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TÜRKBİLİM HAKEM KURULU 

Oğuz ADANIR (Türkiye) 

Erhan AFYONCU (Türkiye) 

Raşit AHİSKA (Türkiye) 

Âdem AHİSKALI (Türkiye) 

Uğur ALACAKAPTAN (Türkiye) 

Fazilet N. ALAYUNT (Türkiye) 

Nevzat ALKAN (Türkiye) 

Esra ALPAGUT (Türkiye) 

Leyla ALPAGUT (Türkiye) 

Z. Asya ALTUĞ(Türkiye) 
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Kemal ARIKAN (Türkiye) 

Zeki ARIKAN (Türkiye) 

Ahsen ARMAĞAN (Türkiye) 

Çetin ARSLAN (Türkiye) 

Sabir ASKARAOV (Özbekistan) 

Kadir ASLAN (Türkiye) 

Tuncer ASUNAKUTLU(Türkiye) 

Necdet ATABEK (Türkiye) 

Simber Rana ATAY (Türkiye) 

Ata ATUN (KKTC) 

Ergün AYBARS (Türkiye) 

Mustafa AYSAN (Türkiye) 

Nuri AZBAR(Türkiye) 

Ülkü AZRAK (Türkiye) 

Emine BABAOĞLAN (Türkiye) 

Hüseyin BAĞCI (Türkiye) 

İdris BAL(Türkiye) 

Burcu BALCI (Türkiye) 

Erol BALIK (Türkiye) 

Koray BAŞOL (Türkiye) 

Süheyl BATUM (Türkiye) 

Rasim BAYRAKTAR(Türkiye) 

E. Pelin BAYTEKİN (Türkiye) 

Şota BEKADZE (Gürcistan) 

Aydın BEYATLI (Türkiye) 

H. Kemal BEYATLI (Türkiye) 

Zekeriya BEYAZ (Türkiye) 

Vahit BIÇAK (Türkiye) 

Beyza BİLGİN (Türkiye) 

Naci BOSTANCI (Türkiye) 

Bahar BOYDAK (Türkiye) 

Leyla BUDAK (Türkiye) 

Sabri BÜYÜKDÜVENCİ (Türkiye) 

Baki CAN (Türkiye) 

Kadir CANGIZBAY (Türkiye) 

Serap CESUR(Türkiye) 

Turgay CİN (Türkiye) 

Bayram COŞKUN (Türkiye) 

Nami ÇAĞAN (Türkiye) 

Nesrin ÇOBANOĞLU (Türkiye) 
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Bülent ÇAKMAK (Türkiye) 

Ethem ÇALIK (Türkiye) 

Pervin ÇAPAN (Türkiye) 

Haluk ÇAY (Türkiye) 
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Salih ÇEÇEN (Türkiye) 
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S. Hamza ÇETİN(Türkiye) 

Muazzez İlmiye ÇIĞ (Türkiye) 

Mengü Noyan ÇENGEL (Türkiye) 

Seyfullah ÇEVİK(Türkiye) 

Yaşar ÇORUHLU (Türkiye) 

Erhan ÇÖMLEKOĞLU(Türkiye) 
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M. Ker DİNÇER (Türkiye) 

Bircan DİNDAR (Türkiye) 

Dilek DİRENÇ (Türkiye) 

Çiğdem DİRİK (Türkiye) 

İlyas DOĞAN (Türkiye) 

Y. Beyatlı DOĞAN (Türkiye) 

Cahit DOĞAN (Türkiye) 

Fethi DOĞAN (Türkiye) 

Süleyman DOĞAN (Türkiye) 

İnci DOĞANER (Türkiye) 

Ersin DOĞER (Türkiye)  

M. Kerem DOKSAT(Türkiye) 

Soner DUMAN (Türkiye) 

Muvaffak DURANLI (Türkiye) 

Pelin DÜNDAR (Türkiye) 

Figen EBREN(Türkiye) 

Gaye EDİZLER (Türkiye) 

Kasım EĞİT (Türkiye) 

Yadigâr EĞİT (Türkiye) 

Metin EKE(Türkiye) 

Metin EKİCİ (Türkiye) 

Müge ELDEN (Türkiye) 

Çetin ELMAS(Türkiye) 

Öztürk EMİROĞLU (Türkiye) 

Osman ENGİN (Türkiye) 

Ahmet ERCAN (Türkiye) 

Kayhan ERCİYES(Türkiye) 

Murat ERDEM (Türkiye) 

Ümit ERDEM (Türkiye) 

Çağrı ERHAN (Türkiye) 

Mustafa ERKAL (Türkiye)  

Hüsnü ERKAN (Türkiye) 

Yasin EYYİGÜN (Türkiye) 

Feyzullah EROĞLU (Türkiye) 

Ayla Sevim EROL (Türkiye) 

Mehmet ERSAN (Türkiye) 

Bozkurt ERSOY (Türkiye) 

Gürkan ERSOY (Türkiye) 

İlhan ERSOY (Türkiye) 

Mevlüt FERHAT (Türkiye) 

İnci Kuyulu ERSOY (Türkiye) 

Orhan Gazi ERTEKİN (Türkiye) 

Gürbüz EVREN (Türkiye) 

Pınar FEDAKÂR (Türkiye) 

Metin FEYZİOĞLU (Türkiye) 

Belma Güner FIRLAR (Türkiye) 

Şevki FİLİZ (Türkiye) 

Guido FRANZİNETTİ (Italya)  

Erdoğan GAVCAR (Türkiye) 

Suat GEZGİN (Türkiye) 

Turan GÖKÇE(Türkiye) 

A. Bülend GÖKSEL (Türkiye) 

Nejat GÖYÜNÇ (Türkiye) 

Kemal GÖZLER (Türkiye) 

Aylin GÖZTAŞ (Türkiye) 

İbrahim GÜLER (Türkiye) 

Bahriye GÜLGÜN (Türkiye) 

Gürer GÜLSEVİN (Türkiye) 

Bilgehan GÜLTEKİN (Türkiye) 

Eser GÜLTEKİN (Türkiye) 

Gökhan GÜNAYDIN (Türkiye) 

Hasan GÜNAYDIN(Türkiye) 

Cahit GÜNBATTI (Türkiye) 

Ali Osman GÜNDOĞAN (Türkiye) 

Emet GÜREL (Türkiye) 

Canan Sevimli GÜR(Türkiye) 

Şükrü Sina GÜREL (Türkiye) 

Ömer GÜRKAN (Türkiye) 

İrfan GÜRKAŞ(Türkiye) 

Demet GÜRÜZ (Türkiye) 

Ayla GÜVEN (Türkiye) 

A.Cem GÜZEL (Türkiye) 

Şengül HABLEMİTOĞLU (Türkiye) 

M.Hakan HAKERİ (Türkiye) 

Yusuf HALAÇOĞLU (Türkiye) 

Hanım HALİLOVA (Azerbaycan) 
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Hamit HANCI (Türkiye) 

Mansur HARMANDAR (Türkiye) 

Cüneyt HOŞCOŞKUN (Türkiye) 

Bilge IŞIK (Türkiye) 

İbrahim IŞILDAK(Türkiye) 

M. Zeki İBRAHİMGİL (Türkiye) 

Sıddık İÇLİ (Türkiye) 

Zafer İLBARS (Türkiye) 

İbrahim İLKAN(Türkiye) 

Dilek İMANÇER (Türkiye) 

Ahmet İMANÇER (Türkiye) 

Erdoğan İNAL (Türkiye) 

Alimcan İNAYET (Türkiye) 

Yasemin İNCEOĞLU (Türkiye) 

Günseli Sönmez İŞÇİ (Türkiye) 

Sedat İŞÇİ (Türkiye) 

Elshan IZZETOV (Ahiska)  

Om Prakash JASUJA (Hindistan) 

Lale KABADAYI (Türkiye) 

Çiğdem KAĞITÇIBAŞI (Türkiye) 

Ersin KALAYCIOĞLU (Türkiye) 

Kubilay KAPTAN(Türkiye) 

Abdulvahap KARA (Kazakistan) 

A. Osman KARABABA (Türkiye) 

Arife KARADAĞ (Türkiye) 

Faris KARAHAN (Türkiye) 

B. İlkay KARAMAN(Türkiye) 

İ. Aydoğdu KARAASLAN (Türkiye) 

Osman KARATAY (Türkiye) 
Ziyaeddin KASSANOV (DATÜB Bşk.) 

Mehmet Ali KAYA (Türkiye) 

Hüsniye KAYALAR (Türkiye) 

Zeki KAYMAZ (Türkiye) 

Ruşen KELEŞ (Türkiye) 

Ümit KOCASAKAL (Türkiye) 

Tahir KODAL(Türkiye) 

Semih KORAY (Türkiye) 

Hasan KÖNİ (Türkiye) 

Özgür KÖSEOĞLU (Türkiye) 

Birgül KUTLU (Türkiye) 

Mehmet N. KUMRU (Türkiye) 

Mustafa LAKADAMYALI (KKTC) 

Nadim MACİT(Türkiye) 

Oğuz MAKAL (Türkiye) 

Ahmet MARANKİ (Türkiye) 

Zeynep MERCANGÖZ (Türkiye) 

Niyazi MERİÇ (Türkiye) 

Cüneyt MENGÜ (Türkiye) 

Hasan MERT (Türkiye) 

Hüseyin MEVSİM (Türkiye) 

Ahmet MUMCU (Türkiye)  

Namık MUSALİ(Azerbaycan) 

Vusala MUSALİ(Azerbaycan) 

Jamal MUSAYEV (Azerbaycan) 

Mustafa MUTLUER (Türkiye) 

Mahir NAKIP (Türkiye) 

  Urfat NURIYEV(Azerbaycan) 

Engin NURLU (Türkiye) 

Yavuz ODABAŞI (Türkiye) 

Öcal OĞUZ (Türkiye) 

Bülent OKAY(Türkiye) 

Nurgün OKTİK (Türkiye) 

Şener OKTİK (Türkiye) 

İlber ORTAYLI (Türkiye) 

Özer OZANKAYA (Türkiye) 

Süleyman Seyfi ÖĞÜN(Türkiye) 

Ahmet ÖNCÜ (Türkiye) 

Semra ÖNCÜ (Türkiye) 

Mustafa ÖNER (Türkiye) 

Nimet ÖNÜR (Türkiye) 

Necati ÖRMECİ (Türkiye) 

Ferlal ÖRS (Türkiye) 

Semih ÖTLEŞ (Türkiye) 

Mustafa ÖZATEŞLER (Türkiye) 

M. Öcal ÖZBİLGİN (Türkiye) 

Ümit ÖZDAĞ (Türkiye) 

Hilal ÖZDAĞ (Türkiye) 

Beyhan ÖZDEMİR (Türkiye) 

Gaye ÖZDEMİR (Türkiye) 

Y. Güngör ÖZDEN (Türkiye) 

Zafer ÖZDEN (Türkiye) 

Zuhal ÖZEL (Türkiye) 

Çetin ÖZDİLEK(Türkiye) 

Tayfun ÖZKAYA (Türkiye) 

Alev ÖZKAZANÇ (Türkiye) 

Behçet ÖZNACAR (KKTC) 
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Abdullah ÖZTOPRAK (Türkiye) 

N. Kemal ÖZTÜRK (Türkiye) 

Yaşar Nuri ÖZTÜRK (Türkiye) 

Oya PAKER (Türkiye) 

Ayşegül PALA (Türkiye) 

Melahat PARS (Türkiye) 

Alev PARSA (Türkiye) 

Fikret PAZIR (Türkiye) 

A. Jale SARAÇ (Türkiye) 

Mine SARAN (Türkiye) 

A.Yaşar SARIBAY (Türkiye) 

Yusuf SARINAY (Türkiye) 

Yüksel SAYAN (Türkiye) 

Berdi SARIYEV (Türkiye) 

Önal SAYIN (Türkiye) 

Hikmet SEÇİM (Türkiye) 

Salih SENTER (KKTC) 

Canan SEVİMLİ(Türkiye) 

Lütfi İhsan SEZER (Türkiye) 

Mehmet SIKI (Türkiye) 

Bülent OKAY (Türkiye) 

İlhan SILAY(Türkiye) 

Atilla SİLKÜ (Türkiye) 

Aydan SİLKÜ (Türkiye) 

Ayşe Çatalcalı SOYER (Türkiye) 

Şebnem SOYGÜDER (Türkiye) 

Mustafa SÖZBİLİR(Türkiye) 

Bingür SÖNMEZ (Türkiye) 

Ali Nazım SÖZER (Türkiye) 

Azmi SÜSLÜ (Türkiye) 

Ersan ŞEN (Türkiye) 

Faruk ŞEN (Almanya) 

Recep ŞENER (Türkiye) 

Serhan TAFLIOĞLU (Türkiye) 

Berrak TARANÇ (Türkiye) 

Nevzat TARHAN (Türkiye) 

Cemalettin TAŞKIRAN(Türkiye) 

İlhan TEKELİ (Türkiye) 

Muhittin TATAROĞLU (Türkiye) 

Ahmet TAŞAĞIL (KKTC) 

Cemalettin TAŞKIRAN (Türkiye) 

Ercan TATLIDİL (Türkiye) 

A. Nur TEKMEN (Türkiye)  

Azmi TELEFONCU (Türkiye) 

Emine TOK (Türkiye) 

Füsün TOPSÜMER (Türkiye) 

Zerrin K. TOPRAK (Türkiye) 

Nurselen TOYGAR (Türkiye) 

Mahmut TÖBÜ (Türkiye) 

Muammer TUNA (Türkiye) 

Baran TUNCER (Türkiye) 

İlter TURAN (Türkiye) 

Aydın TÜFEKÇİOĞLU(Türkiye) 

Hikmet Sami TÜRK (Türkiye) 

Fikret TÜRKMEN (Türkiye) 

Bahar TÜRKYILMAZ (Türkiye) 

Rabia UÇKUN (Türkiye) 

Bilge UMAR (Türkiye) 

Güliz ULUÇ (Türkiye) 

Alpaslan USAL (Türkiye) 

Harun UYSAL (Türkiye) 

Şafak URAL(Türkiye) 

Hatice Şirin USER (Türkiye) 

Turgay UZUN (Türkiye) 

Necmi ÜLKER (Türkiye) 

Hasan ÜNAL(Türkiye) 

Yener ÜNVER (Türkiye) 

Yuri VASİLYEV (Yakutistan) 

Arif VERİMLİ (Türkiye) 

Işın YALÇINKAYA (Türkiye) 

İlhan YARGIÇ (Türkiye) 

Celalettin YAVUZ (Türkiye) 

Ünsal YAVUZ (Türkiye) 

Özcan YENİÇERİ (Türkiye) 

N.Şahin YEŞİLÇUBUK (Türkiye) 

Mustafa YILDIRIM(Türkiye) 

Kadir YILDIRIM (Türkiye) 

Elif YILDIZ (Türkiye) 

Gültekin YILDIZ (Türkiye) 

Konca YUMLU (Türkiye) 

Carol Stevens YÜRÜR (Türkiye) 

Ahmet YÜRÜR (Türkiye) 

Necmi YÜZBAŞIOĞLU (Türkiye) 

Meydanali ZERE (Kazakistan) 

Erdal ZORBA (Türkiye) 

Istvan ZİMONYİ (Macaristan) 
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TÜRKİYE DIŞI BİLİMSEL HAKEM KURULU 

 

1. Ordinaryus, Prof. Aqamusa Ahundov (Azerbaycan Bakû) 

2. Ordinaryus, Prof. Bekir Nebiyev (Azerbaycan Bakû) 

3. Ordinaryus, Prof. Akif Musayev (Azerbaycan Bakû) 

4. Prof. Dr. Faruk ŞEN (Almanya) 

5. Prof. Dr. Vaqif Arzumanli (Azerbaycan Bakû) 

6. Prof. Dr. Teymur Kerimlil (Azerbaycan Bakû)  

7. Prof. Dr. Muharrem Kasimli (Azerbaycan Bakû) 

8. Prof. Dr. Ramiz Memmedov (Azerbaycan Bakû) 

9. Prof. Dr. Asker Ahmed (Azerbaycan Bakû) 

10. Prof. Dr. Imperiyat Halipaeva (Dağistan Maxackala) 

11. Doç. Dr. Cebi Behramov (Azerbaycan Bakû) 

12. Doç. Dr. Seadet Shixiyeva (Azerbaycan Bakû) 

13. Doç. Dr. Arif Amrahoğlu (Azerbaycan)  

14. Dr. İmamverdi Hamidov (Azerbaycan) 

15. Dr. Hasan AHMET (Makedonya)  

16. Dr. Hüseyin BEKİR (Yunanistan) 

17. Doç. Dr. Meydanali ZERE (Kazakistan) 

18. Prof.Dr. Om Prakash JASUJA (Hindistan) 

19. Prof.Dr. Ata ATUN (KKTC) 

20. Prof.Dr. Guido FRANZİNETTİ (İtalya) 

 

TÜRKBİLİM TEMSİLCİLİKLER 

Halide HALİD (Genel Koordinatör-Azerbaycan Temsilcisi/Bakü) 

Hamit HANCI ( Genel Koordinatör-Türkiye Temsilcisi/ Ankara) 

Ata ATUN (Genel Koordinatör- KKTC Temsilcisi/Kuzey Kıbrıs) 

  Urfat NURIYEV(Azerbaycan) 

İbrahim GÜLER (Türkiye/İstanbul) 

Halit HABİPOĞLU (Almanya) 

Dr. Rıdvan CANIM (Turkiye/Erzurum)  

Selahattin KARABAŞEV (Bulgaristan) 

Mahmut ÖZNUR (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 

Istvan ZİMONYİ (Macaristan) 

Khalilurrahman SALAHSHOOR (Afganistan, Pakistan ve Tacikistan) 
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TÜRKBİLİM EDİTÖRDEN SELAM 
 

TÜRKBİLİM uluslararası bilim dünyasında beklenen ve aralıksız basım 

yaparak rüştünü ispat etmiş disiplinler arası akademik bilimsel bir dergi olarak 

yayınını sürdürmektedir. Buradan bu değerli bilim dünyası ve katkı yapan tüm 

dost ve arkadaşlarımıza ve bize güç ve enerji katan resmi kurum ve kuruluşlara 

gönülden teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 

TÜRKBİLİM olarak bir ülkenin kalkınmasında eğitimin ve özellikle de 

üniversitelerimizin büyük katkısı olduğunu ve özenle üzerinde oynanmaması 

gereken bir alan olduğunu biliyoruz. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki 2000 li 

yılların başından beri büyük bir dağınıklık yanında akademik açıdan da ne yazık 

ki gözlemlediğimiz çeşitli nedenlerden dolayı da bir çöküş yaşanmaktadır. 

Burada bunların belirtilmesi ayrı bir çalışmanın konusudur. Ancak beklenen ve 

olmaması gereken davranışları da bilim adına belirtmeden geçemeyiz. Özellikle 

üniversitelerimizin sadece insan ilişkileri yanında bile asgari nezaket ve saygıyı 

gösteremedikleri; adeta siyasal bir partiymiş gibi ideolojik yandaşlık 

çerçevesinde bilim dışı tutum ve davranışlar göstermeleri üniversitelerimizde 

özellikle öğrencilerimizi derinden üzmekle kalmamış, ülke çocuklarını adeta 

kamplara bölerek enerjileri farklı mecralara çekilmiştir. Bu sürecin ortadan 

acilen kaldırılması için, en azından bilimsel nezaketle birlikte ülke birliği ve 

bütünlüğü ön planda tutularak kişisel çıkarların reddedilmesi ve bilimsel ahlak 

felsefesinden asla uzaklaşılmamasıdır.  

Bu bağlamda eğitim düzeyinin düştüğü ve bununla birlikte gerek sosyal 

ve gerekse siyasal ortamın da bu düşüşe paralel devlet algısı oluşturularak 

kurumsal davranış örüntüleri ile katıldığını ne yazık ki siyasal yönetimlerle 

birlikte özellikle üniversitelerimizin de başı çektiğini görüyoruz. 

Üniversitelerimiz her bilimsel görüş ve düşünceye açık olmakla birlikte; 

ideolojik merkezler haline, bir diğer ifadeyle çöküntünün bir diğer nedeni olan 

çıkar odaklı merkezlere asla dönüştürülmemelidir. Bütün bu olumsuzlukların 

ortadan kaldırılması için öncelikle yapılması gereken yasal önlemlerle birlikte 

üniversitelerimizin yeniden özerk hale getirilerek siyasal motifli beklenti ve 

müdahalelerden de uzak tutulması kaçınılmazdır.  

TÜRKBİLİM on yedinci sayıdan itibaren editör hakemlerimiz ve yayın 

kurulumuzun ortak görüşleriyle, yılda iki kez yayınlanmasına karar verilmiştir. 

Bu sayımızın hazırlanmasında da katkı yapan tüm hakem ve editörlerimize 

teşekkür ediyoruz. Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı bilim dünyasının yanında 

özellikle üniversitelerden övgü ve destekleri yanında, ayrıca bilimsel makaleleri 

ile katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz.  Çok önemli makaleler 

ortaya koyan yazarlarımıza, güven duyguları yanında destekleri için tüm 

dostlarımız öğretim üyelerimize tekrar teşekkür ediyor, tüm bilim dünyamıza 

saygılarımızı sunuyor, sağlık ve esenlikler içinde başarılar diliyoruz. 

Editör Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY 
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ÇİNCE’DE İKİLEMELER ve TÜRKÇE ANLAMLARI 

  

                                                                                 İnci İnce ERDOĞDU

 

 Özet 

Türkçe ve Çince köklü bir tarihi geçmişe sahip dillerdir. Türkler ve 

Çinliler tarihte uzun yıllar aynı coğrafyada birlikte yaşamışlardır. İki kültür de 

birbirinden etkilenmiştir. Çok sayıda Türkçe kökenli kelime Çincede halen 

kullanılmaktadır. Sayıları çok olmamakla beraber Türkçede de Çinceden geçmiş 

kelimeler yer almaktadır. Zaman içinde iki dil de birbirinden etkilenmiştir.  

Türkçe ve Çince'de ikilemelerin kullanılması bunun en güzel örneğidir. 

Çince köken olarak Çin-Tibet dil ailesine girmektedir. Kelimeler tek hecelidir 

ve söz içinde değişikliğe uğramazlar. Çince dünyada yaygın olarak konuşulan 

bir dildir. Bugün dünyada anadili Çince olan insan sayısı 1milyar 300 

milyondur. Başka dillerde rastlanmayan, Türkçede yer alan ikileme özelliğinin 

Çincede de bulunması iki toplumun yüzyıllarca aynı coğrafyada yanyana 

yaşamasının sonucudur. İkilemenin Çince karşılığı: Chong die (重叠)'dir. 

Türkçe ve Çince köken ve yapı olarak farklı dil guruplarında yer almaktadır. 

Fakat tarih boyunca iki toplum birbirleriyle etkileşim içinde olmuşlardır. Ve 

Çinceden Türk dillerine girmiş çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Günümüzde 

halen Çin'de 8 Türk milliyeti yaşamaktadır. Türk, Çin kültür ve dillerinin 

birbirinden etkilenmesi kaçınılmazdır. Çince kaynaklar Türk Türkologları ve 

tarihçileri için büyük önem taşımaktadır. 

Türkçenin her döneminde belirgin olarak ortaya çıkan bir anlatım 

özelliği, ikilemelerin sık kullanılmasıdır. Çince'de de Türkçe'de bulunduğu gibi 

ikilemeler vardır. Çince'de de ikilemeler sık kullanılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Türkçe, Çince, ikileme, dilbilgisi. 

 

 

REDUPLICATION IN CHINESE LANGUAGE AND THEIR 

MEANINGS 

Abstract: 

Turkish and Chinese etnic groups have been lived in the same geography. 

Turkish and Chinese languages have deep rooted history. Reduplication in 

Turkish and Chinese languages is the best example of interaction between 

languages. Chinese language belongs to China-Tibet language family. Woods 

consists of from one syllable and they don’t change in sentence. Chinese is a 

                                                           
 Yrd. Doç. Dr.Ankara Üniversitesi, Sinoloji Anabilim Dalı, inceerdogdu@yahoo.com.tr 
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widespread spoken language in the world. Today the population whose mother 

language is Chinese reached 1.3 billion. The common feature of Chinese and 

Turkish Redublication which is not be seen in other languages is a result of 

living in the same geograpy together for centuries.  

Redublication means “Chongdie (重叠)” in Chinese. Turkish and 

Chinese belong to different families as root and structure. But two societies 

were interaction in the history. There are many words which passed from 

Chinese in Turkish. In present time 8 Turkic nationalities has been living in 

China. It is unavoidable interaction betweenculture and languages of both 

societies. Chinese sources has big importance for turkologists and Turkish 

historians. Use of Reduplication is the most distinctfeature in expression of 

Turkish in every period. Reduplication has been used in Chinese very often. 

Keywords: Turkish, Chinese, reduplication, grammar.                             

 

GİRİŞ 

Günümüzde dünya üzerindeki diller köken olarak, Hint-Avrupa dilleri, 

Çin-Tibet dilleri, Hami-Sami dilleri, Bantu dilleri,,Ural-Altay dilleri,Kafkas 

dilleri gibi dil ailelerini oluşturmaktadır. Yapı bakımından diller Yalın diller, 

Bükümlü diller ve Eklemeli diller olarak üç ana grupta toplanmıştır. (Demir ve 

Yılmaz, 2006, s. 44). Çince köken olarak Çin-Tibet dil ailesine girmektedir. 

Yapı bakımından incelendiğinde Yalınlayan diller gurubunda yer almaktadır. 

Kelimeler tek hecelidir ve söz içinde değişikliğe uğramazlar.  Çince dünyada 

yaygın olarak konusulan bir dildir. Türkçe köken olarak, Ural-Altay dil 

ailesinin, Altay koluna girmektedir. Yapı bakımından incelendiğinde, Bağlantılı 

diller (ya da bitişken, eklemeli) olarak adlandırılan diller gurubunda yer 

almaktadır. Bu guruptaki dillerde değişmez kelime kökleri vardır, onlara ekler 

getirilerek anlam ve ilişki değişiklikleri yapılır. 

Bir toplumun başka toplumlarla hiç bir ilişki kurmaksızın yaşaması nasıl 

olanaksız ise, bir dilin yabancı dillerden hiç etkilenmeden yaşaması da öylece 

olanaksızdır. Bir arada yaşama, ticaret, siyaset, kültür ilişkileri, savaşlar, aynı 

din çevresi içinde bulunma gibi değişik etkenler diller arasında sözvarlığı 

açısından alış-verişlere yol açmakta, en başta sözcükler olmak üzere, ilişkilerin 

artışıyla birlikte birtakım ses, yapı ve sözdizimi öğeleri dilden dile 

geçebilmektedir.    

K. VOSSLER'e göre dil, kültürün aynasıdır. Prof. Dr. Doğan Aksan: “Bir 

ulusun yaşayış biçimi, inançları, gelenekleri, dünya görüşü, çeşitli nitelikleri ve 

hatta tarih boyunca bu toplumda meydana gelen çeşitli olaylar üzerinde hiç bir 

bilgimiz olmasa, yalnızca dilbilim incelemeleriyle bu dilin söz varlığının, söz 

hazinesinin derinliğine inerek bütün bu konularda çok değerli bilgiler ve 

güvenilir ipuçları edinebiliriz. Aynı biçimde, bir an için tek başına dili ele 
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alarak, belli bir dilin belli bir dönemdeki bir metnini, yalnızca yabancı öğeler, 

yabancı etkiler açısından inceleterek dili konuşan toplumun o süre içinde hangi 

kültür hareketlerine sahne olduğunu, hangi dış etkiler altında kaldığını 

saptayabiliriz” demektedir. (Aksan,1987, s. 65). 

Bilindiği gibi Türk dilinin çıkışı, Türklerin tarih sahnesine çıkışı ile 

ilgilidir. Türklerin çıkış yeri, coğrafya yönünden Asya ya da Orta Asya olarak 

gösterilir.  Bu konuda tarihçiler arasında herhangi bir anlaşmazlık yoktur. Hatta 

kimi yazarlar, Asya kıtasını yalnız Türklerin değil, bütün insanların çıkış yeri 

olarak kabul ederler.  Dolayısıyla Türkçenin en eski dillerden olduğu, eski 

uygarlık dillerinden Yunan ile Latin dilleri üzerinde etkisi bulunduğu kanısında 

olan araştırmacılar da vardır.  İlk yazılı kaynaklarından günümüze, sözvarlığı 

incelenecek olursa Türkçenin tıpkı Türklerin pek çok ulusla giriştikleri çok 

yönlü ilişkilerde olduğu gibi, başka dillerle yakın ilişkilere girdiği görülür. 

Çince, Türkçe gibi dünyada en çok kullanılan dillerden biridir. Çin-Tibet Dil 

ailesine aittir. (Fischer, 2013, s. 127). Bugün dünyada anadili Çince olan insan 

sayısı, 1milyar 300 milyondur.  

Çin’de yazı takriben M.Ö.1500’lerde icat edilmiş olduğu tahmın 

edilmektedir. En eski yazılı belgeler, Shang sülalesinin (takriben M.Ö.1450-

1050) “Fal yazıtları”dır. (Eberhard, 1995, s. 70). Çince kaynaklar Türk kültür ve 

tarihini araştırmak isteyenler için büyük önem taşımaktadır. Türkler ve Çinliler 

uzun yıllar aynı coğrafyada birlikte yaşamışlardır. Türkçe ve Çince köklü bir 

tarihi geçmişe sahip dillerdir. Günümüzde de bu iki dil geniş bir coğrafyada 

kullanılmaktadır. 

Bilindiği üzere Türk tarihine Hunlarla başlıyoruz. (Ögel, 1981, s. 1) 

Hunların yazılı dilleri bulunmadığı için anlaşmalarında Çin yazı dilini olarak 

kullanmışlardır. Türkçe ve Çince köken ve yapı olarak farklı guruplarda yer 

almaktadırlar.  Fakat tarih boyunca iki toplum birbirleriyle etkileşim içinde 

olmuşlardır. Bundan dolayıdır ki Çince’den Türkçe’ye, Türkçe’den Çince’ye 

girmiş cok sayıda sözcük bulunmaktadır. 

Çin’de tarih yazımına büyük önem verilir. Çinliler olayları günü gününe 

kaydetmişlerdir. Çin kaynaklarında, Türk adı ilk kez Zhou Tarihi içinde 

geçmektedir. (Zhou Shu: Tang Döneminde Ling Hu Defen tarafından 

yazılmıştır. Toplam 50 bölümden oluşmaktadır. M.S. 535-581 yılları arasında 

gecen olayları içerir. 50. bölümde “Türk Biyografisi” yer almaktadır. (İnce 

Erdoğdu, 2003, s. 16). 

Diller arasındaki alışveriş ve etkilenmeler, özellikle değişik toplumların 

bir arada, iç içe yaşadıkları yerlerde, dillerin çehresini değiştirecek kadar büyük 

ölçüde olur. Bir arada konuşulan iki dil birbirlerinden sözcükler ve kurallar 

aldıkları gibi bu dillerin ses dizgeleri ve anlatım yolları arasında da 

yakınlaşmalar olur. Türkçe ve Çince zengin anlatım özelliğine sahip dillerdir. 

Başka dillerde rastlanmayan, Türkçe’de yer alan ikileme özelliğinin, Çincede de 
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bulunması iki toplumun yüzyıllarca aynı coğrafyada yaşamalarının ve karşılıklı 

etkileşimin sonucu olabilir.  

İkileme tanımı için Türkçede değişik terimler kullanılmıştır: “Atıf 

gurubu”, “ikizleme”, “katmerleme”, “ikiz kelime”, “kelime ikilemesi”, “tekrar”, 

“çift kullanılış”, “koşma takım”, “ikileme”,  “ikizlenme” gibi. İkilemenin Çince 

karşılığı: Chong die (重叠)’ dir. 

İkileme, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı 

zenginleştirmek amacıyla, aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları 

birbirine yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün 

yanyana kullanılmasıdır. İkileme (reduplication), herhangi bir lengüistik birimin 

tekrarıdır. Bu tekrar bir ses biriminden yapıca bütünleşmiş (morfolojik) bir 

birime (ek, kök, kelime, hatta cümleciklerin tekrarına) kadar varabilir. Ses 

yansımalarında önemli bir yer tutan ikilemeler sürekliliği anlatmak, anlamı 

pekiştirip, zenginleştirmek, söyleyişe ahenk katmak, ses ve söz benzerliği 

sağlayarak tabii sese daha çok yaklaşmak, iki kelimeyle bir kavramı 

adlandırmak, ortaklaşa yeni bir anlam elde etmek amacıyla birincil ya da ikincil 

biçimlerin tekrarlanması olarak tanımlanabilir. 

 Türkçenin her döneminde belirgin olarak ortaya çıkan bir anlatım 

özelliği, ikilemelerin sık kullanılmasıdır. Dünyanın pek az dilinde Türkçedekine 

yakın oranda görülen bu özellik, bugün Korece’de ve bir ölçüde Japonca’da 

bulunmaktadır. Buna karşın Hint-Avrupa dillerinde pek az örneğine 

rastlanmaktadır. Latince de ise, sadece birkaç tane görülmektedir. Çince’de ise 

Türkçe’de olduğu gibi ikilemeler sık kullanılmaktadır. Karatavayeva S.K.'nın 

(Kırgızcadan çeviren: Ermotova B.M.) “İkilemelerin Yapısındaki Çince ve 

Sanskritçe Elementler” konulu makalesinde bahsedildiği üzere, yeryüzünde 

herhangi bir dil başka dillerden ayrı yaşayamaz. Dilin sözlük yapısında bir 

halkın başka halklarla olan ilişkisi yansıtılır. İşte bu sebeple söz varlığı sadece 

dilin iç kaynakları ile değil, alıntı sözlerle de gelişir. 

Türk dillerine, dolayısıyla Kırgız diline Çincenin etkisi konusunda 

dilbiliminde yapılan özel araştırmalara az rastlanır. Bu meseleyi ilk defa XIX. 

asrın son çeyreğinde meşhur Rus sinologu V.P. Vasilyev ele almıştır. O, 

çalışmasında Çince ile Orta Asya’daki Türk dillerinin birbirlerine yaptıkları 

etkileri incelemenin gerekli olduğunu belirtmişti. Türk dilleri arasında Uygur 

dilindeki Çince unsurlar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu araştırmalarda 

temel olarak sosyo-siyasi terimlere ve günümüz sözlü halk edebiyatı söz 

varlığına ağırlık verilmiştir. Uygur dilindeki Çince unsurların ayrıntılı bir 

şekilde incelenmesinin sebebi bu dili konuşan halkın Çin Halk Cumhuriyeti 

sınırları içinde yaşaması ve Çince unsurların bu dilde sık rastlanmasıdır. 

(Karatayeva, 2004, s. 351).  Günümüzde Çin halk Cumhuriyeti sınırları içinde 

yaşayan sekiz Türk milliyeti bulunmaktadır. Elbette ki Türk ve Çin kültür ve 

dillerinin birbirinden etkilenmesi kaçınılmazdır. 
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Çince’de İkilemeler: 

Çince’de kelimelerin farklı yapıda olması nedeniyle çeşitli ikileme 

yöntemleriyle kelime oluşumu gerçekleşir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

I. İsim İkilemeleri: Çok sayıda isim ikilenmez. Az sayıda 

isimde ikileme vardır. Aşağıda  birkaç şekli verilmiştir: 

 

1) Tek heceli ikilemeler. A A şekli 

    

       Çince                                 Türkçe 

        妈妈                                 Anne 

        哥哥                                 Ağabey 

        宝宝                                 Yavrum 

        叔叔                                 Amca 

        天天                                 Her gün 

        事事                                 Her iş 

         星星                                Yıldızlar 

        棒棒                                 Sopalar 

2) Çift heceli ikilemeler . AABB şekli. 

 

      Çince                                 Türkçe 

       山山水水                          Dağ su 

       年年月月                          Yıl ay 

       里里外外                          İç dış 

       男男女女                          Kadın erkek 

        祖祖辈辈                         Ata 

         Tek heceli karakter ikilendikten sonra genelde ilk anlamını taşır. 

İkileme yapıldığı  
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 Zaman anlam biraz yakınlık, samimiyet ifade eder. Örnek 1 de 

görüleceği üzere yalnızca “天天、事事”, “her bir gün”, “her bir iş” anlamını 

taşır. Burada da kelimenin anlamı genişlemiştir. 

 Örnek 2 de görüleceği gibi iki heceli bir kelime ikilendikten sonra oluşan 

kelimenin 

 anlamı genişler ve vurgu kuvvetlenir. 

II. Sıfat İkilemeleri:  Bir kısım sıfat ikilenebilir. İkileme 

sonunda meydana gelen       

  Kelime ilk anlama bir genişlik kazandırır. Biri birinden farklı sıfatların 

ikilemesi de farklıdır. 

a) Tek heceli sıfatların ikilemesi üç türlüdür. 

 

1) AA 的 şekli: 

 

   Çince           Türkçe 

   大大的         Çok büyük 

    快快的        Hızlı hızlı 

    红红的        Kıpkırmızı 

    高高的        Çok yüksek 

    细细的        Taze taze 

    硬硬的        Çok sert 

2)  ABB şekli: 

  

  Çince                  Türkçe 

   红彤彤               Kıpkırmızı 

   绿油油               Yemyeşil 

   金灿灿               Pasparlak 

   干巴巴               Kupkuru 

   火辣辣               Çok acı 
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    热腾腾              Sıpsıcak 

 

3) A 不 BB şekli: 

 

    Çince                Türkçe 

     酸不溜溜         Çok ekşi 

     脏不兮兮         Çok kirli 

     滑不叽叽         Çok kaygan 

     灰不呲此         Çok gri 

Örnekte görüleceği üzere, tek heceli sıfatların büyük çoğunluğu 

ikilenerek yeni bir kelime oluşturur. 2.  örnekte görüleceği üzere bazı tek heceli 

sıfatlardan sonra , A dan sonra ,  ikileme eki  BB  eklenir. 3.örnekte görüleceği 

üzere  bazı tek heceli sıfatlar dan sonra  (Adan sonra)  ‘’不  ‘’ eklenir. Tekrar 

sona ikileme eklenir. (BB). 

          b) Çift heceli sıfatlardan oluşan ikilemeler üç türlüdür.Günlük 

yaşamda çok sık  

            kullanılan kelimeler: 

1. AABB şekli  : 

 

              Çince                                                 Türkçe 

              老实 -  老老实实                              Dürüst 

              认真  -   认认真真                            Ciddi 

              漂亮  -  漂 漂 亮亮                           Güzel 

               暖和  - 暖暖和和                        Ilık 

2. ABAB şekli : 

 

Çince                                                   Türkçe 

  冰凉  -冰凉冰凉                             Çok soğuk 
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 漆黑  -  漆黑漆黑                              Simsiyah 

 

3. A里 AB  şekli :  

             Çince                                      Türkçe 

             糊涂 –糊里糊涂                             Çok karıştırmak 

             小气  -  小 里小气                          Çok cimri     

III. İkilenen Fiiller 

a) Tek heceli fiillerden oluşan ikilemeler üç türlüdür:  

 

1. AA şekli : 

 

Çince                 Türkçe 

 走走                  Yürümek 

 摸摸                  Ellemek 

看看                   Bakmak 

 闻闻                  Koklamak 

                               

2.  A  一   A  şekli : 

 

Çince                  Türkçe 

走 一走              Yürümek 

摸 一摸              Ellemek 

看 一看              Bakmak 

 闻 一闻             Koklamak 

3. A了  A    şekli : 

       Çince               Türkçe 

       走 了走           Yürümek 

       摸了摸            Ellemek 
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       看了看            Bakmak 

       闻了闻            Koklamak 

Genel olarak tek heceli fiillerin hepsi 3 şekilde ikilenebilir. Fiil bir kez 

kullanıldığında ciddi bir anlam taşır. İkileme şeklinde kullanıldığında eylemin 

rahat bir ortamda gerçekleştirildiğini ifade eder.       

 b) Çift Heceli Fiillerin İkilemesi: Bir kısım fiil ikilendikten sonra, 

eylemin rahat bir ortamda 

      gerçekleştiğini ifade eder.                                                                                                                                             

  ABAB şekli : 

  Çince                       Türkçe   

  学习学习                Öğrenmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  打扫打扫                Süpürmek 

  参观参观                 Ziyaret etmek 

IV. Zarf İkilemeleri:  

Bir kısım tek heceli zarf ikilenerek kelime oluşturur. 

1. AA şekli: 

Çince              Türkçe 

1.  刚刚          Henüz 

     常常          Sık sık 

     偏偏          Kasten           

2. 往往           Sık sık 

    统统           Tamamen 

    纷纷           Sırayla 

    恰恰           Tam zamanında 

1. örnekteki zarflar tek başlarına ikilenmeksizin de 

kullanılabilirler.  

Yalnız kullanıldıklarında yine zarf olurlar. 
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2. örnekte verilen kelimeler de tek olarak kullanılabilirler, fakat o 

zaman zarf   

      değillerdir. İkilendiklerinde zarf olurlar. 

V. Ölçü İmlerinin İkilenmesi:  

Çincedeki ölçü imlerinin büyük çoğunluğu ikilenebilir. “Her biri”,  “her 

sefer”, “birçok” anlamına gelir.  

İki çeşittir: 

1. AA şekli: 

Çince                        Türkçe 

  一 排排                    Her sıra 

   一 箱箱                   Her birimizin 

   一遍遍                   Her defasında 

    一 件件                  Her biri 

2. AA şekli:  

 

           Çince                           Türkçe 

1) 朵朵红花               Çiçeklerin her biri kırmızı 

                  次次顺利             Her seferi çok düzgün 

            2)  代代相传               Nesilden nesile 

                 步步高升            Adım adım yükselmek 

3红花朵 朵                Kırmızı çiçek çok fazla 

               歌声阵阵                Müzik sesinin devamlı olması 

1. Şekildeki ikileme ölçü imi  “her biri”, “her sefer” anlamlarını ifade 

eder. 

2. Şekildeki, 1. örnekte, ölçü imi ikilendikten sonra “her biri” veya “her 

seferinde” anlamı taşıyarak tamlayıcı olur. 2.örnekte ikilenen ölçü imi “bir bir” 

anlamı vererek belirtili tamlama oluşturur. 3. örnekteki ikileme yüklem yapar 

“birçok”  anlamı verir. 
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SONUÇ 

Türk ve Çin medeniyetleri köklü tarihi geçmişe sahip medeniyetlerdir. 

Tarihten ve günümüze bu iki ulus bir arada yaşamış ve yaşamaktadırlar. 

Günümüzde Çin halk Cumhuriyetinde yaşamakta olan sekiz Tük milliyeti 

bulunmaktadır. Aynı coğrafyada yaşayan iki halk zaman içinde birbirlerinin dil 

ve kültürlerinden etkilenmişlerdir. Günümüzde Çince'de kullanılan çok sayıda 

Türkçe kökenli sözcük bulunmaktadır. Türkçede de çok sayıda olmasa da 

Çinceden girmiş sözcükler yer almaktadır. Bir dil başka dillerden ayrı 

yaşayamaz. Ortak kültürü paylaştığı dillerden etkilenir. Türkçe ve Çince de 

tarihte yaşadıkları ortak coğrafi bölge nedeniyle birbirlerinden etkilenmişlerdir. 

Çince'de ve Türkçe'de bulunan ikileme özelliği bu etkileşimin güzel bir 

örneğidir. 
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ÇEVRE SORUNLARINA İLİŞKİN EGEMEN AÇIKLAMA BİÇİMLERİ 

Sonay ŞAHİN

 

ÖZET  

Son yüzyılda çevre krizi küresel, dünyayı tehdit eden ve çözümü zor bir 

hal almıştır. Bu krizin çözümünde, her ne kadar küresel işbirliği çerçevesinde 

modeller oluşturulmaya çalışılsa da birtakım teknolojik yenilikler veya artan 

nüfusu önlemeye yönelik uygulamalardan öteye gidememektedir.  

Çevre, insanın da içinde olduğu canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu 

tüm unsurların etkileşim halinde bulundukları bir ortam olarak tanımlandığında, 

bu ortamda tüm unsurlar bir denge içinde varlıklarını sürdürmesi gerekirken ne 

oldu da çevre krizi ortaya çıktı? Sorusunun cevabını egemen açıklama 

biçimlerinde olduğu gibi Sanayi Devrimi ile başlayan ve doğanın ölçüsüz 

kullanılmasıyla ortaya çıkan çevre sorunları ile sınırlandırılmaktadır. Küresel 

çevre krizinin çözümü için geliştirilen uluslararası politikalarda iktisadi üretim 

tarzı ve toplumsal ilişkiler göz ardı edilmektedir. Çoğunlukla oluşturulan bu 

çevre politikaları egemen iktisadi sistemin rasyonel çıkarları doğrultusunda 

egemen olan anlatı çerçevesinde biçimlenmektedir. Ancak, çevre sorunlarının 

çözümünde toplumsal, iktisadi, siyasal kökleri tarihsel arka planda incelenmesi 

daha çözümleyici olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çevre, çevre krizi, çevre politikaları 

THE DOMINANT MODELS FOR SOLUTION 

OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

ABSTRACT 

In the last century the environmental crisis has become a global, world-

threatening and seemingly insolvable problem. Although some models have 

been tried to be created within the framework of the global cooperation for 

solving this crisis, these attempts have been unable to go beyond a number of 

technological innovations or practices to prevent the increase in population. 

When we describe the environment as a medium in which all the 

elements formed by living and non-living organisms including human beings 

are involved in an interaction, the answer to the question, “Why has this 

environmental crisis emerged whereas all the elements should continue to exist 

in a balance in this environment?”, is limited by the prevailing narrative on 

environmental problems that began with the Industrial Revolution and arose out 

of the disproportionate use of nature. In international policies developed for the 

solution of the global environmental crisis, economic modes of production and 

                                                           
 Ahiler Kalkınma Ajansı uzmanı, Nevşehir. ,sonay_sahin@hotmail.com Bu çalışma İnönü 

Üniversitesi, Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Kentleşme ve Çevre Sorunları 
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social relations are ignored. For the most part, these environmental policies 

have been formed within the framework of the prevailing narrative based on the 

rational interests of the dominant economic system. However, a much more 

analytical approach would be to examine social, economic and political roots 

within the context of the historical background for the solution of environmental 

problems. 

Keywords: environment, environmental problems, environmental policy 

 

GİRİŞ 

Çevre sorunlarının temeli insanlığın, ilk avcılık-toplayıcılık ve yerleşik 

hayata geçip toprağı işlemeye başladıkları dönemlere kadar uzanmaktadır. 

Ancak yerleşik hayata geçene kadar Paleolitik (Eski Taş) Dönemde doğa - insan 

ve insan ilişkileri paralel eşit bir denge içinde varlığını sürdürürken Neolitik 

Dönemde yerleşik hayata geçmiş tarım ve sanatkârlık becerilerini kazanmış ve 

avcılık- toplayıcılık dönemindeki, göçebe hayatın yerini mülkiyet, toprak, su 

gibi çevresel varlıklar üzerinde denetim mekanizmasına bırakmıştır.  Bu 

dönemde tüm doğadan üretilen artı ürün ve emeğin kontrolü rahiplerde veya din 

adamlarındadır. Artı ürünü elde etmek ve diğer topluluklara karşı kendi 

toplumlarını korumak gibi nedenlerle insanın insan üzerine ve insanın doğa 

üzerine tahakkümü ile hiyerarşik sınıflaşma ekonomik ve sosyal yapı ortaya 

çıkmıştır. Bu şekilde çoğu zaman, değişik zamanlarda yerleşik hayata bağlı 

tarımsal üretimde en üst teknikleri kullanarak doğayı sömüren ve toplumsal 

sınıflar üzerinde ezici ekonomik sistemler uygulayan birçok uygarlık çevresel 

felaketler ile yıkılmıştır.  

Bu dönemlerde doğa üzerindeki baskı sosyo-ekonomik değişimin daha az 

oranlarda olması nedeniyle doğa üzerindeki üretim tarzı ve insanın müdahalesi 

direk askeri ve siyasal olurken, denizaşırı ülkelere kuzey ülkelerinin (merkez 

ülkelerinin) 15. yüzyılda keşifleri ile de sosyo-ekonomik ve kültürel devrim 

yaşanmıştır. Coğrafi, bilimsel gelişmeler ile birlikte tinsel farklılıklar ve dünya 

görüşleri de değişmiştir. Dünya ticareti gelişmiş, ülkelerin birbirleri ile rekabeti 

artmış ve güçlü, zayıf ülkeler ayrımı oluşmuştur.  Böylece merkez-çeper ayrımı 

ile sermaye birkaç bölgede toplanırken çevresel varlıkları sömürülen diğer 

ülkeler güney (çeper) ülke olarak ayrılmıştır. Merkantilist dönem olarak 

adlandırılan bu dönemde kuzey ülkeleri artı ürün elde etmek amacıyla, 

kıtalararası keşifleri ile dünya ticaretini geliştirmiş ve kapitalist birikim süreci 

başlamıştır. Bu dönemde Batı Avrupa Ülkeleri Güney Asya ve Amerika 

Kıtasını keşfetmeleri ile bu kıtalarda bulunan hammadde, insan gücü 

zenginliklerini kendi ülkelerine akışını sağlayarak ürün pazarlarında arz talep 

dengesi, fiyat aralıkları ve diğer finansal ekonomik değişmelere neden olmuştur.  

İktisadi yapıdaki bu değişimle birlikte tarımsal devrimin yaşandığı büyük toprak 

sahiplerinin kar amaçlı ellerinden çıkarmak istedikleri toprakları işleyen 
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serflerin kent merkezine transferi söz konusu olmuş ve yeni bir sosyal sınıf 

oluşmuştu. Bu ekonomik ve sosyal yapıda neolitik dönemden farklı olarak 

insanın, insan üzerine tahakkümü artı değer olarak hem emeğin hem de doğanın 

sömürüsü ile birlikte işlenen sanayi üretimi atık sorununu ortaya çıkarmıştır. 

Üretim ilişkilerinin temelinde emeğin metalaştırılması gibi bu sosyo-kültürel 

dengelerin değişmesi, eşitsiz gelir dağılımı, sosyal sınıflaşmalar ve kuzeyin 

güney üzerindeki tahakkümü ile hızlı ve çarpık kentleşme, gıda sıkıntısı, nüfus 

artışı, sanayileşme ve çevrenin kirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. 

Ayrıca, keşifleri yapan Batı (kuzey) ülkeleri gittikleri ülkelerin doğal 

varlıklarını kendi ülkelerine ucuz hammadde ve tüketim maddeleri olarak 

akışını sağlayarak ticaret ve endüstriyel gelişimini hızlandırmıştır, çeperde 

kalan diğer ülkeleri sömürge haline getirmiştir. Kıtalararasında güçlü zayıf 

ayrımına neden olduğu gibi kapitalist sistemin meşrulaştırılması ve artı ürünü 

elde etme yöntemleri toplumsal değişimi de beraberinde getirmiş örneğin, dini 

anlamda yasak sayılan faizin meşrulaştırılması gibi kıstaslar da değişmişti. 

Neolitik döneme uzanan bu tarihsel süreçte süregelen iktisadi üretim 

tarzında ve toplumsal ilişkilerdeki değişimle çevre sorunları ortaya çıkmıştır. 

Bununla birlikte uluslararası platformda ve politikalarda hâkim olan çevre 

sorunlarına ilişkin egemen yaklaşımda bu iktisadi üretim tarzı ve toplumsal 

ilişkiler göz ardı edilmektedir.  

Egemen açıklama biçiminde çoğunlukla çevresel sorunların Sanayi 

Devrimi ile başladığı ve teknolojik gelişmelerle doğanın sömürülmesi sonucu 

oluştuğudur. Bu anlatıma göre, sömürgeleşmenin zemin oluşturduğu, Sanayi 

Devrimi ile birlikte üretim süreci hızlanmış sermaye birikimi üretim ilişkileri ve 

çevreye müdahale yöntemi yeniden biçimlendirilmiştir. Sanayi malları seri 

üretimi ve teknolojinin hızlanmasıyla, ihtiyaç duyulan hammadde kullanımı için 

doğa ölçüsüz tüketilmiştir. Hammadde sömürüsünün yanında fabrika atıkları 

çevreye rastgele bırakılması, fabrika borularından çıkan kirli havanın kontrolsüz 

yayılması doğayı kirletirken, bu üretim merkezlerinde sağlıksız ortamlarda uzun 

çalışma saatlerinde çalışan işçilerin sağlık sorunları, daha yüksek ücretlerde iş 

bulmak amacıyla kırsal alanlardan kentlere göçün artması ve nüfusun kentlerde 

yoğunlaşması ile kentleşme sorunları ortaya çıkmıştır.  

 Çevre sorunlarını küresel bir hal alması ve kuzey ülkelerinin sermaye 

birikimi krizi sonrası karşılaştıkları sorunlarla baş edebilmek ve farklı 

yöntemler kullanarak sorunların çözümünde çevre politikaları oluşturulmuştur. 

Oluşturulan bu çevre politikaları egemen iktisadi sistemin rasyonel çıkarları 

doğrultusunda egemen olan anlatı çerçevesinde biçimlenmektedir. Ancak, çevre 

sorunlarının çözümünde toplumsal, iktisadi, siyasal kökleri tarihsel arka planda 

incelenmesi daha çözümleyici olacaktır. 

Çevre sorunlarının temelinde teknolojinin gelişmesi ve nüfusun 

hızlanması ile ortaya çıkan endüstrileşme ve sonrasındaki kimyasal gazların 
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salınımı ve kullanılması ile oluşan hava, toprak, su kirliliği olarak düşünmek 

yeterli olmamakla birlikte bu sorunların temelinde sosyal, ekonomik üretim 

tarzları ve insan – doğa arasındaki ilişki ve insanın insana tahakkümü söz 

konusudur. Şöyle ki, ekonomik gelişmelerini tamamlamış ülkeler hayat 

standartlarını devam ettirmek için dünya çevresel varlıkların 4 de 3’ünü 

tüketmekte ve nüfus bakımından daha fazla olan azgelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerden tüketimleri daha fazla olmakla birlikte yüzyıllardır çevresel varlıkları 

sömürülen bu ülkeler besin sıkıntısı çekmek zorunda bırakılmaktadır. 

Dolayısıyla dünya çevresel varlıklar üzerinde ve zayıf toplumlar üzerinde bir 

sömürü söz konusudur. 

Hızlı ve çarpık kentleşmenin temelinde yüzyıllardır doğanın bilinçsizce 

kullanımı ve kapitalist iktisadi yapının getirdiği toplumsal değişimin bir 

sonucudur. Sermayeyi ellerinde tutan kesimler, her ne kadar son yıllarda 

çevreye duyarlı üretim yöntemleri geliştirmeye çalışsalar da, bilinçsiz 

kullanımının yanında çevresel varlıkları sınırsız görüp oluşturduğu ekonomik ve 

toplumsal sömürü ile birlikte toplumların köylülük ve kentli arasında sıkışmış 

ahlak, kültürel, sosyal anlamda dekompozisyonu ile sonuçlanan değişim 

sürecini göz ardı etmemek gerekir. Bu yüzden bu krizin kaynağının insan eli ile 

olduğundan ve sömürüden yola çıkılarak doğa merkezli değil toplum ve iktisadi 

merkezli olduğunu düşünmek daha çözümleyici bir başlangıç olacaktır. Foster 

(2002)’a göre “Bugün karşı karşıya olduğumuz çevre yıkımının başta gelen 

nedenleri, ne biyolojiktir ve ne de tek bireylerin tercihinin bir sonucudur. Bu 

nedenler, toplumsal ve tarihseldir. Sorunun kökleri üretim ilişkilerinde, 

teknolojik zorunluluklarda ve egemen toplumsal sistemlerin ayırıcı özelliği olan 

ve tarihsel olarak koşullanmış demografik eğilimlerdedir” (Foster, 2002: 12). 

Dolayısıyla, küresel boyutta olan bu çevre krizinin nedenlerini ve 

nedenlerden yola çıkılarak çözümünü sadece teknolojik gelişmelerle ya da 

sadece nüfus artışı ile değil toplumsal ilişkilerde ve iktisadi üretim tarzında 

tamamı ile sorgulamak gereklidir (Foster, 2002: 12). 

20. yüzyılın ikinci yarısında sanayileşmiş ülkelerin yüzyıllardır çevreyi 

sınırsız düşünüp ölçüsüz kullanması sonucunda çevreyle ilgili kriz ve sermaye 

birikimi krizi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum karşısında sermaye birikimi 

krizi yaşayan sanayileşmiş ülkeler hem sermayelerini küresel boyutta yaymak 

hem de kendi ülkelerinde ortaya çıkan çevreyle ilgili krizden kurtulmak için 

çevre politika ve strateji belirlemektedirler. Uluslararası boyutta tartışılan ve 

oluşturulan bu politikalar sanayileşmiş ülkelerde bilinçli ve tam anlamıyla 

uygulanırken gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kalkınma hedeflerine 

ulaşamama endişesi ile çoğu zaman kâğıt üzerinde kalmaktadır 

1980’li yıllardan sonra uygulanmaya başlayan neo-liberal politikalarla da 

büyük sermaye gruplarının sermaye birikimini geliştirmek ve pazarını 

genişletmek için ucuz emeğe, hammaddeye ihtiyaç duymaktadır. Bunun için de 
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ucuz işgücünün ve hammaddenin ayrıca çevresel yasaların daha esnek olduğu 

güney ülkelerinde bakış çizgisi dışında bulunan ancak gözle görülebilen alanın 

dışına kaydırmaktadırlar. İkinci derecede, daha az önemli yani yüzeysel-sathî 

çevre algısı olarak tuttukları alanlarda dış yatırımlarını gerçekleştirmektedir. Bu 

uygulama ile yüzyıllardır çevresel varlıkları ile sömürülen bu ülkelere 

endüstriyel atıklarla da zarar vererek çevresel dengenin bozulmasına neden 

olunmakta ve uluslararası düzeyde oluşturulan çevre politikaları ulusal düzeyde 

uygulanmaktadır. 

 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar yani çevreyle ilgili krizin ve sermaye 

birikimi krizinin yaşanmasına kadar çevre sorunlarının çözümünde korumacı 

politikalardan öteye gidilmemiştir. Çevre sorunlarını azaltmak ve ortadan 

kaldırmak için oluşturulan nüfus planlaması, teknolojik çevreci yaklaşımlar, 

çevreci tüketim üretim ve tüketim alışkanlıkların artırılması gibi politikalarla 

çevre krizi aşılamaz veya çok az etkinliği olacaktır.  

Çevre sorunlarının nedenleri araştırılırken genellikle insanın toprak ile 

olan ilişkisinden kaynaklı ve yüzyıllardır insan-merkezci yaklaşımlarla sorunun 

ne olduğuna odaklanılmıştır. Sorunun ne olduğundan çok insan-toprak ilişkisi 

veya toplum-ekonomi ve politik ilişkinin tarihsel anlamda nasıl ortaya çıktığının 

çözümlemesi ve çevre sorunlarının nedenlerinin tarihsel süreç içerisinde üretim 

tarzlarına göre değişen insan-çevre ilişkileri üzerinden açıklanması 

gerekmektedir. Günümüzde devam eden küreselleşme, tarihsel süreçte 

kapitalizm ile ortaya çıkan sermaye krizi ve çevre krizinin nedenlerini, tarihsel 

arka planda toplumsal, siyasal ve iktisadi yapı fonksiyonlarının nasıl geliştiğini 

anlamak gerekir. Yenidünyanın keşfedilmesi ile doğaya hükmetmeyi batılı 

güçler hızlandırmış ve siyasal, sosyal ve bilimde de kapitalizm odaklı yapısal 

değişimleri oluşturmuştur. 

Bu yapısal değişimler ve çevresel varlıkların sömürülmesi arasında ve 

zayıf toplumların (çeper ülkeler) güçlü toplumlar (merkez ülkeler) tarafından 

sömürülmesi arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki bağlamında 

gelişmişliğin getirdiği güç ile zenginliğin, refahın toplumlara arasında eşitsiz 

dağılımından kaynaklanan sorunları ortaya çıkarmaktadır. Kuzey ülkeleri 

tarihsel süreçte kendi gelişmişliklerini güney ülkeler üzerinden sağlayarak yine 

kendi kirliliklerini bu ülkelerine ihraç etmektedirler. Bu süreçte ekolojinin ayak 

izleri olarak tabir edilen güney ülkelerinde yaptıkları yatırımlar sonrası 

atıklarını ve kirliliklerini bu bölgelere bırakırken o bölgede ucuz işgücü ve 

çevresel varlıklar üzerinde hâkim olma çabasındadırlar. Sömürgeleşme ile 

yaptıkları bu süreçte, dünyada krize neden olan eşitsiz ve adaletsiz bir zenginlik, 

refah dağılımı söz konusu olmaktadır. Bu yüzden bu çalışmada, çevre 

sorunlarının temelinde yatan sosyo-ekonomik nedenler toplumsal ilişkilerin 

tarihsel değişimi dönemler ve ekonomi politik temelinde incelenmiştir. 

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan çevre sorunlarının 

ekonomik ve politik yaşamdaki en önemli konulardan biri haline gelmiştir. 
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Dolayısı ile tarihsel süreçte süregelen akımların ve düşüncelerin, düşünce 

sistemlerini oluşturan pek çok kavram çevreyle ilgili bir perspektifte 

çözümlenerek çevresel sorunların nedenleri ve çevre politikası yaklaşımları 

anlatılmıştır.  

 

1. ÇEVRE SORUNLARINA VE POLİTİKALARINA 

TARİHSEL YAKLAŞIM 

Bu bölümde Çevre sorunlarının egemen anlatının kavramsallaştırdığı 

Sanayi Devrimi ve öncesinde, teknik ve ekonomik ilerlemeden kaynaklandığı 

düşüncesinin dışına çıkarak tarihsel süreçteki yaşanan bilimsel, toplumsal ve 

siyasal ilişkiler değerlendirilerek anlatılmıştır. 

1.1. Çevre Sorunlarına ve Politikalarına Tarihsel Yaklaşımın Temel 

Tezleri 

Çevre sorunları 20. yüzyılın ikinci yarısında bir kriz olarak kamuoyunda 

ve dünyada ortaya çıkan felaketler, sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlar 

yumağı şeklinde kendini hissettirmiştir. 

Çevre sorunları, özellikle 1960'lı yılların sonu ile 1970'lerin başında 

dikkat çekmiş, fakat yalnızca son otuz yıldan bu yana üzerinde durulan bir konu 

olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Ancak çevre sorunları egemen görüşün 

anlatısına göre, yirminci yüzyılın ikinci yarısında ansızın ortaya çıkan bir olgu 

veya teknolojinin ilerlemesi ve Sanayi Devrimi ile artan doğanın ölçüsüz 

kullanılması gibi nedenlerin ötesinde bir olgudur. Aslında daha da derinliğe 

gidildiğinde çevre sorunlarının başlangıcını neolitik dönemde yerleşik hayata 

geçilip artı ürün üretilmeye başlandığı dönemden bu yana irdelemek gerekir 

(Özdemir, 1998: 69).  

Tarihsel süreçte çevre sorunlarının nedenlerinin ne olduğu tartışmaları 

farklı bakış açıları ile açıklanmıştır.  

Çevre sorunlarının nedenlerini genellikle “Batı düşüncesindeki zihni-

entelektüel dönüşümün sebep olduğu gelişmeler olarak” gören ekolojik 

çevreciler oluştururken, egemen görüş, sorunun nedenini Sanayi Devrimi ile 

gelişen ölçüsüz kaynak kullanımı, nüfus ve kentleşme sürecine bağlamaktadırlar 

(Görmez, 2010: 5). Düşünce tarihinde, “doğayı olduğu gibi bırakmak” ve 

“dünyaya egemen olmak” biçimindeki iki felsefe arasında birbirine zıt tezler 

ortaya atılmıştır. “Eski Yunanlılarda doğa, aşılmaz bir yetkinlik içinde 

gördükleri doğayı “olduğu gibi bırakmak”tı. İsa’dan önce IV. yüzyılda, 

Aristoteles, doğayı, onu değiştirmeyi ya da aşmayı aramaksızın ideal olarak 

almak konusundaki gerçeklerini sergiliyordu. Yapacağı tek şey vardı insanın: 

doğayla uyuşup anlaşmak ve ondan yararlanmak. Öyle olduğu için onların 

gözünde tıp bile, “doğal tıp”tı; hekim hastayı hastalığa karşı koruyacak süreçleri 
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kolaylaştırmaktan fazla bir şey yapamaz. Dünya, yaşayan bir organizma ve 

besleyen büyüten tarzındaki bir “ana” imgesini simgeler; bu durum ise doğa 

üzerindeki insan eylemlerini dizginleyen kültürel bir sınırlayıcı olarak görev 

yapar. Nasıl bir insan, altın için annesini katledemez, organlarını çıkaramaz, 

aynı şeyi yaşayan bir organizma olarak gördüğü dünyaya ve onun 

barındırdıklarına da yapamazdı (Bayraktar, 2008: 16)  

14. ve 15. yüzyıllara kadar Avrupa’da egemen görüş, yukarıda da 

açıklandığı gibi Aristotoles gibi düşünürlerin organik ve doğa ile uyum 

sağlamak düşüncesinde maddi ve manevi olayların karşılıklı dayanışmasını 

savunan düşünce sistemi vardı. Ancak 16. ve 17. yüzyılda çevre- insan ilişkisi 

ve çevreci bakış büyük bir değişimle, organik, manevi bir çevre anlayışının 

yerini bilimsel, felsefi, ekonomik gelişmelerle mekanik dünya anlayışına 

bıraktı. Bu gelişmeler Copernicus, Galileo, Newton fizik ve astronomideki 

bilimsel çalışmalarıyla Descartes, Bacon filozofça yorumlarıyla dünyaya 

egemen olma düşüncesinde diğer düşünceye zıt bir sistem olarak ortaya çıktı 

(Capra, 2009: 61-62). “Mekanik sisteme dayalı evren anlayışı insanın tabiatı 

sınırsızca sömürmesi açısından dayanak teşkil etti”. Bu sisteme göre, canlı 

organizmalar ve doğa insanoğlunun refahı ve kullanımı için sömürülmesi 

gereken bir kaynak ve insanoğlunun doğa ile ilişkisinde insanın üstünlüğüne 

dayalı bir yapıyı savunuyordu. “Bu bağlamda iktisat, devlet, birey ve toplum 

anlayışlarında da yeni, modern döneme yaraşır değişimler yaşanmış ve 

yenidünya, artık her yönüyle “aydınlanmıştır” (Bayraktar, 2008: 18). Özellikle 

Batı düşüncesinde meydana gelen bu dönüşümle insanoğlunun, dünyanın doğal 

kaynaklarını sömürmesi konusunda kendi kendini mazur gösterecek entelektüel 

bir temel oluşturmasına yardımcı olmuştur.  Bu üç konuda (iktisat, devlet ve 

insan) meydana gelen değişim ve dönüşümler, insanın doğa karşısındaki 

mütevazi konumunu tam tersi bir şekilde değiştirmiş ve bu gün, ekolojik 

sorunların bu boyutlara varmasının felsefi temellerini oluşturmuştur” 

(Bayraktar, 2008: 18). 

1.2. Çevre Sorunlarının Kısa Tarihsel Süreci 

Tarihin her döneminde çevresel sorunlar yaşanmıştır. Sanayi Devrimi ile 

birlikte bu sorunlar artmış ve 20. yüzyılın ikinci yarısında artık insan hayatını 

tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Ortaya çıkan krizi çözümü için siyasi iradeler, 

araştırmacıları ve uluslararası örgütleri girişimler ve çalışmalara itmiş ve ayrıca 

çevreci hareketlerin oluşmasına neden olmuştur (Şahin, 2002).  

Paleolitik dönemde insan sadece avcılık- toplayıcılık faaliyetleri ile 

doğayla iç içe yaşarken Neolitik dönem ile birlikte yerleşik hayata geçmiş ve 

artı ürün elde etmeye başlamıştır. Bu dönemde artı ürünün elde tutma ve diğer 

topluluklara karşı savunma amacı ile insanın insana tahakkümü ve doğaya 

tahakkümü başlamıştır. Aynı zamanda bu tarih, “öznesi insan emeğiyle, bu 
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emeğin dolaysız nesnesi ve aracı olarak insan/doğa ilişkilerine giren teknoloji 

ve bilimden bağımsız bir tarih değildir” (Çiğdem, 1997). 

Tarihte uygarlığın başladığı ilk dönemlerde Asur, Babil, Çin, Mısır, Grek 

ve Roma gibi uygarlıklarda ormanların kütlesel yok oluşları olmuştur. O 

yıllarda insanın fiziksel ihtiyacını (ısınma, pişirme, bakır eritme, kap kacak 

yapımı, ev inşası, gemi yapımı gibi) odunla sağlanıyordu. Ayrıca, tarım alanları 

açmak için de geniş orman alanları kullanılmıştır hala da kullanılmaktadır. 10 

bin yıl kadar önce Akdeniz kıyılarındaki ormanlar tamamen kesilmiş, 5 bin yıl 

önce Lübnan’dan Mısır’a başlayan kaliteli sedir ağacı ihracatı için Lübnan’daki 

sedir ormanlarının neredeyse tamamı yok olmayla karşı karşıya gelmişti. O 

dönemlerde Akdeniz de dolaylı olarak erozyon meydana gelmişti. Tarihsel 

süreçte bazı dönemlerde meydana gelen ekonomik gerileme sonrası ormanların 

yeniden meydana gelmesini sağlamıştır. Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ve 

ardından Avrupa’nın ekonomik gerilemesi ve 14. yüzyılda veba salgını 

dönemleri gibi ( Özdemir, 2006: 8).   

Tarih boyunca doğanın tek taraflı bu şekilde sömürüsü sonrası birçok 

uygarlıklar felaketle yüz yüze gelmiştir, ancak son yüzyıldaki çevresel kriz 

kadar küresel boyutta olmamıştır. Özellikle 14. yüzyılda Batılı ülkelerin 

kıtalararası arası keşifleri sonrası gelişen ticaret ile kaynak akışı başlamış ve 

keşfedilen güney (çeper) ülkeleri sömürgeleştirilmiştir. Bu sürecin zemini 

üzerine gelişen kapitalist sistem ve sonrası Sanayi Devrimi’nin yaşanması ile 

çevresel varlıklar üzerinde hâkimiyet rekabete dönüşerek dünya ülkelerinin 

merkez ve çeper ülke olarak ayrılmasına neden olmuştur. Sanayi Devrimi Batı 

ülkelerinde (merkez ülkeleri) ortaya çıkmış ve son yıllara kadar da gelişmesini 

tamamlamıştır. Sömürgeleştirdiği güney ülkelere üzerinde hegemonyasını 

kurmuştur. Sanayi Devrimi ile birlikte de sermaye birimine ve gelişmişliğe 

bağlı bölge ayrımına (merkez kuzey ile ayrıntısal bir alan olarak görülen güney 

ülke ayırımı algı ve uygulaması) neden olmuştur. Ayrıca zaman içerisinde 

kapitalizmle birlikte nüfus, enerji, kentleşme ve sanayileşme alanlarındaki 

değişmeler küresel boyutta sosyo-ekonomik ve çevresel etkileri de beraberinde 

getirmiştir (Foster, 2002: 14).  

Keşifler sonrası Avrupa’da ortaya çıkan refah ile birlikte ölüm 

oranlarının azalması sonucu, nüfus patlaması yaşanmış ve dünyanın büyük bir 

kısmı Avrupalıların eline geçmiş ve Avrupalılar, Güney Amerika olsun, Yeni 

Zelanda, Endonezya olsun yeni keşfettikleri kıta ve ülkelere yerleşir yerleşmez 

kısa bir süre içinde oradaki yerli halkları ve insandan korkmayan bazı hayvan 

türlerinin yok olmasına neden olmuştu. Örneğin Kuzey Amerika’da, en yoğun 

nüfuslu ve örgütlü yerli toplulukları ve Afrika’da bulunan San halkı 100 yıllık 

bir süre içinde Avrupalıların taşıdığı hastalıklar, saldırılar neticesinde yok 

olmuşlardır (Diamond, 2010: 85). 
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Keşifler sonrasında Avrupa’da aydınlanma dönemi ile birlikte üretim 

tarzındaki gelişmeler teknolojik gelişmeleri de hızlandırmış ve 18. yüzyılın 

sonlarında 19. yüzyılın başlarında Sanayi Devrimini gerçekleştirmiştir. Sanayi 

Devrimi ile ekonomide ve diğer sosyal hayatta kullanılan enerji kaynakları da 

boyut değiştirmiş önceki dönemde zamanın metası odun iken kömüre sonraki 

dönemlerde petrole dönüşecek, demiryollarının geliştirilmesi ile 200 yıllık 

süreçte doğal maden yatakları çevreyi yok edecek şekilde kullanılmıştır. 

Nüfusta, üretim tarzında ve sanayileşme ile birlikte toplumsal 

değişmelerle hızlı ve çarpık kentleşme kendini göstermiştir. Kentlerdeki nüfus 

yığılmaları altyapı yetersizliğinden salgın hastalıklar, gecekondulaşma gibi 

sorunları geliştirirken kimyasal ilaçların kullanımı kent topraklarını kirletmekte 

ve fabrikalardaki sağlıksız emek üzerindeki sömürü ile hastalık, toplumsal 

sorunlara ve ayrıca havanın kirlenmesine neden olmuştur. Ormanların yok 

edilmesiyle oluşan erozyona Haiti örneği verilebilir. Bu bölgede sermayenin 

tarım sanayi uygulamaları hem toprağı verimsizleştirmiş hem de nüfusun 

yoksullaşmasına neden olmuştur (Foster, 2002: 20, 23). 

Tarihsel olarak bakıldığında görülüyor ki, insanın insana ve doğaya 

tahakkümünün başladığı Neolitik dönemden, emeğin ve doğanın metaya 

dönüştürüldüğü Sanayi Devriminden bu yana insanlığın doğa üzerinde 

dönüştürücü etkisinin, kendi kontrolünün de dışına çıktığını söylemek mümkün 

olmakla birlikte üretim tarzlarının değişmesi ile ortaya çıkan çevresel etkiler 

son yüzyılda engellenemeyecek boyutlara gelmiştir (Özdemir, 2006: 1). 

1.2.1. Sanayi Devrimi Öncesi Çevre Sorunları 

10.000 yıl önce yerleşik hayata geçilip tarımın gelişmesi ve toplumsal 

ilişkilerin örgütlü bir yapıya dönüşmesi ile çevresel sorunlar yaşanmaya 

başlamıştır. Toplumsal ilişkilerdeki ve üretim tarzındaki değişimlerle birlikte 

insanın doğayla ilişkileri de tarihsel dönemler itibariyle değişmiştir. Kapitalizm 

öncesi toplumlarda insanın doğaya tahakkümü ve yaşanan çevresel sorunlar 

bölgesel iken, kapitalizm ile birlikte doğaya ve dünyaya hâkim olma fikri ve 

uygulamalarıyla küresel hal almıştır. Çevre sorunlarını Sanayi Devrimi ve 

teknolojik ilerlemeye bağlayan egemen geleneksel görüş Sanayi Devrimi öncesi 

ekolojik tarihi önemsememektedirler. Ancak ekolojik krizin başlangıcı 

insanlığın artı ürün elde etmesi ile paralel gelişen sürece dayanır. Sanayi öncesi 

toplumları artı değer elde etmek amacıyla oluşan ekonomik, sosyal ve diğer 

alanlardaki gelişmelerle meydana gelen değişmelerden ortaya çıkan çevre 

sorunlarına karşı savunmasızdılar ve bununla birlikte aynı zamanda üretim 

kapasitesinin aşıldığı ve çevresel yıkım sonrasında uygarlıklar çökmeye 

mahkum olmuşlardır. Örneğin, Sümerler, Yunan, Fenike, Roma, İndus Vadisi 

gibi uygarlıklar tarım arazisi için ormansızlaşma yoluna gittiklerinden ve 

doğaya ölçüsüz müdahaleleri sonrası ortaya çıkan kıtlık, hastalık çevresel 

felaketlerle çökmüştür (Foster, 2002: 39). 
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Bu dönemlerde, toplumlar genellikle bir noktada yerleştiğinden ve 

toprağın ve suyun kontrolünü elde tutmak için diğer topluluklarla savaş ve 

rekabet içinde idi. Yapılan bu savaşlara örnek Romalıların Kartacalılarla 

savaşmak üzere gemi yapmak için ormanların yok edilmesi, 12. yüzyılda nüfus 

artışı sonucunda Kuzey Avrupa'nın ormanlarının yakılarak tarım alanlarının 

açılması örnek verilebilir. Ayrıca nüfus yoğunluğundan ve altyapı 

yetersizliğinden dolayı M.Ö. I. yüzyılda Roma'nın içme sularında gözlenen 

kirlilik ve Güneybatı Colaroda'daki Anasazi Uygarlığının 1280 yılı dolaylarında 

yok olması da başka bir örnek olarak verilebilir (Duru, 1995: 15). Sümerlerde 

artan nüfusu ve rakip topluluklarla yapılan savaşlar sonrasında sulama kanalları 

mühendisliği gelişti ve sürekli büyümesi ile diğer uygarlıkların hedefi haline 

gelmesine neden oldu (McNeill, 2008: 40-41). Ortaya çıkan savaşlar ve kentlere 

eşit su verilemediğinden dolayı çıkan kargaşa sırasında büyük ve bir süre sonra 

büyük oranda işgücüne ihtiyaç dahilinde bakım gerektiren kanallar taştı ve 

toprakta biriken su tuz oranını yükseltip erozyona neden oldu. Netice itibariyle 

toprak verimliliği azalınca Sümerlerin çöküşünü hazırladı. Bu toplumlar 

toprağın ve suyun kontrolünü elde tutan rahipler, bürokratlar ve köylü sınıfa 

bağlı hiyerarşik bir yapıya sahipti. MS. 5 yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun da 

benzer nedenlerden dolayı çökmesinin ardından Merkantilist döneme kadar 

feodal toplumlarda çevre yıkımı toprak, orman gibi çevresel varlıkları 

ekonomik metaya dönüştürerek yıkımına sebebiyet verdiği gibi köylü üzerinde 

de ağır vergilerler ve emeği üzerinden de sömürerek toplumsal tahakkümünü 

kurdu (Foster, 2002: 40, 42). 

1.2.1.1. Organik Toplumlarda İnsan –Doğa İlişkisi ve Çevre 

Sorunları 

Organik toplum, toplumların doğa ile dayanışma ve paralel yaşadığı 

toplumlardır. Organik toplumların düşünce yapısının, günümüzdeki düşünce 

yapısından farklı kültürel bir değer yargısı ile örüntülüdür (Bilgin, 2006: 20). 

Boochin’ ne göre, organik toplumların tanımı, "ekonomik sınıfları ve politik 

devletleri olmayan, doğal dünyayla kuvvetli bir dayanışmanın var olduğu 

toplumlardır". Bu toplumların yaşam biçiminde özellikli olarak doğayla 

özdeşleşme, duygusal bilgelik ve cinsel eşitlik hakim olmuştur ve akrabalık ve 

kan bağı, toplumsal yaşam içinde büyük rol oynamıştır. Baba, oğul, kardeş gibi 

toplumsal yapılar belirleyici ve karşılıklı sorumluluklar getiren ve toplumsal 

örgütlenmenin özünü ortaya koymuştur. Organik toplumlarda bu akrabalık 

anlayışı ile insanları birbirine yakınlaştırması organik toplumlarda yabancılaşma 

ve tahakküm duygularının ortaya çıkmasını önleyen etkenlerdendir (Aygün ve 

Mutlu, 2006: 7). 

Organik toplumlar kullandığı basit teknolojinin doğal kuvvetler üzerinde 

büyük etkisi olduğuna inanmaktadır. Bu toplumların sıklıkla başvurduğu grup 

ritüelleri ve büyü gibi gelenekleriyle de güçlendirdikleri bilinir. “Bu ritüeller ve 

büyü işlemleri, organik toplum insanının doğal dünyaya bağımlılık duygusunu 
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yok etmeye yönelik değildir. İnsanlar törenleriyle yalnızca erk sahibi kuvvetleri 

yatıştırmaya ya da onları yönlendirmeye çalışmamakta, yenen hayvanları 

çoğaltmaya ya da hava ve mevsimde değişiklikler yapmaya veya ekinlerin 

miktarını artırmaya yardımcı olmaktadırlar. Böylece organik toplum, doğanın 

bir parçası olarak doğanın isleyişine etkin katılımıyla “eko topluluk” olarak 

adlandırılmaktadır” (Bilgin, 2006: 21). Bu ritüeller veya seremoniler 

Bookchin’e göre “yalnızca cemaate kabul görenlerin olduğu gibi, toplumsal 

işlevlerle değil, aynı zamanda ekolojik işlevlerle de birbirinden ayrılırlar” 

(Bookchin, 1996: 65). Yine Bookchin’in verdiği Hopi örneğinde, bu toplumda 

yapılan seremoniler tarımsal üretimde ekinlerin büyümesinin her aşamasında 

belirleyici rol oynar. Seremonilerle insan-doğa karşılıklı dayanışma içinde 

kozmik çalışmanın kolaylaştırılmasını sağlar. Ancak bu işbölümü ve toplumsal 

işbirliği sürecinde yaşamın sınıflı toplumlara geçmesi ile; erkeklerin kadınlara, 

yaşlıların gençlere, toplumun doğaya tahakkümü ile çevre sorunlarının da 

başlamasına neden olmuştur (Bookchin, 1996: 65-66). 

Sınıflı topluma geçiş tarıma geçiş ve artı ürün üretme ile birlikte 

olmuştur. Toprağın ve suyun dolayısıyla doğanın ve insanın kontrolü belirli bir 

hiyerarşik yapının elinde baskın ve uyarlayıcı toplumsal temelleri oluşturmuştu. 

Rahipler, krallar, ağır çalışma koşulları altında köylüler gibi toplumsal sınıflarla 

birlikte tarımda sayının icadı ise mülkiyetin ortaya çıkışını, bu da doğayı 

egemen olunacak bir varlık olarak görme düşüncesinin oluşumuna neden 

olmuştur. Bu dönem tarım kültürü ile insanın insana ve insanın doğaya 

tahakkümü sosyal, siyasal idari yapı ile genişletilmiştir. Ortaya çıkan bu 

eşitsizlik, tahakküm ve hiyerarşi ile gelişen toplumsal değerlerdeki değişim 

toplumun doğaya karşı bakış açısı değiştirmiştir (Aygün&Mutlu, 2006: 13-14).  

1.2.1.2. Mekanistik Toplum ve Doğa 

Eski Yunan felsefesine göre, doğanın, durmadan değişen hem canlı hem 

de akıllı, kendiliğinden devinimle oluşan bir süreci olarak inanılıyordu. Nitekim 

“Platon doğayı Tanrı’nın yaptığı canlı bir organizma ya da hayvan olarak 

tasarlamaktadır. Buna göre doğa, Tanrı’nın yaratıcı olmasının ön koşuludur. 

Doğa, geçici ve değişkendir, her yanı kendiliğinden devinimle olan maddi bir 

organizma ya da hayvandır”. Aristoteles’e göre ise, “doğada kendini gösteren 

değişme ve yapı türleri öncesiz-sonrasız bir dağarcık oluşturmakta ve bu 

dağarcıktaki her parça birbiriyle zamanca değil, mantıkça ilişkili bulunmaktadır. 

Doğa, tam anlamıyla ‘organik bir bütün’dür” (Bilgin, 2006: 22-23). Ortaçağ 

boyunca da doğa anlayışı organik olmuştur ve hem akla hem de inanca dayalı 

bir temel üzerinde Tanrı, doğa, insan ruh ilişkileri ile ifade edilmekle birlikte 

bilim anlayışında her ne kadar teolojik temeller çerçevesinde de olsa doğanın 

insan hâkimiyetinde nasıl dönüştürüleceği hep ön planda bir yaklaşım olmuştur  

(Bilgin, 2006: 24, 26). 
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Doğanın dönüştürülmesi ve doğa üzerine üstünlük kurma düşüncesi 16. 

ve 17. yüzyıllarda köklü bir değişimle başladı. Organik doğa anlayışı yerini 

mekanistik dünya anlayışına bıraktı. Bu düşünce biçiminin ortaya çıkması fizik 

ve astronomide Copernicus, Galileo ve Newton’un buluşlarıyla gelişirken, 

doğanın matematiksel ve analitik akıl yürütme yöntemiyle de Descartes, 

felsefede etkin bir rol oynamıştı (Capra, 2009: 62). 

Aydınlanma dönemi olarak adlandırılan bu dönem ile birlikte, Eski 

Yunanlı düşünürlerin doğanın düzeninde ussal bir ilke olduğu biçimindeki 

düşüncesi yeniden benimsenerek, insan evreni bu şekilde tanıyabilecek, 

anlayabilecek ve onu egemenliği altına alarak varlığını ve gücünü ortaya 

çıkarabilecekti. İnsanın doğayı egemenliğine almasının yöntemini akıl ile 

olacağının söyleyen Descartes’ e göre: 

“Ateşin, suyun, havanın, yıldızların, gökyüzünün ve çevremizdeki tüm 

cisimlerin güçlerini ve etkilerini, zanaatkârlarımızın çeşitli işlerinin ayrıntılarını 

bildiğimiz kadar öğrenerek, bunlardan, kullanılmaya elverişli oldukları her 

biçimde yararlanmak ve böylelikle, doğaya egemen olmamıza yardımcı olacak 

uygulanabilir bir felsefe ortaya çıkarmak[tır]” (Duru, 1995: 4). 

 Bilimsel kapsamda fiziki, felsefi ve matematiksel gelişmeler insanların 

doğal çevre hakkındaki tavırlarını değiştirmiştir.  Mekanik bir sistem anlayışı ile 

doğaya egemen olma ve sömürüsünü içeren anlayış bizzat Descartes’ in 

bilimin” amacını doğaya egemen olmak ve onu kontrolü altına almak olarak 

koyan Bacon’in fikrini paylaşıyordu” (Capra, 2009: 70). 

Doğayı kontrol altına alama ve insan eli ile şekillendirmesi düşüncesini 

savunan bir başka bilim adamı Newton doğanın işleyişini matematiksel bir 

yöntem ile açıklamıştır ve evreni mekanik bir sistem olarak görmüştür. 

Dolayısıyla bu dönem düşünürleri evrenin, “bir ‘makina, saat’ gibi işlediği 

görüşünde birleşmişlerdi” ve kısacası doğanın işleyiş yasası ortaya konulduğu 

için onu şekillendirmek kolaylaşmıştı. 20. yüzyıl modern sanayi uygarlığının 

varlığı da bu anlayışı benimsemektedir ve bu düşünce tarzının köklerini attığı 

düşünüş biçimi sürekli değişerek kapitalizm ortaya çıkmıştır. Sonrasında Sanayi 

Devrimi gerçekleşmiştir (Duru, 1995: 11). 

1.2.1.3. Kapitalizmin Ortaya Çıkışı ve Çevre Sorunları 

Kapitalizm, ortaçağ feodal düzeninin ve aydınlanma döneminin sonuna 

doğru ortaya çıkan bilimsel toplumsal değişim sonrası 17. yüzyılda doğaya 

egemen olma amacı ile gelişmiştir. Aydınlanma süreci ile birlikte kapitalizm, 

her alanda; ekonomide, politikada, düşüncede, bilim ve teknolojide yeni 

oluşumları kapsayan bir dönüşümü ifade etmekle birlikte, kapitalizmi belirleyen 

temel öğe meta üretiminin evrensel olarak gelişmesidir. Meta üretiminin 

belirleyici özelliği ise, Çam’a göre, “mal ve hizmetlerin esas olarak pazarda 

satılmak amacıyla üretilmesidir. Üretilen mal ve hizmetlerin giderek daha 
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büyük bölümünün pazara girip değişime konu olması ise, kaçınılmaz olarak 

işbölümünün gelişmesini gündeme getirmektedir. Diğer bir deyişle kapitalizm, 

ekonomik olarak hem üretim yapısının hem de işbölümünün gelişimine bağlı 

olarak toplumsal yapının sürekli değişimini ifade eden dinamik bir oluşum 

sürecidir” (Çam, 2006: 11).    

Marx’a göre ise, “kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumların 

zenginliği, ‘muazzam bir meta yığını’ olarak görünür;  bunun basit biçimi tek 

bir metadır” (Marx, 2010: 49). Kapitalizmi tanımlayan bu meta üretiminin 

sistematik bir şekilde gelişmesi şüphesi ekolojik varlıklar üzerinde olumsuz 

önemli etkileri olmuştur. “Redclift’in belirttiği gibi, ekolojik problemin 

anlaşılması için sorunun tarihsel bir çerçevede ve insanların üretim ve yeniden 

üretim faaliyetleri doğrultusunda ele alınması gereklidir” (Bilgin, 2006:44-45) . 

Marx ise Grundrisse adlı yapıtında, kapitalizmin gelişme 

dinamiklerinden biri ve en önemlisi olan doğanın üretim sürecinin girdisi olarak 

tüketilmesi olduğunu belirlemektedir: “...nesnelerden yeni yararlanma yolları 

keşfetmek amacıyla tüm doğanın derinlemesine araştırılması,..bütün bunlar 

sermayeye dayalı üretimin ön koşuludur.... Sermayeye dayalı üretim bir yandan 

evrensel üretkenliği yaratırken, bir yandan da doğanın ve insanın tüm 

özelliklerinin sonuna kadar işletilip kullanıldığı bir evrensel yararlanma sistemi 

yaratır”. Sonuç olarak kapitalizm emek gibi doğayı da metalaştırmakta ve 

yenilenebilir olmayan çevresel varlıkları hızlı bir şekilde yok edilmesine neden 

olan bir yapıdır (Bilgin, 2006: 45). 

Ortaçağ feodal döneminde genellikle dinin etkisi altında olan sosyal ve 

iktisadi hayat tarzı yaşam biçiminde, insanın hırstan kaçınması, maddiyattan 

uzak durması ve esas olarak tanrının rızasını kazanma ve diğer insanların 

haklarına da saygı gösterme fikirleri yer edinmişti. Ancak 15. yüzyıldan 

itibaren, söz konusu iktisadi zihniyet merkantilizm ile değişmeye başlamış ve 

iktisadi faaliyetlerin hedefi kâr etmek ve servet biriktirmek şeklinde gelişmişti. 

Yeniyi keşfetmek, rekabet ve kar odaklı dünyaya egemen olma fikri ile 

sermayenin özel ellerde toplanması sonucunu doğurmuş ve merkantilist 

dönemde denizaşırı keşiflerle birlikte ticaret gelişmiş ve iktisadi, sosyal 

dönüşümler de yaşanmıştı (Bayraktar, 2008: 20) 

Avrupa’da ortaçağın sonlarına doğru gelişen ticaretle şehirlerdeki işçi 

açığı olması ve ağır vergilerden kaçan köylülerin şehir pazarlarında ve 

zanaatkâr kesimlerde iş bulması, feodal tarımda arazileri küçük çapta çiftlik 

arazilerinin karşısında küçülüyordu. Dolayısıyla bu olguya paralel, yeni bir orta 

çaplı köylülerin ortay çıkışını, ekinden çok hayvan besiciliğine dayalı 

toprakların çitlenmesi, yeni bir tüccar sınıfın ortaya çıkması gibi sonuçları 

beraberinde getirmişti. Bu süreçte yaşanan iklime dayalı toprak verimliliğinin 

azalması, teknolojik ve bilimsel ilerlemelerin artması ile feodal yapının krize 

girmesi ve kapitalist yapının ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. “Böylece bu 
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konjonktürle kapitalist-dünya sisteminin kurulmasında üç şey çok önemli 

olmuştur. Söz konusu dünyanın coğrafi hacminin gelişmesi, dünya-

ekonomisinin farklı bölgeleri ve farklı ürünleri için, değişik emek kontrol 

yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu kapitalist dünya ekonomisinin merkez-

devletleri olacak nispette güçlü devlet yapılarının yaratılması”dır (Wallerstein, 

2010: 44-45, 54) . 

Kapitalist-dünya sisteminin ortaya çıkışı ile birlikte insan ve doğa 

arasındaki ilişki telafisi zor bir şekilde dönüşüme uğramıştır. Kapitalizmin 

merkantilist aşamasındaki yenidünyanın keşfi, bilimsel gelişmelerle doğa 

üzerindeki hakimiyet zihniyeti ekolojik yıkımın da önünü açmıştır. 15. yüzyıl 

ile 17. yüzyıl arasında kapitalist sömürü ile gezegenin birçok yerinde birçok 

kürklü hayvanların azalmasına, yerli halkın yok olmasına ve sömürge 

bölgelerindeki tropik bitkilerin emeği köleleştirerek transferi ile tropikal 

ormanların bozkıra dönüştürülmesine neden olmuştur (Foster, 2002: 44, 49). 

1.2.2. Sanayi Devrimi ve Çevre Sorunları 

18. yüzyıl Avrupa’sında özellikle büyük Britanya’da dokumacılık ile 

başlayan ve buhar makinelerinin bulunuşu ile devam eden köklü teknolojik 

gelişmelerle endüstrinin oluşmasıyla sanayi devrimi olmuştur. Demiryollarının 

gelişmesi, elektrik teknolojisi ile kimya endüstrinin doğuşu ve sonrasında da 

seri üretimin başlamasıyla ekonomik, siyasal ve sosyal anlamda tam bir devrim 

yaşandı. Özellikle bu devrimle Batılı Güçlü ülkeler refah bakımından 

zenginlikleri artsa da fabrikalarda kalabalık işçi topluluklarının olumsuz ve ağır 

şartlarda çalışmaları gibi olumsuz sonuçlar doğurmuştur.  Bununla birlikte 

Sanayi Devrimi ile birlikte ayrıca tıp bilimini gelişmesi, yiyecek kaynaklarını 

artması gibi nedenlerle ölüm oranları azalmıştır. Dolayısıyla hızlı bir nüfus 

artışı yaşanmıştır ( McNeill, 2008: 591, 592, 596, 597).  

Bu dönemde tarımsal üretimin artmasıyla eşit zamanlı işçi toprağa bağlı 

olmaktan kurtulup kentlerde sanayi sektöründe istihdamdaki yerini almaya 

başlayınca kentlerde nüfus yoğunlaşması yaşanmıştır. Kentsel altyapı 

yetersizliğinden ve gelirlerin dağılımındaki eşitsizlik yoksulluğu ve sosyal 

sorunları beraberinde getirmiştir (Foster, 2002: 58). Dolayısıyla, Sanayi 

Devrimi'nin doğaya etkileri ilk zamanlarda sanayinin yoğun olduğu ve 

sanayileşmeden kaynaklı nüfusun yoğun olduğu yerlerde başlamış olup, bu 

gelişmeye 19. yüzyılda Londra’da yaşanan hava kirliliği örnek olarak verilebilir 

(Duru, 1995: 11).  

Dönemin araştırmacıları sanayileşmeden kaynaklanan çevre ve sosyal 

sorunları tartışırken özelikle nüfus artışı, çevre kirliliği ve yoksulluk üzerinde 

durmuşlardır. Klasik iktisat teorisyenlerinden Thomas Robert Malthus, o 

dönemde “Nüfus Üstüne Deneme” (Essay, on the Principle of Populatıon) adlı 

bir eser yayınlamıştı. Eserde nüfus artışı için; “Salgın, savaş benzeri normal dışı 

bir durum yok ise nüfus geometrik bir dizi biçiminde, yani 2, 4, 8, 16… 
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şeklinde artmakta iken besin maddelerinin üretimi aritmetik bir dizi biçiminde, 

yani 1, 2, 3, 4, 5… şeklinde artmaktadır. Haliyle üretilen besin, zamanla artan 

nüfusa yetmemekte ve sonrasında açlığa, sefalete ve hatta ölümlere sebep 

olmakta, olabilmektedir” olarak bahsetmiştir (Yüksel, 2010). 

1801 yılında Recreations in Agriculture adlı eserinde James Anderson’ a 

göre, herhangi bir ülkenin nüfusu artacaksa eğer bu nüfus esas olarak toprağın 

işlenmesinde istihdam edilirse, toprak verimliliğinin nüfus artışına uygun olarak 

artacağını; nüfus ne büyüklükte olursa olsun bir bolluk olacağını, bütün 

ülkelerin deneyiminde bunu doğruladığını” savunmuştur ( Foster, 2001: 213). 

Ayrıca, “Engels, Marksist ekonomi politiğin merkezi kavramlarından olacak 

yedek işgücü ordusu kavramını Malthusçu kurama karşılık olarak geliştirmiştir. 

Malthus... daima artık bir nüfusun var olduğunu iddia ederken... kendi tarzında 

haklıydı.... Yalnızca elde edilebilir geçim araçlarının yaşamalarına yeterli 

olduğundan fazla sayıda insan bulunduğunu söylediğinde yanılmıştır. 

Yoksulluğun açıklanması, geçim araçlarıyla ilgili aşırı nüfus değil, istihdamla 

ilgili aşırı nüfustadır. Sanayide her zaman için 'işsiz yedek işçi ordusu', 

piyasanın istihdamı ne ölçüde teşvik ettiğine bağlı olarak büyüyen ya da 

küçülen bir yedek ordu mevcuttur” (Yiğiter, 2006). 

 Marx ve Engels’ın eleştirdiği bir diğer konu ise Sanayi Devrimi ile 

birlikte oluşan sanayileşmenin yoğunlaştığı kentlerde sanayinin yoğun olduğu 

ve işçi sınıflarının kaldığı mahalleler ile aristokrasinin oturduğu bahçeli 

villaların olduğu dumansız mahalleler ayrımıydı. Fabrika işçileri kötü fabrika 

koşullarında uzun çalışma saatlerinde çalışıyor ve hastalanıyorlardı. Bu 

bağlamda, Lewis Mumford’in The Culture of Cities (“Kentlerin kültürü” 1938); 

adlı incelemesinde, çevre krizi için “yazılı tarihte daha önce hiçbir zaman 

böylesine büyük insan kitleleri böylesine vahşice bozulmuş bir çevrede 

yaşamamıştı” ifadesini kullanmıştı (Foster, 2002: 67). 

Sanayi devrimi şüphesiz, çevresel yıkımda büyük rolü olduğu gibi 

çevresel bilincin gelişmesinde de önemli etkileri olmuştur. 1800’lü yılların 

sonunda doğayı korumacı derneklerin, grupların, kulüplerin kurulduğu yıllar 

oldu. Bu yıllarda ortaya çıkan ve 1970’li yıllara kadar devam eden doğa 

korumacı hareketler siyasal tarzları, toplumsal tabanları ve ideolojik eğilimleri 

ile farklılık göstermektedir. Özellikle sanayileşmenin Batı Avrupa’dan Kuzey 

Amerika’ya yayılmasından sonra bu gibi gruplarda da artış gözlenmektedir ( 

Önder, 2003: 91, 93). 

1.2.3. 20. Yüzyıl ve Sonrasında Çevre Sorunları 

Sanayi Devrimi ve sonrasında insanlık tarihinde, iktisadi ve toplumsal 

anlamda en önemli dönüşüm yaşamıştır. Batı ülkelerinin sömürgesi ile oluşan 

sermaye birikimi ve bilgi altyapısı sayesinde üretimde seri üretim ve 

fabrikalaşma hızlı bir şekilde artmıştır. Geleneksel tarım ekonomisi yerini 

sanayi toplumu kavramına kısmen bırakmış ve üretim tarzının değişmesi sonucu 
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sosyo-ekonomik yapılar ve ilişkilerin şekillendiği yeni bir toplumsal yapı 

doğmuştur. Kapitalist ekonomik sistemin bir parçası olan sanayi toplumu yeni 

tarihî sürecinde, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin sonucunda 

toplumların sosyal ve ekonomik yapısında gözlenebilir değişmelere yol açmıştır 

(Atasoy, 2002). 

19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte gelişen ve büyüyen sömürge 

düzeninde devletlerarası rekabet de boyutunu artırmıştı. 20. yüzyılın başlarında 

güç dengesi değişmiş ve Birinci Dünya Savaşı patlak vermiştir. Savaş 

sonrasında Wilson İlkeleri doğrultusunda barış kurulmaya çalışılsa da İkinci 

Dünya Savaşını engelleyememiş ve dünyanın geneline yakın birçok bölgesi 

toplumsal, ekonomik ve çevresel yıkımla yüz yüze gelmişti. İkinci dünya 

Savaşından sonra ideolojik ve ekonomik karşıtlığa dayanan ABD ve Sovyetler 

Birliği’nin oluşturduğu iki kutuplu bir dünya ortaya çıktı ve 1991’de Sovyetler 

Birliği’nin yıkılmasına kadar sürmüştür. Bu dönemde nükleer silahların 

gölgesinde iki kutup birçok bölgede çatışmış ve sonrasında çevresel yıkımı 

beraberinde getirmiş oldular. Sovyetler birliği tarafından Macaristan, 

Çekoslovakya: ABD tarafından Ekvator, Haiti buna örnekleri verilebilir 

(Demiray, 2008: 146). 

20. yüzyılın ikinci yarısında uluslararası sermaye birikimi krizi ve petrol 

şoklarının beraber yaşandığı bir dönem olma özelliği ile birlikte gelişmişlik ve 

gelişmemişlik anlamında kuzey (merkez) – güney (çeper) ayrımı daha da 

belirginleştiği ve merkez ülkelerinin ekolojik kriz ile karşı karşıya kaldığı bir 

dönemdir. Küresel ekolojik kriz ile birlikte kapitalist ülkelerin sermaye 

birikimine bağlı kendi ülkelerinde yaşadığı çevre kirliliğini ve kirliliğin maliyeti 

konusu tartışılmaya bu dönemde başlanmıştır. Merkez ülkelerinin tarihsel 

süreçte sömürgeleştirdikleri kıtaların tahribi, hızlı sanayileşme ile toplumsal 

anlamda ortaya çıkan yoksulluk, gelirlerin eşitsiz dağılımı, güvenlik sorunları, 

organize suçlar ve açlık gibi toplumsal, ekonomik, siyasal ve çevre sorunları bu 

dönemde küresel boyutta kendini göstermiştir. 

 Kamuoyunun dikkatini çeken çevre kirliliğine dair ilk olay Pennsylvania 

Eyaleti’nin küçük bir kasabasında 1948’de meydana gelen 6 gün boyunca 

devam eden duman ve sis bulutuydu. Daha sonraki yıllarda arabaların artması, 

sanayileşmenin çevre bilincinin dışında gelişmesi birçok kentlerde hava kirliliği 

ve DDT ve benzeri pestisitler yani böcek, ot ve küf öldürücü, yapay ve kimyasal 

gübrelerin üretimi ve aşırı kullanımı kırsal kesimde nehirlerin, toprağın da aşırı 

kirlenmesine neden olmuştu. 1960’da Mississippi Nehrinde birçok balığın 

ölmesi gibi örnekler verilebilir. Bu örnekte balıkların ölümünün “Endrin” adlı 

bir haşere öldürücü ilaçtan kaynaklandığı açıklanmıştı ve çevre halkı ile fabrika 

arasında çatışmalar olmuştu. 1960’lı ve 1970’li yıllarda özellikle Batı 

Almanya’da daha radikal bir hareketle, Rhine Nehri yakınlarında kurulmak 

istenen nükleer enerji santraline karşı yurttaş inisiyatifi oluşmuştur (Özdemir, 

1988: 59, 64). 
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1970’li yılların başında, çevre kirliliğine, savaş karşıtı ve silahsızlanmaya 

karşı bu hareketler hızla artmış ve ekolojik hareketlere zemin oluşturmuştur. 

1968 öğrenci hareketlerinin sonrasında öğrenci kitlelerinin büyük bir 

bölümünün ekoloji hareketine katılmasının da bu hareketlerin genişlemesinde 

önemli etkileri olmuştur. Bu aşamada, bu hareketleri düşünsel planda 

destekleyen yayınlarda büyük yankı uyandırmıştır (Bilgin, 2006: 62). 

 

2. ÇEVRE SORUNLARINA VE POLİTİKALARINA İLİŞKİN  

                ÖTEKİ AÇIKLAMA BİÇİMLERİ    

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çevre sorunlarının küresel bir kriz 

haline dönüşmesi ile konuya ilişkin literatürde ve uluslararası platformda 

çalışma ve politikaların oluşturulmasına neden olmuştur. Yukarıda anlatılan 

egemen anlatıya göre çevresel sorunların kaynağı sanayi devrimi ve daha öncesi 

dönemlerde doğanın ölçüsüz kullanılmaya başladığı ve daha sonra teknolojik 

ilerleme, nüfus artışı ve hızlı kentleşmeye bağlı olmamakla birlikte çevresel 

sorunların temeli tarihsel arka planda zihinsel, kültürel, toplumsal ilişkilerde ve 

iktisadi üretim tarzlarında yatmaktadır.  Bu bölümde, çevresel sorunlara karşı 

kitlesel bir şekilde ortaya çıkan ve çevre sorunlarının nedenlerini toplumsal 

ilişkilere bağlayan hareketler ve düşünce sistemleri anlatılmıştır. 

  2.1. Derin Ekoloji 

  Çevre sorunlarının küresel bir hale dönüşmesi ile yapılan çözüm 

arayışları egemen anlatı çerçevesinden temel referanslar ele alınarak yapılan, 

1968 yılında Roma Kulübü tarafından hazırlatılan “Büyümenin Sınırları” adlı 

rapor, 1972 yılında Birleşmiş Milletler’ce gerçekleştirilen Stockholm 

Konferansı, “Ortak Geleceğimiz” Brundtland Raporu, 1992 Rio Konferansı ve 

2002 Johannesburg Zirvesi gibi çevre korumacılık olan bu girişimler, mevcut 

çevre sorunlarının çözümü için spesifik nitelikli çözüm önerileri getirmiştir. 

Sorunların çözümü için gerçekleştirilmesi gereken bütüncül bir değişim ifade 

edilememiştir. Fakat “genelde ekoloji hareketi, özelde ise derin ekoloji 

yaklaşımı, devletleri aşan çevre sorunlarının ötesine geçerek, mevcut 

paradigmanın ortaya çıkardığı tahribatı bütüncül bir bakışla ele almak, insanın 

bugünkü doğa algılamasının hakimiyetine alternatif bir paradigma yaratmak 

iddiasında olmuştur. Bu noktada, derin ekolojik yaklaşım, günümüzde yaşanan 

çevresel krizin mesuliyetini insanın doğaya karşı yaklaşımındaki bilinçsel 

hataya yükleyerek, bu alandaki toptan bir değişimi savunmakta; dolayısıyla, 

oldukça radikal sayılabilecek bir bakış açısını ortaya koymaktadır” (İmga, 

2003-2004: 132). 

Derin ekolojiye göre, “tüm yerküre bir bütün ve tek bir cevre olarak 

yaşayan bir organizmadır, bundan dolayı dünyanın herhangi bir coğrafi 
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bölgesinde ve herhangi bir toplumda ortaya çıkacak bir çevresel sorun eninde 

sonunda dünyanın diğer bölgelerini de etkileyecektir” (Tuna, 2000: 3). 

Derin ekolojinin isim babası Norveçli filozof Naess’dir.  1973 yılında 

“The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movements: A Summary”  

ve 1986 yılında “The Deep Ecological Movement: Some Philosophical 

Aspects” adlı yayınladığı iki makalesinde sığ ekoloji ve derin ekoloji 

ayrımından bahsetmiştir. Ayrıca, Gary Synder, Bill Devall ve George Session 

gibi araştırmacı yazarlar da derin eko-merkezci pozisyonda denemeler ele 

almışlardır. Naess sığ ekolojiyi, “kirliliğe ve kaynakların tükenmesine karşı 

savaşan, esas amacı gelişmiş ülkelerdeki insanların sağlığı ve refahı olan 

korumacı-çevreci harekettir” biçiminde tanımlarken, derin ekoloji ise, 

“derinliğine sorgulayan ve derin değişikliklerin gereğine inanan bir harekettir” 

olarak tanımlar (Önder, 2003: 147-149). 

Eko-merkezci (biyo-merkezci) bir yaklaşıma sahip olan Derin ekoloji 

yaklaşımına göre ayrıca, “ doğanın ve doğadaki çeşitliliğin, korunmasını insana 

getireceği yararla değil, doğanın kendinden değerli olduğu temeline 

dayanmaktadır. İnsanın iyiliğinin yanında, insan olmayan dünyanın iyiliğinin 

gözetilmesi de zorunlu olmaktadır. İnsan-doğa ilişkisi, ekonomik olmaktan çok, 

etik ve estetik olmaya yönelmelidir” (İmga, 2003-2004: 137).  

Nasse derin ekoloji ilkelerini sekiz madde olarak belirlemiştir. Derin 

ekoloji düşüncesi netice olarak aşağıda maddeler halinde önerilerde 

bulunmuştur: 

1. Yeryüzünde insan ve insanın dışındaki varlıkların iyiliği büyük 

ve önemli bir değerdir. Yani yeryüzünde insan ve diğer varlıkların gelişmesi ve 

gönenci kendi basına değer taşımaktadır. 

2. Yasam çeşitliliği bu değerin varlığına katkı sağlamaktadır. Bir 

başka ifadeyle yasam biçimlerinin çeşitliliği ve zenginliği, bu değerlerin 

gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.  

3. Yaşamsal zorunluluk dışında insanların bu çeşitliliğe zarar 

vermeye ve azaltmaya hakları yoktur.  

4. İnsan nüfusunun azlığı, insan yaşamının ve kültürünün 

gelişmesi için önemlidir. İnsanların dış dünyaya müdahalesi aşırı ölçüde 

olduğundan, hızlı bir bozulma görülmektedir. 

5. İnsanın doğaya müdahalesi çok aşırı olmuş ve durum gittikçe 

kötüleşmektedir. Siyasal, ekonomik ve teknolojik tercihlerin değiştirilmesi 

gerekmektedir. 

6. Temel ekonomik, teknolojik ve ideolojik yapılar ve politikalar 

değişmelidir. Yasamın niteliğinin değerli kılınması sağlanmalıdır. 
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7. Yasam kalitesinin bilinçli olarak ele alınması ve 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

8. İnsanların tümü bir yükümlülük taşımaktadırlar. Bu ilkelerin 

gerçekleştirilmesinde herkesin ahlâkî sorumlulukları vardır” (Mahmutoğlu, 

2009: 110-111). 

Bu ilkelerden de anlaşılacağı üzere, derin ekoloji insanın doğadan ayrı 

görmez ve yerküreyi sadece bir oturma alanı değil, canlı bir organizma, rastgele 

bir araya gelmemiş hayat biçimleri toplamı olarak gören Gaia hipotezi 

tarafından karşılamakta ve yeryüzüne bir benlik verilmektedir. Bu görüş ile, 

çevreci reformculuğun karşısında yer alan derin ekoloji, kuramını, insanı değil, 

doğayı temel alarak ortaya koymaktadır ve ikilikli olmayan, tahakküm karşıtı, 

saygılı ve biyosferin tümüne bağımlıdır (İmga, 2003-2004: 137).  

Derin ekolojiye birçok yönden eleştiriler olmakla birlikte özellikle 

toplumsal ekolojinin geliştirilmesinde önemli katkısı olan Murray Bookchin’in 

önemli eleştirileri olmuştur. Bookchin’ ne göre, “derin ekolojinin ekolojik 

maneviyat adına doğal dünyaya insan hayalinin yarattığı tanrısal biçimleri 

sokmasını insan-merkezciliğin en kaba biçimi olarak tanımlamaktadır. Ona göre 

buradaki asıl tehlike, doğanın tahakkümden kurtarılmasına çalışılırken, 

toplumun tahakküm altında bırakılmasıdır. Maneviyat temel olarak, doğaya ve 

onun iç bağlantılarına duyulan saygıyı ve bütüncü bir duyarlılığı anlatmaktadır. 

Oysa derin ekoloji, ekolojik maneviyatın içine tanrıları katarak onu dar görüşlü 

bir doğa dini haline getirmekte ve yozlaştırmaktadır” (Bilgin, 2006: 167).  

2.2. Eko-Faşizm 

20. yüzyılda doğmuş ve yayılmış bir ideoloji olarak bilinen faşizmin “bir 

özü yoktur, farklı felsefi ve politik düşüncelerin bir kolajı, ve bir çelişkiler 

yumağıdır. Toplumsal bunalımlardan beslenen faşizmin temel nitelikleri 

arasında eğitim ve propaganda, baskı, romantik milliyetçilik, irrasyonalizm ve 

yasam için mücadele ilkeleri yatmaktadır” (Bilgin, 2006: 12-13). 

Eko- faşizmde çevresel varlıkların korunmasına yönelik yöntemler önem 

taşır. Çevresel varlıklar dünyada sınırlıdır, ancak bu varlıklara sahip olanların 

veya olmak isteyenlerin sayısı az oldukça dünyada eşitsizlikler artacağını 

savunur. Liberalizme, parlamentarizme, komünizme anarşizme benzer karşı 

çıkışından dolayı eko-faşizm olarak adlandırılmaktadır (Keleş ve Hamamcı, 

2005: 263). 

Eko-faşizm ise akademik çevrelerde henüz geçerliliği bulunmamaktadır. 

“Eko-faşist” ilkeleri üzerine kurulmuş bir ülke ya da kurum da 

bulunmamaktadır. Literatürde iki farklı biçimde eko-faşizm kavramından söz 

edilebilir. Bunlardan birincisi, insanı merkezine alan düzeltici çevre hareketinin 

eko-faşist öğeler içermesi ile doğanın korunmasına karşı olan tutumun ön plana 

çıkarılmasını ve bu hareketle doğayı insanın kullanımına sunarak, ondan en çok 
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yararlanmayı temel almaktadır. İnsanın doğa üzerindeki müdahaleci 

tutumundan kaynaklanan olumsuz etkilerin ise teknolojik gelişme ile 

çözümlemeyi önermektedir. İkinci alan ise radikal ekolojik hareketler ve 

özellikle de derin ekoloji hareketi kapsamı içine alır.  Ancak önemli olan 

konusu ise, “ekolojik hareketlerin ilerici yönlerinin saptırılarak, faşist 

yönelimler ve yöntemler içermesidir. Toplumsal ekoloji yanlıları, derin 

ekolojinin faşist eğilimlerine dikkat çekmekte ve özellikle de insan karşıtı 

tutumlarını şiddetle eleştirmektedirler. Öte yandan, insan merkezli olmakla 

suçlanan toplumsal ekoloji anlayışı da eko-faşist olmakla suçlanabilmektedir” 

(Bilgin, 2006: 12-13). 

Eko-faşist deneyimi Almanya’da yaşanmıştır. Eko-faşizm Nazi 

Almanya’sının ideolojik merkezinde yer alan hem milliyetçi sosyalizm hem de 

çevrecilik unsurlarını bir arada barındıran ve ekolojik hareketlere dolaylı hizmet 

eden bir hareket olmuştur. Almanya bu hareketle aydınlanma İrrasyonalizm 

karşıtı olarak romantizmin sentezinde ekolojik hareket temelli yeşil politikanın 

yükseldiği ve milliyetçiliği bir arada uygulamıştır. Bu hareketin öncüleri Ernst 

Moritz Arndt and Wilhelm Heinrich Riehl’tir. Arndt, fanatik milliyetçi 

duygusuyla, kendi topraklarının, ormanlarının sanayileşmeden kaynaklı yok 

olmasından kurtarmak için çevreci hareket ve derin ekolojiden farklı olarak 

insan karşıtı yaklaşımı savunmuştur.  Riehl ise, bu geleneği ileri aşamada 

geliştirmiştir (Biehl & Staudenmaier, 2008: 1, 3).  

Almanya’daki eko-faşist deneyimi ile derin ekolojik tezler birbiriyle 

benzer tarafları vardır. Doğa ile kurulan romantik bağ, bütüncülük ve insan 

karşıtı politikaları gibi düşünceler her ikisinde de mevcuttur ( Bilgin, 2006: 

189). 

2.3. Eko-Feminizm 

Dünyada mevcut çevre sorunlarının nedenleri, egemen görüş olan insan 

faaliyetleri sonucunda meydana geldiği hususunda görüş birliği vardır. Fakat 

sorunların kökeninde toplumsal ilişkiler ve iktisadi üretim tarzlarının 

uygulanması neticesinde olduğuna vurgu yapan ve çözüm önerileri 

yaklaşımında diğerlerinden farklılık gösteren muhalefet harekete feminist bakış 

açısı ile öneriler getiren yaklaşım eko feminizmi oluşturur. Eko feminizm 

hareket 1970’li yılların ortalarında başlamıştır. Bu hareketin görüşü; çevre 

sorunlarını kadın sorunları olarak görürler. Çünkü çevre sorunları ile hastalıkla, 

açlık, kuraklı baş gösterecek ve kadınlar hastalanacak, ölümler artacak ve 

doğurganlık azalacaktır. Ayrıca kadınlar hasta erkek, yaşlı ve çocukların 

bakımını ve diğer işlerden sorumlu olacaklar. Bu sorunların temel nedeni de 

ataerkilliğin kadın ve doğa ile ilişkisi kurularak her ikisine de tahakküm 

uygulamasıdır. Çünkü doğa ve kadın zayıftır. Güçlü olan erkek zayıf olana 

tahakküm uygulamaktadır (Çetin, 2005: 1).  Eko feminizmde kadınların 

ezilmesi ile doğanın ezilmesi arasında önemli bağlar. 
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Görülmekle birlikte, bu bağların kavranması gibi bir zorunluluğu vardır. 

Feminist teori ve pratik ekolojik bir perspektif içermekle birlikte ekolojik 

sorunlara getirilen çözümler de feminist bir bakış açısı içermesi gereklidir 

(Mahmutoğlu, 2009: 112). 

2.4. Eko-sosyalizm 

Ekososyalizm insan-merkezci bir yakalaşımdır, ancak diğer insan-

merkezci yaklaşımdan farklı olarak, kapitalist tekno-merkezci anlamda bir 

insan- merkezcilik düşüncede olduğu gibi doğayı esas kirletenin insanlar 

olmadığını onların sadece davranış kalıplarından kaynaklanan hatalarından 

kirliliğin arttığını, durum böyle olsa bile çevre kirliliğinin insanların tüketim 

düşkünü ölçüsüz davranış kalıplarının genetik yapısından değil, egemen 

sosyoekonomik sistemden kaynaklandığı düşüncesini savunur ( Yüksel, 2011: 

22-23). 

  Ekososyalizm sosyalist düşünürlerin geliştirdikleri modellerle 

benzerlik sağlayan içinde köktenci sol akımları içeren ve Marksızım ilkelerine 

dayanan bir akımdır. Devletin denetimi, yabancılaşma, merkeziyetçilik 

kavramların karşısında olduğu gibi kaynakların, insan ihtiyaçlarında kapitalizmi 

arka planda tutar ve toprakta özel mülkiyete karşıdır. Silahsızlanmayı küçük 

işletmeciliği ve kooperatifçiliği destekler (Keleş ve Hamamcı, 2005: 261-262). 

 Ekososyalizm, kapitalist üretim tarzında rekabetle beraber ortaya çıkan 

demokrasi ihlali sonrası toplumlarda sosyo-ekonomik çöküşe ve doğal 

çevrelerinin tahrip olmasına yol açtığını savunur. Aynı zamanda eko-sosyalizm, 

sosyalizmin özgürleştirici amaçlarını sürdürürken hem sosyal demokrasinin 

yumuşatılmış reform öncelikli düzeltme hedeflerini hem de sosyalizmin 

bürokratik biçimlerinin üretimci yapılarını reddetmektedir. Ekososyalism 

görüşe göre, “Ekolojik üretimin sosyalist koşullar altında yaygınlaştırılması ile 

özgür bir biçimde ortaklık kuran üreticilerden oluşan bir toplum kendi 

demokratikleşmesini sağlar. Aynı zamanda, tüm varlıkları özgürleştirmeyi ilke 

ve amacıyla hareket ederek, emperyalist dürtüyü hem öznel hem de nesnel 

olarak bastırır. Böylece, doğayla, mevcut koşullar altında ekolojik uyum içinde 

bir dünya toplumu öneren bir düşünceyi savunur” (Ergüven, 2005).  

Eko-sosyalizmin alt akımlarından birisi Ortodoks Eko-Marksizm göre, 

çevre sorunlarının temelinde kapitalist sistemin üretim ilişkilerinden 

kaynaklandığını savunur ve kapitalizm, kendi iç dinamiği olarak sermaye 

birikimini amaçladığından sürekli artı ürün, artı değer üretme mantığıyla doğayı 

ve emeği sömürmektedir. Kapitalizminin küreselleşmesi ile sermaye birikim 

sürecinde, özellikle neo-liberal politikalarla sermayenin yeniden 

yapılandırılmasında bakımından siyasal sistemdeki ve devlet bürokrasisindeki 

yeniden yapılanma bu süreci artırmaktadır. Bu süreçte geçmişten süregelen artı 

değer elde etmek için kapitalist sistem işçi sınıfının sömürüsü üzerine 

odaklanırken çevrenin sömürüldüğünü göz ardı etmektedir. “Buradan yola 
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çıkarak işçi sınıfının öncülüğünde gerçekleştirilecek bir devrimin yanı sıra yeni 

toplumsal hareketler yoluyla da sosyalizme doğru yol alınabileceğini 

düşünmektedir” (Yüksel, 2011: 23). 

2.5. Liberal Yaklaşım 

Liberal yaklaşıma göre, iktisadi büyümenin ekolojik sınırlar ile 

engellenemeyeceğini ve çevre değerleri birer iktisadi kaynak olmaktan öte 

olmamakla birlikte çevresel varlıklar insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

değerlidir (Arslan, 2010: 46). Liberal yaklaşım korumacı ve insan-merkezcidir.   

Egemen geleneksel görüş bu insan-merkezci yaklaşımla,  gelişmiş ve 

sanayileşmiş ülkeler, teknolojik bilimsel ve sosyal refah adına çevresel 

varlıklardan yaralanacaklardır ve çevre sorunları doğal olarak kaçınılmazdır. 

İnsan merkezci bu yaklaşıma göre “dünya yasamın sürdüğü bir yerleşim alanı 

olmaktan daha çok dev bir üretim tesisi ve alanı olarak görülmektedir. Acımasız 

piyasa koşulları üreticileri gider azaltmaya zorlamakta, bunun sonucunda da 

çevre açısından gerekli güvenlik önlemlerinin ve tedbirlerinin alınması 

kısılmakta ya da savsaklanmaktadır” (Mahmutoğlu, 2009: 97). 

 

3. ÇEVRE SORUNLARINA VE POLİTKALARINA İLİŞKİN  

       EGEMEN AÇIKLAMA BİÇİMİ 

Bu bölümde çevre ve çevre krizi teorik çerçevede tanımlanarak, çevre 

sorunlarının nedenlerine ilişkin egemen açıklama biçimlerine yer verilecektir.   

3.1. Egemen Açıklama Biçiminde Çevre ve Çevre Sorunları 

“Kavramı” 

Çevrenin literatürde çok fazla tanımı bulunmakla birlikte, içinde 

yaşadığımız dünyada insanları ve diğer canlıları etkileyen birçok etken 

mevcuttur. Genel olarak bir canlının yaşamını ve sürekliliğini etkileyen tüm 

unsurları içeren ortam olarak çevre tanımı yapılabilir (Uluğ, 1997: 41).  

 Diğer bir tanımı, “insan faaliyetler ve canlı varlıklar üzerinde hemen ya 

da uzunca bir süre içinde dolaylı ya da dolaysız bir etkide bulunabilecek 

fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki 

toplamıdır” (Keleş& Hamamcı, 2005: 32). 

Çevre Koruma ve Ekoloji Terimleri Sözlüğü ’ne göre, çevre, “bir 

organizmanın veya organizmalar topluluğunun yaşamı üzerinde etkili olan tüm 

faktörler” ve “canlıların yaşamasını ve gelişmesini sağlayan fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik faktörlerin bütünüdür” (Sencar, 2007:8). 

Toplumbilimcilerin yaptığı tanıma göre “bir bireyin, bir toplumsal 

kümenin ya da toplumun biyolojik, toplumsal, kültürel yaşamını etkileyecek dış 

şartların tamamı” şeklinde tanımlamaktadırlar (Görmez, 2010: 4). 
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Çevre olarak adlandırdığımız bu ortamda tüm canlıları bir arada tutan 

dengenin insan aktiviteleri ile bozulmasına ekolojik sistemin bozulması olarak 

adlandırılabilir. İnsan yaşamını sürdürmek için müdahalede bulunduğu çevresel 

varlıkları sömürü derecesinde zorlarken ekolojik sistemde geri dönüşü olmayan 

sorunlar ortaya çıkmaktadır (Görmez, 2010: 4-5). 

Bu sorunlar, tüm canlıların bir uyum içinde diğerini etkileyerek yaşamını 

sürdürdüğü ekosistemi insan hâkimiyetinde tahrip ederek yine bu ekosistemin 

bir unsuru olan insanlığı tehdit eder halde kendini göstermektedir. Ekolojik 

sistemin doğal ortamında canlı, sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirirken 

insan yaşamını sürdürmek için geliştirdiği tekniğin hızla ilerlemesi, iktisadi 

tarzında ve sosyal yapısındaki büyük değişmeler sonrasında çevresel varlıkları 

gelişi güzel sömürmüş ve bu sömürü ülkeler arası ve hatta kıtalararası rekabete 

dönüşerek küresel krize sebebiyet vermiştir. Zaman içinde bu rekabet ve 

değişimle akarsular, denizler birer pislik çukuru olmuş, fabrikalardan ve 

yerleşim yerlerinden çıkan dumanlar havayı ve yine yanlış tarım uygulamaları, 

fabrika ve diğer kimyasal atıklar toprağı kirletmiştir (Gürpınar, 1998: 32- 33). 

Çevre sorunları olarak krize dönüşen bu değişimlere ek olarak ozon 

tabakasının delinmesi, iklim değişikliğine bağlı küresel ısınma sonucu 

kutuplarda buzulların erimesi, iklim değişikliğine bağlı oluşan kuraklık, sel 

felaketi sonucu gıda güvenliği ve besin sıkıntısı, çevresel varlıkların ölçüsüz 

sömürüsü sonrası oluşan enerji sıkıntısı sonrası alternatif enerji olarak nükleer 

tesislerdeki tehlike ve kıtalararası çatışma, göçlerin artması ve mülteci sıkıntısı, 

yoksulluğun artması, biyo-çeşitliliğin azalması gibi sorunlar sayılabilir. Bu 

sorunlar bulunduğumuz zaman içinde geçerli olduğu gibi gelecekte de daha ağır 

bir şekilde seyredecektir (Chalecki [tarihsiz]: 2, 7). Çünkü küresel ısınmayla ve 

çevresel bozulmaların devam etmesi sonucu zaten az olan ve sömürülen 

çevresel varlıklar daha da azalacaktır. Azalan çevresel varlıklar üzerinden 

olacak çatışmalar daha da artacaktır. UNEP’in yapmış olduğu bir araştırmaya 

göre gelecekte iklim değişikliğine bağlı ormanlar, su gıda sıkıntısı ve kuraklık, 

açlık, yoksulluk kitlesel göçler dünyayı felakete götürecektir. Bu sorunlar 

ardından global toplumsal gerginliği artıracak terör, organize suçlar tüm 

dünyayı etkileyecektir (Matthew, 2004: 8-9). 

Çevre sorunlarının bu derece artması tarihsel sürecin birikimi ve inşası 

üzerinde olmuştur. Şuan ki dönemde çevre insan eli ile yıkıma 

sürüklenmektedir. Bu çevre tahribatının nedeni ile gelecek kuşaklar için temiz 

bir ortamda yaşama riski artmaktadır (Bookchin, 1996: 40). 

3.2. Çevre Sorunlarının Nedenlerine İlişkin Egemen Açıklama 

Biçimleri  

Dünya, yaklaşık 5 milyar yaşında olup son yüzyıla kadar birçok değişik 

evreden geçmiş ve farklı evrelerde farklı iklim koşulları altında farklı canlı 

türleri hayat bulmuştur. Evrende bildiğimiz tek yaşam şartları olan gezegen 
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dünyadır. Dünya, tüm canlıların soluduğu hava, üzerinde yaşadığı, barındığı 

beslendiği toprak ve su tabakasından oluşur. İnsanlar bu gezegende ortaya 

çıktıklarından bu yana ilk çağlarda, sadece avlanmakla geçimini 

sağladıklarından ve sosyo-kültürel yapı yavaş ilerlediğinden çevre üzerine 

etkileri olamamış veya pek azdır (Akarsu, 1997: 18). 

Dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar birbirleri ile etkileşim içinde 

yaşarken, her canlı yaşadığı ortama uyar. Ancak, İnsan kendi biyolojik, 

fizyolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için doğayı biçimlendirmiş, 

yaşamın tüm aşamasında ve uygarlıklar kurmasında çevresel varlıkları 

kullanmıştır. İnsanlık zamanla teknikler geliştirerek konforu bulunca çevreyle 

uyumlu bir ortam oluşturacağına tahrip ederek sömürmüştür (Baran, 1993: 

263,265). 

İnsanlık yaşamını sürdürmek için yapmış olduğu sürekli teknik ilerleme 

ve üretim tarzındaki değişme sonrasında hızlı kentleşme ve demografik 

değişmeler ortaya çıkmıştır. 

Gelişmiş Batı ülkeleri birkaç yüzyıl içinde sömürgeleşme ile dünya 

çevresel varlıklarını işlemiş, ileri teknolojiyi kullanarak küresel sermayenin ve 

çevresel varlıklarının üzerinde denetimine hâkim olmuşlardır. Fakat güney 

ülkeler çevresel varlıklarını ticaret ve sanayileşme olarak kullanamamış ve 

kuzey ülkelerinin sömürüsünde sosyo-eknomik gelişmişlik sürecinde geri 

kalmışlardır. Gelişmiş ülkeler gelişmişliklerini sağlarken çevre kirliliğinin ve 

krizinin de nedeni olmuşlardır. Gelişmiş ülkeler çevresel varlıkları ölçüsüz ve 

ekonomik faaliyetlerini çevreyi tahrip ederek gerçekleştirirken Gelişmekte Olan 

Ülkeleri kalkınmalarını sağlarken çevre ile uyum sağlayamamaktadırlar. Yanlış 

kalkınma uygulamaları ile çevre tahrip edilmektedir. Yanlış kalkınma 

uygulamalarıyla oluşan çevresel yıkımla birlikte küresel boyutta yükselen hızlı 

nüfus artışı da beraberinde kıt olan çevresel varlıkların yönetimindeki hatalar ve 

eşitsizliğinden kaynaklı açlık, kıtlık, göç gibi sosyal sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Bunların sonucunda meydana gelen küresel çevre sorunları 

olarak hızlı nüfus artışı, gıda güvenliği sorunu ve kıtlığı, temiz su kaynaklarının 

tükenmesi, enerji, çevresel varlıkların eşitsiz ve hatalı yönetimi, toprağın tahribi 

ayrıca sayılabilir (Hamamcı, 1997: 397, 399).  Bu çevresel sorunlara neden olan 

egemen toplumsal ve ekonomik ilişkilerin hâkim olduğu açıdan çevresel krizin 

nedenini açıklayan sosyo-ekonomik olarak nüfus, enerji, sanayileşme, 

kentleşme gibi süreçlerin incelenmesinde gereklidir. Egemen açıklama biçimine 

göre bu çevre sorunlarının nedenleri aşağıda daha ayrıntılı ele alınmaktadır. 

3.2.1. Nüfus Artışı 

Günümüzde mevcut çevresel varlıkların tükenmesinde ve bu nedenle 

çevresel dengenin bozulmasında etkin olan nüfus artışı çevre sorunlarının 

nedenlerinden sayılmaktadır. Bilimsel tahminlere göre, dünya nüfusu 21. 

yüzyılın ortalarında 8 milyarda kalırsa, yaşanılabilir bir dünya var olacak. 
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Ancak başka bir tahmine göre, dünya nüfusu 2050 yılında 11 milyara ulaşacağı 

ve bu gelişmenin neticesinde tüm çevresel dengenin bozulacağı yönündedir ( 

Torunoğlu [tarihsiz]). 

Araştırmacıların tahminine göre dünya nüfusu 2013 yılında 7 milyar, 

2028 yılında 8 milyar olması bekleniyor ve bu artışın % 95’i Az Gelişmiş ve 

Gelişmekte Olan Ülkelerde gerçekleşecektir. 1900 yıllarda dünya nüfusu 

ortalama 1,5 milyar iken, 20. yüzyılda nüfus patlaması yaşanmış, keza 2000’li 

yıllarda bu sayı ortalama 6 milyara ulaşmıştır. Nüfus artış hızı genellikle 

ekonomik gelişmişliğini tamamlayamamış sosyal güvenlik uygulamaları 

yetersiz ülkelerde daha fazladır. Özellikle tarım toplumlarında geçim kaynağı 

olarak genç ve çocuk nüfus önemli olduğundan nüfus oranları bu toplumlarda 

artmaktadır. Bu toplumları Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkeleridir.  

Azgelişmiş veya Gelişmekte olan bu ülkelerde nüfus durumu böyle iken kuzey 

ülkelerinde nüfus artış oranı daha az ve sosyal güvenlik uygulamaları daha 

iyidir (Tuna, 2003: 23- 24, 113). 

Kapitalizmin ilk evrelerinde ölüm oranlarının azalmasına neden olan 

beslenmenin ve sağlık koşullarının iyileşmesinden kaynaklı nüfus patlaması 

yaşanmıştır. Bu artış Avrupa toplumlarında 1800’lü ve 1900’lü yılarda da 

devam etmiştir ancak, 20. yüzyılda düşmeye başlamıştır. Birçok alanda olduğu 

gibi ekonomik refah geliştikçe Avrupa’da doğum oranı düşme eğilimine girdi 

ve demografik geçiş olarak bilinen süreç içerisinde ölüm oranına paralel bir 

seyir izledi. Foster’a göre, “gelişmenin belirgin özelliklerinden birisi 

(demografik geçiş), sanayi öncesi toplumlar arasındaki demografik bariz 

özelliği olan yüksek ölüm oranları ile yüksek doğum oranlarının denge 

durumlarından, daha gelişmiş sanayi toplumlarının belirgin özelliği olan düşük 

ölüm oranları ile düşük doğum oranları arasındaki demografik denge durumuna 

tedrici geçişi idi” (Foster, 2002: 15-16). 

ABD, İngiltere, Kuzey İrlanda, Avusturya gibi ülkeler sanayileşme süreci 

ile bu demografik geçişi yaşamışlardır. Şöyle ki, “yüksek bir doğum oranında 

düşük bir doğum yüzdesine erişmişlerdir. Endüstrinin ilerlemesi ile çocukların 

aile için bir ek iş gücü ve yan gelir kaynağı olması ve dolaysıyla bir ihtiyarlık 

sigortası teşkil etmeleri ortadan kalkmaktadır. Aynı zamanda çocuğun aile için 

parasal bir yük olma keyfiyeti – büyütülmeleri, bir meslek sahibi olabilmeleri 

için yüksek masraflar icabet ettiğinden – artmaktadır. Bu bakımdan 

endüstrileşmedeki gelişmeleri, insanların doğum nispetlerini etkileyip 

azaltmaktadır. Büyük ihtimalle endüstrileşme döneminden sonra nüfus çoğalma 

dengesi kendiliğinden ayarını bulmaktadır” (Ehrlıch, 1976: 29).  

Gelişmekte ve gelişmemiş ülkelerde nüfusun fazla olması ve kendi 

gıdalarını üretememiş ve dışarıya bağlı olmaları dünya genelinde ayrı bir sorun 

olarak bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır (Ehrlıch, 1976: 29). 
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Bu şekilde “Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler” ayrımında bölgeler 

arası nüfus farklılığı da giderek derinleşmektedir. Dünya nüfusunun hızlı bir 

şekilde artması karşısında son yıllarda alternatif yeni teknolojilerle kaynaklar 

üretilmesine rağmen gıda ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak çevresel 

varlıklar hızla tükenmektedir (Görmez, 2010: 7). 1987 yılında yayınlanan Our 

Common Future (Ortak Geleceğimiz) Raporu’nda yer alan “nüfus artış hızı 

yüksektir ve kırsal bölgelerdeki açlıktan kentlere kaçış, kent nüfuslarının 

patlama düzeyine varmasına ve sefaletin yayılmasına yol açmakta, yetersiz 

besin sorunlarını daha da çözülmez hale getirmektedir” ifadelerle Afrika’daki 

nüfus sorununa vurgu yapmaktadır (WCED, 1987: 103). 

Bu çerçevede bakıldığında az gelişmiş ülkeler ülkelerinde mevcut olan 

sağlıksız koşullarda yaşayan nüfus Avrupa toplumlarının geçirdiği sanayileşme 

sürecinde olduğu gibi o dönemlerde yaşanan sağlıksız koşullarda nüfus 

fazlalığından kaynaklanan nüfus sorunu olarak görülebilir.  

Nitekim 19. yüzyılda hızlı sanayileşme ile hızlı nüfus artışı ortaya çıkmış 

ve sanayileşmenin getirdiği kötü koşullarda hastalık ve bozulmuş sosyal yapıyı 

da beraberinde getirmişti. Bu duruma o yıllarda “zengin kesim nüfus sorunun 

bir parçası olarak görüyordu”. Ancak bu durumun kapitalizm ile ortaya çıktığını 

da savunuyordu (Foster, 2002: 67). 

Klasik iktisat teorisyenlerinden Thomas Robert Malthus, o dönemde 

Essay on the Principle of Populatıon (Nüfus Üstüne Deneme) adlı bir eserinde, 

daha önceki bölümde de anlatıldığı üzere, Malthus, insanlar ve hayvanların 

geometrik olarak nüfusunun arttığının ancak gıda üretiminin de aritmetik olarak 

artacağını savunuyordu. Malthus’a göre nüfusun çoğunluğu yoksulluk içinde 

olduğunu ve bu sorunla mücadelenin daha da sorunu artıracaktı. Şöyle ki, nüfus 

fazlalılığına karşılık gıda üretimi için daha fazla tarım arazisi açılacak ve en 

sonunda bu dünya kaynakları azalınca tekrar gıda üretimi azalacaktı. Fakat 

nüfus denetim mekanizması bu sorunu bir nebze azaltacak, ancak yoksul 

kesimlerde ayrıca ahlaki yönden zenginlerden farklı olarak daha ölçüsüz 

olduğundan nüfus artış hızı sürekli devam edecekti. Fakat Malthus geometrik 

olarak nüfusun artışını bir kanıta dayandıramıyordu (Foster, 2002: 67, 69). 

3.2.2. Teknolojik Gelişme 

İnsanoğlunun Neolitik dönemle başlayan öğrenme bilgisini 

geliştirmesiyle teknik ilerleme ve üretim tarzındaki değişme günümüze kadar 

artarak devam etmiştir. O dönemlerde nüfusun azlığı ve doğa insan ilişkisinin 

yıkıcı derecede olamaması çevresel anlamda bir sorun oluşturmamıştır. Teknik 

ilerlemenin, insanoğlunun zanaatkârlığı öğrenmesinin ekonomik zanaatkârlıkla 

birlikte pazarların oluşması ve artı ürün üretmeye başlamasıyla insan-doğa 

ilişkisi de baskıcı yönden değişmiştir. Yenidünyanın keşfi ile dünya ekonomik 

yapısını değişmesi ve sonrasında 18. yüzyıldan itibaren sanayileşmenin 

başlaması insanoğlunun, ilk dönemlerindeki mücadeleleriyle kıyaslanamayacak 
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düzeyde doğayı tahrip ettiği ve gelinene noktanın bir krize dönüşmesi olmuştur. 

Global kriz boyutunda bu sorunların başında nüfus artışı, silahlanma, tüketimin 

artması, atık sorunu, iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin artması vs. gelmektedir ( 

Baran, 1993: 265).  

 Ayrıca bu süreçte biyolojik çeşitliliğin korunması da söz konusu 

olmaktadır. Çünkü biyolojik çeşitliliğin artması ister kültürel, isterse çevreyle 

ilgili diğer bir ifadeyle ekolojik nitelikli olsun, bir sistemin dinamik bir 

özelliğidir. Bu dinamik özellik, içinde bulunduğu sisteme direnç ve istikrar, tat 

ve lezzet, renk ve güzellik, güç ve canlılık kazandırır. Bu nedenle teknolojik 

gelişmelerin bu çeşitliliği yani çevremizdeki ekolojik sistemlere benzer 

değerleri koruyamadığı görülmektedir(Işık, Anadolu Üniversitesi:16).    

Teknolojinin tanımı, “doğal kaynakları insan ihtiyaçlarına en uygun bir 

biçimde kullanma usul ve sanatı olarak tanımlanmaktadır. İnsanoğlu var olduğu 

günden itibaren bu çabanın peşinde koşmuş ve doğayı denetim altına almak 

istemiştir. Doğanın güçlükleri karşısında sürekli mücadele etmek zorunda 

kalmıştır. Geliştirdiği aletlerle kendi yaşamını kolaylaştırmak için doğayı 

denetim altına alırken, çevresini de bir bakıma kirletmeye başlamıştır” (Baran, 

1993: 265). 

Teknik ilerleme ile bir yandan insanoğlu varlığını sürdürmeyi sağlarken 

diğer yandan hava, su ve toprağın tarımda, savunmada, sanayide ve diğer 

alanlarda kullandığı teknoloji ile kirlenmesine neden olmuştur. Hava ve su 

kirliliği başlangıçta kent merkezlerinde ve sanayi bölgelerinde bir sorun olarak 

ortaya çıkmış daha sonra atık kontrollerinin yapılmaması, önleyici tedbirlerin 

alınmaması nedenlerle akarsular, denizlere ve hava hareketleriyle global çevre 

krizlerine dönüşmüştür. Bu çevre krizi insanların beslenme, enerji, su ve 

hammadde gibi ekonomik kaynaklarını tehdit etmeye başlamış gelecek nesilleri 

tehdit eder hale gelmiştir (Özdemir, 2006: 9).  

Bilimsel çalışmalarla ve nüfus artışı ile birlikte teknolojik yeniliklerde 

önemli ölçüde artmaktadır. Teknoloji hayatın her anında yer alırken, ulusların 

zenginliğini artırmak ve rekabeti korumak içinde savunma sanayisini 

güçlendirmek veya enerji kaynakları bulmak için de kullanılmaktadır. Bu 

gelişmelerle birlikte teknoloji çoğu zaman tıpta, gıda üretiminde faydası olduğu 

gibi öldürücü sonuçları da (kimyasal maddeler ve silahlar, nükleer silah üretimi, 

sanayi atıklar, gibi) mevcuttur. Dolayısıyla, teknoloji ile doğru orantılı tüketim 

ve refah da artmaktadır. Paralelinde enerji tüketimi artmakta olup enerji 

kaynakları sınırlı olduğundan kaynak çatışmasını beraberinde getirmektedir. 

Bununla birlikte aynı zamanda ileri teknolojilerin gelişmesi ile doğal kaynak 

arayışları ile yenilenebilir enerji teknolojilerinin elde edilmesi ile de 

sürdürülebilir kaynak yönetimi için çalışmalar sürdürülmektedir ancak, bu tür 

faaliyetlerin de büyük maliyetleri söz konusu olduğundan gelecek nesiller 
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açısından kaynakların tükenmesi noktasında önemli sorunların olacağı 

beklenmektedir (Ansal, 2004: 52-53).  

 Bu şekilde çevre sorunlarının teknolojik ilerlemeye bağlı geliştiğini öne 

süren yaklaşımda temel öğeler “akılcılık”,“yönetimde etkinlik” ve “nesnellik” 

ve insanoğlunun bugünün ve sonraki nesillere yararı olacak olan da yine 

teknolojik gelişmelerdir. Bu yaklaşımda dolayısıyla, “doğa insanların 

kullanması için vardır. Doğaya karsı ‘yararcı’ bir bakış açısı ve akılcılık, 

teknoloji merkezli yaklaşımların temelini oluşturmaktadır” (Bilgin, 2006: 71). 

Bu egemen görüşe karşı olarak modern ekolojistlerden 1973 yılında F. 

Schumacher’nin Small Is Beautiful (Küçük Güzeldir) adlı eserini yayınlamıştır. 

Bu eserde “küçük ölçekli ekonomi” ve insan yüzlü teknoloji” kavramlarına yer 

vermiştir ve mevcut ekonomik sistemi teknolojik yapıları eleştirerek yeni üretim 

sistemlerinin ve tüketim düzenlerinin olabileceğine dikkat çekmiştir. Bu 

anlamda kitle üretimi ve dev teknolojilerinin yerine küçük ve orta ölçekli insan 

yüzlü teknolojilere yer verilmesi gerekliliğini savunmuştur (Önder, 2003: 102). 

3.2.3. Sanayileşme 

19. yüzyılda Avrupa’ da bilgi, teknik, üretim tarzının değişmesi ile 

özellikle İngiltere başta olmak üzere enerji ve makine kullanımına dayalı sanayi 

devrimi yaşandı. Aynı yüzyılın sonlarında sanayileşme hem İngiltere’de daha 

da hızlandı, hem de Fransa, Almanya, Amerika, Japonya gibi ülkelerde yayıldı 

(Özdemir, 2006: 14).   

Teknolojik gelişmeyle birlikte gelişen sanayileşme insanoğlunun birçok 

ihtiyacına cevap verirken çevrenin kirletilmesine neden olmaktadır.  Bu 

anlamda sanayileşme aslında ekonomik üretimin sağlanması veya diğer insan 

ihtiyaçlarının hızlı ve güvenilir sağlanmasında etkin rol oynar. Ancak tarihsel 

süreçte, kaynakların uzun vadeli değerlendirilmeden kullanımı, tüketimin 

artması ve tüketim toplumları oluşturan ekonomik üretim tarzlarının 

geliştirilmesi, nükleer ve kimyasal silah gibi üretimi benimsenen teknolojinin 

öldürücü ve geri dönüşü olmayan zararları, tarım topraklarının hızla azalması, 

kırdan kente göç ve demografik dengesizliğin oluşması gibi faktörleri 

beraberinde getirdiği için sanayileşme çevre sorunlarının giderek büyümesine 

neden olmaktadır (Türküm, 1998: 171). Sanayileşme gelişim sürecinde tarım 

topraklarını azalmasına neden olurken, sanayi ürünlerinin kontrolsüz üretimi 

sonrası atıklarının havaya, suya, toprağa karışması ile genel bir kirliliğin ortaya 

çıkmasında en büyük etkenlerden biri sayılmaktadır (Görmez, 2010: 11).  

3.2.4. Kentleşme 

Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak kent sayısının artması 

ve sosyo-ekonomik büyümesi örgütlenme, işbölümü ve uzmanlaşmada artma, 

toplum davranış ve ilişkiler kentlerin ve kentlileşmenin özelliklerini kapsar. 

Kent ve kentleşme sürecinde ekonomik değişiminin önemli bir yeri olmakla 
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birlikte, kentleşmenin tarımsal üretimden daha ileri bir üretim düzeyine geçiş 

olarak tanımlanabilmesinin asıl nedenlerinden birisidir. Kentleşmenin sosyo- 

kültürel anlamda özelliklerine göre ise, kent kültürü olarak 

nitelendirebileceğimiz davranış ve tutumların toplum tarafından benimsenmesi 

ve bu değişim süreci olarak ifade edilebilir (Ulusoy, 2009: 1-2). 

Kentleşme sanayi devrimi ile ortaya çıkmış ve sonraki yıllarda dünyada 

artarak büyümüştür. Sanayileşmenin kentlerde başlaması ve buralarda 

yoğunlaşması ile daha fazla gelir elde etmek, istihdam ve daha iyi sosyo-

kültürel ortamlardan yararlanmak amacı ile kırdan kentlere demografik 

hareketler hızlanmış ve kentleşme, 20. yüzyılda kendini küresel bir sorun olarak 

ortaya çıkarmıştır. Kentleşmenin hızlanması ve nüfusun buralarda yoğunlaşması 

ile birlikte altyapı yetersizliklerinden kaynaklı ve gecekondulaşmaya bağlı 

çarpık kentleşme sorunlarını ortaya çıkmıştır. 21. yüzyıla gelindiğinde ise, bu 

hızlı ve çarpık kentleşme sorunları yeşil ve tarım alanlarının kullanılması, konut 

sorunu, atık sorunu ve nüfus sorunu vs. gibi çevre sorunsalına önemli etkileri 

bulunmaktadır (Özdemir, 2007: 14-15). 

3.3. Çevre Politikalarına İlişkin Egemen Açıklama Biçimleri  

Sanayi devrimi ile birlikte insanoğlunun doğayla olan ilişkilerinde köklü 

bir değişimi de beraberinde getirmiş ve özellikle sanayileşme-kentleşme 

süreçlerinde ölçüsüz kullanılan doğanın sömürüsü ile çevre kirliliğinin 

kaynağını oluşturmuştur. 20. yüzyıla gelindiğinde artan sanayileş ve çarpık 

kentleşme ve buna mukabil artan nüfus artışı çevre krizine neden olmuştur. Bu 

çevre krizinin küresel boyut kazanması, doğal ortamdaki dengelerin geri dönüşü 

neredeyse imkansız bir şekilde değişiyor olması, çevre kirliliğine bağlı altyapı, 

sağlık sorunlarının ve tüketimin hızla artması gibi süreçler sonucu ortaya çıkan 

ekolojik kriz için çözüme yönelik arayışların aranmasını hızlandırmıştır. Çevre 

olgusu, çevre sorunları ve bu sorunların çözümü yönündeki politikalar, son 

dönemde politik-ekonomik tartışmaların odağına yerleşmiştir. Çevre 

sorunlarının doğal yaşamı ve insanlığı tehdit eder noktaya gelmesi, sorunun 

yaşamsal önemini de ortaya koymuştur. Böylece erozyondan su kirliliğine, 

küresel ısınmadan radyoaktif atıklara kadar uzanan bir dizi çevresel sorun, 

konuya bütünsel ve çevrebilimsel bir yaklaşımla çözüm getirme gereğini 

tartışılmaz kılmıştır” (Torunoğlu,[tarihisiz]). 

Tarihsel süreç içinde insanlık belli zamanlarda münferit felaketlerle ve 

çevre sorunları ile karşı karşıya kalmıştır. Ancak 20. yüzyılın son çeyreğinde 

çevresel bozulmalar kendini küresel boyutta hissettirdiğinden dolayı ortak bir 

sorun olduğu hem kuzey ülkelerin hem de güney ülkelerin dikkatini çekmiştir. 

Örneğin, Çernobil kazası ile kent dışında bölgesel radyoaktif sonuçlar ortaya 

çıkmış, kullanılan kozmetik ürünler, tarımsal ilaçlar, sanayi dumanları v.s. 

havayı kirletmiş, bu nedenler ve özellikle sanayileşmeden kaynaklanan sera 

etkisi yapan ozon tabakasının delinmesi ve asit yağmurları sonucu küresel 
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ısınma, ormanların azalması, bikri örtüsünün azalması v.s. gibi sorunlar tüm 

dünyayı etkisi altına almıştır. Bu sorunların ortaya çıkma nedenleri olarak 

bilimsel araştırmalar kloroflorokarbonların olduğu sonucuna varılmış ve 

1987’de Montreal Anlaşması ile bu gazların üretiminin azaltılması kararı 

alınmıştır. Ancak bu üretimleri gerçekleştiren sanayileşmiş batılı ülkeler bu 

kararı uygulamadan çekindikleri görülmektedir (Keleş, 1997: 9). 

Bu şekilde, küresel boyutta meydana gelen ardı ardına ortaya çıkan 

çevresel felaketler, petrol tankeri ve nükleer kazalar v.b. kirlenme, zehirli 

atıklar, asit yağmurları, nükleer santrallerin yaygınlaşması gibi sorunlar bu 

dönemde küresel boyut kazanmış ve bazı çevrelerce çevresel varlıkların 

tükenebileceği çevre bilinci ile birlikte tartışılmaya ve literatürlerde yer almaya 

başlamıştır. 1960'lardan itibaren çevre hareketleri ile birlikte koruma 

örgütlerinin bilimsel yayınlar artmıştır. Bu yayınlardan DDT ve böcek 

ilaçlarının aşırı kullanımından yola çıkarak insanın doğa üzerinde egemenliğini 

anlatan Rachel Carson'un 1962'de çıkardığı ünlü Silent Spring (Sessiz İlkbahar) 

kitabı, Sıfır nüfus büyümesi kuramının kurucusu olarak nitelenen ve yeni 

Malthusçulardan sayılan Paul Ehrlich'in Population Bomb (Nüfus Bombası) adlı 

eseri, Jacques Ellul’nin The Technological Society ve Hannah Arendt’in The 

Human Condition adlı kitaplarında teknolojinin insan doğasına aykırı yönleri 

üzerinde duran anafikri ile yayınlanan yapıtlar büyük ses getirmiştir (Duru, 

1995: 28-30).  

F. Schumacher’in Small Is Beautiful (Küçük Güzeldir) adlı çalışmasıyla, 

E. Goldsmith’in Blueprints for Survival (Yaşam Şablonu) ve 1968 yılında 

kurulan Roma Kulübü tarafından hazırlatılan Limits to Growth (Büyümenin 

Sınırları) çalışmaları ekolojik sorunların derinleştiği 1960’lı yılların sonlarına 

rastlamaktadır (Önder, 2003: 99).  

Yapılan çalışmaların içinde hepsi dönüm noktası olmakla birlikte, 

özellikle Roma Kulübü tarafından hazırlatılan Limits to Growth (Büyüme 

Sınırları) adlı rapor, ekonomik faaliyetler, sanayileşme ve buna paralel nüfus 

artış hızının hızlı bir şekilde artması ile çevresel varlıkların yüzyılın başında 

tükeneceği çalışmasını sunması açısından önem taşımaktadır ve çevre 

sorunlarına ilişkin politikalar açısından ilk adım olarak değerlendirilebilir. 

Rapor’da hızla artan dünya nüfusunun karşısında bu nüfusun 

beslenmesini ve bunu sağlayan hammadde kaynaklarının hızla azalmasına işaret 

etmiştir (Önder, 2003: 99).  

Çevre sorunlarına ilişkin literatürdeki bu çalışmalar 1970'li yıllarda çevre 

bilincinin gelişmesini sağlarken, uluslararası platformda siyasi otoriteler 

tarafından politikalar oluşturulmaya başlandı. Bu çerçevede 1972 yılında 

Birleşmiş Milletler tarafından Stockholm‟de düzenlenen Stockholm BM İnsan 

Çevresi Konferansı bildirgesi sunulmuş ve kabul edilmiştir.  İnsani Çevre 

Konferansı’nın sonunda Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)’in 
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kurulmuştur. Bu durum çevre sorunlarına karşı ortak bir platformda hareket 

edilmesi konusunda bir uzlaşmanın göstergesi ve uluslararası çevre 

politikalarının başlangıcı olması bakımından önem taşımaktadır. Bu bildirge ile 

birlikte birçok uluslararası örgüt bünyesinde çevre komiteleri kurmuştur. Bu 

şekilde kalkınma ve çevre sorunlarıyla mücadelenin bir parçası olarak bir 

hareket etmek hedefi oluşturulmuştur. Konferansın başladığı 5 Haziran tarihi 

sonraki yıllarda Dünya Çevre Günü olarak kutlanmıştır (Masca, 2009: 199).  

1972 Stockholm Konferansı’nda alınan kararların ne ölçüde 

uygulandığının değerlendirilmesi, küresel çevre ve kalkınma sorunlarının 

belirlenmesi ve çözümlerine yönelik stratejiler geliştirilmesi amacıyla BM 

Genel Kurulu tarafından, 1983 yılında BM Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonu oluşturulmuştur. Oluşturulan Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu 

(WCED) tarafından, 1987 yılında Our Common Future (Ortak Geleceğimiz) 

rapor yayımlanmıştır ve Komisyon’a başkanlık eden Gro Harlem Brundtland’ın, 

aynı dönemde Norveç Başbakanı olması ve güçlü desteği açısından Brundtland 

Raporu olarak da bu rapor adlandırılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma 

kavramına zengin bir içerik kazandırmakla birlikte çevre ve kalkınma 

konularını bir arada ele alan ve büyümenin sınırlandırılması yerine ekonomik 

etkinliği öneren “Ortak Geleceğimiz” raporu, dünya genelini kapsayan özelliği 

de taşımaktadır (Emrealp, 2005: 14).  

1992 Rio Yeryüzü Zirvesi, “sürdürülebilir kalkınma için yeni bir küresel 

ortaklığın başlangıcı”  olarak tüm insanlığın 21. yüzyıldaki ortak hedefi olarak 

benimsenmiş ve sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşılmasına yönelik ilkeleri 

ve eylem alanlarını ortaya koyan “Agenda 21” (Gündem 21) Eylem Planı, 

Zirve’nin temel çıktısı olarak kabul edilmiştir. “Gündem 21 insanlık, tarihsel bir 

dönüm noktasındadır” cümlesiyle açılmaktadır. Uluslararasında ve ulusların 

kendi içerisindeki eşitsizliklere, giderek artan yoksulluk, açlık, hastalıklar ve 

cehalete, ekosistemlerdeki kötüleşmeye dikkat çekilmektedir. Çıkış yolu olarak 

ise, temel gereksinimlerin karşılanmasını, yaşam standartlarının 

iyileştirilmesini, ekosistemlerin daha iyi korunması ve yönetimini ve daha 

güvenli bir geleceğe giden yolun yapı taşlarının döşenmesini sağlayacak küresel 

ortaklık kavramı gündeme getirilmiştir” (Emrealp, 2005: 15, 16). 

Ayrıca, 1997 yılında Kyoto Protokolü yapılmış ve bu protokolde 2008- 

2012 yılları için,  üretim ve tüketim süreçlerinde kloroflorokarbonların 

azaltılması için tekrar hedefler belirlenmiştir. Özellikle ABD başta olmak üzere 

çevreyi sanayileşme hızı ve sermaye birikimim ile en çok kirleten gelişmiş ülke 

olmak üzere toplam 20 ülkenin, dünyadaki bu gazların emisyonunun % 80' ini 

oluşturduğu belirlenmiştir. Ancak merkez ülkeleri bu anlaşmayı onaylamama 

çabası içine girmişlerdir (Gönel, 2002: 72, 73).  

Son olarak ülkemizdeki önemli çalışmalardan birisi de(Urbannization and 

Environmental Master Plans, A New Urban Model) Çevre Master Planlamaları 
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ve yeni bir kent modeli adlı çalışmadır. Bu çalışma tüm dünyada dikkat çekmiş 

ve Lambert Akademic yayınları tarafından İngilizce olarak basılmıştır. Çevre ve 

kent örgüsü açısından yaşam standartlarını artırıcı fakat gerek çevre sağlığı ve 

güvenliği ile çevre ile insan ilişkisinin iletişim ve etkileşim boyutu içinde 

kurumsal düzenlemelerinin de önemi vurgulanmaktadır. Yeni önermelerle 

dikkat çeken bu çalışma aslında yeni bir model olarak artan sorunlarımızın 

karşısında oldukça da önem arz etmektedir. Bu model ekonomik, sosyal, 

siyasal, kültürel, ekolojik, psikolojik, teknoloik ve sosyolojik alanları 

kapsamakta;  insan davranışlarının bu düzlem içinde sorumluluk bilinci ve 

yönetim ilişkisi içinde doğru ve düzeyli bir iletişim ile ele almaktadır(Bkz. 

Tuncay, Yürür, Salalı, 2011). 

 

4. SONUÇ 

Son yüzyılda dünya, giderek artan hava kirliliği, akarsu, su, toprak ve 

kirliliği, tarım alanlarının kullanılmaz hale gelmesi, ormanların tahrip edilmesi, 

biyoçeşitliliğin azalması, gürültü kirliliği, asit yağmurları, iklim değişikliği ve 

buzulların erimesi gibi çevre sorunları ile karşı karşıya kalmıştır. Araştırmacılar 

ve uluslararası örgütler tarafından yapılan raporlarda ve zirvelerde, mevcut 

yaşanan çevresel felaketler, hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme, açlık, kıtlık, 

kaynak çatışmaları ve bunların gelecekte daha büyük oranlara yükselebileceği 

tahmin edilmektedir. Bu durumdan dolayı politikalar üretilmektedir. Bu 

politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında egemen yaklaşımda, çevre 

sorunlarının, teknolojik gelişmelerin başlamasıyla ve özellikle Sanayi Devrimi 

ve sonrasında ortaya çıkan sanayileşme, artan nüfus, kentleşme ile birlikte 

arttığını ve doğanın insan faaliyetleri sonrası ölçüsüz kullanımından 

kaynaklandığıdır. Bu doğrultuda çevre sorunlarının çözümünde, insanların 

nüfus ve tüketimi azalması, çevre dostu teknolojiler ve üretimin desteklenmesi 

gibi liberal piyasa çevreciliği ile bu küresel krizin aşılmasında yetersiz 

kalmaktadır. Ayrıca uluslararası anlaşmalar ile küresel işbirliği çerçevesinde 

yapılan politikalarla krizin asıl sorumlusu olan kapitalist iktisadi yapının farklı 

yöntemlerle sorunlara yaklaşımı birtakım modellerle teknolojik yenilik veya 

artan nüfusu önlemeye yönelik önlemlerden öteye gitmemekte ve ayrıca 

çevresel varlıklar üzerinde hâkimiyetini bu politikalarla devam ettirmektedir.  

Ancak son yıllarda yaşanan çevre sorunlarının nedenleri Neolitik 

Döneme uzanan bu tarihsel süreçte süregelen iktisadi üretim tarzında ve 

toplumsal ilişkilerdeki değişimi ile ilişkilendiren “öteki açıklama biçimlerine 

göre” uluslararası platformda ve politikalarda hâkim olan çevre sorunlarına 

ilişkin egemen yaklaşımda bu iktisadi üretim tarzı ve toplumsal ilişkiler göz ardı 

edilmektedir.  

Çevre sorunlarının nedenlerini, tarihsel yaklaşım ile bakan bu bakış 

açısına göre, insan- doğa ilişkisi, toplumsal ilişki ve iktisadi üretim tarzlarının 
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değişimi ile açıklanabilir. Avcılık-toplayıcılık dönemlerinde insan-doğa ilişkisi 

paraleldi ve Neolitik Dönemde yerleşik hayata geçilip tarımsal faaliyetlerin 

başlamasıyla artı ürün elde edilmeye ve artı ürün elde etmek amacında insanın 

doğaya, insanın insana tahakkümü başladı. İnsan-doğa ilişkisinde Sümerler 

başta olmak üzere kapasite kullanımı dışında bir tahakküm sonrası çevresel 

felaketler ve artı üründen kaynaklı kaynak çatışmaları sonrası birçok uygarlık 

tarihsel süreçte çökmüştür. 15. yüzyılda Batı Avrupa ülkelerinin yenidünyayı 

keşifleri ile dünyanın birçok ülkesinde yaşayan organik toplumların bazılarının 

yok olmasına, tropik bitkilerin transferi ve birçok hayvanın sonunu düşünmeden 

tüketilmesine neden olmuşlardır. Ayrıca, sömürgeleştirdikleri ülkelerden 

hammadde, altın, gümüş gibi çevresel varlıkları kendi ülkelerine transferleri ile 

iktisadi yapıda değişime neden olmuş ve dünya pazarında ticaretin gelişmesinde 

etkin olmuşlardı. Tüm bu gelişmelerin yaşandığı merkantilizm dönemi sonunda 

doğa üzerinde üstünlük kurmaya ve insanın ihtiyaçlarına göre doğanın 

şekillendirilmesi gerekliliği üzerinde bilimsel, sosyal, kültürel değişimin 

yaşandığı mekanistik toplum ortaya çıkmıştır. Aydınlanma dönemi olarak da 

adlandırılan mekanistik dönemde Galileo, Copernicus, Descartes gibi bilim 

adamaları matematik, astronomi ve felsefe alanında çalışmalarıyla bu değişime 

öncülük etmişlerdir. Değişen toplumsal ve iktisadi yapı çevresel varlıkların 

metalaştırılması ve üretim yapısının genişleyerek evrensel hal almasıyla 

kapitalizm ortaya çıkmıştır. Giderek artan ve 20. yüzyılın son çeyreğinde 

kendini küresel bir kriz olarak ortaya koyan çevre sorunları II. Dünya Savaşı 

sonrasında bir takım araştırmacıların çalışmalarına ve araştırmalarına 

yansımıştır ve ayrıca 1968’li yıllarda kitlesel halk hareketleri ve ekolojist 

akımlar ortay çıkmıştır. Derin ekoloji, eko sosyalizm, eko-faşizm, eko-

feminizm bu eko-merkezci ekolojik akımlardır. 

1970’li yıllarda yaşanan çevre krizinin yanında gelişmiş sanayi ülkeleri 

sermaye birikimi ile de karşı karşıya kalmış ve bu sorunların çözümü olarak 

neo-liberal politikalarla sermayeyi küresel pazara yaymak ve kendi ülkelerinden 

çevre kirliliğini uzaklaştırmak için uluslararası çevre politikası algısında 

politikalar üretilmiştir. 

Kuzey ülkelerinin sermaye birikim sürecinde sebep olduğu sermaye krizi 

ve çevre krizi çözümünde uluslararası anlaşmalar ve politikalar çevre krizinin 

maliyetini merkez ülkeleri üzerine yüklemektedir. Bununla birlikte güney 

ülkeler üzerindeki sömürgeleşme politikaları ve hızlı sanayileşme ile ihtiyaç 

duyulan çevresel kaynaklar üzerindeki denetim ve çatışmaları da devam 

ettirmektedir. Batılı ve emperyalist ülkelerin neden olduğu bu çevre krizini 

aşma politikaları ve kaynak denetimini devam ettirmek için, yine kuzey ülkeleri 

bu politikalarla kendi bölgelerinin dışında güney ülkelerde yatırımlarını yapıp o 

bölgelere atıklarını hala bırakmaktadırlar.  

Böylece hem güney ülkeleri üzerindeki kontrollerini sürdürürken diğer 

yandan kendi ülkelerinde çevre sorunlarının önüne geçip, bu bölgelerde çevre 
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kirliliğine yol açmaktadırlar. Son olarak Ortadoğu’da yaşanan vahşi savaşlar ve 

kışkırtmalar dünyamızın içine düşürüldüğü sadece çevre felaketi olmaktan 

çıkmış insan hayatı üzerinde kan pazarları kurulmuş ve stratejik açılardan 

sürdürülebilirlik egemen güçlerin ellerine geçmiştir. Bunun sonucunda ortaya 

çıkan sosyal, siyasal, ekonomik ve çevresel sorunlar küresel krizlerin daha da 

hızlanmasına yol açmaktadır.  

Her türlü çıkara yönelik düşünce ve beklentinin artık terk edilerek 

dünyamızın içine düştüğü bu bunalımlardan kurtarılması gerekmektedir.  Bunun 

yanında ancak uzlaşma, dayanışma ve işbirliği çerçevesinde öncelikle 

yaşanabilir bir çevre oluşturmak zorunda olduğumuzu da unutmamalıyız. 

İnsanın yaşam hakkı başta, doğal kaynakları ve çevresel değerleri korumanın 

artık tüm insanlığın ve başta siyasal yönetimlerin görevleri ve sorumluluğu 

olduğu da asla unutulmamalıdır. 

Günümüzde hızla devam eden ulus ötesi sermaye donanımlı birlikteliği 

bir araç haline getiren Kapitalist sürece asıl etki, 18. Yüzyılda Sanayi devrimi 

ile birlikte başlamıştı.  Teknoloji günümüzde daha da hızla ilerlemiş 

olduğundan sanayileşmenin türü ve kapasitesi değişmiş, işgücünün daha ziyade 

kentlerde yoğunlaşması ile nüfus hareketleri de kentlerde yoğunlaşmış ve ortaya 

altyapı, nüfus sorunu, çarpık kentleşme, atık sorunu ve beslenme sorunları 

günümüzde daha da artmıştır.  

Bugün birikerek devam eden,  giderek şiddetini artıran savaşlar yaşam 

hakkı olması gereken insanı bir değer olarak odak noktasına almadığından;  

çevresel felaketleri de arttırmış;  özellikle ABD ve AB ülkeleri dışında kalan 

Ortadoğu ülkelerini yaşanmaz hale sokmuştur. Batı ülkeleri etkisi altına aldığı 

bölgelerde yani gelişmemiş ülkelerde görülen eylemlerinde sadece kendi 

vatandaşlarını ve sermaye grubunun çıkarını öne almış ve eylemleri bu 

doğrultuda yürütmüştür. Batı ülkelerinin çıkarına yönelik kışkırtılmış ve 

yönetilen savaşlar paralelinde son zaman diliminde giderek artan savaş şiddeti 

ve çığlıkları ne yazık ki dünyamızın belki de sadece çevre tahribatını değil, 

kendi sonunu da getirecek bir boyuta doğru sürüklenmektedir. Her türlü çıkar 

hesabının bir yana bırakılarak tüm insanlığı kapsayıcı ve kucaklayıcı bir 

işbirliği ve dayanışmanın kurulması hem dünya barışı için ve hem de çevre 

tahribatının hatta insanlık olarak yok olmamızın önlenmesi ve bu tehlikelerden 

kurtulması için uyarmak ve kamuoyu oluşturmak görev bilincimizi 

sorumluluklarımızı pekiştirmekten geçmektedir. 
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ANNE SEXTON’UN “HER KIND” ŞİİRİNDE ERKEK EGEMENLİĞİ 

VE KADIN KİMLİĞİNİN İNŞASI 

Yasemin YAVAŞLAR ÖZAKINCI

 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Anne Sexton’un Her Kind” şiirini feminist kuramlar 

çerçevesinde, kimlik ve benlik inşasının yapı taşlarını oluşturan biyolojik ve 

sosyolojik etmenlerin altını çizerek incelemektir. Kuramsal temelde, Simone de 

Beauvoir, Virginia Woolf, Hélène Cixous, Judith Butler ve Sherry B. Ortner 

gibi alanda öncü isimlerin görüşleri bir akış halinde verilmekte; cinsiyet rolleri 

bağlamında kadının ve erkeğin konumlandırıldığı bireysel, toplumsal ve 

entelektüel alanlar, özdeşleştirildikleri değerler açısından incelenmektedir.  

Sexton’un “Her Kind” şiirinde üç anlatıcı vardır ve nihai olarak birleşip 

tek bir kişiyi oluştururlar. Bu üç ses, toplum tarafından hor görülen ya da 

dışlanan üç kadın stereotipini temsil eder: cadı, ev kadını ve aldatan kadın. 

Hepsi de erkek egemen toplum tarafından sınırları çizilmiş alanlarındaki 

sıkışmışlık hissini, kendilerine biçilen rollerin gereklerinden saparak aşmaya 

çalışmakta, var olma/görünür olma mücadelesi vermektedirler. “Her Kind” 

şiirindeki kadın stereotipileri, toplum ve düzen tarafından biçilen rollerin ve 

kimliklerin ifade ettiği anlamları, varlık alanlarını ve yeniden inşa gereğini 

ortaya koymaları bakımından önem arz etmektedirler.  

Anahtar Kelimeler: kimlik inşası, cinsiyet rolleri, feminizm, kadın 

stereotipileri, şiir 

 

 

MALE DOMINANCE AND CONSTRUCTION OF FEMALE IDENTITY  

IN ANNE SEXTON’S “HER KIND” 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to analyze Anne Sexton’s poem “Her Kind” 

in the context of feminist theories by emphasizing biological and sociological 

factors which constitute building stones in the process of the construction of 

identity and oneself. In the theoretical basis, ideas and opinions of leading 

figures in the field such as Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Hélène 
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Cixous, Judith Butler and Sherry B. Ortner are given as a survey; and the 

individual, social, and intellectual spaces that man and woman have been 

positioned by the society and order are analyzed regarding the values they are 

identified with.  

There are three personas in Sexton’s “Her Kind” and they ultimately 

unite in the form of a single person. These three voices represent three woman 

stereotypes that are abhorred or neglected by the society: the witch, the 

housewife, and the adulteress. All of them are trying to overcome the state of 

confinement, caused by finding themselves inside the borders drawn by the 

patriarchal society. They deviate from the necessities of assigned roles to 

surpass the sense of confinement, and struggle to exist and become visible. The 

woman stereotypes in “Her Kind” are significant since they lead readers and 

critics to reveal meanings of the roles and identities assigned by the society and 

the order, observe their realm of existence, and manifest the necessity of 

reconstruction.    

Keywords: construction of identity, gender roles, feminism, female 

stereotypes, poetry 

Discussions regarding the concept of identity underline the influence of 

biological and social factors upon the formation of one’s identity. Biological 

traits make us label a person as male or female but the term identity is mostly 

related to social factors since they establish certain value systems by which a 

man and a woman is expected to perform assigned gender roles. Both male and 

female identities are formed in line with these values and it is clear that identity 

is a socially constructed rather than a biologically determined phenomenon. In 

the same line, female identity is the outcome of the process of social 

construction. She is identified and given shape by the male dominant society, 

the patriarchy.  

 The fact that male and female identities are socially constructed has 

been asserted by Simone de Beauvoir in The Second Sex published in 1949. In 

this book of outstanding importance in gender studies, she states that female 

identity is what men want it to be; it is constantly subjected to and defined by 

the male dominated society. Beauvoir argues that “[h]umanity is male, and man 

defines woman not in herself but as relative to him; she is not regarded as an 

autonomous being” (1989: 3). She also adds that woman “is defined and 

differentiated with reference to man and not he with reference to her; she is the 

incidental, the inessential as opposed to the essential” (1989: 3). In fact, this 

idea emerges earlier in Virginia Woolf’s essay “A Room of One’s Own”, where 

she discusses the perception of female identity in patriarchal societies 

throughout ages and emphasizes the importance of a female literary tradition. 

Woolf draws an analogy between the female identity and a mirror: 
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Whatever may be their use in civilized societies, mirrors are essential to 

all violent and heroic action. That is why Napoleon and Mussolini both insist so 

emphatically upon the inferiority of women, for if they were not inferior, they 

would cease to enlarge. That serves to explain in part the necessity that women 

so often are to men. And it serves to explain how restless they are under her 

criticism; how impossible it is for her to say to them this book is bad, this 

picture is feeble, or whatever it may be, without giving far more pain and 

rousing far more anger than a man would do who gave the same criticism. For if 

she begins to tell the truth, the figure in the looking-glass shrinks; his fitness for 

life is diminished. […] The looking-glass vision is of supreme importance 

because it charges the vitality; it stimulates the nervous system. Take it away 

and man may die, like the drug fiend deprived of his cocaine. (1977: 41-2) 

As Woolf illustrates, woman has always been regarded as “the other”; 

functioning only to enlarge the man’s image, rendering him an illusionary 

identity. Thus, from this point of view, woman becomes an entity highlighting 

her own inferiority as opposed to man’s superiority to fulfill her part in the 

equation. However, the mostly ignored fact is her function and importance in 

the process in which the male identity. If women choose to find tools to define 

themselves that do not take their roots in the existing dualities and known 

gender definitions, they break the chains to free themselves and every other 

group in the scala of gender identities. In other words, subversion of existing 

systems depends on suppressed and awakened groups, ready to take action in 

everyday spaces as much as intellectual fields to create space for themselves 

and other groups that are not adequately represented in the system. Thus, 

feminist movements are never only dependant on binary oppositions expressed 

in gender studies. Feminists bend dualist systems of thought to explore spaces 

of survival and fulfillment; and if it is not possible, then they open new doors to 

create spaces and roles of existential importance.   

To analyze existing socially assigned gender roles, it is vital to elaborate 

upon the positioning of groups which are named as “the other”. The othering 

process is so deep-rooted and so closely related to woman’s nature and her body 

that it is rather difficult to subvert this classification and identification dictated 

by the patriarchal society. Her body becomes the instrument creating and 

reinforcing the patriarchal ideology. Therefore, woman’s identification with 

nature is not coincidental. As Ortner suggests, “[h]er body and its functions, 

more involved more of the time with ‘species life,’ seem to place her closer to 

nature, as opposed to men, whose physiology frees them more completely to the 

projects of culture” (1972: 12). She also adds that “[h]er body and its functions 

put her in social roles that are in turn considered to be at a lower order of 

culture, in opposition to the higher orders of the cultural process” (1972: 12). 

Thus, her identity is reduced to a stereotype confined in the realm of nature.  
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Perception of woman as “the other” involves in itself binary oppositions 

that define male and female identities. In her essay “Sorties”, Hélène Cixous 

points out the binary oppositions that characterize those stock identities. She 

states that while activity, sun, culture, day, head, being intelligible, and logos 

are the traits that identify men, women are associated with passivity, moon, 

nature, night, mother, heart, being sensitive and pathos (2000: 264). These 

qualities are essential to the survival of the patriarchal order, and a woman’s 

being is considered acceptable in society to the degree that she meets the 

expectations shaped according to these dichotomies. These dichotomies create 

the mirror image that constructs the superior male and inferior female identities. 

“[W]oman is being identified with, or, if you will, seems to be a symbol of, 

something that every culture devalues, something that every culture defines as 

being at a lower order of existence than itself. Now it seems that there is only 

one thing that would fit that category, and that is ‘nature’ in the most 

generalized sense” (Ortner, 1972: 10). Even her visibility depends on her 

inferiority. “Either the woman is passive; or she doesn’t exist” (Cixous, 2000: 

265). 

The marginalization of woman depends on several variables, though. The 

characteristics constituting her identity and the degree of her inferiority depend 

on other hierarchical structures:  

If one “is” a woman, that is surely not all one is; the term fails to be 

exhaustive, not because a pre-gendered “person” transcends the specific 

paraphernalia of its gender, but because gender is not always constituted 

coherently or consistently in different historical contexts, and because gender 

intersects with racial, class, ethnic, sexual, and regional modalities of 

discursively constituted identities. As a result, it becomes impossible to separate 

out “gender” from the political and cultural intersections in which it is 

invariably produced and maintained. (Butler, 2044: 343)  

Thus, the marginalization of woman does not simply depend on gender- 

based differences. These variables such as race, class, ethnicity, and sex deepen 

the political and ideological aspects of the construction of gender.  

Literature, in this context, may be regarded as one of the domains that 

reflect the constructed nature of the concept of gender. Accordingly, feminist 

literary criticism aims at exposing and deconstructing the male-dominated 

ideology which is implicit in literary works. “Feminist literary critics attend to 

the collusion between literature and ideology, focusing on the ways ideology is 

inscribed within literary forms, styles, conventions, genres and the institutions 

of literary production. Like feminist scholars in other areas, they are –in 

Barthes’s term – myth decipherers” (Greene & Kahn, 1994: 5). In other words, 

feminist scholarship enables the unraveling of this ideological gender 

construction which prevents women from having a fully developed identity and 
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becoming individuals. Feminist literary criticism “has two concerns: it revises 

concepts previously thought universal now seen as originating in particular 

cultures and serving particular purposes; and it restores a female perspective by 

extending knowledge about women’s experience and contributions to culture” 

(Greene & Kahn, 1994: 2).  

While talking about the necessity of a female tradition for women in 

order to write their own experiences and to adopt their own voices, Woolf states 

that “since freedom and fullness of expression are of the essence of the art, such 

a lack of tradition, such a scarcity and inadequacy of tools, must have told 

enormously upon the writing of women” (1977: 84). The same thing goes for 

feminist literary criticism: without a feminist perspective, literary works are not 

fully appreciated and evaluated. Feminist literary criticism is the very tool to 

undermine patriarchal ideology by rendering it obvious.  

Anne Sexton’s poem “Her Kind” can be most fully appreciated by a 

feminist perspective since it deals with the constructedness of female identity 

and the stereotypes confining women in the limited space spared for women in 

the male-dominated society. There are three voices in the poem and they 

ultimately constitute a single persona. Each voice represents one aspect of her 

identity and, at the same time, three outcast woman stereotypes. As a 

confessional poem, it also points out different aspects of Anne Sexton’s 

personality.  

The first voice belongs to “a possessed witch” who is powerful but 

lonely. She is not involved in the life going on in the “plain houses”; instead, 

she is over this life. While she flies over these plain houses “light by light”, she 

also sees beyond the borders of the patriarchal society (Sexton, 1999: 15). Yet 

she is still subjected to the gaze of this society which labels her as a mad 

woman. In this sense, the witch may be the author or the poet who is not 

accepted by society. This voice shares the fate of every woman author and poet 

who has written in the past. She is deemed as both wild and evil; society 

excludes her under the pretext that she is “out of mind”. “A woman like that is 

not a woman, quite”, since she has the power to see through the patriarchal 

society and to refuse to enlarge man’s image in the mirror that Woolf mentions 

in “A Room of One’s Own” (Sexton, 1999: 15).  

In the second stanza, we hear the voice of a woman who tries to evade the 

destiny of the witch by becoming a conventional housewife. She is detained in 

“the warm caves in the woods” where she creates a plain, seemingly peaceful 

house similar to those described in the first stanza. She furnishes this house 

“with skillets, carvings, shelves, / closets, silks, innumerable goods” reinforcing 

her place in this male dominated society (Sexton, 1999: 16). Her presence is 

reduced to an instrument the function of which is merely “rearranging the 

disaligned”. “A woman like that is misunderstood” because the ideology which 
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she is the object of diminishes her to a non-entity (Sexton, 1999: 16). There is 

no trace of her being and characteristics that make her an individual. She exists 

to the extent that she contributes to and preserves the system.  

The third voice belongs to an adulterous woman. This woman is 

imprisoned in her body, and is subjected to the exploitation of male- dominated 

society which sees her as a commodity. In this stanza, she directly speaks to the 

“driver” who is the embodiment of the ideology she is trapped in. There are 

various examples of imagery emphasizing her sexual harassment. She seems 

reckless and unashamed but ultimately the “flames still bite [her] thigh / and 

[her] ribs crack” under the burden of male dominance. “A woman like that is 

not ashamed to die” as it is the system which causes her objectification and 

presents death as the final refuge (Sexton, 1999: 16).  

As a confessional poem, “Her Kind” reflects different aspects of Anne 

Sexton’s identity which are rendered irreconcilable in this ideology. The first 

character designates her creative side and her marginal outlook that enables her 

to observe the society from an unusual perspective. However, as Woolf 

ironically states, “The ‘essentials of a woman’s being’, […] ‘are that they are 

supported by, and they minister to, men” and adds that “there was an enormous 

body of masculine opinion to the effect that nothing could be expected of 

women intellectually” (1977: 60). Therefore, women who participated in the 

intellectual domain were considered deviant and they were excluded from 

society.  

The woman in the second stanza represents another aspect of her identity. 

As a mother and a woman, Sexton is accepted in differing facets of society as 

long as she fits in the decrees of patriarchy. The second voice of the poem leads 

the life of an ordinary housewife and she is depicted as part of nature. Thus, she 

is defined and her borders are determined by the system she lives in. Tame and 

approving, she becomes the tool to assert the ideology itself. She is 

“misunderstood” or “not understood” at all. She wears a mask which hides her 

true characteristics and defines facets of her identity.  

The final stanza may be considered as Sexton’s direct address to the 

patriarchal ideology. It is her body that is speaking and protesting this system, 

also disclosing her fragility under its “wheels”. In this sense, that “a woman like 

that is not ashamed to die / I have been her kind” may be considered as a 

statement foreshadowing her suicide (Sexton, 1999: 16). The act of killing 

oneself is a way of manifestation of opposition to the harsh and unbending rules 

of patriarchy that legitimizes the possession of the female body. Thus, she also 

opposes the idea of the splitting of her various characteristics that construct her 

identity. Woolf states that “[t]he human frame [is] what it is, heart, body and 

brain all mixed together, and [they are] not contained in separate compartments 

as they will be no doubt in another million years” (1977: 23).  
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Consequently, Anne Sexton’s poem “Her Kind” opposes the ideology 

that prevents women from having a fully developed identity. This confessional 

poem protests the way of perception which denies women a legitimate place in 

the intellectual domain and reduces them to stereotypes. This poem sums up and 

rebels against the restrictive and reductive dichotomies that result in describing 

women only with reference to men’s presence. It is only when male and female 

identities cease to become each other’s antithesis that both man and woman can 

be liberated and have a unified identity to fully realize themselves.     
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E-TİCARET SEKTÖRÜNÜN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: 

SAHİBİNDEN.COM, YEMEKSEPETİ.COM VE GİTTİGİDİYOR.COM 

ÜZERİNE İÇERİK ANALİZİ 

Hidaye Aydan ( SİLKÜ ) BİLGİLİER

 

ÖZET 

Son yıllarda bilgi iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler halkla 

ilişkiler uygulamaları ile etkinliklerini de değiştirmeyi gerekli kılmıştır. 

Toplumun büyük bir çoğunluğunun yaygın olarak kullandığı yeni iletişim 

ortamları olarak sosyal medya, günümüz kurumlarını da yakından 

ilgilendirmekte ve bu doğrultuda kurumlar çalışmalarını yeni iletişim temelli 

pazarlama stratejileriyle şekillendirmelidirler. Burada belki de en büyük görev 

halkla ilişkiler uygulayıcılarına düşmektedir. Sosyal medyadaki yaygın 

kullanım ve bu yeni iletişim kaynakları ile pazarlama ortamının olanakları 

halkla ilişkiler uygulayıcıları tarafından keşfedilmelidir. Bu yeni medya ortamı 

sayesinde kurumlar hedef kitleleri ve çevreleriyle çift yönlü iletişim 

kurabilmekte,  iletişim ve pazarlama faaliyetlerine bu sosyal ağlar üzerinden 

yön verebilmektedirler. Günümüzün değişen tüketici profilleri ve hayat tarzları 

halkla ilişkiler uygulayıcıları tarafından sağlıklı bir şekilde ortaya konulmalı, 

beklenti, istek ve ihtiyaçları bu sosyal medya iletişim sürecinde giderilmelidir. 

Kurum bu yeni iletişim ortamında sadece var olmakla kalmayıp aynı zamanda 

da halkla ilişkiler uygulamacıları tarafından daha etkin bir şekilde 

kullanılmalıdır. Tüm bu bilgiler ışığında, çalışma Capital 2014 (Aralık) verileri 

kapsamında elektronik ticaret sektörünün en beğenilen ilk üç ismi olan: 

Sahibinden.com, Yemeksepeti.com ve Gittigidiyor.com sitelerinin Twitter’ı 

diyalogsal prensibe göre nasıl yönettiklerini ortaya koymak amacıyla 

planlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, örneklem grubunda en yüksek 

skorun bilginin işe yararlılığı indeksinde, en düşük skorun da tekrar ziyaretlerin 

artırılması indeksinde alınmış olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, e-ticaret 

sektörünün en beğenilen ilk üç isminin Twitter’ı diyalogsal iletişim aracı olarak 

kullanmadıkları yapılan analizlerle ortaya konulmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Diyalogsal iletişim, sosyal medya kullanımı, 

twitter, e-ticaret sektörü 
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USAGE OF SOCIAL MEDIA IN THE E-COMMERCE BRANCH: 

CONTENT ANALYSIS OF SAHİBİNDEN.COM, YEMEKSEPETİ.COM 

AND GİTTİGİDİYOR.COM 

ABSTRACT 

The rapid development of the information and communication 

technologies in the last years has required a change in public relations.  The 

majority of the society uses new media as a new way of communication; this 

also refers to institutions, so they should shape their work with marketing 

strategies which are based on communication. Perhaps the biggest task is asked 

from public relations practitioners. The widespread use of social media and the 

possibilities of the marketing environment with this new communication 

sources has to be found by public relations practitioners. Due to this new media 

environment institutions now can set up a bidirectional communication with 

their audience and they can dominate the communication and marketing 

business with these social networks. The changing consumer profiles and 

lifestyles have to be revealed by public relations practitioners in a realistic way 

and expectations, wishes and needs have to be fulfilled in the process of this 

social media communication. Public relation practitioners have to use the 

institutions in a more effective way. Capital 2014 demonstrated how the three 

most popular names in the e-commerce sector, Sahibinden.com, 

Yemeksepeti.com and Gittigidiyor.com, have designed their Twitter profiles 

according to the dialogical principle. In this context it was shown that the first 

three names of the most popular businesses in the e-commerce branch use 

Twitter as a dialogical communication tool.   

Key words: dialogical communication, use of social media, twitter, e-

commerce sector  

 

GİRİŞ 

Son yıllarda teknoloji alanında meydana gelen değişmeler ve gelişmeler 

hiç kuşkusuz iletişim etkinliklerini de derinden etkilemiştir. İnternet 

teknolojilerindeki gelişmeler paralelinde örgütlerin iletişim faaliyetlerinde 

birtakım yeni yollara başvurduğu görülmektedir. Yavaş yavaş geleneksel 

medyanın kısıtlılıkları yaşadığımız günlerde kendini göstermekte ve örgüt 

çevresiyle aktif iletişime geçebileceği alternatiflere kaymaktadır. Bunlardan en 

belirgini web 2.0 teknolojileridir. Web 2.0 teknolojileri sayesinde kurumlar 

hedef kitleleriyle daha hızlı ve daha az maliyetle iletişime geçebiliyor, onların 

istek ve ihtiyaçlarına anında yanıt verebilme olanağını yakalıyorlar. Tüm bu 

olanaklar sunulurken toplumu oluşturan bireyler de kendilerini bu teknolojik 

gelişmelerin merkezinde buluyor ve günlük ihtiyaçlarını bu olanaklar etrafında 

giderebiliyorlar.  
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Web 2.0 teknolojilerinin bir ürünü olan sosyal medya geniş bir alanda 

kendini kullanılır bulmuş ve bu doğrultuda da yeni iletişim, etkileşim kanalları 

sunmuştur. Örgütler bu yeni imkânlardan yararlanma yollarına giderek hedef 

kitleleriyle daha aktif, çift taraflı ve hızlı bir şekilde iletişim kurmaktadırlar. 

Tüm bunların yanında sosyal medyanın geniş kullanım alanları ile birlikte 

tüketici profillerinde de birtakım değişiklikler oluşmaktadır. Sosyal medya 

kullanıcıları artık ihtiyaç duydukları ürün ve/veya hizmetlerle ilgili bilgiyi, istek 

ve ihtiyaçları, önerileri, yorumları, sorunları bu ağlar vasıtasıyla ilgili 

kurumlara, işletmelere iletebiliyor ya da kendi sosyal ağ profillerinde içerik 

üretimi yoluyla dile getirebiliyorlar. Hâl böyle olunca da işletmelerin 

kendilerini bu yeni ortamlarda var etmeleri kaçınılmaz bir durum olmaktadır. 

Her gün daha da zorlaşan rekabet koşulları altında işletmeler kendilerini bu yeni 

iletişim ortamlarında farklı kılarak, yeni iletişim stratejileri geliştirerek avantaj 

sağlama olanağı yakalayabilirler. İletişim alanlarında meydana gelen bu 

değişmeler ve gelişmeler şüphesiz her sektörü ilgilendirmektedir. Günden güne 

kullanımı artan,  kullanıcılarının eskiye nazaran güven problemlerinin daha da 

azaldığı elektronik ticaret sektörü bu yeni ortamda kendine yer bulmalı, 

bulmanın ötesinde farklılaşarak etkin bir şekilde kullanmalıdır. Türkiye’de 

1990lı yıllarda kendini gösteren elektronik ticaret kavramı günden güne 

ilerlemekte ve geleneksel pazarlamayı zorlamaktadır. 2014 (Ocak-Şubat) 

verilerine baktığımızda Türkiye’de 42.857.455 işlem adedi ve 10.317,86 TL 

işlem tutarının olduğu elektronik ticarette bu rakamlar giderek artmakta, e-

ticareti tercih eden kullanıcı sayısı da aynı yönde artış göstermektedir (Şamil, 

2014: 65).  

Bu çalışmada Capital 2014 (Aralık) verileri kapsamında e-ticaret 

sektörünün en beğenilen ilk üç firmasından Sahibinden.com, Yemeksepeti.com 

ve Gittigidiyor.com sitelerinin resmi twitter hesaplarını diyalogsal iletişim 

prensibinde nasıl yönettikleri analizlerle ortaya koyulacaktır.  

HALKLA İLİŞKİLER, WEB 2.0 VE YENİ MEDYA  

Örgütler hedef kitlelerine ulaşmak için bilgi iletişim teknolojilerinde ve 

internet ağında meydana gelen gelişmeler doğrultusunda birtakım yollara 

başvurmaktadır. Geleneksel medyanın doğasından kaynaklanan eksiklikler fark 

edilmiş ve örgütler hedef kitlelerine daha hızlı ve kolay ulaşmak adına internet 

teknolojilerinden faydalanmaya başlamıştır. Hedef kitlelerine etkili biçimde 

ulaşmak için iletişim araç ve tekniklerine “yeni medya” ismiyle yeni bir araç 

eklenmiştir. Bu sebepten ötürü halkla ilişkiler geleneksel medya kullanımının 

ötesine geçerek internet teknolojilerinin çıktılarını tercih etmeye başlamıştır 

(Özgen, 2011: 97).  

Bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde Web 2.0 kavramının sosyal 

medya kavramıyla eşanlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Söz konusu 

çalışmalarda, Web2.0’ın paket yazılım olmadığı, daha fazla insanın 
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kullanmasıyla zenginleşen veri kaynağı olduğu ve ortamdaki kullanıcılara 

geliştiriciler kadar güvenilen yerler olduğu belirtilmiştir. Günümüzde sıklıkla 

kullanılan Web 2.0 teknolojileri blog, viki, podcast, video paylaşım siteleri ve 

sosyal ağlardır (Baran, Ata, 2013: 195).   

Sosyal ağlar, video ve fotoğraf paylaşım siteleri, mikro bloglar, film ve 

müzik siteleri gibi birçok kategorideki sosyal içerikli web sitelerinin önemli 

ortak özellikleri şu başlıklar altında toplanabilir:  

 Kişisel Profil: Sosyal içerikli web siteleri genellikle üyelerinin 

kişisel bilgilerini içeren bir profil oluşturmalarını istemekte, kimlerin 

kendi üyesi olduğunu tanımayı amaçlamaktadır.  

 Çevrimiçi Bağlantı Kurma: Üye olunan web sitesi e-mail 

bağlantılarından yola çıkarak daha önce irtibat kurduğunuz kişi ve 

arkadaşlarınızla aynı ortamda iletişime geçmeniz için hatırlatma 

yapmakta ve teşvik etmektedir.  

 Çevrimiçi Gruplara Katılma:LinkedIn, Facebook, MySpace ve 

Flickr gibi siteler içerisinde çevrimiçi gruplar oluşturmak, site üyelerini 

grubunuza davet etmek ve gruplara üye olunabilmektedir. 

 Online Bağlantılarla İletişim Kurma: Birçok sosyal içerikli 

web sitesi kullanıcılarına arkadaşlarıyla veya başkalarıyla e-mail 

adresleri, yazılı mesaj bırakma, genel veya özel ilan tahtası oluşturma 

gibi fırsatlar sunmaktadır. MySpace ve Facebook üyelerine telefon 

görüşmesi yapma imkânı bile sağlamaktadır. 

 Kullanıcıların Oluşturduğu İçeriği Paylaşma: Birçok türdeki 

sosyal medya araçları, bloglar, mikrobloglar, resim, video, müzik vb. 

paylaşım siteleri kullanıcılarına oluşturdukları içerikleri arkadaşları 

veya diğer kişilerle paylaşma ve yayma fırsatı sunmaktadır. 

 Fikir ve Yorumda Bulunma: Sosyal içerikli web sitelerinin 

çoğu, yayınlanan bir bilgi, haber, video, resim gibi içeriklere, diğer 

üyelerinin yorum yazmasına ve fikir belirtmesine izin vermektedir.  

 Bilgi Edinme: Sosyal içerikli web siteleri genellikle çevrim içi 

olduktan sonra aranan kişi, bilgi ve içeriği vermesine rağmen sitenin 

tercih ve özelliklerine göre çevrim içi olmadan da aranan kişi, bilgi ve 

içeriği paylaşabilmektedir. Örneğin Twitter çevrim içi olmadan kişi 

aramalarına izin verirken, LinkedIn temel anahtar kelime aramalarıyla 

kişi, meslek, iş, şirket ve grup bilgilerini paylaşmaktadır.  

 Kullanıcıları Sitede Tutma: Birçok sosyal içerikli web sitesi, 

kullanıcılarını daha uzun süre sitede tutabilmek ve daha kısa sürede geri 

dönmelerini sağlamak için çeşitli özellikler geliştirmektedir. Facebook’ 
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un pazarlama amaçlı kullanılabilecek “Market Place” uygulaması buna 

örnek gösterilebilir (Köksal, Özdemir, 2013: 327). 

 

Tüm bu özelliklerin yanı sıra Halkla İlişkiler disiplini açısından internet 

büyük bir özveri ve dikkatle idare edilmesi gereken bir alandır. Örgütleri büyük 

bir tehlike ile karşı karşıya bırakan krizlerin birçoğunun internet kanallı 

olduğunu görmekteyiz. İnternet üzerinden paylaşılan bu gerçek/gerçek dışı 

bilgilere zamanında müdahale edilmediği durumlarda, kurumun hedef kitlesi ile 

arasındaki güven ortamı sarsılacak kurumun hiçbir söylemi hedef kitle 

tarafından güvenle karşılanamayacaktır. Bu durum da ikna sürecini zora 

sokacaktır. Güven ortamının sarsılması kurum imajının zedelenmesi ve 

dolayısıyla itibarın kaybolması demektir (Özgen, 2011: 100). Halkla ilişkiler, 

yeni medya ortamlarında bilgiyi hızlı ve kolay şekilde çevresine aktarma 

olanağına sahiptir. Örgütün resmi web sitesinde veya sosyal medya hesabında 

bu bilgilerin eksiksiz ve en doğru bir şekilde yer alması gerekmektedir. Sosyal 

medya hesaplarından hedef kitleleriyle çevrimiçi iletişim kurmaya özen 

göstermelidirler. Tüketiciler, markalara güvenmek isterler. Özellikle, sosyal 

medya ortamındaki güven unsuru işletmeler ve markaları açısından son derece 

önemlidir. Tüketicilerde markalara karşı güven yaratmak suretiyle önemli bir 

rekabet avantajı sağlanabilir (Hacıefendioğlu, Fırat, 2014: 89).  

Halkla ilişkiler ilgili hedef kitlelerine güvenilir mesajı doğru anda 

ulaştırmayı bilmelidir. Halkla ilişkiler disiplini teknolojik gelişmelere paralel 

olarak hedef kitlelerine ulaşma biçimlerinde de farklı yollara gidebilmektedir. 

Maliyet tasarrufu ve hız avantajıyla örgütlerin hedef kitlesiyle çift yönlü iletişim 

kurma olanağı, gelişen teknoloji imkânlarıyla mümkün olmaktadır. Halkla 

ilişkiler gelenekselden uzaklaşarak modern iletişim sistemleri içerisinde 

kendisini var etmelidir.  

Twitter 

Twitter 2006 yılında Evan Williams, Jack Dorsey ve Biz Stone tarafından 

geliştirilmiş olup, internet ortamına kısa mesaj atmak şeklinde de 

tanımlanmaktadır. 140 karakterlik metin yazılabilen Twitter’da ses, görüntü, 

veri paylaşımı gerçekleştirilmektedir (Antlı, 2015: 48). 500 milyondan fazla 

üyesiyle dünyada en çok üyeye sahip sosyal medya platformlarından biri olan 

Twitter, günden güne kullanıcı kitlesini genişleterek etkinliğini artırmaktadır 

(Yıldırım, 2014: 25).  

Twitter örgütlerin hedef kitleleriyle arasında bir bağ kurabilir ve ürün 

ve/veya hizmetleriyle ilgili olarak çevresine bilgileri hızlı bir şekilde aktarma 

olanağı tanımaktadır. Bundan dolayı da örgütler güncel olarak iç ve dış 

çevresine ilişkin bilgi edinebilir, geri bildirimler alır ve buna göre harekete 

geçer (Köktürk, 2013: 11).  



 

 

 

 

 
 

 
TÜRKBİLİM KASIM 2015 

 

64 

 

Twitter’ı farklı kılan özellik, diyaloga dayalı, samimi ve içten mesajlaşma 

ruhunu taşımasıdır. Bu özellik, Twitter ve diğer sosyal ağları gelenekselden 

ayıran ve öne geçmesini sağlayan önemli bir ayrıntıdır. Twitter’daki bu samimi 

ortamın nedeni, kullanıcıların bir ticari kaygı yaşamamasından ve herhangi bir 

ekonomik endişe duymamasındandır (Yıldırım, 2014: 34).   

Twitter, takip etme ve edilme, tweet atma, tekrar tweet atma (re-tweet), 

favorilere ekleme, hashtag yoluyla gündem oluşturma, fotoğraf ve video 

paylaşma gibi özellikleri ile kullanıcılar arasında etkileşimi üst düzeye çıkaran 

hızlı bir iletişim platformudur. Bu özellikleri ile Twitter’ın diyalogsal iletişime 

uygun bir ortam olabileceği, halka ilişkiler alanında kamularla ilişki inşası için 

kullanılabileceği akla gelmektedir ( Köker, Köseoğlu, 2014: 218).  

DİYALOGSAL İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER 

İnternet teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler halkla ilişkiler 

etkinliklerini, uygulamalarını değiştirme yoluna gitmiş ve diyalogsal iletişim – 

halkla ilişkiler ilişkisi sıkça gündeme gelmiştir. Diyalog sözcüğünün tanımını 

Türk Dil Kurumu Sözlüğü; “karşılıklı konuşma, anlaşma, uyum sağlama veya 

bu yolda çalışma” olarak yapmıştır.  

İki yönlü iletişim kurumlar ve hedef kitleleriyle etkileşimli olarak ilişkiye 

geçecek araçları sağlamayı amaç edinmiş ve diyalogsal iletişim de bu 

etkileşimli sürecin bir türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyalog bu noktada 

bir süreç değil, çift yönlü iletişimin bir ürünüdür (Kent, Taylor, 1998: 323).  

Birtakım çevrelerce etik iletişimin bir yönü olan diyalog kavramı son 

zamanlarda iki yönlü simetrik iletişim kavramından bile önce gelmektedir. 

Ancak bunlar olurken kavrama yönelik net tanımlamalar da bulunmamaktadır. 

Halkla ilişkiler disiplini içerisinde diyalogu tartışırken eksik bir yan kalmıştır. O 

da bu zamana kadar Halkla İlişkiler uygulayıcıları tarafından diyalogun nasıl 

kullanılacağına dair şu ana kadar geniş yelpazede üzerine tartışılmamış 

olmasıdır (Tekvar, 2012: 98).  

 Kurumlar artık hedef kitleleriyle iletişiminde diyalogu ve etkileşimi 

artırmak maksadıyla geleneksel kitle iletişim araçlarının yanında bilgi iletişim 

teknolojilerinin getirdiği yeniliklerden de faydalanmaktadır. Bu teknolojiler 

sayesinde gerçekleştirilen iletişim daha kaliteli ve uzun vadeli olacaktır. 

Diyalogsal döngü prensibi hedef kitle ve kurum arasında sorunların yöneltilmesi 

ve çözümü için fırsat sunmaktadır. Kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler 

etkinliklerinde örgütün web siteleri bu sistemle koordine edilmeli ve hızlı/kolay 

geribildirim sağlanabilmesi, hedef kitlenin istek ve ihtiyaçlarının 

belirlenebilmesi açısından önem taşımaktadır (Kent, Taylor, 1998: 324).  

Diyalogsal iletişim örgüte hedef kitlesinin istek ve ihtiyaçlarına anında 

yanıt verme, nitelikli etkileşimler kurma olanağı tanımaktadır.  
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Kent ve Taylor (2002) diyalogun halkla ilişkiler disiplini ile 

bütünleşmesini sağlayacak 5 temel ilke söylemiştir. Bunlar;  

Karşılıklılık: Bu ilke kurum ve kurumun çevresindekiler birbirine 

bağlanmıştır. Karşılıklı olarak işbirliği, eşitlik bu ilkenin gereğidir. Kurumlar 

iletişimi planlı şekilde kurmalı ve olabildiğince geniş tutmalıdır.  

Yakınlık: Kurumlar için diyalogsal yakınlık, herhangi bir durumdan 

çevresi etkileneceği zaman onlara bu durumun danışılması gerektiğini söyler. 

Aynı zamanda kurumla ilgili olarak bir beklentisi, isteği olduğunda bunu onlara 

iletmeleri için imkân sunulmalı ve hedef kitleler bunu yapmak için istekli 

olması gereklidir. Bu ilke ilgili taraflar karar alırken hazır bir şekilde 

beklemeleri gerektiğini söyler. Tarafların ilişkileri kısa vadede değil, uzun 

vadede olmasını söyler.  

Empati: Empati ilkesi, karşılıklı güven ve destekten bahseder. Empatik 

iletişim, halkla ilişkiler işini yapan kişilerin kendilerini hedef kitlelerinin yerine 

koyabilmesi ve onlar gibi düşünüp etkileşimi geliştirmesi gerektiğinden 

bahseder.  

Risk: Bu ilke, diyalogsal iletişim anında baş başa kalabileceğimiz 

durumları ya da sonuçları tahmin edememe durumunu ifade eder. Diyalog 

birtakım faydalar getirebileceği gibi riskleri de içerisinde barındırır.  

Bağlılık: Son ilke olan bağlılık ilkesi, doğruluğu, gerçekliği, dürüstlüğü 

ve diyaloğa bağlılığı ifade etmektedir. Konuşma esnasında birbirlerinin eksik 

yönlerinden pay çıkarılmaması gerekliliğinden bahseder.  

İnternet ağında meydana gelen gelişmeler, halkla ilişkiler yöneticilerine 

hedef kitleleriyle uzun vadede ve dinamik bir şekilde etkileşim kurma imkânı 

sağlamaktadır. Bununla birlikte diyalogsal döngünün internet iletişimi ve 

uygulamalarıyla birlikte olması gerekmektedir (Kent, Taylor, 1998: 324-326).  

Kent ve Taylor, internet kanalıyla yerine getirilen Halkla İlişkiler 

uygulamalarının diyalogsal iletişim kıstasında kabul edilebilmesi için 5 ilkenin 

varlığını barındırması gerekliliğini savunmuştur. Bu ilkeler; diyalogsal döngü, 

bilginin işe yararlılığı, tekrar ziyaretlerin artırılması, ara yüzün kullanışlılığı ve 

yapışkanlık faktörüdür.  

 Diyalogsal Döngü ilkesi: Kurumların ve hedef kitleleri 

arasında simetrik iletişim yönteminin uygulanmasına yönelik bir 

kılavuz görevi görmektedir. Diyalogsal iletişim için kurumlar arzulu 

olmalı, ardından yapısal olarak birtakım düzenlemeler içerisinde var 

olmalıdırlar. Kent ve Taylor, bunun için kurumların halkla ilişkiler 

departmanlarından belirli nitelikteki bireylerin internet bağlantı kişisi 

olarak saptanması ve bu bireylerin sorunlara çözümler üretmesi, 
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kurumun politikalarını anlatmaları ve hedef kitleleriyle yüksek derecede 

iletişim becerilerine sahip olmaları gerektiğini belirtmiştir.  

 Bilginin İşe Yararlılığı ilkesi: İnternet siteleri tüm hedef 

kitleler için değerli verilerden oluşmalıdır. Diyalojik iletişimin 

kurulmasını sağlayacak bir internet sitesinin varlığı gerekmektedir ve 

bu siteleri güvenilir bilgileri barındıracak şekilde oluşturulmalıdır.  

Diyalogun uygulamaya geçmesi için hedef kitlenin sorunlarını ve 

çekincelerini rahatlıkla aktarabileceği bir sistemin varlığının öneminden 

bahsedilmiştir. Hedef kitlelerle kurulacak iletişimin kurumun halkla 

ilişkiler beklentileri çerçevesinde değil, ilgili hedef kitlelerin 

sorunlarına, istekleri ve çekincelerine yanıt oluşturabilecek şekilde 

yapılandırılması gerekmektedir.  

 Tekrar Ziyaretlerin Artırılması ilkesi: İnternet siteleri 

kurumun ve hedef kitlesinin ortağı olabilmesi yapılandırılmalı ve 

etkileşimlerinin uzun vadede kalması için hazırlanmalıdır. Bu faktör, 

çevrim içi sorulardan ve cevaplardan, forumlardan, yorumlardan 

oluşmaktadır.  Sıkça sorulan sorular kısmı olmalı ve indirilebilir 

verilerin olması tekrar ziyaretleri artıracak unsurlardandır. Kurum ve 

hedef kitlesinin iletişimin kalitesini artırmak bu ilkede asıl gaye 

olmuştur. 

 Ara Yüzün Kullanışlılığı ilkesi: İnternet sitesinin yapısal 

durumuyla ilgilidir. Kullanıcılarının, takipçilerinin siteyi kolaylıkla 

kullanabileceği tarzda oluşturulmasını söyler.  

 Yapışkanlık Faktörü ilkesi: İnternet sitelerinde dolaşan 

kullanıcıların, takipçilerin, bu gezinme sürelerini uzatmak amacıyla ilgi 

çekici öğelere yer verilmelidir. Siteler reklam amaçlı oluşturmaktan 

ziyade nitelikli bir etkileşim sürecinin olması için oluşturulmalıdır 

(Kent, Taylor, 1998: 327-331).   

Diyalog tüm katılımcılar için kıymetli bir süreçtir,  tarafların düşünceleri 

anlaşılarak ortak bir noktada buluşmak esastır.  

ELEKTRONİK TİCARET KAVRAMI 

Bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler, görsel ve işitsel verilerin 

bilgisayarlar arasında hızlı bir şekilde iletimini, işlenmesini ve saklanmasını 

mümkün kılması ve her alanda artan bilgisayar kullanımı, yeni ticaret şekli olan 

elektronik ticareti büyük potansiyeliyle işletmelerin hizmetine sunmuştur. Basit 

bir ifade ile elektronik ticaret, ağ üzerinden işlemlerin dijital süreçler vasıtasıyla 

yürütülmesidir. Bu anlamda elektronik ticaret, bilişim teknolojisi kullanımı 

aracılığıyla işletme performansının geliştirilmesine odaklanan modern bir 

metodolojidir. Elektronik iş yapma süreci ile işletmeler arası ve tüketiciye 

yönelik işlemlerin otomasyonu sağlanmaktadır (Güleş vd., 2003: 464). 
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Elektronik ticaret üzerine ilişkin literatürde çok fazla tanım görmekteyiz. 

Bunlardan birkaçı şu şekildedir:  

Elektronik ticaret, iletişim ağları vasıtasıyla işlemlerin gerçekleştirilmesi, 

işletme ilişkilerinin sürdürülmesi ve iş bilgilerinin paylaşılmasıdır (Wang, 2000: 

50). Diğer bir tanımda ise elektronik ticaret; işletmelerin ve müşterilerin ticari 

işlemleri bilgisayar ağları üzerinden yapmaları ve yürütmeleri (Liu ve Arnett, 

2000: 23) şeklinde tanımlanmaktadır. Dünya Ticaret Organizasyonu’na (WTO) 

göre:“E-ticaret; mal ve hizmetlerin sunum, reklam, sipariş, satış ve pazarlama 

faaliyetlerinin telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır” 

Elektronik ticaretle ilgili olarak yukarıda verilen bilgililere ek olarak, 

ekonomik etkinliklerin geleneksel dağıtım kanallarından, bilişim ve iletişim 

teknolojilerinin gelişmelerin çıktısı olan elektronik dağıtım kanallarına entegre 

edilmesi olarak da tanımlayabiliriz. 

ELEKTRONİK TİCARETİN GELİŞİMİ 

Elektronik ticaretin büyümesi ve gelişmesi son zamanlarda dikkat 

çekmekle beraber, elektronik ticaret uygulamaları uzun zamandır mevcuttur. 

Son yıllardaki hızlı değişim ve gelişimin arkasındaki gerçek sebep, herkesin 

kullanımına açık olan internet teknolojisindeki ilerlemelerdir. İnternetin gelişim 

süreci incelendiğinde, internet ortamında elektronik ticaretin işletmeler 

tarafından yoğun olarak 1996 yılında kullanılmaya başlandığı söylenebilir. 

Bundan önceki yıllarda da elektronik ticaret uygulamalarının varlığından 

bahsetmek mümkündür. Ancak, bu tür uygulamalar ya “İntranet” olarak 

adlandırılan şirket içi ağlar ya da “Ekstranet” adı verilen ve şirketlerin kendi 

aralarında veya belirli müşterileri ile bilgi alışverişinde/ticari ilişkide 

bulundukları ve üçüncü taraflara kapalı olan uygulamalardır (Güleş vd., 

2003:466).  

Elektronik Ticaretin Yararları 

Şuan ki günümüzde önemini yadsıyamayacağımız satış ve pazarlama 

kanallarından olan elektronik ticaret, işletmelere çok fazla avantaj ve yeni iş 

sahaları sunmaktadır. Bununla birlikte elektronik ticaret ışığında tüketiciler ürün 

ve hizmetlere çok daha hızlı ve kolay, daha ucuz yolla elde etme imkânı 

yakalamaktalar.  

Elektronik ticaretin işletmelere sağladığı yararlar şu şekildedir:  

 Elektronik ticaret işletmelere ticari faaliyetlerini 24 saat 

yürütebilme olanağı sunmaktadır. 

 Elektronik ticaret coğrafi sınırları ortadan kaldırarak işletmelere 

ekonomik ve teknolojik olarak globalleşme olanağı sağlamaktadır. 
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 Elektronik ticaret kişiye özel satış olanakları sunduğundan 

müşteriler ile işletmeler arasında özel bir bağ kurulmasını ve müşteri 

sadakatinin geliştirilmesini sağlamaktadır. 

 Elektronik ticaret, hedef piyasalara büyük yatırımlara girmeden 

hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlamaktadır.  

 Elektronik ticaret uygulamaları işletmelere birçok kaynaktan 

yeni müşteri kazanmak ya da mevcut müşteriler ile işlem hacmini 

arttırmak şeklinde olabilmektedir. 

 Uygun bir ortak ile satıcı işletmeler, elektronik ortamda dünya 

çapında iş yapabilme fırsatına sahip olmaktadırlar. Bu ortamın sunduğu 

özel olanaklardan yola çıkarak stratejik işbirliklerinin geliştirilmesi 

oldukça önemli avantajlar sağlamaktadır. 

 Elektronik ortamda iş yapmak işletmelere marka ve 

kişiselleştirme konusunda büyük fırsatlar sunmaktadır. Her iki unsur da 

tüketici sadakati ve müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu etkiler 

yapmaktadır. 

 İşletmelere üretim sürecinde gereksinim duydukları girdileri en 

uygun kaynaklardan temin etme olanağı sağlamaktadır. 

 Ticari işlemlerde ortaya çıkabilecek yanlış anlaşılmaları ve 

hataları azaltmaktadır (Çiçek vd, 2010: 193-194). 

Türkiye’de Elektronik Ticaretin Gelişimi 

Türkiye’de e-ticaretin internetin ülkemizde kullanılmaya başlamasından 

kısa bir süre sonra uygulanmaya başladığı tahmin ediliyor. Migros, Superonline 

gibi çeşitli web sitelerinde elektronik alışveriş yapma imkânı sağlanıyordu. 

Özellikle finans sektöründe faaliyet gösteren firmalar e-ticaret 

yatırımlarına1990’ların ortalarından itibaren hız veriyor.Geleneksel alışveriş 

alışkanlıklarının değişerek yerini giderek e-ticarete bırakabilmesi e- ticaretin 

güvenliğinin sağlanması ve sağlanan bu güvenliğin kurum, kuruluş, firmalar, 

kısacası tüm işletmeler ve tüm insanlara duyurulması ile mümkün olacaktır. 

Aksi takdirde zamandan kazandırması, ihtiyaç duyulan mala en kısa sürede 

ulaştırmasına rağmen güvenlik enönemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Elektronik ticaretin ortaya çıkışı internetin bir teknoloji olarak kullanıldığı 

1990‟lı yılların öncesine kadar gitse bile, Türkiye’de asıl yaygınlık kazandığı 

dönem Internet teknolojisinin geliştiği dönem olmuştur; yani birkaç yıllık bir 

geçmişi vardır. Dolayısı halen daha yeni tanınmakta, yaygınlaşmaya devam 

etmektedir (Uygur, 2010: 40). 
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SOSYAL MEDYA’NIN E-TİCARET SİTELERİ İÇİN ÖNEMİ 

Sosyal medya kanalları e-ticaret siteleri için hayati önem taşımaktadır. 

Evde, yolda, işte, okulda kısacası hayatımızın her alanında sosyal medyayı 

kullanmaktayız. Paylaşımlarda bulunuyor, çevremizi takip ediyor ve katkıda 

bulunuyor, çoğu zaman çevremizle sosyal medya üzerinden iletişim kuruyoruz.  

Alışveriş yapmaya kalktığımızda sosyal medyada yapılan yorumları dikkate 

alarak karar veriyoruz. Sosyal medya bu denli günlük yaşantımızla iç içeyken e-

ticaret siteleri sosyal medya hesapları üzerine çalışmalar yapmalı, aktif bir 

biçimde yönetmelidir. E-ticaret siteleri aktif şekilde yönetilirken, ürün ve 

hizmetleri ile ilgili yaptıkları paylaşımların ilgi çekici, etkileyici özellikte 

olmasına dikkat edilmelidir. Genel anlamda e-ticarette başarılı olmak isteyen 

işletmelerin öncelikle yapması gereken çevrimiçi ziyaretçilerin sayısını 

mümkün olduğunca arttırmaktır. İşletmelerin çevrimiçi tüketiciler ile ilişki 

kurabilmesi için, kullanıcıların tercihlerini ve Web siteleri ile nasıl etkileşim 

kurduklarını anlamaları gerekmektedir. Bunun ardından odaklanılması gereken 

konu, tüketicilerin web sitelerinde daha zengin ve benzersiz deneyimler 

yaşayarak alışveriş yapmaları ve tekrar ziyaretlerini sağlayabilmek üzere, 

tüketicilere çekici gelecek bir web sitesini en zengin içerikle nasıl 

sunulabileceğinin belirlenmesidir (Marangoz, Yeşildağ, Saltık, 2012: 62). 

Dikkat çekici paylaşımlar ne denli fazla olursa ziyaretçilerin sayısı da o denli 

fazla olacaktır. E-ticaret sitelerinin sosyal medyada olması hedef kitleleri için 

güven duygusu oluşturur.  

Bu bağlamda göz ardı edilememesi gereken önemli bir nokta, imajlarına 

değer katmak ve daha fazla urun/hizmet satarak karlılığı arttırmak gibi somut ve 

soyut faydaları yakalamak için webde bulunan işletmeler gibi tüketicilerin de 

kendilerine fayda sağlamak arzusu ile webde bulunduklarıdır (Kim vd. 2002: 

18).Dolayısıyla işletmeler müşteri beklenti ve istekleri doğrultusunda web 

sitelerini geliştirmelidir. Çeşitli çalışmalarda elde edilen bulgular doğrultusunda 

çevrimiçi tüketicilerin işletmelerin web sitelerinden temel beklentileri aşağıdaki 

bicimde sıralanabilir ( Marangoz vd. ,  2012: 63) : 

Doğruluk: Ürün/hizmet hakkında sunulan bilginin yanı sıra sosyal 

medya hesabı üzerinde yeralan her türlü bilginin doğruluğunu ifade eder. 

Güvenilirlik: Sosyal medyanın kurumsal kimliği ve kullanıcıların kişisel 

bilgilerinin gizliliğinin korunmasını ifade eder. 

Etkileşim: Kullanıcıların ürün/hizmet ve markanız hakkında diğer 

kullanıcılara görüş bildirebilmesini, görsel veya yazılı paylaşımda 

bulunabilmesini, müşterilerin işletmeye sürekli geri bildirim yapabilmesini 

ifade eder. 

Yanıtlayabilme: Müşteri talebinin hızlı bir şekilde karşılanmasının yanı 

sıra yükleme hızını ifade eder. 
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Kullanışlılık: Mantıksal ve sezgisel bir yapı bünyesinde her sayfada 

anlaşılır ve gereksiz abartıdan arındırılmış bilgi verilmesini, sosyal medya 

hesabının genel olarak tutarlı bir yaklaşıma sahip olmasını ifade eder. 

Deneyim: Çeşitli bağlantılar ve görsel anlamda destekleyici unsurlar 

yardımıyla oluşturulan çekici tasarımı, müşterinin tekrar ziyaretinin asıl kaynağı 

olan internette geçirilen zamanın eğlenceli bir hale getirilmesiyle sağlanan 

hazzın sunulmasını ifade eder. 

Güncellik: Düzenli olarak güncellenen içerik ve müşteri yorumlarına 

anında karşılık verilmesini ifade eder. 

Yemeksepeti.com 

Yemeksepeti.com Türkiye’nin en gelişmiş ve ilk online yemek siparişi 

sitesidir.2000 yılı içerisinde faaliyete geçmiş olan Yemeksepeti.com 

Türkiye’deki paket servis anlayışına çok daha verimli ve hızlı bir alternatif 

getirmeyi hedeflemektedir. Misyonu; öncelikle Türkiye'deki, daha sonra ise 

Orta Doğu ve Avrupa'nın gelişmekte olan ülkelerindeki tüm internet 

kullanıcılarına ve ilgili tüm restoranlara, internetten yemek siparişi verebilme ve 

alabilme olanağı sağlamaktır. Yemeksepeti.com öncelikle bu çerçevede olmak 

üzere yemek ile ilgili tüm konularda faaliyet göstermektedir (erişim, 

http://www.turkcebilgi.com/yemeksepeti.com) 

Gittigidiyor.com 

GittiGidiyor.com, 3 ortaklı bir şirket olarak kuruldu ve 5 Şubat 2001'de 

yayın hayatına başlamıştır. 2007 yılında GittiGidiyor'a ortak olan e-Bay, 2011 

yılı Mayıs ayında ortak olduğu GittiGidiyor'un %93'ünü şirket değeri üzerinden 

satın almıştır. e-Bay'in Türkiye iştiraki GittiGidiyor.com'da, 10 milyonun 

üzerinde kayıtlı üye, ayda 27 milyonun üzerinden ziyaretçi, 12.5 milyonun 

üzerinde tekil ziyaretçi ve 5 milyondan fazlı anlık satış fırsatı mevcuttur. 

Türkiye'de e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren site, aylık ortalama 750 bin 

adet satış gerçekleşiyor ve 3 saniyede 1 ürün satılmaktadır (erişim, 

http://www.gittigidiyor.com/hakkimizda/tarihce). 

Sahibinden.com 

Sahibinden.com, gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi 

birçok kategoride ilan ve  e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online bir platformdur. 

Üyelik ve ilan listelemek ücretsizdir. 90’lı yılların 

sonlarında Türkiye'deki İnternet girişimciliği henüz gelişmeye başlarken ilanlar 

geleneksel medyada özellikle de günlük gazeteler gibi mecralarda 

yayınlanıyordu. Bu dönemde sahibinden.com’un kurucusu ve Aksoy Grup 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Aksoy, 1999 yılında İnternet 

üzerinden satıcılara görsel unsurlar da içeren detaylı ilan verme olanağı 

sağlayan, diğer yandan alıcılar için ilanların kolay aranmasını sağlayan bir site 

http://www.turkcebilgi.com/2000
http://www.turkcebilgi.com/Türkiye
http://www.turkcebilgi.com/yemeksepeti.com
http://www.gittigidiyor.com/hakkimizda/tarihce
http://www.turkcebilgi.com/gayrimenkul
http://www.turkcebilgi.com/vasıta
http://www.turkcebilgi.com/alışveriş
http://www.turkcebilgi.com/ilan
http://www.turkcebilgi.com/e-ticaret
http://www.turkcebilgi.com/Türkiye
http://www.turkcebilgi.com/İnternet
http://www.turkcebilgi.com/1999
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fikrini oluşturdu. Sonuç olarak sahibinden.com, 2000 yılında 2.700 ilanla yayın 

hayatına başladı. Aralık 2010 itibariyle, vasıta, cep telefonu, gayrimenkul ve 

ayakkabı gibi birçok farklı kategoriden oluşan ilan ağında 2.000.000 ilan 

bulunmaktadır. 2009 yılında Türkiye’deki 5 bölge müdürlüğü olan Ankara, 

İzmir, Antalya, Trabzon ve Adana’daki ofisleri açılmıştır. Merkezi İstanbul’da 

bulunmaktadır. Sahibinden.com hâlen Aksoy Group bünyesindedir (erişim, 

http://www.turkcebilgi.com/sahibinden.com). 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Araştırmanın örneklemini, Capital 2014 Aralık sayısında belirlenen 

sektörlerin en beğenilenleri başlığıyla e-ticaret sektörünün ilk üç ismi 

Sahibinden.com 

(https://twitter.com/sahibindencom),Yemeksepeti.com(https://twitter.com/yeme

ksepeti),Gittigidiyor.com(https://twitter.com/GittiGidiyor) olmak üzere üç 

markanın resmi Twitter hesapları oluşturmaktadır.  

Araştırmaya dâhil edilen markaların twitter hesapları resmi internet 

sitelerinden alınıp, bu hesapların gerçekliği ortaya koyulmuştur. Markaların 

Twitter hesaplarının aktif olup olmadığını anlamak için en az 20 tweet atmış 

olmaları ve araştırmaya başladığımız günden geriye doğru 30 gün içinde 

tweetleri göndermiş olmaları gerekmektedir (Rybalko, Seltzer, 2001: 337).   

İlgili araştırma 2015 yılında 21 günlük olarak, yani 6 Mayıs – 27 Mayıs 

tarihleri arasında yapılmıştır.   

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada yer alan kod düzeninin temeli, Taylor, Kent ve White (2001: 

273)’ın diyalogsal prensiplere dayanarak, aktivist örgütlerin interneti ilişki 

inşası için nasıl kullandıklarını anlamak amacıyla oluşturdukları diyalogsal 

özellik maddelerine dayanmaktadır. Ancak söz konusu çalışma, geleneksel web 

sitesi mantığı esas alınarak hazırlandığından Twitter için tam olarak uygun 

değildir. Kod düzenin Twitter’a uyarlanması, önce Rybalko ve Seltzer (2010: 

338) tarafından Fortune 500 listesine girmiş kuruşların, daha sonra da 

Baumgerten (2011: 9-10) tarafından ABD’deki sivil toplum örgütlerinin Twitter 

hesaplarını diyalogsal iletişim açısından inceledikleri çalışmalarda yapılmıştır. 

Taylor, Kent ve White (2001: 273)’ındiyalogsal özellik maddelerinde yer alan 

‘Ara yüzün Kullanım Kolaylığı’na ilişkin maddeler, tüm hesapların aynı 

altyapıyı yani Twitter alt yapısını kullanıyor olması nedeniyle değerlendirme 

dışı bırakılmıştır (Köker, Köseoğlu, 2014: 226-227).  

İçerik Analizi 

İçerik analizi, insan davranışlarını ve doğasını belirleme üzerinde 

doğrudan olmayan yollarla çalışmaya imkân tanıyan bir tekniktir. İçerik analizi 

http://www.turkcebilgi.com/cep_telefonu
http://www.turkcebilgi.com/ayakkabı
http://www.turkcebilgi.com/sahibinden.com
https://twitter.com/yemeksepeti
https://twitter.com/yemeksepeti
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sosyal bilimlerde yoğun bir şekilde kullanılan bir teknik olmasının yanı sıra 

belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük 

içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak 

tanımlanır. Araştırmacılar bu sözcüklerin varlığını, anlamlarını ve ilişkilerini 

belirleyip analiz eder ve metinlerdeki mesajlara ilişkin çıkarımlarda bulunurlar ( 

Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2014: 240). İçerik 

analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar 

ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunların okuyucunun 

anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır ( Yıldırım, Şimşek, 

2013: 259). Bu çalışmada kodlama süreciyle veriler analiz edilecektir. 

Kodlama; verilerin içerik analizine tabi tutulması, yani veriler arasında yer alan 

anlamlı bölümlere (bir sözcük, cümle, paragraf gibi) isim verilmesi sürecidir 

(Yıldırım, Şimşek, 2013: 259).  

Analiz sırasında diyalogsal özellikler var (1) ya da yok (0) şeklinde 

puanlamıştır. Herhangi bir diyalogsal özelliği barındıran birden fazla farklı 

gönderi varsa, kaç tane olduğuna ilişkin sıklık sayısı verilmiştir. Örneğin, 

örgütün gelecekteki olay takvimine ilişkin bir birden fazla farklı gönderi varsa, 

özellik var (1) olarak işaretlenmiş ve ilişkili sıklık (n) bildirilmiştir (Köseoğlu, 

Köker, 2014: 227).  

BULGULAR ve YORUM 

Kent ve Taylor’un 1998 yılında diyalogsal halkla ilişkileri www 

teknolojisi ile bütünleştirmenin prensiplerini ortaya koymasından sonra 

örgütlerin yeni medya ortamları sosyal medyanın gelişiyle genişlemiştir (Köker, 

Köseoğlu, 2014: 228). Tablo-1’de Capital 2014 e-ticaret sektörünün en 

beğenilen ilk üç isminin resmi twitter hesaplarına ilişkin birtakım veriler 

mevcuttur. 

Tablo 1. Bilgiler resmi twitter hesabından alınmıştır. 

 

Resmi Twitter Adresi 

Takipçi 

Sayısı 

(2015) 

Takip 

Ettiği 

Kullanıcı 

Sayısı 

(2015) 

Tweetlerin 

Toplamı 

(2015) 

Favoriler 

(2015) 

Sahibinden.com https://twitter.com/sahibindencom?lang=tr 114B 7 1.366 395 

Yemeksepeti.com https://twitter.com/yemeksepeti 48.7B 4.733 8.845 82 

Gittigidiyor.com https://twitter.com/GittiGidiyor 199B 2 4.690 78 
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Şirketlerin resmi twitter hesaplarında onları takip eden kullanıcılarının 

olmasının yanında örgütün de kullanıcılarını takip etmesi gerekmektedir. 

Şirketlerin kullanıcılarını takip etmesi onlarla her an etkileşimde kalarak, çift 

yönlü iletişim, diyalogsal iletişim felsefesini benimsediğini gösterebilir. Bunun 

yanında örgütün tüm takipçilerini takip etmesi beklenmemektedir.  

Bir kullanıcının, bir grubun bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medya 

hesabını takip etmekteki amaç örgütle ilgili istek ve şikâyetleri varsa, önerileri 

varsa bunlara anında cevap verebilmektir. İlgili örgütler sosyal medya 

hesaplarını bu şekilde idare etmeye koyuldukları zaman çığ gibi büyüyecek 

krizleri savuşturabilmekte ve sorunlara cevaplar getirebilmektedir.  

E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren en beğenilen üç şirketin resmi 

twitter hesapları incelemeye alındığında takipçi ve takip edilen kullanıcı sayısı 

arasında dengesizlikler olduğu görülmektedir. Sahibinden.com’un 114 binin 

üzerinde kullanıcısı varken 7 tane kullanıcı takip etmektedir. Takip ettikleri 

kullanıcılar analiz edildiğinde genel olarak kendi yan kuruluşlarını takip ettiği 

örgütün resmi twitter hesabında görülmektedir. Örneklem grubumuzun bir diğer 

şirketi sektörde ikinci sırada olan Yemeksepeti.com ise 48 binin üzerinde 

takipçisine karşılık 4.733 kullanıcıyı takip ettiğini görmekteyiz. Sektörün öncü 

firmaları arasında en fazla kullanıcı takip eden şirketin Yemeksepeti.com 

olduğunu görmekteyiz. En fazla takipçisi olan Gittigidiyor.com ise sadece 2 

kullanıcıyı takip etmektedir. Takip ettiği kullanıcılardan birisi kendi sektörüyle 

ilgili bir hesaptır. Örneklem grubunu oluşturan firmaları incelediğimizde hedef 

kitlelerine duyarlılık bakımından Yemeksepeti.com başı çekmektedir. Sektörün 

diğer isimleri Sahibinden.com ve Gittigidiyor.com sadece iç hedef kitlelerine 

duyarlı oldukları ortadadır.  

Capital 2014 verileri doğrultusunda e-ticaret sektörünün en beğenilen ilk 

üç firmasından Sahibinden.com, Yemeksepeti.com ve Gittigidiyor.com’un 

resmi twitter hesaplarını diyalogsal iletişim açısından nasıl kullandıkları, istek 

ve önerilere nasıl cevap geliştirdikleri içerik analizi yöntemiyle ortaya 

koyulacaktır.  

 

DİYALOGSAL ÖZELLİK MADDELERİ AÇISINDAN ELDE 

EDİLEN BULGULAR  

Diyalogsal Döngü  

Diyalogsal özelliklerin ilk boyutunu, diyalogsal döngü prensibini 

oluşturan toplam 10 maddelik kriter göstermektedir. Bu değerlendirmede en 

yüksek skoru Yemek Sepeti almıştır.  

Sahibinden.com, 2015 yılı incelemesi sırasında diyalogsal döngünün 

toplam 10 maddesinden 4’ünü karşılamaktadır. Bunların içerisinde 
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kullanıcılarına basit sorular soruyor, yorumlara katkıda bulunuyor ve kullanıcı 

tweetlerini retweet yapıyor. Kullanıcılar tarafından sorulmuş sorulara yanıt 

vermediği görülmektedir. Kullanıcılarını bir link üzerinden herhangi bir 

tartışma ortamı yaratmıyor ve örgüt yöneticileriyle bir iletişim imkânı da 

sunmamaktadır. Ayrıca kullanıcılarını kendi içeriklerini göndermeleri 

hususunda bir özendirme yapmıyor ve kullanıcılar tarafından sorulan herhangi 

bir soruya yanıt vermiyor.  

Yemeksepeti.com, 2015yılı incelemesi sırasında diyalogsal döngünün 

toplam 10 maddesinden 5’ini karşılamaktadır. Yemeksepeti.com’un diyalogsal 

döngü boyutunda en yüksek skoru alırken, kullanıcılar tarafından sorulara yanıt 

verme hususunda duyarlılık göstermektedir. Ayrıca kullanıcılarını twitter 

ortamında ya da twitter yoluyla verilmiş bir link üzerinden ilgili bir konuda 

tartışmaya davet etmektedir. Bunun yanında takipçileri tarafından yapılan 

yorumlara katkıda bulunup sorulara cevap vermektedir. Ayrıca kullanıcılarına 

basit ve net sorular sormaktadır. Yemeksepeti.com da kullanıcılarını örgüt 

yöneticileriyle temasa geçmeye özendirmiyor. Kullanıcıları kendi içeriklerini 

gönderme hususunda özendirmemektedir. Örgütle ilgili herhangi bir anket linki 

bulunmamaktadır. Ayrıca örgütü takip eden takipçilerinin içeriklerini tekrardan 

tweetlemediği görülmektedir. Diyalogsal döngü prensibinde Yemeksepeti.com 

en yüksek puanı alsa da diyalojik iletişimle hedef kitlelerine yaklaşmadığını 

söyleyebiliriz.  

Gittigidiyor.com, 2015 yılı incelemesi sırasında, diyalogsal döngünün 

toplam 10 maddesinden 3’ünü karşılamaktadır. E-ticaret sektöründe öncü üç 

isim arasında en düşük skoru almıştır. Kullanıcılar tarafından yapılan yorumlara 

gittigidiyor.com’un katkıda bulunmadığını görmekteyiz. Yemeksepeti.com’un 

yaptığı gibi gittigidiyor.com da kullanıcılarını bir link üzerinden ilgili bir 

konuda tartışmaya davet etmektedir. Kullanıcılarına basit ve net sorular 

sormaktadır. Tüm bunların yanında örgüt yöneticileriyle iletişimi özendirecek 

bir çalışma yoktur. Kullanıcılar tarafından sorulan sorulara yanıtları yoktur. 

Kullanıcılarının yorumlarına katkıda bulunmuyor, tweetlerini tekrar 

tweetlemiyor ve herhangi bir araştırmaya dâhil olmuyor.  

Örneklem grubunun resmi twitter hesapları analiz edildiğinde diyalogsal 

döngü prensibi kriterinden oldukça düşük skorlar elde ettiği ortadadır. En 

yüksek skoru 5 puanla Yemeksepeti.com alırken onu 4 puanla Sahibinden.com 

ve 3 puanla Gittigidiyor.com takip etmiştir. E-ticaret sektöründe faaliyet 

gösteren ve Capital 2014 verileri çerçevesinde en beğenilen ilk üçe giren bu 

şirketlerin hedef kitleleriyle çift yönlü iletişim kurdukları bu veriler ışığında 

söylenememektedir.  

Bilginin İşe Yararlılığı  

Diyalogsal özelliklerin ikinci boyutunu, bilginin işe yararlılığı prensibini 

oluşturan toplam 14 maddelik kriter göstermektedir. Bu prensibi oluşturan 
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maddelerin 7 tanesi, profilde sunulan enformasyonun yararlılığına ilişkindir. 

Atılan tweetlerin içeriği bu noktada bizi ilgilendirmeyecektir. Geriye kalan 

diğer 7 madde ise, tweet içeriklerinde medya ve diğer örgüt kamuları için 

verilen enformasyonun yararlılığı ile alakalıdır. Bu değerlendirmede en yüksek 

skoru sahibinden.com almıştır.  

2015 yılında yapılan incelemede, Sahibinden.com bilginin işe yararlığı 

prensibinin toplam 14 maddesinden 9’unu, karşılamaktadır. Profil bilgilerinde 

biyografi bölümü dışında her birinden puan alan Sahibinden.com, medya için 

bilginin işe yararlılığı kısmında hiçbir şekilde link vermemiştir. Ayrıca vizyon, 

misyon ile ilgili de tweetlerin olmadığını görmekteyiz. Örgüt ve çevresine 

ilişkin son gelişmelere dair bilgilendirme tweeti de bulunmamaktadır. Ayrıca 

kariyer olanakları ile ilgili de bir bilgilendirme söz konusu değildir. 

Sahibinden.com bu prensipte en yüksek skoru almıştır.  

Yine 2015 yılında yapılan incelemede, Yemeksepeti.com bilginin işe 

yararlılığı prensibinin toplam 14 maddesinden 5ini karşılamaktadır. Profil 

bilgileri kısmında yer bilgisi hakkında bilgi vermediği görülmektedir. Profil 

bilgileri kısmında sektörün ilk üç firmaları içinde en düşük skoru aldığı 

görülmektedir. Medya için bilginin işe yararlılığı kısmında da link vermemiştir. 

Yine vizyon ve misyon ile ilgili tweetler görememekteyiz. Örgütün diğer sosyal 

medya, e-posta ve telefon numaraları gibi bilgilendirme örneklem grubu içinde 

sadece Yemeksepeti.com’da mevcut değildir. Ayrıca örgüte nasıl üye olunacağı, 

kariyer olanakları, ürün veya hizmetlerle ilgili kullanıcıların tweetlerini tekrar 

tweetleme işlemi görülmemektedir.  

Gittigidiyor.com ise, 2015 yılında yapılan incelemede, bilginin işe 

yararlılığı prensibinin toplam 14 maddesinden 7’sini karşılamaktadır. Profil 

bilgilerinde biyografi bölümünde bilgi vermediğini görüyoruz. Profil resmi, 

isim, başlık resmi gibi bilgilendirmeler burada da mevcuttur. Sahibinden.com 

ve Yemeksepeti.com’da olduğu gibi Gittigidiyor.com da medya için bilginin işe 

yararlılığı kısmına hiç link bırakmamıştır. Ayrıca örgüte ve çevresine ilişkin son 

gelişmeler hakkında bilgilendirme tweetleri, kariyer olanakları, ürün veya 

hizmetlerle ilgili kullanıcıların tweetlerini tekrar tweetleme ve örgüte nasıl üye 

olunacağına dair bilgi bulunmamaktadır.  

Tekrar Ziyaretlerin Artırılması  

Diyalogsal özelliklerin üçüncü boyutunu, tekrar ziyaretlerin artırılması 

prensibini oluşturan toplam 6 maddelik kriter göstermektedir. Burada 

Yemeksepeti.com’un hiç puan alamadığını, diğer iki firmanın birer puan 

aldığını görmekteyiz.  

Sahibinden.com’un, 2015 yılı incelemesi sırasında tekrar ziyaretlerin 

artırılması prensibinin toplam 6 maddesinden 1’ini [n=4] karşılamaktadır. 

Takipçisi olmayan kullanıcıları takip etmeye çağırısı, ana akım medyada yer 
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alan örgüt haberlerine verilen linkler konusunda puan alamamıştır. Örgütün 

daha ayrıntılı bilgi gerektiren konularda resmi web sitesinin belirli bölümlerine 

4 tane link vermiştir ve sadece buradan puan almıştır. Örgütün web sitesindeki 

veya bloğundaki sık sorulan sorular bölümüne hiçbir link vermemiştir.  

Yemeksepeti.com’un, 2015 yılı incelemesi sırasında tekrar ziyaretlerin 

artırılması prensibinin toplam 6 maddesinin hiçbirini karşılamamaktadır. 

Kullanıcıları takip etmeye çağrı, ana akım medyada yer alan örgüt haberlerine 

verilen linkler hususunda da puan alamamıştır.  Sıkça sorulan sorulara 

yönlendirme yoktur. Örgütün daha ayrıntılı bilgi gerektiren konularda resmi 

web sitesine herhangi bir yönlendirme yapılmamıştır.  

Gittigidiyor.com ise, 2015 yılında yapılan incelemelerde,tekrar 

ziyaretlerin artırılması prensibinin toplam 6 maddesinden1’ini [n=54]  

karşılamaktadır. Sektörün diğer isimlerinde olduğu gibi gittigidiyor.com da 

takip için çağrı, medya haberleri, meraklandırıcı bilgiler, sıkça sorulan sorular 

gibi bölümlerden puan alamamıştır. Örgütün daha ayrıntılı bilgi gerektiren 

konularda resmi web sitesine 54 link vererek zirvede yer almaktadır.  

Yapışkanlık Faktörü 

Diyalogsal özelliklerin dördüncü ve son boyutunu, yapışkanlık faktörü 

prensibini oluşturan toplam 6 maddelik kriter göstermektedir. Ziyaretçilerin 

elde tutulması prensibinin bir maddesi olan ‘sitenin yüklenme süresi’, tüm 

araştırmanın Twitter ortamında gerçekleşmesi nedeniyle değerlendirme dışı 

tutulmuştur. Dolayısı ile bu boyut, 5 maddeden oluşmaktadır (Köker, Köseoğlu, 

2014: 232). Burada sahibinden.com üç puanla en yüksek skoru aldığını, 

Yemeksepeti.com ve Gittigidiyor.com’un 2 puan aldığını görmekteyiz.  

Sahibinden.com, 2015 yılı incelemesi sırasındaki yapışkanlık faktörü 

prensibinin toplam 5 maddesinden 3’ünü [n=6] karşılamaktadır. Zemin 

çalışması ve yararlı ipuçlarına burada rastlamamaktayız. Örgütün diğer sosyal 

medya hesaplarına linkler verildiği görülmektedir. Örneklem grubunu oluşturan 

üç firmadan zengin medya özelliklerini kullanmada 6 paylaşımla son sırada yer 

almıştır. Şirketin resmi twitter hesabı günceldir.  

Yemeksepeti.com, 2015 yılı incelemesi sırasındaki yapışkanlık faktörü 

prensibinin toplam 5 maddesinden 2’sini [n=53] karşılamaktadır. Yine burada 

da zemin çalışması yoktur. Ayrıca örgütün diğer sosyal medya hesaplarına 

verilen linkler bulunmamaktadır. Örgüt resmi twitter hesabında zengin medya 

özelliklerini 53 paylaşımla sık sık kullandığını görmekteyiz. Şirketin resmi 

twitter hesabı günceldir.  

Gittigidiyor.com, 2015 yılı incelemesi sırasındaki yapışkanlık faktörü 

prensibinin toplam 5 maddesinden 2’sini [n=55] karşılamaktadır. 

Gittigidiyor.com da zemin çalışmasında bulunmamıştır. Ürün ya da hizmetler 

hakkında yararlı ipuçlarının ayrıntılarının yer aldığı resmi siteye verilen linklere 
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örneklem grubunun hiçbir üyesinde rastlanmamıştır. Örgütün diğer sosyal 

medya hesaplarına linkler vermediğini görmekteyiz. Resmi twitter hesabında 

fotoğraf paylaşma hususunda 55 bağlantıyla zengin medya özelliklerini en fazla 

kullanan isim Gittigidiyor.com olmuştur. Şirketin resmi twitter hesabı 

günceldir.  

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

Capital 2014 listesinde elektronik ticaret sektörünün en beğenilen ilk üç 

firmasından olan Sahibinden.com, Yemeksepeti.com ve Gittigidiyor.com 

şirketleri analizler sonucunda ortalama olarak dört faktörden en düşük skorları 

tekrar ziyaretlerin artırılması indeksinden almışlardır. En yüksek skorları 

bilginin işe yararlılığı indeksinden aldıkları görülmektedir. Diyalogsal döngü 

prensibi, kurumun diyalogsal iletişim uygulayıp uygulamadığını 

göstermektedir. Bu noktada örneklem grubunu oluşturan şirketlerin çok düşük 

puanlar aldığını analizler etrafında söyleyebiliriz. Diyalogsal döngü prensibinin 

10 puanlık kıstasında en yüksek puanı sadece 5 puanla Yemeksepeti.com’un 

aldığını görmekteyiz. Bu skorlara göre şirketlerin Twitter hesaplarını geleneksel 

bakış açısıyla yönettiğini söyleyebiliriz. Tek yönlü bir bilgi akışı ve hedef 

kitleleriyle asimetrik iletişim modeli çerçevesinde etkileşimlerde bulundukları 

ortadadır. Örneklem grubunun en yüksek puanı aldığı bilginin işe yararlılığı 

indeksinde, örgütün kurumsal kimliğiyle ilgili ne bir vizyon misyon, ne de 

örgütün biyografisi ile ilgili herhangi bir bilgilendirme tweetine 

rastlanılmamıştır. Tekrar ziyaretlerin artırılması prensibinde kurumu takip 

etmeyen sosyal medya kullanıcılarını örgütü takip için herhangi bir 

özendirmede bulunmadıklarını görmekteyiz. Yapışkanlık faktörü prensibinde 

ise resmi twitter hesaplarında hiçbir şekilde zemin çalışmasına gitmedikleri, 

Twitter’ın herkes için olan sade zemin tasarımını kullandıkları saptanmıştır. 

Bununla birlikte örgütün diğer sosyal medya hesaplarına sadece 

Sahibinden.com’un link verdiğini görüyoruz. Tüm analizler ışığında skorları 

topladığımızda en yüksek skoru 17 puanla Sahibinden.com’un aldığını 

söyleyebiliriz. Onu 13 puanla Gittigidiyor.com takip ederken 12 puanla 

Yemeksepeti.com son sırada yer almaktadır.  

Yapılan analizler bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda e-ticaret 

sektörünün öncü ilk üç firmasının resmi twitter hesaplarını diyalogsal iletişim 

açısından daha etkileşimli, iki yönlü simetrik iletişim modeli çerçevesinde 

yönetmek ve bu öğelerle hedef kitleleriyle ilişki kurmaları açısından önerilerde 

bulunmak gerekmektedir. Örgüt, üst yöneticilerini hedef kitleleriyle ortak bir 

platformda iletişime geçmesini sağlamak için fırsat sunmalıdır. Karşılarında üst 

düzey yöneticiyi gördüklerinde dikkate alındıklarını düşünecekler ve 

önerilerini, sorunlarını dile getirmekte istekli olacaklardır. Örgüt, hedef kitleleri 

nezdinde hizmet kalitesini, istekleri ve önerileri öğrenmek maksadıyla bir anket 

yöntemini kullanarak sonuca ulaşabilir. Örneklem grubunun resmi twitter 

hesapları analiz edildiğinde hiçbir firmanın biyografi, misyon, vizyon, değerler 
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vb. unsurlar hakkında bilgilendirme tweeti atmadıklarını görüyoruz. Burada 

yapılması gereken, kurum kimliğiyle ilgili çevresini, kullanıcılarını, 

takipçilerini daha fazla bilgilendirerek onların meraklarını giderebilirler. Medya 

mensupları için de sanal basın odalarına herhangi bir şekilde yönlendirme 

yapmamışlardır. Şirketlerin bu konuya daha fazla hassasiyet gösterip medyanın 

bilgilenme ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaları 

gerekmektedir. Tüm bu değerlendirmeler etrafında, Capital 2014 verilerine göre 

e-ticaret sektörünün en beğenilen ilk üç firması olan Sahibinden.com, 

Yemeksepeti.com ve Gittigidiyor.com’un resmi twitter hesaplarını diyalogsal 

iletişim açısından yeteri derecede etkili kullanmadığını söyleyebiliriz. Örneklem 

grubunun Twitter’ı henüz halkla ilişkiler kapsamında diyalojik iletişim aracı 

olarak görmediği söylenebilir. 
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ÖNYARGILARIN TARİHSEL TEMELLERİ: 

ALMANYA’DA DEĞİŞEN TÜRK İMGESİ
1
 

                                                                 Faruk YÜCEL* 

ÖZET 

Bu çalışmada, altmışlı yılların başlarında Almanya’ya göç eden Türk 

işçilere karşı oluşan olumsuz imgenin nedenleri irdelenmektedir. Bu bağlamda, 

öncelikle kültürel önyargının anlamı ve biçimi açıklandıktan sonra, bunun 

ardında yatan kültürel, tarihsel ve ekonomik etmenler sorgulanmaktadır. 

Genellikle psikolojik algılara dayanan önyargının temelinde bulunan bazı 

tarihsel ve kültürel olguların etkisiyle, Türklerle ilgili oluşan olumsuz imgenin 

özellikle Avrupa’da yerleştiği öne sürülürken bu imgenin Türkler‘in 

Almanya’da siyaset, spor, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda göstermiş 

oldukları başarılarla birlikte olumlu biçimde nasıl değiştiği tartışılmaktadır. 

Makalede, toplumsal algılarından kaynaklanan önyargıların oluşmasında 

özellikle dilsel etmenlerin yanında iki kültür arasındaki farklılıkların belirleyici 

olduğu vurgulanmaktadır. Türklere karşı önyargıları azaltmak için Almanların 

olduğu kadar Türkler’in de bu konuda çaba harcayarak neler yapabilecekleri 

gösterilmektedir. Bu çerçevede, iki kültürün birbirine yaklaşması için dilsel 

engeller ortadan kaldırıldıktan sonra iki kültürün karşılıklı olarak farklılıklarını 

kabul edip birbirlerine saygı duymalarının önemi üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Göç, Türk imgesi, Ötekileştirme, Kültürel 

Farklılıklar, Almanca 

 

HISTORICAL ROOTS OF PREJUDICE: 

THE (R)EVOLVING IMAGE OF “TURKISH” IN GERMANY 

ABSTRACT 

This paper covers the study of the grounds for negative image of Turkish 

workers migrated to Germany in the early 1960s. In this context, the meaning 

and form of cultural prejudice shall be explained and then the cultural, historical 

and economic grounds for cultural prejudice shall be examined. It is suggested 

that negative image of Turkish people based on a number of historical 

phenomena turned out to be resident especially in Europe and pursuant to 

                                                           
* Edebiyat Fakültesi Profesörü, Ege Üniversitesi 
1 Bu çalışma, T.C. Başbakanlık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, İzmir Bölge 

Koordinasyon Ofisi’nin 30 Nisan 2015 tarihinde düzenlemiş olduğu “Göç ve Kültürel Etkileşim: 

Türkiye-Almanya” adlı etkinlikte sözlü bildiri olarak “Almanya’da Yaşayan Türklere Karşı 

Önyargılar ve Nedenleri” başlığı ile sunulmuştur. Söz konusu bu bildiri geliştirilerek makaleye 

dönüştürülmüştür. 
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success of Turkish people in a number of areas including politics, sports, 

literature and science, the negative image started to vanish, especially in 

Germany. The article emphasizes the decisive role of difference in two different 

cultures in addition to linguistic difference in formation of negative image and 

aims to describe the method to erase negative image to be pursued by Turkish 

people as well as German people. The article also mentions the importance of 

mutual respect by two cultures pursuant to demolishment of linguistic barriers.  

Keywords: Migration, Image of Turks, Discrimination, Cultural 

Differences, German 

 

DIE HISTORISCHEN HINTERGRÜNDE DER VORURTEILE: DAS 

VERÄNDERTE TÜRKENBILD IN DEUTSCHLAND 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorliegende Arbeit behandelt die Gründe für das negative Bild der 

türkischen Gastarbeiter, die zu Beginn 60er Jahre nach Deutschland kamen. 

Nachdem die Bedeutung und das Wesen der kulturellen Vorurteile erörtert 

wurden, sollen in diesem Zusammenhang die kulturellen und historischen sowie 

wirtschaftlichen Faktoren hinterfragt werden. Es wird zunächst behauptet, dass 

dieses negativ geprägte Bild der Türken vor allem in Europa vorwiegt. Dies 

hängt mit den Ereignissen in der Vergangenheit zusammen, denen die 

Vorurteile zugrunde liegen. Daraufhin wird diskutiert, wie sich dieses Bild 

aufgrund der Leistungen, die die Türken in Deutschland im Bereich der Politik, 

Sport, Literatur und Wissenschaft erbracht haben, zum Positiven geändert hat. 

Hervorzuheben ist, dass insbesondere neben dem Faktor Sprache die 

Verschiedenheit beider Kulturen bei der Entstehung der Vorurteile entscheidend 

sind. Demzufolge werden Vorschläge unterbreitet, wie sowohl Deutsche als 

auch Türken effektiv gegen diese Vorurteile vorgehen können. In diesem 

Rahmen wird nachdrücklich festgehalten, dass für die Annäherung beider 

Kulturen nach der Überwindung der sprachlichen Hürden, die gegenseitige 

Anerkennung der Unterschiede von und durch beide Kulturen und der Respekt 

füreinander wesentlich sind. 

 Schlagwörter: Migration, Türkenbild, Diskriminierung, Kulturelle 

Differenzen, Deutsch 

 

Bir kültüre karşı önyargıların oluşmasında tarihsel güç dengelerinin etkisi 

belirleyici bir rol oynayabileceği gibi, farklı ekonomik, sosyal, kültürel 

gelişmeler de iki farklı kültür arasındaki ilişkinin niteliğini belirleyebilir. 

Önyargılar, genellikle savaş, coğrafi konumun olumsuzlukları başta olmak 

üzere, ortak bir geçmişe sahip olmasına karşın farklı nedenlerden dolayı 
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bölünen toplumlar arasında tarihsel bağların zayıflaması ya da göç, ticaret ve 

kültürel ilişkilerin olumsuz biçimde gelişmesinden kaynaklanabilir. Bu açıdan 

bakıldığında, kültürlere karşı önyargıların oluşmasını bir temel etmene göre 

açıklamak doğru değildir. Kültür olgusunun kendisi karmaşık bir değerler 

sistemi olduğundan ona önyargılı biçimde yaklaşanlar onu genelleyerek ya da 

ötekileştirerek yorumlamaktadırlar. Bu yorum, kültürün değişkenliğini ve 

devingenliğini göz ardı etmenin bir sonucudur. Oysa kültür kavramı göreceli 

olduğu kadar, çok boyutlu bir kavramdır. Dolayısıyla bir kültür ne kadar dar 

kalıplar içerisinde ya da tek taraflı biçimde değerlendirilirse, ona önyargılı 

biçimde yaklaşılması da kaçınılmaz olur. Bir toplumda kendisinden farklı olan 

başka bir kültürün değerlerine saygı duyulmaması önyargıların yerleşmesine 

neden olacaktır.  Çünkü önyargılar, farklı değerleri anlamaya çalışmaktan çok, 

kendine ait değerlerin tartışmasız doğru olduğu görüşüne dayanmaktadır. Böyle 

olunca, önyargıların egemen olduğu toplumlarda yabancı kültürler 

ötekileştirilirken kendini daha üstün ya da ayrıcalıklı görme algısı artmaktadır. 

Bunun en iyi göstergesi, önyargıların söylem biçimlerine baktığımızda doğu-

batı, geleneksel-modern, az gelişmiş-gelişmiş, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, 

kültürlü-kültürsüz gibi karşıt kavramların tek taraflı olarak sıkça 

kullanılmasıdır. Bu tür sınıflandırıcı ve ayırıcı kavramlar önyargıların toplumda 

daha kolay yerleşmesine ve inandırıcılık kazanmasına yol açmaktadır. Önyargı, 

adından da anlaşılacağı gibi bir konuda verilen peşin hükümdür. Başka bir 

anlatımla, önyargı, bir olgu ya da bir insan hakkında bir değerlendirme yapmak 

için gerekli olan bilgi, birikim ve deneyim olmadan yapılan yüzeysel bir 

tanımlamadır. Bu nedenle önyargılar, bilgi ve deneyime bağlı olarak zamanla 

değişebilmektedir. Bir konuyu salt bir açıdan ya da tek taraflı biçimde 

değerlendiriyorsak ve basmakalıp yargıları benimsiyorsak bir önyargının 

oluşmasına zemin hazırlamış oluruz. Önyargılar aynı zamanda başka bir kültüre 

bakışınızı da yansıttığından kültürler arası ilişkilerin düzeyini ve niteliğini 

göstermektedir.  

Kültürlere karşı önyargıları genel anlamda ikiye ayırmak olasıdır. 

Önyargılar, ilk olarak kendi kültürünün dışında bulunan bir kültüre ya da ikinci 

olarak kendi kültürü içinde bulunan farklı bir kültüre karşı ortaya çıkabilir. 

Burada kültüre karşı ikinci önyargı biçimi, birincisine göre daha acımasızdır; 

bunun nedeni, önyargıya maruz kalan kültürün diğer kültürle iç içe yaşamasıdır. 

Almanya’ya iş nedeniyle göç etmiş olan ve uzun yıllar Almanya’da yaşayan 

Türkleri bu bağlamda değerlendirebiliriz. Yaklaşık elli beş yıldır Almanya’da 

yaşayan Türklere karşı her kuşakla birlikte önyargıların da değiştiği 

söylenebilir. 

 Bildirimde bu önyargıların nedenlerini ve biçimlerini tartışırken bu 

önyargıların bütün bir topluma mal edilemeyeceğini de vurgulamak gerekir. 

Nasıl ki Türk kültürü salt Almanya’da yaşayan Türkler tarafından temsil 

edilemeyeceği gibi, Türklere karşı önyargılı yaklaşan Alman kültürünü de 
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homojen bir yapı olarak göremeyiz. Uzun yıllar birlikte yaşayan Almanlar ve 

Türklerin zamanla birbirlerini daha yakından tanıdıkça bazı önyargıları yok 

olduysa da, henüz aşılamamış bazı önyargılar da ne yazık ki varlığını 

sürdürmektedir. 

Almanya’da yaşayan Türklere karşı önyargıların nasıl oluştuğunu 

anlayabilmek için öncelikle Türk kültürünün bir parçası olan bu insanların Türk 

kültürünü nasıl yansıttıkları ve bunun nedenleri sorgulanmalıdır. Bilindiği gibi, 

altmışlı yıllarda Almanya’ya Türkiye’nin farklı bölgelerinden insanlar 

Almanya’nın iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere göç etmişlerdir. Genellikle 

kırsal kesimden gelen bu insanların kültürleri daha çok geleneksel bir 

yapıdaydı. Söz konusu bu insanların çoğu ilk ve ortaokul eğitimini ancak 

tamamlamış olan, yaşadığı köy ve kasaba dışında büyük şehir kültürünü 

bilmeyen, topraklarını ve genel olarak ailelerini iş ve daha iyi bir gelecek 

uğruna bırakmış, daha önce hiç tanımadıkları, dillerini bilmedikleri bir ülkeye 

göç ederek yabancı bir kültürle ilk kez karşılaşmış olan insanlardı. Bu 

karşılaşmanın hiç kuşkusuz iki kültür açısından da olumlu ve olumsuz etkileri 

olmuştur. Çalışmamın odağında önyargıların nedenleri ele alınacağından burada 

daha çok olumsuz etkileri irdeleyeceğim. Bu çerçevede, konunun anlaşılması 

için  şu soruların yanıtlarını aramaya çalışacağım: Türk göçmenlere karşı 

önyargıların ardında ne gibi etmenler belirleyici olmuştur? Bu önyargılar 

zamanla değişmiş midir? Önyargıları besleyen ya da bu yargıları dile getiren 

hangi araçlar etkilidir? Türklere karşı ne gibi önyargılar var? Son olarak, ön 

yargıları azaltmak için ne yapılmalıdır?  

Genel anlamda bakıldığında, Türklerin Osmanlı İmparatorluğu’nun da 

etkisiyle Avrupa’da olumsuz bir imajı vardır. Bunda Türklerin tarihsel süreç 

içerisinde Avrupa ile farklı düzlemlerde düşman ya da karşıt bir güç olarak 

görülmesi etkilidir. Tarihsel ayrıntılara fazla girmeden bu konuda birkaç örnek 

vermek yeterli olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu gibi bir dünya gücü olmuş bir 

kültürün devamı olan Türk kültürünün doğal olarak birçok kültür ile teması 

olmuştur. Her ne kadar farklı kültürlerin kimlik ve inançlarına karşı saygılı olan 

Osmanlılar yayılmacı bir anlayışı temsil etmişlerse de bir taraftan 

devletlerarasında saygınlık kazanmışlar, diğer taraftan da egemen bir güç olarak 

başka ülkelerin sınırlarına tecavüz eden bir düşman olarak algılanmışlardır. 

İstanbul’un fethi ile Batı dünyasının bir parçası olan ve ilk din devleti olarak 

kabul edilen Bizans İmparatorluğu’nun sonunu getiren Osmanlı İmparatorluğu 

bu bağlamda Batı dünyasının sınırlarını zorlayan ilk Müslüman devlet olmuştur. 

Dokuzuncu yüzyıldan on beşinci yüzyıla kadar süren Haçlı Seferleri’nde 

Türklerin, Batılı ülkelerce oluşturulan farklı ordularla sürekli savaşmış olmaları 

unutulmamalıdır. Osmanlı İmparatorluğu askeri ve siyasi başarıları nedeniyle 

15. yüzyılın ortalarından 16. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa’da yükselen 

değer olmasına karşın 1683 Viyana Kuşatması’nda yaşanan yenilgiyle bu 

niteliğini kaybetmiştir. Bütün bu gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
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Avrupa’da, barbarlık ya da ‘hasta adam’ imajıyla özdeşleştirilmesine yol 

açmıştır. Bu konuda, Reformasyon hareketini başlatan Luther’in Türk 

düşmanlığını; Leibniz’in “Türklerin her zaman için düşman olarak görülmesi 

düşüncesini” (Atalay 2008: 43); Türklerin “Montesquieu ile birlikte Batının 

günahlarından sorumlu günah keçisi olarak” (agy) gösterilmesini; Voltaire’in 

Türkleri “kadınların ve sanatın düşmanı tiranlar” (agy: 44) olarak 

nitelendirmesini, örnek verebiliriz. İrfan Atalay’ın “Avrupa’da Türklere Karşı 

Önyargıların Tarihsel Gelişimi ve Bunların Yazınsal Yapıtlarda Yansıması” adlı 

çalışmasında belirttiği gibi, “Almanların gözünde Türkler her zaman kabalığın, 

eğitimden ve insanlıktan yoksunluğun simgesidir ve barbarlığın ilk 

örnekleridirler” (agy: 43). Ancak fazla genelleyici olan bu görüşün geçerliliğini 

sorgulamak gerekir. Çünkü tarihsel koşulların değişmesiyle birlikte ilişkiler de 

değişebilmektedir. Almanya’nın diğer Batı ülkeleri arasında farklı bir konumu 

olduğunu vurgulamak gerekir. Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın müttefik 

güç olması, İkinci Dünya Savaşı’nda birçok Alman bilim insanının İstanbul’a 

gelerek üniversitelerde ders vermeleri Türk-Alman ilişkilerine olumlu biçimde 

yansımıştır. 

Tarihsel ilişkiler hiç kuşkusuz kültürlerde bazı izler bırakmaktadır. 

Çünkü kültürleri tarihten gelen ve geleceğe aktarılan değerler sistemi olarak 

yorumlarsak, bu izler bir kültürün yabancı kültüre olan bakışını etkilemektedir. 

Bu etkiler günümüzde her zaman doğrudan dile getirilmese de bunlar toplumun 

bilincine yerleştiğinden dolaylı olarak ve zaman zaman önyargı biçiminde 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki, Einstein’in da haklı olarak altını çizdiği 

gibi “Bir önyargıyı yok etmek, bir atomu parçalamaktan zordur.” Başka bir 

anlatımla, bir önyargıyı yıkmak, bir bilinç ve davranış değişimini gerekli 

kılmaktadır. Bir önyargının yanlış olduğu bilmek, ondan kurtulmak için yeterli 

değildir. Bu bilgiyi kendi içimizde ya da toplum olarak sorgulamamız ve 

ardından bakış açımızla birlikte alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekir. 

Almanya’ya göç eden Türklere karşı önyargılar oluşturulması iki temel 

nedene bağlı olarak açıklanabilir. Birincisi, Alman ve Türk kültürü arasındaki 

farklılıkların görece olarak çok olmasıdır. Konuşmanın başında da işaret ettiğim 

gibi, Almanya’ya göç eden ilk kuşak Türkler, genel anlamda daha çok 

geleneksel çevreden gelen, yabancı bir kültürle daha önce tanışmamış, iyi bir 

eğitim almamış olan, dini değerlere önem veren insanlardan oluşmaktaydı. Bu 

insanlar, kimliklerini Almanya’da korumaya çalışarak alışık oldukları yaşama 

biçimlerini kısmen de sürdürdüler. Benzer nitelikteki insanların artması ve 

Türkiye’de bıraktıkları ailelerini zamanla yanlarına almalarıyla Türk nüfusunun 

artması gelenek ve göreneklerini sürdürmelerini kolaylaştırmıştır. Bunun 

sonucunda bazı bölgelerde bir araya gelen Türkler bir anlamda kendilerini 

içinde yaşadıkları toplum ve kültürden soyutlamışlardır. Yiyecek 

alışkanlıklarından giyim biçimine kadar birçok yerel değerler korunmaya 

çalışılmıştır. Alman ve Türklerin inanç konusunda farklı değerlere ve 
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geleneklere sahip olmaları, inançların yaşanmasında sorunlara yol açmıştır. Söz 

gelimi, dini bayramlara yüklenen anlamlara karşı iki kültürün birbirini 

anlamakta duyarsız davranmaları kültürel ayrışmayı ve önyargıları 

derinleştirmiştir. Örneğin, kurban bayramında hayvan kesme geleneği ya da 

oruçta uzun bir süre hiçbir şeyin yenmemesi, bunları uygulamayanların 

ayıplanması, İslamiyet’e göre kadının toplumsal yaşamdaki yeri ve erkeğe karşı 

farklı konumu, geleneksel başörtüsü, büyüklere saygı konusunda gelenek ve 

görenekler Almanlar tarafından garip karşılanmıştır. Bu tür kültürel farklılıklar 

ötekileştirmenin bir aracına dönüşerek ön yargıları artırmıştır. Çünkü karşılıklı 

ilgisizlik ve birbirinin farklılıklarını anlamaya çalışmama, Türklerin Alman 

kültürüne yabancılaşmasına neden olmuştur.  

Önyargıların oluşmasında belirleyici olan ikinci etmen, dilsel 

yetersizliktir. Geçici de olsa içinde yaşadığı toplumun dilini bilmeyen insan 

birçok açıdan toplumla iletişime girememektedir. Yıllarca Almanya’da 

yaşamasına karşın belli bir düzeyde salt ihtiyaçlarını karşılayabilecek Almanca 

bilen ya da genellikle çalışmadığından dolayı neredeyse hiç Almanca 

konuşamayan Türk kadınları çoğunluktaydı. Gerektiğinde iletişim daha iyi 

Almanca bilen bir yakını ya da ailelerin kendi çocukları tarafından 

sağlanmaktaydı. Dolayısıyla, kendi sorununu anlatamayan ya da söylenen 

birçok şeyi anlamayan insanlar Almanlarla yakın ilişki kuramamışlardır. 

Türklerle iletişim kurmakta zorlanan Almanlar, Türkleri gözlemleyerek ya da 

kulaktan duyma bilgilerle Türklere ve Türk kültürüne karşı duyarsız davranarak 

Türkler hakkındaki önyargılarını sürdürmüşlerdir.  

Önyargıların bir kültürde yerleşmesinin ve dile gelmesinin farklı yolları 

vardır. Toplumsal yaşamda önyargıların oluşması, belli bir dilin, daha doğrusu, 

söylemin toplumda yaygınlık kazanmasına bağlıdır. Bir söylemi yaygınlaştıran 

ve kabul edilmesini kolaylaştıran bazı araçlardan söz edebiliriz. Bunlar arasında 

en etkili olanı, başta televizyon olmak üzere radyo, sinema gibi kitle iletişim 

araçları ve basındır. Bu araçlar, kültüre ilişkin klişeleri işleyerek ya da tek 

taraflı göstererek toplumda belli bir algı yaratmada ve algıları yönlendirmede 

etkilidirler. Özellikle Türkleri konu eden bazı filmlerde Türk kültürü belli 

kalıplar içerisinde gösterilerek, Türk kültürüne karşı olan önyargılar haklı 

kılınmıştır. Söz gelimi, Türk ailelerinde erkek egemen bir yapının olduğu, kadın 

ve kızların ikinci sınıf insanlar olduğu, erkeklerin kavgacı ve kaba olduğu, 

kadınların toplumsal hayata katılmayıp sadece çocuk yetiştirdiği, aile 

yaşamında dini değerlerin belirleyici olduğu genelleme yapılarak aktarılmıştır. 

Bir başka araç olarak kitap ve gazeteler gibi basılı yayın organlarında ise 

buna benzer imgeler farklı düzlemlerde işlenmektedir. Burada Türkler ile ilgili 

olumsuz olay ve habere daha çok yer verilerek ya da bu haberlerde ön planda 

tutularak belli önyargılar güçlendirilmektedir. Bu bağlamda, Almanya İslam 

Konseyi Genel Sekreteri Burhan Kesicinin de altını çizdiği gibi, “başka 

ülkelerden gelip bu ülkede yaşayan insanlara kitaplarda önyargıyla 
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yaklaşıl(makta), hatta kötü gösteril(mektedir)”
2
. Oysa okullarda okutulan ders 

kitaplarında, Türk kültürü ve Türkiye hakkındaki bilgilerin yetersizliği fark 

edilip bunun giderilmesi için adımlar atılması, bu tür haber ve yorumların 

azalmasının önünü açacaktır. Bu da kültürlerin birbirini anlamaları ve 

önyargıların yok edilmesi için son derece önemlidir.  

Farklı kültürlerle iç içe yaşayan ve sürekli göç alan bir ülke olan 

Almanya kültürlerin birbirine yaklaşması için okullarda buna yönelik bazı 

derslerin olmaması yabancı kültürlere karşı duyarsızlığın bir göstergesidir. Bu 

duyarsızlık ancak, kültürü oluşturan inanç değerlerini biçimlendiren dini 

bilgiler, bayramların anlamı, kültürel kimliği biçimlendiren gelenek ve 

göreneklerin karşılıklı olarak tanıtılmasıyla aşılabilir. Böylece öğrenciler her 

gün karşılaştığı ve birlikte yaşadıkları farklı kültürdeki insanları daha iyi 

anlayıp, onlara önyargılı biçimde yaklaşmadan kendilerine özgü olan 

kimliklerine saygı duyacaklardır.  

Almanya’da yaklaşık elli beş yıllık bir geçmişi olan Türklerin kültürel 

kimliğine saygının yeteri kadar olmamasının işaretlerinden biri de, gerek 

toplumsal yaşamda, gerekse eğitim sisteminde Türkçeye yeterince yer 

verilmemesidir. Yabancı dil olarak Türkçenin, diğer yabancı dillere oranla 

Alman okul ve üniversitelerinde yok denilecek kadar az olması Türk kültürüne 

ve diline olan ilgisizliği yansıtmaktadır. Bu ilgisizlik, Almancadan Türkçeye 

yapılan çeviri kitap sayısında da görülmektedir. Yabancı bir kültürü dolaylı 

olarak öğrenmenin bir yolu da edebi metinleri okumaktır. Okullarda ve farklı 

kütüphanelerde Türk kültürünü tanıtıcı kitapların ya da edebi yapıtlarının 

çevirileri sayıca artırılırsa Almanların Türk kültürüne olan bakışları 

değişecektir. 

Önyargıları toplumda yaygınlaştıran başka bir araç da siyasettir; 

politikacılar siyasi söylemlerinde seçmen kitlesini etkilemek için siyasette belli 

kalıpları kullanarak kendi değerlerini ön plana çıkarmaktadırlar. Yabancılar ya 

da göç politikasının seçim öncesi dönemlerde daha çok gündeme gelmesi, 

yabancı düşmanlığıyla birlikte Türklere karşı önyargıların yaygınlaşmasına 

neden olmaktadır. Özellikle seksenli yıllarda Türklerin işsizliğin artış gerekçesi 

olduğu görüşü Almanya’da egemendi. Almanya’da Türklere bakışı 

biçimlendiren iş konusu önemli bir etmendir. Bunun en iyi göstergesi, Türklerin 

‘konuk işçi (“Gastarbeiter”) olarak bir gün ülkelerine geri dönecek olan 

misafirler olarak nitelendirilmeleridir. Bu görüşün doğruluğunu en iyi ünlü 

İsviçreli yazar Max Frisch’in Türkler için söylediği şu sözleri kanıtlamaktadır: 

“Biz iş gücü çağırdık fakat insanlar geldi” (Wir riefen Arbeitskraefte, und es 

kamen Menschen) Frisch, bu sözüyle Türklerin dolaylı olarak bir işleve 

indirgendiğini dile getirmektedir. Sanki Türkler yaşamak, daha doğrusu 

yaşamlarını sürdürmek için değil, salt çalışmak için yaşayan insanlar olarak 

                                                           
2 http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/28573076.asp (erişim: 10.04.2015). 

http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/28573076.asp
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görülmüştür. Bu algının yaygınlaşması önyargıların artmasına ortam hazırlamış, 

iki kültürün birbirinden kopuk paralel yaşam sürdürmelerine ve sonunda 

birbirlerine yabancılaşmalarına yol açmıştır.  

Bu araçların dışında Türklere karşı önyargıları besleye günlük yaşamda 

benzetme, abartma, küçümsemeyi içeren dilsel kalıp, fıkra ve küfürler ve 

bunların olumsuz etkilerinden söz edilebilir. Daha çok eğitim düzeyi düşük olan 

toplumsal kesimde yaygın olan bu tür söylemler özellikle seksenli yıllarda daha 

da yaygındı. Fakat günümüzde de Almanya’da etkili olan bazı insanlar Türklere 

karşı küçümseyici önyargılar beslediklerini gösteren örnekler vardır. Bunlardan 

biri de, Alman Federal Bankası’nın eski yönetim kurulu üyesi Thilo 

Sarrazin’dir. 2010 yılında Almanya’da ses getiren ve medyada tartışılan 

“Almanya Kendini Yok Ediyor. Biz Ülkemizi Nasıl Tehlikeye Atıyoruz” 

(Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen) adlı 

kitabında Alman toplumuna entegre olamayan Türkler çoğu yerde Araplar’la 

beraber anılarak, Almanya’da yetişen Türklerin ne Alman ne de Türk oldukları 

(Sarrazin 2010: 313), kadınlara baskı uygulandığı, özgür olmadıkları, okulu 

bıraktırıp zorla evlendirildikleri (agy), Türklerin eğitim seviyeleri düşük olduğu 

(agy: 212, 284), serbest meslek olarak daha çok manav alanında başarılı 

oldukları (agy: 293), devlet yardımıyla geçindikleri (agy: 285-286) 

savunulmaktadır. Bütün bu saptamalar genellemenin ötesine geçmeyen öznel 

yorumlardır. Her ne kadar farklı dönemlerde bazı sıkıntı ve sorunlar yaşanmış 

olsa da, günümüzde birçok Türk’ün Alman toplumuna entegre olduğu 

söylenebilir. Kitaba tepkilerin yanında Alman okurları arasında Sarrazin’i 

destekleyenleri de olması Almanya’da geçmişten gelen önyargıların hala yok 

olmadığını kanıtlamaktadır.  

Önyargılar genel anlamda tarihsel gelişmelere koşut olarak nitelik ve 

biçim değiştirdiklerinden Türklere karşı olan önyargıların da zamanla 

farklılaşması kaçınılmazdır. Bunda üçüncü kuşak Türklerin ya da Türk kökenli 

Almanların rolü olmuştur. Altmışlı, yetmişli ve seksenli yıllar çalışmamın 

başında saydığım kültürel ve dilsel sorunlar doksanlı yıllardan itibaren 

azaldığından, kültürlerarası iletişim doğal olarak artmıştır. Buna yol açan 

gelişmelerin başında, Almanya’da doğan üçüncü kuşak Türklerin aileleri gibi 

Türkiye’ye geri dönme gibi beklentilerinin olmamasıdır. Alman toplumunda 

daha etkili olmak ve sesini daha iyi duyurmak için Alman vatandaşlığını tercih 

eden Türkler giderek Almanya’da artmıştır. Bunun yanında Almanya’da iş 

kuran, farklı iş alanlarında çalışan ya da yükseköğrenim gören Türklerin 

çoğalması, Almanlarla olan iletişimi kolaylaştırmıştır. Burada üçüncü kuşağın 

iki kültürlü yetişmesi ve toplumsal yaşamda Almanlar gibi düşünebilmesinin 

etkili olduğu söylenebilir. Daha önce Türklerin ucuz iş gücü ve eğitimsiz 

insanlar oldukları görüşü ve bazı önyargılar böylece bir miktar giderilmiştir. 

Ancak Türklere karşı olan önyargıların artık olmadığını ileri sürmek de doğru 

değildir. 2011 yılında Alman Federal Meclis Üyesi ve Uyumdan Sorumlu 
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Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, yapılan bir araştırmaya dayanarak birçok Türk 

öğrencinin okulda başarılı olmasına karşın iş başvurularında Türk ismi 

taşımaları nedeniyle başvurularının geri çevrildiğini vurgulaması bu kanıyı 

güçlendirmektedir.
3
 Bu kanıyı, İş Araştırmaları Enstitüsü’nün yapmış olduğu bir 

araştırma da desteklemektedir. 2000 yılında yapılan bir araştırmada Türk ismi 

kullanılarak yapılan yazılı iş başvurularının Alman ismi kullanılarak yapılan 

başvurulara göre yüzde 14 daha az tercih edildiği ortaya konmuştur.
4
 Bu konuda 

en çarpıcı örnek, Günter Wallraff adlı Alman bir yazarın Türk kılığına girerek 

Almanların Türklere karşı önyargılı tutumlarını, duyarsızlıklarını ve yabancı 

düşmanlığını kendi deneyimlerinden yola çıkarak 1985’te yazdığı “En 

Alttakiler” (Ganz unten) adlı kitabının önsözündeki şu sözleridir: “Ben hala, bir 

yabancının, günlük aşağılamalarla, düşmanlıklarla ve kinle nasıl baş ettiğini 

bilmiyorum. Ama şimdi, neler çektiğini ve bu ülkede insanları aşağılamanın 

nereye kadar gittiğini biliyorum” (Wallraff 1986: önsöz).  

Türklere karşı ön yargıların Almanya’da doksanlı yıllarda azalmasını 

sağlayan bir başka etmen, Almanlarla Türkler arasında yapılan evliliklerin 

artmasıdır. Evliliklerin dışında Almanya’da Türklere karşı önyargıların olumlu 

ya da olumsuz anlamda değişmesine yol açan tarihsel bazı gelişmeler de 

olmuştur. Örneğin Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından iki Almanya’nın 

birleşmesinin, Türklere olumsuz biçimde yansıdığı öne sürülebilir. Ayrıntılarına 

girmeyeceğim bu gelişmeye bağlı olarak Almanya’da kültürel ve mali sorunlar 

gündeme gelmiştir. Daha önce yabancı kültürlere kapalı olan eski Doğu 

Almanya’daki insanlar Türklere karşı bir yabancı düşmanlığını körüklemiştir. 

Yabancı kültürlerle iç içe yaşamaya alışık olmayan bu insanlar, seksenli yıllarda 

var olan önyargıları yeniden gündeme getirerek Türklerin iş olanaklarını 

ellerinden aldıklarını öne sürmüşlerdir.  

Buna karşın, Almanya’da bazı olumlu gelişmeler Türklere karşı 

önyargıların azalmasında etkili olmuştur. Örneğin, Almanya’da film, edebiyat, 

spor ya da yerel ve ulusal siyaset gibi alanlarda başarılı Türklerin ya da Türk 

kökenli Almanların ön plana çıkmasıyla birlikte Türk imgesi de değişmiştir. 

Yabancı kültürlerin Alman kültürü için bir çeşitlilik ve zenginlik olduğu 

görüşünün toplumda yaygınlık kazanması, Türklere karşı önyargıları 

azaltmıştır. Bunun yanında, Almanya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin 

gittikçe artması, Almanya’da birçok tekstil ve yiyecek gibi Türk ürünlerinin 

yaygınlaşması belli bir saygınlığı da beraberinde getirmiştir. Türklere ve Türk 

kültürüne karşı tutumun değişmesinde belirleyici olan etmenlerden biri, 

Türkiye’nin turizm alanında Almanlar için hedef ülke olmasıdır. Türk kültürünü 

Almanya’da yaşayan Türklerle özdeşleştiren Almanların, Türkiye’nin diğer 

İslam ülkelerinden farklı olduğunu turizm sayesinde farkına vardıkları öne 

                                                           
3 http://t24.com.tr/haber/turkler-kendini-evinde-hissediyor,272117 (erişim: 08.04.2015). 
4http://www.dw.de/t%C3%BCrk-k%C3%B6kenlilerin-i%C5%9F-bulmas%C4%B1-daha-zor/a-

5230162(erişim:05.04. 2015). 

http://t24.com.tr/haber/turkler-kendini-evinde-hissediyor,272117
http://www.dw.de/t%C3%BCrk-k%C3%B6kenlilerin-i%C5%9F-bulmas%C4%B1-daha-zor/a-5230162
http://www.dw.de/t%C3%BCrk-k%C3%B6kenlilerin-i%C5%9F-bulmas%C4%B1-daha-zor/a-5230162
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sürülebilir. Türkiye’ye yerleşen Almanların sayısında son yirmi yılda görülen 

artış bu görüşü desteklemektedir. Almanların Türklere karşı önyargılarının 

azalmasını sağlayan bir başka etmen de, Almancaya yapılan çevrilerin 

artmasıdır. Özellikle Türk kültürünü yansıtan edebi metinlerin Almancaya 

çevirilerinin eskiye oranla oldukça artmıştır. Bunda Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın TEDA projesi kapsamında Türk kültür ve edebiyatının yurt 

dışında tanıtılması için çevirilere destek vermesi etkili olmuştur. 2005’ten 

itibaren toplam iki yüze yaklaşan edebi eser ve teknik kitapların yanında çocuk 

kitaplarının da Türkçeden Almancaya devlet desteği ile çevrilmiş ve çevrilmeye 

devam etmektedir.
5
 Türk kültürüne olan ilgisi artmasına neden olan başka bir 

olgu ise, yapıtlarında Türk kültürünü ve tarihini yansıtan Orhan Pamuk’un 

2005’te Alman Yayıncılar Birliği Barış ve 2006 yılında Nobel Edebiyat 

ödüllerini almasıdır. Saydığımız bütün bu gelişmeler Almanya’da Türklere karşı 

önyargıları azaltarak kültürlerarası iletişimin yoğunlaşmasını artırmıştır. 

Alman ve Türk kültürünü birbirine yaklaştırmak ve önyargıları azaltmak 

için kültürel kimliklerin taşıyıcısı olan dillerin öğretilmesine önem verilmelidir. 

Eğitim sisteminde ya da kurslar biçiminde Türkçenin olduğu kadar Almancanın 

da yabancı dil olarak öğretilmesi yaygınlaştırılmalıdır. Kültürlerarası iletişimi 

artırmak için Türk kültürünü tanıtıcı sanatsal ve kültürel etkinlikler ya da 

Almanya ile Türkiye arasında ortak projeler desteklenmelidir. Bu açıdan 

bakıldığında, kültürler arasında var olan önyargıların değişmesinde Almanların 

ve Almanya’nın olduğu kadar Türkler ‘in ve Türkiye’nin de sorumlulukları 

vardır. İki ülkenin yakınlaşması kuşkusuz Almanya’da yaşayan Türklerle 

Almanlar arasındaki ilişkilere de olumlu biçimde yansıyacaktır. Türkiye bu 

konuda sadece kendi vatandaşlarına değil, farklı nedenlerden dolayı Alman 

vatandaşlığına geçmiş olan Türk kökenli vatandaşlara da sahip çıkarak 

Almanya’da önyargılara dayana Türk ve Türkiye’nin olumsuz imgesini 

değiştirebilecek insanlara destek vermelidir.  

SONUÇ 

Bir kültüre karşı önyargıların oluşmasında öncelikle tarihsel güç 

dengelerinin etkisinin belirleyici bir rol oynadığı genel kabul görmektedir. 

Diğer yandan, farklı ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişmeler, tutum 

ve davranışların yanında; yaşam tarzlarına yönelik bireylerin zihinsel 

haritalarında pekiştirilen psikolojik algının da farklı iki kültür arasındaki 

ilişkinin niteliğini iletişim ve etkileşim düzeyini, uyum veya uyumsuzluk 

ölçeğinde belirleyebilir.  

Bu bağlamda önyargılar, genellikle savaş, coğrafi konumun 

olumsuzlukları başta olmak üzere ve genellikle ortak bir geçmişe sahip 

olmasına karşın farklı algılara dayalı nedenlerden dolayı bölünen toplumlar 

                                                           
5TEDA destekli yapılan Türkçeden Almancaya çeviriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. 

http://www.teda.gov.tr/TR,53496/turkceden-ceviri-yayinlar.html 

http://www.teda.gov.tr/TR,53496/turkceden-ceviri-yayinlar.html
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arasında tarihsel birikimlerden, hatta dışlayıcı güdülerden kaynaklanan 

bağların zayıflaması yanında göç olgusu toplumun önemli sorunlarının 

başında görülmektedir. Hızla gelişen teknoloji ve ticaret ile toplumların 

eğitim düzeyleri ve kültürel farklılıklar günümüzde daha da belirginleşmekte, 

böylece hızla artan göç ve demografi konusu özellikle eğitimciler ile 

yönetenleri de oldukça yakından ilgilendirmektedir.  

Bu alanda farklı görüş ve öneriler ileri sürülmüş, çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Ancak hala bu konu güncelliğini korumakta ve çeşitli çözüm 

önerilerine gerek duyulmaktadır. Bu konuda oldukça dikkat çekici 

çalışmalardan biri de Suavi Tuncay’ın “Psikolojik Algı Sorunlarının Kültürel 

Analizi ve Göç Olgusunun AB Sürecine Etkileri” (2008) adlı makalesidir. 

Göç konusu çokça işlenmesine rağmen, bu olguya dayandırılan ya da 

dayandırılmak istenen ve dünyada giderek artan sorunlar bütün herkesi birey 

ve kurumlar bazında yakından ilgilendirmektedir.  

Bize göre kategorik olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve her ikisini de 

içeren sorunların, aslında önyargıların temelinde psikolojik algı sorunları 

olduğu; gerek etnik ve gerekse kültürel uyumun bu kavramların anlaşılması 

ve kabullenilmesiyle ancak bu tür sorunlara çözümler bulunabileceği 

öngörülmektedir. Örneğin göç, Türk imgesi, psikolojik algı, kültür gibi 

sözcükler toplumda neyi çağrıştırıyor sorularının cevaplandırılması gerekli 

görülmektedir. Diğer yandan Türkçe dilini olduğu kadar yaşanan ülke dilinin 

de en iyi bir şekilde kullanılması, siyasetçilerin kamuoyunu 

biçimlendirdiklerinden dolayı bu sürece yönelik söz ve kavramları 

ötekileştirmeden kullanmaları gerekmektedir.  

Siyasetçiler ve basın, topluma olumsuz mesajlar vererek bireylerin 

psikolojik algısını yönetmemelidir. Bütün bu önermeler asgari yaşam 

birlikteliğini tüketmemeleri, ötekileştirme ve düşmanlıklardan 

beslenmemeleri temel davranışlar olarak düşünce, uzlaşma ve birlikte 

yaşamak için önkoşul olarak görülmelidir. Kısacası teknolojik açılardan hızla 

gelişen iletişim çağında kurulması gereken olumlu ilişkilerde ve özellikle AB 

sürecinde kuşaklararası kültür, uyum ile birlikte yaşanması ve bu bağlamda 

işbirliğinin olumlu bir yaklaşımla kaçınılmaz olduğu kabul edilmelidir.  

İnsan hakları ve özgürlükler sadece eşitlik çerçevesinde değer 

kazanması için uzlaşma ön koşuldur. Gerek sosyal, gerek toplumsal, gerek 

psikolojik ilişkilerin öncelikle insana ait olması, bireyin rengine, etnik 

yapısına, inancına ve hatta toplumsal konumuna bakmadan sadece insana 

saygı duyulması gerektiği, her birey ve toplum ile kurum ve kuruluşlar 

özellikle de siyasal yöneticiler tarafından bilinmelidir.  
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VENÖZ TROMBOEMBOLİSM- TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI 

Mahmut TÖBÜ

 

 

ÖZET 

Venöz tromboemboli (VTE) terimi, Derin Ven Trombozu (DVT) ve/veya 

akut Pulmoner Emboli (PE) varlığını tanımlar. Yıllık görülme sıklığı % 0.1 dir. 

Pulmoner embolili hastaların yaklaşık beşte biri tanı konmadan ya da tanı 

sonrası ilk gün kaybedilir. VTE’ nin uzun süreli komplikasyonları DVT sonrası 

gelişen postfelebitik sendrom ve PE sonrası oluşan kronik tromboembolik 

pulmoner hipertansiyon olup sırasıyla % 40 ve % 1-4 olguda görülür. 

Antikoagülant tedavi semptomları düzeltir ve VTE tekrarlama riskini azaltır, 

ancak kanama major riski oluşturur.  

Anahtar Kelimeler: venöz tromboembolism, D-dimer, Wells skoru, 

DASH skoru 

 

AN APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF 

VENOUS THROMBOEMBOLISM 

ABSTRACT 

Venous thromboembolism (VTE) is a chronic disorders that can lead to 

complications such as postphlebitic syndrome, chronic pulmonary hypertension 

and death. The diagnostic approach cobineing of D-dimer test and imaging. The 

mainstay therapy for VTE is anticoagulation and duration of treatment depends 

on underlying conditions such as provacated or malignancy associated. Some 

patients require long term anticoagulation to prevent recurrence nad 

complications.  

Key words venous thromboembolism, D-dimer, Wells score, DASH 

score 

 

DVT tanısı tek taraflı olarak baldırda ağrı, bacakta şişlik ve/veya 

kızarıklık başlıca bulgudur. PE olguları dispne ve plevritik göğüs ağrısı ile 

şüphelenilir. Yaygın pulmoner embolide ise hemodinamik kollapsa bağlı 

senkop görülebilir. PE’ de segmental ya da subsegmental pulmoner arterleri 

tutarsa semptomlar çok az ya da hiç yoktur. Pek çok olguda bir ya da daha fazla 

sayıda tanımlanmış risk faktörüne sahiptir. Bunlar; yakın zamanda geçirilmiş 

cerrahi ya da hospitalizasyon, kanser, geçirilmiş VTE, doğum kontrol hapı 

kullanımı ve obesitedir.     

                                                           
 Prof. Dr. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
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VTE şüphesi varlığında dikkatli bir öykü alınarak risk faktörleri 

değerlendirilmeli, fizik muayene ile semptomları açıklayabilecek olası durumlar 

araştırılmalıdır. Hem DVT, hem de  

Pulmoner embolide  trombüs akciğere ulaştığında ana pulmoner arter 

veya lober dalların bifurkasyonlarına yerleşir ve hemodinamik bozukluğa yol 

açar. Olguların % 25-30’ u nedeni açıklanamayan ani başlangıçlı dispne, 

takipne ve taşikardi atakları ön plandadır. Anksiyete ve substernal bası hissi 

vardır. Olguların % 60- 70’ inde daha küçük trombüsler periferik küçük 

arterlere ulaşarak parietal plevrayı etkiler ve inflamatuar yanıta bağlı plöretik 

göğüs ağrısı ve plevral sıvıya neden olabilir.Periferik tıkanmalarda % 10 

oranında akciğerde infaktüs gelişir. Pulmoner damar yatağı % 50’ den fazla 

tıkanırsa ani başlangıçlı dispne ile birlikte hipotansiyon ve/veya şok tablosu 

gelişir. Siyanoz, mental konfüzyon,   solunum sayısında artış (>20/dk), kalp 

hızında artış (>100/dk), ve hipotansiyon (sistolik kan basıncı < 90 mmHg) 

saptanır. Pulmoner 2. ses sert, sağ ventriküler S3  ve sternum sol kenarı 

boyunca triküspit yetmezliğine bağlı pansistolik üfürüm duyulur. Pulmoner 

embolide klinik tablo masif, submasif ve non-masif olarak üçe ayrılır.  Masif 

pulmoner emboli; hipotansiyon- şok veya kardiyopulmoner arrst ile giden akut 

sağ ventrikül yetmezliğidir. Submasif pulmoner emboli; normal kan basıncına 

karşın kalp ultrasonunda sağ ventrikül disfonksiyonuna bağlı ventrikülde 

genişleme ve hareket azlığı söz konusudur. Non-masif pulmoner embolide ise 

kan basıncı ve sağ ventrikül fonksiyonları normaldir.  

Gerek DVT, gerekse PE hastalarında semptom, bulgu ve sahip oldukları 

risk faktörlere dayalı skorlanarak düşük, orta ve yüksek olasılıklı olarak 

sınıflandırılması ampirik tanı ve tedavi yaklaşımında yarar sağlamaktadır. 

Aşağıda buna ait Wells skorlama sistemi ve değerlendirme (Tablo 1 ve Tablo 

2) verilmiştir.   

Tablo 1. DVT için Wells skorlama sistemi  

Klinik Bulgu Puan 

Paralizi, parezi veya alt ekstremite immobilizasyonu 1 

Yakın zamanda 3 günden fazla yatak istirahati veya 4 

hafta içinde genel veya lokal anestezi eşliğinde major 

cerrahi  

1 

Derin venöz sistem dağılımı boyunca lokalize 

hassasiyet  

1 

Tümüyle bacak şişmesi  1 

Asemptomatik bacağa göre 3 cm’den fazla bacak 

şişmesi (tibia tuberositesinden 10 cm aşağıda) 

1 

Semptomatik bacakta gode bırakan ödem  1 

Kollateral non-variköz yüzeyel venler  1 
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Aktif kanser veya son 6 ay içinde kanser tedavisi  1 

DVT olasılığından uzaklaştıran alternatif tanı (Baker 

kisti, sellülit, kas hasarı, yüzeyel venöz tromboz, 

postflebitik sendrom, inguinal lenfadenopati, 

eksternal venöz bası)(-2) 

-2 

 

Tablo 2. Wells skorlama sistemi değerlendirme 

3-8 Puan: Yüksek olasılıkla DVT 

1-2 Puan: Orta olasılık 

-2-0 Puan: Düşük olasılık 

  
PE olasılığını değerlendirmede kullanılan skorlama sistemleri başlıca 

Wells (Canadian) (Tablo 3) ve Modifiye Geneva skorlaması (Tablo 4) 

olmak üzere iki skorlama sistemi vardır.    

Tablo 3. Wells (Canadian) pulmoner emboli klinik skorlaması 

Klinik Bulgu Puan 

DVT semptom ve bulguları varlığı 3 

Alternatif tanı olasılığı düşük 3 

Taşikardi (>100/dk) 1.5 

Son 4 hafta içinde immobilizasyon  veya 

cerrahi öyküsü  

1.5 

Daha önce DVT veya pulmoner emboli 

öyküsü   

1.5 

Hemoptizi 1 

Kanser varlığı 1 
 

Total skor  

<2 puan; Düşük klinik olasılık 

2-6 puan; Orta klinik olasılık 

> 6 puan; Yüksek klinik olasılık 

veya  

≤4 puan: PE klinik olasılığı zayıf  

>4 puan: PE klinik olasılığı kuvvetli  
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Tablo 4. Modifiye Geneva skorlaması 

Klinik Bulgu Puan 

> 65 yaş 1 

Daha önce DVT veya pulmoner tromboemboli öyküsü  3 

Bir hafta içinde cerrahi veya ekstremite fraktürü öyküsü  2 

Aktif kanser varlığı 2 

Tek taraflı alt ekstremitede ağrı 3 

Hemoptizi 2 

Kalp hızı: 75-94/dakika  3 

Kalp hızı: >95/dakika  5 

Bacağın palpasyonu ile ağrı veya 4 tek taraflı bacakta 

ödem-şişlik 

4 

 
Toplam skor: 

0-3 puan : Düşük olasılık  

4-10 puan: Orta olasılık  

≥11 puan : Yüksek olasılık  

 

Laboratuar değerlendirmede D-dimer testi önemlidir. D-dimer, 

pıhtılaşmış kanda oluşan çapraz bağlı fibrinin yıkım ürünüdür. VTE’ li 

olgularda tipik olarak yüksek bulunur. Ancak yeni geçirilmiş cerrahi, kanama, 

travma, gebelik ve kanser durumlarında da artar. D-dimer testi VTE olgularında 

tanısal bir test olup duyarlılığı % 90’ larda, özgüllüğü % 40’ düzeyindedir.  

Görüntüleme yöntemlerinde başlıca kompresyon ultrasonografisi DVT 

tanısında tanısal bir görüntüleme testidir. Venöz segmentte kompresyon 

yokluğu ilk DVT atağı için en duyarlı ve özgül tanısıl testtir. Eğer kompresyon 

ultrasonografisinde şüphe varsa Doppler ultrasonografisi damarı doğru şekilde 

göstere rek tanıyı koydurur. Konvansiyonel kontrast pulmoner anjiografi, 

torasik ultrason, magnetik rezonans anjiografik görüntüleme PE tanısı için 

önerilmesine rağmen, ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi (V/Q) ve günümüzde 

pulmoner anjiografik bilgisayarlı tomografi (CTPA) dir.  Son iki teknik 

karşılaştırıldığında CTPA üçte bir oranında daha fazla PE tanısını koydurmakta 

olup günümüzde pek çok klinisyen CTPA yı yüksek duyarlılık ve kolay 

raporlanabilmesi endeniyle tercih etmektedir. CTPA nin dezavantajı,  çok 

sayıda hastaya minimal semptom ve minör trombüs varlığında PE tanısı 

konmaktadır. Ayrıca CTPA uygulanan hastalar radyasyon ve kontrast maddeye 

maruz kalmaktadır. Bu nedenle güvenilir be negatif belirleyici değeri yüksek 

olan V/Q kullanımı düşük radyasyon dozu nedeniyle özellikle genç ve kadın 
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hastalar için tercih edilmelidir. Şüpheli PE olgularında V/Q ile değerlendirilen 

hastalarda kompresyon ultrasonografi ile alt ekstremite venlerinin 

değerlendirilmesi başlangıç testi olarak kabul edilir. DVT semptomu olan 

olgularda PE sıklığı % 40’ lara kadar çıkmaktadır. PE için tanısal değerlendirme 

yapılanamayn DVT semptomu olan olgularda PE için başlangıç 

değerlendirmede oldukça yararlıdır. Özellikle CTPA’ nın kontendike olduğu 

kronik böbrek hastalığı veya kontrast alerjisi durumlarında kompresyon 

ultrasonografisi yararlıdır.  

Şüpheli DVT varlığında tanısal algoritmada öncelikle klinik olarak 

hastalık olasılığının var olup olmadığıdır. Wells skoru≤ 1 olanlarda DVT 

olasılığı zayıf, ≥ 2 iken DVT olasılığı güçlü şekilde vardır..  

DVT tanısında sorun geçirilmiş DVT’ si olan semptomatik olgularda akut 

tekrarlayan DVT’ yi kronik DVT’ den ayırmaktır. Venöz kompresyon bu 

ayırımı yapamaz. Akut DVT’ de ultrasonda genellikle tıkayıcı olup ekojenite 

vermez ve devam eden tıkanıklık söz konusudur. Kronik DVT ise ultrason 

ekojenite vermez, tıkayıcı değildir ve kesintilidir. Önceki ultrason raporu da  yol 

gösterici olup pıhtı çapının 4 mm kadar artması ya da yeni trombüs alanları 

varlığı büyük olasılıkla DVT tekrarını gösterir. Gebelerde D-dimer testinin 

artmış olduğu akılda tutulmalıdır. Ayrıca hastanede yatan ve enfeksiyon ve 

postoperatif durumlarda da D-dimer artmış saptanır.  

PE için CTPA’ nin klinik değerlendirme ile birlikte uygulanması yüksek 

oranda pozitif ve negatif belirleyici değere sahiptir. PE olasılığı yüksek iken 

pıhtı segmental ya da daha büyük damarlarda ise pozitif CTPA varlığı 

tanısaldır. Klinik olasılık düşük ya da PE subsegmental erterlerde lokalize ise 

CTPA sonuçları tanısal değildir. CTPA, V/Q’ ya göre daha az nondiagnostik 

sonuç oluşturur. Ancak subsegmental PE varlığında yanlış pozitif sonuçları 

dışlamak için yardımcı testlere gereksinim vardır. PE tanısında kullanılan 

algoritm Tablo 2’ de verilmiştir.  

Hastaların ultrason ve V/Q sintigrafisi ile değerlendirilmesi CTPA 

gereksinimini % 89 oranında azaltmıştır. Şüpheli PE de ultrason başlangıç testi 

olarak kullanılabilir. V/Q sintigrafi veya CTPA tamamlayıcı olabilir. Şüpheli 

PE için tanısal yaklaşım Şekil 2’ de verilmiştir.  Akut semptomatik pulmoner 

embolide hastalığın şiddetini gösteren Pulmoner emboli severity Index (PESI) 

ve basitleştirilmiş simplified PESI (sPESI) Tablo 5’ de verilmiştir.  
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Tablo 5. PESI ve sPESIskoru  

PESI Skoru sPSEI Skoru 

Değişken Puan Değişken Puan 
Yaş 1/yıl Yaş > 80 1 

Cinsiyet 10 Kanser 1 

Kanser 30 Kronik 

kardiyopulmoner 

hastalık 

1 

Kalp yetmezliği 10 Kalp hızı ≥ 110/ 

dak. 

1 

Kronik akciğer hastyaş > 80alığı 10 Sistolik kan basıncı 

< 100 mmHg 

1 

Kalp hızı ≥ 110/ dak. 20 O2 satürasyonu 

<  %90 

1 

Sistolik kan basıncı < 100 mmHg 30  

 

 

Değerlendirme 

Düşük risk: 0 puan 

Yüksek risk≥ 1 puan 

Solunum sayısı ≥ 30/dak 20 
Ateş <36 

o
C 20 

Mental durum değişikliği 60 
O2 satürasyonu <  %90 20 
Değerlendirme 

Klas I (çok düşük risk) < 65 puan 

Klas II (düşük risk) < 66- 85 puan 

Klas III (orta risk) < 86- 105 puan 

Klas IV (yüksek risk) < 106- 125 puan 

Klas V (çok yüksek risk) > 125 puan 

 

 
Orta ve yüksek olasılıkla VTE saptanan olgular düşük molekül ağırlıklı 

heparin (DMAH) ile tedavi edilir. Tanısal görüntüleme testleri elektif şartlarda 

izleyen günde uygulanabilir. Klinik ve D-dimer testi ile düşük riskli olgular 

antikoagülant tedavi olmaksızın tanısal görüntüleme testleri için 12- 24 saat 

geciktirilebilir.   

VTE hastalarında tedavinin temeli antikoagülan tedavi olup ilk atakta 

tedavi süresi 3 ile 12 ay arasıdır. Tekrarlayan trombozu riski olan hastalar uzun 

süreli (belirsiz süre) antikoagülan tedaviden yarar görebilir. Ancak kanama riski 

göz önüne alınmalıdır.  

Tetiklenmiş VTE: altta yatan bir nedenden (cerrahi, hospitalizasyon 

gibi) dolayı ortaya çıkan, yani tetiklenmiş VTE olup neden geçici ve reversibl 

(östrojen tedavisi gibi) yada kalıcı reversibl  (gebelik, tedavi edilebilir kanser 

gibi) olabileceği gibi irreversibl (herediter trombofili, metastatik son dönem 

kanser) olabilir. Tetiklenmemiş VTE (idiopatik ya da spontan VTE)’ de ise 

altta yatan saptanabilen bir neden yoktur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBİLİM KASIM 2015 

 

99 

 

Proksimal DVT; popliteal, femoral ya da iliak venlerde yerleşmiştir. İzole 

distal DVT ise sadece diz altında lokalize olup baldır venlerine (peroneal, ön ve 

arka tibial ve muskular venler) sınırlıdır.  

Kimler uzun süreli (belirsiz süre) antikoagülan tedavi almalı? 

İdiopatik proksimal DVT veya idiopatik semptomatik PE olgularında 

düşük kanama riski olanlar için 3 – 6 aylık antikoagülan tedavi yerine uzun süre 

antikoagülan tedavi almaları önerilir.  

Antikoagülan tedavi altında olsun ya da olmasın tekrarlayan VTE 

olgularında uzun süreli antikoagülan tedavi önerilir. 

İdiopatik VTE’ li olgularda antikoagülan tedavi kesildikten sonra ilk yıl 

olguların % 10’ u tekrarlar. 5 yılın sonunda ise % 30 olguda tekrar eder (ilk yıl 

sonrası her yıl % 5 tekrar). Yeterli tedavi edilmeyen olgularda ise ilk üç ayda % 

50 tekrarlar. Bu olgularda tam antikoagülan tedavi ile tekrar riski % 90’ ın 

üzerinde önlenebilir. Düşük yoğunluklu antikoagülan tedavi ve aspirin ile ise 

sırasıyla % 60 ve % 30 önlenebilir. Tam antikoagülasyon ile tekrar riskinde 

azalma, kanama riskine göre daha ağır basar ve kanama riski % 0.8 ile 1.6 

arasındadır. 267  idiopatik DVT olgusunda tekrar riski 3 ay warfarin tedavisi 

alanlar ile 12 ay alanlar karşılaştırıldığında sırasıyla % 8.7 ile % 0.7 

bulunmuştur. Benzer şekilde ilk semptomatik idiopatik PE saptanan 371 hasta 

altı ay ve 18 aylık iki grup warfarin tedavisi altında rekürrens oranı sırasıyla % 

13.5 ile % 1.6 olarak saptanmıştır. İdiopatik Proksimal DVT ve PE olgularında 

en yüksek rekürrens oranı saptanmıştır.   
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Şekil 1 
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VENÖZ TROMBOEMBOLİ SAPTANAN HASTANIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

VTE saptanan olgularda öykü ve fizik muayene yanında rutin laboratuvar 

testleri uygulanmalıdır. Öyküde major cerrahi ya da travma, son üç ay içinde 

hastaneye yaış, gebelik ve immobilizasyon durumu sorgulanmalıdır. Bunlar, 

tetiklenmiş VTE durumunu göstermede dolayısıyla tedavinin süresini 

belirlemede önemlidir. Öyküde protrombotik hastalıklar (lupus, 

myeloproliferatif hastalıklar, inflamatuar barsak hastalıkları ve nefrotik 

sendrom) araştırılmalıdır. Hastanın kullandığı ilaçlar özellikle doğum kontrol 

hapları, hormon replasman tedavisi ve lupus antikoagülan gelişimini tetikleyen 

hidralazin ve prokainamid araştırılmalıdır. Kadınlarda tekrarlayan gebelik 

Şekil 2 
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kaybında olası antifosfolipid antikor(AFA) varlığı, geç (ikinci ve üçüncü 

trimestrde) gebelik kaybında herediter trombofililer araştırılmalıdır. Hastanın en 

az bir birinci derecede yakınında VTE varlığı herediter trombofiliyi akla 

getirmelidir. halsizlik, iştahsızlık,  kilo kaybı gibi konstitüsyonel semptomlar ve 

öksürük, hemoptizi, bağırsak alışkanlığında değişiklik v ehematüri gibi spesifik 

semptomlar altta yatan maligniteyi düşündürmelidir. Fizik bakıda özellikle 

lenfadenopati, memede kitle gibi malignite bulguları, hepatik ven trombozuna 

ait asit ve hepatomegali, polisitemia vera da açıklanamayan splenomegali ve 

nefrotik sendromda ödem varlığı tromboz etiyolojisinde var olan fizik muayene 

bulguları olarak öne çıkmaktadır. Laboratuar testlerinde tam kan sayımı 

özellikle hematokrit ve trombosit sayısında artış, özellikle splenomegali 

varlığında myeloproliferatif hastalıkları düşündürür. Anemi, lökopeni ve 

trombositopeni paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH) ile ilişkili olabilir. 

Rutin koagülasyon testlerinden APTZ uzaması, normal plazma ile eşit miktarda 

karışım ile tekrarlanan testte uzamanın devam etmesi lupus antikoagülan 

varlığını düşündürür. Eritrosit sedimentasyon hızında artış altta yatan malignite 

ya da bağ dokusu hastalığını düşündürür. Karaciğer, böbrek fonksiyon testleri, 

idrara analizi ilgili organ hastalıklarını gösterir.  Görüntüleme yöntemlerinde 

karın ultrasonografisi ve akciğer grafisi malignite varlığını göstermede 

yardımcıdır. Multipl trombozlar ya da alışılmadık yerdeki trombozlar 

(mezenterik, hepatik, portal, splenik, renal, serebral ven) malignite, 

myeloproliferatif hastalıklar, herediter trombofili, nefrotik sendrom ve nadiren 

PNH’ yi düşündürür. Arteriyel trombozlar ve emboliler ise AFA sendromu veya 

myeloproliferatif hastalıkları akla getirimeli, ayrıca malignite ve nefrotik 

sendromda da görülebilir.  

VTE geçiren tüm hastalarda herediter trombofili taraması önerilmez. İlk 

VTE atağında hiperkoagülabilite testleri ve malignite araştırılması sadece belli 

hasta gruplarında önerilir. En az bir birinci derecede yakını 45 yaş öncesi VTE 

atağı geçiren hastalar herediter trombofili testlerinden beşi (Protein C, Protein 

S, antitrombin düzeyleri, Faktör V Leinden ve protrombin mutasyonu) 

taranmalıdır. AFA testi bu grupta taranması gerekmez. Aile öyküsü 

olmayanlarda ise; 45 yaş altında tromboz geçirenlerde, alışılmadık bölgede 

(portal, hepatik, mezenterik veya serebral) trombozu olanlarda, tekrarlayan 

trombozu olanlarda,  herediter trombofili testleri ve AFA’ ya yönelik testler 

yapılmalıdır. Hepatik ve portal ven trombozu olanlarda ayrıca JAK-2 

mutasyonu ve PNH araştırılmalıdır. Warfarin kullanımına bağlı deri nekrozu 

olanlarda Protein C eksikliği riski ve nadiren ProteinS ve faktör V Leiden 

mutasyonu riski taşırlar. Genç yaşta arteriel trombozu olanlarda AFA Sendromu 

riski düşünülür.  VTE saptanan hiperkoaglasyonu bulunan hastalarda trombotik 

olay riski durumunda örneğin major cerrahide tromboproflaksi ya da birinci 

derecede yakınlarında herediter trombofilisi olan kadınlarda doğum kontrol hapı 

kullanılmaması ya da hamileliklerinde tromboproflaksi önerilmelidir.   
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VENÖZ TROMBOEMBOLİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI 

VTE tedavisinde amaç, erken dönemde trombüsün büyümesini önlemek, 
pulmoner emboli gelişimini ve semptomları gidermek, uzun dönemde ise VTE 

tekrarını önlemektir. Başlangıç tedavisi tedavi edici dozda unfraksiyone heparin 

(UFH) veya DMAH, fondaparinux veya FXa inhibitörü olan rivaroxabandır. 

Başlangiç tedavisinde vitamin K antagonistleri(VKA)’ nin tek başına 

kullanılması uygun değildir. DMAH’ ler uygulama kolaylığı, daha az yan etki 

ve ayaktan tedavi olanağı nedeniyle UFH’ e tercih edilmektedir. Bu yüzden 

başlangıçta kiloya ayarlı DMAH ile birlikte eş zamanlı VKA başlanmalı ve INR 

değeri ardışık 2 gün hedef olan 2-3 arasında olunca DMAH kesilerek VKA ile 

devamı önerilir. DMAH’ ler başlıca böbrekler yoluyla atıldığından böbrek 

yetmezliği olanlarda UFH tercih edilir. Tedavi süresi American College of 

Chest Physicians (ACCP) rehberine göre değerlendirilmesi önerilmektedir. 

Buna göre;  

1. Cerrahi ya da travma gibi geçici risk faktörü varlığında gelişen VTE 

oldukça düşük tekrarlama riskine sahiptir ve 3 aylık tedavi yeterlidir.  

2. Maligniteli hastalar yüksek olasılkla tromboz nüksüne ve antikoagülan 

tedavi altında kanama komplikasyonu taşırlar. Aktif malignitesi olan bu 

hastalarda eğer böbrek fonksiyonları uygunsa en az 6 ay süreyle DMAH ile 

tedavi edilmelidir. VKA yerine DMAH seçilmesi bu olgularda biyopsi, damar 

yolu gibi girişimler ile kemoterapiye bağlı trombositopeni durumlarını 

yönetmede kolaylık sağlamaktadır.  

3. Hastalarda kombine ya da homozigot genetik defektler veya trombofilik 

defekt ile ilişkili VTE aile öyküsü olmadıkça faktör V Leiden, protrombin gen 

mutasyonu, protein C, protein S, antitrombin eksikliği ve artmış FVIII 

düzeylerinin tedavi süresini belirlemede VTE tekrarlama riskini etkilemediği 

saptanmıştır. AFA varlığında tedavi kesildiğinde VTE tekrarlama riski ilk dört 

yıl içinde iki kat arttığı için uzun süreli antikoagülant tedavi önerilmektedir.  

4. İkinci VTE atağı sonrası antikoagülant tedavi 6 ay sonra kesilirse 

tromboembolik olaylar belirgin olarak artacağından antikoagülant tedaviye 

devam edilmesi ve kontrollerde kanama riski değerlendirmesi yapılarak, 

antikoagülant tedavinin devam edip etmemesine karar verilmelidir. Eğer 

kanama riski yüksekse uzun süreli antikoagülant tedavi uygun olmayabilir. 

5. VTE li olguda tetikleyen risk faktörü yoksa (spontan ya da idiopatik 

VTE) durumunda uzun süreli antikoagülant tedavi önerilmektedir.   

VTE’ de trombolitik tedavi ve vena cava filtreleri özel hasta gruplarında 

endikedir.  

Spontan VTE varlığında en az 3 aylık antikoagülant tedavi uygulaması 

kesildikten bir ay sonrası bakılan D-dimer düzeyi VTE tekrarı açısından yol 
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gösterici bulunmuştur.  1888 hastayı içeren meta-analizde iki yıllık izlemde D-

dimer düzeyi 500 ng/mL’ den az (negatif test) ise yıllık VTE tekrarı % 3.5 iken 

D-dimer > 500 ng/mL (pozitif) olduğunda bu oran % 8.9 saptanmıştır. Spontan 

VTE de antikoagülant tedavi kesildikten sonra 5 yıl içinde tekrarlama riski % 

25- 30 arasındadır. Tekrarlama riskini belirlemede günümüzde DASH skoru yol 

göstericidir Tablo 6.   DASH skorlama sistemine göre en az 3 aylık 

antikoagülant tedavi kesildikten sonra VTE tekrarlama riski Tablo 7’ de 

verilmiştir.  

  

Tablo 6. DASH Skorlama Sistemi 

Parametre p Skor 

D: D-dimer pozitif <0.0001 +2 

A: Yaş < 50 0.002 +1 

S: Cinsiyet; Erkek <0.0001 +1 

Hormon:VTE başlangıcında hormon 

kullanımı 

0.002 -2 

 
Tablo 7. VTE tekrarlama riski  

DASK skoru 

 

≤ 1 2 ≥3 

Yıllık VTE tekrarı 3.1 6.4 12.3 

 
VKA ile antikoagülant tedavi takibinde INR değeri 2 ile 3 arasında 

olması hedeflenmelidir. INR’ yi bu düzeyde tutmak post-filebitik sendrom 

gelişimini de azaltabilir. Azalmış yoğunlukta antikoagülasyon (INR: 1.5 ile 2 

arasında) tartışma konusu olup bu tip uygulama kanama riskini azaltabilir ancak 

tromboz tekrarını önlemede etkinliği azdır.   
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SOSYAL MEDYA ÇOCUĞA REHBERLİK YAPAN YETİŞKİN 

ROLÜNÜ ÜSTLENEBİLİR Mİ? 

Berna KÜÇÜK KALAYLAR

 

ÖZET 

Çocukların gelişiminin çok karmaşık ve sürekli değişen bir doğası vardır. 

Çocuk yakın gelişim alanında gördüğü yetişkin ve akranlarının problem 

çözümlemelerini içselleştirmekte ve daha sonra kendi problemlerini çözmek 

için kullanmaktadır. Çocuğun yakın gelişim alanında günümüzde sosyal medya 

da bulunmaktadır. Sosyal medya, çocuğa sürekli olarak, karşılaştığı yeni 

kavramları tanımlamakta; hâkim anlamları yansıtmakta ve içselleştirmesi için 

birçok bilgi sunmaktadır. Sosyal medya yetişkin bir rehber veya kılavuz gibi 

çocuğun bilişsel, duyusal, davranışsal tüm gelişimini etkilemektedir. Bu yüzden 

sosyal medyanın rehberlik yapıp yapamayacağı sorgulanmalıdır. Bu 

araştırmanın temel amacı bilişsel gelişimin kaynağını, kişisel psikolojik 

süreçlerden önce, insanlar ve kültür arasındaki etkileşim olarak gören 

Vygotsky’nin görüşleri doğrultusunda sosyal medyanın rehberliğini tartışmadır; 

çocukların bilişsel gelişiminin sığlaşmaması için çözüm üretmedir.  

Araştırmada, sosyal medyanın yetişkin rolünü, kavramsal belirleyicilik 

özelliğini sınamak için on iki yaş civarındaki çocuklar ile derinlemesine 

görüşme yapılmış ve sosyal medyada geçen kavramlaştırmalar ve tanımların 

çocukların anlam vermesinde önemli olduğu tespit edilmiş ve şu sonuca 

varılmıştır: Sosyal medyadan çocuğa gelip çarpan yoğun anlamlar ve bilgiler 

içinden çocuğun gelişimini destekleyecek olanlarını yine aile, öğretmen gibi 

yetişkinlerin seçmesi, bilişsel yapı iskelesi kurması gerekir ki çocuk bilgi 

karmaşasından yorulmasın. Sosyal medya rehberlik yapabilecek bir yetişkin 

olarak kabul edilemez. Sosyal medyanın geliştirici yanlarının ortaya çıkması da 

bir yetişkin kontrolünde mümkün olabildiğinden çocuklar, sosyal medyada 

kendi haline bırakılmamalıdır. Bağımsız olarak çocuğun kendi kendine 

sağlayacağı ve sosyal medya rehberliğinde sağlayıcı potansiyel gelişim düzeyi 

iyi belirlenmeli ve sosyal medyanın yetişkinin rehberliği, çocuğun bilişsel 

gelişimini hızlandırması için kullanılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: çocuk, Vygotsky, yakın gelişim alanı, sosyal 

medya, sosyal medya rehberliği  
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CAN SOCIAL MEDIA PLAY THE ROLE OF AN ADULT GUIDANCE 

COUNSELOR? 

ABSTRACT   

Children's development has a very complex and ever-changing nature. 

Children internalize the problem-solving methods of adults and peers who are 

present in their proximal development zone and then use their methods to solve 

problems. Today social media are in children’s proximal development zone, 

constantly defining new concepts, reflecting prevailing meanings and providing 

a considerable amount of information for children to internalize. Similar to an 

adult guide or a guiding pilot, the social media influence children’s cognitive, 

sensory and behavioral development. Hence the question of whether or not 

social media can provide guidance. The basic aim of this research is not to 

view’s cognitive development of children narrowly only according to personal 

psychological processes but rather to weigh the social media guidance argument 

according to Vygotsky’s social-cultural approach.  

In order to test the particular conceptual determinism in social media’s 

adult role and ascertain the meanings preferred by children, we conducted in-

depth interviews with children around 12 years of age and concluded that 

ideological concepts and definitions in social media are important influences on 

children. Although social media convey deep meanings and information to 

children, adults in the family and teachers need to explore the information and 

meanings in social media and be selective, establishing a cognitive platform so 

that a child is not overwhelmed by the ambiguity in the information. Insofar as 

possible an adult is needed to control a child’s development and not leave him 

alone with social media. The level of a child’s potential to develop on his own 

and through using social media should be ascertained; social media along with 

adult guidance can be used to speed up a child’s cognitive development.  

Keywords: children, Vygotsky, proximal development zone, social 

media, social media guidance  

 

1. GİRİŞ 

Çocuklar, anne karnına düşmesinden itibaren onlara sunulan sosyal 

havayı teneffüs eden küçük insanlardır. Yeni doğduğundan hayatının sonuna 

kadar da kendini gerçekleştirmeye çalışır. 

Dünyaya yeni gelen çocuklar, yakın gelişim alanı ile etkileşerek gelişir ve 

öğrenirler. Yakın gelişim alanı derken aklımıza sadece aile ve akran çevre 

gelmemeli, gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim kanalları ve sosyal 

medya da gelmelidir. Çocuklar, kitle iletişim kanallarından özellikle 

televizyondan etkilenir. Çizgi filmler, çizgi diziler, çocuk komedileri gibi 
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çocuğa birtakım davranış kalıplarını aşılayan televizyon programları çocukların 

ana menüsü haline gelir ve çocuk televizyon ekranından beynine akan 

milyonlarca görüntüye anlam vermek durumunda kalır.  

İletişim teknolojisinin maliyetinin düşmesiyle de ilişkili olarak kullanımı 

artan sosyal medya da çocuğun gelişiminde oldukça önemli rol oynar. 

Çocukların Facebook, Twitter ve Youtube gibi sosyal paylaşım siteleriyle, 

internetle tanışması önce aile üyelerinin kullanımına bakarak, izleyerek 

başlamakta ve zamanla gelişmektedir.  Tüm dünyayı etkileyen bir yeni iletişim 

teknolojisi olarak evlerde yakın gelişim alanı içinde bulunan sosyal medya 

bazen çocuğa anne, baba, kardeş ve diğer akrabalardan, akranlarından daha da 

yakın durmakta; sürekli tanımlama yapmakta ve çocukların bilgiyi 

yapılandırmasında oldukça etkili olmaktadır.  

Çocuklar, televizyonu çokça kullanmaya devam ederken sosyal 

medyalara da katılmaktadır.  Sosyal  (yeni) medya, tek yönlü olmayan, çift 

yönlü ve eşzamanlı iletişim özelliğiyle çocukların olayları ve olguları 

yorumlamasında başlıca aktör olmaktadır. Çocuklar bazen aileye sormadan bile 

kamusal ortamdan bilgi kırıntıları toplamakta ve bu parçalı bilgilere verdiği 

sübjektif algılamaları yine sosyal ağlarla paylaşmaktadır.  

Çocuğun, Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal medya alanında 

kurduğu iletişim, diğer tüm ilişkilerini ve iletişimini etkilemektedir. 

Aslında çocuk Facebook, Twitter gibi iletişim ortamlarından öğrenerek, 

çoğunluğun kullandığı anlamları ve kavramları içselleştirerek, sosyal 

medyaya yetişkin rolü vermektedir.  İşte bu araştırmanın çözmeye çalıştığı 

sorun da budur. Araştırmada şu soruların yanıtları bulunmaya çalışılacaktır: 

1. Sosyal medya kavramları tanımlayan, yerleştiren, çocukların 

gelişimine yardımcı olabilecek bir yetişkin mi yoksa çocuğu kendi haline 

bırakma yöntemi mi?  

2. Sosyal medya ile etkileşerek değişen çocukların anlam veremediği 

bilgi metaforları, iç konuşmada kalan birçok bilgi kırıntısı da mevcuttur. 

Çocuğun dille dolayımlayıp anlatmadığı bu bilgi yanılsamaları çocukların 

gelişim ve öğrenmesini nasıl etkilemektedir?  

3. Çocuklar sosyal medyada eğlenirken neleri öğrenmektedir? Çocuğun 

sosyal medyada maruz kaldığı gerçekimsi öyküler, çocuğun anlam vermesini 

nasıl etkilemektedir?  

Araştırmanın sorunsalı, Vygotsky’nin görüşlerinden ve 12 yaş civarında, 

on bir çocukla yapılan derinlemesine görüşmeden yararlanarak çözülmeye 

çalışılacaktır. 
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2. ARAŞTIRMANIN KURAMSAL ÇERÇEVESİ 

İnsanı, insanın davranışlarını ve çevreyle ilişkilerini bilimle anlamaya 

çalışan araştırmacılar bakış açılarına göre farklı bilim dalları ve farklı 

yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Bilginin ve bilimin aktarılması da iletenin dünya 

görüşüne, bilim teknolojisine, bilim toplama metotlarına ve ideolojisine göre 

toplumsal yapının sağladığı ve sınır dışı ettiği çerçevenin olanakları içinde 

gerçekleşmiştir. 

19. yüzyılın aydınları eski Yunan kültüründen, özellikle Platon’dan, 

feodal ortaçağdan çok etkilenmişlerdir. Toplumu yaşayan organizmalar gibi 

temel gereksinmeleri olan bir bütün olarak niteleyen bu aydınlara göre, her 

insan, gelenek görenekleri, toplum değerlerini ve kurumlarını yaşatan görevleri 

yerine getirerek toplumun yaşam gereksinimlerini sağlamak için yaratılmıştır.  

Özellikle Amerika’ da en tutucusundan en liberaline kadar birçok aydın, 

Darwin’in Hobbes’tan alarak geliştirdiği “en zinde olanın sağ kalışı” 

varsayımından da etkilenmiş ve günümüze kadar gelen egemen ideolojiyi 

oluşturmuştur
1
. 

Auguste Comte, toplumsal olguları doğal olgular gibi kesin belirleyiciliğe 

sahip olduğuna inanarak pozitivizmi ve sosyolojiyi kurmuş ve sosyoloji bilimi 

gruplar içinde yaşayan insan davranışlarını incelemek amacıyla yola çıkmıştır. 

Sosyoloji, “sosyal şartlardan doğan bütün olay ve olguların bilimi” biçiminde 

tanımlanmış
2
 ve insanların sosyal bakımdan standartlaşmış tavır ve eylemleriyle 

ilişkilendirilmiştir.  

Psikoloji ise, bireylerin kendisi ve başkalarının davranışının nedenlerini 

daha iyi anlaması için biyolojik davranışçı anlayışla kurulmuştur. Ancak sadece 

biyolojik bir varlık değil, toplumsal bir varlık da olan insan ve davranışları, 

Avrupa’da, Marks ve Freud gibi eleştirel düşünce geliştiren aydınlar tarafından 

daha farklı incelenmiştir. Marksist yönelimli eleştirel kuramlar  (ekonomi- 

politik, kültürel ve post-yapısalcı kuramlar), insanı insan olarak ele alan, insana 

ve egemen teknolojik yapıların tahrip ettiği çevreyi değiştirme amacı bulunan 

birçok çalışma yapmışlardır.  

Araştırmanın temel sorunu ve çıkış noktası, davranışçı ve biyolojik 

öğretiyle incelenen çocuk gelişiminin ve öğrenmesinin yeni iletişim 

teknolojisinin ve internet çağının yaşandığı özellikle bu son dönemde daha 

farklı incelenmesi gereğidir. Artık çocuk sadece beş duyu organının kendine 

ilettiği bilgileri yorumlayıp anlam vermemekte; kitle iletişim araçları ve 

internet ortamında edindiği milyonlarca bilgiyi de yorumlayıp anlam 

verme durumunda kalmaktadır. Çocuğun yetişkin önderliğinde algılaması 

                                                           
1 ALEMDAR, Korkmaz- ERDOĞAN, İrfan, Başlangıcından Günümüze İletişim Kuram ve 

Araştırmaları, MY Yayınları, Ankara, 1998, s.19, 22 
2 DÖNMEZER Sulhi, Sosyoloji, Beta Yayınları, İstanbul, 1990, s.2, 4 
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gereken dış dünyaya ait bilgi önyargıları çocuğa doğrudan gelip 

çarpmaktadır.   

Yaşadığımız yüzyılda internet ve sosyal medya, çocuğun gelişim ve 

öğrenmesi üzerinde oldukça etkili olan büyülü bir alandır. Bu alanı teknolojiyi 

kutsallaştırarak ele alan davranışçı Amerikan yaklaşımları, çocuğu diğer 

yetişkinler gibi düşünüp çocukların yeni öğrenmeleri üzerinde fazla şüphe 

duymazken,   eleştirel yaklaşımlar izinde yapılan çalışmalar çoktan çuvaldızı 

kendilerine batırmışlar ve iletişim teknolojisini farklı okumuşlardır.  

Bizim çalışmamızın temel yönsemesi de eleştirel kurama dayanmaktadır.  

Çalışma, çocuk gelişimini bireysel boyuta indirgeyerek inceleyen davranışçı 

yaklaşımların yerine sosyal boyutta ve geniş kapsamlı olarak inceleyen 

Vygotsky’nin görüşleri ve post modern sosyoloji akımının öncüsü 

diyebileceğimiz Zygmunt Bauman’ın görüşlerini temel almıştır. 

Bu çalışmada çocukların yeni medya ya da sosyal medya diye 

tanımlanan bu alandan nasıl etkilendiği, sosyal medyadan hayatına 

aktardığı başat anlamların ne olduğu bulunmaya çalışılacak ve sonuçta 

çocukların medyadan etkilenerek öğrendikleri yorumlanacaktır.  

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE UYGULANMASI  

Dünyaya yeni gelen çocuklar, yakın gelişim alanı ile etkileşerek 

gelişir ve öğrenirler. Yakın gelişim alan derken aklımıza sadece aile ve 

akran çevre gelmemeli,  sosyal medya da gelmelidir. Çünkü sosyal medya,  

tüm dünyayı etkileyen bir yeni iletişim teknolojisi olarak evlerde yakın 

gelişim alanı içinde bulunmakta ve sürekli tanımlama yapmakta; 

çocukların yapı iskelesi kurmasında ve bilgiyi yapılandırmasında kılavuz 

olmaktadır. İşte bu sebeple çocukların sosyal medyaya nasıl bir anlam 

atfettiğinin bulunması ve yeniden anlamlandırılması; kılavuz rolünün 

sorgulanması gerekmektedir.  

Araştırmanın amacı, çocukların karşılaştığı sosyal medyayı nasıl 

algıladığı ve yorumladığını bulup ortaya çıkarmak; tüm yaşamının mayalanma 

dönemi diyebileceğimiz çocuklukta sosyal medyanın nasıl kurgulandığını 

incelemektir. 

Araştırmanın ilk bölümünde çocukların gelişim ve öğrenmesi üzerine 

yazılan akademik çalışmalar gözden geçirilmiş ve çocukların sosyalleştikleri 

yeni ortam olan sosyal medya tanımlanmıştır. Daha sonra, çocukların yakın 

gelişim alanı içindeki sosyal medyayı içselleştirmesi, olumlu ve olumsuz 

yönleriyle ele alınmış ve sorunlar işaretlenmiştir.   

Araştırmada, sosyal medyanın yetişkin rolünü, kavramsal belirleyicilik 

özelliğini sınamak için on iki yaş grubundaki on çocuk üzerinde olay 

incelemesine gidilmiş ve sosyal medya kullanımı hakkında sorular sorulmuş; 
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derinlemesine görüşme yapılmıştır. Sosyal medyada geçen kavramlaştırmalar 

ve tanımların anlam vermede önemli olduğu tespit edilmiştir. 

3.1. Çocukların Gelişim ve Öğrenmesi 

Çocukların gelişim ve öğrenmesi üzerinde yapılmış pek çok araştırma 

bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden birisi şüphesiz ki 1970’lerde Piaget 

tarafından geliştirilen davranışçı yaklaşımın izindeki Bilişsel Gelişim 

Kuramıdır.   

Piaget’nin Bilişsel Kuramı şu varsayımları getirir: 

  Her insan- canlı dünyaya aşağıdaki yeteneklerle gelir 

 Şemalar oluşturma, özümseme, uyum sağılama, organize etme, uzlaşma 

 Bilişsel gelişim aşağıdaki öğeler yoluyla gerçekleşir 

 Deneyim, sosyal geçiş, olgunlaşma, dengeleme 

 Biliş, düşünme,  öğrenme, ve hatırlama süreçlerine denir. Bilişsel 

gelişim yaşla birlikte bu süreçlerde olan değişimlerdir ve bu değişimler 

aşağıdaki sıralanmada gerçekleşir: 

o Duyusal motor dönem (0-2 yaş arası) , 

o İşlem öncesi dönem (2-7 yaş arası),  

o Somut işlemsel dönem (7-11 yaş arası), 

o Soyut işlemsel dönem (11 yaş ve üstü)
3
 

Piaget çocuğu, dünyayı anlamak için deneyler yapan bir bilim adamı gibi 

görmek gerektiğine inanmıştır. O’na göre doğumdan itibaren dünyayı anlama 

ve keşfetme süreci başlar ve yaşam boyu devam eder. Piaget çocuğun dış 

dünyaya ilişkin uyarıcıları zihinde nasıl organize ettiğini gösteren bilgi 

yapılarına şema demiş ve şemaların yeni bilgiyi anlamlandırma, dönüştürme ve 

yerleştirme kılavuzu olduğundan bahsetmiştir. İlk yaşantılar ile edinilen bu 

kalıpların, yapıların, sonraki yaşantıları yerleştireceği bir çerçeve sağladığını 

düşünmüş; çocuk için yeni olan ve var olan şemalara uymayan davranışlar için 

yeni şemalar kurulduğundan bahsetmiştir.  

Vygotsky ise gelişim ve öğrenmenin sosyalleşmeye doğru giden sıralı bir 

süreç olmadığını açıklar. Sosyal Gelişim Kuramı ve çocuklarda dil gelişimini 

anlattığı "Düşünce ve Dil" adlı eseri çok önemli konuları tartışmaya açar.  

Vygotsky’nin Sosyal Gelişim Kuramı şu yargıları kabullenir: 

                                                           
3 YEŞİLYAPRAK, Binnur, Eğitim Psikolojisi, Pegem Akademi yayıncılık, Ankara, 2014, s.85 
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1.Çocukların kazandıkları kavramların, fikirlerin, olguların, becerilerin 

kaynağı sosyal çevredir.  Bilişsel gelişimin kaynağı insanlar ve kültür 

arasındaki etkileşimdir. 

2. Tüm kişisel psikolojik süreçler, insanlar arasında, çoğu zaman çocuk 

ve yetişkinler arasında paylaşılan sosyal süreçlerle başlar. Bunun en açık örneği 

dildir. Sosyal çevremiz bizi belli bir kategoriye yerleştirir. Zeki, uzun, kısa, 

zengin, vb. 

3. Çocuğun bilişsel gelişimini etkilemede yetişkinin rolü büyüktür. 

Yetişkinin çocuğun bilgiyi içselleştirmesine, bilgiyi kazanabilmesine yardım 

için bağımsız olarak çocuğun kendi kendine sağlayacağı ve bir yetişkinin 

rehberliğinde sağlayıcı potansiyel gelişim düzeyi iyi belirlenmelidir. Yetişkinin 

rehberliği çocuğun bilişsel gelişimini hızlandırır. 

4. İçselleştirme ve yakın gelişim alanı üst düzey zihinsel işlemlerin 

oluşturulmasında içsel ve sembolik bir süreç oluşturur. İçselleştirme, kişiler 

arası etkinliğin kişi içine dönüştürülmesi, içsel konuşmadır.   

Vygotsky, düşünme ve konuşma arasındaki ilişki tartışmalı olarak dursa 

da, içinden konuşmanın nasıl olması gerektiğine bakılması gerektiğine inanır. 

Bu süreçte içinden konuşmanın düşünceden bağımsız bir şey, kendine özgü bir 

hal olduğuna karar verir
4
. 

Henüz tam olgunlaşmamış ancak olgunlaşma sürecinde olan bilişsel 

işlemler yakın gelişim alanı olarak adlandırılır. Yakın gelişim alanında çocuğun 

bağımsız olarak problem çözmesi gerçek gelişim düzeyini, bir yetişkinin 

rehberliği ya da işlemi yapabilen akranlarıyla işbirliği beklenen olası gelişimi 

anlatır. İkisi arasındaki fark çocuğun gelişmeye açık alanıdır. İşte iyi bir 

öğretim de çocuğun gelişmeye açık alanını iyi kullanmalıdır.   

O’na göre çocuklar, yetişkinlerle ya da diğer çocuklarla işbirliği içinde 

birlikte çalıştıklarında bilişsel gelişimleri desteklenir. Yani yetişkin ve özellikle 

akran kılavuzluğu çocuğun bilgiyi içselleştirmesine yardım eder. Yetişkinler, 

öğretme durumlarında, çocukların düşünme ve problem çözme etkinliklerini 

kontrol ederek, yönlendirerek onların öğrendiklerini “içselleştirmesini 

sağlamalı”, çocukların bağımsız düşünürler ve problem çözerler haline 

gelmesini desteklemelidir
5
. 

Vygotsky’e göre, okullar, öğretmenler, çocukları çalışmalarında aşırı 

derecede bağımsız bırakmamalıdır. Aşırı bağımsızlık bilişsel gelişimi 

yavaşlatır. Gelişimin tam olarak sağlanabilmesi için, çocuğun sistematik olarak 

daha karmaşık durumlara yönlendirilmesi gerekmektedir. Bilgili kişinin 

çocuğun tırmanması için bir bilişsel yapı sağlaması, yapı iskelesi kurması, 

                                                           
4 YILMAZ, Sıdıka, Homo Sermo Onis: İfade Eden İnsan, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2010, s.83 
5  YEŞİLYAPRAK, Binnur, a.g.e., s. 370 
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kişiler arası sosyal etkileşim kurma yoluyla sosyal bilginin bireysel bilgi 

haline gelmesini sağlar. 

Vygotsky’e göre çocuklar çevresindeki kişilerden ve onların sosyal 

dünyalarından öğrenmeye başlamaktadırlar. Çocukların kazandıkları 

kavramların, fikirlerin, olguların, becerilerin, tutumların kaynağı sosyal 

çevreleridir. Çocuğun içinde yaşadığı çevre, kültür, ona sağlanan uyarıcıların 

türünü ve niteliğini belirler. O halde, bilişsel gelişimin kaynağı, kişisel 

psikolojik süreçlerden önce, insanlar ve kültür arasındaki etkileşimdir
6
.    

Vygotsky, aklî süreçlerin sosyal kaynaklarına değinmiştir. Bu da çok 

önemli bir konudur. Bireylerin aklının içinde yetiştiği toplumda, sosyal kültürel 

süreçlerle şekillendiğini, akıl yürütmenin kültürel- tarihi yönü olduğunu, aklın 

sadece kişinin kendi içinden kaynaklanmadığını savunmuştur. 

Vygotsky’e göre iki yaşına kadar çocuğun bilişsel gelişimine doğal çizgi 

hakimdir ama daha sonra bu çizgi yerini kültürel çizgiye bırakır. Çocuk zihni 

sadece kendi keşiflerinin sonucu değildir, çevreden edindiği bilgi ve kavramsal 

aletler, zihinsel gelişmesine büyük kolaylıklar sağlar. Kişinin gelşişiminin bağlı 

olduğu sosyal ve kültürel doku önemlidir. Yüksek psikolojik işlemler, biyolojik 

fert, kültürel aktarma araçları, kişinin içinde yaşadığı, kültürel olarak 

yapılanmış sosyal ve fiziki çevrenin etkileri sayesinde olur
7
 

Post yapısalcıların önde gelen yazarlarından Zygmunt Bauman’ın 

görüşleri de Vygotsky’nin açtığı yolda ilerler ve gelişir. Bauman  “Sosyolojik 

Düşünmek” adlı kitabında çocukların öğrenme sürecini şöyle aktarır:  

Bir çocuk, doğduğu andan itibaren içinde yer aldığı gruplar bir yandan 

onun özgür olmasını sağlarken öte yandan özgür olmanın sınırlarını da çizerek 

onu kısıtlar. Çocuk amaçlarını, amaçlara ulaşmak için kullanacağı araçları, ilgili 

ve ilgisiz şeyler arasında ayrım yapmayı ve dünyanın haritasını gruptan öğrenir. 

Çocuk sosyal baskıları içselleştirme yoluyla bir grup içinde yaşamaya ve 

davranmaya uygun hale getirdiği oranda sosyalleşmiş yani toplum içinde 

yaşamaya muktedir bir varlığa dönüşmüş olur
8
.  

 Bourdieu’nun habitus kavramı da Vygotsky’nin sosyal gelişim kuramını 

destekler niteliktedir. Bourdieu’ya göre, erken çocukluk döneminde belirlenen 

habitus, okul ve iş ortamında oluşan değişimlerin yönünü de belirler. Çocuk tüm 

sosyal etkileşimlerinden bir itici güç alarak, değişen sosyal etkileşimlerini 

anlamlandırarak yaşamını sürdürür.  

                                                           
6 SENEMOĞLU, Nuray, Gelişim, Öğrenme ve Öğretme, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 

2012, s. 54 
7 ERGÜN, Mustafa- ÖZSÜER, “Suphi, Vygotsky’nin Yeniden Değerlendirilmesi”, AKÜ 

Sosyal Bilimler Dergisi, 8/2, s.271 
8 Zygmunt BAUMAN,  Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012, s. 51-56 
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Habitus,  ne tam anlamıyla bireyseldir; ne davranışları tek başına belirler. 

Yapılandırıcı bir mekanizmadır. Çok çeşitli durumlarla başa çıkmayı sağlayan 

bir strateji üretme ilkesidir. Toplumdaki bireylerin akılcı olmadan, belli bir 

dönemde, toplumsal deneyimlerle gelişen, değişen bir yatkınlıklar bütünüdür
9
. 

3.2. Sosyal Medya ve Getirdiği Anlamlar: 

Nedir sosyal medya? Vikipedi’nin verdiği cevap şudur: Web 2.0'ın 

kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift 

taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. 

Ayrıca sosyal medya; kişilerin  internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar 

ve paylaşımların bütünüdür.  

İnsanların birbiriyle içerik ve bilgi paylaşımını sağlayan internet siteleri 

ve uygulamalarının dijital dünyada bir değere dönüşmesi ve amatör içerikli 

kullanılmasıdır. Zaman ve mekân sınırlaması olmadan gönderici ve alıcının 

eşzamanlı yazışabildiği bir yapıya sahiptir. Bu yapı 1970’li yıllardan sonra hız 

kazanan teknolojik gelişmelerin iletişim ve bilgisayar teknolojisi ile 

buluşmasının ve küreselleşme sürecinin de etkisiyle oluşmuştur.   

1970 ve 1980’li yıllarda üretimin bilgi üretimi şeklinde olması, bilgi 

teknolojileriyle (bilgisayarlar ile) gerçekleştirilmesi, insanların ilgisini 

makinelerden bilgiye yöneltmiştir. Bilginin değerlenmesi, ana sermaye olması 

bilgiyi işleyen bilgi teknolojilerinin[maddi araçların (telefon, radyo, televizyon, 

bilgisayar) ve kavramsal araçların tamamı] yayılmasıyla gerçekleşmiştir.  

 İnternetin küreselleştirici bir etkiye sahip olması ve bilgisayar, cep 

telefonu gibi yeni iletişim teknolojileriyle birleşmesinin neticesinde Facebook, 

Twitter, YouTube ve daha nice sosyal paylaşım siteleri doğmuştur. Kelimeler, 

görseller ve ses dosyalarının, insanların hayat hikâyelerinin ve tecrübelerinin 

paylaşıldığı, mobil tabanlı paylaşım, yeni bir sosyal iletişim şekli olarak 

karşımızdadır.  

 Yeni iletişim teknolojileri insanlara, sosyal medya denen, düşüncelerini 

ve eserlerini paylaşacakları, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu yeni bir mecra, 

ortam sunmuştur. İletişim beden dili, sözlü ve yazılı iletişim türleriyle 

görülmekteyken kitle iletişimi bu yaygın kodları kullanarak milyonlarca insanı 

etkileyecek yeni bir iletişim şekli ortaya çıkarmıştı. Günümüzde kitle iletişim 

kanallarına eklemlenen dijital medya ise, etkisi daha da büyüleyici, bağımlılık 

yapıcı bir iletişim şekli olmuştur ki birçok kişiyi sosyal medyaya bağlandığı 

bilgisayarın, tabletin, cep telefonunun başına oturtmuştur.  

                                                           
9 BOURDIEU, Pierre - WACQUANT, Loic J.D. ,Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar 

(Çev. ÖKTEN, Nazlı), İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s. 121- 123 
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Yeni iletişim teknolojilerini ve gelinen noktayı özellikle Amerika’da 

hâkim olan liberal çoğulcu yaklaşımlar,  Innis ve McLuhan’ın teknolojik 

belirleyicilik yaklaşımları, Katz, Blumler ve Gurevitch’in kullanışlar ve 

doyumlar yaklaşımları ile ele almış ve izleyici ve takipçilerin aktifliğini 

savunmuştur.  

Daha çok Avrupa’da yayılan Marksist yönelimli araştırmalar ise 

teknolojinin sunumunu eleştirmiş; iletilerin ideolojik niteliği üzerinde 

durmuştur. Murdock ve Golding, mülkiyet ilişkileri ve denetim alanı üzerinde 

dururken, Schiller ve Mattelart’lar teknoloji, örgüt transferi ve emperyalizmini 

inceleyerek iletişimin tek yönlü aktığını ve kültür emperyalizmi tezini 

araştırmalarıyla güçlendirmişlerdir. 

Günümüzde içinde bulunduğumuz sürecin post- endüstriyel, post- 

yapısalcı, post-emperyalist, post- modernist dönem olarak nitelendirildiğinden 

de bahsetmeliyiz. Bu yaklaşımların hepsi yeni ve farklı bir döneme gelindiğini 

ifade eder.  

Artık bir yanda ideolojinin ve sınıfın ortadan kalktığı söylenmekte, post- 

endüstri toplumuna ulaşıldığı ve modern teknolojilerle karşılıklı bağımlılığın, 

toplumsal rızanın üretildiği dillendirilmekte; bir yanda medyanın propagandacı 

özelliği, izleyicinin güçsüzlüğü tartışılmaktadır. Bir yanda ise Foucault ve 

benzerlerinin iktidarın ve ideolojinin her yerdeliği ve her yerde aranması 

gerektiğini savunan metin ve semiyotik anlam çalışmaları görülmektedir. 

Kültürel çalışmalar yapan iletişimcilerden Postman gibi bazı 

araştırmacılar yeni medyanın baştan suçlanmaması; kullanım amacına, anına, 

bağlı olarak rızanın üretilmesinin söz konusu olduğunu, yine de izleyici aktifliği 

ile farklı okumaların mümkün olacağı düşüncesini paylaşır. Postman, kullanım 

anı hakkında ne iyimserdir;  ne de kötümser. Getiri ve götürülerin zaman içinde 

kurulduğunu; çağın, ülkenin, zamanın dili ve söylemi olduğunu dile getirir.   

Neil Postman iletişim araçlarının hakikati yorumlayan kültür önyargıları 

ürettiğinden ve değiştirdiğinden bahseder. O’na göre araç, zihinlerimizi 

düzenleyip dünyaya ilişkin deneyimimizi bütünleştirmeye yöneldiğinden bir 

aracın bağlamı yeni ve beklenmedik bağlamlara taşıma gücü vardır.  (Örneğin 

dindarlık, fazilet, güzellik kavramlarına ait fikirleri tanımlama ve düzenleme 

biçimlerimiz sosyal medyadan televizyona, gazete ve radyodan ev ve sokak 

yaşamımıza kadar hepsini etkiler). Postman teknolojik araçlarla tanımlanan yeni 

gerçekliklerle ilgili görüşlerini üç başlık altında inceler. Bunlar şunlardır: 

 Yeni bir araç söylem yapısını da değiştirmektedir. Yeni bir araç, söylem 

yapısını, aklın kullanışının bazı yollarını cesaretlendirerek, belli zekâ ve bilgelik 

tanımlarını öne çıkararak ve belli türde bir içerik talep ederek değiştirir. 

 Bazı eski iletişim araçları bizzat ayakta tuttukları kurumlar ve bilme 

alışkanlıklarıyla birlikte yok olurken, daima geçerli kalan başka konuşma 
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biçimlerimiz olacaktır. Sembolik ortamdaki değişiklikler doğal ortamdaki 

değişikliklere benzerler; ilk önce tedrici bir süreci yansıtan ve katkı niteliğinde 

oluşan değişiklikler, daha sonra topluca, fizikçilerin dediği gibi kritik bir 

büyüklüğe ulaşır.  Ama zehirli bir nehirde yaşayan balık ve kayıkçı gibi, bizim 

içimizde de duyguları ağırlıkla daha eski ve daha berrak suların etkisiyle 

biçimlenen insanlara-az da olsa- hâlâ rastlanabilir.  

 Kamusal söylem ve iletişim kirlenmektedir. Medyadaki değişim bazen 

yok ettiğinden fazla şey oluşturur; bazen de tam tersi olur. Matbaanın icadı da 

pragmatik bir örnektir. Tipografi, bilime zemin hazırlamış ama dinsel 

duyarlılığı basit itikatlar düzeyine indirmiştir mesela
10

. 

İngiltere’de Kültürel çalışmalar yürüten Stuart Hall, medya 

kullanıcılarının medya metinlerini üç farklı okuma biçimiyle okuyabileceğini 

aktarır. Bunlar şunlardır: 1.Hâkim okuma; 2.Muhalif okuma; 3.Müzakereli 

okuma 

Dil ve anlam arasındaki ilişkinin yorumla kazanılması, anlam 

vermelerin hep farklılaşması elbette ki insanların sosyal medyayı farklı 

okuması ve anlam vermesini getirmektedir. Peki ya çocukların? Henüz 

kimlik oluşumu gerçekleşmemiş, öz bilinci oluşmamış çocukların kendine 

ait anlam vermesi ve direnmesi mümkün mü?  

3.3. Sosyal Medya ve Çocuk 

Türkiye İstatistik Kurumu  (TUİK)’un son üç aylık verilerine göre 

Türkiye’de 350000 çocuk dünyanın en yaygın sosyal paylaşım ağı olan 

Facebook üyesidir
11

. Çocukların yaşını büyülterek üye olduğunu da düşünürsek 

gerçek sonucun daha çok üye içerdiği zihnimizde canlanır. Yine RTÜK’ün 

Türkiye genelinde 26 il ve ilçede, 6-18 yaş grubundaki çocuklarla yaptığı 

“Türkiye’de çocukların medya kullanma alışkanlıkları” araştırmasına göre 

çocuklar, cep telefonuna günde ortalama 2 saat 39 dk., televizyona 1 saat 55 

dk., internete 1 saat 48 dk., bilgisayar/tablete  (internet dışında) 1 saat 34 dk., 

kitap, gazete, dergi  (ders kitabı dışında) okumaya 1 saat 32 dk., radyo 

dinlemeye 58 dakika zaman ayırıyorlar
12

.  

RTÜK’ün 14-15 Kasım 2013 tarihinde düzenlediği 1. Sosyal Medya ve 

Çocuk Kongresi’nde, Türk ve yabancı bilim insanlarının sunduğu bildiriler 

geniş perspektifte değerlendirildiğinde, dijital medyanın eğitim amaçlı 

kullanılabileceği ancak bazı kıstasların yerine getirilmesinin zorunlu olduğu 

göze çarpmaktadır.  

                                                           
10 POSTMAN, Neil, Televizyon: Öldüren Eğlence (Gösteri Çağında Kamusal Söylem), 

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1985, s:36-39 
11 http://www.on5yirmi5.com/haber/aile/iliskiler/27716/350-bin-cocuk-facebook-kullanicisi.html 
12 http://www.cocukvemedyahareketi.org/Files/pdf/duyurular/Basin_Bulteni-RTUK.pdf 
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Bahsedilen kongrede Paul Mıhaılıdıs ve Megan Fromm “Kürasyonun 

Derinleştirilmesi: Medya okuryazarlığı eğitiminde dijital yetkinlikler 

geliştirilmesi” başlıklı bildirilerinde, Bergdoll’un yaklaşımından yararlanarak 

kürasyon

 tekniğiyle sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanılabileceğini 

duyurmuştur
13

.  

Dijital çağ kürasyonu heyecan verici ve sonsuz bir alıştırmaya 

dönüştürmektedir. Sosyal medyadaki veri bolluğu kullanıcıların her birinin 

gazetecilik yapmasını gerektirmektedir. Bilgisayar ortamında içeriğin 

toplanması, sunulması ve biçimsel teşhirini sıradan vatandaşların eline verme 

elbette ki büyük bir güç. Herkesin gazeteci gibi bilgiyi alması, işlemesi, 

dağıtması vatandaş gazetecilik terimi ile de ifade edilmekte. Ama bu gücün 

kontrolünün çocukta olması acaba kaygı verici değil midir?  

Çocuk ona ulaşan birtakım bilgileri içselleştirerek yorumlama 

yapmaktadır. Geleneksel medyada gazetecilerin yaptığı bilgileri seçme, 

sorgulama, değerlendirme ve çözümleme herkesin yapacağı bir iş gibi 

sosyal medya kullanıcılarının tümüne açılırken yetişkin yönlendirmesi 

olmadan çocukların sayısız veriyle yüz yüze kalması da söz konusu 

olmaktadır.   

Çocuklar sosyal paylaşım sitelerine hem bilgisayarlarla (masaüstü, 

dizüstü, tablet seçenekleriyle) hem de akıllı telefonlarla her an giriş çıkış 

yapabilmekte; her konuda parçalanmış milyonlarca bilgi, resim, video gibi 

içeriklerle karşılaşabilmektedir. Aslında gerçeklik parçalanarak gerçeklikten 

çıkmakta ve sosyal ortamda oluşan bir fenomene dönüşmektedir. Gerçek 

hayatta edindiklerini sanal ortama taşımakta; sanal ortama edindiklerini gerçek 

yaşama taşımaktadır. Gerçek ve sanal yaşam arasında sürekli gelip gitmektedir.  

Acaba sanal yaşamdaki sosyallik mi gerçektir, yoksa gündelik yaşamdaki 

sosyallik mi?  

Baudliard’a göre kendilerini Facebook’ta istedikleri gibi tanımlama 

olanağına sahip olan kişiler, kişiliklerini bu ortamda yeniden 

yapılandırmaktadır. Bu kişiliklerini gerçekmişçesine, gerçekliğini sorgulamadan 

yaşamaktadırlar.  Kişiler artık gerçek alanda karakter sahibi olmalarının 

yanında, sanal alanda da farklı bir karaktere bürünebilmektedir. Oluşturulan bu 

yeni karakterler aslında gerçek hayatta kişilerin kendilerini arzuladıkları şekilde 

konumlandırma çabası olarak karşımıza çıkmaktadır.  

                                                           
 “Kürasyon” kavramını, bilginin dikkatli seçimi ve dolaşımı olarak tanımlayabiliriz. Kürasyon, 

dijital kültürde tüketicilerin, dijital medyada en iyi ya da en ilgili içeriği tarayarak, kendi kişisel 

ve sosyal kullanımlarına yönelik olarak toplamalarıdır. İddialar ve iç görüler, kelimeler yerine 

nesneler ve görüntülerle yapıldığından ve aynı zamanda işbirliği, tasarımdan kuruluma uzanan 

sürecin doğal bir parçası olduğundan kürasyona bilginin dikkatli seçimi ve dolaşımı diyebiliriz. 
13 MIHAILIDIS, Paul –FROMM, Megan, “Kürasyonun Derinleştirilmesi: Medya 

Okuryazarlığı Eğitiminde Dijital Yetkinlikler Geliştirilmesi”, (aktaran) 

http://www.cocukvemedyahareketi.org/Files/pdf/duyurular/Basin_Bulteni-RTUK.pdf 
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Sanal ortamda oluşturulan kurgusal kimlikler ve dolayısıyla gerçeklikler, 

gerçek hayatta kişilerin toplumsallık içinde konumlandırılmasına etki edecek 

unsurlar nezdinde oluşturulmaktadır. Örneğin gerçek hayatta hayvan hakları 

olmayan bir kişi, sosyal medya ortamında diğer kullanıcıların bu konuyla ilgili 

paylaşımlarından etkilenerek (güdümlenerek) paylaşımlar yapabilmektedir
14

. Bu 

durum da kişinin gerçek hayattaki kimliğinden farklılaşarak, yeni bir sosyal 

medya kimliği oluşturulduğunun göstergesidir. Sonuçta “bir kopya (sanal 

kimlik), her ikisini (sanal ve gerçek kimlik) de yapaylaştırmaya yetmiştir 

Yetişkinlerde görülen sanal ve gerçek yaşam arasında sürekli gelip gitme 

özellikle kimlik gelişimini tamamlamamış; kendine ait dünya görüşü 

kurulmamış olan çocuklarda daha çok düşünmeyi gerektirmektedir. 

3.4. Uygulamanın Gerçekleştirilmesi: “Sosyal Medya Gelişim ve 

Öğrenmenizi Destekleyen Bir Yetişkin Mi”? 

Dünyaya yeni gelen çocuklar, yakın gelişim alanı ile etkileşerek gelişir ve 

öğrenirler. Yakın gelişim alanı, aile, akran ve günümüzde artık sosyal medyayı 

kapsamaktadır. Sosyal medya, tüm dünyayı etkileyen bir yeni iletişim 

teknolojisi olarak evlerde yakın gelişim alanı içinde bulunmaktadır. Çocuk 

henüz bebekken henüz anlam veremese de anne, baba ve yakın çevresinin 

sosyal medyaya olan ilgisini kültürel ekinine katmaktadır. Yetişkinler, çocuğun 

öğrendiğini bilmeden çocuk bilgisayar ve sosyal medya kullanımı ile ilgili 

bilgileri almakta ve yapı iskelesi kurmaktadır.  

Türkiye’de, sadece Facebook’un aylık ziyaretçi sayısı 16 milyondur. 

Ülkemiz, Facebook sosyal ağını kullanmada Amerika, İngiltere, Endonezya, 

İtalya, Hindistan ve Fransa’dan sonra sekizinci sıradadır
15

. Hal böyleyken 

yetişkinlerin de çocuklarla etkileşerek sosyal medya kullanımını özendirdiği 

ortadadır. 

Görüşlerini paylaştığımız Vygotsky’e göre çocuğun bilişsel gelişimini 

etkilemede yetişkin rolünün önemi çok büyüktür. Çocuk yakın gelişim 

alanındaki bir problemi çözmek için akran ya da yetişkin yardımına başvurur; 

akran ya da yetişkin yardımıyla yapılan çözümlemeler, işlemler belli bir süre 

sonra içselleştirilir ve çocuğun gelişim kapasitesi gelişir
16

.  

Araştırmanın ön kabulleri şunlardır: Günümüzde sosyal medya çocuğun 

çokça başvurduğu, yardım aldığı, çözümlemelerini üstlendiği bir yetişkin 

rolündedir. Çocuk sanal ortamda edindiği milyonlarca bilgi arasından zorlu 

seçimini yaparken başat olan anlamları, en sık tekrar edilen anlamları 

içselleştirir. Üstelik ticari kapitalizm amacına hizmet eden anlamları kullanmayı 

                                                           
14 Baudliard’tan aktaran  

www.kulturmafyasi.com/2012/01/29sanal-ve-gercek-yasam-ayriminda-kurgusal-kisilikler/  
15 http://blog.beycon.net/turkiye-facebook-kullaniminda-dunyada-kacinci-sirada/ 
16 YEŞİLYAPRAK, Binnur, a.g.e., s. 368 

http://www.kulturmafyasi.com/2012/01/29sanal-ve-gercek-yasam-ayriminda-kurgusal-kisilikler/
http://blog.beycon.net/turkiye-facebook-kullaniminda-dunyada-kacinci-sirada/
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tercih eder. Çünkü sosyal medyanın eğitici rolü olsa da eğitme amacı yoktur; 

ticari kapitalizmin, küreselleşme ideolojisinin anlamları hâkimdir. Çocuğun 

hem kimlik gelişimi, hem de ahlâk gelişimi zorlaşır. Tüm bilgiler içinden 

çocuğun gelişimini destekleyecek olanlarını yine aile, öğretmen gibi 

yetişkinlerin seçmesi, bilişsel yapı iskelesi kurması gerekir ki çocuk bilgi 

kirliliğinden ve karmaşasından yorulmasın; doğru olan bilgiye yönelsin. 

Çocuğun kendi başına doğru bilgi seçmesi ve bireysel bilgi haline getirmesi çok 

zordur. 

Bu araştırmanın sorun olarak gördüğü ve çözmeye çalıştıklarını bir kez 

daha yineleyelim: 

 ---Sosyal medya kavramları tanımlayan, yerleştiren, çocukların 

gelişimine yardımcı olabilecek bir yetişkin mi yoksa çocuğu kendi haline 

bırakma yöntemi mi?  

 --Sosyal medya ile etkileşerek değişen çocukların anlam veremediği 

bilgi metaforları, iç konuşmada kalan birçok bilgi kırıntısı da mevcuttur. 

Çocuğun dille dolayımlayıp anlatmadığı bu bilgi yanılsamaları çocukların 

gelişim ve öğrenmesini nasıl etkilemektedir?  

 --Çocuklar sosyal medyada eğlenirken neleri öğrenmektedir? Çocuğun 

sosyal medyada maruz kaldığı gerçekimsi öyküler, çocuğun anlam vermesini 

nasıl etkilemektedir?  

Yaşları 12 dolayında olan on bir çocukla, 28 Mayıs 2014 tarihinde 

derinlemesine görüşme yaparak araştırma boyunca çözmeye çalıştığımız bu 

soruların yanıtlarını bulmaya çalıştık. Araştırmada görüşlerinden yararlanmayı 

düşündüğümüz çocukların on iki yaş grubundan seçilmesinin sebebi,  

çocukların bu yaşta kendini rahatlıkla ifade edebilmesi nedeniyledir. 

Araştırmada yer alan çocuklar orta gelir düzeyinde ailelere sahip olup, Manisa- 

Akhisar ilçesinde bulunan bir İlköğretim Okulu’na öğrenim görmektedir.  

Araştırmacı: Çocuklar öncelikle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür 

ederim. Görüşlerinizi, duyulması endişesi taşımadan rahatlıkla söyleyebilirsiniz. 

Konumuz sizin hayatı yorumlamanızda, değerlendirmenizde sosyal medyanın 

önemli olup olmadığıyla ilgili. Önce kimden başlayayım?  

Mert (12 yaşında): Benden başlayabilirsiniz. 

Araştırmacı: kaç yaşından beri sosyal medya kullanıcısısın ve hangi 

sosyal ağı kullanıyorsun? 

Mert: Ben beş yaşındayken babam açtı. O zaman daha anasınıfına bile 

gitmiyordum. Babam Facebook’ta “Farmville” oynarken ben de oynamak 

istediğim için açtı. Şu anda Facebook, Twitter, Instagram, hepsini 

kullanıyorum. 
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Araştırmacı: Peki günde kaç saatini bunlarla geçiriyorsun? 

Mert: Daha küçükken Facebook’ta “Farmville”, “Fishville” oynuyordum. 

Her gün altı yedi saat başındaydım bilgisayarın. Ama şimdi oyundan sıkıldım. 

Hafta sonu iki üç saat, hafta içi de toplasan bir ya da iki saat kullanıyorum. 

Araştırmacı: İnternete kolay girebileceğin akıllı telefonun var mı? 

Mert: Evet, var. En çok telefondan paylaşıyorum zaten. 

Araştırmacı: Peki oyun oynamaya sokağa çıkıyor musun?  

Mert: Evet, ben çok çıkıyorum. 

Araştırmacı: Peki çıktığında telefondan internete bağlanıp yazışıyor 

musun? 

Mert: Mutlaka. 

Berkay (12 yaşında): Benim de Facebook hesabım var. Yedi yaşında üye 

oldum. Ağabeyim üyeydi. Sürekli “Farmville” oynuyordu. Ben de oynamak 

istedim. Ama şimdi çok girmiyorum. 

Araştırmacı: Peki sizce sosyal medya bilgi verici bir araç mı? Yetişkin 

yardımı gibi yardım alabiliyor musunuz? 

Merve (12 yaşında): Ben ilk önce boş zaman geçirmek için giriyordum 

ama sonra bağımlılık yaptığını fark ettim. Şimdi daha az giriyorum. Bence asla 

yetişkin olamaz. Yetişkinler bağımlık yapmaz! 

Beyza (8 yaşında; Merve’nin kardeşi): Ben en çok müzik açıp oyunlar 

oynuyorum. Ablam varsa iki kişilik ablam yoksa tek kişilik oyunlar oynuyorum 

internetten. Televizyon dizilerinin tekrarını izliyorum 

Araştırmacı: Peki Facebook ya da Twitter hesabın var mı? 

Beyza: Benim hesabım yok ama halama açtığımız hesabı ben 

kullanıyorum zaten. 

Araştırmacı: Peki Facebook’ta bir şeyleri paylaşıyor ya da beğeniyor 

musun? 

Beyza: Evet. Dizi müzikleri, dizide sevdiğim sahneleri paylaşıyorum. 

Daha çok beğeni yapıyorum. 

Oğuz (14 yaşında; Berkay’ın ağabeyi): Ben sekiz yaşında oyun oynamak 

için açmıştım. Şimdi en çok Vine (Twitter’ın görüntülü uygulaması)’a 

giriyorum. 

Araştırmacı: Peki sosyal Facebook, Twitter gibi ağlardan hesabı hiç 

olmayan yok mu? 

Sessizlik.  
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Mert: Herkesin var. Olmayan yok. 

Batın (12 yaşında): Ben hepsini kullanıyorum. Facebook, Twitter, 

Instagram, Vine hepsini kullanıyorum. Ama en çok video çekip paylaşıyorum 

ya da video indirip izliyorum. 

Furkan (12 yaşında) Benim Facebook hesabımı babam, ben beş 

yaşındayken açtı. Babamın, ablamların, herkesin vardı. Ben bazen üç dört 

saatimi geçiriyorum Facebook’ta. Bazen de hiç girmiyorum. Ama yine de 

arkadaşlarla tüm konuştuklarımız internette gördüklerimiz, duyduklarımızla 

ilgili zaten.   

Hamza (12 yaşında): Ben yeni üye oldum. Henüz daha bu sene. 

Araştırmacı: Neden peki? 

Hamza: Herkes bana ezik diyordu. Evde bilgisayar olmadığından 

istemedim. Telefonum vardı ama bu sene artık ben de açtım. 

Araştırmacı: Peki Facebook’u en çok hangi amaçla kullanıyorsun? 

Hamza: Oyun oynamak için. 

Gülnur (12 yaşında):Ben sekiz yaşındayken ablalarım açtı. Onlarınkinden 

girmeyim diye bana da açtılar. Ben de en çok telefondan giriyorum internete.  

Eda Nur (12 yaşında): Benim Facebook hesabımı ben dokuz yaşındayken 

açtı babam. Arkadaşları görerek ben de üye olmak istedim. 

Aslı (12 yaşında): Ben de ikinci sınıftayken açtım. Facebook’a sık sık 

girip oyun oynuyorum. Ama benim küçük kardeşim de telefondan benim 

hesabıma girip oyun oynuyor. Hatta benden daha iyi oynuyor. 

Araştırmacı: Peki çocuklar; sosyal medyada en çok ne yapmaktan 

hoşlanıyorsunuz? Bir de sosyal medyaya telefonla mı yoksa bilgisayarla mı 

bağlanıyorsunuz? 

Mert: Vine’a girmekten hşlanıyorum. Eskiden bilgisayar başından 

bağlanıyordum ama şimdi telefonla bağlanıyorum.  

Batın: Ben de Vine’a girmekten. Ya da tweet atmaktan. Bize ait 

bilgisayar olmadığından ya da büyükler bilgisayar başında olduğundan 

genellikle hepimiz telefondan internete bağlanıyoruz.     

Araştırmacı: Çocuklar, şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 
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4.  DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Bu bölümde Vygotsky’nin ve eleştirel perspektifte iletişim çalışmaları 

yapan araştırmacıların görüşleriyle, çocuklarla yapılan derinlemesine görüşme 

arasında ilişki kurularak bazı saptamalara gidilmeye çalışılacaktır. Araştırma şu 

başlıklarda değerlendirilmiştir: 

1. Küreselleşmenin, dijital medya araçlarının tanımları ile büyüyen 

çocuklar, günümüzün kültürel havasını soluyarak yaşamakta ve kimlik 

kazanmaktadır. Çocukların hakikati, gerçeği anlamlandırırken sosyal medyada 

geçerli olan, söylem içinde dille kurulan ideolojiyle de karşılaşmaktadır.  

Aileden okula, din kurumlarından medyaya, tüm toplumsal kurumlar 

ideolojinin taşıyıcılarıdır
17

.  Sosyal medyada kurgulanan dille talebin gelişmesi 

akla yakın kullanılmakta ve çocuk henüz özü kavrayamadan biçim tarafından 

ele geçirilmektedir. Curran’a göre, belli vücutların, davranışların, söylemlerin, 

isteklerin bireyleri oluşturması, güç/ iktidarın en önemli sonucudur
18

.  

Bayraklar, amblemler, semboller, ürünler, seçkinlerin ve ünlülerin tüm 

yaşamı belli ideolojik amaçlar ve çıkarlar için sergilenmekte; öz yerine biçimi 

ön plana çıkaran imaj yönetme teknikleri ön plana çıkmakta ve çocuklar kendi 

yaşamlarını bu ideoloji oyunlarıyla algılamaktadır.   

Diğer yandan özellikle bireylerin mahremiyet alanı dışında kalan kamuya 

-burada sosyal medya- ait ya da bireylerin çeşitli gerekçelerle oluşturdukları 

kurum ve kuruluşlarda sergileyecekleri davranış örüntülerini belirleyen, 

sınırlayan veya pekiştiren boyutu ile kamusal bilincin oluşumuna katkıda 

bulunurlar(Bkz. Tuncay, 2002, S.159). Oysa Sosyal medya denen bu yeni 

gösteri alanı henüz muhalif okuma yapacak donanıma sahip olmayan 

çocukları büyüklerden daha fazla etkilemekte ve ideolojik mesajlar 

çocuklar tarafından kolaylıkla içselleştirilmektedir.  

Bu ve benzeri nedenlerle sosyalleşme süreci içinde bulunan çocuklar 

algısal yetilerini somut bilimsel verilere dayandırabilmeleri için, sosyalleşme 

sürecinin tamamlandığı davranış kalıplarını düzenli ve düzeyli bir eğitim ile 

elde edene kadar geçebilecek sürecin öncelenmesini herhangi bir sapmaya 

meydan vermeden kazanmaları gerekmektedir. Zira kendilerine ait süzülerek 

oluşan düşünce sistematiği içinde düzenli ve düzeyli kabul edilebilir bir fikir 

sahibi olana, yani kimlik ve ahlak ilişkisi içinde gelişimini tamamlamaya kadar 

geçecek süre sosyal medya açısından tartışmalıdır. Bu nedenle etnisite ve dini 

eğilim ve yönelimlerini buna bağlı söylemlerini önceleyen ayrılıkçı ve ayırımcı 

                                                           
17 ALHUSSER’den aktaran İNAL, Ayşe, Haberi Okumak, Temuçin Yayınları, Ankara, 1995, 

s,60 
18 CURRAN’dan aktaran İNAL, Ayşe, a.g.e., s.63 
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dille dolayımlanan ideolojilere direnebilmeli; bu nedenle de denetimden uzak 

olan sosyal medyayı da oldukça sınırlı kullanmalıdır
19

. 

2. Vygotsky çocuğun dil gelişiminde çevresindekilerin model olduğundan 

bahseder. Çocuğun yapı iskelesi kurmasında rol oynayan yakın gelişim alanı 

içinde aile ve akranın yanı sıra sosyal medyayı da anmak gerektiğine göre 

sosyal medyanın çocuğun gelişiminde önemli rol oynadığı açıktır. 

 Vygotsky’e göre, “Çocuklar, bir problem çözümü sırasında akran ya da 

yetişkin yardımı alarak yaptığı işlemleri bir süre sonra içselleştirir ve çocuğun 

var olan gelişim kapasitesi gelişir. Yetişkin veya akran kılavuzluğu ile yeni 

becerilerin içselleştirilmesi sonucu çocuğun bilişsel kapasitesi çevrenin etkisiyle 

sürekli gelişir; değişir”
20

. Sosyal medya bir yetişkin olarak problem 

çözümlerini, hâkim anlamları çocuğa aktarır ve çocuğu değiştirir. 

Çocuklarla yaptığımız görüşme neticesinde, çocukların sosyal ortamda 

konuşur gibi yazıp, yazar gibi konuştuğu Chatlerin gündelik yaşama da 

yansıdığı görülmektedir. Çocukların kendine dair öz algılarının, olayları 

yorumlayışlarının hep sosyal medyada tercih edilerek kullanılan anlamlar 

olduğu ve konulara dair birçok bilgi önyargıları taşıdıkları, argoya kaçan deyim 

ve konuşmalarından, kalıp yargıları taşıyan sözcük seçimlerinden rahatlıklarla 

gözlemlenebilmektedir.  

3. Çocukların pek çoğunun Vine’da video izlemeyi sevdiğini 

söylemesiyle hareket ederek Vine’a bakıldığında, bu platformda yayınlanan 

videoların öncelikle bireysel anları kamusallaştırdığı; anları parçalayarak 

yeniden kurduğu, sanatın amatörlük çalışmaları gibi değerlendirilebileceği 

ortaya çıkar. Sanalla gerçeğin birbirinden ayrılması zor olan bu 

görüntülerin etkisiyle hayatı anlamlandıran çocuk ve gençlerin dille ifade 

ettiklerinden başka, iç konuşmada kalan pek çok anlamlar ürettiği de 

ortadadır. Kaldı ki dil becerisini geliştirip anlatma yerine gösterme 

çılgınlığının olması, sözün yerine görüntünün konması popülerliği de 

mevcuttur.  Korku ve cinsellik dürtülerini had safhada kullanan sosyal medya, 

çocukların anlatmadıkları, dile dönüştürüp aktarmadıkları ve iç konuşmada 

kalan pek çok konuyu çocukların kafasına sokmakta; çocuk ve gençleri 

geleceğe, kafa karışıklığı ve karmaşık düşlerle bakan bireyler olarak 

hazırlamaktadır. 

 Ayrıca videoların daha çok Türk kültürü ve Batı kültürü karşılaştırması 

üzerinde durduğu da görülür. Türkiye’de yaşanan kültürel olayların Batı ve 

Amerika’ya göre karikatürize edilmesi, çekim ve ilgi merkezini de işaret eder. 

                                                           
19 TUNCAY, Suavi, Marka Moda ve Müzik Kültürü Bağlamında Gençlik Gruplarının 

Oluşumu ve Siyasalar Açısından Milliyetçilik ve Ulusal Bilinçle Örtüştürülmesi,  Popüler 

Kültür Algısı Bağlamında Soru Sorma ve Dinlemeye Yönelik İlişkilerin Analizi, 

Uluslararası Türkbilim, 2010, İzmir 
20YEŞİLYAPRAK, Binnur, a.g.e., s.368 
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Yine Facebook sayfalarında paylaşılan yazılı ve görsel içeriklere bakıldığında 

yabancının kabul edildiği ortaya çıkmaktadır. Habermas, yabancının kabul 

edilmesinin iki biçimde ortaya çıktığından bahseder. Birinci olarak yabancının 

yerine kendi konulmakta, ona kendi yansıtılmakta ya da yabancı kendiyle 

özdeşleştirilmektedir. İkinci olarak kendi ve yabancının özellikleri 

birleştirilebilmektedir. Böylece yabancının göze batan farklılıkları arka plana 

aktarılmış olur
21

. 

Çocuklar küreselleşmenin kültürel havasını soluduğundan yabancıları 

olumlu algılamakta; yaşadığı ülkeyi daha olumsuz algılamakta; kendi ülkesini 

yabancıların anlamlarıyla tanımlamaktadır ki bu uzun sürede zararı ortaya 

çıkacak önemli bir konudur. Milli kimlik yerine kolektif kimlik, küresel 

sermayenin fikirlerinin geçtiği alanda şekillenmektedir.  

4. Günümüzde sosyal medya çocuğun çokça başvurduğu, yardım aldığı, 

çözümlemelerini üstlendiği bir yetişkin rolündedir. Çocuk sanal ortamda 

edindiği milyonlarca bilgi arasından zorlu seçimini yaparken başat olan 

anlamları, en sık tekrar edilen anlamları içselleştirir. Üstelik ticari kapitalizm 

amacına hizmet eden anlamları kullanmayı tercih eder. Çünkü sosyal medyanın 

eğitici rolü olsa da eğitme amacı yoktur; ticari kapitalizmin, küreselleşme 

ideolojisinin anlamları hâkimdir. Bu yüzden çocuğun hem kimlik gelişimi, hem 

de ahlâk gelişimi zorlaşır. Tüm bilgiler içinden çocuğun gelişimini 

destekleyecek olanlarını yine aile, öğretmen gibi yetişkinlerin seçmesi, bilişsel 

yapı iskelesi kurması gerekir ki çocuk bilgi kirliliğinden ve karmaşasından 

yorulmasın; doğru olan bilgiye yönelsin. Çocuğun kendi başına doğru bilgi 

seçmesi ve bireysel bilgi haline getirmesi oldukça zordur. 

Son olarak, sosyal medya rehberlik yapabilecek bir yetişkin olarak kabul 

edilmeli midir?  

Bizim araştırmalarımız ve incelemelerimiz sonucunda verebileceğimiz 

cevap kanaatimize göre hayırdır. Sosyal medya kültürel önyargı ve yeni 

değerler aktarıcı, tanımlayıcı ideolojik bir alandır. Sosyal medyanın geliştirici 

yanlarının ortaya çıkması da bir yetişkin kontrolünde mümkün olabildiğinden 

çocuklar, sosyal medyada kendi haline bırakılmamalıdır. Sosyal medyanın 

rehberlik yapabilecek bir yetişkin olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 

Vygotsky’nin görüşünü tekrarlarsak “aşırı bağımsızlık bilişsel gelişimi 

yavaşlatır. Gelişimin tam olarak sağlanabilmesi için, çocuğun sistematik olarak 

daha karmaşık durumlara yönlendirilmesi gerekmektedir”. Bağımsız olarak 

çocuğun kendi kendine sağlayacağı ve sosyal medya rehberliğinde sağlayıcı 

potansiyel gelişim düzeyi iyi belirlenmeli ve sosyal medya, çocuğun bilişsel 

                                                           
21 HABERMAS’tan aktaran, ALVER, Füsun, Basında Yabancı Tasarımı ve Yabancı 

Düşmanlığı, Der Yayınları, İstanbul, 2003, s. 21 
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gelişimini hızlandırılması için kullanılmalıdır. Yetişkin rehberlik görevini 

üstlenmeli; rehberliği sosyal medyaya transfer etmemelidir. 

Aile, okul, öğretmenler gibi yetişkinler çocuğu aşırı derecede bağımsız 

bırakmamalıdır. Çünkü aşırı bağımsızlık bilişsel gelişimi yavaşlatır. Gelişimin 

tam olarak sağlanabilmesi için, çocuğun sistematik olarak daha karmaşık 

durumlara yönlendirilmesi gerekir. Çocuğun kendi başına doğru bilgi seçmesi 

ve bireysel bilgi haline getirmesi kolay değildir.  Sosyal medyada işlenen 

bilgiler, bilgi kirliliği ve karmaşası oluşturmakta; küreselleşme ideolojisinin 

hâkim anlamları çocuğa çarpmaktadır. Çocuklukta ortaya çıkan benmerkezci 

konuşmanın, sosyal ilişkilerle gelişerek içsel konuşmaya dönüşmekte ve içsel 

konuşma bir ömür sürmektedir. Çocuklar savaşların, ölümlerin, 

mağduriyetlerin, cinayetlerin, şiddetin, zulümün var olduğu bu sosyal havayı 

aileden, okuldan, sosyal medyadan, televizyondan teneffüs etmekte ve iç 

konuşmaya dökmektedir.  

 Vygotsky’nin öğrenmeyle ilgili görüşlerini paylaşarak şunu diyebiliriz: 

Öğrenme, gelişimin bir üst evresine geçmeyi hedeflemez ancak üst evre ile 

bağıntı kurmayı sağlayacak özellikte gelişmelidir. Sosyal medyayı kullanan 

çocukları yetiştiren yetişkinlere düşen asıl rol, çocukların bağımsız düşünme ve 

problem çözmesini destekleyecek sonuçlar düşünmeleridir. Çocuk, Suriyeli 

göçmen Aylan bebeğin ölmüş bedenine üzülmüyorsa bunda çevresindeki tüm 

yetişkinlerin sorumluluğu vardır. Şiddeti görerek içselleştiriyor; sözcüklere ya 

da davranışa döküyor ya da şimdilik dökmüyor ve iç konuşmada kalıyorsa da 

çevresindeki yetişkin rehberlerin bunda bir sorumluluğu vardır. Sosyal medyayı 

suçlamak değil, kontrol etmek gerekmektedir; yakın gelişim alanındaki 

çocuklarımıza gerçekten rehberlik yapabilmeli ve iyiyi kötüden ayırabilecek bir 

gelişim ve öğrenme haritası çıkarabilmeliyiz.  

Düşüncenin ve konuşmanın gelişmesi, değişmesi ve olgunlaşması 

bireyselden toplumsala doğru değil, toplumsaldan bireysele doğru olmaktadır. 

Bu sebeple çocuklarımızı sosyal medya masallarına emanet etmemeli; gelişim 

ve öğrenmede sosyal medyayı rehber yapmamalı; bilinçli ebeveynler ve 

eğiticiler olarak onlara mutlu yarınların yapı iskelesini kurmalıyız. Eğer 

rehberliği iyi yapabilirsek neslimiz milli birliğini, maneviyatını koruyabilir. 

Eğer rehberliği iyi yapabilirsek, çocukların tümü kendini yalnız bir birey olarak 

değil, güçlü bir toplumun üyesi olarak görür; intihara yönelmez; yaşamı ve 

yaşayanları sever; kendine de, kendi dışındakilere de adaletli davranır. 
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BUDİZM’İN DOĞDUĞU TOPRAKLARDA BARINAMAMASI 

ÜZERİNE 

                                                                                                                               

Şengül DEMİREL

 

ÖZET 

Çeşitli dinlere ve inançlara ev sahipliği yapan Hindistan; Budizm’in de 

doğduğu topraklardır. Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinin neredeyse tamamının 

benimsediği Budizm; doğduğu topraklar içinde barınamamış ve günümüzde 

Hindistan topraklarında Budist sayısı diğer inanç mensuplarına oranla azınlık 

konumuna gelmiştir. Hindistan’da doğan ve hükümdar Aşoka döneminde en 

parlak devrini yaşayan Budizm’in, Hindistan’da barınamamasını elbette tek bir 

nedene bağlamak mümkün değildir. Budizm’in kan kaybetmesinin önemli 

nedenlerinden biri Budizm’in Hinduizm potasında erimesi olarak gösterilebilir. 

Hinduizm, Budizm’in kurucusu Buddha’yı Vishṇu’nun bir avatarı kabul ederek 

adeta potası içinde eritmeyi başarmıştır. Bu yazıda; Budizm’in ortaya çıkış 

nedenleri, gelişmesi, gerilemesi ve Orta Asya ve Çin’de kabul görmesi 

irdelenecektir. Brahmaniz’me karşı bir tepki olarak başlayan Budizm, kast 

sisteminin ayrımcılığından bunalan halkın kurtuluşu olmuştur. Hükümdarların 

desteği ile hızla yayılmışsa da zamanla içte parçalanmalar yaşamışlardır. Siyasi 

desteğini kaybeden Budizm, hızla kan kaybetmiş ve Hindistan toprakları 

içindeki gücünü yitirmiştir. Hindistan’da barınamayan Budizm, Orta Asya ve 

Çin coğrafyasında aradığı ortamı bulmuş ve gelişmiştir. Orta Asya üzerinden 

Çin’e giren Budizm burada aradığı desteği bularak hızla gelişmiştir. Çin’de 

güçlenen Budizm buradan Kore ve Japonya’ya, güneyde ise Güneydoğu Asya 

ülkelerine yayılmıştır.  

Anahtar sözcükler: Buddha, Budizm, Budist, Hinduizm, Brahmanizm, 

Hindistan, Budist dervişler. 

 

About The Failure of Buddhism In It’s Homeland 

ABSTRACT 

India, is a home to various religions and beliefs, is also the land where 

Buddhism was born. China and almost all Southeast Asian countries adopted 

Buddhism; but it could not live in his native land, and today compared to other 

faiths, the number of Buddhists in India has become a minority. Buddhism lived 

the most brilliant period during the monarch of Ashoka in India, but its failure 

cannot be attributed to a single cause. One of the major causes of Buddhism’s 

losing blood is that Buddhism melt in Hinduism’s pot. Hinduism took the 
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Buddha, the founder of Buddhism, as an avatar of Vishṇu and has succeeded in 

melting the Buddhism in Hinduism. In this article; appearance of Buddhism, its 

development, decline and its acceptance in China and Central Asia will be  

examined. Buddhism, occured as a reaction to the Brahmanism, has been a 

salvation to the people who are tired of caste discrimination. With the support 

of the ruler, it has spreaded rapidly, but in time has lived fragmentation inside. 

With the loss of political support, Buddhism rapidly lost blood and power in the 

lands of India. Buddhism has found the environment to develop in Central Asia 

and Chinese territories. It strengthened in China, has spread to Korea and Japan 

and in the south to Southeast Asian countries. 

Key words: Buddha, Buddhism, Buddhist, Hinduism, Brahmanism, India, 

Buddhist monks. 

GİRİŞ 

Çeşitli dinlere ve inançlara ev sahipliği yapan Hindistan; Budizm’in de 

doğduğu topraklardır. Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinin neredeyse tamamının 

benimsediği Budizm; doğduğu topraklar içinde barınamamış ve günümüzde 

Hindistan topraklarında Budist sayısı diğer inanç mensuplarına oranla azınlık 

konumuna gelmiştir. 

Hindistan’da doğan ve hükümdar Aşoka döneminde en parlak devrini 

yaşayan Budizm’in, Hindistan’da barınamamasını elbette tek bir nedene 

bağlamak mümkün değildir. Budizm’in kan kaybetmesinin önemli 

nedenlerinden biri Budizm’in Hinduizm potasında erimesi olarak gösterilebilir. 

Hinduizm, Budizm’in kurucusu Buddha’yı Vishṇu’nun bir avatarı kabul ederek 

adeta potası içinde eritmeyi başarmıştır. 

 Kurucusunu Hinduizm’e kaptıran Budizm hızla kan kaybetmiş ve 

Hindistan toprakları içindeki önemini yitirmiştir. Hindistan’da barınamayan 

Budizm, Orta Asya ve Çin coğrafyasında aradığı ortamı bulmuş ve gelişmiştir. 

Orta Asya üzerinden Çin’e giren Budizm burada aradığı desteği bularak hızla 

gelişmiştir. Çin’de güçlenen Budizm buradan Kore ve Japonya’ya, güneyde ise 

Güneydoğu Asya ülkelerine yayılmıştır.  

Dini metinlere dayanarak Hint toplumunu hiyerarşik olarak sosyal 

sınıflara bölen kast sisteminin en üstünde yer alan Brahmanlar, zamanla çok 

güçlenmişler ve devleti yönetenleri bile hakimiyetleri altına almışlardır. Dini 

tekellerinde bulunduran Brahmanlar ile alt kast mensupları arasında bir uçurum 

meydana gelmiş ve alt kasttakiler için yaşam bir eziyete dönüşmüştür. Bunun 

sonucunda Brahmanlara karşı tepkiler oluşmaya başlamıştır. Budizm’in doğuşu 

da bu dönemde olmuştur.  

Brahmanların imtiyazlı gücüne ve alt kasta mensup insanlara yaşattığı 

adaletsizlik ve eşitsizliğe karşı çıkan Buddha; Brahmanların hakimiyetini 

reddetmiş ve insanlara kurtuluşu vaat etmiştir. Hindu inancının bir öğesi olan 
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gene doğum-ölüm döngüsü samsara, insanları mensup oldukları kastların 

gereğini sorgulamaksızın yaşamalarını söylüyordu.  

Brahmanizm’e karşı bir tepki olarak doğan Budizm, zamanla güçlenmiş 

ve hükümdarların da desteğini alarak Hindistan’da etkili olmuş; Hint kültürüne 

ve daha sonra yayıldığı ülkelere damgasın vurmuştur. Ancak zaman içinde 

gücünü kaybetmeye başlamıştır. Bu makalede, Budizm’in Hindistan 

topraklarında güç kaybetmesinin ve başka coğrafyalara göç etmesine zemin 

hazırlayan nedenler irdelenecektir.  

Budizm’in Hindistan’da barınamama nedenlerine geçmeden önce, 

Buddha’nın hayatı, öğretisi ve Budizm’in gelişimi ele alınacaktır.  

Buddha’nın Hayatı ve Öğretisi 

Buddha’nın doğumuyla ilgili pek çok efsane vardır. Buddha ile ilgili 

efsanelere değinmeden Buda’nın hayatı ve öğretisi kısa bir biçimde ele 

alınacaktır.   

Gautama Siddhartha’nın
1
 doğum tarihi olarak M.Ö. 563 yılı kabul 

edilmektedir. (Conze, 2005; 13) Lumbini’de
2
 Şakya hükümdarı 

Suddhodhana’nın oğlu olarak dünyaya gelen Siddhartha, erken yaşta evlenmiş 

ve Rahula
3
 (Çağdaş, 1974; 51) adında bir oğlu olmuştur.  

Gautama Siddhartha; hastalık, yaşlılık, ölüm ve çilecileri görmesiyle, 

hayatın acılarla dolu olduğunu ve dünyevi zevklerin ne kadar anlamsız 

olduğunu düşünerek gerçekleri aramak için sarayını terk etmiştir. Siddhartha 

sarayını terk ettiğinde henüz 29 yaşındadır. Sarayını terk ettikten sonra yaşamı 

boyunca insanların çektiği ıstırabı dindirmenin yollarını aramıştır.  

Siddhartha’ya göre ise acının sebebi dünyevi isteklerdir. Dünyevi isteklerden 

arınan insan, tüm acılardan da kurtulmuş olur. Gautama uzun yıllar münzevi bir 

hayat yaşamış ve bazı hocalardan dersler almıştır
4
. (Çağdaş, 1974; 51) Ancak 

bu yöntemlerin hiçbiri onu amacına ulaştırmamıştır. Böylece Gautama, münzevi 

bir hayat sürmeye devam etmiştir. Gautama, M.Ö. 529 yıllarında 35 yaşlarında 

aydınlanmaya erişmiş yani Buddha olmuştur ve bundan sonraki yarım asırda 

öğretisini binlerce kişiye aktarmıştır. (Thurman; 1978, 22) 

İlk vaazını Sarnath’da veren Buddha’ya göre yaşamdaki acının temel 

sebebi dünyevi isteklerdir; İnsan isteklerinden arındığında tüm acılardan 

kurtulmuş olur.  

Buddha, isteklerden kurtulmayı sağlayacak sekiz aşamalı bir yol 

göstermiştir. Bundan sonrada öğretisini yaymak için Hindistan’ın çeşitli 

                                                           
1 Aydınlanmış anlamına gelen “Buddha” adını daha sonra almıştır.   
2 Bugünkü Nepal’in güneyinde bir bölge 
3 Rahula, “engel” anlamına gelmektedir.  
4 Alara, Kalama ve Ramaputara gibi.  
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bölgelerinde dolaşan ve öğretisinin bütün insanlara açık olduğunu söyleyen 

Buddha, M.Ö. 483’de 80 yaşında ölmüştür.(Conze, 2005; 13) 

 Budhha’nın ölümünden sonra, öğretisi yüzyıllar boyunca yayılmaya 

devam etmiştir. Farklı bölgelere yerleşen Budist topluluklar arasında, bölgesel 

geleneklerin etkisiyle faklılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunun üzerine 

Racagriha’da hükümdar Acatasatru (Stein, 2015; 58-59) himayesinde ilk kurul 

toplanmış ve Buddha’nın öğretisinin ve ilkelerinin derlenmesi kararı alınmıştır. 

Ancak alınan bu kararlar uygulamaya geçirilememiştir. (Ruben, 2004; 10) Bu 

konseyden sonra Budizm’in batıya doğru yayıldığı ve Dekkan bölgesine girdiği 

bilinmektedir. (Eliade, 2009; 250) İkinci kurul, Buddha’nın ölümünden yaklaşık 

hükümdar Kalasoka himayesinde Vaişali’de toplanmıştır. Bu kurulda 

Budizm’deki ilk fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır. (Ruben, 2004; 10)  

Budizm’in Yayılması ve Gelişimi 

Budizm’in kabul görmesi ve güçlenmesinde bazı olaylar zemin 

hazırlamıştır. Budizm’in kolay taraftar bulmasının nedenlerinin başında 

Brahmanların sınırsız güç sahibi olması gelmektedir. Başta hükümdarlar olmak 

üzere geniş halk kitleleri tarafından Brahmanlara karşı oluşan tepkilerin artması 

Budizm’in kabulünde önemli rol oynamıştır.    

Budizm, Brahmanların egemenliğini silmek isteyen hükümdarlar için 

istenen ortamı hazırlamış oluyordu. Ayrıca kast sisteminin dayattığı ayrımcılık 

altında ezilen insanlar için de bir kurtuluş yolu olarak görülmüştür.  

Brahmanlara karşı bir tepki olarak ortaya çıkan Budizm, bu yüzdendir ki 

Buda dini, halk kalabalıklarının doğrudan doğruya sarıldıkları bir din olmaktan 

çok, bazı hükümdarların tuttukları ve yaydıkları bir din olacaktır. (Bayur, 1987; 

C:I s.50) 

Budizm’i benimseyip yayılmasını destekleyen ve Budizm’e büyük 

katkıları olan hükümdarlar olmuştur. Budizm’in gelişiminde en önemli katkısı 

olan hükümdar Aşoka’dır (M.Ö. 268-233) (Stein, 2015, 40) Bir bakıma Aşoka 

adı Budizm adı ile bütünleşmiştir. Hükümdar Aşoka, Budizm’i benimsemiş ve 

ilkelerini uygulamıştır. Halkına kast ayrımı yapmaksızın eşit davranmıştır. 

Böylece hükümdar Aşoka döneminde geniş kitleler Budizm’e bağlanmıştır. 

Bilindiği gibi siyasal destek gören inançlar, halk tarafından kolayca benimsenir 

ve buna bağlı olarak yayılması daha kolay olur. Aşoka Budizm’i yaymak 

amacıyla Hindistan’ın her yerine, Gandhara, Baktaria’ya, Birmanya’ya ve 

Seylan’a dervişler göndermiştir. Böylece Budizm Malezya, Seylan, Tibet, 

Nepal ve Çin’e kadar yayılma imkanı bulmuştur. (Ruben, 2004; 11)  

Brahmanların Veda metinlerini tekellerinde tutup halk tarafından 

öğrenilmesini yasaklamalarının aksine, hükümdar Aşoka, üzerinde Buddha’nın 
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öğretilerini yansıtan yazılar bulunan yazılı sütunlar
5
 diktirmiş ve öğretinin 

herkes tarafından öğrenilmesine imkan sağlamıştır. Üçüncü Budist kurul, Aşoka 

himayesinde M.Ö. 250’ye doğru toplanmış ve Budist öğretiler, “Üç Sepet 

(Tripitika)” adıyla son şeklini almıştır. 

Hükümdar Aşoka’dan sonra, Budizm’e destek veren ve yayılmasını 

sağlayan diğer önemli hükümdar Kanişka’dır. Kanişka, Budizm öğretisini 

yaymak için Hindistan’ın kuzeybatısına doğru dervişler göndermiştir. Bu 

dönemde Peşaver ve Gandhara önemli Buda öğretisi merkezleri haline 

gelmiştir. (Arvon, 2006; 116) Dördüncü kurul,  M.S. II. yy.’da hükümdar 

Kanişka döneminde toplanmıştır.(Güngören, 1994; 147) Dördüncü kurul 

sonunda, Budizm’in Mahāyāna (büyük araç) kolu ortaya çıkmıştır. “Mahāyāna 

Budizm’inde Buda bir mabut olmuş ve ona tapınılmaya başlanmıştır. Genel 

olarak Budizm’in bu biçimi Brahmanik dine bir yakınlaşma sayılır.” (Bayur, 

1987; C:I s.76) Mahāyāna Budizm’i M.Ö. 100 yıllarında halk arasında bilinir 

olmuş ve bundan sonra Hinayāna ve Mahāyāna arasında farklılıklar, Budist 

öğretinin yorumlanmasını daha karmaşık hale getirmiştir. (Thurman; 1978; 20) 

Kanişka’dan sonra Budizm’in yayılması ve gelişimi duraklama devrine 

girmiştir. Hükümdar Harsha (M.S. 606-647). (Bayur, 1987; C:I s.90) Budizm’i 

benimsemiş bilinen son hükümdardır. Onun ölümünden sonra, Budizm hızlı bir 

düşüş içine girmiştir.   

Budizm’in yayılmasına etki eden siyasal güç dışında başka etmenler de 

olmuştur. Örneğin; Budizm’in ortaya çıktığı 6. yüzyılda var olan durum buna 

uygun bir zemin hazırlamıştır. Daha önce de değindiğimiz gibi üst kastlarca 

ezilen, horlanan alt kasttaki insanların çoğunlukta olması Budizm’in hızla 

yayılmasının önemli etmenlerinden biridir. Bir anlamda Brahmanların 

baskılarından, karmaşık dini ritüellerden kaçış için Budizm bir kurtuluş aracı 

olmuştur. Brahmanların dini törenleri icra ederken kullandıkları dil Sanskrit dili 

kullanılıyordu. Halkın kullandığı dile çok yabancı olan Sanskrit dili, halkın dini 

anlamalarını zorlaştırıyordu. Buddha ise öğretisini halkın kullandığı dil olan 

Pali dili ile yaymaya çalışmıştır. Böylece halk anlaşılmaz olan Hinduizm’den 

ayrılarak daha kolay anlayabildiği Budizm’e yönelmiştir.  

Alt kasttaki bir kimsenin, üst kast mensubu olabilmesi ancak,  ikinci 

hayatlarında ulaşabilecekleri bir durumdur. Buddha’nın rahat hayatı terk ederek 

bütün astların eşitliğini savunması, kitlelerin Budizm’i benimsemelerini 

kolaylaştıran nedenlerden biri olmuştur. Öğretisinin sade oluşu ve kişinin 

kurtuluşunun sadece kişinin kendi elinde olması, insanların Brahmanlara olan 

ihtiyacı ortadan kaldırıyordu. Bu durum, Brahmanların baskısından ve dini 

tekellerinde tutmalarından dolayı ezilmiş halk için bir kurtuluş demekti.   

                                                           
5 Bu yazılı sütunlara “stupa” adı verilmektedir.  



 

 

 

 

 
 

 
TÜRKBİLİM KASIM 2015 

 

134 

 

Brahmanizm’e ve kast sistemine ilk karşı çıkan Budizm değildir. 

Brahmanizm’i ve kast sistemini şiddetle reddeden bir diğer öğreti daha 

bulunmaktadır. Cainizim olarak adlandırılan bu öğreti Budizm’den önce 

Mahavira tarafından kurulmuştur. Mahavira da aynı Gautama Siddhartha gibi 

kshatriya (asker, yönetici sınıfı) sınıfına mensup bir kişidir. (Eliade, 2009; 97) 

Mahavira, Buddha gibi düşüncelerini yaymak için halk arasında dolaşarak 

tebliğ yöntemini kullanmamıştır. Cainistler ise kurtuluşu aramak için orman 

içlerine çekilmişler, halkın arasına karışmamışlar. Bu nedenle Budizm daha 

geniş kitlelere yayılmıştır. Budizm’in kolay anlaşılabilir olması Budizm’in 

yayılmasını hızlandıran etkenlerden biridir.   

Budizm’in geniş coğrafyalara yayılmasının bir diğer nedeni de dervişlik 

örgütü olan sanghaların iyi çalışmasıdır. Dervişler halk arasında dolaşarak, 

Budizm’i halka yalın bir dilde anlatmışlardır.  

Dervişler aynı zamanda bir nevi hekim gibi görev yapmışlardır. Şifalı 

otları tanıyan, ilaç yapmayı bilen dervişler zengin-yoksul farkı gözetmeden 

insanların yardımına koşmuşlardır. Dervişlerin halka sağlık hizmeti götürmüş 

olması Budizm’in hızlı yayılmasında önemli rol oynamıştır. Budizm’in 

Hindistan toprakları dışında da kabul görmesinin temelinde, dervişlerin 

hekimlik bilgisi yatmaktadır. (Conze, 2005; 85-86) Walter Ruben, 

“Budizma’nın Menşei ve Özü” makalesinde, Buddha’yı, insanların ruhundaki 

acıları tedavi eden bir hekim olarak nitelendirmektedir. (Ruben, 1943; 117) 

Budist dervişlerin bir nevi hekim görevi görmeleri, Budizm’in Orta 

Asya’ya girmesinde kolaylık sağlamıştır. Orta Asya kültüründe önemli yer tutan 

şamanlar aynı zamanda insanlı iyileştiren hekim görevi de üstlenirler. Bundan 

dolayı dervişler, Orta Asya kültüründe yadırganmadan kabul görmüşlerdir.  

Budizm’in Hindistan Dışında Yayılması 

Hindistan topraklarında barınamayan Budizm, kendine gidecek yer 

aramıştır. En kolay ulaşabileceği ve kabul göreceği yer olarak Orta Asya’yı 

bulmuştur. Önceleri hükümdarlar tarafından dervişlerin gönderildiği kuzeybatı 

Hindistan ve Orta Asya, Budizm için zorunlu kaçış bölgesi olmuştur.  

Budizm, M.S. I. yüzyılda Hindistan’ın kuzeybatısında bulunan 

Gandhara’ya, oradan da Orta Asya içlerine doğru yayılmıştır. (Conze, 2005; 85) 

Hindistan ile Çin arasında bir köprü olan Orta Asya üzerinden Çin’e ulaşan 

Budizm’in Mahāyāna mezhebidir. Hinayāna adını taşıyan diğer mezhep ise, 

Güney-Doğu Asya ülkelerinde gelişme fırsatı bulmuştur. 

Budizm’in Orta Asya’da hayat bulduğu ve geliştiği yer, İpek Yolu 

güzergahında olan Dun Huang vadisidir. Burada yaşam bulan ve gelişen 

Budizm, güçlü bir şekilde Çin topraklarına girme fırsatı bulmuştur. Çin 

hükümdarları tarafında kabul gören Budizm aradığı özgürlüğü Çin 

topraklarında bulmuştur. Çin’de güçlenen Budizm, M.S. 372 yılında Kore’ye 
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girmiş ve 550-664 yılları arasında devlet dini olmuştur. Budizm’in Çin’den 

Japonya’ya gitmesi için köprü görevi gören bu defa Kore olmuştur. Budizm, 

Kore’den Japonya’ya Çin kültürünü de içinde barındırarak 550 yıllarında 

girmiştir. (Conze, 2005; 139- Eliade, 2009; 252) 

Budizm’in Hindistan’da Gerilemesi 

Yüzyıllar içinde gelişen Budizm, Hindistan aşmış ve yayılmaya 

başlamıştır. Ancak, hükümdarların desteği kesilince zayıflamaya başlamıştır. 

Budizm’in parlak günlerini geride bırakıp zayıflaması sadece siyasal desteğin 

kesilmesiyle açıklanamaz. Yüzyıllar boyunca ortaya çıkan durumlar, Budizm’in 

zayıflaması ve sonra da Hindistan’dan gerilemesine zemin hazırlanmıştır. 

Budizm, Hindistan sınırları dışında gelişip yayılmaya devam ederken, 

Hindistan’da çeşitli nedenlerle önce gerilemeye başlamış ve sonunda da 

etkinliğini kaybetmiştir.   

1200’lü yıllarda İslamiyet’in Hindistan’a gelmesiyle Budizm, güçlü bir 

darbe almıştır.   İslamiyet’te bir ruhban sınıfının olmayışı ve Müslüman 

hükümdarların halka eşit davranmaları, insanların İslamiyet’i benimsemelerini 

kolaylaştırmıştır. Budizm içinde yaşanan ayrılıklar ve iç çatışmalar, Budizm’in 

zayıflamasında en önemli etkenlerdir. Bazı ilkelerde anlaşamayan Budistler, 

fikir ayrılıklarına düşmüşlerdir. Bu kargaşanın sonucunda Budizm çok karmaşık 

hale gelmiştir. Böylece Budistler, yozlaşan bu durum karşısında Budizm’den 

uzaklaşmaya başlamışlardır. 

Buddhist Sanghalarda Yozlaşma ve Buddhistler Arasındaki 

Ayrılıklar     

Budizm’in yayılmasında büyük katkıları olan dervişlik örgütleri 

görevlerini ihmal etmeye başlamışlar ve zamanla yozlaşmaya başlamışlardır. 

Kendilerini eğlenceye vermiş, altın, gümüş gibi değerli maddelere düşkün 

olmuşlardır. Böylece, Budizm’in temel ilkelerini ihlal etmişlerdir.
6
  

Eliade bu durumu şöyle anlatmaktadır: “Buda’nın ölümünden sonra 

dervişler arasında fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Birinci Budist konseyden 

sonra öğretinin yorumlanmasında farklılıklar ve uyuşmazlıklar ortaya çıkmıştır. 

Öğretinin yorumlanması ve dervişlerin yaşam biçimi zamanla değişmiştir. 

Budizm öğretisine oldukça zıt olan maddeci derviş yaşam biçimi oluşmuştur. 

Örneğin; dervişler altın ve gümüş hediyeler kabul etmeye başlamışlardır. Bunun 

üzerine Vaişali’de ikinci konsey toplanmış ve keşişlerin bu kabul edilemez 

tutumları sorgulanmıştır. Budist dervişler arasında yaşanan farklılaşmalar 

nihayet M.Ö. IV. yüzyılda farklı mezheplerin ortaya çıkmasına neden oldu.” Bu 

çekişmenin sonunda da yenilikçi olanlar kendilerine “mahāsamghika” ve 

eskilerin yolunu izleyenler kendilerini “stahviralar” diye adlandırdılar.(Eliade, 

                                                           
6 Budizm’e inanlar, gümüş, altın gibi değerli maddelere dokunamazlar. 
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2009; 205) Budistler arasındaki ilk kesin ve ayrılıktan sonra ayrılan bu kollar da 

başka kollara ayrılmışlardır.  

  Budizm zaman zaman ayrılıklarla yüz yüze gelmiştir. Hinayāna, 

Mahāyāna, Vacrayāna, gibi bölünmeler, Budizm’in özgünlüğünün 

kaybolmasına neden olmuştur. Budizm’in öğretisindeki sadelik kaybolmuş ve 

karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Bu durum insanların Budizm’in öğretilerini 

benimsemelerini zorlaştırmıştır. Hindistan’ın farklı bölgelerine giden Budist 

dervişler arasında bulundukları bölgelerin geleneklerinden etkilenmeleri 

sonucunda, öğretinin uygulanmasında ve yorumlanmasında farklılıklar ortaya 

çıkmıştır.  

M.Ö. 3. yüzyıldan başlayarak bölünmeye başlayan Budizm, 18 kola 

ayrılmış ve yüzyıllar sonunda bu farklılıklardan da üç büyük kol oluşmuştur.  

Hinayāna (küçük taşıt),  Mahāyāna (büyük taşıt), Vacrayāna (elmas taşıt.) 

(Avron, 2006; 71) 

Budist öğretinin ilkelerinde hiçbir şekilde esnekliğe yer vermeyen Budist 

keşişler Hinayāna kolunu oluşturmaktadır. Bu bağlamada Hinayāna ilk dönem 

Budist öğretiyi benimsemiştir. Budizm’in Hinayāna kolu Seylan, Birmanya, 

Tayland ve Vietnam’da yaygınlaşmıştır.  

Mahāyāna Budizm’inde Buda bir mabut olmuş ve ona tapınılmaya 

başlanmıştır. Genel olarak Budizm’in bu biçimi Brahmanik dine bir yakınlaşma 

sayılır. (Bayur, 1987 C.I s.76) Budizm, özünden ayrılıp tepki olarak doğduğu 

Hinduizm’e benzemeye başlamıştır. Özellikle Çin, Kore ve Japonya’da etkili 

olan Mahāyāna, Hinayāna gibi tutucu olmayıp gittiği bölgelerde kabul 

görebilmek için kurallarını esnetmiş ve kendisine yabancı kültürlerin öğelerini 

de içine almıştır. Aksi takdirde kuzeydeki göçebe kavimlere Budizm’i kabul 

ettirmek olanaksız olacaktı. Budizm’in canlılara zarar verilmemesi ilkesi, et 

yiyen göçebeler için kabul edilebilmesi imkansız bir öğreti olarak kalacaktı. Bu 

bağlamada Budist dervişler öğretiyi gittikleri bölgelerin farklıklarını da göz 

önünde bulundurarak yeniden yorumlamışlardır.  

Vacrayāna, Mahāyāna’nın öğretisinden çok uygulaması bakımından 

farklılıklar göstermektedir. Vacrayāna Budizm’inde, aydınlanmak için ezoterik 

ve mistik yollar benimsenmiştir. Budizm’in Vacrayāna kolu Tibet ve dış 

Moğolistan’da benimsenmiştir. (Avron, 2006; 72) 

Budizm’in Hindistan’da kan kaybetmesinin bir başka nedeni de sonraları 

Budizm öğretilerini Sanskrit dili ile aktarılmaya başlanması olmuştur.  Bilindiği 

gibi Hindistan pek çok dilin ve lehçenin kullanıldığı bir ülkedir. Halk arasında 

yaygın olarak konuşulan Pali ve Prakrit dilleri Budizm öğretisini yaymak için 

kullanılmıştır. Ancak hükümdar Kanişka döneminde toplanan dördüncü 

Buddhist konseyinde bu dillerin yerine Sanskrit dili kullanılması tercih 

edilmiştir. Kutsal metinlerin dili olan Sanskrit dili, yapısı itibarıyla oldukça 
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karmaşık bir dil olup, halk arasında kullanımı yaygın değildir. Önceleri, 

Hinduizm’i karmaşık hale getirdiği için eleştirilen Sanskrit dilinin Budist 

öğretiyi yaymak için kullanılmaya başlanmıştır. Brahmanların ve üst zümrenin 

kullandığı Sanskrit dili, Budizm öğretisinin yayılmasını zorlaştıran bir durum 

ortaya çıkarmıştır.   

Hinduizm’in Yeniden Yapılandırılması  

Budizm’in kast sistemine karşı olması, hızla taraftar toplamasını sağlamış 

ve bu durum Brahmanizm’e ağır bir darbe vurmuştur. Kast altında ezilen 

insanlardan birçoğu Budizm öğretisini benimseyip Budizm’in yolundan gitmeyi 

tercih etmişlerdir. Budizm’i benimseyenler karşısında yok olmamak için 

Hinduizm kendini yeniden yapılandırmaya başlamıştır. Dini törenlerin son 

derece karmaşık olan kuralları daha basit hale getirilmiştir.   

Budizm, Hinduizm ile yaşanan çekişmede, Hindu unsurlarını Budizm 

içine almayı denemişse de başarılı olamamıştır. Ancak Brahmanizm, Budist 

ilkelerini içerme girişiminde başarılı olmuş ve Budizm’e büyük bir darbe 

vurmuştur. (Güngören, 1994; 161) Budizm’in kurucu Buddha bile, Hinduizm’in 

tanrılarında tanrı Vishṇu’nun tecessüsü (avatarı) olarak kabul edilmiştir.    

Yüzyıllar boyunca bir arada yaşayan Budist ve Hindu düşünce 

birbirinden pek çok şey almıştır. Bir brahman olan Şankara (M.S. 788-820), 

Hindu düşünceyi yeniden canlandırmıştır. Şankara, Vedanta felsefesini 

yenilerken Mahāyāna Budizmi’nden etkilenmiş ve Budist, Cainist öğretilerden 

pek çok unsuru içermiştir. (Conze, 2005; 163) Örneğin; Budist örgütlenmeden 

esinlenerek “matha” denilen manastırlar (misyoner merkezleri) kurmuştur. 

Ayrıca Şankara, tanrı Şiva’yı yücelterek bugünkü Hinduizm’in de temellerini 

oluşturmuş ve Brahman liderliğinin güçlenmesine katkı sağlamıştır. Artık 

kendisini yenileyemeyen Budizm, Hindu inancı içinde erimeye başlamış ve 

Buddha, Hindu tanrıları arasına girmiştir. (Stein, 2015; 124). 

Brahmanların Yeniden Hükümdarların Desteğini Almaları 

Budizm’in Maurya hükümdarı Aşoka zamanında en parlak devrini 

yaşadığına değinmiştik. Daha sonra Maurya hanedanlığının yönetimini ele 

geçiren Puşyamitra Sungha, Budizm öğretisinin kabul etmediği at kurban 

töreni
7
 uygulamakta bir sakınca görmez. Puşyamitra Sungha, Buddhist 

dervişleri öldürtmüş, çok sayıda stupa ve mabedi yıktırmıştır. Bu gelişmeler 

Budizm’e darbe vururken, Brahmanizm’in yeniden güçlenmesine zemin 

hazırlamıştır. “Puşyamitra ve genel olarak Sunga hanedanı devrinde Brahman 

egemenliği yeniden kurulmuş ve Buda ve Cayna dinleri baskı altında 

tutulmuştur. Budist edebiyatta yaşanan acılar dile getirilmiştir. Puşyamitra 

M.Ö.149’a doğru ölmüştür.” (Bayur, 1987; C:I, s 81) Puşyamitra’nın 

                                                           
7 Aşvamedha:  At kurban törenidir.  
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düzenlediği at kurban töreni, Budizm’in karşı çıktığı kurban törenleri ve 

canlılara zarar verilmemesi ilkesiyle ters düşmesi bakımından önemlidir. 

Budizm’in artık hükümdar himayesinin altında olmadığını göstermesi 

bakımından önemlidir.  

Brahmanizm, Gupta Hanedanlığı (M.S. 320-550) döneminde yeniden 

canlanmıştır. Brahmanlar, Vedaların ışığında dini ritüelleri yeniden 

yorumlamışlardır. İnanların, dinden uzaklaşmalarına neden olan karmaşık dini 

ritüeller, dinin merkezinden çıkarılmış; yerini tanrı Şiva ve tanrı Vishṇu’ya 

ibadetler almıştır. IV. yüzyılda başlayan Gupta egemenliğinin koruyuculuğu 

altında Brahmanlar, yeniden itibar kazanmış ve yüzyıllarca süren Budizm siyasi 

desteğini yitirmiştir. (Stein, 2015; 99) 

 

SONUÇ  

Çeşitli dinlere ve inançlara ev sahipliği yapan Hindistan; Budizm’in de 

doğduğu topraklardır. Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinin neredeyse tamamının 

benimsediği Budizm; doğduğu topraklar içinde barınamamış ve başka 

coğrafyalara göç etmek zorunda kalmıştır. Zamanla, Hindistan topraklarındaki 

Budist sayısı diğer inanç mensuplarına oranla azınlık konumuna gelmiştir.  

Budizm’in, Hindistan’da barınamamasını tek bir nedene bağlamak 

mümkün değildir. Budizm’in kan kaybetmesinin önemli nedenlerinden biri 

Budizm’in Hinduizm potasında erimesidir. Hinduizm, Budizm’i kendi potası 

içinde eritmeyi başarmıştır.  

Brahmanların sınırsız gücüne karşı bir tepki olarak başlayan Budizm, 

siyasi destek aldığı dönemlerde hızla gelişmiş ve yayılmıştır. Maurya 

hükümdarı Aşoka Budizm’i destekleyen ve gelişmesini sağlayan bir 

hükümdarların başında gelir.  

Hükümdarların desteği ile hızla yayılan Budizm, zamanla siyasi desteğini 

kaybetmiş ve kendi içinde yaşadıkları fikir ayrılıkları ve iç çatışmalar nedeniyle 

de Hindistan toprakları içindeki gücünü yitirmiştir ve Hindistan’da 

barınamamıştır. Orta Asya üzerinden Çin’e giren Budizm burada aradığı desteği 

bularak hızla gelişmiştir. Çin’de güçlenen Budizm buradan Kore ve Japonya’ya, 

güneyde ise Güneydoğu Asya ülkelerine yayılmıştır. 

Budizm, Hindistan sınırları dışında gelişip yayılmaya devam ederken, 

Hindistan’da çeşitli nedenlerle önce gerilemeye başlamış ve sonunda da 

etkinliğini kaybetmiştir.   

Budizm’in, Hindistan’da barınamamasını tek bir nedene bağlamak 

mümkün değildir. Budizm’in kan kaybetmesinin önemli nedenlerinden biri 

Budizm’in Hinduizm potasında erimesi olarak gösterilebilir. Öyle ki Hinduizm, 
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Budizm’in kurucusu Buddha’yı bile Vishṇu’nun bir avatarı olarak kabul ederek 

kendi potası içinde eritmeyi başarmıştır. 

Budizm içinde yaşanan ayrılıklar ve iç çatışmalar, Budizm’in 

zayıflamasına sebep olmuştur. Belli ilkelerde anlaşamayan Budistler, Budizm’i 

iyice karmaşık hale getirmişlerdir. Böylece Budistler, yozlaşan bu durum 

karşısında Budizm’den uzaklaşmışlardır.  

Siyasi desteğini kaybeden ve zayıflamaya başlayan Budizm, İslamiyet’in 

Hindistan’a gelmesiyle bir darbe daha yemiştir.   

Budizm’in yayılmasında büyük katkıları olan dervişlerin yozlaşmaya 

başlamaları, Budizm’e büyük zararlar vermiştir. Dervişler değerli eşyalara 

düşkünlük göstermeye başlamışlar ve kendilerini eğlenceye vermişlerdir.  

Budizm öğretisiyle ilgili fikir ayrılıkları ortaya çıkmış ve iç çekişmeler 

başlamıştır. Hinayāna, Mahāyāna, Vacrayāna, Tantrayāna ve Sahacayāna gibi 

bölünmelerle Budizm’in sadeliği kaybolmuş ve karmaşık bir yapıya 

bürünmüştür.   

Budizm’in kast sistemine karşı olması, hızla taraftar toplamasının ana 

nedenlerden biridir. Budizm’in gelişmesi Brahmanizm’e ağır bir darbe 

vurmuştur. Çok sayıda Hindu, Budizm öğretisini benimsemişlerdir. Bunun 

üzerine Hinduizm kendini yenileme ihtiyacı duymuştur. Karmaşık Dini törenler 

sadeleştirilmiştir. Bu durum Hinduizm’i yeniden canlandırmış yeni bir soluk 

getirmiştir.  

Hükümdar Kanişka döneminde, Budizm öğretisinin yayılması için 

Sanskrit dili kullanılması tercih edilmiştir. Brahmanların ve üst zümrenin 

kullandığı dil olan Sanskrit dili, Budizm’i benimsemek isteyen halk için engel 

oluşturmuştur. Budizm’in gerilemesinin önemli nedenlerinden biri de bu 

uygulamadır. 

Brahmanları destekleyen hükümdarların ortaya çıkması, Budizm 

açısından son derece yıkıcı olmuştur. Örneğin hükümdar Pushyamitra Sungha, 

pek çok stupa ve manastırı yıktırmış ve Budist dervişleri öldürtmüştür. Bütün 

bu olumsuzluklar sonucunda Budizm, Hindistan topraklarında barınamaz hale 

gelmiş, kendine yeni yer aramıştır. Önce Orta Asya’ya oradan da Çin 

topraklarına giren Budizm, tekrar gelişme ortamı bulmuştur. Anavatanı 

Hindistan’da çok az sayıda Budizm taraftarı olmasına karşın, Çin, Japonya ve 

Kore’de çok sayıda Budist bulunmaktadır. Mahāyāna Budizm’inin yayıldığı bu 

ülkeler dışında, Güneydoğu Asya ülkelerinde de Budizm’in Hinayāna kolu 

kendine yaşam alanı bulmuştur. 
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 “MÜZİK RUHUN GIDASIDIR” PEKİ YA HÜCRELERİN?
1
 

 Serap Selver KIPAY

 

  

ÖZET 

Müzik kayıtlı tarihin başlangıcından beri hastaların bakım ve tedavisinde 

önemli bir rol oynamıştır. Bireyin tıbbi tedavisine müzik terapi desteğinin 

hastalık durumlarında ve hatta sağlığı korumada ve geliştirmede olumlu etkileri 

göz ardı edilemez. Ülkede ve ülke dışında yapılan pek çok çalışma göstermiştir 

ki yapılan tıbbi tedaviye müzikle tedavinin desteğini yok sayılamayacak kadar 

önemlidir. Ayrıca müzikle tedavinin maliyeti düşük yan etkisi yoktur. Bu 

nedenle tıbbi tedavi desteğinde ve sağlığın korunması ve geliştirilmesinde 

katkısı önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Müzikle tedavi, müzik terapi, müziğin organizma 

üzerine etkileri, müziğin tıbbi tedaviye desteği.  

 

“MUSIC HEALS THE SOUL” WHAT ABOUT THE CELL? 

ABSTRACT 

Music plays an important role during the care and treatment process of 

patients since the beginning of recorded history. It is impossible to ignore 

music therapy’s effects on medical treatment or even protecting and/or 

developing health. Many studies have shown that the medical treatment with 

the support of music therapy is too important to be ignored. In addition, the 

cost of music therapy is very low and has no side effects. Therefore music 

therapy is very important to supporting medical treatment, health protection 

and improvement. 

Keywords: Music therapy, music's effects on organism, reinforcement 

of music   therapy to medical treatment. 

 

Tarihçe 

Müzik kayıtlı tarihin başlangıcından beri hastaların bakım ve tedavisinde 

önemli bir rol oynamıştır (Grebene 1978, Kipay ve Şirin 2010, Heiser ve at all 

                                                           
1 06/08 Aralık 2013 tarihleri arasında düzenlenen Dr. Mehmed Fuad Umay 4.Ulusal Tıp Günleri 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi 50. Yıl Amfisi Dikimevi / Mamak – 

Ankara’da sunulmuştur. 
 Yrd. Doç. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu 
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1977). Müzikle tedavinin dört bin yıldan beri çeşitli kültürlerde hastaları tedavi 

etmek amacıyla kullanıldığı bilinmektedir (Kömürcü 1999). 

Eski Yunanlılar, müziği her türlü erdemin kökeni sayarlardı. Onlara göre 

müzik, ruhun eğitimi ve arınması yönünden büyük bir etkendi. M.Ö.585-500 

yılları arasında yaşayan büyük Yunan filozofu ve matematikçisi Pythagoras, 

umutsuzluğa düşen bireyleri veya çabuk öfkelenen hastaları belirli melodilerle 

tedavi edebilmek olanağını araştırmıştır. Sokrates’in öğrencisi Platon (Eflatun) 

da, M.Ö.400 yıllarında müziğin ahenk ve ritimle, ruhun derinliklerine etki 

ederek bireye hoşgörü ve rahatlık verdiğini belirtmiştir (Babacan ve Şirin 1999). 

Eski Roma’da ise Celsus ve Areteus, müziğin ruhu yatıştırdığını ve ruh 

hastalıklarını iyi ettiğini söylemişlerdir. M.Ö.250-184 yılları arasında yaşayan 

Romalı şair Titus Maccius Platus “Charmides” adlı şarkısının yaralara iyi 

geldiğine değinmiştir (Grebene 1978, Babacan ve Şirin 1999) 

Eski Mısır’da müzik, sanatların en gizlisidir. İnsanların sezgisinin 

uyanması için müzik yardımcıdır. Her asırda mistik törenlerde kullanılmıştır. 

Eski Mısırlılar bereket vermesi (doğurganlığı arttırması) için müziği 

kullanmışlardır. Ayrıca Kahire’nin büyük hastanesinde ameliyat öncesi müzik 

dinletilerek hastalara güç kazandırıldığına inanılırdı (Birkan 2013).  Büyük Çin 

filozofu Konfiçyus ise “Müzik yapıldığı zaman kişiler arası ilişkiler düzelir, 

gözler parlak, kulaklar keskin olur. Kanın hareketi ve dolanımı sakinleşir” 

ifadesiyle müziğin insanlar üzerindeki etkilerine dikkat çekmiştir (Grebene 

1978, Babacan ve Şirin 1999, Heiser ve at all 1997, Coşkun 2012). 

Pisagor’a göre melodi, sonlu ile sonsuzun birlikteliğidir. Bu alemde her 

şey musikileştirilmiş ve bir ahenkten ibarettir. Pisagor (M. Ö. 585- 500), müzik 

teorilerinin ve müzikle hastalık tedavisinin ilk bilimsel kurucularındandır. 

Günümüzde ‘Pisagor gamı’ denilen beşli gam sistemini tanımlamıştır. Eski 

Yunan mitolojisinde güzel lir çalmasıyla tanınan Apollon, hem müziğin hem de 

hekimliğin tanrısı sayılırdı. Tıbbın babası sayılan Hipokrat’a göre, diğer tedavi 

yöntemlerinin faydasız kaldığı durumlarda müziğin denenmesi önemliydi 

(Birkan 2013). 

Antik Yunan’da müziğin kullanım alanları: 

 Epilepsi 

 Depresyon, sıla hastalığı- melankoli 

 Mani, histeri 

 Somnambulizm 

 Letarji, katatoni 

 Felç, afazi, korea, tarantizm 

 Kuduz, veba, kızamık ve çeşitli ateşli hastalıklar 

 Gut 

 Romatizma ve çeşitli ağrılar (Birkan 2013). 
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M. Ö. 9. yüzyılda yaşamış olan Homeros’un yazdığı Odyssiea’da 

müziğin kanamaya iyi geldiği iddia edilir. Anatomi ve fizik bilgini Gallenos, 

müziğin akrep ve böcek sokmalarına karşı bir panzehir olduğunu söyler. 

Athennoaops, hasta bölgenin üzerinde çalgı çalarak ağrıyı geçirmekteydi. 

Aristidis, Teofrates, Platon, Asclepiades, Xenocrates, Cicero ve Celcus musiki 

ile akıl hastalıklarını tedavi etmişlerdir. Homeros, ameliyatlarda müzik 

kullanmış ve başarılı olmuştur. Platon, sağırlığın tedavisinde trampet 

kullanmakla ünlüdür (Birkan 2013). 

Dünyaca ün yapan büyük Türk Bilgini Farabi (870-950), Musiki-Ul-

Kebir adlı eserinde musikinin fizik ve astronomi ile olan ilişkisini açıklamaya 

çalışmıştır. Makamların ruha olan etkileri Farabi’ye göre şöyle 

sınıflandırılmıştır:  

  Rast Makamı: İnsana sefa (neşe, huzur) verir  

  Rehavi Makamı: İnsana beka (sonsuzluk fikri) verir. 

  Kuçek Makamı: İnsana hüzün ve elem verir. 

  Büzürk Makamı: İnsana hayf (eziyet, korku) verir 

  İsfehan Makamı: İnsana cevir (incitme) ve seha  

                    (sıcaklık) (ve hareket kabiliyet, güven hissi)verir 

  Neva Makamı: İnsana lezzet ve ferahlık verir 

  Uşşak Makamı: İnsana gülmek “dihek” hissi verir 

  Zirgule Makamı: İnsana uyku “nevm” verir 

  Saba Makamı: İnsana şecaat (cesaret ve kuvvet) verir 

  Buselik Makamı: İnsana kuvvet verir 

  Hüseyni Makamı: İnsana sulh (barış, uzlaşma, rahatlık) verir 

  Hicaz Makamı: İnsana tevazu (alçak gönüllülük)verir  

                  (Grebene 1978, Babacan ve Şirin 1999,  Somakçı 2003).  

Müzik Terapi/Müzikle Tedavi Nedir? 

Müzik seslerin sanat çerçevesi içinde düzenlenmesidir. Ancak müziğin 

salt bir enstrümandan, bir insanın hançeresinden armoni kurallarına göre 

çıkarılan bir ses ya da bestelenmiş bir duygu ve düşüncelerin anlatımı veya bir 

heyecanın notalarla dile gelişi şeklinde kabullenmek, onun çok derin olan 

anlamını daraltmak olur. Oysa doğa tümüyle bir armoni, bir düzen ve ritimdir. 

Doğa, bu armoni temeline dayanarak kendiliğinden müziği meydana getirmiştir 

(Grebene 1978, Babacan ve Şirin 1999, Heiser  ve at all 1997, Kipay 2013). 
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Yıldırım ve Gürkan’ın makalelerinde belirttiklerine göre (2007) 

Schulbert müzik terapisini, ‘davranışlar, duygular ve fizyolojik değişiklikler 

oluşturmada farklı müziklerin kullanılmasıyla ilgili bir davranış bilimi’ olarak 

tanımlarken; Munro ise yetersizlik ya da bir hastalığın tedavisi sırasında 

kişilerin fizyolojik, ruhsal ve duygusal olarak bütünleşmelerine yardım etmede 

müziğin kullanılması olarak tanımlamaktadır. 

Dünya Müzik Terapisi Federasyonu ise (WFMT) müzik terapiyi şu 

şekilde tanımlamaktadır: Müzik terapisi, bir müzik terapistinin bir danışan 

(client) veya grupla, onların fiziksel, duygusal, zihinsel, sosyal ve kognitif 

ihtiyaçlarına karşılık verebilmek adına iletişim, diyalog, öğrenim, mobilizasyon, 

ifade, organizasyon ve bunlarla ilişkili diğer terapötik amaçları 

gerçekleştirebilmek ve kolaylaştırmak amacıyla planlı bir süreçte müzik 

ve/veya müzikal unsurları (ses, ritim, melodi ve armoni) kullanmasıdır (Aydın, 

Çoban 2005). 

Müzik terapi genel olarak, anestezikler ve analjezikler ile birlikte, 

hastaların ruhsal iyilik durumlarını yükseltmek, depresyonun etkisini yok 

etmek, fiziksel rehabilitasyonu hızlandırmak, sakinliği ve uykuyu sağlamak, 

korku ve endişenin etkisini yok etmek, otonom sinir sistemini de içeren 

gevşemeyi sağlayarak kas gerginliğini azaltmak ve böylece ağrıyı hafifletmek 

hatta yok etmek için kullanılmaktadır (Babacan ve Şirin 1999). 

Biyofizik tecrübelere dayandırılmış, insan fiziği ve psikolojisi üzerine 

müziğin etkilerini inceleyen son araştırmalar, hastaların rahatsızlıkları ve 

sakatlıklarının fizyolojik ve psikolojik yönlerini tedavi etmek için müziğin 

sistematik bir biçimde uygulanması gerektiğini kabul etmiştir (Heiser ve at all 

1997). 

Müziğin Organizma Üzerindeki Etkileri 

Ritim, tüm canlılarda evrensel bir yaşam formu olarak ortaya çıkar. 

Çünkü tüm canlılar, kendi içyapılarında belirli yaşamsal işlevlerini döngüsel bir 

ritim içinde gerçekleştirirler. Vücudumuzun işleyişi, günlük yaşamımız ve hatta 

tüm yaşamımızın kendi içinde bir ritmi vardır (Kudu 2013). 

Müziğin duygu yönüyle meydana getirmiş olduğu etkilerin toplanıp 

organize olduğu ve değerlendirildiği yer, beyindeki limbik sistemdir. Bu sistem, 

beyindeki davranış ve heyecanlarımızı, temel biyolojik dürtülerimizi, 

belleğimizi ve öğrenmeyle ilgili bazı yapıların nöral mekanizmalarını içerir. 

Sevinç-keder, heyecan gibi duygu ve davranışlarımızı etkileyen, onları 

yönlendiren çeşitli olaylar, limbik sistemin organizasyonuna uyarak yaşamımıza 

etki etmektedir. Bu nedenle etkileme gücü olan müzikal bir eser, limbik 

sistemin bu özelliklerini harekete geçirerek, bireyin motivasyonunda ve 

davranışlarında değişiklik meydana getirebilmektedir (Altınölçek 2004). 
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Müzik, hastaların ruhsal durumlarını yükselten, depresyonun etkilerini 

yok eden, uykuya geçişi kolaylaştıran, korku ve endişelerini ortadan kaldıran, 

böylece anksiyeteyi azaltan önemli bir araçtır (Heiser ve at all 1997, Herr ve 

Mobly 1992). Kas gerginliğini de ortadan kaldıran müzik, otonom sinir 

sistemini de içeren gevşemeyi sağlar. Böylece bütün bu olumlu etkiler hastanın 

rehabilitasyon hızını artırır (Babacan ve Şirin 1999, Yıldırım ve Şahin 2003). 

Müziğin terapi aracı olarak kullanımı, dikkati başka yöne çekmek 

yönteminde olduğu gibi, dikkatin ağrıdan başka bir uyaranda odaklaşmasını 

sağlar. Böylece hasta kendisini ağrıyı hissetmekten koruyarak ağrıya dayanma 

gücünü arttırır (Algıer 1987, Broome A 1986, Donovan 1990, Good 1995, Good 

1996, Kocaman 1994). Ayrıca işitsel uyarı ağrıyı doğrudan doğruya nörolojik 

olarak baskılar ve bireyi hoşa gitmeyen ağrılı uyaranlardan uzaklaştırarak 

endorfin salgılanmasını arttırır. Hem müziğin hem de salgılanan endorfinlerin 

etkisiyle birey gevşeyerek rahatlar (Good 1995, Good 1996, Kocaman 1994, 

Yıldırım ve Şahin 2003). 

Yaşamın bir parçası olan müzik, sinir sistemini ve fiziksel fonksiyonları 

etkilediği günümüzde kabul görmektedir. Beyin dalgalarının müzik ile 

hızlandırılabildiği, yavaşlatılabildiği, böylece kas gerilimi ve hareketlerinin 

koordine edilebildiği ve anti anksiyolitik bir etkinin ortaya çıkmasına yardımcı 

olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Uçan, Ovayolu 2006, Bally K ve 

ark. 2003, North ve Hargreaves 2000, Rickard ve Knight 2001, Snyder ve Chlan 

1999). 

Müzik terapisi, psikofizyolojik kökenli stres, ağrı, kaygı ve izolasyonun 

azaltılmasıyla bir davranış değişikliği yaratmayı ve duygu durumunu 

değiştirmeyi amaç edinmiştir. Bununla birlikte yaşam kalitesini geliştirmeyi, 

kendini ifade etmeyi artırmayı, rahatlamayı öğretmeyi, baş etme stratejilerine 

yardımcı olmayı ve normal bir çevre sağlamayı hedefler (Yıldırım S ve Gürkan 

Ay 2007). 

Gündelik yaşamımız esnasında beyinde 14-20 frekans aralığında 

titreşimli beta dalgaları üretildiği yıllardan beri bilinmektedir. Çevremizi bilinçli 

olarak algıladığımızda ve huzur içinde olduğumuzda 8-13 frekans aralığında 

titreşimli alpha dalgaları üretilir. Yoğun yaratıcılık, meditasyon ve uykuda 4-7 

frekans aralığında titreşimli theta dalgaları üretilir. Beyin dalgaları yavaşladıkça 

huzur duygusu artar. Tıpkı beyin gibi insanın kalp atışları da ses ve müziğe son 

derece duyarlıdır. Müzik veya ses frekansının temposu ve volümü, kalp 

atışlarının değişmesine neden olur. Müziğin temposu arttıkça, kalp atışları da 

hızlanır, yavaşladıkça nefes alışları gibi kalp atışları da yavaşlamaktadır (Tamer 

2000, Metzger 2004, Vink 2004). 

Fransız bilim adamı Dr. Jacques Benveniste, araştırmalarda DNA 

hücrelerinin belli bir frekansta foton (ışık) yaydığını, farklı hücrelerin farklı 

frekansta titreştiğini, farklı titreşimdeki iki hücre yan yana geldiğinde yeni bir 



 

 

 

 

 
 

 
TÜRKBİLİM KASIM 2015 

 

146 

 

frekans oluşturup birlikte bu frekansta titreşmeye başladıklarını ve elektro 

manyetik dalgalar ile bir çağlayan yaratıp ışık hızında yolculuk ettiğini 

keşfetmiştir. Ayrıca sözü edilen çalışmalar sürerken suyun bir hafızasının 

olduğu da keşfedilmiştir. Benzer bir biçimde Almanya Stuttgart Aerospace 

Enstitüsü’de ve Japon bilim adamı Masaru Emoto çalışmaları esnasında suyun 

hafızası olduğunu çeşitli deneylerle keşfetmişlerdir. Özellikle Masaru Emoto 

dinletilen müziğin su üzerinde önemli etkileri olduğunu ve dondurulan su 

kristallerini önemli ölçüde değiştirdiğini saptamıştır. Müziğin türüne göre su 

kristalleri şekil almayı sürdürmüşlerdir (Çolakoğlu 2009, Erkut 2011). İnsan 

vücudunun %70-75’inin su olduğu düşünülürse vücuda müziğin etkilerini 

anlamak şaşırtıcı olmaz. 

Beyin açısından müzik aslında algılanması gereken karmaşık bir uyarıdır; 

seslerin yüksek veya alçak notalar şeklinde olması (seslerin perdesi), müziğin 

ritmi, melodisi ve volümü birlikte algılanmak ve değerlendirilmek zorundadır. 

Dolayısıyla müziğin algılanması beynin sadece tek bir bölgesinin değil farklı 

bölgelerinin birlikte çalışması ile ortaya çıkan bir işlevdir. Örneğin beynin sol 

temporal lobunun zedelenmesi nedeniyle ortaya çıkan ve “amusia” durumunda, 

hasta müziğin hangi perdeden çalındığını veya söylendiğini (notaların yüksek 

mi alçak mı olduğunu) algılayamaz, ama müzik deneyimi hâlâ devam eder 

(Karaçay 2010). 

Araştırmacılar müziğin etkilerini iki açıdan ele almışlardır. İlk olarak 

müziğin dinleyicinin uyanıklılığını en üst seviyede tuttuğunu, daha sonra ise 

akıl, vücut ve ruh arasında bir denge oluşturduğunu ifade etmişlerdir (Mcbride 

ve ark. 1999). Yapılan pek çok çalışma, müziğin ağrı ve anksiyete üzerinde 

olumlu etkiler yarattığını, hasta veya sağlıklı bireylerin yaşam kalitesini 

yükselttiğini göstermiştir. Müzik kalp hızını, kan basıncını, vücut ısısını ve 

solunum hızını düşüren, hastanın dikkatini başka yöne çeken, kemoterapiye 

bağlı bulantıyı azaltan, özellikle terminal dönemdeki hastaların yaşam kalitesini 

yükselten önemli bir araçtır (Covington 2001, McCaffery 2000, Stefano ve ark. 

2004, Chase 2003, Hilliard 2003, Kaminski ve Hall 1996, Halstead ve Roscoe 

2002). 

Kipay ve Şirin’in (2000) yaptığı “Sezaryen sonrası ağrı kontrolünde ilaç 

dışı farklı iki yöntemin (masaj/dokunma ve müzik/gevşeme) etkililiğinin 

karşılaştırılarak incelenmesi” konulu çalışmada sezaryen sonrası loğusalara 

uygulanan müzik/gevşeme girişiminin ağrılarını hafiflettiği, kontrol grubuna 

göre daha az ağrı deneyimledikleri, ağrı şiddeti ve kaygı toplam puan 

ortalamalarının kontrol grubuna göre çok daha düşük olduğu ve analjezik 

taleplerinin operasyonu takiben 2-13 saat aralığında ve daha sonra oldukça az 

olduğu saptanmıştır. 

Farklı hasta gruplarında müziğin etkisinin araştırıldığı çalışmalar ve 

sonuçları Tablo 1’de görülmektedir (Uçan ve Ovayolu (2006).  
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Tablo 1. Müziğin Etkisini Araştıran Çalışmalar ve  Sonuçları 

Çalışmacı ve Yılı Hasta Grubu Sonuç  

Moss (1988)  

Guzetta (1989)  

White (1992)  

Palakanis (1994)  

Elliot (1994)  

Winter ve ark. (1994)  

Miluk-Kolasa ve ark. (1994)  

Henry (1995)  

Eisenman (1995)  

Dubois (1995)  

Augustin (1996)  

Cunningham (1997)  

Bampton ve Draper (1997)  

Heiser et al (1997)  

Chlan (1998)  

White (1999)  

Mcbride (1999)  

McCaffery (2000)  

Chlan ve ark. (2000)  

Colt (1999)  

McCaffery (2000) 

Chlan ve ark. (2000) 

Salmore ve Nelson (2000)  

Fratianne (2000)  

Smith (200l)  

Prensner (2001)  

Wong (2001)  

Haun (2001)  

Good (2001)  

Peticca (2001)  

Tanabe (2001)  

Burns ve ark. (2001)  

Hamel (2001) 

Smolen et al (2002)  

Schiemann et al (2002)  

Lee ve ark. (2002)  

Binek ve ark. (2003)  

Uedo ve ark. (2003)  

Chlan ve ark. (2003)  

Roteta (2003)  

McCaffery ve Freeman (2003)  

Voss ve ark. (2004)  

Artroskopi  

Miyokard infarktüsü  

Miyokard infarktüsü  

Fleksibl sigmoidoskopi  

Koroner yoğun bakım  

Cerrahi  

Kortizol seviyesi  

Hormon salınımı  

Rejional anestezi  

Bronkoskopi  

Günübirlik cerrahi  

Totalabdominal histerektomi  

Endoskopi  

Postoperatif dönem  

Mekanik ventilatör  

Akut miyokard infarktüsü  

Kronik obstrüktif akciğer 

hastalığı  

Fiberoptik bronkoskopi  

Post - operatif uyanma  

Sigmoidoskopi  

Endoskopi  

Yanık debritmanı  

Radyoterapi süresince  

Yanık tedavisi  

Mekanik ventilatör  

Meme biyopsisi  

Abdominal cerrahi sonrası  

Kolorektal cerrahi  

Acil travma  

Kanser  

Kardiyak kateterizasyon  

Kolonoskopi  

Kolonoskopi  

Endoskopi  

Gastrointestinal endoskopi  

Kolonoskopi  

Kolonoskopi  

Mekanik ventilatör  

Osteoartrit  

Kardiyak cerrahi  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili değil  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili değil 

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili 

Etkili değil  

Etkili 

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili  

Etkili 

(Uçan ve Ovayolu 2006). 



 

 

 

 

 
 

 
TÜRKBİLİM KASIM 2015 

 

148 

 

SONUÇ 

İnsan yaşamının her döneminde müzik ruhsal ve fiziksel sağlığı 

sürdürmede ve geliştirmede önemli bir güç olmuştur. Bu nedenle insanoğlu, 

yüzyıllar boyunca bilgileri ve inançları doğrultusunda müziği çeşitli 

hastalıkların tedavisinde kullanmışlardır. Müzikle tedavi; Türk kültüründe 

asırlardır önemini korumuş ve hemen hemen bütün Türk toplumlarında müzikle 

tedavi ruh ve beden sağaltımı amacıyla kullanılmıştır. Ancak Eski Türklerde ve 

Anadolu’da müzikle tedavi geçmişi oldukça eskilere dayanmakta ve pek çok 

sağlık sorunlarında kullanılmaktayken günümüzde bu yaygın kullanımını 

yitirmiştir (Babacan (Kipay), Şirin 1999, Çiftçi, Kurtuldu 2009, Somakçı 2003, 

Gençel 2006).  

Aslında müziğin şifa veren gücü binlerce yıl önce keşfedilmiş ancak 

günümüz modern tıbbında hak ettiği yeri alamamıştır. 20. yüzyılın sonlarında 

dünyada ve 1970’li yılların sonunda Ülkemizde yapılan pek çok deneysel 

çalışma, müzik terapinin işlerliğini ve etkisini bilimsel açıdan ortaya koymuş ve 

desteklemiştir.  

Böylece müzik ile tedavi günümüz tıbbı içerisinde yerini almış ve 

hasta/hastalık maliyetlerinin düşmesinde de önemli bir etkiye sahip olmuştur. 

Dolayısıyla alternatif uygulamalar yeni bir bilim dalı olan tamamlayıcı tıbbı 

doğurmuştur.  Çeşitli sağlık sorunlarının destek tedavisinde ve/veya ruhsal ve 

fiziksel sağlığı sürdürmede ve geliştirmede kullanılan Periferal Teknikler/Deri 

Stimülasyon Girişimleri ve (Sıcak Uygulama, Soğuk Uygulama, Vibrasyon, 

Mentol Uygulama, Transkütan Elektriksel Sinir Stimülasyonu, Masaj ve 

Dokunma), Kognitif–Davranışsal Teknikler (Dikkati Başka Yöne Çekme, 

Düşleme, Kognitif Stratejiler, Gevşeme ve Müzik) ciddi katkılar sağlamıştır 

(Babacan (Kipay), Şirin 1999, Uçan, Ovayolu 2006, Algıer 1987, Kocaman 

1994, Şelimen 1991, Kipay 2013, Karagöz 1990). 
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İDEOLOJİ BAĞLAMINDA FOTOĞRAF KULLANIMI 

ÖRNEKLEM: 10 EKİM 2015 ANKARA SALDIRISI 

                                                                             Ahmet SUNAL

 

ÖZET 

Fotoğraf var olan gerçekliği en doğru ve en açık şekilde temsil 

etmektedir. Ancak gerçeği kadraja sığdırırken, öznel değerler etkili olmaktadır. 

Fotoğrafın ideolojik bir söylem aracı olduğunu söyleyebiliriz. Gazeteler veya 

internet haber siteleri için fotoğraf, yazılı haberi özetleyen görsellerdir.  

Fotoğraflar, basın kuruluşunun fotoğraf editörleri tarafından, o kurumun yayın 

politikasına uygun bir şekilde seçilir ve eklenir. John Berger’e göre, fotoğraflar 

seçme olayıdır. Fotoğrafçı konuyu seçerken, öznel düşüncelerini de işin içine 

sokmaktadır. Bu öznel değerler ise basın, yayın kuruluşunun ideolojisine göre 

şekillenmektedir. Haber fotoğrafçısının bütün çabası, zekâsı ve becerisi bir 

haberin belirli yönlerini bildirmeyi amaçlamaktır. Bu belirli yönlerini bildiren 

ise basın, yayın kuruluşlarının ilkeleri, ideolojileridir. Bu çalışmada 

Almanya’nın en yüksek tirajlı ‘BİLD’ gazetesi internet haber sitesinin 10 Ekim 

2015 Ankara saldırısı ve ardından yaşanan olaylarla ilgili yayınladığı 

fotoğraflara gösterge bilimsel analiz yöntemi kullanılarak, konuyu nasıl 

ideolojilerine göre şekillendirdikleri anlatılacaktır. 

Anahtar kelimeler: 10 Ekim 2015 Ankara saldırısı, İdeoloji, Ortadoğu, 

İsrail, Bild gazetesi, PKK, Göstergebilim 

 

 

USE OF PHOTOGRAPHY IN TERMS OF IDEOLOGY: THE ATTACK 

OF OCTOBER 10, 2015 ANKARA 

ABSTRACT 

A photo represents the existing reality in a direct and a clear way. 

However, when we photograph the reality, subjective values are effective. We 

can say that photo is an ideological discourse instrument.  For newspapers or 

news websites, photos are the summary of the written news. Photos are selected 

and added by the editors of the press in a convenient way to their publication 

policies. For John Berger, photos are a phenomenon of selection. When the 

photographer selects a photo, he involves his subjective thoughts. His subjective 

thoughts are shaped by the ideologies of the press corporation. A news 

photographer aims to indicate the specific ways of the news as best as he can. 

                                                           
 Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo, TV ve Sinema, Master 

degree in Ege UniversitySocialScienesİnstitute, Radio, TV andCinema. Mail: 

sunalahmet@yahoo.com, GSM: 0507 791 93 87 
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What indicates the specific ways of a news is the ideologies of the press and 

broadcasting corporations. In this study, Germany’s highest circulated daily 

newspaper Bild’s internet news website will announce how they shape the 

subject, October 10, 2015 attacks in Ankara and the published photos by using 

semiotic analysis method about afterward incidents according to their 

ideologies. 

Keywords: October 10 2015 attacks in Ankara, Ideology, Middle East, 

Israel, Bild Newspaper, PKK, Semiology 

 

GİRİŞ 

Empirizm açıklamalarına göre insan zihninde doğuştan bir bilginin 

olmadığı yolundadır. Bu bakış açısıyla insan zihninin doğuştan boş bir levha 

olduğu varsayılmaktadır. Bu bakış ve ifadeye göre insan yaşadığı deneyimler 

sonucu levhayı doldurmaktadır. Özellikle kitle iletişim araçları ile insanların 

zihinleri belirli ve baskın ideolojiler ile şekillendirilmektedir. Teknolojinin 

gelişmesi ile birlikte insanların zihinlerini şekillendirmenin daha da basitleştiği 

görülmektedir. Sermayeyi elinde bulunduran gruplar, kitle iletişim araçlarını 

yani yazılı ve görsel basını kendi çıkarları doğrultusunda istedikleri gibi 

yönlendirebilmektedir. Bu sürece aslında bir bakıma ‘Neo- kölecilik’ de 

diyebiliriz. Kitle iletişim araçları tarafından iletilen baskın ideolojilik görüşler, 

kitleleri o görüşler doğrultusunda şekillendirip, çıkarları doğrultusunda 

kullanmaktadır. Örneğin Bild gazetesini bünyesinde bulunduran Axel Springer 

şirketinin “Unternehmungsgrundsaetze”, yani şirketin temel ilkelerinden bir 

tanesi: “Yahudiler ve Almanlar arasında uzlaşma veya barışma meydana 

getirmek ve İsrail halkının yaşam haklarını desteklemek” 

(http://www.axelspringer.de/artikel/Grundsaetze-und-Leitlinien_40218.html).
1
 

Bild gazetesi veya internet haber sitesi bu ilke doğrultusunda, kullandığı 

görsellerin içine, o ilkeye hizmet edecek ideolojiyi saklamaktadır ve mesajı bu 

ilke ile örtüştürerek okuyucuya veya kamuoyuna aktarmaktadır.  

Bu bağlamda örneğin İsrail, Ortadoğu’da kendi güvenliğini ve konumunu 

sağlamlaştırmak bu oldukça sorunlu bölgede varlığını sürdürebilmek için Arap 

olmayan bütün unsurlarla iyi geçinmek ve kendi çıkarına uygun ilişkiler 

geliştirmek zorundadır. Bu etnik gruplardan birisi de batı tarafından gizli veya 

açık destek verilen aslında homojen olmayan bir topluluktur. Çünkü bu topluluk 

Türk parlamentosunda ve hemen her partide yer almakta ve ülkenin her yerinde 

yaşamakta olup, hiçbir ayırıma tabi tutulmamaktadır. Bununla birlikte; otonom, 

kanton özerk bölge ve giderek bunların birleşmesiyle kurulması iç bünyede yer 

alan ayrılıkçılar ve dış ülkelerin organizasyonları ile planlanan şiddet, terör ve 

                                                           
1 Almancası: ''DasHerbeiführeneinerAussöhnungzwischenJudenundDeutschen, 

hierzugehörtauchdieUnterstützung der LebensrechtedesisraelischenVolkes”. 
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isyan olarak kabul edilen düzene karşı silahlı başkaldırı hareketlerine 

dayandırmaktadır.  

Dış destekli Kandil dedikleri merkezden yönetilen, dış ülke ve 

merkezlerden silahlar elde ederek illegal örgütü yöneten, kısacası her kurumda 

yer alabilmesine rağmen ayrılıkçı bir etnisite sendromu ile Türkiye toprakları 

üzerinde kurtuluş savaşlarında işgalci batılı ülkelerin gerçekleştiremedikleri 

hedefleri olan orta doğunun küçük ve güçsüz devletçikler politikası, Atatürk 

tarafından bağımsızlık savaşı ile sonuçlandırılmıştı. Bu eski politikaların 

devamı olan ve binlerce yıllık Türk toprakları üzerinde yine batının 

destekleriyle ayrı bir otonom yapı ve özerk yönetim aldatmacasıyla devlet 

kurmak isteyen terör örgütü ne yazık ki içteki işbirlikçiler ile dış güçlerin 

kumpası içinde bulunmaktadır. Oysa Kürtler demografik dağılım açısından 

Türkiye’nin her bölgesinde yaşayan ve her kurum ve kuruluşlarında yer alan ve 

her türlü işi kurabilen, vatandaş olarak hiçbir baskı altında olmayan Türkiye 

Cumhuriyetinin birinci sınıf vatandaşlarıdır.  

Türkiye Cumhuriyetinde insan eşitliği hak ve ödevlerinin yukarıda 

açıkladığımız yönde olmasına rağmen ne yazık ki ülkemizce bilinen batılı 

ülkeler ve özellikle de bu çalışmamızda ele alıp incelediğimiz Bild gazetesi 

kışkırtıcı bir rol üstlenerek emperyalizme alet olmaktadır. Çünkü objektif haber 

verme prensiplerine aykırı olarak, Kürtleri, PKK çatısı altında toplayıp, 

belirledikleri ve yönettikleri ayrılıkçı ilkeye hizmet edecek şekilde 

kullanmaktadır. Bu çalışmada, Bild gazetesini kuran Axel Springer ve İsrail 

ilişkileri, İsrail’in Ortadoğu Stratejisi ve Kürtler ile olan ilişkileri ve Bild 

gazetesi internet haber sitesinin, 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen Ankara 

saldırısı ve sonrasında yaşanan olaylar için, kullandıkları fotoğraflar bu 

bağlamda incelenecektir. 

Kitle İletişim Araçları (KİA) ile belirli ideolojilerin algılara enjekte 

edilmesi  

Kitle iletişim araçları, dünyayı küçük bir köye dönüştürmektedir. Farklı 

bir kıtada olan gelişmeyi anında internet üzerinden takip edebilmekteyiz. 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, kitle iletişim araçlarının bilgilendirme süreci 

dakikalara, hatta saniyelere inmiştir. Dünyanın bir köşesinde olan gelişmeyi, 

sanki kendimiz oradaymışız gibi haberdar olabiliyoruz.  

Bir felsefe akımı olan Empirizme göre insan zihninde doğuştan bir bilgi 

yoktur. Bilgilerimizin kaynağı da sadece deneylerdir. Bu görüş çerçevesinde 

insan zihni doğuştan boş bir levhadır. İnsan yaşadığı deneyimler sonucu o levha 

dolmaktadır. İşte bu bağlamda psikolojik algı nedir sorusunu 

cevaplandırmalıyız. Batı basını ve medyası bu tezden hareket ederek kitle 

iletişim araçları ile yönetmek istedikleri insanların zihinlerini belirli ideolojiler 

ile şekillendirilmektedir. Çünkü bu etki altına aldığı insanlar o ideolojilere göre 

hareket eder. Sonuçta gerçek, bireyin bildiği, kendi deneyimlediği veya 



 

 

 

 

 
 

 
TÜRKBİLİM KASIM 2015 

 

154 

 

duyumsadığıdır. Diğer yandan özellikle iletişim teknolojilerinin etkisini 

artırdığı bu çağda insanoğlunun kitle iletişim araçları ile ilişkisi çok küçük 

yaşlarda başlıyor. Zira Tuncay’ın belirttiği gibi kişilik oluşumunda kitle iletişim 

araçlarının kısacası yazılı ve görsel medyanın etkisi çok büyüktür. Bireyi ve 

toplumu oluşturma açısından kitle iletişim araçları çok önemli bir role sahiptir. 

Toplumu şekillendirmek için, çocukluktan itibaren, belirli ideolojiler çocukların 

beyinlerine zerk edilmektedir. Belli bir kalıba indirgenen ve önerilen söylemler, 

simge ve semboller ve bunlara yönelik algısal yetiler sanki ‘gerçeklermiş’ gibi 

bizim düşünce kalıplarımızı ve nihayetinde hayatımızı şekillendirmektedir. 

Zihnimizde kalıplar oluşturmaktadır ve bu kalıpları kırmak oldukça zordur. 

Psikolojik algı yaratan bir kalıplaşmış tutumu ortadan kaldırmak demiri 

eritmekten daha güçtür. İşte bu nedenle beş duyu organımız ve sezgilerimizin 

katkısıyla her hangi bir olayı, olguyu, nesne ve objeyi yorumlamak o olay ve 

olguyu anlamak, tanımlamak yani algılamak ile mümkündür.  Kuramsal 

yaklaşımlar açısından baktığımızda reel dünyada ‘gerçeklik olgusu’ farklı olsa 

bile, bize kitle iletişim araçları ile enjekte edilen enformasyon doğru 

varsayılmakta ve eylemsel boyutlar böylece tetiklenmektedir. Oysa kamu 

hürriyetleri ve kamusal alan ilişkisi açısından insan haklarının algılanmasında 

basının büyük rolü bulunmaktadır(Tuncay, 2004: 91-110). 

Kitle iletişim araçlarına sahip olanlar, kitleleri istedikleri gibi 

yönlendirebilmektedir. Kurulan her iletişim sürecinde temel amaç; iletiyi 

istenilen hedef alıcıya veya alıcılara ulaştırmak ve karşılığında da hedef alıcıda 

bir eylem ya da düşünce değişikliği sağlamaktır (Rigel 2000: 145). Burada 

önemli olan geniş kitlelere seslenebilmektir. Geniş kitlelere seslenebilmek için, 

kitle kültürünü iyi analiz etmek gerekmektedir. Kitlesel izleyicinin talepleri 

düşük bir beğeni ölçüsünü yansıtan derinliksiz, eğlendirici, sadece zaman 

geçirmeye yönelik (dolayısıyla gerçek yaşamın gerçek durumlarından kaçmaya) 

elveren ürünlerdir. (Mutlu 1991: 18). Bol fotoğrafları ve az yazılı gazetelerin 

tirajları yüksek olmuştur. Halkın büyük kısmı, okumaktan ziyade görsellerle 

tatmin olur. Günümüzde okuyucu, okuma yazma bilmese de gazeteyi sadece 

görsel olarak irdelemek açısından edindiğini ve içerisindeki görsel malzemenin 

de kişiyi belli konularda olay hakkında tatminkâr bilgi verdiğini de yine 

bilmekteyiz (İmançer, 1993: 42).  

Bild gazetesi Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesidir. Gazete’nin ismi 

‘Bild’ yani Türkçe tercümesi resimdir. Gazete ve internet haber sitesi önceliği 

görsele vermektedirler. İdeolojiler fotoğrafların içinde saklıdır. Bilinçsiz bir 

şekilde fotoğrafı tüketen okuyucu, ideolojiyi de tüketmiş olur. Bu şekilde 

okuyucunun zihni şekillenir ve istenilen doğrultuda yönlendirilir. 

Axel Springer ve Bild gazetesi 

Axel Springer 2 Mayıs 1912 tarihinde Almanya’nın Altona ilçesinde 

dünyaya geldi.  1946 yılında, babası Hinrich Spinger ile ‘Axel Springer 
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Yayınevi’ Limitied Şirketini kurdular. Hemen o yıl ‘Norwestdeutsche Hefte’ ve 

‘Hörzu’ dergilerini çıkartmışlardır. Bild gazetesi yayın hayatına 24 Haziran 

1952 tarihinde başladı. Gazete çıktığı tarihlerde günlük milyonlarca kişiye 

ulaşıyordu 

(http://www.axelspringer.de/chronik/cw_chronik_jahrzehnt_de_85842.html). 

Axel Springer, entelektüel bir gazete değil, sokakta ki en basit adama ulaşacak 

bir gazete düşünüyordu.  Birçok eleştirmene göre, Bild gazetesi duygusal yüklü 

haberlere imza atıyordu. Mevcut Yönetim Kurulu Başkan Dr. Matthias 

Döpfner’e göre, Bild gazetesi halkın sesinin duyan ve halkın sesini yankılatan 

bir gazetedir. İlk zamanlar sansasyonel ve magazin ağırlıklı haberlere imza atan 

Bild gazetesi, Springer’in en büyük başarısıydı.  Springer’in biyografisinin 

yazarı Michael Jürgs’e göre, Axel Springer halkın alt sınıfında bulunan 

insanların problemlerine ulaşabiliyordu, yoksa Bild gazetesi bu kadar başarılı 

olamazdı. Springer Yayıncılığı kendini herhangi bir siyasi görüşe yakın 

hissetmiyordu. Ama Axel Springer’in kalbi başka bir şey söylüyordu. Axel 

Springer’in başka bir biyografi yazarı Hans- Peter Schwarz’a göre, Springer sol 

siyasi görüşten geliyordu. Avrupa solculuğuna önemli olan şeylerden bir tanesi, 

hümanist yaklaşımdır ve baskı altında bulunan işçilerin yanında olmaktır. 

(Denhardt 2012: Belgesel) 

1957 yılında, kendini her şeyden geri çeken ve eve inzivaya çekilen Axel 

Springer, haftalarca dışarı çıkmamıştır. Bunun nedeni olarak ise depresyon 

olarak açıklanıyordu. Biyografi yazarı Hans- Peter Schwarz o dönem için, 

Axel’in psikolojik çöküşün kıyısında olduğunu dile getirdi. Axel Springer 

Allah’ı, hayatın amacını arıyor, para ve güçten ayrılmak istiyordu. Ortaçağ’ın 

keşişleri gibi yaşamak istiyordu. Springer’in üçüncü eşi ( Axel 5 kez evleniyor, 

4 kez boşanıyor) Rosemarie Springer o dönemle ilgili Axel hakkında, 

“Peygamberle ilgisi arttı. Kendisini yalnızlığa itti. Dini şeylerle ilgilendi” diye o 

dönemi anlatıyor. Dindar bir kişiliğe bürünen Springer için hayat amacı, o 

dönemin fakir ve ezilen insanlara yardım etmek olarak görüyordu. Dini bir 

kural olan ‘Yanındakini sev anlayışını’ benimsedi. Bu inzivaya çekilme dönemi, 

onun için, uyanma anıydı. Springer, medya gücünü ve etkisini bu amaç 

doğrultusunda kullanmaya karar veriyordu (Denhardt 2012: Belgesel). 

Bu dönem sanki Axel’in amacını belirlediği ve bulduğu dönem gibiydi. O 

baskı altında bulunan insanlara yardım etmek istiyordu. Bunlardan biri, Doğu 

Almanya’da yaşayan insanlardı. Doğu Almanlar için özgürlük ve Almanya’nın 

birleşmesini can-ı gönülden istiyordu. Biyografi yazarı Michael Jürgs,  Springer 

hakkında şöyle konuşuyordu:’’  Haksızlık hissettiği zaman, kendi bakış açısıyla 

bir insana karşı haksızlık yapılıyorsa eğer, o zaman faaliyete geçiyordu.’’ 

Springer duygularıyla hareket eden bir insandı. 1958 yılında Moskova’ ya 

Sovyet devlet adamı Nikita Kruşçev ile görüşmeye gitti. Onunla Almanya’nın 

tekrar birleşmesi hakkında konuşmak istiyordu. Springer megalomani bir kişilik 

gösteriyordu bu davranışıyla. Kruşçev onu uzun bir süre bekletti ve 

http://www.axelspringer.de/chronik/cw_chronik_jahrzehnt_de_85842.html
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görüştüklerinde bu konu hakkında konuşulmadı. Moskova onu ciddiye 

almamıştı. Bu durumdan sonra Springer, Bild gazetesini politik amaçlar için de 

kullanmaya başladı. SSCB’ye karşı ‘savaş’ ilan etti.  Gazetesini insanları baskı 

altından tutan, Doğu Almanya’ya karşı dişlerini gösterdi. Berlin duvarının 

hemen yanı başına, basın kuruluşunu taşıdı. Oradan bir arsa almıştı. (Denhardt 

2012: Belgesel) Axel Springer 60’lı yıllarda sol üniversite gençliği ile 

çatışmaya girdi. Sol görüşlü Üniversite gençleri ona karşı protestolar 

düzenliyordu. Springer komünizme ve sol görüşlü üniversitelilere karşı 

kampanya yürütüyordu(http://www.deutschlandfunk.de/medienhetzer-und 

politgammler.724.de.html?dram:article_id=99713). 

Axel Springer’in İsrail ile ilişkileri 

1967 yılında, İsrail ve Arap dünyası ile ‘6 gün savaşı’ savaşından hemen 

sonra, Axel Springer İsrail’i ziyaret etti. Kudüs tekrar İsrail çatısı altında 

birleşmişti. Bir sabah Springer, Piskops Jobst Schöne’nin açıklamalarına göre 

şunları söylemiş: ‘’Bana kutsal ‘Getsemani’ bahçesinin (Hıristiyanlar tarafından 

kutsal sayılır. İsa Peygamber öldürülmeden bir gün önce, o tepede dua etmiştir) 

kaplılarını açın lütfen. Beni burada bir iki saat yalnız bırakın‘’. Antik şehre 

bakılabiliyordu oradan. Efangelistlerin bize anlattıkları oradan görülüyordu. Bu 

onun için çok önemliydi.  Kudüs Axel Springer için ölene kadar ikinci 

memleketi olarak kalacaktı. 5. Eşi Friede Springer, Axel için şunları 

söylüyordu:’’İsrail’i görünce, ilk görüşte aşk gibiydi onun için. O problemleri 

çok olan ve o çok içten insanları gördüğünde, sanki onlar kendini kendinden 

almıştı.’’ O sırlara Almanya’da sevilmeyen Springer, İsrail’de seviliyordu. 

Friede Springer’in açıklamaların göre, Axel Springer İsrail için şunları 

söylüyordu:’’ Ben Alman bir vatanseverim. Ülkemi (Almanya’yı) seviyorum. O 

yüzden İsrail için katkıda bulunmayı kendime vazife olarak görüyorum.’’  

(Denhardt 2012: Belgesel) 

Axel Springer, Nazi Almanya’sının Yahudilere karşı yapmış olduğu 

soykırım için, kendi bu işin içinde olmasa bile, bir suçluluk ve utanç 

hissediyordu. Springer Kudüs  ‘National Museum’un yapımında maddi olarak 

yardımcı oldu ve İsrail onu ödüllendirdi. O dönemden beri, ‘Axel Springer’ 

şirketinde çalışan tüm görevliler için, İsrail ile barışı beslemek bir vazife olarak 

belirlendi. Bild gazetesini bünyesinde bulunduran Axel Springer şirketinin 

ilkerlerinden (Unternehmungsgrundsatze) bir tanesi, “Yahudiler ve Almanlar 

arasında uzlaşma veya barışma meydana getirmek suretiyle İsrail halkının 

öncelikle yaşam haklarını desteklemek”dir. 

(http://www.axelspringer.de/artikel/Grundsaetze-und-Leitlinien_40218.html). 

Friede Springer, ‘Deutsch- İsrailischeGesellschaft E.V.’ ile yaptığı röportajda, 

Axel Springer’in İsrail için her girişiminde şu düşüncenin ön planda olduğunu 

dile getiriyor: ’’Ben sadık bir Hıristiyan olarak hareket ediyorum. Çünkü İsa 

Peygamber Yahudiydi ve Kudüs dünyanın merkezidir (http://www.deutsch-

http://www.deutschlandfunk.de/medienhetzer-und
http://www.axelspringer.de/artikel/Grundsaetze-und-Leitlinien_40218.html
http://www.deutsch-israelische-gesellschaft.de/bund/im-fokus/category/bund/showme/erinnerung-an-einen-freund
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israelische-gesellschaft.de/bund/im-fokus/category/bund/showme/erinnerung-

an-einen-freund).’’ 

İsrail’in Orta Doğu Stratejisi ve Kürtler ile ilişkisi 

İsrail Devleti kuruluşundan beri Arap Devletleri ile sorunları bitmedi. 

Birçok kez Araplar ile savaşan İsrail, bölgede varlığını sürdürebilmek için 

stratejiler geliştirmiştir. Bu stratejilerden bir tanesi, Arap olmayan devletler 

veya etnik gruplar ile ilişkileri geliştirmek ve genişletmektir. Tel Aviv 

Üniversitesi’nden Profesör Ofran Bengio bu konuyla ilgili dikkat çeken şu 

görüşleri ifade etmektedir: ‘’İsrail yakın çevresinde Arap olmayan bütün 

unsurlarla ve azınlıklarla iyi ilişkileri içinde olmalıydı.’’ (Bengio, 2014)  

Bu etnik gruplardan birisi ve dış merkezlerin ve batılı devletlerin etki, 

gözetim ve kontrolünde devlet kurmak isteyen Türkiye’de eşit vatandaş 

statüsünde olup her türlü göreve gelebilen ve her türlü işi ve mesleği yapabilen 

hiçbir ayırıma tabi tutulmayan Kürtlerdir. Ancak dış destek ve güdümlerle 

özellikle ABD, Fransa, Almanya ve İsrail merkezli Ermeni-Kürt algısı ve diğer 

bazı AB ülkelerinin yanında özellikle İsrail devletinin de gizli açık desteğiyle 

isyan ve başkaldırı mahiyetindeki terör olayları baş göstermektedir. Ne yazık ki 

yüzlerce masum vatandaşlarımızın ölümlerine kan ve gözyaşına sebep olan bu 

eylemler kim ve kimlerin kontrolünde yapılmaktadır? Her kentimizde neredeyse 

birlikte yaşadıkları Türk vatandaşlarımızın ölümlerine asker ve polislerimizin 

şehit olmalarına karşın devleti yönetenler silah ve cephane akışına neden mani 

olamamıştır? Bu terör eylemleri giderek artırılan son yıllar içinde dış destekli 

eylemlerini hala büyük bir hızla neden sürdürmektedir? Kadın erkek genç ve 

yaşlı demeden günahsız vatandaşlarımız vahşice ve kalleşçe yapılan eylemlerle 

sonucundaki ölümlerle karşı karşıya bırakılmasından kim ve kimler rant 

sağlamaktadır? İşte burada şu sorular ise çok daha önemli oldukça da 

manidardır: Bu illegal, vahşet kokan terör örgütlerine acaba hangi ülkeler silah 

satıyorlar? Görünüşte insan hakları ve demokrasi havarisi kesilen batılı ülkeler 

kan ve gözyaşını Ortadoğu ülkelerine hak görmelerinin ardında yatan gerçek 

nedir? Soruları başka bir gerçeği de gündeme getirmektedir. 

Bu bağlamda İsrail, Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin oluşturmak istediği 

parçalanmış Ortadoğu için en ideal "kart" olduğunu her zaman aklında tuttu ve 

bu kartı yeniden devreye sokmak için fırsat kolladı. İsrail’in, kuruluşundan bu 

yana bölgede varlığını sürdürebilmek için izlediği genel politika, Yahudiliğin 

kuşatılmışlığını dengelemek, bunun için de dış çemberdeki ülkeler ile yoğun 

ilişkiler içinde olmaktır. (Yılmaz: 6) Bunun dışında İsrail’de ortalama 100.000 

Yahudi Kürt vatandaşı bulunmaktadır. Bunlar İsrail Devleti kurulduktan sonra 

oraya göç etmişlerdir. Eski yerleşim alanları ile bağlantılarını hiçbir zaman 

kesmediler. İsrail’de yaşayan Kürt kökenli vatandaşlar, Kürdistan’ın kurulması 

için onay vermektedirler 

(http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/israelisch-kurdische-

http://www.deutsch-israelische-gesellschaft.de/bund/im-fokus/category/bund/showme/erinnerung-an-einen-freund
http://www.deutsch-israelische-gesellschaft.de/bund/im-fokus/category/bund/showme/erinnerung-an-einen-freund
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/israelisch-kurdische-beziehungen-13116886.html
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beziehungen-13116886.html). Özellikle Kuzey Irak’ta Kürdistan devleti 

kurulması için projeler yapılmıştır. İsrail Dışişleri Bakanlığının eski bir 

görevlisi olan Oded Yinon’un Dünya Siyonist Örgütü’nün yayın organı olan 

‘’Kivunim’’ dergisinde 1982’deki yayını oldukça dikkat çekicidir. ‘İsrail için 

strateji’ adlı çalışmasında, Irak’ın geleceği ile ilgili ileri sürdüğü şu tespit 

oldukça önemlidir; ‘Irak etnik ve mezhebi temeller üzerinde bölünecektir; 

kuzeyde bir Kürt devleti, ortada bir Sünni ve güneyde bir Şii devleti 

kurulacaktır’. Bu bölünmenin İsrail’in güvenliği açısından şart olduğu görüşü 

ileri sürülmüştür (Özdağ 1999: 189-190) 

Alman kaynakların açıklamalarına göre Kuzey Irak’ta kurulan Irak 

Kürdistan Bölgesi, kendini IŞİD’e karşı koruma bahanesi ile özerk bölgesini 

genişletmektedir ve silahların bir kısmını PYD’ye iletmektedir. O silahlar ise 

dolaylı yoldan PKK’nın eline ulaşmaktadır. Almanya'nın Yeşiller Partisi 

Milletvekili Omid Nouripour konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: ‘’ Birçok 

raporda görülmektedir ki, Peşmerge güçleri silahları PYD'YE devam iletmekte, 

PKK'nın Suriye'de ki örgütlenmesine (http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-

02/kurden-nordirak-waffen-araber-deutschland-omid-nouripour-gruene).'' O 

bölgede ki Kürt haritasını genişletmek için projeler üretiliyor ve yeni haritalar 

çizilmektedir. Kuzey Irak’ta ki Peşmergeler, silahlar ile sadece kendilerini 

korumuyorlar. Nouripour, Peşmergelerin silahlar ile Arap vatandaşlarını tehdit 

ettiklerini ve kendi özerk bölgelerini genişletmek için de kullandıklarını dile 

getiriyor (http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-02/kurden-nordirak-waffen-

araber-deutschland-omid-nouripour-gruene).  

İsrail kendi devletinin varlığını sürdürmek için, Kürt Devleti kurmak ve 

haritasını genişletmek amacını benimsemiştir. Bild gazetesi ise PKK’yı ne yazık 

ki bunca katliamlarına karşı bir türlü terör örgütü olarak göstermiyor. 

Kamuoyunun algısını değiştirerek PKK, Türkiye’de yasaklanmış Kürt İşçi 

Partisi olarak gösteriliyor. Oysa terör ve vahşet, korku ve sindirme eylemlerine 

dayanan PKK’nın stratejisi; orada yaşayan halk istemese de kendi devletini 

kurmaktır. İşte bu stratejide, İsrail’in planlamış olduğu Ortadoğu stratejisini 

desteklemektedir. 

Metodoloji ve Çözümleme 

Bu çalışmada, Bild gazetesi internet haber sitesinin, 10 Ekim Ankara 

saldırısı ve sonrasında yaşanan olaylar hakkında yayınladığı fotoğraflar 

incelenecektir. Bunun için üç örnek alınmıştır. Birincisi, 12 Ekim 2015 

Pazartesi günü, saat 12.25’de, ‘’Türkische Gemeinde Warnt Nach Anschlag İn 

Ankara Vor Eskalation, Angst vor Gewalt auf deutschen Straßen’’ (Türkçe çev.: 

Almanya’da bulunan Türk Derneği Ankara saldırısı sonrası ortamın kızışma 

durumu için uyarıyor. Alman sokaklarında şiddetten korkuluyor) başlıklı 

haberde yayınlanan fotoğraftır.  İkincisi, 11 Ekim 2015 tarihinde, saat 21:06’da 

yayınlan ‘Wut und Traenen nach Terror- Anschlag in Ankara’ (Türkçe çev.: 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/israelisch-kurdische-beziehungen-13116886.html
http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-02/kurden-nordirak-waffen-araber-deutschland-omid-nouripour-gruene
http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-02/kurden-nordirak-waffen-araber-deutschland-omid-nouripour-gruene
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Ankara’da ki terör saldırısı sonrası öfke ve gözyaşı) başlıklı haberde kullanılan 

fotoğraftır. Üçüncüsü ise, 11 Ekim 2015 tarihinde, saat 12.16’da yayınlanan 

‘’Mehr Als 125 Todesopfer Beim Anschlag Von Ankara, Ermittler haben erste 

Hinweise auf die Taeter’’ (Türkçe çev.: Ankara saldırısında 125’den fazla ölü 

sayısı. Soruşturma yapan görevliler, saldırıyı düzenleyenler hakkında ilk 

ipuçlarını buldu) başlıklı haberde kullanılan fotoğraftır. 

Konuyla ilgili fotoğraflar ele alınarak, Roland Barthes’e göre 

göstergebilimsel açıdan çözümleme gerçekleştirilmektedir. Roland Barthes’e 

göre ‘Gösterge, kendisi o şey olmadığı halde, o şeyi çağrıştırarak iletişimde 

bulunan araçtır. Göstergenin biçim ve içerikten oluşan ikili bir yapısı 

bulunmaktadır; ‘’gösteren’’ biçim, ‘’gösterilen’’ ise içeriğin karşılığıdır. 

(Ulukök, Yeygel, Elden 2008: 472) Göstergelerin ilk işlevi anlam yaratmaktır. 

Ancak anlamın düzlemleri araştırılmalıdır. Düzanlam (denotation) göstergenin 

işaret ettiği şey, yananlam (connotation) ise gösterge ile kültürel çağrışımları 

arasındaki farklılıklar olarak ayırt edilebilmektedir. (Parsa, Parsa 2012: 57)  

Göstergebilimsel çözümlemelerde Barthes anlamlandırma edimini; 

‘’Anlamlandırma, gösteren ile gösterileni birleştiren ve ürünü gösterge olan 

edimdir’’ biçiminde açıklamaktadır 

(https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/barthes.htm). 

Bir göstergenin hem düzanlamı hem de yananlamı bulunmaktadır. Örneğin 

fotoğrafta gördüğümüz bayrak, bir bayraktır sadece. Yananlam ise, öznel 

yorum, duygular, fikirlerimizi, sosyo- kültürel değerler ve ideolojik düşünceler 

ile birlikte şekilleniyor. (Parsa, Parsa 2012: 60). O bayrağı kendi duygularımız 

ve değerlerimiz ile birlikte şekillendirip, reel varsayıyoruz. 

1.Fotoğrafın Görüntüsel Anlatımı 

 

https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/barthes.htm
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Bu fotoğraf DPA (Deutsche Presse- AgenturGmbH) tarafından çekilip 

servis edilmiştir. Fotoğraf 1’de kalabalık bir grup protesto yürüyüşü 

düzenlemektedir. Fotoğrafın alt yazısında Almanca ‘’Kurdische Demonstranten 

am Samstag in Hamburg’’  (Türkçe çeviri: Kürt Protestocular Cumartesi günü 

Hamburg’da) yazmaktadır. Fotoğraf, ‘’Türkische Gemeinde Warnt Nach 

Anschlag İn Ankara Vor Eskalation, Angst vor Gewalt auf deutschen Straßen’’ 

(Türkçe çev.: (Almannya’da bulunan) Türk Derneği Ankara saldırısı sonra 

ortamın kızışma durumu için uyarıyor. Alman sokaklarında şiddetten 

korkuluyor) başlıklı haberde yayınlanmıştır. Bu haberin yayınlanma saati 12:25 

ve tarihi ise 12 Ekim 2015 Pazartesi günüdür. Bu bilgilere göre Gösteri 

yürüyüşü Cumartesi günü Hamburg’da düzenlenmektedir.   

Göstericiler ellerinde bir pankart tutmaktadırlar. Pankartın üzerinde 

Almanca ‘’ 9. Oktober 1998= Beginn Des 3.Weltkriegs Freiheit Für Öcalan 

Und Demokratische Autonomie Für Die Völker İm Mittleren Osten’’ 

yazmaktadır. Bunun Türkçe tercümesi ise şu şekildedir: ‘’ 9. Ekim 1998= 3. 

Dünya savaşının başlangıcı. Öcalan için özgürlük ve Ortadoğu halkları için 

demokratik özerklik.’’ Pankartın zemin rengi siyah, yazı karakterinin rengi 

beyazdır. Pankartın sağ alt köşesine ise kırmızı bir yıldız eklenmiştir.  

Pankart iki kişi tarafından tutulmaktadır. Fotoğrafa bakış açısıyla, 

pankartın sağ tarafında bulunan kişi bir eliyle pankartı tutmaktadır, bir diğer 

eliyle ise ‘Zafer’ işaretini yapmaktadır. Kişi sportif giyinmiştir. Altında mavi 

kot pantolon, üstünde ise koyu mavi eşofman üstü, sportif ceket bulunmaktadır. 

Spor ayakkabı giymiştir. Fotoğrafa bakış açısıyla, pankartın sol tarafında 

bulunan kişi pankartı iki eliyle tutmaktadır. Kafasına yeşil, sarı renkte puşi 

takmıştır. Üstünde beyazlatılmış mavi pantolon, mavi yelek, açık kahverengi ve 

mavi renklerinde çizgili kazak bulunmaktadır. Spor ayakkabı giymiştir. 

Pankartın orta kısmının arkasında ise bir çocuk, kırmızı, sarı ve siyah bir renkte 

bayrak sallamaktadır. Fotoğrafa bakış açısıyla, pankartın sağ arka kısmında, bir 

kişi Abdullah Öcalan posterini havaya kaldırmıştır. Kişinin yüzü tuttuğu poster 

yüzünden görünmemektedir. Posterin zemin rengi sarıdır. Zeminin üzerinde 

Abdullah Öcalan portresi çizilip, boyanmıştır. Öcalan’ın üzerinde mavi gömlek 

bulunmaktadır. Kalabalık protesto grubunun sonu görülmemektedir.  Bunun 

dışında kalabalık grup, farklı bayraklar sallamaktadır.  

Fotoğrafta ana öğe ve ilgi merkezi yazılı siyah pankarttır. Onu 

destekleyen yan öğeler ise kalabalık protesto grubu, Abdullah Öcalan afişi ve 

pankartı tutan iki kişidir. Açık diyafram kullanılarak pankart netleştirilmiştir. 

Orta genel çekim ile hem pankart, hem kalabalık gösterilmiştir. Kalabalığın 

sonu görülmemektedir. Kapalı Kompozisyona sahip fotoğrafta, herhangi bir 

düzenleme yapıldığı görünmemektedir. Fotoğraf orta- üst açıdan çekilmiştir. 

Fotoğrafın belirgin ve okunaklı bir görüntü oluşturması için ana öğe, ilgi 

merkezini oluşturmaktadır. Kritik an protestocuların, siyah pankartı ellerinde 

tutup, fotoğrafın bakış açısıyla, pankartın sağ tarafında bulunan kişinin ‘Zafer’ 
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işaretini yapması, kalabalığın bayrakları, flamaları sallayıp, tezahürat 

etmeleridir. Bakış yönü pankarta ve protestoculara doğrudur. Bakış uzaklığı 

pankarta ve protestoculara yakındır. Pankart, afiş ve bayraklar uyum 

sağlamaktadır.  

2. Gösterge Çözümlemesi 

Bild gazetesi’nin internet haber sayfasının yayınladığı fotoğrafta ilgi 

merkezi yazılı siyah pankarttır. Fotoğraf’ta ana öğe durumunda olan bu nesneyi, 

diğer göstergeler desteklemektedir. Pankartın üzerinde Almanca “9. Oktober 

1998= Beginn Des 3.Weltkriegs Freiheit Für Öcalan Und Demokratische 

Autonomie Für Die Völker İm Mittleren Osten” (Türkçe çev:  “9. Ekim 1998= 

3. Dünya savaşının başlangıcı. Öcalan için özgürlük ve Ortadoğu halkları için 

demokratik özerklik.” yazmaktadır. 10 Ekim 2015 tarihinde Disk, Kesk, Türk 

Tabipler Birliği, TMMOB, bunun dışında başka sivil toplum örgütleri ve parti 

olarak HDP üyelerinin katılımıyla, bu mitingi düzenleyenlerin ‘Barış Mitingi’ 

olarak adlandırdığı miting düzenlendi.  

Hamburg’da Ankara saldırısını protesto etmek için toplanan grubun 

pankartında ise PKK’yı ve bölücülüğü destekleyen yazı yazmaktadır. Bu 

yazının yazılmasını destekleyen ise algı operasyonudur. 2. Fotoğrafta, cesetlerin 

üzerinde HDP partisi ve o fotoğrafın merkezinde PKK bayrağı bulunmaktadır. 

Bu saldırı PKK çatısı altında bulunan Kürtlere yapılmış olarak gösterilmektedir. 

Pankartın zemini siyah, yazı rengi beyazdır. Siyah zemin karanlığı, yazının 

rengi ise ‘karanlığı aydınlatacak’ anlamındadır. Kırmızı yıldız ise canlılık ve 

hareketliliği vurgulamaktadır. Pankartın yazsına göre, Ankara saldırısı için 

protesto yürüyüşü, Abdullah Öcalan ve PKK yürüyüşüne dönüşmüştür. 

Fotoğrafın alt yazısı ile birlikte tüm Kürtler, PKK sempatizanı olarak 

gösterilmektedir. Fotoğrafın ilgi merkezi olan pankartı altyazıyı 

desteklemektedir. 

Fotoğrafa bakış açısıyla, pankartın sol tarafında bulunan kişi pankartı iki 

eliyle tutmaktadır. Kafasına yeşil, sarı renkte puşi takmıştır. Puşi Ortadoğu ve 

Arap dünyasında erkeklerde yaygın olarak kullanılır. Kafanın, yazın sıcaktan, 

kışın ise soğuktan korumasını sağlar. Fotoğrafta, kişinin kafasında ki puşinin 

rengi sarı yeşil. Sarı yeşil KCK (Kürdistan Topluluklar Birliğin) renklerini 

temsil eder. KCK'nın açılımı “Koma Civaken Kurdistan”dır ve Kürdistan 

Topluluklar Birliği anlamına gelmektedir. KCK, Abdullah Öcalan'ın 2004 

yılında yazdığı "Bir Halkı Savunmak" adlı kitapta ortaya attığı Demokratik 

Konfederalizm ilkesi çerçevesinde örgütün yeniden örgütlendirilmesiyle 

kurulmuştur. Öcalan tarafından geliştirilen Demokratik Konfederalizm 

konsepti, bir yandan ulus devlete bir alternatif, diğer yandan da Orta Doğu'da 

sorunların çözümü için bir model olarak önerilmiştir. Bu çerçevede, KCK, 

PKK'nin ve onun uzantısı olarak diğer Kürt bölgelerinde faaliyet gösteren tüm 

parti ve organizasyonların koordine edildiği bir yürütme organı niteliğindedir 
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(http://bianet.org/bianet/siyaset/131077-iki-bucuk-yildir-gundemdeki-kck-

nedir). Kişinin kafasında ki puşi, o şahısın düşüncelerini, KCK ve PKK 

konseptinin şekillendirdiği göstermektedir. Üzerinde ki kıyafet (üstünde 

beyazlatılmış mavi pantolon, mavi yelek, açık kahverengi ve mavi renklerinde 

çizgili kazak bulunmaktadır. Spor ayakkabı giymiştir) ise Batı’yı temsil 

etmektedir. Kişi KCK, PKK ve Batı ideolojilerin sentezini temsil etmektedir. 

Fotoğrafa bakış açısıyla, pankartın sağ tarafında bulunan kişi bir eliyle 

pankartı tutmaktadır, bir diğer eliyle ise ‘Zafer’ işaretini yapmaktadır. Zafer 

işareti batı kökenlidir. Fransa- İngiltere arasında ‘100’ yıl savaşı diye 

adlandırılan savaşta ilk ortaya çıkmıştır. Güçlü Fransız ordusuna karşı, zafer 

elde eden İngiliz ordusunun yapmış olduğu bir işarettir. 2. Dünya savaşı 

esnasında Winston Churchill tarafından kullanılarak, dünyaya ‘Zafer’ işareti 

olarak yaygınlaşmıştır. Bir emperyalist işaret olarak adlandırabiliriz. 

Emperyalizmin amacı bölmek, parçalamak ve yönetmektir.  

Nedret Ebicim’e göre emperyalizm, “Varoluş amacı para, kudret ve 

sömürme olan emperyalizmin, yüzyıllardan beri değişmeyen ilkesi, parçalamak, 

bölmek, yönetmek ile ülkeleri ve insanları birbirine karşı düşman edip yok 

etmektir” (http://www.turksolu.com.tr/ileri/27/ebcim27.htm). Pankartı tutan 

kişinin yapmış olduğu işaret, pankartı desteklemektedir. Bir diğer gösterge olan 

afiş, Abdullah Öcalan’ı göstermektedir. Bu afiş bir yan öğe olarak, diğer yan 

öğeler gibi pankartı desteklemektedir. Tüm Kürtleri, PKK ve o terör örgütünün 

lideri Abdullah Öcalan sempatizanı gibi göstermektedir. Pankartın orta kısmının 

arkasında bulunan çocuk PKK terör örgütünü destekleyen bir bayrak 

sallamaktadır. Bu çocuk gelecek nesiller için PKK terör örgütü çatısı altında 

birleştirilmek istenilen Kürtleri temsil etmektedir. 

2.Fotoğrafın Görsel Anlatımı 

 

http://bianet.org/bianet/siyaset/131077-iki-bucuk-yildir-gundemdeki-kck-nedir
http://bianet.org/bianet/siyaset/131077-iki-bucuk-yildir-gundemdeki-kck-nedir
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Fotoğraf AFP (Agence France Press) tarafından servis edilmiştir. Bild 

internet haber sitesi bu fotoğrafı, ‘Wut und Traenen nach Terror- Anschlag in 

Ankara’ (Türkçe çev: Ankara’da ki terör saldırısı sonrası öfke ve gözyaşı) 

başlıklı haberde kullanmıştır. Haber ve fotoğraflar 11 Ekim 2015 tarihinde, saat 

21.06’da yayınlanmıştır. Fotoğrafın altyazısında Almanca, “Auf den Straßen 

Ankaras herrscht große Trauer” (Türkçe çev: Ankara’nın caddelerinde büyük 

bir hüzün hâkim) yazmaktadır. Fotoğrafın ana öğesi ve ilgi merkezi ellerini 

göğsüne getiren, kafasını arkaya doğru salan ve ağlayan kadındır.  

Onun arkasında bir kişi iki kolunu kaldırıp, elleriyle zafer işaretini 

yapmaktadır. İlgi merkezinde olan kadının kafasının üstünde iki elin zafer 

işareti görülmektedir. Yakın genel çekim ile hem ana öğe olan kadın 

gösterilmiştir, hem de oraya toplanan kişiler kadraja sığdırılmıştır. İnsanların 

yüzlerinde öfke ve hüzün karışımı ifadeler görülmektedir. Fotoğrafa izleyici 

gözüyle bakıldığında, sağ tarafta siyah pardösü giyen ve koyu pembe başörtüsü 

takan bir kadın görülmektedir. O kadın hüzün ve öfke karışımı surat ifadesiyle, 

dişlerinin sıkarak, zafer işaretini yapmaktadır.  

Diyafram kısılarak ana öğe olan kadın (Ellerini göğsüne getirip, başını 

arkaya doğru salan kadın) ve yan öğe olan çevresinde ki insanlar 

netleştirilmiştir. Fotoğraf herhangi bir düzenleme yapılmadan pasif 

düzenlemede çekilmiştir. Kapalı kompozisyona sahiptir. Kritik an, ilgi merkezi 

olan kadının, ellerini göğsüne getirmesi ve ağlayarak başına geriye doğru 

salmasıdır. Başını geriye doğru saldığında, kafasının üstünde zafer işareti 

görülmektedir. Bu sayede kadının hüznü ve zafer işareti belirgin hale 

gelmektedir.  

Gösterge Çözümlemesi 

Bild gazetesi haber sitesinin yayınladığı fotoğrafın ilgi merkezi, ağlayan 

kadındır. Ellerini göğsüne getirerek, acının çok derin olduğunu göstermektedir. 

Bir anneye benzeyen kadın muhtemelen evladını veya yakınını kaybetmiş gibi 

görünmektedir. Fotoğrafın altyazısı ile birlikte uyum halindedir. Büyük bir 

hüzün yaşanmaktadır. Kafasını arkaya doğru salması ile birlikte, arkasında 

bulunan kişini yapmış olduğu ‘Zafer’ işareti belirgin hale gelmiştir. Böylelikle 

hüzün ve ‘Zafer’ işareti aynı potada eritilmektedir. 1. Fotoğrafta, pankartın 

solunda bulunan ve PKK sempatizanı olan bir kişi ‘Zafer’ işaretini yapmaktadır. 

Bu fotoğraf hüznü ve PKK’yı çağrıştıran ‘Zafer’ işaretini birleştirmektedir.  
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3.Fotoğrafın Görüntüsel Anlatımı 

 

Fotoğraf AP ve DPA tarafından servis edilmiştir. Bild internet haber 

sitesi bu fotoğrafı, “Mehr Als 125 Todesopfer Beim Anschlag Von Ankara, 

Ermittler haben erste Hinweise aufdie Taeter” (Türkçe çev: Ankara saldırısında 

125’den fazla ölü sayısı. Soruşturma yapan görevliler, saldırıyı düzenleyenler 

hakkında ilk ipuçlarını buldu) başlıklı haberde kullanmıştır. Haber ve 

fotoğraflar 11 Ekim 2015 tarihinde, saat 12.16’da yayınlanmıştır. Fotoğrafın 

altyazısında Almanca,  “Die Leichen der Opfer sind mit Flaggen und Bannern 

der Demonstration bedeckt” (Türkçe çev: Cesetler, gösterinin bayrakları ve 

afişleri ile örtülmüştür) yazmaktadır. Fotoğraf’ta cesetlerin üzerinde çoğunlukla 

HDP parti bayrakları bulunmaktadır. Bunun dışında, fotoğrafın ortasında PKK 

terör grubunun renklerinden yapılmış bir bayrak bulunmaktadır. Cesetlerin 

çevresine bant çekilmiştir. Bant’ın arkasında sivil vatandaşların ve basın 

mensupların bir kısmı cesetlere doğu bakmakta ve bir kısmı ise aralarında 

konuşmaktadırlar.  

Fotoğrafın ana öğeleri ve ilgi merkezi cesetlerin üzerinde olan HDP parti 

bayrakları ve PKK terör grubunun bayrağını andıran bayraklardır. Yakın genel 

çekim ve açık diyafram ile bu bayraklar belirgin hale getirilmiştir. Fotoğraf 

herhangi bir düzenleme yapılmadan pasif düzenlemede çekilmiştir ve kapalı 

kompozisyona sahiptir. Fotoğrafın ilgi merkezi olan cesetler, HDP parti bayrağı 

ve PKK terör grubunu andıran bayrakları ile örtülmüştür.  

Gösterge Çözümlemesi 

Bild gazetesi’nin internet haber sitesinin yayınladığı fotoğrafta ilgi 

merkezi cesetlerin üzerinde bulunan HDP bayrakları ve fotoğrafın merkezinde 

bulunan KCK, PKK karışımı bayraklardır. Cesetlerin üzerinde bulunan HDP 
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bayrakları, ölenlerin HDP’liymiş gibi göstermektedir. Bunun dışında, fotoğrafın 

merkezinde bulunan PKK/KCK karışımı bayrak ise ölenleri bir çatı altında 

birleştirmektedir. PKK/KCK ideolojileri doğrultusunda öldükleri 

anlatılmaktadır. Fotoğrafın altyazısı, algımızı cesetlerin üzerinde ki bayraklara 

sürüklemektedir. 

KURAMSAL AÇIDAN KAMUOYUNUN İDEOLOJİK 

YÖNLENDİRMEYE YÖNELİK DAYANAKLARI VE İŞLEYİŞİNDEKİ 

DEĞERLENDİRMELER 

Kitle İletişim Araçları (KİA) ile belirli ideolojilerin insanın psikolojik 

algılarına enjekte edilmesi başlığı altında ortaya koymaya çalıştığımız bu 

hususun kuramsal dayanaklarımız açısından diğer bir önemli boyutundan da söz 

etmeliyiz. Çünkü ele aldığımız bu önemli araştırma konumuzda birey ve 

toplumun sadece algısal yetilere göre değil; ideolojik yönlendirmedeki 

etkilerinin de incelenmesi bir gereklilik olarak karşımıza çıkmıştır. Diğer bir 

ifadeyle bilim dünyası ideolojik yönlendirmeler ile algısal kabulün 

örtüştürülmesine yönelik hususun kuramsal yapısını toplumsal uyum ve 

dayanışma açısından çeşitli çalışmalar ile ele almış önermelerde 

bulunmuşlardır. İnsana verilmesi gereken değerler manzumesi yanında uyum ve 

dayanışma esasına yönelik gerek bireysel gerekse kurumsal açılardan politikalar 

inşa etmenin yollarını farklı bilim adamları farklı biçimlerde farklı 

yaklaşımlarla ele almıştır. 

 İşte bu önermelerin hemen hepsi siyasal hayatın işleyişine yöneliktir. 

Her iktidara gelen siyasal aktörler toplumsal düzenin öncelikle barış ve işbirliği 

içinde kurumsal verimliliğe yönelik işleyişini hedef almak durumundadır. Bu 

nedenle her iktidar kendi öngörülerini biçimlendirecek yasal çerçeveyi 

oluşturmak istemiş; iktidarda kalabilmek için gerçekçi olmasa da popülist 

söylemleri içeren kararlar alınmış ve buna yönelik mevzuatlar belirlenmiştir. 

Oysa günümüzde hızla artan nüfusun ihtiyaçları neredeyse sonsuz ve sınırsızdır. 

Bu nedenle başta eğitim kurumları ve hukuk olmak üzere basının önemi giderek 

artmış birey ve kurumlar arasında iletişim ve etkileşim bağlamında özellikle 

psikolojik ve sosyolojik yani sosyo psikolojik bakışlar öne çıkmıştır. İşte 

böylesine hızla gelişen ve farklı görüş ve talepleri içeren süreç çeşitli taleplerin 

de baskısı altında kalmıştır.  

Bütün bu ve benzeri nedenlerle yöneten ve yönetilen arasında gelişen 

ilişkiyi öncelikle “basın, eğitim ve hukuk” temelinde inşa etmeyi öngörmek 

gerekmektedir. Zira vatandaşlar arasındaki ilişkilerin yasama, yürütme ve yargı 

üçgeni içinde şekillenmesi çağdaş demokrasiler ve devlet işleyişi açısından da 

elzem görülmektedir. Sonuç olarak hızla değişen istek ve talepler ve dış 

faktörler karşısında siyasal kültür ve milliyetçilik ekseninde küreselleşmeye 

veya karşı çıkışa yönelik etki yapabilen medyanın büyük etkisi olmaktadır. 

Çünkü küreselleşme ile ortaya çıkan yeni liberal politikalar milliyetçilik algısını 
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reddetmektedir. Bu nedenle ulus devletlerin üniter yapılarına aykırı görüş ve 

politikalar üreten batılı devletler ile kurulacak işbirliğine de sıcak 

bakmamaktadırlar. Diğer yandan gerek yönetenler ve gerekse medya ve büyük 

sermaye patronlarının çıkar birliği çerçevesinde bütünleştikleri de 

görülmektedir.   Bu tek yönlü gelişmeler sonucu ulus devletleri yönetenler 

ulusal milli politikaları öteleyerek; etnisiteleri ve çeşitli cemaat gruplarının 

giderek artan istek ve etkisi ile birlikte basını da arkasına alarak devlet 

yönetiminde muhalefet değersizleştirilerek adeta tek ses görüntüsünü gündeme 

getirmektedir(Tuncay,2012, s.1-19). 

Çünkü bu temel ögelerin başında saydığımız basın, eğitim ve hukuk 

kurumu bireyin aidiyet ve milli mensubiyet bilincinin kazanılmasında aile 

kurumundan daha çok rol oynar. Bir diğer önemli kurum olan hukuk aslında 

sadece yargı olarak değerlendirilemez. Düzenleyici maddeleriyle bireyin 

toplumsal uyumunu ve iç barışını da pekiştirmeyi hedefler. Bu nedenle hukukun 

belki de temeli yasama olmaktadır. Ancak bu tek başına yeterli değildir. En az 

yürütme de yasama kadar işleyişte ve kararların tanziminde sorumlu sayılır.  

Bir diğer husus ise bu kurumlar kadar basında bu iki kurum kadar 

sorumludur. Çünkü basın gelişmiş batı ülkelerinde dördüncü kuvvet olarak 

görev yapmakta, toplumun doğru karar verebilme sürecine etki etmektedir. 

Ülkemizdeki durumu aydınlatması açısından eski Anayasa Mahkemesi Başkanı 

Haşim Kılıç “Hukuk güvenliği konusunda yaşanan olumsuz gelişmelerin 

toplumsal ve siyasal alanda yarattığı umutsuzluk, bireysel başvuru yoluyla 

açılan hava delikleri sayesinde umuda dönüşerek, hukuk devleti anlayışına can 

suyu olduğunu ifade etmiştir. Yasama, yürütme ve yargı organları herkes için 

hukuk güvenliği sağlamakta güçlük çekiyorsa, devlet olma fikrinin anlamsız 

kalacağı açıktır.  

Zira devletin özü ve varlık sebebi hukuk güvenliğini sağlamaktır. Hukuk 

güvenliği krizin yaşandığı ortamlarda, ekonomik, sosyal ve siyasal krizlerin 

yaşanması kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkar diyerek çok daha önemli bir 

saptamada bulunmaktadır. Hukuk güvenliğine olan talebin her zamankinden 

daha fazla seslendiriliyor olması, bu alanda önemli bir sorun yaşandığına işaret 

etmektedir. Hukuk güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan yasama, yürütme 

ve yargı organlarının bu gerçeği görmezlikten gelmesi düşünülemez. Anayasa 

Mahkemesi temel hak ve özgürlüklerin güvenliğinin sağlanması, insanlık 

onurunun yüceltilmesi kapsamında evrensel ilkelere yön gösteren pusula görevi 

yapmaya devam edebilmelidir” açıklaması son derece önemlidir(Kılıç, 2014 

Basın Açıklaması). 

Çünkü birey yaşadığı çevre ile iletişim kurması gerekir. Bu iletişimi 

kurarken yaşadığı çevrenin değerlerini, kültürünü ve dilinin temsil ettiği yaşam 

tarzını ortaya koyarak o topluma ait olduğu mensubiyet bilincini taşımak 

durumundadır. Aksi bir duygu veya düşünceye dayalı bir söylem ve eylem 
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geliştirmesi halinde birey yaşadığı topluma yabancılaşır. Birçok yabancılaşma 

türlerinden söz etmemiz olmakla birlikte patolojik bir duruma gelebilen 

duygusal ve düşünsel yabancılaşma ben merkezli olacağından kişinin duygu ve 

düşüncelerinin esiri olmasını gündeme getirir.  İşte bu kalıplaşmış tutumların 

düşünce ve eylemlerin insanın psikolojik algılarına etki edeceğinden bireyin 

sosyalleşme süreci aksine benzeşimini etkiler, insanın çevresine karşı oluşan 

algı bozukluğu siyasal çerçeve ile uyumunu bozabileceğinden şiddete ve terör 

eylemlerine dönüşür. Demek oluyor ki iletişim ve çevre etkileşiminin 

algılanması, bireylerin farklı kategorilerde olmalarına karşın; dilin ulusal kurucu 

gücüne ve gerçekliğine dayanarak ve sembolik mücadeleleri sona erdirerek 

toplumun yüksek ideallere ve aynı hedefe doğru taşınması mümkün olmaktadır 

(Tuncay, 2005: 131) 

Sonuç olarak katılımcı düşüncenin bir yaşam biçimine dönüşebilmesi ise; 

yurttaşların bütün katılım olanaklarıyla, yönetsel ve siyasal karar alma 

süreçlerinin içerisine çekilmesine bağlıdır. Siyasal katılımla ilgili bilgilenme 

sürecinin sağlıklı bir biçimde işletilmesi sadece eğitim kurumlarından değil, 

bütün sosyal sınıfların oluşturduğu meslek kuruluşlarından, yani sivil toplum 

örgütlerinden beklenen bir çalışma ile gerçekleştirilebilecek; sorumluluk bilinci 

yüksek milli bir basının özellikle ve öncelikle bu konularda öncü bir rol 

üstlenmesi gerekecektir (Tuncay 2008: 37)  

Bu hususun önemi şudur. Son zaman dilimi içinde özellikle Güneydoğu 

bölgelerimizde bulunan İl ve İlçelerde Osmanlı tarihinde bile yaşanmayan 

hendek, çukur savaşları denen bir illegal eylemler bu bölgelerimizi adeta 

deprem bölgesi haline getirmiş yüzlerce asker ve polisimiz şehit olmuş ve 

binlerin üzerinde PKK denilen örgüt mensupları öldürülmüştür. Bu yönde basın 

son derece önemli olmakla birlikte başta eğitim kurumları ve üniversiteler 

olmak üzere yasama, yürütme ve yargı bu eylem ve faaliyetlerden sorumlu 

tutulması gerekmektedir. 

Toplum hem bireylerin üstünde yer alan ve tüm sınıfları kapsayan bir 

sınıf, hem de tüm ahlaki yani etik ve fiziksel kuvvetlerin en güçlü bileşimleridir 

(Işık 1998: 153). Demek oluyor ki basın bu ilkelere bağlı kalarak görevini icra 

etmeli ve kamuoyunu ideolojik açılardan yanıltacak bir psikolojik algı 

yaratmamalı, fotoğraf ve yazılı materyalleri ile asla yönlendirmemelidir. Sonuç 

olarak basın objektif haber vermek ve kamuoyunu doğru yönde 

bilgilendirmekle yükümlüdür. Çünkü Türkiye’nin üç noktada bunalıma 

sokulmak istendiği ifade edilmektedir. Bunlar din hürriyeti, mezhepçilik ve 

etnik ayrımcılık olarak görülmekte. Bu üç ana çizgi üzerinde sürdürülen 

faaliyetler 1990 yılından itibaren son derece teknik bir şekilde değer içerikli 

kavramlar üzerinden topluma aktarılmaktadır (Macit 2015: 127). 

Doğaldır ki makalemizde ele aldığımız basının toplumsal düzeni 

sağlamada büyük bir değeri ve önemi vardır. Ancak böylece tüm kurum ve 
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kuruluşlar işletilerek rejimin sürekliliği sağlanır, bu da o rejimin açıklığına 

bağlıdır. Günümüzde basın ve medya kuruluşlarının siyasi hayatımızı ve siyasal 

katılımı yönettiği küresel bir olgu olan sermaye ile işbirliği içinde elitist bir 

grupla siyasal kararlara etki ettiği de ayrıca gözden uzak tutulmaması gereken 

bir konudur. İşte bu ise siyasal kültür ve milliyetçilik ilişkisi içerisinde 

medyanın rolü çalışmasında detaylı olarak ele alınmıştır (Tuncay 2008: 38) 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

İçinde ideolojinin saklı bulunduğu işlevsel fotoğraflar, bir olayı çok farklı 

yerlere götürebilir. Basın, yayın kuruluşları kendi psikolojik algılarına ve adeta 

inanç haline getirdikleri ideolojileri doğrultusunda, yaşanan bir olayı, kendi 

hedeflerine ulaşabilmekte kısacası ideolojik amaçlarına hizmet edecek şekilde 

şekillendirebilir ve bu süreci kamuoyu oluşturmak ve dirençli hale sokabilmek 

için kurgulayabilir. Örneğin,  Bild gazetesi internet haber sitesi, 10 Ekim 2015 

tarihinde yaşanan Ankara saldırısı ve sonrasında yaşanan kanlı olayları, Axel 

Springer şirketinin ilkelerinden biri olan ‘’İsrail halkının yaşam haklarını 

desteklemek’’ ilkesini gözeterek, bu ideolojiyi destekleyecek görseller 

kullanmıştır.  

İsrail devleti, Araplarla birçok kez savaştığı için, İran ile arası savaş 

noktasına yakın durduğundan ve Türkiye ile ‘One-minute’ krizi sonrası oluşan 

siyasi gerginlik, onları Arap olmayan bütün unsurlarla ve azınlıklarla kendi 

politik ideolojilerine yarayabilecek söz, görüntü ve politik süreç içinde eğilim 

ve yönelimleri sağlayabilecek siyasal motifli söz ve davranış ilişkileri içinde 

belirlenen kriterlerini pekiştirmiştir. Bu etnik gruplardan özellikle üzerinde 

oynanan oyunları fark edemeyen Kürtlerdir.  Kısacası diğer batılı ülkeler 

tarafından da adeta bir politik süreç içinde aşama aşama geliştirilen söylem ve 

eylemlerle orta doğuda söz sahibi ve güç dengeleri açısından bir sınır ve toprak 

değişimi çıkarı olan batı tarafından desteklenmektedir. Bu yönde geliştirilen 

politikalar, silah ve mühimmat destekleri yanında ideolojik sınırları belirlenen 

kısacası batı devletlerinin ve İsrail devletinin destek ve gözetiminde Kürtlere 

devlet kurmak ve kurdurulmanın yolu açılmak isteniyor. PKK’nın içinde çok 

kirli bağlantılar var. PKK sadece ayrılıkçı bir terör örgütü değil. Bundan çok 

daha fazlası (Laçiner 2011: 100). 

Bu süreç içinde örneğin Bild gazetesi adeta başkaldırı ve isyan olarak 

değerlendirilen şiddet ve terör eylemlerine yöneltilen Kürtleri, PKK çatısı 

altında toplayıp, kendi politikalarına hizmet edecek şekilde kullanmaktadır. 

PKK terör örgütünün tek ve vazgeçilmez amacı Orta doğuda (Türkiye, Irak, 

Suriye üçgeninde) ABD ve İsrail güdümünde ve batı desteğinde bir Kürt devleti 

kurmaktır. Bu devlet aslında Türkiye, Irak, İran ve Suriye sınırları içerisinde 

yani dört devleti de ilgilendiriyor. Ancak İran Türkiye’nin doğusunda oldukça 

güçlü ve sert politikalar uyguladıklarından şimdilik geçiş süreci kabul edilip 

kamuoyunda fazlaca dillendirilmiyor.  
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Ortadoğu ülkeleri İsrail ile uğraşmaması için, terör grupları ile 

savaşmaktadır. Ülkemizde ki Kürtler, PKK çatısı altına sokulup her türlü silah 

ve patlayıcı ve propaganda destekleriyle ayaklandırılmak isteniyor. Bild internet 

haber sitesi 10 Ekim Ankara saldırısı ve sonrasında yaşanan olayların 

fotoğraflarını, kendi ilkelerine hizmet edecek şekilde kullanmıştır. Olay 

hakkında bilgisi olmayan, bu saldırının doğrudan PKK’ya yapılmış olduğunu 

zannedecek ve PKK’nın özgürlük ve barış için mücadele verdiğini 

düşünecektir. Bu sayede PKK güdümünde bir Kürt Devletinin kurulma 

sürecinin hızlandırılmasına yönelik bir ortamın hazırlanması hedefleniyor. 

Ankara merkezinde peş peşe meydana gelen 13 Mart ve 19 Mart 2016 kanlı 

olaylar aslında ayrı bir çalışmanın konusudur.  

Diğer yandan aynı dönemler ve aylar içinde İstanbul’un en işlek 

caddelerinden biri olan İstiklal caddesindeki intihar saldırıları giderek 

tırmandırılmak istenen güvensizliği ve korku iklimini göstermektedir. Türkiye 

üzerine oynanan oyunlar sadece bir PKK isyanı ve ayaklanması biçiminde 

değil; dost gibi görünen ülkelerin acımasız günahsız insanlarımızın 

öldürülmesine ve tarihi derinliklerinde proje olarak sakladıkları ayrı bir otonom 

bölge ve devletçikler kurulmasına yani Türkiye üzerindeki hesaplara yöneliktir.  

Türkiye Cumhuriyetini kargaşaya ve çaresizliğe sürüklemek isteyen batılı 

dış güçler çok doğru analiz edilmelidir. Ulusal çıkarlarımız açısından 

üşünülmeden hesaplanmadan siyasal politika sürecine ulusal politikaların aksine 

politik ve popülist politikalar toplum tarafınan korku ve kuşkuyla 

karşılanmaktadır.  Batının gizli emellerini göz ardı ederek mutlk manada bir 

işbirliği içine giren medya ve siyasal yönetimler ile sermaye grupları yani iç 

güçler bu olaylardan mutlaka bir ders çıkarmalıdır. Son olarak ABD tarafından 

uygulamaya konulan Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında Kuzey Afrika 

ve Ortadoğu coğrafyasında ülkelerin bölünerek ve farklı sınırların 

şekillendirilmek istendiği haritalara yönelik gizli planlarının günümüzde açık 

hedeflere dönüşen ve özellikle Türkiye üzerine kurgulanarak hayata geçirilmek 

istenildiği görünmektedir.  

Buraya kadar ele almaya çalıştığımız nedenlerle Küresel boyutta söz 

sahibi olan basın kuruluşları, belirli baskın ideolojilere hizmet ederek, hatta bu 

bölgelerde söz sahibi olmasını istedikleri hükümetlerin oluşumuna destek veren 

siyonist stratejisinin dayanaklarını ve hedeflerini iyi yorumlamalıdırlar. Temeli 

‘böl ve parçala yok et’ taktiğini içselleştirip, Türkiye Cumhuriyetinin 

topraklarını bölmeye yönelik çıkarılan iç gargaşa ve korku temelli eylemlerle 

ilgili anlamlı ve aydınlatıcı makalede Aslan Bulut, terör faaliyetlerinin sponsoru 

kim? Sorusuyla dahli olanları ortaya koyuyor. Bu husus asla ve asla gözden 

uzak tutulmamalıdır.   

Sonuç olarak güç temerküzüne, algı yanılsamasına, korku ve kuşku 

duyulmasına ortam hazırlayan siyasal aktörlerin ve eylemlerin öne çıkartılıp 



 

 

 

 

 
 

 
TÜRKBİLİM KASIM 2015 

 

170 

 

büyütülmesinde ele aldığımız fotografik analizler çok iyi yorumlanmalıdır. 

Çünkü zihinleri bulandıran olumsuzluğu pekiştiren taraflı ve yanlı farklı 

mesajlar veren fotoğraflarla insanlarımızı yanıltmakta ve kullanmaktadırlar. 

Ancak Türkiye Cumhuriyeti tarihin derinliklerinden getirdiği “devlet kurma 

dehası” kapsamında her türlü ihaneti ortadan kaldırabilecek güç ve kudretedir. 

Bunun için yetişmiş nice kadroları kısacası gerek moral ve gerekse maddi gücü 

vardır. Tarih bu yönde verilmiş kahramanlıkları simgeleyen güçlü liderler ve 

ders alınması gereken ibretlerle doludur. 
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Dr. Suavi TUNCAY

 

  

Türk cumhuriyetlerinde dayanışmanın önemi bağlamında ele alacağımız 

bu konu farklı bir açıdan ele alınacaktır. Devletlerarasında inancı, etnik kökeni 

ve dili ne olursa olsun dayanışmanın öncelikle çıkar saikine göre şekillendiği 

ilişkilerin de bu anlamda geliştirildiği görülmektedir. Bu özellikle batı 

ülkelerinde uzun yıllar yaşanan savaşların ardından bugün gelinen 

demokrasilerde de sadece atfettikleri değerler manzumesi görüntüsü içinde de 

böyledir. Tarihsel süreç içinde öncelikle çıkar odaklı ilişkilerde ve teknolojinin 

pazarlandığı dönemlerde olduğu gibi günümüzde özellikle batı ülkeleri hızla 

artan bir rekabetin de temsilcileridir. 

Bu bakışın tam aksine Türk Cumhuriyetleri uzun yıllara ne yazık ki 

SSCB tarafından ve kuşatılmış coğrafyaya rağmen öz benliklerini 

kaybetmeyerek nihayetinde özgür ülkeler olarak karşımıza çıkmış batının 

karşısında Türk Cumhuriyetleri olarak dimdik bulunmaktadır İşte bu gücün 

devamlılığı işbirliğimizin ve dayanışmamızın artması bakımından bazı 

önerilerimizin dikkate alınmasında da yarar görmekteyiz. 

Ele aldığımız bu başlıklar ne yazık ki ülkemiz Türkiye dâhil 

gözlemlediğimiz kadarıyla kardeş Türk Cumhuriyetlerinde de oranları farklı 

olmakla birlikte müşahede edilmektedir. Kardeş Türk Cumhuriyetlerinde ve 

özellikle ülkemiz Türkiye’de aşağıda vereceğim sözcüklerin algılanması ve 

insan ilişkilerinde olduğu kadar, devlet aygıtı içinde de doğru anlamda 

algılanarak düzenin ve verimliliğin yanında uyumluluğun artırılması büyük 

önem taşır. Bu üç kavram nedir? DİL, SİYASET VE ANOMİ. 
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Büyük devlet olabilmenin ilk ve en önemli koşulu cahilliği ortadan 

kaldırmaktır. Bunun için “dil” son derece önemlidir. Eğitim belki statü 

temininde gereklidir ancak dil sosyalleşme sürecinin temel ögesidir. Bir toplum 

konuşabildiği dilin kapsadığı anlam ve tanımını asla çok farklı anlamlarda 

anlamamalıdır. Büyük çoğunluğun olay ve olguları simge ve sembolleri 

kelimelerin taşıdığı anlamla yani dil hazinesiyle birlikte olduğu bireyler, 

gruplara ve topluma aktarabilmelidir. İşte dil bu açıdan toplumların temel 

direğidir. Bir dilin gücü o toplumun kültür ve değerlerini de yansıtır. Türk 

politikacılarından birisinin çok yakını olan bir tanesinin sözlerini analiz edersek 

konu anlaşılabilir. 

 “90 senelik enkazı temizledik kaldırdık” enkaz kelimesi yıkım anlamı 

taşır. Enkazla devlet sistemi arasında hiçbir bağ kurulamaz. Bu nedenle siyaset 

ile herhangi bir bağı yoktur. Konuşan kişinin bilgi hazinesi ve cehaletini ve 

hatta psikolojik algısal yetisinin de seviyesini gösterir. Oysa sözü edilen doksan 

yılın 1930 yıllarında bile Türk devletini temsil edenlerin gücünü ve değerini 

ortaya koyar. Örneğin ABD ye giden dünya liderimiz hakkında hava alanında 

bir onbaşının karşıladığı basına yansıdı. Bu ülkeler arasında bir protokol krizi 

olarak görülür. Oysa böyle bir protokol krizi 90 senelik enkaz diye adlandırılan 

dönemde asla yaşanmamıştır. Örneğin, 1932 ortalarında İtalya devlet başkanı 

olan Mussolini İsmet İnönü’yü resmen İtalya’ya davet etmişti. İsmet paşa yola 

çıktığında Mussoliniden bir mektup not gelir. Daha önce protokol gereği 

belirtilen istasyonda karşılanma yerinin değiştirilerek, “devlet konuk evi” 

önünde karşılama yapılacağı yazılıdır. İsmet paşa derhal durumu Atatürk’e 

bildirir. Atatürk derhal bir telgrafla İsmet paşaya cevap gönderir. Telgraf 

şöyledir: 

“İsmet Paşa Hazretlerine, 

Telgrafınızı aldım. Tereddüt edecek bir durum yoktur. İlk protokol gereği 

Ekselens Mussolini sizi istasyonda karşılamadığı takdirde aynı gün ve aynı 

vasıta ile Türkiye’ye(avdet edeceğinizi) yani döneceğinizi kendilerine bildiriniz. 

Burada esas olan protokol değil Türk Devletinin saygınlığıdır. Gözlerinden 

öperim, aziz kardeşim. Atatürk’ün telgrafını alan İsmet paşa gereğini yapar. 

Ertesi gün alacakaranlıkta İtalya devlet başkanı Mussolini üzerinde frak ve 

elinde silindir şapkası ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı İsmet Paşayı 

istasyonda karşılamaktadır.  

Sonuç olarak günümüz iktidarlarını ellerinde tutanlar veya taraftarları 

büyük olgunluk içinde söylemlerine dikkat etmelidir. Atatürk döneminde enkaz 

aldık temizledik dedikleri Türkiye itibarlı sözüne güvenilen ve büyük bir devlet 

olma özelliği ile saygıda kusur edilemeyecek bir konumdaydı. Siyaset dili 

geçmişle hesaplaşma yerine yapacaklarınızı ortaya koyarak vatandaşların yaşam 

düzeyini artırmak ve devleti daha yükseklere taşıyarak dünya ülkeleri arasında 

itibarlı bir yer bulabilmek ve kabul ettirebilmek için yapılır. İşte bu örnek anomi 
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dediğimiz kuralsızlığı tarif eder. Kuralsızlık yozlaşma ve örf adet ve 

geleneklerden kısacas devletin yönetimine uygun itibarın korunmasından ve ana 

kültürel birikimlerimizden ve değerlerimizden uzaklaşma olarak kabul edilir. 

Böyle bir süreç yalnızlaşmayı gündeme getirir. Bu devletlerarası konumumuzun 

da etkisizliği anlamına gelir. 

Bireyler birbirleriyle kurulan iletişimden kuşku duymaya ve sorgulamaya 

başlar. Toplumsal yapı kuralsızlığın etkisiyle yozlaşır ve toplum katmanlara 

ayrılarak birbirine karşı olduğu gibi giderek ülkelerine karşı da yabancılaşma 

duymaya başlar.. İşte bu üzerinde durduğumuz önemli bir konuyu gündeme 

getirir. Çünkü “Yalnızlaşma Yabancılaşma ve Yozlaşma Üçgeninde Devlet” 

algısı ve olgusunun toplum fertlerinin psikolojik algılarından silinmesi ve 

bertaraf edilmesi sadece yasal çerçeve içinde gerçekleştirilemez.  

Devleti yönetenlerin ve devleti meydana getiren kurumların işbirliği ve 

dayanışma içinde hizmet üretmesi, öncelikle güvenliği sağlayabilmesi ve 

muhalefete ait farklı fikirlerin de değerlendirebilmesi, işbirliği ve dayanışma 

sağlaması anlamına gelir.  Demokrasi sadece alınan oy değildir. Siyasal hayatın 

içinde pek çok parti tabiri yerindeyse defalarca iktidar olmasına rağmen “parti 

çöplüğü” olarak adlandırılan yerde sadece tabelaları ve birkaç kişinin hala ikbal 

beklediği veya farklı partilere geçebilmek için pazarlık olarak elinde tuttuğu 

tabela partileridir. 

İnsan dün olduğu gibi, bugün de geçmişini tarihin ve bilimin 

derinliklerinde aramaya devam etmektedir. Bugün artık insanın kökeninin, 

hücre ve moleküllerinin ana yapısının diğer yaratıklarla aynı olduğu buna 

karşın; insanın DNA ve gen yapılarının farklı olduğu evrim teorisi geçersiz 

kılınarak tamamen kesinlik kazandı. Bilimin hızla ilerlediği çağımızda, elde 

edilen yepyeni bulgulara dayanarak; insan beynindeki algılama süreçlerinin 

yeniden analizi ve onun birey ve çevre ilişkisinde kavram ve varlıkları nasıl 

algıladığının araştırılması gerekiyor.  

Bu bağlamda kamu hürriyetlerinin, birey ve toplum boyutunun 

örtüştürülebilmesi, yine bireyin kamusal bilinç düzeyine dayandırıldığından; 

insan hakları da bütün insanları ve basını ve kitle iletişimini elinde tutan 

kurumlarıyla devletleri doğrudan ilgilendiriyor. Dünya kamuoyunun birlikte 

yönetimi onaylaması ve ortak kanaat oluşturulabilmesi için genel olarak 

kavramların doğru ve ortak algılanması gerekiyor.  

Bu çalışma, bireysel davranışlarla kamusal bilincin örtüştürülmesinde dil, 

siyaset ve anomi üçgeni içinde basının rolünün de insan hak ve özgürlüklerinin 

algılanmasından kaynaklanan görevi olması gereğine inanarak davranış 

sosyalleşmiş çağdaş normlara ve örüntülerine bağlıyor, gerek kamusal alanda ve 

gerekse özel ilişkilerde de önemli olan kişilik oluşum süreçlerinin sosyalleşme 

süreciyle ilişkisini öne sürüyor ve insan haklarını ve demokrasi ilişkisini de bu 

paradigmadan da irdelemeyi gerekli görüyoruz. 
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ANOMİK GELİŞMELER İLE DİL VE DEMOKRASİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİSİ 

 

Toplumları ayakta tutan değerler vardır. Bu değerler maddi olduğu kadar 

moral veya manevi dediğimiz değerledir. Bu cümlelerin asıl hedefi toplumsal 

yaşamın refah ve mutluluğuna neden olan kurallar bütünüdür aslında. Bu 

sürecin izlenmesinin iki ayağı vardır. Birincisi yönetilen ikincisi de yöneten 

olarak ele alınır. Örneğin bir evde cenaze var ise o evin komşusunda çalgılı 

çengili düğün yapılmaz. Baş sağlığı ve üzüntü beyanı kısacası taziye ziyaretleri 

yapılır. Bir askerimizin görev başında şehit edilmesi matem olarak ele alınır. 

Çünkü bu askerin namusumuzu, vatanımızı beklediği ve tüm toplumun huzur ve 

güvenliği için o kutsal görev yaptığı anlaşılır. 

İşte bu manevi ve ahlak değerlerinin azalması veya kaybolması 

durumunda uyum sözcüğü uyumsuzluk olarak, çözüm sözcüğü de aslında 

çözümsüzlük olarak karşımıza çıkar. Çünkü bu bilimsel ifadesiyle anomiyi yani 

bize göre kuralsızlığı ortaya  çıkarır ki bu bireyselliği ve çıkar duygusunu da 

üzerinde taşır.  

Daha da bilimsel bir ifade ile ele alacak olur isek; Robert -King -Merton'a 

göre anomi sosyolojik bir açıklamayı gerektiren kültürel ve yapısal bir 

sorundur. anomik koşullarda birey toplumu yöneten/yönlendiren liderlerin 

kendi ihtiyaçlarına duyarsız kaldıkları sonucuna varır, toplumsal hedeflere 

ulaşmanın imkânsız olduğunu düşünür, bireyde boşluk ve hiçlik duygusu ortaya 

çıkar. bu da kaçınılmaz olarak kişiyi isyana ve suç işlemeye yöneltir. 

 Durkheim’in geliştirdiği toplumsal dönüşüm modeline göre ise, organik 

toplum modelinden mekanik toplum modeline geçiş sürecinde; bireyin değişen 

konumuna ortam hazırlayan bir ortama yeniden uyum sağlaması sürecinde 

yaşadığı kargaşa dâhil geçiş sancısı içinde giderek artan bir şiddet olgusu 

yanına;  alkolizm, suç oranı ve çeşitlerinin artması gibi dengesizliklerin 

yaşanması konusunda anomik algının ve davranış örüntülerinin irdelenmesi ve 

incelenmesi daha da büyük önem taşımaktadır. 

İşte bu kaos ortamı içinde “Dil ve Siyaset” ne ölçüde bu sürece etki 

etmekte veya bu sürece ortam hazırlamaktadır? sorusu sosyolojik, psikolojik ve 

siyaset erki açısından büyük önem taşımakta ve incelenmesi gereken bir önemli 

konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Emile Durkheim'in ele aldığı şekliyle, 

organik dayanışmanın hüküm sürdüğü toplumlarda baş gösteren, örf, gelenek ve 

göreneğin anlamını yitirdiği durumlarda gerçekleşir. Belirttiğimiz gibi bir diğer 

adı, kuralsızlığa yönelen bir süreçtir. Önemli olan bir diğer dikkat edilmesi 

gereken konu ise bu kuralsızlık; hukuk alanında değil, sosyolojik alandadır. 

Yani psikolojik temelli sosyolojik boyutludur.  

http://www.uludagsozluk.com/k/robert-king-merton/
http://www.uludagsozluk.com/k/emile-durkheim/
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Çünkü anomi, bir kuralsızlık, normsuzluk duygusu olup intihar ve suç 

gibi yıkıcı psikolojik temelli davranışları sonuçlar. Kayıtsızlık, kargaşa, düş 

kırıklığı başı çeker. Bir başka çalışmamızda ele aldığımız yalnızlaşma, 

yozlaşma ve yabancılaşma olarak karşımıza çıkar ve giderek umutsuzluğa düşen 

ve dönüşen bir toplumsal yapıya kaynaklık eder. Kısacası umutsuzluk ve 

ümitsizlik gibi belirtilerle kendini gösterir. Mertona göre, gerçekleşmeyen istek 

ve arzular kişilerde toplumsal düzenlerde benimsenmeyen sapıcı, sapkın 

davranışlara ve topluma hâkim olan kuralların ve oluşan uyuma yönelik algının 

oluşturduğu ahlak değerlerinin de reddine, yani anomiye ortam hazırlar.  

Bu kavramın siyasal düzlem içinde karşılığı tabanda anarşizm gibi vurma 

kırma yakma ve yok etmek gibi vahşet yüklü davranışları kolektif bir biçime 

sürükleyerek düzeni yıkma ve düzensizlik kurma! Gibi bir siyasal psiko 

patolojik bir davranışa dönüşür. Bu daha önce tolumun kazandığı tüm 

değerlerden uzaklaşma ve hatta bu değerleri ve davranış kurallarını yıkarak 

siyasal sistem ile toplumsal kuralların ve değerlerin reddine yönelik eylemleri 

gerçekleştirmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin devletimizin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili gizli bir dil kullanılarak gerçek değer algısının 

değiştirilmesine kayıtsız kalabilmek dil ve siyaset açısından bir aczin olduğu 

kadar kuralsızlığın da ifadesidir. 

Sorumuzu yinelersek “Dil ve Siyaset” kuralsızlık olarak ele aldığımız bu 

sürece ne ölçüde etki etmekte veya diğer bir ifadeyle bu sürece nasıl bir ortam 

hazırlamaktadır? İşte üzerinde durulması gereken en önemli konu ve soru bizce 

budur. Bu soruyu aslında daha da temellendirebiliriz. Acaba kurumsal kuruluş 

amaçlarına uyun yapılar olarak bu sürece nasıl ve ne kadar etki ediyor? 

Toplumsallaşamaya etki eden birçok kurumlar ve gruplar vardır. Bunlar 

genel kabul gören ayırımlar olarak karşımıza çıkar. Örneğin aile kurumu dün 

nasıl ve hangi örf adet ve gelenekleri taşıyordu? Bugün acaba aile kurumu ne 

durumda? Okullarımız yani eğitim kurumlarımız dün nasıl ve etkinliği ne 

düzeyde idi bugün nasıl ve ne durumda? Arkadaş gruplarından hiç söz 

etmemize gerek yok! O yürekler acısı. ABD’nin yüz yıl önce kullandığı iş 

elbiseleri paramparça dizleri ve diz üstleri yırtılarak yeni bir model olarak 

karşımızda. 

Aslında sosyalleşmeye en büyük etki eden kurum ise bize göre siyasal 

kurumlardır. Bu kurumların oluşturduğu parlamento ise bunların yansımasıdır. 

İşte siyasal arena diyebileceğimiz ve kamuoyunda oldukça düzey ve düzlem 

kaybeden bu yapıların özellikle iktidarı elinde tutan kanadının kullandığı 

ayrıştırıcı, yok sayısı, aşağılayıcı bir dil bu iktidarın düzeyini ve düzlemin yani 

yönünü de tayin eder.  

İşte Türkiye’de görülen anomik gelişmelerin temel nedeni bugün siyasal 

erki ellerine geçirmiş, milli birikim ve kazanımları hovarda bir kişi gibi 

kullanan çözülmeyi yani siyasal anomiyi yaşadığından söz edebiliriz. 

http://www.uludagsozluk.com/k/merton/
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Kuralsızlığın boyutu toplumsallıktan çıkmış siyasal söylem ve eylemler olarak 

karşımıza çıkmıştır. Dil acı biber dilidir. Dil güzel Türkçemizden çok uzaktır. 

Bağıran çağıran yazılmış bir dilin etkisi olumlu değil olumsuzluk, güvensizlik 

ve bıkkınlık getirmiştir. Temel bir kural işletilememektedir. Nedir o kural? İyi 

bir yönetim iyi bir denetimle mümkündür. Kim yapacak bu denetimi sorusu 

cevabımızın kendisidir. Yani ağızlara alınmayan, parçalara bölünmek istenen, 

israfın tavan yaptığı, her gün yakılan, her gün yıkılan ve her gün ölüm kusan 

siyasal yönetimi denetleyemeyen yargı ve hala bir şey yokmuş gibi gündemi 

halktan saklayan bir basın asıl sorumlular olarak karşımızdadır. Rahmi Turan’ın 

23 Kasım 2014 tarihli köşe yazısında belirtilen   “ Türkiye’de psikolojik 

rahatsızlığı olanların sayısı 2009 yılında 3 milyon kişi iken, bu rakam (2013 yılı 

itibarıyla) 9 milyon 200 bine fırlamış.  

Başkent Ankara’da 73 bin olan sinir hastası sayısı 5 yılda 487 bin kişiye 

yükselmiş. Bunlar bilinenler, doktora gidip ilaç alarak tedavi olanlar…Bir de 

bilinmeyenler var: Akıllı deliler!… Her gün, her an aramızdalar! Makalemizin 

haklılığını teyit etmektedir. Akıl kullanılabilirse gelişme ve kalkınma yani 

çağdaşlaşmaya yönelik fayda sağlar.  

Bugün ülkemizin içine düştüğü bunalımın sebepleri ne olursa olsun 

vahim bir tabloyu ortaya koymaktadır. Cumhuriyet tarihinde özellikle son onbeş 

yıldır yaşanan dil ve istem simge ve sembolleri ötekileştirci ve dışlayıcı olduğu 

kadar görmezlikten gelinen kamu yönetimi esaslarının ve yasal tedbirlerin 

alınamamsından kaynaklandığını da üzülerek belirtmeliyiz. Bunun için Türk 

ataları önemli bir saptama ile akıl yürütmüş ve veciz bir ifadeyle “GÖZ ODUR 

Kİ DAĞIN ARKASINI GÖRE; AKIL ODUR Kİ BAŞA GELECEĞİ BİLE” 

öngörü yeteneğinin önemini ortaya koymuştur.(Türk Atasözü). Devleti 

yönetenlerin gelişmiş kamu içinde yer alan kadrolarından bu anlamda 

yararlanmalı siyasal motifli bakışlarını mutlaka terk etmelidir. 

Son söz: DEMOKRASİLERİN EN TEMEL GÖSTERGESİ UZLAŞMA 

OLDUĞU KADAR, AYNI ZAMANDA DEĞİŞEBİLİRLİK ÖLÇÜSÜDÜR. 
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SOSYAL NORMLAR VE DAVRANIŞLAR AÇISINDAN İNSANIN VE 

KURUMSAL YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

                                                              Dr. Suavi TUNCAY 

E-Posta :suavituncay@yahoo.com 

Dünyada her şey değişir. Her şey aslına rücu eder. Duygular, düşünceler 

aşklar da değişir. Değişim pozitif bir içerik taşır aslında. Değişim insana yenilik 

katar yaşamında. Söylediğim gibi aşklar da bir gün biter, tek taraflı yaşansa da. 

Sebebi insan kendisi yaratır. Düş dünyasında kurguladığı yaşam tarzı ve 

eğilimleri onu yönlendirir. Beden ve ruhun kabul etmediği bir ortam insanları 

yıpratır. Uzun bir zamandır belki de doğrudan söylenemeyen duygu ve 

düşünceler, insanın davranışları ile de açığa çıkar. Tek taraflı bir serüven algısı 

insana hüzün ve ıstırap verir. Aşk tek taraflı asla olamaz. Olsa olsa bunun adına 

kara sevda denir. Ülke ve vatan sevgisi işte böyle bir şeydir. Onu ancak adam 

gibi adam olanlar anlar ve yaşar. 

İnsanın paylaştığı her şey ortak alanın dil ve sembollere yönelik algısal 

genişliği ile doğrudan ilişkilidir. Ortak alanın bilince yönelik oluşması beklenen 

genişliği uyum ve dayanışmayı olduğu kadar,    sevgi ve saygıyı bilgi vermeyi 

ve sorumluluk bilincini de içinde barındırır. Zaman zaman yalnız kalmak ve 

özgürlüğü bu çerçevede düş dünyasına aktararak dilediği gibi yaşamak arzusu, 

bazen arzu edilse de insan yaradılışı ve beklentileri olarak her iki tarafı mutlu 

etmeyebilir. Ancak vatan sevgisi işte böyle bir duygu ve düşünceyi asla kabul 

etmez. Çünkü böyle bir ilişkinin burada mensubiyet duygusunun devamı ruh 

âlemimizi de bozar. Doğru ile eğri birbirine karışır. İşte o zaman siyasal 

patolojik bir eğilim çeşitli saiklerle bir başka tarafa o kişiyi sürükler yönelimleri 

ihanete kadar uzayıp gider. Oysa özgürlüğün tam ve modern karşılığı 

sorumluluktur. Sorumluluk bilinci aslında insana yönelik karşılıklı ilişkilerde 

tüm duygu, düşünce, eğilim ve beklentilerin tümünü temsil eder. Sosyal içerikli 

olduğu kadar psikolojik içeriklidir aynı zamanda. Bütün bu ilişkiler 

manzumesini tam ve doğru anlamak ve algılamak oldukça zordur. Çünkü 

insanın en temel dürtüsü ve beklentisi genellikle çıkara yönelik şekillenir. 

Diğer yandan insanın yaşamında coşku, tutku ve sevinçler olduğu gibi, 

keder, hüzün ve ıstıraplı dönemleri de vardır. Sosyalleşme süreci açısından 

birey öncelikle doğru ve düzeyli bir ilişki ağını kurmak yönünde bir psikolojik 

algı oluşturabilmelidir. Çünkü çevre ve insan ilişkisi ancak algısal yeti örgüsü 
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ile tüm bu kavramların içselleştirilmesini de gerekli kılar. Diğer yandan insanın 

psikolojik olarak hazır olmadığı dönemlerde doğru ve isabetli kararlar 

alabilmesi için, kendi yeteneklerine olduğu kadar dış desteklere de gereksinimi 

vardır. Ancak günümüzde çevresel etkilerin daha etkileyici bir kamuoyu 

oluşturması açısından basın ve medyanın bu süreci belirlemesi toplum açısından 

endişeyle karşılanmalıdır.  

Oysa batı sistemi içinde basın ve medya son derece tarafsız ve baskı gibi 

olumsuzluk içeren kararlara asla muhatap olamaz. Böylece özellikle batıda 

medya ve basın gerçekten dördüncü kuvvet olarak işlev görürü. Oysa ne yazık 

ki ülkemizde özellikle maddi ve siyasal çıkar saiki ile bu sektör kamu görevini 

yerine getiremez tam tersine olumsuzluk yönünde etki düzeyini artırır. Bu 

süreci öne ve açığa çıkaran tek kavram psikolojik algıdır. Bunun içinse algısal 

yeti düzeyinin kazandırılmasını gerektirir. Bunun iki temel faktöre dayandığını 

ileri sürebiliriz. Birincisi eğitim düzeyi genişliği ikincisi de yaşam seviyesinin 

sosyal adalet çerçevesinde kazanılabilmesidir.  

Demek ki öncelikle insanın hem beden sağlığı yönünden hem de 

psikolojik açılardan sağlıklı olması kısacası zihinsel yeteneklerini kurgulamak 

bağlamında olay ve olgulara yönelik doğru kararlar verebilmesi gerekiyor. 

Bunun için bireyin öncelikle her olay ve eylemde yansız bir tutum içinde doğru 

ve tarafsız düşünmesi olay ve olguları yansız ve objektif kriterlere göre 

irdelemesi kaçınılmazdır. Hele hele bu ülke aşkı ve sevgisi yanında mensup 

olabilme şuurunu taşımamızı gerektiriyorsa, tarih düzlemi içinde yaşanmış olan 

acı ve tatlı izler bırakan tüm olayların ve sisteme yönelik girdilerin zihnimizde 

siyasal söylem ve beklentilerin aksine çağdaş bir düşünce sistematiği ölçüsünde 

oluşturulması gerekir. 

Kısaca özetlemeye çalıştığım insanlar arasında var olması gereken 

iletişimin temel dayanağı; doğa, aşk veya vatan ilişkisinde kullanılan her sözcük 

ve cümlenin çağrıştırdığı anlam ve değerleri irdeleyerek bireyle yani vatandaşla 

toplum arasında vazgeçilmez kurumların yasal görevlere ve işlemlerine yönelik 

takındığı tutum ve tavır toplumun bulunduğu yeri gösterir. İster siyasal ister 

sosyal veya ister eğitim veya hukuka yönelik kurumsal iletişimin doğru ve 

yansız vatandaş ile yöneten ayrımı içinde değil; sosyal bir varlık olan insanın 

toplumsallaşmış vatandaşlık bağlamında değerlendirilmesine yönelik işlem ve 

eylemlerin öne çıktığı doğru iletişimin kurulmasının gerektiğidir. İşte bunun ilk 

şartı özellikle kurumsal yapılarda “selam verebilmeyi bilmektir” Bu aynı 

zamanda birey ve toplum arasında bir bakıma kişilere birey olarak verilen değer 

ölçüsünde dayanışmayı uyumu ve destek olabilmeyi sağlar.  Hukuk kuralları 

açısından da ön yargıya dayalı çalışanlar üstünde baskı kurmamayı, bireylerin 

veya yöneten erkin düzeyli ve özgür iradesine göre iletişim kurabilmesini ve 

doğru karar verebilmesini de sağlar böylece kurumsal verimlilik artar.  
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Çünkü insan ilişkilerinde tutum ve davranışlara dair çelişkili 

alışkanlıklara veya ön yargılara yönelik kalıplaşmış yüklemeler ne yazık ki her 

zaman vardır. İster bir kurumsal yapıda isterse bir evin veya iş yerinin içinde ne 

yazık ki bu davranış setlerini her zaman görebilmek mümkündür. Oysa asla hiç 

bir kişide bulunmamasının gerektiği çocuk yaşlarda öncelikle ailelerde ve 

okullarımızda olumlu ve doğru davranış setlerinin kazandırılması toplumsal 

aitlik duygusu ile kamusal bilinç algısı toplumun geleceği açısından zorunludur. 

Çünkü böylesi olumsuz eğilim ve yönelimler aslında bu kişilerin patolojik bir 

sorununun olduğu izlenimini verir. Bu nedenlerle gerek kişilerin kamu kurum 

ve kuruluşlarına alınırken ve gerekse yükselmeleri aşamalarında mutlaka 

sağlıklı birey olduklarına dair heyet raporunun alınması önemli görülmektedir. 

Oysa etki edemediğimiz bilinmeyen bir psikolojik süreçten kurumsal 

yapıların kurtarılması gerekir. Genellikle ezilmişlikten kaynaklanan 

uyumsuzluk ve olumsuzluk içeren davranış setleri bir zamana ve iletişim 

modeline bağlı aristokratik bir yapının özlemi içinde bulunan alt tabakalara 

mensup kişiler; tarafından işgal edilmesi kurumsal uyumu ve dayanışmayı bozar 

verimlilik düzeyi düşer ve ulusal mensubiyet bilincinin törpülenmesine neden 

olabilir.  Bu kişilerin aşağılık kompleksinden kaynaklanan sürekli bir üstünlük 

sendromu taşımaya çalıştıklarından sadece çevreleriyle değil, adeta kendileri ile 

de kavgalı olabilirler. Çünkü genetik örtüleri ve negatif algıları kurumsal 

çalışmaları, kurumsal yapıları ve insan ilişkilerini sürekli tehdit eder. 

Davranışları dar mekânlar içinde açıklık ilkesine göre değil; gizlilik ve 

dedikodu boyutu içinde geliştirilir. Elde ettikleri statüleri özel mekânları 

zannederler. Kendilerini toplumda bu statü ile temsil edebildiklerinden diğer 

çalışanların üstünde bir rol üstlenme patolojisi yani üstünlük sendromu 

yaşarlar. 

Böyle bir süreçte hukuk ve mevzuatların dışına taşan kamusal alanların 

sanki özel alanlar ve sürekli işgal edilebilecek makamlar olduğuna yönelik 

psikolojik algı yanılsamaları ve buna yönelik kurumsal hizmet modellerinde 

oluşan çıkar ve bencillik örgüsünde bireysel, grupsal ve giderek kurumsal 

tepkiler daha da ötesi toplumsal nefret söylemleri ve eylemleri oluşur. Özellikle 

verimliliği ve kamu hizmetini içeren hizmetlerde kurumsal ilişkileri mutlaka 

zedeler. Diğer yandan insan ilişkilerinin veya bir aşkın paraya tahvil edilmesi de 

mümkün değildir. Aşk sadelik, derinlik, sevgililik ve olanakların temeli üzerine 

inşa edilen beden ve ruhun dayanışmasıdır.  

Kurumsal birlikteliklere göre şekillenen devlet düzeni ve vatan algısı da 

aslında aşk gibidir. Vatan, millet ve vatandaş sevdasına dayanır. Milli bir hedefi 

vardır. Para ün ve statü kazanma kulübü olarak görülemez. Kuralları, yasaları 

ve teamülleri vardır. Özelliklede geçici ve sürelerle belirlenmiş statülerdir. 

Kısacası kurumsal birliktelik ve bütünlük daha da ötesi ulusal bir hedef vardır. 

Kurumsal yapılarda yaşanılan olumsuz olaylar kimden kaynaklanırsa 

kaynaklansın hizmet akışına ve dayanışmanın kaybolması ölçüsüne asla 
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dayandırılamaz. Çünkü bu kamusal alanları temsil eden mekânlar kimsenin özel 

alanı değildir. Haksızlık ve eşitsizlik asla yapılamaz. Yalan ve iftira atılamaz. 

Nihayetinde yönetim ve denetim rolü içinde ve açıklık ilkesine göre hizmetler 

yürütülür.  

Özellikle başta eğitim ve siyasal kurumlarda yer alanların ve alacak 

olanların bunları çok iyi bilmesi gerekir. Kimsenin özel alanı olmayan bu 

yapılarda devletin temel düzeni ve kuruluş felsefesi dışında kendi eğilim ve 

yönelimlerini temsi eden kalıplaşmış dürtüler ve ideolojik beklentilere yönelik 

siyasal tutum ve davranış göstermeleri mutlaka engellenmelidir. Hukuka ve 

temel esaslara uygun eğilimlerimizi uzlaşma ve dinleme kültüründen uzak 

tutmadan temel dürtü haline getirip aidiyet ve mensubiyet bilincimizi 

pekiştirmeliyiz. Ülkemizin refah ve mutluluğu çağdaş bir düzeye ulaşabilmesi 

için asla ayrılıkçı ve mozaikleşen alt gruplardan beslenmeyi ötelemeli, temel 

değerlerimizin aksine bir tutum ve davranışı ortaya koyanlar hukuk önünde 

cezaya çarptırılmalıdır. Hele hele bu içselleştirilmiş tutum ve davranışları belli 

bir statüyü veya kadroyu elinde tutanların eylemlere yönelik davranışları 

belirlenmiş ise o kişinin bulunduğu kadro ile mutlaka ilişiği kesilmelidir. 

Özellikle eğitim kurumlarında üstelik öğrencileri kullanarak asla ve asla politik 

söylemlere ve buna yönelik geliştirilen eylemlere ortaklık yapamayız.  

Hele hele son zaman diliminde esefle tanık olduğumuz Atatürk gibi 

dünyanın kabul ettiği en büyük liderin gizli veya açık hayat tarzı ve inanç temeli 

üzerinden gerçeklerin tam tersine ve sürekli patolojik bir algıya dayanan şiddet 

içerikli etnisiteye dayalı söylem ve politika asla yapılamaz. Özellikle 7 Haziran 

seçimleri ve daha sonra gelen 1 Kasım seçimleri çerçevesinde hızla ortaya çıkan 

kan ve kinden beslenen isyan başkaldırı ve yıkıma dayalı eylemler oldukça 

düşündürücüdür.  

Namusumuzu ve vatanımızı bekleyen Atatürk felsefesi ve asker ve 

polislerimiz ile vatandaşlarımıza yönelik kalleşçe ve korkakça ortaya konulan 

ayrılıkçı kalleş şiddet eylemleri ülkemizi geçmiş tarihi önünde utanılacak bir 

zaman dilimine tanık olmaktadır. Bu vahim ve kahredici ortamdan Türk milleti 

mutlaka çıkmak ve gereken cevabı bu ülkeyi yönetenler ve ekmeğimizi yiyip 

kalleşçe silah çekenlere göstermelidir. İşte bizim sürekli ortaya koyduğumuz en 

önemli karşı duruşu ve görüş şiddet ve terör olaylarına destek veren akademik 

yapı içinde haram para alan kalleş ve sinsi bölücülük yapan insanlara yönelik 

tedbirleri almak ve bunları ihraç dâhil yargı önüne çıkarmak yönündedir.  

Üniversitelerimiz ve tüm eğitim kurumlarımız, kurum ve kuruluşlarımız 

olmak üzere toplum güçlü bilgi akışı ve iletişimle ayağa kaldırılmalı etki 

denetim ve yönetim düzeyi artırılmalıdır. Bu ve benzeri kişilerin yer alıp 

beslendikleri tüm kurum ve kuruluşlarda olması ve özellikle siyasal patolojik 

olgu dediğimiz siyasal şizofren konumuna gelen hasta ruhlu gazete ve 

televizyonlarda da oluşu boy boy ekranlarda kan ve kin kusucu söylemleri 
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ekrana taşıyan yapılarda yaşanması apayrı bir çalışmanın konusudur. Ancak bu 

makalemizde ele aldığımız bu konuyla da doğrudan ve çok yakından ilgilidir. 

Çünkü bu yöndeki gerçek dışı yayın ve söylemleri aynı zamanda 

yaslarımız da yasaklar. Özellikle son günlerde gündemde olan ve çeşitli 

boyutlarıyla akademik çevrelerin ilgi duyduğu yasal yaptırımları olması 

nedeniyle yönetimlerin de korkulu rüyası olan mobbing yani psikolojik şiddet 

hukuk karşısında hak arama yolu olarak gündeme gelir. Eğer insan gibi görünen 

ve bu milletin maaşlarından beslenen kişiler namuslu olacaklar ve gizli emelleri 

olmadan erkekçe davranacaklarsa kamu kurumundan çıkmaları ve 

benimsedikleri partilerin emrinde olmaları gerekir. Bu ve benzeri kişiler 

istedikleri siyasal partiye girerler o yapı içinde medenice ideolojik aşkları 

doğrultusunda çalışabilirler. 

Onun için bizce en büyük aşk ve şeref bu ülkeye hizmet edebilmektir. 

Parolamız “İlgi, bilgi ve sevgi” üçgeni içinde büyük Türk milletinin ve büyük 

Atatürk’ün değerlerini tekrar ve hızla hayata geçirebilmektir. Farklı ve gizli 

hedefleri ihanete yönelik ilişkileri ve farklı görüşleri olanların asla ve asla başta 

siyasal kurumlarda ve daha da acısı üniversitelerimiz başta tüm eğitim 

kurumlarında hele hele yargı ve adalet halkası içinde olması esef verici bir 

durum olarak karşımıza çıkar. Ancak büyük bir devlet adamı olarak siyasal 

hayatımızda yer alan Süleyman Demirel’in bir sözün belki de anlattıklarımızı 

özetler. Keser döner sap döner bir gün gelir hesap döner! Son olarak bir Türk 

Atasözü ile bitirelim: Aşılmayacak Dağ yoktur, Yeter ki Dağa doğru yürü… 

Aksi halde sorumsuz ve hain insanlar paçavraları dağlara tepelere asarlar! 

Bu yönde diriliş ve ayağa kalkarak ezeli düşmanları ve kalleş hainleri 

hizaya diziş için çok yönlü çalışmalara hızla başlamalı, herkes yan yana ama 

kesinlikle başkan ve avanesi olmamalıdır. Türk gibi yaşa öyle gel başa! Kökü 

dışarıda veya içeride olsun, kandan ve kinden beslenenlerin asla dinimizde ve 

hukuk düzenimizde yeri yoktur. En büyük şerf bu güzel ülkeye hizmetten 

geçer.. Bunun tek yolu vardır. Yaşadığın ülkeye ait olduğu şuurunu taşımak ve 

mensubiyet bilinci çerçevesinde önce insanlık bayrağını taşımak ve kardeşlik 

temelinde yıkmadan yakmadan insan onuruna saygı duyarak ortak bilinçle 

kısacası bir Müslümana yakışır tarzda yaşayabilmektir. Aksi halde emperyal 

ülkelerin uşağı olmaktan hiç kimse kurutulamaz. Sadece acı ve gözyaşı bırakan 

bu davranışlar her insan tarafından lanetle anılır. Aslında “adam gibi adamdı” 

demek en büyük şereftir. 
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER 

 

 

ÖĞRENCİLERİN SADECE SAYGI DEĞİL 

SEVGİ DUYDUĞU HOCA OLUNMALIDIR. 
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BİLİM ÖNCELİKLE İNSANLARI VE DÜNYAYI 

AYDINLATABİLMEK 

İNSANCA BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK İÇİNDİR. 

Dr. Suavi TUNCAY 

 

İzmirliler görkemli kentlerini arıyor! Aşırı göç ve plansız kentsel yapı eski 

Kordon ve Güzelyalı başta bütün İzmirlileri çarpık kentleşme üzüyor ve 

ÇARPIK KENTLEŞMEYE HAYIR! Diyor. 

TÜRK GİBİ YAŞA ÖYLE GEL BAŞA 

ADINI YAZALIM DAĞLARA TAŞA 

YÜZYILDIR AYDINLATIR YOLUMUZU 

KAHRAMAN MUSTAFA KEMAL PAŞA! 

 
Çünkü ONUN ANNESİ İZMİRDE YATIYOR… 

    TÜRKİYENİN KALBİ İZMİRDE ATIYOR! 

 

CEHALET YÖNETENİN SİLAHI OLMAMALIDIR… 

Dr. Suavi TUNCAY 

İLGİ BİLGİ VE SEVGİ ÜÇGENİ İÇİNDE 

 

KIBRIS….KKTC YA SONRASI? DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? 

 

TARİHE KARŞI SORUMLU OLANLAR TARİH KİTABINDA VE 

MİLLETİN YÜREĞİNDE ONURLA YER ALIP ANILANLARDIR. 
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EDİTÖRLERİMİZDEN GÖRÜNTÜLER 

 

Prof.Dr. Hamit HANCI Türkbilim Etkinlikleri kapsamında Atatürk ile 

ilgili Konferansta büyük ilgi topladı. 

 

TÜRKBİLİM EDİTÖRÜ Dr. Suavi TUNCAY ÖDÜL VERİLEN HAMİT 

HANCIYA KATILDIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDEREK BİRLİKTE RESİM 

ÇEKİLDİLER. YABANCI DİLLER SORUMLULARIMIZDAN MENGÜ 

NOYAN ÇENGEL İLE YUNANİSTAN TEMSİLCİMİZ HÜSEYİN BEKİR 

VE EDİTÖRLERİMİZDEN HAMİT HANCI BİRLİKTE GÖRÜLÜYOR. 
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Editör ve Yayın Kurulumuzun toplantılarında Uluslararası 

Türkbilim Dergisinin katettiği mesafeden dolayı Dr. Suavi TUNCAY 

kendilerine teşekkür etti. Prof. Dr. Mahmut TÖBÜ, Doç. Dr. Selmin 

ŞENOL Öğretim Görevlilerimiz Mengü Noyan ÇENGEL ve Carol Stevens 

YÜRÜR İLE Teknik Sorumlumuz Kutay GÜROCAK ile solda biricik kızı 

görülüyor. 
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TÜRKBİLİM EDİTÖRDEN 

 

 

İLİM BAŞKA İRFAN BAŞKADIR… 
                                                                             Hamit HANCI* 

 
Birinci Dünya savası ve Milli Mücadeleden bu yana doğmuş, büyümüş, 

yasamış, az çok tahsil görmüş olup da "Milli Edebiyat" akımının öncüsü, Türk 

hikâyeciliğinin piri Ömer Seyfettin’in (1884-1920) bir kitabını, hiç değilse bir 

iki hikâyesini okumayan Türk insanı yok denecek kadar azdır. Ömer Seyfettin, 

başarılı hikâyeciliğinin yanı sıra, bazı konularda kuvvetli gözlemleri de olan bir 

Türk aydını idi. Onun bu gözlemlerinden biri de, Türk halkının okumamış bile 

olsa irfan sahibi olduğu, sağduyusu ile okumuşların bile kavrayamadığı bazı 

gerçekleri kavradığı yolundaydı.  

Ömer Seyfettin bunu anlatmak için, "Azizim, Türk halkı âlim değildir, 

ama ariftir." sözünü sık sık tekrarlarmış. Ülkede birçok zorunlu ihtiyaç maddesi 

yüzünden sıkıntı çekildiği, bazılarının karneye bağlandığı, bazılarının ise 

temelli yok olduğu I. Dünya Savası sonrasında, Ömer Seyfettin Batı Anadolu 

vilayetlerinden birinde bir lisede öğretmenmiş. Bir gün öğretmenler odasına 

müjdeli bir haberle girmiş: 

 

— Arkadaşlar, gözünüz aydın, Avusturya, Türkiye’ye vagonlar dolusu seker 

gönderiyormuş! 

Bunun üzerine bütün öğretmenler: 

— Yasasın, bundan sonra çayımızı, kahvemizi adam gibi içeceğiz, diye sevinç 

çığlıkları atmış. 

Ömer Seyfettin bu sahnenin hemen arkasından okulun bas hademesini 

öğretmenler odasına çağırmış ve herkesin huzurunda ona da: 

— Hasan Efendi, haberin var mı, Avusturya bize vagonlar dolusu seker 

gönderiyormuş, demiş. 

Hasan Efendi kendini toparlayıp terbiyeli bir eda ile cevap vermiş: 

— İnanmayın beyim, palavradır bunlar, bu kıtlıkta Avusturya seker bulsa kendi 

yer! 

Hasan Efendinin bu tepkisi üzerine Ömer Seyfettin çığlık atmış. Ellerini 

çırparak söyle demiş: 

— Gördünüz mü arkadaşlar, ben boşuna demiyorum, "Türk halkı âlim değildir 

ama ariftir." diye. Ben bir yalan uydurdum 

"Avusturya bize seker gönderiyor" diye, siz okumuşlar hemen inandınız. Ama 

gördüğünüz gibi Hasan Efendi yutmadı. İste Türk 

Halkı birçok gerçeği böyle sağduyusu ve irfanı ile keşfetmiştir. 

 

*) Türkbilim Editörü ve Genel Koordinatörü      
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TÜRKBİLİMDEN BİR ANI 

İZMİR, ATATÜRK VE ANNESİ: BAĞIMSIZLIK EGEMENLİK 

VE DEMOKRASİ  

  Atatürk “ün annesi Zübeyde Hanım 14 Ocak 1923 tarihinde İzmir ‟de 

hayata veda eder. Atatürk,  ülkenin çok yoğun işleri ve zor koşullarından dolayı 

ancak 27 Ocak 1923 tarihinde İzmir “de annesinin mezarı başına gelip şu tarihi 

sözleri mezarı başında yemin ederek ifade eder:  Zavallı annem, bir zamanlar 

kurtuluşu bütün bir ulus için ülkü olmuş İzmir’in kutsal topraklarına vücudunu 

emanet etmiş bulunuyor. Ölüm, yaratılışın en doğal bir yasasıdır. Böyledir ama 

yine de üzüntü verici belirtileri vardır. Burada yatan annem, zulmün, zorbalığın, 

bütün ulusu uçuruma götüren kural dışı, tükenmiş yolsuz bir yönetimin 

kurbanlarından biridir. Bunu açıklamış olmak için, izin verirseniz, acılı 

yaşamının belirgin birkaç evresini aydınlatayım: Abdülhamit günlerinde idi. 

1905 yılında okuldan kurmay yüzbaşı olarak çıkmıştım. Hayata ilk adımı 

atıyordum. Ama bu ilk adım hayata değil zindana rastladı. Gerçekten de beni bir 

gün aldılar ve yolsuz yönetimin zindanlarına koydular. Orada aylarca kaldım. 

Annem bunu ancak ben zindandan çıktıktan sonra duydu. Ve hemen beni 

görmek için koşup İstanbul’a geldi. Ama orada kendisi ile ancak üç beş gün 

konuşabildim. Çünkü yeniden o kötü yönetimin jurnalcileri, casusları ve 

cellatları oturduğumuz yeri sarmış, beni yine alıp götürmüşlerdi. Anam 

ağlayarak arkamdan geliyordu. Beni sürgüne götürecek olan vapura 

bindirilirken o kadar çok istediği halde benimle görüşmesi yasaklandı da 

gözyaşları içinde Sirkeci rıhtımında tek başına kalakaldı. Sürgündeki korkutucu 

günlerimi o, gönül kaygıları ve gözyaşları ile geçirdi. Sonra; Mütareke 

yıllarında ben Anadolu’ya geçince de annemi yine kaygılı ve kuşkulu olarak 

İstanbul ‟da bırakmak zorunda kaldım. Yanımda kendisinin bana arkadaş diye 

verdiği bir adam vardı. Onu Erzurum’dan İstanbul’a gönderdiğim zaman 

annem, tek başına geldiğini duyunca, benim için Padişahın “asılsın” fermanının 

yerine getirildiğini sanıp inmeli oldu. 

   Ondan sonrası savaş ve uğraş yılları onun günlerini hep kaygıya, derde 

ve üzüntüye boğan nedenlerle dolu geçti. Son bir iki yıl içinde onu İstanbul’dan 

kurtarıp yanıma getirebilmiştim. Ona kavuştuğum zaman o artık yalnız 

duygularıyla yaşıyordu. Annemi yitirmekten çok üzgünüm. Ama benim bu 

acımı gideren bir avuntum var. Anayurdu yoksulluğa, yokluğa sürükleyen 

yönetimin, artık bir daha geri gelmeyecek gibi yokluğun mezarına götürülmüş 
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olduğunu görerek ölmüş olmasıdır. Annem şimdi bu toprağın altında; ama bu 

toprağın üstünde Anayurt bütünlüğü ve ulus egemenliği dünyanın sonuna kadar 

sürecek; beni avutan en etkili güç işte budur. Evet, ulusal egemenlik dünyanın 

sonuna kadar sürüp gidecektir. Annemin ve bütün atalarımın ruhunu tanık 

tutarak vicdanımdan kopan andı bir daha söyleyeyim.: Annemin mezarı önünde 

ve Tanrının yüce katında söz verip ant içiyorum ki, ulusumun bu kadar kan 

dökerek elde ettiği egemenliğin korunması ve savunulması için gerekirse 

annemin yanına gitmekten çekinmeyeceğim. Ulus egemenliği uğrunda canımı 

vermek, benim için vicdan borcu olsun, namus borcu olsun!  

                    

Son Söz: Bugün geçmişi okumayan, bilmeyen ve yaşamayan tarih 

bilgisinden ve ülkemizin içine düşürüldüğü bunalım hatta yok oluştan haberdar 

olmayan yanlı ve bilgiden yoksun acizlikleri yanında yolsuzluk iddiaları diz 

boyuna ulaşmış kişilerin yönetimi ellerine geçirdikleri acı bir vakıadır.  

Yıkılmanın durdurulmasına yeniden tarih sahnesinde olabilmesine ve demokrasi 

içinde yaşayabilmesini sağlayan Türkiye’nin kurucusuna ahlaken vicdanen 

olduğu kadar dinen de söz söylenmesi bir aczin öfkenin ve kinden beslenen bir 

davranış kalıbının belirtileridir.  

Bugün yönetimlere gelenlerin o günkü koşullar devam etse idi, 

emperyalist ülkelerin marabaları olması bir yana asla gelemeyecekleri bir 

mertebe ve yönetim içinde kul olurlardı. Milli iradenin Büyük Türk Milletine 

emanet edilmesini sağlayan yüce Atatürk’e minnet, şükran ve vefa duymaları en 

kısa ifadeyle haysiyet ölçüsüdür. Büyük Türk Milletine ve onu yönetenlere 

ancak başarı hedefleri ve vefa yakışır 
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ATATÜRK BİR AŞKTIR. VATANDIR. MUKADESATTIR. 

Şerife ÖZDİLEK

 

 

ATATÜRK BİR SEVDADIR. TAMAMLANMAYAN BİR ŞİİR 

YAZILAMAYAN ROMAN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR TARİHTİR. 

ATATÜRK TÜRK KÜLTÜRÜDÜR, TÜRK DİLİDİR ve de 

TÜRK’ÜN KENDİSİDR. 

 

                                                           
 Çini İşlemecisi, Kütahya. 
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Türkbilim ABD Temzilcimiz ODTÜ Bilgisyar Mühendisliğini 

birincilikle bitiren ve Florida üniversitesi tarafından davetle master yapan 

halen doktora programını ABD de Guliz Seray Tuncay Ph. D. student in 

Computer Science University of Illinois. At Urbana-Champaign de devam 

eden Güliz Seray TUNCAY tüm katıldığı etkinliklerde sürekli başarı 

ödülleri alıyor…   

 
                 Nevruz Bayramı Kapsamında E.Ü. Türk Dünyası Doktora Öğrencisi  

                 M. Guliyeva’nın Halk Bilimi Defile Gösterisi büyük ilgi çekmişti. 

                     
             Türkbilim Editörlerimizden Doç. Dr. Leyla BUDAK ile  

          Dr. Suavi TUNCAY Kazakistan Üniversitesince Konferans  

                        Vermek için birlikte davet edildiler. 
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TİRE TÜRKİYEDE EN GÖRKEMLİ DURUŞUYLA TÜRK 

KÜLTÜRÜNÜ VE EL SANATLARINI YAŞATAN İLÇELERİMİZDEN 

BİRİSİDİR. 

Tarihi dokusu ile kültür birikimi Türk örf ve adetlerini en iyi temsil eden 

doğal bitki örtüsü ile endemik türler açısından son derece zengin bir önemli 

ilçemizdir. Bu nedenle hem İzmir için ve hem de Türkiye için olduğu kadar batı 

standartlarını da yakalayan Tire güncel dokusunu da muhafaza ederek gelecek 

kuşaklarımıza yaşanabilir bir mekân bırakmayı ilke edinmiştir. Türklük bilinci 

bir eğilim ve yönelim değil yüksek bir duygunun tezahürüdür. Burada beden ve 

ruh bütünleşir. Akıl ve duygunun en üst temsili ise TÜRKLÜK BİLİNCİ olarak 

karşımıza çıkar.  

Atatürk tüm Türk Dünyasını kapsayan bir bakışla Türklerin aralarındaki 

dayanışmanın artması ve işbirliği içinde yüksek bir onurun devamı olarak dalga 

dalga yayılmasını gerekli görüyordu. İşte bu nedenle Büyük Türk Atatürk'ün 

dediği bir söylem NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE tüm dünyaya verilen bir 

direktif'tir. Türklük medeniyettir, sevgidir, şefkattir, sanat ve edebiyattır. 

Kısacası bilime âşık bir millet olup asla esaret içine alınamaz.  

Ne hazindir ki Türküm demenin ağır geldiği bu dönemde başımızı iki 

elimizin arasına alarak kara kara düşünmek değil, tarihimizden yeniden güç 

alarak silkinmek gerektiğini öncelikle oğullarımıza ve kızlarımıza 

anlatabilmeliyiz. Türk sanatı ve kültürü dünyada iz bırakmış bir medeniyetin 

temsilcisidir. İşte bu nedenle Efeler diyarı batının kalbi olan İzmir bir 

ATATÜRK ve Türk şehridir. 

 

    
 

Kültürü, yaşama dair araç be gereçleri kendine özgü bir sanat anlayışını 

ve ince duygu ve düşünceyi biçimlendirir. Bu edebiyat sanat dalına yansır ve 

şiir olur. Müzik ve şölen olur. Türk kültürü kendine özgü inceliği ve yaşam 

biçimini de ruhunda barındırır. 
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TİRE İLÇEMİZİN BELEDİYE BAŞKANI TAYFUR ÇİÇEK TARİHİ 

ESERLERİMİZİ VE GELENEKSEL TÜRK SANATLARINI KORUMAK 

İÇİN ÇOK ÇEŞİTLİ BİRİMLER OLUŞTURUYOR. SON DERECE SEVİLEN 

TİRE BELEDİYE BAŞKANI TAYFUR ÇİÇEK ÇOK YÖNLÜ 

HİZMETLERİYLE TİRELİNİN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞ BİR 

BAŞKAN..KENDİSİNİ TÜRKBİLİM OLARAK YAPTIĞIMIZ ZİYARETTE 

GÖSTERMİŞ OLDUĞU MİSAFİRPERVERLİKTEN DOLAYI DA TEBRİK 

VE TAKDİR EDİYOR, BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ.    
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBİLİM KASIM 2015 

 

195 

 

TÜRKBİLİMDEN HABERLER 
 

MAKALELERİMİZ ULUSLARARASI TALEPLE KİTAPLAŞTIRILIYOR… 

 

Türkbilim Editörlüğü Basım İzni verdi. Sonay ŞAHİN tarafından yazılan 

“Tarihsel Süreç İçinde Çevresel Güvenlik Politikaları” ile Suavi TUNCAY, 

Carol YÜRÜR ve H. Ece SALALI tarafından hazırlanan “Kentleşme ve Çevre 

Master Planlamalarında Yeni Bir Kent Modeli” adlı çalışmalar uluslararası 

yayın listesine alındı. Farklı bir modeli ortaya koyan Kentleşme ve Çevre 

Master Planlarında Yeni Bir Kent Modeli gerek bilim dünyasının ve gerekse bu 

konu üzerine çalışan kurumsal yapılarla basının da dikkatini çektiğinden Dr. 

Suavi TUNCAY bizatihi aranarak yayın izni istendi. Bunu bir kamu görevi 

gören Tuncay hem ülkemizin tanıtılmasına ve hem de dünya ülkelerinin 

dikkatlerini çeken bu çalışmanın insanlığa yararı için basım izni vermiştir. 

 

Yazarımız Sonay ŞAHİN makalesini yayınlayan Türkbilim Dergisine 

Teşekkür etti. 6-8 Kasım 2012 tarihleri arasında, Uluslararası Katılımlı 9. 

Anadolu Adli Bilimler Kongresi’nde poster sunuşu olarak ve Kongre Özeti 

kitabında yer alan   "Tarihsel süreç İçinde Çevresel Güvenlik Politikaları" isimli 

makalem, Uluslararası Türkbilim Dergisi 11. Sayısında yayınlandı. Bu vesileyle 

bir kaç dergiden yayınlanması için ve  Türkiye Alim Kitapları Yayınevinden ise 

kitap haline getirilmesi için teklif geldi.  Türkbilim Dergisi Editörlüğünün yayın 

izni ile, Türkiye Alim Kitapları Yayınevi  tarafından 15 Ekim 2015 tarihi itibari 

ile yayınlanmış bulunmakta olup,  aşağıda linkleri bulunan uluslararası internet 

kitap satış adreslerinde ve birçok ülkede perakende olarak da satışa 

sunulmuştur. Makalemin yayılmasında ve tanıtılmasında katkısı olan Türkbilim 

Dergisi Editörlüğü'ne teşekkürlerimi bir borç bilir saygılarımı sunarım. 
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TÜRKLERDE DEVLET KURMA DEHASI VARDIR.. 

22 Mayıs 2006 kaybettiğimiz rahmetli Hocam Orhan ALDIKAÇTI 

derslerimizde kurduğu önemli bir cümledir. 

Dr. Güler NUHOĞLU

 

 
 

 

GAZNELİLERDE DEVLET TEŞKİLÂTI 

 

Gazneli Devleti, teşkilât yönünden çağdaşı devletlerin teşkilâtıyla 

paralellik göstermektedir ve temelde aynı sistem üzerine oturmuştur. Başta 

Köprülü olmak üzere bazı ilim adamlarının da tespit ettikleri gibi Gazneliler, 

Sâmânîler yolu ile Abbâsilerden aldıkları teşkilâtı -ki onlarda Sâsânîlerden 

almış idiler- bazı ilâve ve değişikliklerle Büyük Selçuklulara ve daha sonraki 

Türk-İslâm devletlerine intikal ettirmişler ve böylece İslâmî devlet teşkilâtının 

gelişip yerleşmesinde köprü vazifesi görmüşlerdir. 

Gaznelilerin asıl başarısı teşkilât kurmaktan çok mevcut teşkilâtı çok iyi 

bir şekilde işletebilmelerinden kaynaklanmaktadır. Gazneli hükümdarları eski 

Türklerdeki pederşâhîlik anlayışını devam ettirmişlerdir. Kendi çağlarının ilmî, 

dînî ve edebî terbiyesi ile mücehhez olan sultanlar şahsî otoritenin en önemli 

örneklerinden olmuşlar, yönetimin her kademesinde otoritelerini 

hissettirmişlerdir.  Bu sebeple sivil idarenin başı olan Gazneli vezirleri, sultanın 

yanında yönetimde ne kadar etkili olursa olsunlar hiçbir zaman Selçuklu 

vezirleri kadar yetkili olamamışlardır. Dolayısı ile bu hanedanın yönetimdeki 

başarısı, doğrudan doğruya hükümdarlardan kaynaklanmaktadır. Devletin başı 

olan hükümdar, devlet güçleri olarak kabul edilen yasama, yürütme ve yargı 

yetkisini şahsında toplamıştır.  

Editör Notu: Bugün gördüğümüz tartışmalar yasama yürütme ve hatta 

atamaları yapılan yargının da bir elde toplanması anlamına gelmiyor mu diye 

çoğumuzu düşündürüyor. 

 

                                                           
 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi /Türkiye Tamamı E-Kitapçık 

Olarak: http://www.Altayli.Net/gaznelilerde-devlet-teskilati.html 

http://www.altayli.net/gaznelilerde-devlet-teskilati.html
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ÇAĞDAŞLIĞIN EN TEMEL ÖLÇÜSÜ YAŞADIĞI TOPLUMA SAYGI 

DUYAN VE MENSUBİYET BİLİNCİ ÇERÇEVESİNDE YAŞADIĞI 

ÜLKENİN İNSANLARIYLA DÜZEYLİ VE DÜZENLİ İLETİŞİM 

KURABİLEN KANDAN VE KİNDEN BESLENMEYEN ULVİYET 

TİMSALİ İNSANLIKTIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVREMİZİ KORUMAK ÜLKEMİZİ, 

BAYRAĞIMIZI VE İNSANIMIZI KORUMAK 

DEMEKTİR. ŞEHİTLERİMİZİN KANLARIYLA 

SULANMIŞ ÇEVRE SADECE SÜS DEĞİL 

KANLA ALINMIŞ TOPRAK VE YAŞANILAN 

ORTAK VATANDIR. 
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TÜRKBİLİMDEN BİR DEĞERLENDİRME… 

 

AŞAĞIDAKİ BİR RESİM SİZE NE DÜŞÜNDÜRÜYOR? 

BU RESİM BİZLERE BİZCE HAYVANLARIN BİLE 

 SARMAŞ DOLAŞ OLDUĞU BİR EVRENDE  

HERGÜN KAN AKITAN VE GÜNAHSIZ 

 İNSANLARI ŞEHİT EDEN DİLİMİZ VARMASA  

DA KANDAN VE KİNDEN BESLENEN  

KATİLLERİ VE NASIL BU GÜNLERE  

GELİNDİĞİNİ HEPİMİZİN BİR DAHA  

GECE VE GÜNDÜZ 

 DÜŞÜNMEMİZİ GEREKTİRİYOR…. 

 

İNSAN DÜŞÜNEN BİR VARLIKTIR. DUYGU VE DÜŞÜNCE SADECE 

İNSANDA DEĞİLDİR. BİZCE BİR HAYVANDA BİLE OLABİLECEĞİNİ 

İFADE EDEN BU RESİM, İNSANIN KAN VE KİNİ ARTIK RUHUNDAN 

ATMAK ZORUNDA OLDUĞUNU ANLAMASINA REHBER OLMALIDIR. 
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Son Söz: Terör ve Şiddet hedefi ne olursa olsun insanlık dışıdır. 

Üniversitelerimiz hem siyasal kadrolara ve hem de tüm kurum ve 

kuruluşlara yönelik görevlerini bu bilinçle yapmalıdır. Bu anlamda 

farklı düşünenler ve yasalara karşı davrananlar, öğrencileri şiddet 

eylemlerine itenler ve ideolojik açılardan yöneten ve yönlendirenler 

mutlaka bu kurumlardan arındırılmalıdır. Çünkü ortak alalınımızın 

dili Türkçedir. Dil, Tarih ve Kültür üçgeninde ortak alanımızın adı 

vatandır. En büyük şeref bu güzel ülkeye hizmettir. Saygılarımızla… 
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ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ YAYIM İLKELERİ 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 hazırlanmış Türkçe, İngilizce, Almanca ve 

Fransızca bilimsel çalışmalar yayımlanır. 

3. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma başlanabilecek 

şekilde iki nüsha ve kopyalanmış disketiyle dergi adresine temsilcilerimizin 

kontrolünde gönderilmelidir. 

4. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmış yada yayımlanmak 

üzere gönderilmiş olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi formatında 15-20 

sayfayı geçmemelidir. Yazılar aşağıda belirtilen biçimde yazılmalıdır: 

        Üst: 5.2 cm Sol: 5 cm Alt: 5cm Sağ: 3.5 cm 

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

5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Uluslar arası Türkbilim 

Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır. 

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

7. Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunca ilk değerlendirilmesi 

yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden 

gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde 

düzeltme istenmesine yada yazının geri çevrilmesine karar verilecektir. 

Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir. 

8. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak yazara 

ait çalışmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir. 

9. Makale başlığı 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 

şeklinde belirtilmelidir. Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel standartlara uygun 

olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar çalışmanın sonunda ayrıca belirtilmelidir. 

Dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır. 

11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur. 
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12. Her makalenin başına yazar tarafından mutlaka makale başlığı dahil hem 

Türkçe ve hem İngilizce veya/Almanca/Fransızca özet verilmeli, özetler 150 

kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır. 

13. Çalışmanın hem ingilizce hem türkçe başlığı 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 yazışma adreslerini de 

yazmalıdır. 

15. Uluslararası Türkbilim dergisi dört aylık periyotlarla yılda üç sayı olarak 

yayımlanır. 

 

                                                          Editör: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY 

 


