini anlatmıĢtır.
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Ankara Atatürk Eğitim AraĢtırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan
Op. Dr. Erkan BALKAN'ın baĢkanlığında 9. Oturum gerçekleĢmiĢtir. Antalya'dan Dr.
Ozan UZKUT ―Akran Zorbalığı‖ konulu sunumunda mobbing ve bulling (akran
zorbalığı) arasındaki farklılıklardan bahsedip, bullingin okullarda çocukların birbirine
yaptıkları zorbalık olduğunu ve genellikle Ģiddet içerdiğini de belirtmiĢtir. Çocukların
hem sosyal hem akademik hayatında olumsuz olarak etkileyen bullingin önlenmesine
yönelik çalıĢmaların önemli olduğunu vurgulamıĢtır. Kongre tamamlandıktan sonra
TaĢköprü Arkeoloji Müzesi ziyaret edilmiĢtir. Kastamonu‘ya 42 km uzaklıktaki
TaĢköprü ilçesi civarında MÖ 64 yılında Romalı kumandan Pompeius Magnus
tarafından kuĢatılan Pompeipolis antik kenti gezilmiĢtir. Müze ziyaretinin ardından
TaĢköprü ilçesinde Vali ġehmuz GÜNAYDIN'ın katılımıyla yörenin meĢhur kuyu
kebabı tadılmıĢtır.
Kongrede alınan kararlardan bazıları Ģunlardır;
Ġstanbul'da Hem. Hüseyin Elbi adıyla açılan ancak sonrasında ismi değiĢtirilen
sağlık ocağına tekrar Safiye Hüseyin Elbi'nin adının verilmesi için çalıĢmaların
yapılmasına önerilmiĢtir. Ülkemizdeki endemik türlerin öneminin farkındalığının
artırılması önerilmiĢtir. Tıp ve sosyal bilimlerin disiplinler arası iletiĢimsizliğine
değinilmiĢ ve tıp biliminin sosyal bilimlere açık hale gelmesi önerilmiĢtir. Türkiye'de
sağlık haberciliğinin etik ilkelerinin oluĢturulması önerilmiĢtir. Birbirinden gittikçe
uzaklaĢan sağlık disiplinlerini bir araya getiren Ulusal Tıp Günlerinin 6. Sının 2015 de
Afyonkarahisar da yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. Bunların yanı sıra Çankırı da
―Uluslararası Türkçe KonuĢan Sağlıkçılar Kongresi‖ nin gerçekleĢtirilmesi önerisinde
bulunulmuĢtur.
KAPANIġ KONUġMASI
Değerli Grup Üyeleri,
Kastamonu'da düzenlenen 5. Ulusal Tıp Günleri, güçlü ve yoğun bilimsel içeriği
ile doyurucu sosyal etkinliklerle Sizlerin sağladığı katılımla çok verimli ve düzeyli bir
Ģekilde tamamlandı. GeniĢ çerçeveli, farklı bilimsel alanların özgün sunumları ile
doğrudan ve dolaylı olarak Tıp Bilimine katkı sağlayacak konular iĢlenmiĢ, karĢılıklı
olarak değerlendirilmiĢ ve ortak görüĢler geliĢtirilmiĢtir. Sosyal etkinlikler çerçevesinde
Kastamonu, Çankırı, Ilgaz, TaĢköprü'de tarihi ve kültürel alanlarda bilgi kazanımı
olmuĢtur. Bilimsel açıdan 5. Ulusal Tıp Günlerine verdiğiniz katkı ile 1925 ATATÜRK
Türkiye‘sinin sağlık alanındaki amaçlarına ve hedeflerine ulaĢma çabasını
sürdürdüğünüz için Siz katılımcılara, sosyal etkinlikler çerçevesinde bizleri destekleyen
Yerel Yönetimler ve Sivil Toplu Örgütleri'ne, bilimsel çalıĢtayın Düzenleme Kurulu
adına sonsuz teĢekkürlerimi sunarım. Ġlk toplantının ve süregelen toplantıların coĢkusu
ve gücü ile 6. Ulusal Tıp Günleri Kongresi'nde daha yoğun bir katılımla, daha güçlü
bilimsel içerikli sunumlarla, daha renkli sosyal etkinliklerde buluĢmak dilek ve
beklentisi içerisinde Siz tüm katılımcılara biz daha en içten saygı ve sevgilerimi
sunarım. 6. Ulusal Tıp Günleri Kongresi'ni düzenleyecek arkadaĢlarıma kolaylıklar ve
baĢarılar dilerim..Saygılarımla,
Op.Dr.M.Erkan.Balkan
5. Ulusal Tıp Günleri Kongresi Düzenleme Kurulu adına Kongre BaĢkanı
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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 özel çalıĢmalar
dıĢında öncelikle 15-20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aĢağıda belirtilen biçimde
yazılmalıdır:
Üst: 5.2 cm Sol: 5 cm

Alt: 5cmSağ: 3.5 cm

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

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

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