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TÜRKBİLİM EDİTÖRDEN SELAM
ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ 20. Sayıya ulaşmanın
mutluluğunu yaşamaktadır. Gerek ülkemizin ve gerekse dünya biliminde
takdirle anılacak ve saygı duyulacak düzeye gelmesinde katkı ve destek veren
başta editörlerimize, hakemlerimize ve yayın kurulumuz ile makaleleriyle katkı
yapan yazarlarımıza, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarının başında yer alan
tüm üniversitelerimizin hocalarına ve yöneticilerine de sonsuz teşekkürlerimizi
belirtmek isterim. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine gelmeden önce farklı
kamı kurum ve kuruluşlarda yetkili olarak çalıştım. Muğla Üniversitesinde
öğretim üyesi olarak çalışmıştım. Bu üniversitede Kamu Yönetimi Bölümünde
Öğretim Üyesi iken, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz ve değerli hocam
Prof. Dr. Ömer GÜRKAN’IN talebi ile Enstitü Müdür Yardımcılığını da
sürdürdüm.
Bu sırada tarafıma duyulan güvenle idarenin verdiği geniş yetkileri
kullanma fırsatım oldu. Bunu her zaman takdirle anmak isterim. Ayrıca
rektörümüz Ethem Ruhi FIĞLALI hocamızın da takdir ve teşvikleri yanında
büyük desteklerini gördüğümü de belirtmek isterim. Bu teşvikler sonucu, gerek
enstitümüzün olduğu kadar gerekse üniversitemizin de ilk bilimsel yayını olan
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin çıkartılmasını sağladım. Değerli Rektör
Yardımcımız Ali Osman GÜNDOĞAN hocamı da unutmam asla mümkün
değil. Halen bu dergimizin de yayın hayatını sürdürmesinden dolayı da büyük
memnuniyet duymaktayım.
Daha sonra davet üzerine öğretim üyesi olarak geldiğim Ege Üniversitesi
İletişim Fakültesinde göreve başladım. Zaten bu üniversite de okumuş ve
Kamuyönetimi bölümünü bitirmiştim. Yüksek Lisans yaptığım Dokuz Eylül
Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde mezuniyet tezim olan Batı
Demokrasilerinde Siyasal Katılma ve Açıklık İlkesi tezim büyük dikkat çekti
Ortadoğu Amme İdaresi Basma kararı almıştı. Parti İçi Demokrasi ve Türkiye
adlı tezimle doktoram tamamlanmış rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman
Demirel diploma törenime katılarak kendisi bizatihi diplomamı vermiş tüm
basının ilgisini çeken bu önemli konu ve çalışma o yıl Gündoğan Yayınları
tarafından da basılmıştı.
Sonuç olarak Ege Üniversitesinde görev yaptığım sürede etkin ve
disiplinlerarası yayın yapabilen bir derginin eksikliğinin giderilmesi gerektiğine
inanarak ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİNİN çıkartılması ve bilim
dünyamıza katkı yapması fikrine inanarak dergi çıkarılması için tekrar harekete
geçtim. Birçok arkadaşım ve değerli hocalarımın desteğini alarak bu oldukça
onurlu ama bir o kadar da zor yola girdim. Maddi yönden hiçbir beklentim
olmadığı gibi bilakis yayın ve baskı giderlerinin tümünü çok uzun süre
tarafımdan karşıladım. Ancak son sayılarımızın basımında bundan böyle
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yazarlarımızdan cüzi bir katkı payı alınarak ancak yayının sürdürülebileceği
gerçeği karşısında sembolik bir pay ödenmesini yayın kurulumuzda karara
bağladık. Bu hususta yazarlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.
Üniversitelerimizin ülkemizde olduğu gibi dünya literatürünede etki
edecek düzeylerde bilimsel görüş ve düşüncelere katkı yapması en büyük
hedefimiz ve önceliğimizin olması gerekmektedir. Özellikle günümüzde
tartışmaların düzeysizliği toplumumuzu germekte ve doğru karar alınmasına da
mani olmaktadır. Üniversitelerimiz asla ideolojik merkezler haline
getirilmemelidir. Gerek özel ve gerekse resmi kurum ve kuruluşların siyasal
yönetimlere daha doğru ve tarafsız bilgilerle katkı yapması, çıkar odaklı
merkezlere yönelik bir politika benimsememesi ve en son olarak basının
mutlaka yansız hatta ülkemizin sorun çözme yöntemlerine katkı oluşturması
kaçınılmazdır.
Hukuk ve demokrasi prensiplerine uygun davranılarak yeni yüzlere ve
yeni fikirlere displinler arası farklı bilimsel yaklaşımlara öncelikle yer verilmesi
yanında demokrasilerin değişebilirlik ilkesinin de işletilebilmesiyle ve insan
kaynağına yönelik çekişme ve sürtüşme yerine işbirliğinin sağlanabilmesiyle
ancak olumsuzlukların ortadan kaldırılması da sağlanabilir.
Kurumlar demokrasisinin tesis edilerek bilimsel çalışmalarla kamu kurum
ve kuruluşlarının ve hatta iktidarların eksikliklerinin kamuoyu önünde açıklık
içinde tartışılarak çözümlenebilmesi de oldukça yararlı görülmektedir.
Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş normalara ulaşabilmesi, gelişmesi ve
kalkınması açısından bu husus önemli oldukça da gerekli görülmektedir. Bu
açılardan bakıldığında Ege Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa
Cüneyt HOŞCOŞKUN hocamız son derece insancıl ve üstün meziyetleriyle Ege
Üniversitemize büyük ivme katacağı ve bilim dünyasında da hak ettiği yerini
alacağına inanıyor üstün başarılarının devamını diliyoruz..

Dr. Suavi TUNCAY
Baş Editör
ULUSLARRASI TÜRKBİLİM DERGİSİ
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GELENEKSEL NAZAR BONCUĞUNA HAYAT VEREN USTA:
ZEKAİ ERDAL VE ÇALIŞMALARI
Ayşegül KOYUNCU OKCA
Hülya ÖZAR
ÖZET
Kültür ait olduğu toplumun birikimlerinden oluşmaktadır. Toplumlar
gelenek, görenek ve kültürel yaşamları ile tanınır, anılır ve yaşamın içinde var
olurlar. Bu anlamda geleneksel kültürün gelecek nesillere doğru bir şekilde
aktarımı ve sürdürülebilirliği büyük önem taşımaktadır. Günümüzde kültürel
mirasın sürdürülebilirliği sağlanırken, geleceğe entegre etmek ve korumak amaç
edinilmiştir. Geleneksel Türk kültür mirası arasında yer alan, nazar kavramı
çerçevesinde şekillenmiş olan geleneksel cam boncuk ve nazar boncuğu üretimi
Türk kültür mirasının özel bir alanı olarak geçmişten günümüze varlığını
sürdürmüştür.
Bu çalışmada İzmir-Görece’de yapılan araştırmalar neticesinde yaşamını
Görece’de sürdüren geleneksel cam boncuğuna ve nazar boncuğuna hayat veren
Zekai Erdal usta ve çalışmaları konu edilmiştir. Geleneksel cam boncuk ve
nazar boncuğunun yaşayan ustalarından birisi olan Zekai Erdal ustayı gelecek
nesillere tanıtmak ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak
amaçlanmıştır. Bu çalışmanın gerçekleşmesi için yöntem anlayışımız ışığında
amaca ulaşmada gerekli araçlar olan alan araştırması, gözlem, kaynak kişi
görüşmesi ve literatür taraması kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İzmir-Görece, Geleneksel Kültür, Cam Boncuğu,
Nazar Boncuğu, Zekai Erdal.
THE MASTER WHO GIVES LIFE TO AMULET: ZEKAİ ERDAL
AND HIS STUDUIES
ABSTRACT
Culture is the sum of philosophical and artistic aggregations of the
society it belongs. Societies are recognized, referred to and exist with their
traditions, habits and cultural life. The sustainability and transfer of traditions
and culture to future generations successfully carries great importance.


Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Birimi (BAP)
tarafından desteklenen 2015 SOBE 010 numaralı “İzmir Yöresinde Geleneksel Boncuk Üretimi
ve Koruma Önerileri” isimli proje kapsamında ortaya çıkmıştır.

Yrd. Doç. Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları
Bölümü, aysegul.koyuncu@hotmail.com

Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim
Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, ozarhulya@gmail.com
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Today, future integration and protection of cultural inheritance is aimed
while providing the sustainability of the inheritance. Traditional glass bead
and glass evil eye talisman production which has taken form around the term
evil eye has lived up to present as a special field of Turkish cultural
inheritance.
In this study, master Zekai Erdal, who lives in Görece and brings
traditional glass bead and glass evil eye talisman to life, and his work is
examined. It is aimed to introduce Master Zekai Erdal, one of the traditional
glass bead and glass evil eye talisman masters alive to next generations and
thus contribute to the sustainability of the cultural inheritance. Methods used
in this study are field research, examination, interviewing and literature
search.
Keywords: İzmir-Görece, Tradition Culture, Glass Bead, Amulet,
Zekai Erdal.
GİRİŞ
Kültür ait olduğu toplumun birikimlerinden oluşmaktadır. Toplumlar
gelenek, görenek ve kültürel yaşamları ile tanınır, anılır ve yaşamın içinde var
olurlar. Bu anlamda geleneksel kültürün gelecek nesillere doğru bir şekilde
aktarımı ve sürdürülebilirliği büyük önem taşımaktadır. Günümüzde kültürel
mirasın sürdürülebilirliği sağlanırken, geleceğe entegre etmek ve korumak amaç
edinilmiştir.
Kültürel miras; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olan
UNESCO’ya (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) göre aynı zamanda yaşayan miras olarak da tanımlanır. Bu tanım
içerisinde toplulukların, gurupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel
mirasların bir parçası olarak adlandırdığı uygulamalar, temsiller, anlatımlar,
bilgiler, araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar yer almaktadır. Kuşaktan kuşağa
aktarılan kültürel miras ayrıca toplulukların-grupların çevreleri, doğa ve
tarihleri ile etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden
yaratılmaktadır. Bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu vermektedir. Böylece
kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkı sağlanmaktadır
(Oğuz, 2009, s. 167). Kültürel miras binlerce yıl önce başlayan insan aklının ve
ihtiyacının katkısı ile oluşmuştur. Kültürel mirası oluşturan değerler belli bilgi
ve becerileri içermektedir.
İnsanoğlu doğadaki bir takım gizemli durumları çözümleyememiş ve
anlamlandıramamıştır. Bu gizemli durumlarda kendi usulleri ile başa çıkmaya
çalışmış; sözcükler, devinimler ve resimler ile simgeleştirerek, biçimlendirerek
ya da taklit ederek, çeşitli obje ve simgeler kullanarak denetim altına
alabileceklerine inanmışlardır. Kullanılan obje ve simgeler geçmişten
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günümüze kullanılmaya devam edilmektedir (Ergür, 1997, s. 171). Geleneksel
Türk kültür mirası arasında yer alan, nazar kavramı çerçevesinde şekillenmiş
olan geleneksel cam boncuğu ve nazar boncuğu bu obje ve simgeler arasında
önemli bir yere sahiptir. Geleneksel cam boncuğu ve nazar boncuğu çeşitleri,
üretimi, kullanımı ve pazarlanması farklı disiplinler tarafından konu edilerek
çok sayıda çalışmaya kaynaklık etmiştir.
Geleneksel cam boncuk ve nazar boncuğu üretimi Türk kültür mirasının
özel bir alanı olarak geçmişten günümüze varlığını sürdürmüştür. Günümüzde
de bir takım sıkıntılar içinde yaşam mücadelesi vermektedir. Bu çalışmada
İzmir-Görece’de yapılan araştırmalar neticesinde yaşamını Görece’de sürdüren
geleneksel cam boncuğuna ve nazar boncuğuna hayat veren Zekai Erdal usta ve
çalışmaları konu edilmiştir. Geleneksel cam boncuk ve nazar boncuğunun
yaşayan ustalarından birisi olan Zekai Erdal ustayı gelecek nesillere tanıtmak ve
kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu
çalışmanın gerçekleşmesi için yöntem anlayışımız ışığında amaca ulaşmada
gerekli araçlar olan alan araştırması, gözlem, kaynak kişi görüşmesi ve literatür
taraması kullanılmıştır.
NAZAR VE NAZAR BONCUĞU
Nazar; bakış anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelimedir.
Türkçede aynı manada kullanılan nazar kelimesi “N-Z-R” kökünden
gelmektedir (Hançerlioğlu, 1984, s. 410, Örnek, 1995, s. 167). Nazar Arap
dilinde “elayn”, “isabet-i ayn”, “isabetil ayn”, “isabetü’layn”, Fransız dilinde
“mauvais oeil”, Amerikan dilinde ve İngiliz dilinde “evil eye”, Yunan dilinde
“matisma”, Fars dilinde “bed nezer”, Alman dilinde “böser blick” ve Hint
dilinde “sihi” şeklinde kullanılmaktadır (Hançerlioğlu, 1984, s. 410, Örnek,
1995, s. 167, Koyuncu Okca, 2015, s. 1667). Dilimize yerleşmiş olan bu kelime
kısaca “kötü (kem) göz, kötü bakış” anlamına gelmektedir. Bazı kimselerde
bulunduğuna inanılan nazarın; insan bünyesinden yayılan zararlı ışınların beyin
gücü ile birleşerek bir yere odaklanması sonucu bakış ile dışa fırlayarak ortaya
çıktığına inanılır (Kahraman, 1999, s. 523-524). Kem göz manasına gelmekle
birlikte nazar kelimesi daha çok “gelme, uğrama, değme ve etme” fiilleri ile
birlikte kullanılmaktadır. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde “nazara gelme, nazara
uğrama, nazar değmesi, nazar etme, kötü göz, göze gelme, göz değmesi”
şeklinde çeşitli kullanımları vardır (Örnek, 1995, s. 167). Bu çarpıcı gücün
Anadolu’daki yaygın kullanımları ise “nazar, göz, göz değmesi, göze gelme, pis
göz, kötü göz ve kem göz” şeklindedir (Örnek, 2000, s. 167). Aslında nazar;
insanları (özellikle çocukları), hayvanları, malı-mülkü hatta cansız nesneleri
olumsuz yönde etkilediği bilenen, çarpıcı, kırıcı, hasta edici, sakatlayıcı hatta
öldürücü kısacası zarar verici güç olarak dünyanın birçok yerinde görünen ve
geçmişten günümüze kadar gelen bir inançtır (Kahraman, 1999, s. 523-524,
Boratav, 1997, s. 103-104).
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Arkeolojik kazılardan çıkan belge ve bilgilerden edinilen verilere göre
insanoğlunun süslenme, beğeni kazanma ya da kötü gözden, bilinmeyenden
korunma içgüdüsü ilk çağlardan bu yana tüm uygarlıklarda hayatın bir parçası
olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmüştür. Nazar inancının, Neolitik
çağlara kadar uzandığı çeşitli çalışmalarda yer almaktadır (Çıblak, 2004, s. 103,
Koşay, 1956, s. 86).
Nazar, “kalp nazarı, göz nazarı ve dil nazarı” olmak üzere üçe ayrılır. Bu
açıdan değerlendirildiğinde gözle (bakarak), dille (söyleyerek) ve kalple
(beğenerek, hoşlanarak) beğenilen, hoşlandığı belirtilen canlı ve cansız
varlıkların kazaya uğramaları inancı söz konusudur (Araz, 1991, s. 167-169).
Geçmiş dönemlerden itibaren gerek batıda gerekse doğuda büyünün ve nazarın
kötü etkilerine inanma ve bunlara karşı tedbirler alma tekniklerinin var olduğu
bilinmektedir (Koşay, 1956, s. 86). Eski Yunan ve Roma’da, Yahudi, İslam,
Buda ve Hindu geleneklerinde ve hatta yazısız toplumlarda da görülen nazar
bakışlardan fırlayan, çarpıcı ve öldürücü bir güç olarak kabul edilmiştir
(Kahraman, 1999, s. 523-524). Eski Türklerin şaman geleneklerinde göz
değmesi ve nazar için mavi renk koruyucu olarak imgelenmiştir. Mavi nazarlık
ve boncuk takma sadece süslenme amacı ile değil kötülüklerden korunma amacı
ile de kullanılmıştır (Alp, 2009, s. 36-40).
Geçmişten günümüze tüm toplumlarda bilinçli ya da bilinçsiz olarak
kullanılan nazar boncuğu ve göz sembolü birçok kültürde bakışın
uğursuzluğundan, olumsuzluğundan kaçınmak amacı ile güçlü bir sihir gibi
betimlenmiştir. Çoğunlukla mavi renkte tasarlanmış ve kullananın karşısındaki
kem gözlerden korunması amacını gütmüştür. Temelinde kıskançlık ve
çekememezlik duyguları bulunan bu inanışta zararlı güçlere karşı koyma onun
çarpıcı ve öldürücü gücünden korunma ön plana çıkmaktadır. Bir başka inanca
göre renkli gözlü kişilerin (özellikle mavi) bakışları karşısındakine daha fazla
zarar vermektedir. İnanışa göre kötü gözlü kimselerin gözleri daha çukur,
kaşları daha bitişik ve ten renkleri açık olur (Boratav, 1978, s. 126). Türk
inanışlarına göre nazar olumsuz duygulardan kaynaklanabileceği gibi bir kişi ya
da şeye gösterilen aşırı sevgi ve düşkünlükten de ileri gelmektedir. Bu
durumdan en çok korumasız olan çocukların etkilendiği düşünülmektedir
(Kahraman, 1999, s. 523-524). Çocukların dışında ise güzeller, toplum içinde
sivrilmiş kişiler daha çok nazara maruz kalan kişilerdir. Bu durum çocukların
zayıf ve çabuk etkilenmelerine, güzel, hünerli ve mutlu kişilerin ise insanların
kıskançlık duygularını kamçılamasına bağlanmaktadır (Boratav, 1978, s. 126).
Gözün kötü bakışının, şapı dahi erittiği inancı halk arasında oldukça yaygındır.
Bu yüzden nazar boncuklarının mavi, yani kötü olduğu düşünülen göz ile aynı
renkte olması gerektiği düşüncesi yaygınlaşmıştır (Boratav, 1999, s. 153). Kötü
etkilerden koruyan, şans getiren nazarlık aslında tılsımlı bir mesaj sembolüdür
(Morris, 1999, s. 10).
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İnanç sistemleri içerisinde önemli bir yer tutmayı başaran nazardan
insanları, insanlar arasındaki ilişkileri, hayvanları, eşyaları, vasıtaları, bitkileri,
mekânları ve değerli bulunan her türlü objeleri nazarlık olarak kullanılan
boncuğun kem bakışlardan koruduğuna inanılır. Nazarı uzaklaştıran ve etkisiz
kılan, kötü gözlerden, kıskançlık duygularından, hastalıklardan, sakatlıklardan
koruyan mavi renkli ve göz şeklindeki tüm objeler nazar boncuğu olarak
kullanılmaktadır. Göz boncuğu, göz ile nazar arasındaki bağı görmeden, gören
gözden etkilenmeyi ifade eder (Koşay, 1956, s. 89). İnsanların korunma
inancına göre varlığa manevi destek veren göz boncuğunun çatlaması halinde
de nazar değdiği ve nazarın etkisinin ortadan kalktığı düşünülmektedir (Çıblak,
2004, s. 6-7).
GELENEKSEL NAZAR BONCUĞUNA HAYAT VEREN USTA:
ZEKAİ ERDAL VE ÇALIŞMALARI
Nazar boncuğu, hammaddesi ve üretim teknikleri bakımından cam
sanatının geleneksel bir çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Uygarlık tarihi boyunca
yaşamın her alanında yer alan yüksek derecede eritildiğinde akıcı hale gelen,
soğuduğunda ise katı bir hal alan cam; (Küçükerman, 1985, s. 33) nazar
boncuğunun hammaddesidir. Camın şekli, yapısı ve üretim teknikleri ile
gelenek, aktarma ve dönüşüm konuları bir bütün olarak değerlendirilmesi
gerekmektedir. Tarih öncesine uzanan bir geçmişe sahip olan cam boncuk
üretimine ve kullanımına dünyanın neredeyse tüm bölgelerinde rastlanmaktadır.
Cam boncuklarının değerlendirilmesinde biçim, ortasındaki deliğin yapımındaki
teknik özellik, renk, malzeme ve biçimlendirmede kullanılan yöntemin doğru
bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Boncuğun hangi yolla, ne şekilde
biçimlendirilmiş olduğunu belirlemek ise en zorudur. Nazar boncuğu yapımında
gerek biçimdeki zenginlik gerekse ortaya çıkan ürün, genellikle o boncuğun
yapılması için zorunlu olan uygulamanın doğal bir sonucudur (Küçükerman,
1987, s. 25). Cam üretiminde gelişen teknolojilerin kullanılmasına rağmen
nazar boncuğu üretimine geleneksel yöntemler ile devam edilmektedir. Nazar
boncuğu üretimi 1970’lerde gelişimini dar alanda da olsa sürdürmüştür
(Karslıoğlu, 2007, s. 19). Günümüzde İzmir-Cumaovası/Görece’de devam
etmekte olan nazar boncuğu üretimi hammaddesi, yapım tekniği ve ortasında
yer alan deliğe bağlı olarak Doğu Akdeniz camcılık geleneğinin izlerini
taşımaktadır (Küçükerman, 2010, s. 20-42).
İlk başlarda Suriye’den Kadifekale’ye gelen cam ustaları Kemeraltı
Çarşısında meşhur Araphanı ve etrafındaki cam ocaklarını çalıştırmışlardır.
Zamanla çıkan isli dumanlar diğer esnaflara rahatsızlık vermiş, ardından yangın
tehlikesi oluşturması ve yapılan şikâyetler nedeni ile cam ocakları çam
odunlarının bolca bulunduğu İzmir-Cumaovası/Görece’ye taşınmak zorunda
kalmışlardır. Ocaklar, sadece çam odunları ile 800-900 dereceye ulaştığından,
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çam ağaçlarının bolca bulunduğu Görece tercih edilmiştir (Ayhan, 1984, s. 63,
Akçora, 2013, s. 21).
İzmir-Cumaovası/Görece’ye yerleşen bazı ustaların bu işi yapması ve
babadan oğula usta-çırak ilişkisi içerisinde bu mesleğin geçmesi ile gelişimi
devam etmiştir (Yazar ve Aslan, 2013, s. 842). İlk olarak Mustafa ve Halil
isimli Suriye’li cam ustaları Görece’ye gelmiştir. Bu ustaların ölmesinden sonra
Görece’li cam boncuk ustaları (Mehmet Azar, Hayati Küçük, Ahmet Çamur,
Zekai Erdal, Osman Sağlam) bu mesleği devam ettirmişler ve geçimlerini at
boncuğu ve nazar boncuğu üreterek sağlamaya çalışmışlardır. Birkaç nesil
faaliyet göstererek, 1970’li yıllarda, yaklaşık otuz kadar aileye yayılmıştır. Bu
yıllarda Bodrumda bir tane, İzmir Kemalpaşa’nın Kurudere Köyü’nde altı tane
gözboncuğu atölyesi faaliyet gösterirken, zamanla ekonomik sebeplerden
dolayı, bu işi yapan usta sayısı azalarak daha fazla gelir getiren mesleklere
kaymışlardır. Basit ocaklarda üretilen ve göz boncuğu olarak da adlandırılan
nazar boncukları, Anadolu’da ilk kez İzmir-Cumaovası/Görece’de üretilmiştir.
Bu boncuklar aracılığı ile bir nesne ya da canlıya yöneltilen kötü bakış ve
düşüncelerden korunulacağına inanılmıştır (Karslıoğlu, 2007, s. 19). Ancak
günümüzde şartların olumsuzluğu nedeni ile geleneksel miras olan nazar
boncuğu üretimi durma aşamasına gelmiştir.
1939 yılında İzmir-Cumaovası/Görece’de doğan Zekai Erdal usta (Bkz.
Fotoğraf: 1-2) cam boncuk ile babası Mehmet ustayı izlerken tanışmıştır. 1944
yılında babasını kaybedince baba mirası cam boncuk ile uğraşmaya başka bir
ustanın yanında çırak olarak devam etmiştir. Tek odalı köy evinde ilkokulu
bitirince, oturduğu ocak başında tam 53 yıl süren nazar boncuğunun öyküsü
Amerikalı subay hanımlarının kermesleri vasıtası ile uluslararası üne
kavuşmuştur. Zekai Erdal usta askerliğini bitirdikten sonra sadece at boncuğu
yapımı ile bir yere varamayacağını düşünerek farklı arayışlara girmiştir. Çünkü
o dönemde yapılan boncuklar ya alıcı bulamamakta ya da alıcı bulan boncuklar
çok ucuza satılmaktaydı (Erdal, 28.12.2015).

Fotoğraf 1-2: Zekai Erdal Usta
6
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Geleneksel olarak bu mesleği sürdürmeye çalışan Zekai Erdal usta farklı
arayışlar içerisine girerek nazar boncuğu üzerine yaptığı noktalamalar ile bu
konuda bir yenilik ortaya koymuştur. Nazar boncuğunun kalıcılığını sağlamak
ve kültürel aktarım olarak nesilden nesile geçmesi için çabalamıştır.
Köydeki diğer ustalardan değişik olarak nazar boncuğu üzerine yapılan
bu noktalamalar onu diğer ustalardan farklı kılmıştır ve bir süre daha bu
meslekten geçimini sağlamaya devam etmiştir. Yaptığı göz boncuklarını
İzmir’de; Güzelyalı, Göztepe, Alsancak semtlerindeki birçok yere satmıştır.
İzmir’de on bin çalışanı bulunan Nato üssüdeki görevli bir Amerikan subay
eşinin kendisini keşfetmesi ile altın çağını yaşamaya başlamıştır. Amerikan
subay eşi, turistik objeler satan bir dükkânda gördüğü nazar boncukları ile
ilgilenmiş ve bu nazar boncuklarının üreticisi Zekai Erdal ustaya ulaşmıştır.
Görecedeki çalışma alanında boncuk yapımını izledikten sonra neden Nato’da
görevli Amerikan asker eşleri de boncuk yapımını öğrenmesin diye
düşündüğünü ve bunu projeye çevirdiğini dönemin Amerikan gazetelerinin
manşetlerinden öğrenmekteyiz (Bkz. Fotoğraf: 3-4). 16 Ocak 1969 yılında
Amerika da yayınlanan “The Stars and Stripes” adlı gazetede Amerikalı kadının
tüm köy ile iyi ilişkiler içerisinde olduğu, herkes tarafından tanındığı ve kabul
görüldüğü ifade edilmektedir.

Fotoğraf 3-4: 16 Şubat 1969 Yılı Amerikan The Stars and Stripes Gazetesi
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Nato üssüdeki görevli Amerikan subay eşi vasıtası ile Zekai Erdal usta
yurt dışına adını duyurmayı başarmıştır. Aynı zamanda köydeki diğer ocaklara
da hayat gelmesine vesile olmuştur. Zekai Erdal ustayı diğer ustalardan ayıran
özelliği bu işi sadece zanaat değil aynı zamanda sanat olarak görmesidir. Zekai
Erdal usta sadece boncuk değil farklı figürler de (küçük heykeller) yaparak bir
müddet daha cam ocağının hayatta kalmasını sağlamıştır (Erdal, 28.12.2015).
Nazar boncuğu üreticisinin sorunları her dönem aynı olmuştur.
Üretimden ziyade pazarlama aşamasında büyük sorunlar yaşanmıştır. AWHGAmerican Women Hospitality Group (Amerikan Kadınları Misafirperverlik
Grubu) başkanı Bayan Robert Slimac başkanlığında nazar boncuğu satışı projesi
oluşturularak bu sorun aşılmaya çalışılmıştır. Zekai Erdal usta önderliğinde tüm
köy başta Amerika olmak üzere birçok ülkeye göz boncuğu ihraç etmeye
başlamıştır. Büyük bir ilgi ile karşılanan projeye Amerika’daki bazı sivil toplum
kuruluşları da destek vermişlerdir. Proje amacına ulaşmış nazar boncukları
İzmir’de kermeslerde satılmış, yeteri kadar kazanç sağlanmıştır. Kermeslerden
elde edilen gelir ile köydeki çocukların eğitim masrafları karşılanmıştır (Erdal,
28.12.2015).
Zekai Erdal ustanın bu sırada yurt içinde de ünü yayılmış ve Can Kıraç
Anadol arabalarına nazar boncuğundan anahtarlık yapması için Zekai Erdal
ustaya ulaşmıştır. Can Kıraç göz boncuğu meraklısı ve koleksiyoneri olarak
övgü ile Zekai Erdal usta ve çalışmalarını “Bütün Dünya” dergisi Eylül 2002
sayısında, Güngör Uras 06.12.2002 tarihli Milliyet Gazetesindeki köşesinde
bahsetmiştir. Can Kıraç’ın ardından Nejat Eczacıbaşı, seramik sanatçısı ve
ressam Nasip Nuri, Fürayya Koral da Zekai Erdal ustanın çalışmalarını ilgi ile
izlemişlerdir. Zekai Erdal usta Can Kıraç ve Mehmet Kabaş gibi birçok isime
koleksiyon hazırlamış, defilelerde kullanılmak üzere cam boncuktan elbiseler
tasarlamıştır.
Zekai Erdal usta 1990 yılında GESAV-Geleneksel Türk El Sanatları
Vakfı tarafından onur ödülüne layık görülmüştür. 2000 Yılında Coca-Cola
Türkiye tarafından yürütülen “Türkiye’den Coca-Cola Şişeleri” projesine; “Göz
Boncuğu” motifli kola şişesi ile katılmıştır. 10 haftada üretimi gerçekleştirilen
bu kola şişesinde Zekai Erdal usta tamamen kendi üslubunu yansıtmıştır.
Yapmış olduğu göz boncukları geleneksel göz boncuğunun tüm özelliklerini
bünyesinde barındıran şişe formunda kullanarak Ege Bölgesinin el sanatlarını
temsil etmiştir (Bkz. Fotoğraf: 5). Toplamda 9.000 boncuğun kullanıldığı
şişedeki küçük boncuklar 400-500 derece, büyük boncuklar ise 800-900 derece
ateşte yapılmıştır. Dünya toplumları arasında kültür alış-verişini sağlayan ve
ödüle layık bulunan bu proje ülkemizdeki geleneksel el sanatlarını temsilen 200
ülkede sergilenmiştir. Proje kapsamında her biri yaklaşık iki metre boyunda
olan ve Türkiye’nin 7 bölgesinin yerel motiflerini taşıyan Coca- Cola şişeleri
üretilmiştir. 8 aylık bir çalışma sonucu ortaya çıkan bu proje kapsamında
üretilen ve Coca-Cola Orijinal Şişesinin formuna sadık kalarak yaratılan eserler,
8
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malzeme ve tasarımları ile Türkiye’yi temsil etmiştir. Böylesine kaliteli bir
projede yer alan Zekai Erdal usta bu projede kendisine de yer verilmiş olmasını
50 yıllık yorgunluğunun karşılığı olarak görmektedir (Erdal, 28.12.2015).

Fotoğraf 5: Türkiye’den Coca-Cola Şişeleri-Ege Bölgesini Temsilen Zekai
Erdal Ustanın Tasarımı
2001 yılında “DÖSİM-Kültür Bakanlığı Kültürel Hediyelik Eşya
Tasarımı Yarışması” değerlendirme kurulunca “Püskülü Nazarlık” adlı tasarımı
ile cam ürünleri grubunda DÖSİM özel ödülünü almıştır (Bkz. Fotoğraf: 6).
Ayrıca GESAV’ın Cumhuriyetin 80. Yılı anısına 2003 yılında düzenlediği
“Hatıra Sanatçılarımıza Saygı Ödülü” ile onurlandırılmıştır. 2003 yılında
Gaziemir Rotary Kulübü tarafından “Meslek Hizmetleri Ödülü”nü almıştır.
Rotary Kulübünün kuruluşunun 100. yılı anısına 2003-2004 yılında “Üstün
Meslek Hizmeti” Balıkesir Rotary kulübünün teklifi ve Uluslararası Rotary
9
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2440. Bölge Guvenörlüğünün değerlendirmesi ile Zekai Erdal ustaya verilmiştir
(Bkz. Fotoğraf: 7-8).

Fotoğraf 6-7-8: Zekai Erdal Ustaya Ait Ödüller
Balıkesir Rotary kulübü Balıkesir kapalı Cezaevindeki mahkûmlara
yönelik meslek edindirme kursları projesi kapsamında çalışmalar yapmıştır.
Balıkesir Rotary kulübü cam sanatına yönelik, bireysel olarak çalışılabilecek
cam işlemeciliğini, tahliyeden sonra hayata geçirilmesinin mümkün olması
nedeni ile mahkûmlara yönelik uygun bulunmuştur. Cam ocağı vakfına yapılan
başvuruda da kaybolmaya yüz tutan geleneksel cam sanatının korunması ve
yaşatılmasının gerekli olduğu görülmüştür. Dönemin Cam Ocağı Vakfı Başkanı
Yılmaz Yücetürk bu projeyi sağlıklı ve başarılı bir şekilde yönetebilecek bir
geleneksel usta aranıyorsa; önerecekleri tek kişinin İzmir-Cumaovası/Görece’de
yaşayan dünyaca ünlü göz boncuğu ustası ve boncuğun efsane ismi Zekai Erdal
usta olduğu önerisinde bulunmuştur. Rotary Kulübünün yapmış olduğu yayında
“gerçek bir usta bir zanaatkar-sanatçı ile karşılaştıkları” yorumu bulunmaktadır.
14 ay süren çalışma cezaevi koşullarında son derece başarılı olarak
tamamlanmıştır (Erdal, 28.12.2015).
Rotary Kulübünün yapmış olduğu yayında Zekai Erdal usta “göz
boncuğuna hayat veren adam” deyimi kullanılarak tanıtılmıştır. Mahkûmlara
3000 yıllık geleneksel sanatı günlerce anlattığı, cama hayat verdiği ve onlara
umut ışığı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu yayında işini seven, saygı gösteren,
çalışmalarına kendisinden bir şeyler katan, farklı düşünerek çeşitli uygulamalar
yapan, diğer ustalara örnek olarak yol gösteren, fedakâr, iş ahlakına ve sosyal
duyarlılığa sahip olduğu belirtilmiştir. Takdir edilmeyi fazlası ile hak ettiği
düşünüldüğü için ödüle layık bulunmuştur.
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1969 yılında uluslararası alanda tanınan Zekai Erdal usta 2012 yılında
UNESCO'nun kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatan kişilere verdiği
“Yaşayan İnsan Hazinesi”ne aday gösterilmediği için kırgınlığını ifade
etmektedir (Erdal, 28.12.2015). Görece’de halen çalışmakta olan cam
ocağındaki ustalar da bu görüşü savunmaktadırlar. Zekai Erdal usta cam
boncuğu ve nazar boncuğu konusunda oldukça uğraş verdiğini, maddi ve
manevi zor şartlarda çabaladığını ifade etmektedir. Uluslararası basının
kendisini çok uzun yıllar önce tanımasına rağmen kendi ülkesinde yeteri kadar
tanınmadığı için şikâyet etmektedir. Günümüzde 77 yaşında olan Zekai Erdal
usta mesleki deformasyon yüzünden gözlerinden rahatsızdır. Sosyal güvencesi
de olmayan usta hak ettiği değeri bulamadığı için mesleğine ve hayata küsmüş
durumdadır. Bu yüzden elinde yapmış olduğu hiçbir cam boncuğu ve nazar
boncuğu örneği bulunmamaktadır. Bu konuda çalışma yapacak kişiler ile
görüşmeyi dahi istememektedir (Erdal, 28.12.2015).
SONUÇ
Bir milletin kültür mirasını yansıtan en iyi örnekler arasında o milletin
ürettiği ve kullandığı eşyalar yer almaktadır. Çünkü yüzyıllarca o milletin
yaşam biçimini, inancını ve sanat anlayışını aktarmada etkin roller
üstlenmişlerdir. Gelenek, görenek ve kültürel yaşamlarını kaybetmiş
toplumların bir gün yok olup gitmeye mahkûm olacağı açıkça bilinmektedir. Bu
yüzden geleneksel kültürün gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarımı ve
sürdürülebilirliği büyük önem taşımaktadır.
Arkeolojik buluntular incelendiğinde antik dönemden bu yana cam
boncuğun varlığına rastlandığı görülmekte ve günümüzde halen cam boncuk
üretiminin devam ettiği bilinmektedir. Ancak bu üretimler teknoloji ve
sanayinin gelişmesi, plastik ürünlerin geleneksel cam boncuk üretiminin önüne
geçmesi ile geleneksel olarak üretim yapan ustaların gün geçtikçe azalmasına
neden olmuştur. Modernleşme sürecinin hızla yayıldığı günümüz toplumlarında
bazı geleneksel üretim tarzları yok olup gitme riski taşımaktadır. Kültürel miras
üreticisi ve taşıyıcısı olan ustaların tanıtılması, sanat ve zanaatlarının
sürdürülebilirliğinin teşvik edilmesi, çırak bulmalarının kolaylaştırılması, genç
kuşakların bu zanaatlara olan ilgilerinin arttırılmasının sağlanması, örgün ve
yaygın eğitim süreçlerine dâhil edilerek kitleler ile buluşturulması büyük önem
taşımaktadır (Oğuz, 2009, s. 34). Ayrıca usta-çırak ilişkisinin sürdürülebilirliği
için sosyo-ekonomik şartların yeterli olması da gerekmektedir.
Kültürel mirasın korunması anlayışı sadece müzelerdeki uygun koruma
koşulları altına alınmış kültürel objeler ile değil aynı zamanda korunmak
istenen kültürel mirasın meydana gelme aşamasındaki var olan bilgi, yetenek ve
deneyimlerin sürdürülmesi ile mümkün olacaktır. Geleneğin sürdürülebilirliğini
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amaçlayan bu düşünce tamamen ustadan çırağa aktarılarak gelecek kuşaklara
iletilen bilgi, yetenek ve deneyimler sayesinde gerçekleşecektir.
Binlerce yıllık geleneksel miras olan cam boncuğu ve nazar boncuğu
kültürel miras olarak dünyaca tanınmaktadır. 1964 ve 1974 yılları arasında
İzmir-Cumaovası/Görece’de 7 Ocak ve yaklaşık 100 boncuk ustası bulunduğu
bilinmektedir. Çünkü at boncukçuluğundan (traktörlerin fazlalaşması atların
daha az kullanılması ve buna bağlı olarak at boncuğu talebinin azalması ve
plastiğin cam malzemenin önüne geçmesi ile) nazar boncuk üretimine
geçildiğinde geleneksel nazar boncuğu üretimi en parlak dönemini yaşamıştır
(Ayhan, 1984, s. 67-68). Atalarından miras tek geçim kaynağı olan geleneksel
boncuk üretimi teknolojik gelişmeler karşısında ayakta kalamamıştır. Köyde
geleneksel olarak çalışan ocak sayısı önce 7’den 4’e düşmüş, günümüzde ise tek
ocak kalmıştır.
İzmir-Cumaovası/Görece’de maddi ve manevi kaygılara düşen cam
boncuğu ve nazar boncuğu ustalarının tek tek çalışmayı terk etmekte oldukları
yapılan alan çalışmasında tespit edilmiştir. Sosyal güvencelerini dahi
sağlayamayan ocak ustaları geçim kaygısı ile umutsuzluğa düşüp ocaklarını
kapatma yoluna gitmektedir. Geleneksel olarak kültürel mirasın
sürdürülebilmesi için devlet desteğine ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiştir.
UNESCO'nun kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatan kişilere verdiği
“Yaşayan İnsan Hazinesi” geleneksel olarak çalışmalarını devam ettiren ve
hayatını bu mesleklere adamış kişiler için ne kadar önem taşıdığı Zekai Erdal
usta örneğinde açıkça görülmektedir. Yaşayan kültürel miras onuru geleneksel
çalışmaları sürdüren tüm ustalara verilmesi geleneksel mesleklerin
devamlılığında büyük önem taşımaktadır.
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ÇİN'DE KADIN VE KADIN YAZISI
İnci İnce ERDOĞDU1
ÖZET
Han Hanedanı’ndan itibaren (M.Ö. 206-220 M.S), modern döneme
(1840-1919) kadar bilim adamları ve hükümdarlar Çin'de erkek egemen ataerkil
toplum geliştirdiler. Konfüçyüsçülük ataerkil toplumun gelişimin kökündeydi
ve cinsiyetler arası farklılıklarıyla bunların aile içindeki rollerini vurguladı. Bu
ideolojiler Tang Hanedanı döneminde de (618-907) ile devam etti. Kızların
babalarına, daha sonra kocalarına ve daha sonra da oğullarına itaatkar olmaları
çok küçük yaşlarda öğretildi. Song Hanedanı (960-1297) sırasında,
Konfüçyüsçü bilim adamları genç yaşta kızların ayaklarını bağlamak da dahil
kadınlar için daha fazla kısıtlamalarla ataerkil gelenekleri geliştirdi. Çin
hükümeti 19. yüzyılın sonlarında ve 20. Yüzyılın başlarında yeniden küresel
topluluğa uyum sağlamaya başlayınca, Konfüçyüsçü düşüncelerden uzaklaştı ve
bununla beraber kadının toplumdaki rolü de değişti.
Mao Zedong’un 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurmasından
sonra, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinde değişiklik oldu. Mao'nun ölümü
mevcut komünist yönetim ile ticaret, siyaset ve toplumsal düşüncelerde
uluslararası akımın başlangıcıdır. 1980’lerden beri yeni Komünist Parti’nin
yönetiminde kadın hakları hareketi ivme kazandı ve milli mesele haline gelerek
modernleşmenin bir işareti oldu.
Nu Zi, Jiang Yong ilçesiyle Hunan eyaletine yakın yerlerde kadınlara
özel bir dil sistemidir. Bu dil sadece yerel kadınlar tarafından kullanılıyordu.
Erkekler bu dili bilmiyordu. Bu nedenle Çince’de kadın karakterleri anlamına
gelen Nu Shu veya Nu Zi diye ifade ediliyor.
Tam çevirisi “kadın yazısı” olan Nu Zi Hunan eyaletinin Jiangyong
ilçesinde sadece kadınlar arasında kullanılan bir yazı sistemidir. Kadınları
aşağıladığı düşünüldüğünden ve erkeklerin önemsememesinden dolayı bu yazı
yüzyıllar içinde unutuldu. Nushu’da binden fazka kelime Çince’den alınmıştır.
Bazıları aynen geçmiş, bazıları Çince karakterlerin değişime uğramış halidir.
Diğer bazıları da italic (eğik) şeklidir. Önce ses, sonra düşünce esasında olsa da
Nushu kelimelerinin yüzde 80’inin kökü Çince karakterlerdir. Kalan yüzde
20’si ise yerel giysilerin tasviri, bazıları da doğal şeylerin çizimidir.
Anahtar Kelimeler: Çin , Kadın,Kadın Yazısı.

* Yrd.Doç.Dr. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sinoloji Anabilim Dalı,
inceerdogdu@yahoo.com.tr
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WOMEN IN CHINA AND WOMEN'S WRITING
ABSTRACT
From the Han Dynasty (206 BC-220 CE) until the modern period (1840–1919),
scholars and rulers developed a male-dominated patriarchal society in
China. Confucianism was at the root of the development of the patriarchal society in
China, and emphasized the distinctions between the sexes and the roles they have
within the family. These ideologies continued through the Tang dynasty (618-907), and
girls were taught from a very young age to be submissive to their fathers, then to their
husbands, and later to their sons. During the Song Dynasty (960-1297), Confucian
scholars further developed the patriarchal tradition with more restrictions for females,
including foot binding for girls at a very young age. As the Chinese government began
to re-assimilate themselves into the global community in the late 19th to early 20th
century, it shifted away from conventional Confucian ideals and women’s role in
society changed as well. After Mao Zedong established the People’s Republic of
China in 1949, a change in traditional gender roles came about. Mao’s death marked
the beginning of the current communist administration and an influx of international
communications in the areas of commerce, politics and social ideals. Since the 1980s,
under the new communist party, the women’s rights movement has gained momentum
and has become a national issue and a sign of modernization.
Nu Zi is a special female language system in Jiang Yong county and nearby
places of Hunan province. This language is only used by the local women. Men do not
understand it. So it is called Nu Shu or Nu Zi, which in Chinese means the female
character.
Nu Zi, literally translated as "Women's writing", is a writing system that was
used exclusively among women in Jianyong county in Hunan province. Believing
women to be inferior, men disregarded this new script, and it remained unknown for
centuries.
Many of the 1000 plus Nushu words were adopted from Chinese. Some are
stretched and altered Chinese characters. Some others are italic reflections. 80% of
Nushu words can be traced back to Chinese characters, though the former is based on
sounds and the latter is on ideas. Of the remaining 20% of nushu words, some resemble
the patterns on local clothes, and some others just take the shape of natural things.
Key Words: China, Women, Women’s Writing..

GİRİŞ
Kadınlar yeryüzü ahalisinin yarısı olduklarından dolayı, sadece kadın
olmalarından kaynaklanan önemden başka, erkekleri yetiştiren, yani insan
topluluğunu terbiye eden ve biçimlendiren de yine kadınlar olduğundan
önemlerinin pek çok olması gerekir. İnsan Toplumunun saadeti kadınların
eğitimine bağlıdır; o halde uygarlaşmanın ve ilerlemenin birinci dersinin
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kadınların eğitimi olması gerekir. (Doğan, 1996;11-26).
Çince’de, kadın 女 nü karakteri ile ifade edilmektedir. Bu karakterde
kadın; diz çökerek oturmuş bir bayan şeklinde resmedilmiştir. Çin’de, 女娲
Nüwa ‘nın insanın yaratıcısı, insan soyunun koruyucusu ve evlilik tanrıçası
olduğuna inanılır. Nüwa yüksek payeye sahiptir ve ona tapınılır. İnsan yüzlü
yılan görünümündedir. Han Hanedanı dönemine ait ( M.Ö. 206-M.S.220) bazı
oyma taş heykellerinde Nüwa ejderhanın vücuduna benzeyen yılan
gövdesindedir ve iki bacağı vardır. Bu yarı insan yarı hayvan görünümü eski
mitolojilerde sıkça görülmektedir. Bu Nüwa'nın kutsallığını vurgulamaktadır.
Eski Çinde yılanı, ejderhayı yüceltmekteydiler. Nüwa'nın büyük bir Tanrıça
olduğuna işaret etmek için Nüwa'yı yılan veya ejderha gibi tasavvur ediyorlardı.
Uygarlığın gelişimiyle, Nüwa’nın görünümü de değişti. Ming (明) (1368-1644)
ve Qing (清) (1644-1911) hanedanlarından sonra Nüwa resimlerde yalnızca bir
kadın olarak görülmektedir (Chen,2008,s.20).
Çin Felsefesinde yeralan, Yin ve Yang'ın ( 阴阳 ) temel özünün dişillik
ve erillik kavramlarından meydana geldiği bilinir.
Yin阴 karanlık, zayıf dişi kavramları sembolize eder. Yang阳 aydınlık,
kuvvetli, aktif, eril kavramları sembolize eder.
Ataerkil Çin toplumu Konfüçyanist öğretilerin egemen olduğu bir
toplumdur. Eski Çin'de erkeklerin kadınlar üzerinde egemenlik kurduğu
görülmektedir. Kızların evlenmesinde sözün kızlarda olmadığı bilinmektedir.
Kadınlara toplumsal gelenek ve göreneklerle dayatılan bu ''düşük statü''
hiyerarşik düzene sahip Çin toplumunun kendini ifade tarzlarından yalnızca
biridir. Bu bir anlamda toplumun bütün sosysl katlarını ve Çin toplumunun
hayat evrenini dile getirmektedir (Fairbank,1969,s.38).
Çin hükümeti 19. yüzyılın sonlarında ve 20. Yüzyılın başlarında yeniden
küresel topluluğa uyum sağlamaya başlayınca, Konfüçyüsçü düşüncelerden
uzaklaştı ve bununla beraber kadının toplumdaki rolü de değişti. Mao
Zedong’un 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurmasından sonra,
geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinde değişiklik oldu. Mao'nun ölümü mevcut
komünist yönetim ile ticaret, siyaset ve toplumsal düşüncelerde uluslararası
akımın başlangıcıdır.
1980’lerden beri yeni Komünist Parti’nin yönetiminde kadın hakları
hareketi ivme kazandı ve milli mesele haline gelerek modernleşmenin bir işareti
oldu.
Çin’in Anayasa, “Zorunlu Eğitim Yasası”, “Kadınların Hak ve
Çıkarlarını Güvence Altına Alma Yasası” ve diğer ilgili yasalarında kadınların
erkeklerle eşit olarak eğitim görme hakkına sahip olduğu açıkça belirlendi.
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2001’de Çin’de çocukların ilkokula alınma oranı yüzde 99,1’e, kız çocukların
ilkokula alınma oranı yüzde 99,01’e ulaştı. 2002’de ortaokullarda okuyan kız
öğrencilerin sayısı 38 milyon 702 bini buldu, bu rakam ortaokullarda okuyan
öğrencilerin toplam sayısının yüzde 46,7’sini oluşturdu; yüksekokullarda
okuyan kız öğrencilerin sayısı 3 milyon 970 bini buldu ve bu rakam,
yüksekokullarda okuyan öğrencilerin toplam sayısının yüzde 44’ını oluşturarak,
5 yıl öncesine oranla yüzde 6 arttı. Son yıllarda Çinli kadınların eğitim seviyesi
çok yükseldi. ( Turkish.cri.cn).
Çin'in nüfusu 2014 yıl sonu itibarıyla 1367820000 kişidir. Bu sayının
667030000 'ü kadındır.
700790000 'i erkek nüfusu oluşturmaktadır
(www.renkou.org.cn). Çin Hükümeti, çeşitli kanunlarla kadınların özlük
haklarını güvence alttına almıştır. Çin hükümetinin bu çabalarıyla Çin kadınının
sosyal statüsünde bir yükseliş gözlemlenmektedir. Örnek verecek olursak 10.
Çin Ulusal Halk Meclisinde kadın üyelerin sayısı 604’e ulaşmıştır. Bu rakam
Meclisin tüm üyelerinin %20,2’sini oluşturmaktadır.
Çin Halk Cumhuriyetinde 2001-2010 yıllarını kapsayan ''Kadınların
Gelişimine İlişkin Ana Hatlar'''da belirtilen hedefler şunlardır: Kadınların devlet
ve toplum işlerini yönetmede katılım oranının yükseltilmesi, devletin
organlarında, eyalet, özerk bölgelerde bulunan hükümet kuruluşlarında kadın
kadrosu bulundurulması, önemli görevlerde kadın kadro sayısının arttırılması.
Tüm kadrolarda kadın oranının giderek yükseltilmesidir.
Çin Hükümetinin aldığı tedbirlerle, Çin kadınlarının sağlık durumunda
gözle görülür bir iyileşme oldu. Kadınların ortalama yaşam süresi, erkeklerden
3.8 yaş yükselerek 73.6 oldu. 2002 yılında ülkedeki anne ve bebek sağlığı
birimlerinin sayısı 3067'yi ve bu birimlerdeki yatakların sayısı ise 80 bini buldu.
Tarım toplumu olan Çin'de ailelerin erkek çocuk istekleri nedeniyle,
kadınların hamilelik dönemlerinde ultrason çektirerek bebeğin cinsiyetinin kız
olması durumunda gebeliğin sonlandırılmasını önlemek amacıyla ultrason
yasağı getirilmiş, kadın nüfusunun doğal dengesi korunmuştur.
Çin Hükümeti tarafından kadın örgütleri de desteklenmektedir. Bu
örgütlerin bazıları şunlardır: Çin Kadınlarını Geliştirme Fonu, Çin Aile Kültürü
Enstitüsü, Çin Ulusal Sendikalarına Bağlı Kadın Memureler ve İşçiler Komitesi,
Çin Kadın Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Dostluk Derneği, Çin Kadın
Hakimler Derneği, Çin Kadın Savcılar Derneği, Çin Kalkınmamış Bölgelerin
Yapılanmasının Hızlandırılması Derneğine Bağlı Kadın Komitesi.
Çin’de, Konfüçyanist öğretilerin hâkim olduğu, ataerkil bir toplumda tüm
baskılara rağmen, Çin kadını, yılmamış ve yalnızca kadınlar arasında kullanılan,
nesilden nesile kadınlar tarafından aktarılan, kadın yazısını yaratmıştır.
Çin de yazı yaklaşık olarak M.Ö. 3000 lerde icat edilmiştir. Çince tek
heceli bir dildir. Her karakter bir kelimeyi ifade eder.
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Dünya üzerinde 1 milyar 300 milyon kişi Çince kullanmaktadır. Latince
Avrupa ülkeleri için nasıl önemliyse, Çince de Asya ülkeleri için aynı önemi
taşımaktadır. Singapur, Japonya, Kore gibi ülkeler Çince karakterleri
kullanmaktadırlar. Günümüzde Singapurda 2238 Çince karakter, Japoncada sık
kullanılan 1945 Çince karakter, Korecede 1800 Çince karakter halen
kullanılmaktadır ( İnce Erdoğdu,2015,s.30).
Çince aynı zamanda Birleşmiş Milletlerde çalışma dili olarak kullanılan
dillerden biridir.
Çin Halk Cumhuriyetinde 56 milliyet yaşamaktadır. Nüfusun yaklaşık
olarak %92 sini Hanlar (Çinliler), %8 ini azınlık milliyetleri oluşturmaktadır.
Bu milliyetler ortak dil olarak Çinceyi kullanmaktadırlar. Ortak Dil olan
Çincenin yansıra Çin’de 85 dil bulunmaktadır.
Çinde 5 büyük dil ailesi vardır.
Bunlar: Çin-Tibet Dil Ailesi, Altay Dil Ailesi, Güney Asya Dil Ailesi,
Hint–Avrupa Dil Ailesi, Güney Adaları Dil Ailesi (Malay-Polenezya Dil Ailesi
olarak ta adlandırılır) (İnce Erdoğdu, 2015,s.26).
Çindeki 55 azınlık milliyetten 20 milliyetin kendine özgü yazısı
bulunmaktadır. Bu 20 milliyet içerisin bazı milliyetler:
Dai, Miao, Moğol, Naxi gibi iki veya daha fazla yazıyı birlikte
kullanmaktadırlar. Bu nedenle Çinde kullanılan yazı toplam olarak 27 çeşittir.
Sıkça kullanılan yazı sayısı ise 23 çeşittir.
Erkeğin egemen olduğu Çin toplumunda, Çin kadını ikinci plana atılmayı
reddetmiş ve kendi yazısını yaratmıştır.
Nüshu(Kadın Yazısı), Hunan Eyaletinde (湖南省) bulunan, Jiangyong
ilçesi(江永县)ve Dao ilçesinde( 道县)yaşayan Han milliyetine mensup bayanlar
tarafından nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiş, Çincenin yazılış
olarak farklı fakat anlam olarak aynı şekilde ifade edildiği bir tür yazısıdır.
Nüshu kadınlar tarafından icat edilmiştir. Ve bu yazı yalnızca bayanlar
arasında nesilden nesile aktarılmıştır.
Nüzı- Kadın yazısı karakterleri, şekil olarak uzun çizgilerden oluştuğu
için halk tarafından uzun bacaklı sinek yazısı olarakta adlandırılır.
Karakterlerin sağ tarafı uzun, sol tarafı kısadır. Nuzı karakterlerini
oluştururken 9 çizgi kullanılır.
1.
2.
3.

Sola eğimli çizgi
Sağa eğimli çizgi
Sola doğru çizilen yay çizgisi
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sağa doğru çizilen yay çizgisi
Nokta
Üste doğru çizilen yay çizgisi
Alta doğru çizilen yay çizgisi
Kısa dikey çizgi
Kısa yatay çizgi

Kadın yazı yazarken en çok kullanılan çizgi sola eğimli, sağa eğimli
çizgi,ve sağa sola doğru çizilen yay çizgileridir.
Kadın yazısında en az bir, en fazla yirmi çizgiden oluşan karakterler
bulunmaktadır. Bu karakterler içinde 8 çizgiden oluşan karakterlerin sayısı
daha fazladır.
3000 den fazla kadın yazısı üzerinde yapılan çalışmada 8 çizgiden oluşan
karakterlerin sayısı 500 den fazladır.
Kadın yazısında da karakterleri yazarken Çince de olduğu gibi yazım
kuralları mevcuttur. Bu kurallar şöyledir:
1.

Önce üstteki daha sonra alttaki çizgi çizilir.

2.

Önce sol sonra sağdaki çizgi çizilir

3.

Önce ortadaki çizgi, sonra iki taraftaki çizgiler çizilir.

4.

Önce uzun çizgi sonra kısa çizgi çizilir.

5.

Önce ana kısım sonra yan kısımlar çizilir

6.

Önce dış sonra iç çizgiler çizilmelidir.

Nüshu, Prof. Dr. Gong Zhebing tarafından 1982 yılında, Hunan eyaleti,
Jiangyong ilçesinde milliyet araştırmaları yaparken ortaya çıkarılmıştır. Nüshu
hakkında dünyadaki ilk bilimsel makale Prof.Dr. Gong Zhebing tarafından 1983
yılında ‘’Zhongnan Minzu Xueyuan Xuebao’’ ın 3.sayısında yayınlanmıştır.
Yazar 1983 yılında Amerikada onaltıncısı düzenlenmiş olan Çin-Tibet Dilleri
konulu bilimsel toplantıda, Nüshu Kadın Yazısı konulu bir bildiri sunmuştur.
Bu bildiri ile Nüshu, Kadın Yazısı tüm dünyaya tanıtılmıştır. Yazar Kadın
Yazısı konulu ilk kitabını 1986 yılında yayınlamıştır. Yazarın bu konuda pek
çok değerli eseribulunmaktadır.
Prof. Dr. Gong Zhebing halenWuhan Üniversitesi, Felsefe Bölümü,
Dinler Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı
zamanda Wuhan Üniversitesi, Çin Nüshu Araştırmaları Merkezi Başkanlığını
yapmaktadır.
2009 Temmuz ayında kendisiyle tanışma fırsatı bulduğum bir Nu zı
uzmanı olan Prof.Dr. Chen Qiguang, Nü-Han Zidian (Kadın Yazısı – Çince
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Sözlüğünü) hazırlamiştır. Toplam 676 sayfadan oluşan sözlük,2006 yılında,
Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Milliyetler Üniversitesi Basımevi tarafından
basılmıştır. Prof.Dr. Chen Qiguang 1986 yılında Wuling Lehçeleri üzerine
araştırmalar yaparken araştırmalarını Nüzı ( Kadın Yazısı) nın yazılış kuralları,
okunuş ve anlamları ile ilgili araştırmalara yoğunlaştırmıştır. 500 den fazla
orjinal kaynak toplamıştır. 18 yıllık yoğun araştırmalar sonunda 3400 den fazla
Nüzı – Kadın Yazısı derlemiştir. Derlediği bu yazıları yazmiş olduğu sözlükte
toplamıştır. Bu sözlükte verilen bilgilere göre, Kadın yazısının köken
olarak, %80 ini Çinceden alınmış olduğu, %20 sinin ise kadınlar tarafından
baştan yaratılmış olduğu şeklindedir.
Sözlükte verilen bilgiye göre Nüzı- Kadın Yazısının kökeni hakkında iki
efsane bulunmaktadır.
Bunlardan birincisine göre Kadın yazısı imparatorun bir cariyesi
tarafından icat edilmiştir. Söylentiye göre Song Hanedanlığı döneminde (420479), Hu Yu Xiu ( bir söylentiye göre Hu Xiuying), saraya cariye olarak gider.
Çok sıkıntı çeker. Çince kullanarak ailesine mektup yazamaz. Nüzıyı icat
ederek kız kardeşleriyle haberleşir.
İkinci efsaneye göre nakış işleyen bir kız tarafından icat edildiğidir.
Eskiden Pan Qiao adlı kız güzel olduğu kadar akıllıdır. (bir söylentiye göre adı
bu kızın adı Jiu jin dir.) Şarkı söylediğinde insanı derinden etkilemektedir.
Dönemin görevlileri tarafından yakalanarak zorla Daozhou ‘ya götürülür. Oda
ailesiyle haberleşebilmek için Nüzıyı icat eder. Efsanelerdeki ortak nokta
Nüzının- Kadın yazısının kadınlar tarafından icat edildiğidir. Çin tarihi
kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre eski dönemde, Çin toplumunda
kadının değeri oldukça düşüktü. Bayanlar evde oturmakta, eğitim
görememekteydiler. Bu durumda dahi kadınlar yazıları tanımakta ve kitap
okuyabilmekteydiler. Nüzı- Kadın yazısının tarihi gelişim sürecinin
araştırılması, Çin toplumu üzerine araştırma yapanlar için önemli olduğu kadar,
Dünyada Kadın araştırmaları yapan araştırmacılar içinde büyük önem
taşımaktadır (İnce Erdoğdu,2011,s.144)
SONUÇ
Türk ve Çin Halkları tarih boyunca aynı coğrafyada yaşadıkları için
devamlı kültür alışverişi içinde olmuşlardır. Günümüzde Çin kadınının
toplumun her alanında aktif şekilde görev aldığını görmekteyiz. Çin kadını
tarihten günümüze kültürel anlamda büyük yol katetmiştir. Atatürk'ün kadınlara
tanıdığı haklarla, Türk kadınının tarihi süreçte aldığı yol, tüm İslam
coğrafyasına ve dünyadaki diğer ülkelere de örnek oluşturmaktadır.
İki ülke kadınları arasında geliştirilecek olan bilimsel, kültürel alanlarda
işbirliği, iki ülke arasındaki dostluğun geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. İki
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ülke arasındaki dostluğun geliştirilebilmesi için iki toplumun özelliklede iki
toplumun kadınlarının birbirlerini daha yakından tanımaları şarttır. Toplumları
terbiye eden biçimlendiren kadınlardır. İki toplumun kadınlarının birbirini
kültürel anlamda tanıması, iki toplumun gelecekteki sosyal ekonomik ilişkileri
açısından büyük önem taşımaktadır.
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ESKİ YUNAN ARKAİK ÇAĞININ KARİZMATİK LİDERLERİ:
TİRANLAR
Mehmet Ali KAYA
ÖZET
“Polis” denen eski Yunan dünyasının arkaik çağ kent devletleri, ilkin
kalıtsal oligarşik hükümetin liderleri olan krallar tarafından yönetiliyorlardı.
Zamanla kralların yerini aristokratik hükümetler aldı. Fakat aristokratik
hükümetler kentlerinde vatandaşlarının sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlarını
çözemediler. Böylece iktidar gücüne tek başına sahip olmak isteyen hırslı ve
karizmatik liderlerin yolu açılmış oldu. Eski Yunan dünaysında “tiran” denilen
bu liderler, sorunlarını çözmek iddiasıyla yaşadıkları kentlerin vatandaşlarına
önderlik ettiler ve aristokratik hükümetlerini devirdiler. Bu makalede Akrkaik
Çağda yaşadıkları kentlerinin ekonomik refah düzeyini, kendi tibarlarıyla
birlikte yükselten karizmatik tiranlar tartışıldı.
Anahtar Kelimeler: : Tiranlar, Arkaic Çağ, Eski Yunan Çağı, polis

THE TYRANTS: CHARISMATIC LEADERS OF THE ARCHAIC AGE
IN ANCIENT GREECE
ABSTRACT
The city states called “poleis” were reigned by kings who were leaders
of hereditary aristocratic oligarchies in beginings of archaic period of ancient
Greek. In time aristocratic goverments took kings’ place. But they could not
solve social, economical and political proplems of citizens of city states.
Therefore it emerged circumtances for ambitious and charismatic leaders called
“tyrants” who were eager to monopolize the power. They led to citizens to
solve their proplems and overthrew the aristocratic goverments. In this paper it
was discussed tyrants being charismatic who prospered their cities along with
their reputations in Archaic Period.
Keywords: The Tyrants, Archaic Age, Greek Antiquity, polis
GİRİŞ
Homeros Çağı’nda (İÖ 9 ve 8. yüzyıllar) Yunan toplulukları toprak sahibi
soyluların yönetimine tabiydiler. Monarşik yönetimi ellerinde tutan soylular,
sahip oldukları zenginliklerini atalarından kendilerine miras kalan büyük
arazilere borçluydular. İktidarı sürekli ellerinde tutabilmeleri ise phratria denen
Kardeş Birliği örgütlenmesi sayesindeydi.


Prof. Dr. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
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Soylu ailelerin liderlerinin her biri “kral” (basileus) unvanına sahipti.
Onlar sahip oldukları “kral” unvanını babalarından devralıyorlardı.
Yani soylu doğumlu krallar iktidarı söz konusuydu. Bu nedenle Odysseia
destanında Phaiakların kralına atfen aktarılan şu dizelerden de anlaşılacağı
üzere Homeros Çağı eski Yunan kentlerine egemen olan siyasal rejimine
“monarşi” demekten daha ziyade “soylu doğumlu krallar oligarşisi” ya da “çok
krallı monarşi” denemek daha uygundur:
Bu halkın arasında sivrilen 12 kralsınız, hepiniz başına buyruksunuz,
bense 13. kralım içinizde2.
Homeros’un Odysseia destanındaki bu dizlerinden de anlaşılacağı üzere,
çok krallı oligarşide “kral” (basileus) unvanına sahip bulunan soylu liderler
arasında bir hiyerarşi yoktu. Fakat Homeros destanlarında bazı krallardan “daha
büyük kral” (basileuteros) ve “en büyük kral” (basileutatos) diye de söz edilmiş
olması3, “kral” unvanına sahip bulan soylu liderlerin de kralı olan bir “krallar
kral”ının varlığının işaretidir 4. Hiçkuşkusuz “daha büyük kral” (Basileuteros)
unvanına sahip olan kral, hiyerarşik anlamda diğer kralların üstü, “krallar
kralı”nın (besileutatos) ise astı konumundaydı. Fakat bu hiyerarşik yapıda
“krallar kralı”nın diğer krallar üzerindeki otoritesi katı ya da güçlü değildi.
Ayrıca çok krallı bu monarşide “kral” unvanlı liderlerin temsil ettikleri soylu
aileler üzerindeki otoriteleri sınırlıydı ve onları sınırlayan da kent
topluluklarının phratria (kardeş birliği) denen güçlü örgütlü yapıydı. Kentlerin
yönetim gücünü elinde bulunduranlara, örneğin Atina’da, Eupatridai (iyi baba
oğulları) deniliyordu. Bir kente siyasal, sosyal, askeri ve dinsel bakımdan
egemen olan Eupatridai örgütlenmesi bir kast örgütlenmesinden farklı değildi5.
Soylu doğumlu kalıtsal oligarşik hükümetin gücü, Homeros Çağı
sonrasında zayıflamaya başladı ve İÖ 8. yüzyılın sonlarına doğru, muhtemelen
İÖ 9. yüzyıldan itibaren canlanmaya başlayan ticaretin getirileriyle doğru
orantılı olarak ortadan kalktı. Zira ticaret, Kolonicilik Çağı (İÖ 750-550)
başlarından itibaren soylu kökenli olmayan ve sayıları giderek artan yeni
zenginler yarattı. Maden ocaklarını işleten, küçük ölçekli sanayi işletmelerine
sahip bulunan zenginler, “özgür köylüler” ile bir kast şeklinde örgütlü
“soylular” sınıfının dışında üçüncü bir sınıfı oluşturdular. Tüccarlar, zanaatçılar
ve sanayicilerden oluşan bu sınıfın üyeleri olan kimi aileler, artan soylu nüfus
dolayısıyla bölüne bölüne küçülen toprakları nedeniyle ekonomik anlamda
sahip oldukları itibarlarını kaybetmeye başlayan soylu ailelerle evlilik yoluyla
akrabalık kurdular. Böylece kent devletlerindeki soylu doğumlu kalıtsal oligaşik
2

Homeros, Odysseia VIII.390 vd.
Hemoros, İlyada IX.160, 392; X. 239; Odysseia XV. 533 (basileuteros); İlyada IX. 69
(basileutatos).
4
Glotz 1950, 39.
5
Murray 1993, 189 vd. Fox 2005, 38 vd.
3
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yönetim tekelini zenginler lehine ortadan kaldıracak süreç başlamış ve
nihayetinde kent devletlerinde yönetim, “aristoi”6 (iyi adamlar) denen soylu
doğumlu ve soylu olmayan zenginlerin eline geçti. Eski Yunan kentlerinin
aristokratik oligarşi denilerek de tanımlanan siyasal rejimleri böyle kuruldu.
Aristokratik oligarşi hükümetini halk tarafından bir yıllığına görev
yapmak üzere seçilen dokuz Arkhon oluşturdu. Yürütme gücüne sahip bulunan
üç arkhondan birisinin “kral” (basileus) unvanına sahip olması, çok krallı
monarşiden aristokratik oligarşiye geçiş sürecinde kanlı bir savaş ya da isyan
yaşanmadığını işaret eder 7. Yani krallarının yetkileri danışma kurulunu
oluşturan aristokratlar (eupatridai) tarafından tedricen elinden alınmış, son
kralın sahip olmaya devam ettiği tek yetkisi din işleriyle sınırlı olarak muhafaza
edilmişti. Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere eski Yunan kentlerindeki aristokratik oligarşinin kuruluş süreci kralların danışma meclisini oluşturan
aristokratların kalıtsal olan çok krallı monarşik yönetimde etkili bir şekilde söz
sahibi olmalarıyla başladı. Değişim süreci İÖ 8. yüzyılın başlarında başladı ve
aynı yüzyılın sonlarında aristokratik oligarşinin kurulmasıyla son buldu.
Aristokratik oligarşi denilince öncelikle bir azınlık yönetimi anlaşılır.
Yani siyasal iktidarı elinde bulunduranlar kent halkının küçük bir kesimini
oluşturur. Onlar mensubu oldukları toplumun en zengin, en nüfuzlu grubudur ve
bu grubun doğuştan soylu olmaları gerekmez. Zira aristokratik oligarşide gücün
ölçüsü yalnızca zenginliktir. Demokratik rejimlerin yaşanmış olduğu zamanda
bile kimi kentlerin siysal rejimi olmaya devam eden oligarşi (oligarkhia), birkaç
istisna dışında tüm Yunan kentlerinin ortak özelliğiydi. Fakat aristokratik
oligarşinin bir standardı yoktu. Aristoteles’in Politika adlı eserinde oligarşik
yönetim biçimlerini dört katagoriye ayırmış olmasının nedeni budur8. Fakat
Aristoteles’in sözünü ettiği oligarşik yönetim biçimlerinden yalnızca ikisi temel
özellik arz eder ve önemlidir. Bunlardan birinde iktidar gücünü ellerinde
bulunduranlar, mensubu oldukları toplumun azınlığını oluşturan hanedanın
üyesidirler. Oligarşinin bu biçimine hanedan oligarşisi denilir. Aristoteles’in
oligarşilerle ilgili söz ettiği ikinci önemli oligarşik yönetim biçiminde hanedan
tekeli yoktur. Vatandaşların iktidardan pay alabilmeleri için büyük bir servetin
sahibi olmaları da gerekli değildir. Hanedan yönetimi keyfiyetinin olmadığı,
yasalara bağlılığın esas olduğu bu tür oligarşik yönetimlerde siyasal anlamda
eşit söz hakkına sahip vatandaşların sayısı çoktur. Fakat onlardan çok azı,
kentin yürütme gücüne sahip hükümetin üyesi olma imkânına sahip olabilirdi ve

6

Büyük mülk sahibi olanlanlar için kullanılan aristoi (iyi adamlar) sözcüğü Homeros
destanlarında kullanılmaz. Bu sözcüğü kullanan ilk Yunan şairi Pindaros’tur. Bk. Pindaros,
Pythian Odes, X.71. 238.
7
Mansel 1984, 106.
8
Aristoteles, Politeia IV. 5.1, 6-8.
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bu tür halk meclislerine eşit siyasal haklarla dâhil olmuş bulunan vatandaşların
sayısı genellikle 1000 ile sınırlıydı9.
İktidar olmanın koşulunu soylu doğumlu olmaktan çıkaran aristokratik
oligarşide iktidardan pay alabilmenin ve adaletin mağduru olmamanın koşulu
zenginlikti. Zenginliğin ya da servetin sosyal ve siyasal etkisi böylesine güçlü
bir değer haline gelmesi, kaçınılmaz olarak kent devletlerinin zenginleriyle
fakirleri arasındaki mesafeyi büyüttü. Kentlerin zengin vatandaşları servetlerini
artırarak daha fazla zenginleşirken, fakir vatandaşlar daha da fakirleşti. Fakirler,
zenginlerden aldıkları borçlarına karşılık kendilerini ipotek ettikleri için köle
durumuna düşüp, yabancı köle tacirlerine satılmaya başladı. Fakat aristokratik
oligarşinin mağduru yalnızca fakirler değildi. Belli bir zenginliğe sahip olanlar
da bu siyasal rejimden memnun olmayan mağdurlardı. Onların şikayetlerinin ya
da mağduriyetlerinin nedeni ise adaletti. Zira onlar yazılı olmayan geleneğe
dayalı yasalar nedeniyle soyluların mağdurlarıydılar. Sınıf çatışmalarının ve
gerginliklerin yaşanmasına yol açan böylesi bir ortam, halkın desteğini alarak
iktidar olabileceğini düşünen aristokrat ailelerin kimi üyelerinin “Tiran”
olabilmek anlamında işine yaradı. Onlar, oligarşik yönetimden memnun
olmayan, hatta bu yönetimden nefret eden halktan aldıkları destekle oligarşik
rejimin yönetimine saldırıp, iktidarı elegeçirdiler. Kimi tarihçilerin de belirtmiş
oldukları gibi eski Yunan kentlerinin aristokratik oligarşilerini yıkan tiranlar,
yaşadıkları çağın karizmatik liderleriydi10. Eski Yunanlar, oligarşik hükümeti
sivil destekle devirip kendi monarşilerini kuran karizmatik devrimcilere Tiran
(Tyrannos) dediler.
İlk kez İÖ 7. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı bilinen şair Arkhelaos
tarafından kullanılan “Tyrannos” (çoğulu Tyrannoi) sözcüğü Yunanca değil,
Lidya kökenli bir sözcüktü ve “efendi” anlamında kullanılıyordu. Sözcük,
sonradan “despot” anlamını kazandı. Zira kimi tiranlar iktidara geldikleri kentlerinde halkın istediği sosyal ve ekonomik çareleri üretip, parti kavgalarını
sonlandıran, hükmettikleri kentlerine huzur ve güvenlik getiren, ahlaki anlamda
iyileşmeleri sağlayan, orduyu güçlendiren, anıtsal binalar ve sanat eserleriyle
hükmettikleri kentleri güzelleştiren reformlar yaparlarken, kimileri despot birer
hükümdar oldular. Fakat her iki durumda da tiranlar, birer monarktılar. Ancak
eski Yunanlar, tiranların iktidara gelişiyle yalnızca monarklarla tanışmadılar,
aynı zamanda Aristoteles’in11 “mutlak krallık” dediği yeni bir monarşik rejimle
tanışmış oldular. Buna rağmen eski Yunanlar, tiranlardan her ne kadar
“monarklar” (monarkhoi) diye söz etmiş olsalar da onlara hiçbir zaman “kral”
demediler. Çünkü “kral” ile “tiran” arasında temel bir fark vardı. İlkinin iktidarı
kalıtsaldı. Babadan oğula geçtiği için meşruiyeti vardı. Tiranlar ise iktidarı,

9

Glotz 1950, 74 vd.
Raaflaub-Wees 2009, 411 vd.
11
Politeia III. 10.2.
10
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yasal yoldan değil, bir sivil darbeyle ele geçiren devrimcilerdi 12. Aristokratik
oligarşiyi bu şekilde ortadan kaldırıp mutlak monarşiyi kuran tiranların kimileri
krallar gibi tahtlarını oğullarına devrettiler. Fakat tiranlarca kurulan hanedan
yönetimleri en fazla iki kuşak devam edebildi. Daha fazlası nadir görülendir.
Dahası tüm tiranlar, iktidarı zor kullanarak ele geçirmiş değildi. Kimileri
seçilmiş tiran idiler 13 ki bunlar daha çok yasakoyucular olarak bilinmektedir.
Tiranlar, sahip oldukları karizmalarını askeri başarıları ya da rütbeleriyle
hitabet yeteneklerine borçluydular. Bu iki yetenekten ilki, tiranların “halkçı” da
diyebileceğimiz bir devrime verilen halk desteğinin etkili ve başarılı olmasında
arkaik çağda geliştirilen ordu düzenin önemli bir pay sahibi olduğuna işaret
eder. Tiranları cesaretlendiren güç dayanışmasının asıl kaynağı olan yeni ordu
düzeni, İÖ 7. yüzyılda ağır silahlı piyade birliklerini oluşturan hoplitlerle
kuruldu14. Hoplitleri, Kolonicilik Çağı’ndan itbaren gelişen ticaretin
olanaklarıyla zenginleşen “tüccarlar, zanaatçılar ve sanayiciler” sınıfından temin
edilen askerler oluşturuyordu. Pahalı göğüs zırhlarıyla, kalkan ve mızraklarıyla
savaşan hoplit birliklerinin sayısı soyluların oluşturduğu atlı birliklere göre iki
kat daha fazlaydı15. Sıkı düzende, omuz omuza çarpışan ağır silahlı hoplitlerin
savaşlarda öylesine hayati roller üstlenmiş duruma gelmişti ki onlar olmadan bir
savaşın kazanılması olanağı yoktu. Zira soyluların oluşturduğu atlıların
(hippeis) savaştaki rolü, yenilince kaçaları kovalamaktan ve bu nedenle çevresel
olmaktan daha ötede değildi. Bu durum kent vatandaşlarından oluşturulan hoplitleri savaşların gururu haline getirdi. Doğal olarak onların savaşlardaki itibarı
barış zamanına da taşındı. Böylece hoplit olarak savaşanların halk meclislerinde
sesi daha gür ve daha itibarlı oldu. Oligarşik yönetimleri devirmek isteyen hırslı
ve hitabet bakımından yetenekli aristokratların (tiranların) işini kolaylaştıranlar
bu nedenlerle hoplitlerdi.
Korinthos Tiranları: Kypselos ve Periandros
Ordudaki hoplit dayanışmasının kentin sivil siyasetine de yansıtabildiği
ilk Yunan kentlerden birisi öyle görülüyor ki Korinthos’tu. Zira halkının
kendisine vermiş olduğu destekle Bakkhisoğulları (Bakkhiadai) ailesinin
(genos) tekelinde olan oligarşik yönetimi deviren eski Yunan dünyasının ilk
tiranlarından birisi Kypselos’tu 16. Peloponnesos (Mora) yarımadasını anakaraya
bağlayan kıstak üzerindeki Korinthos kentinde hüküm sürmüş olan Kypselos,
Tiranlık Çağı’nın ünlü olan karizmatik simalarından birisiydi. Hiç kuşkusuz
halkın desteğini sahip olduğu karizması sayesinde alabilmişti. Aritoteles’in bu
12

Krallar ile tranlar arasındaki farklar için bk. Aristoteles, Politeia III. 9.2 vd.
Aristoteles, Politeia, III.9.5.
14
Hoplitler için bk. Singor 2009, 591 vd. Wees 2001, 46 vd. Salmon 1977, 84 v. Fox 2005, 59.
Martin 2012, 118 vd. Mansell 1984, 179 vd.
15
Ksenophon, Hellenika VI.1.8.
16
McGlew 1993, 61 vd., 174 vd. Salmon 1984, 196 vd. Oost 1972, 10 vd. Raaflaub-Wees 2009,
103. Forrest 2008, 310 vd. Boardman-Hammond 2006, 325, 404. Martin 2012, 145.
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nedenle ondan “halk lideri” diye söz eder 17. Kendisine halk desteğini kazandıran
karizmasını ise Korinthos’un ordusunda komutan (polemarkhos) olarak
savaşmasına borçluydu 18. Kyselos’un sahip olduğu bu özellikleriyle, Korinthos
eliti arasındaki fesat ve komplodan da yararlanarak İÖ 657 yılında oligarşik
hükümeti devirdi19.
Korinthos’un tiranı olarak 30 yıl hüküm süren Kypselos 20, Herodotos’un
anlattıklarına göre, despot ve acımasız bir kraldı. Korinthos’un birçok vatandaşı
onun tarafından sürgüne gönderilmiş, mallarına mülklerine el konulmuş,
birçoğu da öldürülmüştü21. Anlaşılan bu sayede kişisel zenginliği öylesine çok
artmıştı ki onun tarafından Delphoi’daki Apollon Tapınağı’na gönderilen
armağanlar, orada “Korinthos Hazinesi” olarak bilinir olmuştu 22. Ayrıca
Korinthos’un topraksız ve fakir olan vatandaşlarının durumlarını iyileştirmek
için içinde toprak tahsisinin de bulunduğu bir takım iyileştirci düzenlemeler
yaptı. Ekonomik bakımdan sıkıntı içinde olmasa da hukuksal açıdan hanedan
oligarşisinin mağduru olan diğer vatandaşların da mağduriyetlerini giderdi.
Fakat onun despotizmine, kapsamlı olan sosyal ve ekonomik önlemlerine vurgu
yapan Herodotos’un aktarmış olduğu bilgiler tartışmaya müsaittir. Zira
Herodotos, Kypselos’tan “hep mutlu yaşadı” diye de söz eder 23. Ayrıca o,
tiranların sahip oldukları kişisel korumaya hiç ihtiyaç duymadı 24. Buradan
anlaşılmaktadır ki Kypselos’un kendisine yönelik bir aristokrat tehdid söz
konusu olmamıştı. Thedidin olmaması, zengin aristokratların tepkisine neden
olcak büyük ölçekli bir kamulaştırma ve toprak dağıtımı yapmadığının,
kapsamlı ekonomik ve sosyal reformları gerçekleştirmeye yönelik yasalar
çıkarmadığının işaretidir. Nitekim toprak talebi konusundaki halk baskısı onun
döneminde de sorun olmaya devam etti25. Muhtemelen Korinthos halkının
kendisinden memnun olmasını sağlayan koşulları kolonicilik faaliyetleri ve
kentin ekonomik refah düzeyini artıracak icraatlarıyla sağladı. Onun
döneminde, fakat oğullarının liderliğinde kurulacak koloniler için tercih edilen
bölge, Yunanistan’ın kuzeybatı kıyılarıydı. Söz konusu kıyı bölgelerinde
kurulan Korinthos kolinilerinden birisi Leukas, ikincisi Ambrakia, üçüncüsü
Anaktorion’du. Başta Korinthos’un renkli bezemeli vazoları olmak üzere diğer
ticari malların ihracını artırdı26 ve bu sayede Korinthos’un ekonomisini

17

Aristoteles, Politeia V.9.22.
Herodotos (V. 92 b-e) Kypselos’un tiran oluşunu kaderine bağlayan bir hikaye anlatır.
19
Herodotos, VI. 127. Plutarkhos, Moralia 772c.
20
Aristoteles, Politeia V.9.22. Oost 1972, 10 vd.
21
Herodotos, V. 90e.
22
Herodotos, I.14. Kypselos’un Olympia’daki armağanları için bk. Pausanias, V.2.2 vd.; 17.5 vd.
23
Herodotos, V. 90f.
24
Aristoteles, Politeia V.9.22.
25
Murray 1993, 148.
26
Herodotos, VIII.45. Thukidides, I.30. Strabon, VIII.352; X. 2.8 vd. Boardman-Hammond 2006
131 vd., 270 vd., 347.
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canlandırıp, ticaret hacmini genişleterek halkının ekonomik refah seviyesini
yükselti.
Kypselos ölünce (İÖ 627/625) yerine oğlu Periandros geçti27. İÖ
627/625-585 yılları arasında hüküm süren Periandros, ilkin babasından daha
ılımlı olan bir yönetim sergiledi. Fakat sonradan babasından daha zalim bir tiran
oldu. Herodotos’a göre onun despot ve acımasız bir yönetim icra etmeye
başlaması, Miletos tiranı Thrasybulos’a gönderdiği elçileri Korinthos’a
dönmesinden sonradır. Anlatılan hikâyeye göre Periandros’un elçileri
Thrasybulos’a “bir kentin iyi yönetilebilmesi için nasıl bir hükümet olmalı?”
diye sormuşlar. Thrasybulos, bu soruya sözlü bir yanıt vermek yerine elçileri
ekin tarlasına götürmüş. Ekin tarlası içinde elçilere tek kelime etmeden
dolaşırken boyu diğerlerinden daha yüksek olan başakları koparıp atmış.
Periandros’un elçileri sorularının yanıtını alamadan geri dönüp, olup biteni
Periandros’a anlatmışlar. Periandros, Thrasybulos’un boyu büyük başakları
koparıp atarken kentin sivrilen vatandaşlarının öldürülmesini kastettiğini
anlamış28. Böylece onun zalim hükümdarlık dönemi başlamış. Onun zulmünden
yalnızca erkekler değil kadınlar da nasiplenmişti29 ki buradan Periandros’un
karizmatik bir lider olmaktan uzak bir kişiliğe sahip olduğu anlaşılır. Zira
Aristoteles ondan “ensest ilişkiye giren, ölü sevici (nekrofili), rüşvetçi,
yolsuzluk yapan ve terör estiren” diye söz eder 30. Fakat bu bilgilerin doğruluğu
kuşkuludur. Zira onula ilgili diğer bilgiler, onun aşırılığıyla ve sapıklığıyla
uyuşmaz. Tam tersine bu bilgiler, onun karizmatik liderliğiyle sahip olduğu
ününün Korinthos sınırları dışına taşıp, tüm Yunan dünyasına yayılmış
olduğuna işaret eder. Bu bilgilerden birisine göre o, antikçağın yedi bilgesinden
birisiydi31. Ayrıca o, Miletos tiranı Thrasybulos, Mısır kralı Amasis ve Lidya
kralı Alyattes ile ittifak yapmıştı. Bunlardan ilki, Periandros’un kendisini ve
daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi onun elçilerini Miletos’ta ağırlamıştı 32.
Periandros, Atina ve Mytilene arasında yapılan bir savaşın sona erdirilmesinde
arabulucu olarak davet edilmiş olmasını da hiçkuşkusuz sahip olduğu
karizmatik liderliğine borçluydu 33. Olympia’da ve başka yerlerde düzenlenen
panhellenik festivallere düzenli katılabilmiş olmasının34 da nedeni aynıydı.
Periandros’un Korinthos’taki sosyal ve ekonomik icraatları, halkçı
siyasetine işaret etmektedir. Zira o, köylüler lehine birtakım düzenlemeler yaptı.
Zenginliğin ve toprağın belli ellerde toplanmasına engel olmak için zenginliği
27

Boardman-Hammond 2006, 130 vd., 346 vd. Salmon 1984, 200 vd.
Herodotos, V.90 f. Aristoteles, Politeia III.8.3 vd. Boardman-Hammond 2006, 201 vd.
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Herodotos, V. 90 g.
30
Aristoteles, V.9.2.
31
Diogenes Laertios, I.13.
32
Herodotos, I.20. Friedell 1999, 104 vd.
33
Herodotos, V.95: Diogenes Laertios, I.76.
34
Raaflaub-Wees 2009, 104.
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ve sahip olunacak toprak miktarını sınırlayan yasalar çıkardı. Ayrıca o,
kolonicilik siyasetinde babasının takipçisi oldu. Yunanistan’ın kuzey batı
kıyısındaki iki koloni, yani Apollonia ile Epidamnos kolonileri ve
Khalkidike’deki Potidaia kolonisi onun tarafından kurulmuş Korinthos
kolonileridir. Korkyra (Korfu) Adası’nın kontrolünün yeniden Korinthos’a
geçmesini sağlayan da Periandros olmuştu 35. Renkli bezemeleri olan Korinthos
vazolarının müşterileri Kypselos’un tiranlığı döneminde Akdeniz dünyasında
yaygınlaştı ve Korinthos, çağının en önemli ticaret merkezi haline geldi. İnşa
ettirdiği savaş gemileriyle de Akdeniz ticaretinin tüccarlar için güvenli hale
gelmesini sağlayan Periandros’un döneminde Korinthos, inşası tamamlanmış
Apollon Tapınağı ve çeşme gibi yapılarla güzelleştirilmişti. Fakat bu yapıların
Periandros zamanında mı yoksa babası Kypselos’un döneminde mi inşa edildiği
belli değil. Korinthos Körfezi’ndeki bir geminin kestirmeden Saron Körfezi’ne
geçirilebilmesi için kıstak üzerinde yol inşa eden ve hatta iki körfezi açılacak
bir kanalla birleştirmeyi düşünen ilk kişi Periandros’tu. Fakat onun bir kanalla
körfezleri birleştirme düşüncesi bir girişim olmaktan öteye gidemedi. Felsefeye,
sanata ve edebiyata ilgisinin büyüklüğü ile de tanınan Periandros, 44 yıl tiran
olarak hüküm sürdü ve İÖ 585 yılında öldü 36. Korinthos halkı, Periandros’un
ölümünden sonra tiranlık rejimini sona erdirip, demokratik rejimi (demokratia)
kurdu.
Miletos Tiranı: Thrasybulos
Arkaik Çağ’ın bir başka tiranı, İÖ 7. yüzyıl sonlarında hüküm süren
Thrasybulos’tu. Onun tiranlığı döneminde zenginliğinin zirvesine ulaşmış olan
Miletos, bugünkü Türkiye’nin Ege Denizi’ne kıyısı olan bölgelerindeki Yunan
kentlerinin en güçlüsü haline gelmiş, Lidya Krallığı’nın saldırılarına boyun
eğmemişti37. Lidya Krallığı ve Korinthos tiranı Periandros ile ittifak yapılarak
iyi ilişkiler kurmuş olan Miletoslu Thrasybulos, bir kentin nasıl yöneteieceği
konusunda Periandros tarafından tavsiyesine başvurulacak kadar adını Yunan
dünyasına duyurmuştu. Bu nedenle Thrasybulos da Kypselos ve Periandros gibi
çağının karizmatik liderlerinden birisiydi. Onun karizmatik liderliği, Miletos’un
ticaretini canlı tutup hacmini büyütecek önlemleri alabilmesinde etkili oldu.
Zira onun tiranlığı döneminde Miletoslu tüccarların faaliyet alanı geniş, menzili
uzaktı. Onlar, Karadeniz’in kuzeyinden Mısır deltasına, Doğu’da eski adı
Euphrates olan bugünkü Fırat Nehri’nden batıda İtalya’daki Etruria bölgesine
kadar çok geniş bir coğrafyada mal getirip götürür olmuşlardı.
Sikyon Tiranları: Orthagoras ve Kleistenes
Yunan arkaik Çağı’nın karizmatik liderlerinden ikisi Korinthos
körfezinden birkaç kilometre içeride bulunan Sikyon kentinde hüküm sürdü.
35

Boardman-Hammond 2006, 131 vd., 270 vd. Raaflaub-Wees 2009, 104.
Aristoteles, V.3.6 vd.; 9.22. Fox 2005, 63. Raaflaub-Wees 2009, 423 vd.
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Roosevelt 2009, 24 vd.
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Bunlardan ilki Orthagoras ikincisi Kleistenes’ti. Yaklaşık olarak İÖ 650 yılında
Sikyon tiranı olarak çağın erken tiranları arasında yerini almış olan Orthagoras
hakkında çok fazla bilgi yoktur. Söylendiğine göre soylu bir aileye mensup
değildi. Andreas adlı basit bir aşçının oğluydu. Kendisini tiran yapacak
kariyerine bir sınır muhafızı olarak başlamış ve zamanla terfi ederek Sikyon
ordusunda komutanlık (polemarkhos) yapacak kadar yükselmişti. Tiranlığı
döneminde ılımlı bir yönetim sergilemiş olan Orthagoras, Aristoteles’e göre
hükümranlık süresi en fazla olan tirandı. O ve oğulları bir asır boyunca Sikyonu
yönetmişlerdi. Orthagoras’ın tiranlığına Spartalıların müdahale edip, onun
Sikyon’dan sürülmesini sağlamasıyla son buldu 38.
Kleistenes de Orthagoras gibi kendisini tiran yapacak olan sahip olduğu
karizmasını askeri kariyerine borçluydu. Zira Aristoteles’e göre Kleistines bir
savaşçıydı39. Yetenekli bir asker olduğu, Kutsal Savaşta Delphoi dinsel birliği
ile Phokis kenti Krisa arasında İÖ 590 yılında savaşta savaşta40 göstermişti.
Tiran olarak hüküm sürdüğü İÖ 600-570 yılları arasında da onun düşmanlarına
karşı savaşlar yapmış olduğu bilinmektedir. Bunlardan birisi Argos ile yapıldı.
Fakat bu savaşın soucu bilinmiyor. Bir savaş ise Sikyonlara komşu kent
Pellene’yi kazandırdı41.
Sikyon kenti, tarihinin en parlak dönemini Kleisthenes döneminde
yaşadı42. Böylesi bir başarıya tarihinin sonraki dönemlerinde hiçbir zaman
ulaşamayan Sikyon’un en büyük düşmanı, sakinleri Dorlar olan Argos kentiydi.
Sikyon, Kleisthenes’in tiranlığından önceki bir tarihte Argoslu Dorlar tarafından
bir işgal edilip ele geçirilmiş, muhtemelen yerli olan Sikyonlular kente egemen
olan Dorların hakimiyetine boyun eğimişlerdi. Yerli bir Sikyonlu olarak
Kleistenes’in Argoslulara düşmanlığının nedeni buydu. Nitekim o, tiran
olduktan sonra Argos’dan ve Argoslu kahramanlardan çok sık söz ediliyor diye
Homeros’un destanlarının ozanlar tarafından (rhapsodlar) Sikyon’da
okutulmasını yasakladı. Ayrıca o, Sikyon’daki dört Dor kabilesinin (Hylleis,
Pamphyli, Dymanatai) adlarını, onları aşağılayacak yeni adlar (domuz herifler,
pis herifler, eşek herifler) vermek suretiyle değiştirdi. Kendisinin mensubu
olduğu ailenin kabilesine (phyle) ise “Arkhelaioi” (halkı yönetenler) adını verdi.
Ayrıca o, Argoslu bir kahramana ait olan mezarı açtırıp içindeki kemikleri
çıkardı. Argoslular, tüm bunları bir küfür kabul ederek Sikyon’a savaş açtılar43.
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Aristoteles, Politeia V.9.21. Ayrıca bk. Boardman-Hammond 2006, 345. Andrewes 1956, 57
vd. Parker 1956, 165 vd.
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Aristoteles, Politeia V.9.21.
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41
Raaflaub-Wees 2009, 104 vd.
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Kleistenes’in kızının evliliğiyle ilgili olarak anlatılan bir öykü aristokratik
statüyü ve hanedan akrabılığını önemseyen kişiliğine vurgu yapar. Kızının
evliliği konusunda titizliğini yansıtan bu öyküye göre kızı Agariste’ye uygun eş
bulmak için eski Yunan dünyasının aristokratlarını Olympia’da toplar. Kızı
Agariste ile evlenmeye kendisini layık görenlerin, buna layık olduklarını
gösterebilmek için 60 gün içinde Sikyon’a gelmesini ve kendilerini tanıtan bir
sunum yapmalarını ister. Bu sunumda onlar, eğitim durumlarını, cesaretlerini ve
sportif başarılarını sergileyeceklerdir. Kleistenes, Sikyon’a gelen Yunan
aristokratları arasında kızına uygun bulduğu aristokrat, Atina’nın Alkmaionlar
ailesinin bir üyesi Megakles oldu.44 Agariste ile Megakles’in tam olarak hangi
tarihte evlendiği belli değil. Fakat Kleistenes İÖ 570 yılında hala Sikyon’un
tiranıydı. Bu tarihten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Onun yerini
Orthagoras ailesinden Aiskhines aldı. Onun tiranlığına birkaç on yıl sonra
Spartalıların desteğiyle son verildi45.
Samos Tiranı: Polykrates
Arkaik Çağın bir başka karizmatik lideri İÖ 538-522 yılları arasında
Samos (Sisam) Adası’nda hüküm süren Polykrates’ti 46. Geomorolar (Geomoroi)
denen soylu bir ailenin üyesi olan Aiakos adlı bir adamın oğlu olan Polykrates,
Samos’un hükümetini devirmek planını, kardeşleriyle (Pantagnotos ve Solyson)
birlikte tanrıça Hera onuruna kutlanan yıllık festival sırasında uygulamaya
koydular. Orada başlattıkları ayaklanma kardeşlerin Samos’un akropolisini ele
geçirmesiyle son buldu. Polykrates, iktidarı bir süre kardeşleriyle paylaştı.
Sonra onları bertaraf edip, tiranlığını ilan etti. Kardeşlerinden birisini zindana
atarken, diğerini (Syloson) sürgüne gönderdi47. Tiran olduktan sonra Samos’a
güçlü bir donanma kazandırdı. Bu donanma adına samaina denen ve 50
küreklisi olan gemilerden oluşturulmuştu. Samos onun tiranlığı döneminde
sahip olduğu bu donanmayla bir deniz imparatorluğu (thalassokratia) haline
gelmişti. Denizden korsan saldırılar yapmak suretiyle kurulan bu
imparatorluğun sınırlarına Kiklad adaları da dahil Ege Denizi’nin birçok adası
ve doğu kıyılarındaki yerleşmeler dahil edilmiş, silahlarının göründüğü yerde
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Herodotos, VI. 126 vd. Kleistenes, kızını Megakles ile evlendirerek Atinalı Alkmaionlar
ailesiyle hanedan akrabalığını tesis etmiş oldu. Alkmaionlar, Megakles’in aynı adlı dededisinin
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göre lanetli olmak demek, uğursuzluk demekti ve bunun cezası da sürgündü. Bk. Herodotos,
V.71. Thukidides, I.126. Raaflaub-Wess 2009, 140.
45
Herodotos, V.68. Ayrıca bk. Raaflaub-Wees 2009, 106 vd.
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Raaflaub-Wees 2009, 105 vd.
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Herodotos, II.182, III. 39, 139 vd. Diogenes Laertios, II.5.
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herkes ona boyun eğer olmuştu48. Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere
Polykrates’in karizmasının kaynağı da askeri yeteneğiydi ve bu sayede o,
Samos’u bir deniz imparatorluğunun merkezi haline getirmekle kalmadı,
uluslararası bir ün kazandı. Onun krizmatik liderliğinin farkında olan krallardan
birisi Mısır’da hüküm sürmekte olan Amasis’ti. Amasis ile ittifak yapan ve
ondan pekçok armağan almış olduğunu bilenen Polykrates’in müttefiki olan
Yunan kentlerinden birisi de Atina’ydı. Fakat bize kadar uşlaşmış olan bilgilere
göre onun ittifakına sadakati, sahip olduğu karizmasına uygun düşmeyecek
kadar zayıftı. Zira Amasis’in ülkesi Mısır, Pers kralı Kambyses tarafından istila
edilirken ittifakına sadık kalmadığı gibi Perslere yardım etti 49.
Samos tiranı Polykrates, Ege ve Yunan dünasındaki karizmatik
liderliğiyle uyumsuz bir ölümle tanıştı. Zira Polykrates, Herodotos tarafından
aktarılan bilgilere göre kendisini öldürmek isteyen Perslerin Sardeis satrabı
Oroites tarafından tezgahlanan tuzağa çok kolay bir şekilde düşmüştü.
Hazırlanan tuzağa göre Pers satrabı tarafından Samos adasına gönderilen bir
elçi, satrap Oroites’in Pers Büyük Kralı Kambyses tarafından ölümle ethdit
edildiğini ve bu nedenle Oroites’in sığınma talebinde bulunduğunu Polykrates’e
iletti. Eğer bu talep kabul edilip, Polykrates’in Sardeis’e gelmesi mümkün
olursa Pers satrabı Oroites’in sahip olduğu hazinesinin yarısı Polykrates’in
olacaktı ve teklif edilen bu miktar, Polykrates’in tüm Yunan dünyasını
hâkimiyeti almasını sağlayacak kadar büyüktü. Polykrates kendisine elçi
vasıtasıyla aktarılmış olan taleple ilgili bilgilerin doğruluğundan emin olmak
için bir araştırma yaptırdı ve araştırmadan çıkan sonuç olumluydu. Böylece
Polykrates, Pers satrabı Oroites’in davetini kabul edip Sardeis’e gitti ve orada,
planlandığı gibi, satrabın sarayındaki hazineyi seyrederken Pers satrabı Oroites
tarafından tutuklandı ve ardından kazığa vurularak öldürüldü 50. Böylece
Polykrates’in takriben 16 yıllık hükümdarlığı İÖ 522 yılında son bulmuş oldu.
Ancak o, geride adını ölümsüzleştirecek büyük eserler bırakmıştı. Bu büyük
eserlerden birsi, Hera Tapınağıydı. Bu tapınak, İÖ 570 yılında inşa edilmiş fakat
bir kuşak sonra deprem yüzünden tahrip olmuştu. Polykrates, İÖ 530’lu yıllarda
tapınağı öncekinden daha büyük olacak şekilde (kenar uzunlukları 55 x 122 m)
yeniden inşa ettirdi. Etrafını çeviren çift sıra sütunlarının sayısı ise 123’ten daha
az olmayan Hera Tapınağı, çağının hem sanatsal hem de anıtsal anlamda en
büyük tapınağıydı. Polykrates’in adını unutturmayan ikinci büyük eseri, Samos
limanında inşa ettirdiği yaklaşık 300 metre uzunluğundaki dalga kıran,
üçüncüsü Yunan mühendisliğinin en görkemli eserlerinden birisi olan
suyoluydu (aquaductus). Uzunluğu yaklaşık bir kilometre civarında olan ve
Megaralı Mimar Eupalinus tarafından inşa edilen suyolu, suyunu kentin etrafını
48

Herodotos, III. 39 vd. Thukidides, I.13.6; III.104.2. Plutarkhos, Perikles, XXVI.246.
Boardman-Hammond 2006, 218 vd., 254.
49
Herodotos, II.182; III. 39 vd., 45, 120 vd. Boardman-Hammond 2006, 52.
50
Herodotos, III.120 vd.
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çeviren surların dışındaki bir rezerveden alarak kentin akropolisine ulaştıran bir
yeraltı tüneli olarak inşa edilmişti. Polykrates’in adıyla anılan dördüncü büyük
eseri kendisi için inşa ettirmiş olduğu sarayıydı. Konuklarını ağırladığı
salonuyla (andron), içinde değişik çiçeklerin yetiştiği bahçesiyle dikkatleri
çekmiş olan sarayın lüks olan unsurlarından birisi pahalı halılarıydı. Onun tarafından yaptırılan önemli eserlerden biri kütüphane, diğerleri kentin çeşmeleri ve
hamamlarıydı51. Böylesi zengin bir saray, entellektüellerden yoksun değildi.
Zira Polykrates, sanatçı, astrolog, mimar, şair ve filozoflarını sarayında
ağırlamış ve symposiumlar düzenlemiş olmasıyla da ünlüydü. Onun sarayında
sahiplendiği entelektüellerden ikisinin şair (Anakreon ve İbykos), birinin de
filozof Pythagoras olduğu bilinmektedir. Fakat Pythagoras, Polykrates’in
öldürüldüğü tarihten sekiz yıl kadar önce (İÖ 530) Samos’tan ayrılmıştı52.
Megara Tiranı: Theagenes
Arkaik Çağın erken tiranlarından birisi de Megara’da hüküm süren
Theagenes’ti53. Onun hakkında bize kadar ulaşan bilgi çok azdır. Fakat kızını
Atina’nın aristokrat bir ailesinin (Eupatridai) üyesiyle, yani Kylon ile
evlendirmiş olduğundan da tahmin edileceği üzere Theagenes, Megara’nın
aristokrat bir ailesinin üyesiydi54. Mevcut bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla
Theagnes de halktan aldığı destekle yaşadığı kentin hükümetini devirdi. Tiran
olduktan sonra zenginlerden nefret eden halkın sevgisini kazanacak bir siyaset
izledi. Zenginlerin nehir kıyılarında otlamakta olan sığır sürülerini toplatıp
hepsini kesmiş55 olmasının nedeni buydu. Theagenes de diğer karizmatik
liderler gibi Megara’da inşa ettirdiği yapılarla adının öldükten sonra da
anılmasını sağladı. Bunlardan birisi uzunluğu birkaç kilometreyi bulan bir
suyolu (aquaductus), diğeri çok sütunlu güzel bir çeşmeydi56. Fakat Theagnes’in
tiranlığı da doğal bir ölümle sonlanmadı. Tiranlığını damadı Kylon’un Atina’da
tiran olmak girişiminde başarısız olması57, Theagnes’i de etkiledi. Kylon’a
verdiği destek, amacına ulaşamayınca Theagnes’in kendisine halk desteği
kazandıran karizmasını bitirdi. Böylece güçlenen oligarşi taraftarları,
Theagnes’i öldürerek Megara’daki tiranlık yönetimine İÖ 620 yılında son verip,
Megara’yı oligarşik hükümete tabi kıldılar 58.
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Atina Tiranı: Peisistratos
Arkaik Çağ Yunan dünyasının krismatik liderlerinden birisi de Atina’da
tiran olarak hüküm sürmüş olan Peisistratos’tu59. Tiran olmak hevesine sahip bir
siyasetçi olarak harekete geçmiş olduğu zamanda Atina siyasetinin iki güçlü
tarafı vardı. Bunlardan birisi deniz kıyılarında yaşayanlardı (paraloi). Onların
lideri Alkmaionlar ailesinden Megakles’ti. İkincisi kentin iç kesimlerinde oturan
toprak sahibi aristokralardı (pedieis) ve onların lideri Lykurgos’tu. Peisistratos,
Atina siyasetine yeni bir tarafı örgütleyerek dahil oldu. Onun liderliğini yaptığı
üçüncü partiyi Attika’nın doğusundaki dağlık kesimin köylüleri (diakrioi/
hyperakrioi) oluşturuyordu. Atina agorasına gelip halka hitap etmeye
başladığında kendisini ve katırlarını, sanki bir düşman saldırısına uğramış gibi
göstermeyi hedeflemişti. Yara bere içinde halka hitap ederken Megaralılarla
yaptığı savaşlara ve bu savaştaki başarılarına atıfta bulunan Peisistratos,
agorada kendisini dinleyen Atina halkından 50 kişilik bir muhafız birliği istedi.
Atina halkı, Peisistratos’un talebine aralarından bir birlik oluşturarak olumlu
yanıt verdi. Ellerinde ağaçtan topuzlarıyla peşinden gelen bu birliğin desteğiyle
Atina akropolis’ine yürüyen Peisistratos, İÖ 561 yılında akropolisi ele geçirip,
kentin aristoratlardan oluşan oligarşik hükümetini devirerek kendisini tiran ilan
etti 60.
Peisistratos, mensubu olduğu ailesinin topraklarının da bulunduğu
Attika’nın dağlık olan bu bölgesinin köylülerini örgütleyebilmesinde en önemli
rolü hiçkuşkusuz karizması oynadı. Sahip olduğu karizmasını ise diğer tiralar
gibi o da askeri kariyerine ve hitabet yeteneğine borçluydu. Peisistratos’un
hitabet yeteneği hem ailesinin soylu geçmişini hem de askeri başarılarını halka
anlatıp, onların desteğini alabilmesini kolaylaştırdı. Zira Peisistratos’a göre
ailesinin atası, Troya Savaşı’nın Akhalı kahramanı Nestor’du. Askeri kariyerini
ise Megaralılarla yapmış olduğu savaşlarda kazanmıştı. Tiran olmak için
harekete geçip Atina agorasına geldiğinde dikkatleri askeri başarılarına çekecek
şekilde davrandı. Atina demokrasisinin temellerinin atılmasında çıkardığı
yasalar ve reformlarıyla büyük rol oynamış olan Solon’un muhalif mücadelesi
onun tiranlığını sona erdirecek bir başarıyla sonuçlanamadı. Fakat Peisistratos,
akrabası olan Solon’a çok nazik davrandı ve onun reformlarına dokunmadı 61.
Solon, Peisistratos’un tiranlığı döneminde yaşamını yitirdi. Etkili bir muhalif
olan Solon’un ölmesi Peisistratos’un tiran olarak konumunu güçlendirdi.
Peisitratos, ılımlı bir yönetim sergileyerek halkın memnuniyetini
kazanmış olmasına rağmen, tiranlığını 6 yıl koruyabildi. Tiranlığının İÖ 555
yılında son bulmasının nedeni halkın hoşnutsuzluğu değil, Atina’daki siyasetti.
59
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Atina’nın iç kesiminde oturan toprak sahibi aristokratlar, kıyı kesiminin tüccar,
zanaatçı ve sanayicilerini oluşturduğu sınıfla Peisistratos’a karşı ittifak yapmış
ve bu ittifak, Peisistratos’u Atina’yı terk etmek zorunda bırakmıştı. Peisistratos,
beş yıllık sürgün yaşamından sonra, kendisini sürgün yaşamaya zorlamış olan
iki muhalif liderin, yani Megakles ve Lykurgos arasında anlaşmazlıktan
yararlanarak Atina’ya döndü. Onun Atina’ya geri dönüşünü sağlayan kişi, bu
iki liderden ilki, yani Megakles’ti. Herodotos’un aktardığı bilgilere göre
Peisistratos, kendisine “çeyiz olarak tiranlığı kendisine versem kızımı alır mı?”
diyerek ittifak teklifinde bulunan Megakles’i geri çevirmedi ve Megakles’in
damadı olarak ve onun da desteğiyle İÖ 550 yılı ortalarında Atina’ya geri
döndü. Mevcut hükümeti devirmek için halkın deseğine ihtiyacı olan
Peisistratos, bu desteği alabilmek için dini araç olarak kullanacağı bir planla
harekete geçti. Bu plana uygun olarak bir kadına zırh giydirip, onu tanrıça
Athena diye halka tanıttı. Bir arabaya bindirilen kadın kente girip Akropolis’e
doğru ilerlerken arabanın önündeki adamlar şöyle bağırdılar:
“Atinalılar, Peisistratos’u bağrınıza basınız, tanrıça Athena onu
Akropolis’ine getiriyor”62.
Kentin koruyucu tanrıçası Athena’ya atfedilen bu çağrı çok kısa bir
zamanda kentin her tarafında yayıldı ve etkili oldu. Böylece Peisistratos,
mevcut iktidarı devirip tiran olabilmek için gereken halk desteğini aldı. Fakat
İÖ 550 yılında ikinci kez Atina tiranı olan Peisistratos’un iktidarı ilki kadar
uzun olmadı. Zira kendisinin tiran olmasına destek veren Megakles, bu desteğin
üzerinden iki yıl bile geçmeden Peisistratos’a verdiği desteğini geri çekti.
Herodotos’a göre Peisistratos ile Megakles’in aralarının açılmasının nedeni,
ikincisinin lanetli olmasıydı. Peisistratos, lanetli olan Megakles ailesinin kanını
taşıyan bir çocuk sahibi olmak istemiyordu. Bu nedenle Megakles’in kızı olan
karısına, onunla ters ilişkiye girmek şeklinde kötü muamelede bulundu.
Megakles, kızına yönelik kötü muameleden haberdar olunca, onuruna dokundu
ve öfkeyle Peisistratos’un muhalifleri olan siyasi düşmanlarıyla ittifak yaptı63.
Bu ittifak Peisistratos’un tiranlığını İÖ 548 yılında sonlandırdı.
İkinci sürgün yaşamı için oğullarıyla birlikte gittiği Boiotia (Eğriboz)
adasındaki Eretria kentinde on bir yıl yaşam süren Peisistratos, öyle görülüyor
ki Atina’ya tiran olarak geri dönmek ümidini hiç yitirmedi. Bu nedenle sahip
olduğu kişisel karizması sayesinde Thebai, Naksos ve Tesalya (Thessalia) ile iyi
ilişkiler kurup geliştirmeyi başardı. Ege’deki nüfuzunu güçlendirip, Trakya’daki
Pangaion altın madenlerinin işletmesini ele geçirdi. Tiranlığı sırasında borç
verdiği kentlerden tahsis edeceği paraları topladı. Atina’nın Megara kentiyle
yaptığı savaşta yenildiği ve bu nedenle Atinalıların üzüntü yaşamakta olduğu İÖ
537 yılında bir ücretli askerler ordusu kurabilecek kadar zenginleşmişti.
62
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Nitekim o, aynı yılda sahip olduğu bol para ve Peloponnesos’tan temin ettiği
paralı askerlerle Atina’ya dönmek için yola çıktı. Megara Savaşı mağlubiyetini
henüz hazmedememiş olan Atina halkının büyük çoğunluğu, Peisistratos’un
paralı askerler ordusuyla Marathon ovasına geldiğini öğrendiler ve onun
ordusuna katılmak için Maraton ovasına gittiler. Peisistratos, muhaliflerinin
ordusuyla Atina yakınındaki Atina Tapınağı’nın bulunduğu yerde, yani
Pallene’de savaştı ve bu orduyu yendi64. Peisistratos’un bu zaferi, üçüncü kez
tiran olmasını sağladı. Kendisinin ikinci tiranlığının sonlandırılmasında ve
sürgüne gönderilmesinde büyük rolü olan Megakles’i, ailesiyle birlikte sürgüne
gönderdi65. Yaşamını yitirmiş olduğu İÖ 527 yılına kadar tiran olarak Atina’da
hüküm süren Peisistratos’un halefi, iki oğlundan büyüğü olan Hippias oldu.
Kardeşi Hipparkos’u iktidar ortağı yapan Hippias ile birlikte Atina’da tiranlık,
kalıtsal bir monarşiye dönüştü. Kalıtsal monarşiye izin veren koşulları öyle
görülüyor ki Peisistratos’un oğullarına bıraktığı büyük servet, askeri güç ve
taraftar sayesinde sağlanmıştı. Fakat buna ve hatta Hippias ve Hipparkhos’un
ılımlı bir yönetim icra etmiş olmalarına rağmen kalıtsal monarşinin Atina’da
onay görmesi zordu. Zira Atinalılara göre onların tiranlığı halkın ya da kent
yönetiminin yetkilendirmesiyle elde edilmiş değildi. Hipparkhos’un İÖ 514
yılında iki suikastçı tarafından öldürülmesinin66 nedeni buydu. Hippias ise bu
tarihten dört yıl sonra, İÖ 510 yılında Spartalıların Atina’ya gönderdiği askeri
destekle Atina’dan sürüldü 67.
Arkhaik çağda tiran olarak hüküm sürmüş olan karizmatik liderler
döneminde, bu liderlerin yaşadığı kentler eski Yunan dünyasının en parlak kent
devletleriydi. Fakat Atina hariç bu kent devletlerinin hiçbirisi Arkaik Çağ
sonrasında Yunan dünyasını temsil edecek bir siyasi ya da askeri başarının
sahibi olamadılar. Klasikçağda Miletos da dahil Ege’nin doğu kıylarındaki
kentler Pers hakimiyetine boyun eğdiler. Yunanistan’daki kentler ise
demokratik (demokratia) rejimle yönetilen Atina ile tüm tarihi boyunca hanedan
oligarşini muhafaza eden Sparta’nın siyasi ve askeri başarısı karşısında
önemsizleşmiş kentler olarak kaldılar. Samos da dahil Ege adaları,
Yunanistan’da Sparta ve Atina itifakına yenilip, İÖ 478 yılında Anadolu’ya
çekilmiş olan Perslerin hakimiyeti altındaydılar. Bu tarihten ksa bir süre sonra
Perslerin Ege adalarındaki hâkimiyeti son buldu.
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SINIRLAR ARASINDA KAYBOLAN ÇOCUKLAR
Selmin ŞENOL
Hamide Nur ÇEVİK ÖZDEMİR
Zümrüt BAŞBAKKAL
ÖZET
Bu olguya yönelik çalışma ve sunumu “Türkiye’ye göç eden bir ailede
çocukların bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi, sürdürülmesi ve bakım
yönetiminin tartışılması” amacıyla planlanmıştır. Günümüz zaman diliminde
beliren ve oldukça önemli sonuçlar doğuran olguda aile bireylerinde
relokasyon/taşınma stresi sendromu tanısı temelinde veriler elde edilmiştir.
Bunlar beden gereksiniminden az beslenme, aile içi süreçlerin devamlılığında
bozulma, ilgi ve bilgi eksikliği, öz bakımı güçlendirme gereksinimlerinin
tanımlanması olarak karşımıza çıkmıştır. Pediatri hemşireleri, göç sürecinde
risk altındaki çocukların ve aile üyelerinin bakımı ve güçlendirilmesinde önemli
bir rol üstlenmektedirler. Bu rolün hemşirelik tanıları ışığında uygulamalara
yansıması, etkin ve nitelikli bir katkıyla ancak göç sürecindeki ailenin yaşam
kalitesine katkıda bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Göç, Pediatrik Bakım
LOST CHILDREN BETWEEN BORDERS
ABSTRACT
This case report was planned in order to determine care needs, sustaine
care and discuss the care management of a family and their children who
emigrated to Turkey. In this case report, strengthening requirements of selfcare has been determined within the scope of the nursing diagnoses such as
based on relocation / moving stress syndrome, lack of knowledge of family
members, less nutritional requirements of the body, deterioration in the
continuity of the domestic process. Pediatric nurses are playing an important
role in the care and strengthening of the family members which are at risk in
the process of migration. Reflection in the practice of this role which is in the
light of nursing diagnoses is thought to contribute to increase the quality of
life, create more common impact and be more effective in the migration
process.
Key words: Child, Migration, Pediatric Care
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GİRİŞ
Günümüz teknoloji çağında her yenilik, gelişme ve değişim insanlığın
daha konforlu, etkin ve yaratıcı olmasına hizmet etmekte. Teknolojideki
ilerlemeler birçok hastalığın tedavisinde çözüm üretmiş ve özellikle kronik
hastalıklarda " yaşam kalitesine" katkıda bulunmuş, yükseltmiştir. Pek çok
ölümcül hastalık artık baş edilebilir noktaya gelerek, yaşam boyu tedavi ile
ömürler uzatılmıştır. Benzer şekilde sağlıklı yaşam kalitesini yükseltmede ve
yaşanabilir koşulların iyileştirilmesinde de katkı sağlamıştır.
Son yıllarda ülkemizdeki bebek ve 0-6 yaş çocuk ölümleri azalırken, anne
sağlığının da iyileştirilmesi çabaları tüm dünyada olduğu gibi devam
etmektedir.
Bir toplumun olağan koşullarında bebek, çocuk ve annelerin yaşam
kalitelerinin iyileştirilmesi çabaları tüm zamanların temel ve vazgeçilmez
ilkesidir. Ancak dünya genelindeki sosyo-politik olaylar toplumsal değişimlere
neden olabilmekte ve insan sağlığını tehdit edici noktaya getirebilmektedir.
Teknoloji ve siyasal yönetim sihrinin yetersiz kaldığı "göç" olgusu tam da bu
noktada pek çok toplum dinamiklerini etkilerken, bebek-çocuk ve anne sağlığını
da ciddi boyutlarda risk altına sokmaktadır.
Toplumun üretim dışında kalan nüfusunda özellikle bağımlı yaş grubu
olan bebek ve çocuklara, özel bakım ve hassasiyetle birlikte, sevgi, Şefkat ve
güven sunma sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluk sağlık, hukuk alanındaki
profesyonel disiplinler tarafından sunulmaya çalışılmakla birlikte, tüm
disiplinlerin duyarlı olması gereken bir konudur. Sağlık alanının temel
üyelerinden biri olan hemşirelik disiplini de bebek-çocuk ve annelerin
sağlığının korunması ve yükseltilmesinde önemli roller üstlenmiştir.
Konumuzla ilgili gördüğümüz Tuncay’ın geniş olarak ele aldığı çalışmalarda da
belirtiği gibi bu süreçte gerek yönetimlerin ve gerekse kurumsal yapıların
özellikle de kentleşme sürecinde oluşan birey aile ve yönetim yetersizliği içinde
gelişen sorunların ortadan kaldırılması büyük önem taşıyor. Bu bağlamda
günümüzün oldukça ciddi toplumsal sorunu olan "göç" olgusunda disiplinler
arası bir bakış gereklidir. Çünkü "bebek-çocuk ve anne" açısından bir ele alış
örneği sunmanın hassasiyet, farkındalık ve yapılabilecekler konusunda yararlı
olabileceğini düşünerek çok disiplinli bir bakış ile çözümler bulunabilir.
Farklı açılardan ele alınması gereken bu çalışmada göç olgusunun
genelde insanlar üzerinde ancak daha da önemlisi geleceğimizi emanet
edeceğimiz çocuklar üzerinde de önemli sonuçları ve etkileri ile büyük ölçüde
çevresel bozulmalar yanında, suç ve suçlu profillerinin artışlarına da neden
olduğu sorunu giderek artmakta; bütün sıcaklığı ve büyüyen sorunların
çeşitliliği ile hala gündemde bulunmaktadır(Bkz. Tuncay, 2008). Diğer yandan
göç, bireylerin/ toplulukların ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel nedenlerle
kısa ya da uzun süreli, yaşadıkları yerden ayrılarak başka bir yere, kısacası
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yerleşik bir düzenden diğer yerleşik bir düzene geçebilmek için yapılan
eylemler yani yerleşmeleridir (1,2). Günümüzde küreselleşmenin doğrudan ya
da dolaylı etkileri, bölgesel çatışmalar, yoksulluk, teknoloji ve buna bağlı olarak
ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişmesi nedeniyle göç nüfusunda artış
izlenmektedir (3,). Bu alanda önemli çalışmalardan birisi olan Çocuk
suçluluğuna yol açan sosyal bir yara, İç göçler ve çarpık kentleşme adlı çalışma
konunun önemini de ortaya koymaktadır(Bkz. Hancı, 1999).
Göç süreci insanlar ve toplumlar üzerinde fiziksel, duygusal, zihinsel
yönüyle derin izler bırakıp, ağır travmalar yaşatabilir (4). Bu travmalardan en
çok etkilenen ise savunmasız çocuklardır. Çocuklar, göçmenler arasında özel bir
grup olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüzyıllardır Dünya’da milyonlarca çocuk,
savaş, çatışma, ülke içi terör ve şiddet eylemlerinden dolayı mağdur olmaktadır.
Bu eylemlerin özellikle çocukların yaşamında meydana getirdiği
olumsuz sonuçlar arasında sıkça rastlanılanları şu başlıklar altında
sıralayabilmemiz mümkündür. Yaralanma ve sakat kalma, öldürülme, işkence
ve kötü muameleye maruz kalma, ebeveynlerinin ve yakınlarının yaralanması
ve ölümü, şiddet (fiziksel, psikolojik, cinsel) mağduru veya faili olma, çocuk
asker olarak savaş ve çatışmalarda kullanılma, zorunlu göçe tabi olma, göç
edilen yerlerde ötekileştirilme, dışlanma, aşağılanma ile birlikte aşırı politik ve
farklı eğilimler edinme, hastalık, yoksulluk ve yetersiz beslenme gibi başlıklar
altında sayılabilir (5).
Göçmenlerin sağlık koşullarının geliştirilerek sürdürülmesinde birinci
basamak sağlık hizmetleri kilit özelliği taşımaktadır. Bu hizmetin
multidisipliner sunumunda bakımın sağlanması ve sürdürülmesinde hemşirelere
önemli roller düşmektedir (6).
Bu bağlamda, olgumuzda pediatri hemşiresinin göçün sağlığa özellikle
de çocuk sağlığına etkilerini ele alarak, NANDA (North America Nursing
Diagnosis Association/ Kuzey Amerika Hemşirelik Tanılama Derneği)
hemşirelik tanılarıyla ülkemizdeki sosyal pediatri hemşireliği girişimlerine ışık
tutması düşünülmüştür.
OLGU SUNUMU
Öykü
Ülkelerindeki iç savaştan sonra zorunlu göçe maruz kalarak Türkiye’ye
gelen A.S. ailesi anne, baba ve 5 çocuktan oluşmaktadır. Aile İzmir’e
yerleşerek, bir gece kondu mahallesindeki iki odalı, ahşap bir evde yaşamlarını
sürdürmektedir. Anne F.A., Türkçe okuma-yazması olmayan, 35 yaşında ev
hanımıdır. Baba A.A. ise 40 yaşında, ilkokul mezunu, Türkçesi gereksinimlerini
karşılayacak düzeyde ve fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Ailenin ilk iki
çocuğu (17 ve 15 yaş) evli oldukları için ülkelerinde kalmışlar ve diğer çocuklar
aileleriyle birlikte gelmiştir. Üçüncü çocuk K.S.(erkek) 13 yaşındadır.
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F.S.(erkek) 9 yaşında, dördüncü çocuktur ve 18 kg ağırlığında, 110 cm
uzunluğunda olup %3 persantil değerinin altındadır. M.S. 13 aylık erkek çocuk
ise 6 kg ağırlığında, 67 cm boyunda olup %3 persantil değerinin altındadır.
Anne ile 9 yaş ve 13 aylık çocukların inspeksiyonu öz bakım yetersizliğini
göstermektedir. Çocukların ağız muayenesinde dişlerin çürük, eksik ve
hijyeninin yetersiz olduğu görülmüştür.
Çocukların aşılanma durumuna ait yeterli ve doğru bilgi alınamamış,
sadece fizik muayene sırasında BCG aşı skarı olduğu görülmüştür. Aile sağlık
kurumuna kayıtlı değildir, dil sorunu yaşadıkları için sağlık hizmetlerini etkin
olarak kullanmaktan yoksundur.
Bu kapsamda göç gerçeğinin mikro düzeydeki örneği olan olguda, sadece
anne ve iki küçük çocuğun değerlendirilmesi yapılabilmiştir. Baba ve 13
yaşındaki çocukla görüşme sağlanamamıştır. Anne ve küçük çocukların öz
bakım gereksinimleri NANDA Hemşirelik Tanıları ışığında tanımlanmıştır.
TARTIŞMA
Bu olguda, bakımın etkinliğini güçlendirmek amacıyla hemşirelik tanıları
sıralaması bütünden parçaya doğru ele alınmıştır. Amaca yönelik girişim
seçenekleri belirlenmiş ve sonuç bölümünde gerçekleştirilen girişimlerin son
durumuna yer verilmiştir.
Tanı 1: Bir ortamdan başka bir ortama taşınma sonucu fiziksel ve
psikolojik rahatsızlıklar yaşama durumuna bağlı “Relokasyon/ Taşınma Stresi
Sendromu”
Amaç: Kişi ve ailelerin yeni ortama uyumunu sağlama (7)
Girişimler:
 Taşınma öncesi, sonrası yaşanan duyguların ifade
edilmesine yardımcı olma,
 Bireylerin yeni ortamda eski düzen alışkanlıklarını
sürdürmesine yardımcı olma,
 Çocuğun daha önce yaptığı aktiviteleri yapabilmesini
sağlama,
 Aile ve çocuk için önemli olan kişilerle, akrabalarıyla
telefonla arayarak, mektup yazarak sosyal ilişkilerinin
sürdürülmesini sağlama,
 Çocukların yeni ortamda yaşamış olduğu sorunları
saptama ( Dil problemi, eğitim problemi, beslenme problemi,
barınma ve hijyen problemi).
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 Aile ve çocukların yeni ortama uyumlarını
kolaylaştırmak amacıyla girişimler planlama ( Türkçe dil
eğitimi, yerel yönetimlerden gıda ve yakacak ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi, resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde
olma vb.)
Tanı 2: Göç eden aile yetişkinlerinin yaşamı sürdürebilmek için gerekli
olan, devamlı ve güvenli gelir getiren kazancın yokluğu. Aile üyelerinin (anne,
baba, çocuklar) sağlıklı yaşamı sürdürmelerini sağlayacak besin alım gücünün
ekonomik olarak yokluğuna (çok düşük olması) bağlı “ Beden Gereksiniminden
Az Beslenme”
Amaç: Kişinin günlük metabolik gereksinimleri ve aktivite düzeyine
uygun yeterlikte besin alımının sağlanması (7).
Girişimler:
Aşağıdaki tablolarda, I. ve II.çocukların Suriye'de olması, III. çocuğa
ulaşılamaması nedeniyle IV. ve V. çocukların değerlendirmeleri sunulmuştur.
 Çocukların günlük enerji gereksinimlerinin belirlenmesi
(8).
Protein gereksinimi gr/kg

Enerji/ Kal/kg

IV. Çocuk ( 9 Yaş)

1.26- 1.13

100 – 105

V. Çocuk (13 Aylık)

1.0

60- 70

Tablo1: Çocuğun Günlük Enerji Gereksinimi
 Çocukların
değerlendirilmesi.

malnütrisyon

bulguları

Hastanın ağırlığı
---------------------------------------------------------------------------------- x 100
Aynı yaştaki sağlıklı bir çocuğun ağırlığı (50. persantil değeri))

Yaşa Göre Beklenen
Ağırlık (%)

Malnütrisyonun
Derecesi

IV. Çocuk ( 9 Yaş/ 18 kg)

%60-74

Orta (2.Derece)

V. Çocuk (13 Aylık/6 kg)

%60-74

Orta (2.Derece)

Tablo 2: Malnütrisyon Sınıflaması (Gomez Sınıflaması) (9).
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 Yüksek kalorili, protein ağırlıklı beslenme düzeninin oluşturulması.
 Ailenin besin-gıda ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal hizmetler
kurumu, yerel yönetimler ve muhtarlık ile işbirliği yapılması.
Aile Üyeleri

Öneri

Genel Durum

Anne

Ev Hanımı,
çocukların
bakımında yetersizlik

Anneye maddi- manevi destek
sağlanarak bakım verici rolünü
devam ettirebilmesi için
cesaretlendirilmesi.

Baba

Güvenli ve düzenli iş
imkânından yoksun

Finansal ve yaşamsal destek
alabileceği ilgili resmi birimlere
yönlendirilmesi.

III. Çocuk

Çocukla görüşme
sağlanamadı, yaşının
gerektirdiği eğitim
koşullarından yoksun

Çocuğun yaşına uygun eğitim
koşullarına erişimin sağlanması.

IV. Çocuk

Öz bakım yetersizliği

Fizyolojik gereksinimlerin
giderilmesi.

V.Çocuk

Beslenme ve bakım Fizyolojik gereksinimlerin
yetersizliği
giderilmesi.

Tanı 3: Antropometrik ölçümlerde fiziksel büyümenin % 3 persantilin
altında olmasına bağlı “Büyüme ve Gelişmede Gecikme Riski”
Amaç: Çocukların yaşına uygun fiziksel gelişim (%10-90 persantil
aralığında) göstermesi (7).
Girişimler:
 Çocukların ağırlık, boy persantil değerlendirilmesinin yapılması.

IV. Çocuk (9 Yaş)

Boy

Kilo

PER

VKİ

110 cm

18 kg

< % 3 p (boy)

14.8 kg/m2

< %3 p (kilo)
V.Çocuk (13 Aylık)

67 cm

6 kg

< %3 p (boy)

13.6 kg/m2

< %3 p (kilo)
Tablo 3: Çocukların Ağırlık, Boy, VKİ Persantil Değerleri (9).
 Çocukların yaşına uygun büyüme gelişme persantilini yakalaması için
yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması.
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 Düzenli kilo, boy izleminin yapılması ve kaydedilmesi.
 Ebeveynlere çocuğun yaşı ile ilgili gelişimsel özellikler bilgisi
verilmesi.
Tanı 4: Öz bakım ve genel hijyene ilişkin farkındalığın yetersizliğine
bağlı “Bilgi eksikliği”
Amaç: Bireylerin genel hijyen kuralları ve sağlığı geliştirme davranışları
hakkındaki bilgi eksikliğinin giderilmesi (7).
Girişimler:
 Bireyin olumsuz sağlık davranışlarını tanımlamak (tuvalet
temizliğinden, yemek önce ve sonrası elleri yıkama, diş fırçalama, banyo yapma
alışkanlığından yoksunluk vb.)
 Bireylerde olumlu sağlık davranışları ve özbakım becerilerinin
gelişmesinin sağlanması/ desteklenmesi.
 Annenin bebek bakımı konusunda bilgilendirilmesi, bakım
uygulamalarının birlikte yapılarak alışkanlığa dönüşümün güçlendirilmesi.
Tanı 5: Akut olumsuz bir durumda olası olumsuz benlik algısı, sosyal
izolasyona bağlı “Durumsal Düşük Benlik Saygısı”
Amaç: Kişilerin geleceklerine yönelik pozitif bir bakış açısı
kazanmalarını sağlama ve önceki fonksiyon düzeylerini sürdürebilme (7).
Girişimler:
 Bireyin benlik saygısını tehdit eden durum ve olayların tanımlanması
(göç süreci, savaş ortamında yaşanılan travma, dil problemi, ekonomik
problemler vb.)
 Bireyin kendi duygularını ifade etmesine yardımcı olma,
 Bireyin olumlu yönlerinin farkına varmasını ve gerçekçi
değerlendirmeler yapmasını sağlama.
Tanı 6: Göçe bağlı dil engelleri kaynaklı “İletişim güçlüğü ”
Amaç: Kişi ve ailelerin yeni ortama, kültüre uyum sağlamasını
kolaylaştırma ve yaşanılan ülkenin dilini öğrenmeye yönelik girişimlerin
sürdürülmesini sağlama (7).
Girişimler:
 Sağlıklı ve güven verici bir iletişim ortamı hazırlama,
 Aile üyelerinin
cesaretlendirme,

duygu

ve
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 İletişim yetersizliğine neden olan faktörlerin belirlenmesi (Türkçe
bilmeme, İngilizce bilmeme vb.)
 Basit ve sade bir dil ile iletişimin kurulmasını sağlama,
 Beden dili ve şekilli anlatımlarla iletişimde ek tekniklerin kullanılması,
 Tercüman eşliğinde iletişimin sürdürülmesi,
 Aile üyelerinin kamu kurumlarınca oluşturulan “Türkçe Okuma-Yazma
Programı” etkinliğine ulaşabilme ve faydalanabilme imkânlarını sağlama.
Tanı 7: Yaşanılan zorunlu göçe ve yaşam alanının değişimine bağlı “Aile
içi süreçlerin devamlılığında bozulma”
Amaç: Aile üyelerinin birbirlerini karşılıklı olarak destekleyen
fonksiyonel bir sistemin sürdürülmesi ve aile üyelerinin diğer yakınlarıyla
iletişim kurabilmelerini sağlama (7).
Girişimler:
 Ailenin durumunu değerlendirme ve kendilerinin de durumu
değerlendirmelerine yardımcı olma (zorunlu göçe maruz kalmış, savaş sonrası
parçalanmış aile, travma, yakınların kaybı vb.)
 Duygularını ifade edebilmeleri için cesaretlendirme,
 Sosyalleşmeyi sağlayıcı ortam ve fırsatlar oluşturma.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Genelde göç olgusunun meydana getirdiği sorunların aşılmasına yönelik
çözümler bulmak bunun yanında da özelde büyük önem verdiğimiz insan
sağlığı ve psikolojik süreçlerinde sağlık hizmetlerini irdelemek ve bir bütünlük
sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında olmalıdır. Bu bağlamda sağlık
hizmetlerinin temel üyesi olan pediatri hemşiresi, bakım verdiği bireyler veya
gruplar için fiziksel ve psikososyal olarak güvenli bir çevre sağlar. Yanı sıra
sosyal adalet savunuculuğu rolüyle de yoksulluk, bağımlılık ve göç gibi
toplumsal sorunlara çözüm bulmaya çalışır(10). Bu olguda, ailenin sosyal
hizmetler müdürlüğüne bildirimi yapılarak, kaymakamlığın ilgili biriminden
yardım alması sağlanmıştır. Dil sorunu, aynı dili konuşan hemşirelik bölümü
uygulama öğrencisinin tercümanlığı ile çözülmeye çalışılmıştır.
Birinci basamak temel sağlık kurumundan tıbbi tedavi ve bakım alması
için girişimler yapılmıştır. Profesyonel bakımda, pediatri hemşiresi tüm
rollerini aktif olarak yaşama geçirebilecek donanımdadır. Bu donanım,
çocuğun, ailenin ve toplumun olağan/ olağanüstü (özel) koşullarda yaşam
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varlığını sürdürmesinde
sağlamaktadır.

ve

sağlığın

korunmasında

önemli

bir

katkı

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hızla artan göçün
yönetilmesinde, özellikle bebek-çocuk ve annelerin sağlıklı yaşam
davranışlarının güçlendirilmesinde yeni bir yaklaşım ve model olarak
düşündüğümüz "göç(men) hemşireliği" veya buna benzer bir kadroyu ihdas
etmenin yararlı olacağı düşünülmektedir. Kadro çerçevesinde hizmeti ifade
eden bir kamu görevlisinin yaşama geçirilerek, profesyonel bakımın
yaygınlaştırılması sağlanabilir olabileceği düşünülmekte ve bu yönde bir
uygulama ile soruların nispeten azaltılabileceğinin gerekliliğine de
inanılmaktadır.
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TERÖRÜN PSİKOLOJİK MEKANİZMALALARI
Kerem DOKSAT
ÖZET
Dünyada ve özellikle ülkemiz içinde ve çevresindeki coğrafyada kan ve
vahşet kokan insanlık dışı sorun yaşamaktadır. Bu makalede öncelikle terör
kavramı ve türevlerini ele alacağız. Terör sözcüğü ile bağlantılı olan korku,
dehşet, baskı ve yıldırma gibi kavramları dinsel ve dilsel açılardan psikolojik
boyutuyla ele alacağız. Çeşitli organize olmuş gruplar ve hükümetlerin politik
tutumlarının etkisi ve sonuçları da ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Terör grupları, Terörizm, Korku, Şiddet, Dehşet,
Psikolojik Algı

PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF TERROR
ABSTRACT
There is an inhuman and barbarous problem that smells blood and ferocity in
the World and especially in our homeland as well as in its nearby geography. In this
article, we will firstly deal with the concept of terror and its derivatives. We will deal
with those concepts like fear, horror, dread, oppression, suppression and intimidation
with religious and linguistic points of view and with their psychological dimension.
We will also reveal the impact and results of political attitudes of various organized
groups and governments.
Keywords: Groups of Terror, Terrorism, Fear, Horror, Terror, Violence,
Dread, Psychological Perception

GİRİŞ
Dünya ve özellikle de ülkemizin bulunduğu coğrafyada yani daha da acısı
gerek Türkiye’de, gerekse bütün dünyada kan ve vahşet kokan ve baş belâsı
olan bu insanlık dışı sorunu yaşamaktayız. Türkçeye, Fransızca “terreur”
kelimesinden geçmiş olan terör kelimesi Latince kökenlidir (Latince terror).
Latince “terror” kelimesi de “terreo” fiilinden türemiştir. “Terreo” fiilinin
anlamı da “korkutuyorumdur”. Buradan türeyen terror ise “büyük korku, dehşet,
dehşet veya korku nesnesi” gibi anlamlara gelir. Terörizm denince, siyasal,
dinsel ve/veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, resmî, yerel ve
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genel yönetimlere yönelik her türlü baskıyı, yıldırmayı ve her türlü şiddeti
içeren yolun kullanımını ifade eden bir süreci anlıyoruz. Hükümetlere veya
kuruluşlara göre değişmekle birlikte, terör uygulayan organize olmuş çeşitli
gruplara terör örgütü; terör uygulayan şahıslara ise terörist denilmektedir. Bu
çalışmamızda psikolojik olguları açısından güncel örnekleri de incelenecektir.
Günümüzde bu kanlı ve yıkıcı eylemlere yönelik olarak Küresel
Terörizmden de bahsedilmektedir. Bu ifade hâlâ oldukça tartışmalı bir kavram
olup ve üzerinde akademik veya uluslararası fikir birliği yoktur. Gücünü ve
yetkilerini kötüye kullanan devletler de devlet terörizmi kapsamında, savaş
suçları veya insan hakları ihlalleri nedeniyle bu kavramla yargılanabilmektedir.
Birçok akademisyen çeşitli hükümetlerin eylemlerinin de “terörizm” olarak
damgalanabileceğini belirtmiştir. Fransızca Petit Robert sözlüğünde “bir
toplumda bir grubun halkın direnişini kırmak için yarattığı ortak korku” olarak
tanımlanır. Oxford İngilizce Sözlük’te “genellikle siyasal nedenlerle, halkın
gözünü korkutmak ve halkı yıldırmak için dehşet öğesini kullanmak” olarak
tanımlanır. Literatürde terör sözcüğü bazen şiddet veya siyasal şiddet
kavramlarıyla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de yıllarca teröre
karşılık olarak anarşi kelimesi kullanılmış, son yıllarda bu kelime terk edilerek
“terör” kullanılmaya başlanmıştır. “Anarşi” kelimesi Yunanca kökenlidir.
Yunanca sözcük “başsız, yöneticisiz” anlamına gelir.
Anarşi kelimesi Oxford İngilizce Sözlükte “otorite mahrumiyetinden
veya otoritenin ve diğer yönetim mekanizmalarının tanınmamasından doğan
düzensizlik durumu” olarak tanımlanmıştır. Arapça kökenli tedhiş kelimesi de
zaman zaman terör anlamında kullanılır. Bu terim “korku salma, yıldırma”
anlamlarına gelir. Terörizm, “Disasters: Terrorism” adlı kitabında, “What is
Terrorism” başlığı altında Ann Weil tarafından da şu şekilde tanımlanmıştır:
“Terörizm; rastgele seçilmiş ya da sembolik değeri olan kurbanların, şiddetin
aracı olarak seçildikleri bir savaş yöntemidir.
Bu araç olarak kullanılan mağdurların mağdur durumuna getirilmeleri,
mensup oldukları grup veya sınıf içerisindeki yerlerine bağlıdır.
Böylece, söz konusu grup ya da sınıfa mensup olan diğer bireyler de,
kronik bir terör korkusunun içine itilmiş olurlar”.
TARİHÇE
Terör kelimesinin tanımına ilk defa Fransız İnkılabı yeni bir boyut
kazandırır. Fransız İnkılabının ilk yıllarında Fransa’da yürütme yetkisine sahip
olan kongre, ülkenin dış güçler tarafından işgal edilmesine karşı duydukları
endişeden dolayı ve içteki sivil huzursuzluğun inkılaba zarar verebileceğini
düşündükleri için olağanüstü tedbirler alma gereği görürler. Bu amaçla kamu
güvenliğinden sorumlu komiteyi (Comité de salut public) neredeyse
diktatörlüğe varan yetkilerle donatırlar.
5 Eylül 1793 günü toplanan kongre
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bir bildiri ile inkılap karşıtlarına karşı Terörü (la Terreur) açıklar: “Komplo
kuran bütün kişileri dehşete düşürmenin zamanı geldi. Kanun adamları, Terörü
başlatın”. Kamu güvenliğinden sorumlu komitenin başındaki Maximilien
Robespierre Terörün ateşli bir savunucusu olacaktır ve görevlendirilmesinden
bir yıl sonra, 28 Temmuz 1794 günü despotluk suçundan idam edilene kadar
binlerce kişinin infazına öncülük edecektir. Terör, yargısız karar verilen
idamlara kadar giden uygulama şekli ve halk üzerinde bıraktığı korku ile tarihe
devlet eliyle gerçekleştirilmiş bir terör örneği olarak geçer.
ULUSLARARASI TERÖRİZM
Terörün sınır aşan bir hâl alması hâlinde “uluslararası terörizm” ile
karşı karşıya kalınır. Ancak son dönemde “uluslararası terörizm” kavramı daha
çok birden fazla ülkeyi hedef alan veya birden fazla ülkede aynı anda birbirine
yakın eylemlerde bulunan terörizmi anlatmak için kullanılmaktadır.
TERÖRÜN FİNANSAL KAYNAKLARI
Terörizm ihtiyaç duyduğu maddi kaynaklara daha çok yasa dışı
faaliyetleri ve dış yardımlar ile ulaşır. Bu gelir kaynakları şu şekilde
özetlenebilir: Dış yardımlar, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, büyük çaplı
soygunlar, toplanan haraçlar, zorla toplanan bağışlar, gönüllü olarak verilen
bağışlar, diğer her türlü kaçakçılık, diğer gönüllü katkılar, terör örgütü listeleri.
Bazı ülkeler terör örgütü olarak tanımladığı kuruluşların listesini yayınlar. Bu
listeler bazı ülkelerde yıllık yenilenirken, bu süre daha uzun veya kısa olabilir.
En çok bilinen listeler Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Birleşik
Krallık savunma bakanlıkları tarafından yayınlanmış olanlarıdır. Bununla
birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, belli zaman aralıklarıyla belirli
kişi ve örgütlerin bir listesini hazırlamaktadır ve liste tasarısının ülke
meclislerine gelmesiyle bu liste kabul edilir. Belli aralıklarla bu listelerdeki
isimler değiştirilebilir veya güncellenebilir.
MEDYA VE TERÖRİZM
Terörizmin medya olmadan yaşayamayacağı yaygın bir kanaattir.
Terörizm modern dönemin bir olgusu olması da daha çok bu durum ile
ilişkilendirilir. Terör örgütleri medya sayesinde dehşet yayarlar ve propaganda
yaparlar. Terörizm konusunda akademik ilgi oldukça sınırlıdır. Konunun
popüler oluşuna rağmen bu konu ile ilgilenmenin maliyeti oldukça yüksek
olmuştur. Terör örgütleri akademisyenleri tehdit ederken, bu konu ile ilgilenen
kişiler toplumun ve yasaların yoğun baskısını da üzerlerinde hissetmişlerdir.
Ağırlıklı olarak, örgütlü biçimde, zor ve şiddet gibi araçlara başvurarak
kaygı yaratıp bir takım istekleri kabul ettirmek için gerçekleştirilen bir eylem
olarak tanımlanabilecek olan terör eylemlerinin en önemli amacı toplumsal
yapıyı aşındırmaktır. Fiziksel, sosyal ve siyasi koşullara göre şekli, amacı,
yöntemleri ve etkileri değişse de terörün insan hayatına olan etkisi çoğunlukla
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travmatik olmaktadır. Teröre doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalan
bireylerin ve toplumların günlük hayatlarında, düşünce sistemlerinde, geleceğe
ilişkin beklenti ve umutlarında kalıcı hasarlar oluşabilmektedir.
Hem bireyler hem de toplum zaman zaman doğrudan ama çoğunlukla
kitle iletişim araçları ile dolaylı olarak terör ile tanışmaktadır. Bu çalışmada
öncelikli olarak, tanımı konusunda söz birliğine varılamamış olan terör
kavramının ne olduğu ve nasıl anlaşılabileceğine ilişkin tartışmalara yer
verilmiştir. Devamında ise bireylerin terör eylemlerine doğrudan veya dolaylı
olarak maruz kaldıkları durumlarda geliştirdikleri savunma mekanizmaları, stres
bozuklukları ve müdahale yolları incelenmiştir. Bu bağlamda yaygın olan iki
modelin yöntemleri ile ilgili temel kavram ve gerekçeler incelenmiştir ve bu
modellerin uygulamalarına ilişkin örneklere yer verilmiştir. Terör yüzyıllardır
toplumların ve sistemlerin sorun olarak tanımladığı bir olgu olarak varlığını
sürdürmektedir. Ülkemizde de terör gündemden hiç inmeyen, herkesin hayatını
bir yönüyle etkileyen bir olgu olarak yıllardır varlığını sürdürmektedir.
Bu çalışmanın amacı öncelikle terör olgusunun tanımı ve nedenleri ile
teröre yol açan sebepler üzerine yapılan çalışmaları bütünleştirmek, sonrasında
terör eylemlerinin toplumlarda ve bireylerde yarattığı psikososyal etkilerin, bu
eylemlerin medyada yer alışının terörün fiziksel sınırlarının genişlemesindeki
rolünün altını çizmektir. Son olarak ise, müdahale yöntemlerinden kısaca
bahsedilecek ve dünyada geliştirilen ve kullanılan bazı farklı müdahale
modelleri karşılaştırılacaktır. Terörizmin Tanımı ve Nedenleri Terörizmin ne
olduğu, ne anlama geldiği ve sonuçlarının neler olabileceğini anlamak için
yapılmak istenen çalışmaların önünde engeller bulunmaktadır. Poland (1988)
ortak bir tanıma ulaşılamamış olmasının, terörizm ile ilgili çalışmaların en
şaşırtıcı ve karamsar yönüne değinmiştir. Son dönemlerde bu geniş
tanımlamaya, terörün “siyasi bir amaç için” yapılıyor olması da eklenmiştir
(Bkz.Yılmaz, 1989).
Püsküllüoğlu (1999) terörü, örgütlü bir biçimde, birilerine -genellikle de
iktidarlara- karşı zor, şiddet gibi araçlara başvurarak kaygı yaratıp birtakım
istekleri kabul ettirmek veya bazı kimseleri cezalandırmak için gerçekleştirilen
bir eylem biçimi olarak tanımlamaktadır. Crenshaw (1992) ise terörizmi, politik
şiddetin geniş kitleleri etkilemek amacıyla daha küçük kurbanlara yönelik
birden yapılan saldırılar olarak kendini gösteren belirli bir yapısı olarak
tanımlamaktadır. Sözlük tanımları birbirine benzese de, ülkelerin siyasi
duyarlılıkları ve uluslararası politikaları terörün yasal tanımlarında önemli
farklılıklar yaratmaktadır. Terör, terörizm, terörist ve terör örgütü gibi
kavramlar hakkındaki tanımlar, bakış açılarına göre farklılaşmaktadır (Bkz.
Coaffee, 2006; Dedeoğlu, 2003).
Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu’nda, “cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme
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veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa’da belirtilen Cumhuriyetin
niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek” ifadesi
yer almaktadır (TC Anayasası 2008). Amerika Birleşik Devletleri Yasası’nda,
ise “alt ulusal gruplarca veya gizli ajanlar tarafından” ifadesine rastlanmaktadır
(U.S. Code Selection 2005). Fransa’nın Terörle Mücadele Kanunu ise terörü,
“baskı veya tehdit yoluyla mevcut kamu düzeninin ciddi olarak bozulması
amacıyla bireysel veya toplu olarak bulunulan herhangi bir faaliyet” şeklinde
tanımlamaktadır (Kaya 2006).
Bu durum, ülkelerin tehdit idraklerindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır.
Dedeoğlu (2003) “terör kavramının resmî tanımları” konusunda yaptığı
çalışmada, uluslararası düzeyde ortak ve net bir terör tanımında uzlaşmaya
varılamadığını, çünkü yapılan hukukî tanımların, tanımlayan ülkeler açısından
hukuken bağlayıcı olduğunu ve her ülkenin farklı tehdit idraklerinin söz konusu
olduğunu belirtmektedir. Uluslararası sözleşmelerin, NATO’nun ve Birleşmiş
Milletlerin net bir terörizm tanımının olmadığını ifade eden Dedeoğlu (2003),
bu nedenle kimlerin veya hangi grupların terörist kabul edileceği konusunda
uyuşmazlıklar olduğunu vurgulamaktadır.
Bir başka deyişle, bir tarafın bakışına göre “vatan haini” veya “terörist”
olarak kabul edilen kişi veya gruplar; diğer tarafa göre “millî kurtuluş üyesi”
veya “özgürlük savaşçısı” olarak kabul edilebilmektedir (Bkz. Coaffee, 2006;
Ganor, 2002). Bu yasal sorunların aşılması için araştırmacılar ortak bir tanım
oluşturmaya çalışmaktadırlar. Araştırmacılar, akademik çevreler tarafından
yapılması gereken, yasal süreçler içerisinde yerini alabilecek, aksi ispatlanana
kadar geçerli olacak bir tanımın meşru otorite tarafından “terörist” olarak
nitelendirilecek olan bir kimsenin diğer herkes tarafından da “terörist” olarak
algılanmasını sağlayacak ve konuya nesnellik getirecek nitelikte olması
gerektiğine işaret etmektedir (Bkz. Dedeoğlu, 2003; Schbley, 2003).
Bununla birlikte, farklı araştırmacılar ve teorisyenler bu tanım için farklı
ölçütler önermektedirler. Garrison’a (2003, 2004) göre, bir eylemin terör olarak
değerlendirilmesindeki en önemli ölçüt, “teröristin amacı” değil, amacına
ulaşmaya yönelik seçtiği yol ve uyguladığı taktiklerdir. Gibbs de (1989),
terörizmin doğru tanımlanması için, kavramın şiddet, kontrol gibi farklı
özelliklerini kapsayan kuramsal bir yapıya ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır.
Terörizmi, “bir ideoloji etrafında örgütlenen birden fazla kişinin siyasal
amaçlarını gerçekleştirebilmek için yürüttüğü kuralsız şiddet hareketleri” olarak
tanımlayan Aklan (2002), bir eylemin terör eylemi olarak kabul edilebilmesi
için, “ideoloji, örgüt ve eylem” unsurlarının bir araya gelmesi gerektiğine dikkat
çekmektedir. Tanımlar faklı noktaları ön plana alsalar da, terörizmin genel
olarak şiddet veya şiddet tehdidi yolu ile toplumsal ve politik dokuyu
değiştirerek politik amaçlarına ulaşmayı amaçlayan bir yapı olduğu konusunda
ortaklaşmaktadır (Bkz. Bandura, 1990; Hoffman, 1999; Lomasky, 1991).
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TERÖRE YOL AÇAN NEDENLER
Araştırmalar, sadece “terörün ne olduğu” sorusu üzerinde değil, aynı
zamanda, “teröre yol açan nedenler” üzerinde de yoğunlaşmaktadır. Teröre yol
açan nedenleri sorgulayan araştırmalar, farklı terör olaylarının arkasında farklı
nedenlerin olduğunu göstermektedir. Farklı çalışma alanlarında araştırmalar
yapan bilim adamları, bir yandan ekonomik şartlar, etnik ilişkiler, hükümetlerin
politikaları ve dini güdülerin terörist hareketlerin ortaya çıkışındaki etkisini
incelerken, diğer yandan da kişilik ve demografik özellikler gibi bireysel
özelliklerin kişilerin terörist eylemlere katılma kararı vermelerine etkisini
incelemişlerdir (Bkz. Laquer 1999, Crenshaw 1990).
Bunların arkasındaki psikolojik etmenler anlaşılmadan terörizmin ne
olduğunun anlaşılamayacağını vurgulamıştır. Çünkü terörizmin ne olduğunu
anlayabilmek için öncelikle teröristin amacını ve etkilediği kitlenin tepkilerini
de analiz etmek gerekir. Silke’nin çalışması (2011) terörizm ile ilgili
çalışmaların sadece yüzde 6’sının psikolog ve psikiyatrlaa ait olduğunu
göstermiştir. Psikolojinin terörizm alanındaki çalışmaları, 1960 sonrasında daha
çok “insanlar neden terörist oluyorlar? Teröristlerin güdülenme kaynakları
nelerdir?” gibi sorularla başlamıştır (Bkz. Wardlaw, 1989). Bu çalışmalar,
evrimsel ve psiko-sosyo-biyolojik yaklaşım gibi biyoloji temelli teorilerle
başlamış, bireysel psikoloji ve davranış üzerinde yoğunlaşan davranışçı
yaklaşım ve psikodinamik yaklaşım gibi çalışmalar tarafından takip edilmiştir.
Evrimsel yaklaşıma göre terör örgütleri, kendi kaynaklarını, politik
ve/veya
ekonomik açıdan artırmak amacıyla terör eylemlerine
başvurmaktadırlar. Ancak, bu yaklaşım, terörist eylemleri planlayanların, bu
eylemleri finanse edenlerin ve/veya gerçekleştirenlerin neden şiddete
başvurduklarını açıklamakta yetersiz kaldığı için eleştirilmektedir
(Bkz.Locicero ve Sinclair 2008). Psikodinamik yaklaşım ise, terörist eylemleri
gerçekleştiren bireylerin güdülenmelerinin sadece belirli bir hedefi
cezalandırmaya yönelik olmadığını vurgulamaktadır (Bkz. Locicero ve Sinclair
2008).
Lanning (2002), yaptığı çalışmada, evrimsel, psikodinamik, karar alma ve
kişilik gelişimi yaklaşımları çerçevesinde teröre yol açan nedenlerin neler
olabileceğine değinmektedir. Ona göre, psikodinamik yaklaşım terörün
arkasında yatan psikolojik etmenleri açıklarken teröristlerin, terörist
olmayanlardan ne kadar farklı olduğundan çok, terörist olmayanlara ne kadar
benzediği üzerinde durmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmaların çoğu bu
görüşü desteklemektedir. Pek çok ülkede ve politik oluşumda, teröristler,
psikopatolojik rahatsızlıklara sahip Antisosyal Kişilikler ve hatta Psikotik
Bozukluk sergileyen bireyler olarak ifade edilmektedir (Bkz. Ruby 2002).
Ancak, teröristlerin psikolojik özelliklerini değerlendirmek ve
karşılaştırmak amacıyla yapılan nicel ve nitel çalışmalarda teröristler ile diğer
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gruplar arasında belirgin farklılıklar bulunamamıştır (Bkz. Atran 2003;
Crenshaw 2000; Silke 2003; Victoroff 2005). Posty ve Denny de (1990)
yaptıkları çalışmada, teröristlerin çoğunda sanıldığının aksine psikopatoloji
görülmediğini vurgulamaktadırlar. Karar alma yaklaşımı, sivil haklar ve sivil
özgürlükler arasında oluşan gerilime dikkat çekerken; kişilik gelişimi yaklaşımı,
terörizmin nedeni olarak dünya görüşlerinin çatışmasından çok, benlik
görüşlerinin çatışmasını göstermektedir (Bkz.Volkan 2005).
Son dönemde ise grup dinamiği (group dynamics) yaklaşımı, özgeci
(altuistik)/rasyonel
(altruistic/rational)
yaklaşım
ve
baskıcı/sessiz
(oppression/silencing) yaklaşım gibi sosyal ve toplumsal temelli yaklaşımlar
teröre sebep olan etkenlerin araştırılmasında temel alınmaktadır (Bkz. Locicero
ve Sinclair 2008). Kişiler, farklı toplumsal yapılardan gelen, farklı ideolojik,
toplumsal ve dinsel görüşler taşıyan ve birbirinden çok farklı eylem yöntemleri
ve yapılanmaları seçen grupların üyesi olmaktadırlar. Bu kişilerin neden terörü
bir eylem biçimi olarak seçtiklerini anlamak için var oldukları sosyal ve
toplumsal temelleri araştırmak gerektiği vurgulanmaktadır (Bkz. Post ve Denny
2002; Schmidt ve Jongman 1988; Stuckless Goranson 1992).
Aynı yaklaşımlar, terörist olmanın bir süreç içinde gerçekleştiğini
vurgulamaktadırlar. Bu süreç, genellikle aniden ve hızlı gerçekleşen bir durum
olmaktan çok, toplumsal dinamiklerin içinde olduğu pek çok faktörün etkisiyle
ve zamanla olgunlaşmaktadır. Bu faktörler arasında biyolojik faktörler, sosyal
kimlik ve yabancılaşma, intikam psikolojisi, statü ve toplumsal ödüller, mecburi
katılımlar ve elverişli toplumsal durum sayılmaktadır (Bkz. Post ve Denny
2002; Schmidt ve Jongman 1988; Stuckless ve Goranson 1992).
MİLLET OLMAK NE DEMEKTİR?
Ünlü Rus Fizyolog Ivan Pavlov, üzerinde deney yaptığı köpeklere et
verirken zil çalınca ve bunu pek çok kez tekrarlayınca, hayvanda bir şartlı
refleks ortaya çıktığını ve zil sesini duyunca, tabiatında uyaran olan et yokken
bile salyalarının aktığını gördü. Eğer sürekli olarak zil çalıp, et göstermezseniz,
bu şartlı refleks söner ve pekiştirilmediği takdirde, hayvan tepki vermez olur.
Eğer arada et gösterilirse, bu refleks yeniden canlanır. Yoksa söner. Bir gün
Pavlov’un enstitüsünü sel basar ve pek çok köpek telef olur. Sağ kalanları
toplayan Pavlov, bütün şartlı reflekslerin silindiğini görür. Yani zil sesine tepki
vermez hâkle gelmiştir hayvanlar. Bu dâhi, hemen şu sonuca varır: Ağır
psikolojik, sosyal veya tabii travmalar şartlı refleksleri ortadan kaldırmaktadır.
Evrimsel ve klasik psikoloji açısından insanlarla köpekler arasında bir fark
yoktur. Millî bayramlar, sabah “adımız andımızdır” denmesi gibi ritüeller millî
refleksleri pekiştirir. Hâlbuki son 20 senedir Türklük ve onun temel taşları
berhava edilmektedir.
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Her tarafta Doğu kökenli etnik kalkışmalar var, Buna Suriyeliler de
eklenirse hiç şaşırmamak lâzım. Pek çok bilim adamı ve akademisyen hapse
atılıyor, “sözüm ona örgüt kasası olan” suçsuz insanlar kahırdan bakımsızlıktan
ve kanser olup vefat ediyor. Yani şartlı reflekslerimiz her geçen gün kırılıyor.
Mesela biz Ermenileri katlettik mi? Hayır! En zor zamanlarda bizi arkadan
vurdular ve soykırım yapabilecek güçteyken, göç ettirip hayatlarını kurtardık.
Bu, Türk Milletinin alicenaplığıdır. Hasan Tahsin unutturuluyor. Misak-ı millî
berhava ediliyor ve Türkiye, Atatürk ve arkadaşlarının büyük zorluklarla
kurduğu laik, demokratik, çağdaş hukuk milleti olmaktan çıkarılıp, bir din
devleti hâline getirilmeye çalışılıyor. Son Fethullah
Gülen olayı da bir travmadır. Said-i Nursî’nin talebesi olan bu kişi
“paralel bir devlet” kurabilmiştir.
Tamam, bu yapılanmayı bastırmak
için olağanüstü hâl ilan edilmişti ama
TBMM’deki hiçbir parti bu konuyu
tam olarak aşacak güçte değil; iktidar
partisi ise Atatürk ve arkadaşlarının
yaptığı her şeyin aksini icra ediyor.
Bütün Atatürkçü kadrolar tasfiye
ediliyor ve dinî nikâh serbest
bırakıldı.
Bunları aşmış, Tarım
İnkılâbını yapmış, gelişmiş Batı
ülkelerinde bu çok tabiidir ama Türkiye için bir felâket olur. Ne diyordu
Mehmet Âkif: “Şu Boğaz harbi nedir, var mı bu dünyada bir eşi? En kesif
ordular yükleniyor dördü beşi tepeden geçmek için Marmara’ya, kaç
donanmayla sarılmış ufacık bir karaya… Peki, ne oldu? Azıcık millî duyguya
sahip olan hemen herkes ya tehdit altında, ya da sindirilmekte! Yarın Müta
Nikâhı da getirilirse ne olacak? Birkaç tanesi hâriç bütün medya organları ve
televizyonlar demokrasi teamüllerine aykırı olarak dördüncü kuvvet olarak
uyarıcı ve yol gösterici kamuyu aydınlatıcı bir görev yapması gerekirken ne
yazık ki İktidar Partisi’nin emrinde olduğu müşahede edilmektedir.
Diğer bir çarpıcı örnek ise bir internet adresindeki bilgi verileri açısından
oldukça düşündürücüdür. Çünkü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü
Atilla Toros’un belirtiğine göre Türkiye’de resmen 2 milyon 255 bin 299 kayıtlı
Suriyeli bulunduğunu ve bunların 279 bin 574’ünün kamplarda kaldığını
belirtirken, BM verilerine göre, Avrupa ülkelerinde 813 bin 599 Suriyeli
olduğunu kaydedilmektedir. Oysa kamuoyunda bu algı dört milyonun üzerinde
olduğu neredeyse her ilimize dağıldıkları ifade edilmektedir. Atilla Toros’un
açıklamalarına göre en fazla Suriyelinin Şanlıurfa, Hatay, İstanbul ve
Gaziantep’te olduğuna işaret edilmektedir. Böylece TBMM İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Mülteci Hakları Alt Komisyonu,
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplanarak bu toplantıda
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Toros’un, Genel Müdürlüğün
faaliyetleri ve Türkiye’deki mültecilerle ilgili daha yumuşak ve ürkütücü
olmayan bir bilgi verdiği de anlaşılmaktadır.
2011 KRİZİNDEN
SAYIYI AŞTI

SONRA,

CUMHURİYET

TARİHİNDEKİ

Atilla Toros, 1923-1997 yılları arasında 1,6 milyondan fazla kişinin
Türkiye’ye göç ettiğini bildirerek, 2011 krizinden sonra Cumhuriyet tarihindeki
sayıdan daha fazla sayıyla karşılaştıklarını belirtti. Türkiye’nin artan ekonomik
gücünün, ülkeye yönelik göç hareketlerinin çekim unsuru olduğunu dile getiren
Toros, Türkiye’nin, geçiş ülkesi konumunun yanı sıra hedef ülke konumuna da
geldiğini söyledi. Toros, bulundukları coğrafyada kapılarını açan, ihtiyaç
duyanları koruma altına alan, dünya kamuoyu tarafından saygı duyulan bin
yıllık köklü bir merhamete sahip olduklarını ifade etti. 2013’te 750 bin Suriyeli
olacak! Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun, 4 Nisan 2013’te
yürürlüğe girdiğini anımsatan Toros, tasarı TBMM’ye sevk edildiğinde
Türkiye’de 750 bin Suriyeli bulunduğunu kaydetti. Toros, 2005’te 20 milyon
civarında yabancı Türkiye’ye girerken, geçen yıl sonu itibariyle bu sayının 35
milyonu bulduğunun altını çizdi. Yıllar itibariyle artış trendi yaşandığını, gelen
yabancıların çoğunun turist olduğunun altını çizen Toros, düzenlenen ikamet
sayısının yaklaşık 380 bin olduğunu bildirdi.
YAKALANAN YASA DIŞI GÖÇMEN SAYISINDA ARTIŞ
Avrupa’ya yasa dışı göç güzergâhlarından birinin de Türkiye üzerinden
geçtiğine işaret eden Toros, Türkiye’nin bu anlamda kritik bir bölgede
bulunduğunu aktardı. Toros, Türkiye’nin, doğal köprü konumunda olması ve
bölgedeki siyasi, ekonomik istikrarsızlık nedeniyle yasa dışı göçe maruz
kaldığını vurguladı. Toros, sözlerini şöyle sürdürdü: “Düzensiz göçe kaynak
ülkelere baktığımızda her ülkeden, özellikle Afganistan, Irak, Myanmar başta
olmak üzere birçok ülkeden yasa dışı göçmen ülkemize giriş yapmaya, çıkmaya
çalışırken yakalanıyor. Yıllık 50 bin civarındaki yakalama sayısı, geçen yılsonu
itibariyle 146 bini bulduğunu söyleniliriz. 2014’de 58 bin olan sayı, 2015 sonu
itibariyle 146 bin oldu. Sadece Sahil Güvenliğin yakaladığı düzensiz, yasadışı
göçmen sayısı 91 bin 611 kişi. Sahil Güvenlik Komutanlığı rakamlarına göre,
hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 279 kişi. 2014’te bin 460 olan
yakalanan, adli işlemleri devam eden göçmen kaçakçı sayısı, 2015’te 3 bin 614
oldu”. Akdeniz’in, bir mezarlığa dönüştüğünü dile getiren Toros, son 5-6 yılda
20- 25 bin düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini söyledi. Toros, uluslararası
kuruluşların raporlarına göre Akdeniz havzasında 2014’te 3 bin 279, 2015’te 3
bin 771 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini belirtti.
Toros, düzensiz göç veri tabanı oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.
İlticanın bir hak olduğunu kaydeden Toros, zulümden kaçan mazlumlar
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açısından Türkiye’nin bir vaha olduğunu anlattı. Toros, Türk milletinin,
zulümden kaçan herkesi bağrında barındırdığını dile getirerek, Türkiye’de
Suriyelilerin dışında 140 bin iltica talebinde bulunan, işlemleri devam eden kişi
bulunduğunu vurguladı. Toros, 2012, 2013, 2014 yıllarında 30 binler civarında
seyreden ilticacı sayısının da 2015 yılında 62 bine yükseldiğini bildirmiştir.
TÜRKİYE'DEKİ KAYITLI SURİYELİ SAYISI
Genel Müdür Toros, Türkiye’de 2 milyon 255 bin 299 kayıtlı Suriyeli
bulunduğunu, bunların 279 bin 574’ünün kamplarda kaldığını, BM verilerine
göre, Avrupa ülkelerinde 813 bin 599 Suriyeli olduğunu belirtti. Toros, en fazla
Suriyelinin Şanlıurfa, Hatay, İstanbul ve Gaziantep’te olduğuna işaret etti.
Uyum strateji belgesi hazırlamak için çalıştıklarını anlatan Toros, 3 aylık, 6
aylık ve 2 yıllık şeklinde paket programlar oluşturacaklarını ifade etti. Yabancı
İletişim Merkezi kurulduğunu anımsatan Toros, çağrılara Arapça cevap veren
personellerinin de bulunduğunu söyledi. Toros, bu merkez sayesinde 2 bin 595
düzensiz göçmenin, 157 numaralı telefonu arayabildikleri için hayatlarının
kurtarıldığını bildirdi. Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, bulundukları
bölgede yönetilebilir bir göç sistemi kurabilmelerinin, Türkiye’nin çıkarları,
göçmen hakları açısından önemli olduğunu dile getirdi. Alt Komisyon Başkanı
Uslu da, Türkiye’nin, son yıllarda mülteciler açısından transit geçit noktasıyken
hedef ülke haline geldiğini ifade etti.
Türkiye’ye mülteci akımının, son dört yılda değil, bundan önce de
olduğunu kaydeden Uslu, Cumhuriyet kurulduğundan 2010 yılına kadar 2,5
milyon sığınmacının geldiğini belirtti. Uslu, özellikle 2011 sonrası, Türkiye’ye
yoğun şekilde Suriyeli akını olduğuna işaret ederek, bugün yaklaşık 2,5 milyon
Suriyelinin Türkiye’de bulunduğunu anlattı.Uslu, komisyon olarak, bu kişilerin
Türkiye’deki durumlarının ne olduğu, kendilerinin zayıf, kuvvetli yönlerinin
neler olduğunu incelemek istediklerini söyledi. Uslu, yol haritası çıkardıklarını,
öncelikle kamu kuruluşlarını dinleyeceklerini, sığınmacı kamplarını yerinde
ziyaret etmek istediklerini belirterek, "Farklı noktalardaki kampları, geri
gönderme merkezlerini görelim. İzmir, Edirne’de Avrupa’ya geçmek üzere
bekliyorlar, bazen Akdeniz’de boğuluyorlar. Akdeniz dünyanın en büyük
mezarlıklarından biri… Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis kampları dışında da
çok Suriyeli var. Onların dışında Irak, Afgan, Filistinliler var. Onlarla ilgili ne
yapmak gerekir, bunları ele alacağız" diye konuştu. Uslu, mülteci, sığınmacılar
konusunda
Avrupa’nın son 4 yılda kötü sınav verdiğini, mülteci alma konusunda
taahhüt ettiği sayıları yerine getirmediğini, Almanya’da sığınma merkezlerine
789 saldırı yapıldığını, toplumda sığınmacılara karşı yabancı düşmanlığının had
safhada olduğunu anlattı. İsveç’in gelen sığınmacıları kutup dairesinde bir otele
gönderdiğini anımsatan Uslu, “Sığınmacıların umutları denizde kaybolmuş,
bazen de buzda kaybolmuş” dedi.
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http://www.ensonhaber.com/turkiyede-ve-dunyada-kac-kurt-var-2013-0418.html adresinden: İŞTE TARHAN ERDEM'İN O YAZISI
Akil insanların İzmir'deki görüşmeleri sırasında, Kürt nüfusunun ne kadar
olduğunu da söyledim. Sayılar nüfus ve oran olarak karıştırılarak yazıldı. Ben
İzmir'de, 2006 KONDA 'Biz Kimiz Araştırması'ndan aklımda kalanları
söylemiştim. 2006'dan sonra ülkemizin nüfus sayımı değişti ve gelişerek her
yılsonu itibariyle açıklanmaya başlandı.
DÜNYADAKİ KÜRT NÜFUSU

2006'dan sonra da KONDA 2010 yılında bir genel araştırma daha
gerçekleştirmiştir. Ayrıca üç yıldan beri her ay etnik kimlik sorusunu da
kapsayan araştırmalar yapılmaktadır. Bir gazete yazısında, araştırma
sonuçlarına göre etnik grupların sayılarını karşılaştırmalı ve açıklamalı olarak
vermek uygun sayılmasa da çözüm sürecinde bulunduğumuz bu dönemde,
KONDA'nın araştırma bulgularını yayımlamak, birçok çevreye yararlı olacaktır.
Deneklere
2006'dan
beri
etnik
kökenini
öğrenmek
için
araştırmalarımızda, "Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, ama değişik
etnik kökenlerden olabiliriz; siz kendinizi, kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz
veya hissediyorsunuz" sorusunu yöneltiyoruz. Araştırmanın amacı gereği,
seçmen yaşındakilere yöneltilen, bu ve diğer yardımcı soruların cevaplarının
verilerini, (0-17) yaş grubuna genişleterek bazı varsayımlarla bütün nüfusun
etnik grup dağılımını hesaplamaktayız.
Bu hesaplarda, KONDA araştırmaları bulgularını, TÜİK tarafından
yayımlanan, nüfus sayımları ve 2007'den bu yana sayım yerine geçen adrese
dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını kullanmaktayız..Milliyet gazetesinde
yayınlan 2006 araştırmasının sonuç raporu, aşağıdaki tabloda özetlenmektedir
(22.3.2007):
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2010 araştırmasının özet sonucu, aşağıdadır: (Kürt Meselesinde Algı
ve Beklentiler, İletişim Yayınları, 2011, sf. 87)

Bu hesaplamalarda kullanılan nüfus sayıları, 2007’den bu yana yapılan
ADNKS çalışmalarıyla düzelmeye devam etmektedir. 2012 sonu ADNKS
Türkiye nüfusu 75 milyon 630 bin olarak açıklanmıştır. KONDA'ya göre 2013
yılı başlarında nüfusun etnik gruplara dağılımı aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir. Görüldüğü gibi, Türkiye nüfusunun yüzde 17,7'sini bulan Kürt
nüfusu toplam 13 milyon 400 bin olarak hesaplanmıştır. 18 yaş üstündeki Kürt
nüfusu ise 7 milyon 770 bindir; bu da toplam nüfusun yüzde 10,3'üdür.
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TERÖRİZMİN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ VE SONUÇLARI
Teröristin amacını ve hedeflerini nasıl seçtiğini anlamak için öncelikle
terörün psikososyal etkilerini incelemek gerekmektedir. Çünkü terörizm her ne
kadar korku ve şiddet üzerine kurulu olsa da bu şiddet amaçsız ve rastgele
değildir. Toplumsal yapının oluşumunu incelemek, terörün psikososyal
etkilerini anlamak için öncelikli olarak önemlidir. Toplum, birçoğu yaşamları
boyunca asla bir araya gelmeyecek olan binlerce ya da milyonlarca bireyin, aynı
etnik, dinsel, ulusal veya ideolojik gruba ait olmaya dayalı yoğun bir aidiyet
duygusuyla birbirlerine bağlanmasıyla oluşmaktadır (Bkz.Volkan 2005).
Heider (1944) bireylerin kişilerarası ilişkilerini çevreleri hakkında dengeli
bir görüş sahibi olacak şekilde örgütlediklerini vurgulamaktadır. Bu şekilde
yapılandırılmış bir temsil alanının oluşması için bireyin çevresindeki öğeleri
anlamlandırması gerekir ve bu gereklilik atıflar yoluyla sağlanır. Diğer bir
ifadeyle, kişiler, olaylara ilişkin bir neden bularak çevreyi tutarlı ve istikrarlı bir
şekilde idrak edecek açıklamalar yapmaya çalışırlar. Bu çabanın iki temel
sebepten kaynaklandığını ileri sürmektedir. Bu nedenlerden ilki tutarlı ve
dengeli bir dünya görüşüne (Weltanschauung) sahip olabilmek iken, diğeri
çevreleri üzerinde kontrol sahibi olabilmektir (Bkz.Heider, 1944). Dengeli ve
kestirilebilir bir çevrede kendilerini güvende hissederek yaşamak isteyen
bireyler, çoğunlukla, güven duygusuna yönelik bir tehdit söz konusu olana
kadar, sahip oldukları güvenlik duygusunun farkında olmazlar (Bkz. Holloway
ve Fullerton, 1994). İnsan gruplarının kendilerini korumak ve güvende
hissetmek için yarattıkları psikolojik ve fiziksel sınırlar, “tehlikeli olan” ile
“güvenli olanı” ayırıp tehlikeli olanı grubun dışında bırakmak için grubun ortak
kararı sonucunda belirlenir. Çünkü bireyler olumlu bir benlik idrakine sahip
olmak ve kendilerini güvende hissetmek için kendilerini toplumsal bir grup
içinde tanımlarlar ve sosyal kimlik edinirler. Kendilerini eklemledikleri bu
gruplar herhangi bir şekilde tehdit edilirse veya kişiler gruplarına yönelik bir
tehdit idrak ederlerse, olumlu özellikleri kendi gruplarına, olumsuz özellikleri
ise grup dışına yüklerler.
Bu yolla ortak güvenlik duygusu yaratırlar (Tajfel 1982). Güvenlik
duygusunu ortak/paylaşılan düşünce şemaları yoluyla oluşturan ve sürdüren
gruplar toplumsal bir doku meydana getirirler (Bkz. Holloway ve Fullerton,
1994). Terörizmin amacı da, bu toplumsal dokuyu aşındırmaktır (Bkz. KoltkoRivera ve Hancock 2004). Toplumun emniyet, güven ve birlik duygusunu
sarsmaya yönelik psikolojik saldırı olarak da düşünülebilecek terörizm, grup
kimliğini ve güven duygusunu hedef alıp kırmaya çalışır (Bkz. Hamaoka,
Shigemura, Hall, ve Ursano, 2004). Uzun sureli olarak terör ve savaş gibi
politik şiddete maruz kalmış toplumların stres belirtileri göstermede yüksek risk
taşıdığı vurgulanmaktadır (Bkz. Hournai, Armenian ve Zurayk 1986).
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Ayrıca, mağdurların veya ideolojik, dinsel ve politik gündemle uzun
süreli korku, şok, dehşet ve tiksinme yaşayan kişilerin iyi-olma hali ile sağlığını
da büyük ölçüde etkilemektedir (Bkz.Holloway, Norwood, Fullerton, Engel ve
Ursano, 1997).
Terörizm, planlı ve organize bir şiddet içermesi, gizliliği, sadece düşmanı
değil masum sivilleri de bilinçli şekilde hedef alması, şiddeti bir siyasal eylem
ve propaganda aracı olarak kullanması, ideolojik bir amaca yönelmesi gibi
yönleriyle diğer şiddet türlerinden ayrılmaktadır (Demirkent 1980; Smith 2008).
Birbirinden çok farklı ideolojik güdülerle gerçekleştirilen terör eylemlerinin
ortak hedefi, eylemlerin yaratacağı güvensizlik ortamı sonucunda halkın
iktidara yönelik bakış açısını değiştirmek ve muhalif seslerin artmasını
sağlamaktır (Bkz Coaffee 2006). Şiddet, terörist için “amaç” değil “araçtır”.
Aynı şekilde terörist açısından, hedef alınan mağdurlar sadece hedefi
gerçekleştirmek için kullanılan birer araçtır (Bkz. Bandura 1990; Kılıçoğlu ve
Demiray 2004). Terör eyleminde görünürde terörü uygulayan ve teröre maruz
kalan olarak adlandırılabilecek iki taraf olmasına rağmen bir de üçüncü taraf
vardır. Teröre dolaylı veya sembolik yollardan maruz kalanların da (medya
aracılığıyla teröre şahitlik eden kişiler, terör eylemlerinde hedef alınan sembolik
hedeflere kültürel yakınlığı bulunan toplumsal kesimler gibi) terörün tarafları
arasında sayılmasını gerektirmektedir. Medyanın, olayın doğrudan mağdurları
olmayan “üçüncü kişiler” üzerinde önemli etkilere sahip olduğu araştırmacılar
tarafından da belirtilmektedir (Bkz. Salwen, Driscoll ve Garrison 2005).
Terörün Sembolik ve Dolaylı Etkilerinin Yayılmasında Medyanın Rolü
Günümüzde gelişen iletişim teknolojilerinin de etkisiyle terörün dolaylı
ve sembolik etkisi, saldırıların fiziksel etkisinden daha geniş bir alana
ulaşmaktadır. Kitle iletişim araçları gündemi seçmekte, düzenlemekte ve
belirlemiş olduğu gündem üzerine çeşitli yorumlar yaparak, sorunlara çözüm
önerileri sunmaktadır (Korkmaz 1999). Özellikle bireyselleşmiş kültürlerde,
medyanın toplulukçu kültürlerden daha etkili olduğu belirtilmektedir. Bu durum
terörün ve şiddetin, bireyselleşmiş kültürlerde, üçüncü kişiler üzerinde daha
kolay etkili olabildiğini göstermektedir (Cho ve Han 2004). Bizde ise, Batı
bölgeleri hariç, hâlâ ciddi şekilde feodal bir kültür olduğunu gözlemlemek hiç
zor değil. Yapılan çalışmalar, bireyselleşen ve teknolojiyi yaşamında yoğun
olarak kullanan bireylerden oluşan toplumların kitle iletişim araçlarından gelen
mesajları içselleştirmeye daha açık olduklarını göstermektedir.
Bunun farkında olan terörist gruplar kendilerine kaynak toplamak ve
mesajlarını üçüncü kişilere duyurmak amacıyla hem klasik kitle iletişim
araçlarını hem de interneti yoğun olarak kullanmaktadırlar (Rogers 1999).
Terörizmin medya olmadan yaşayamayacağı yaygın bir kanaattir (Bkz. Waters
2002). Bu açıklamalar paralelinde terörizmin, modern dönemin bir olgusu
olması da daha çok bu süreçle ilişkilendirilmektedir (Bkz. Kart 2001). Terör
64

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

örgütleri medya sayesinde etkilerini yaymaktadır ve propaganda
yapmaktadırlar. Her şeyden önce terörizme, televizyon ve radyo yayın ve
haberlerinde ayrılan yer, terörizmi, kişilerin bilinçlerinde büyük ve daimi bir
tehdit haline getirmektedir. Lamasky (1991) terörist eylemlere medyada ve
toplumda verilen önem ve ilginin bu eylemlerin ölçülen etkileri ile
karşılaştırıldığında orantısız olduğunu vurgulamaktadır.
Gene Lomasky (1991) bazı adlî şiddet olaylarında daha büyük hasarlar
ortaya çıkmasına rağmen, bu olayların kitle iletişim araçlarında ve toplumda
terör eylemi kadar yankı bulmadığını vurgulamaktadır. Ayrıca, medya teknik
kapasitesi sayesinde bütün haberleri canlı olarak; görüntü, ses ve ifadelerle
vererek milyonlarca insanı, kendilerini mağdurların yerine koymaya ve onların
yaşadığı dehşeti hissetmeye zorlamaktadır. Bu da saldırganla özdeşleşip onu
benimseme mekanizmasını işleterek, yeni teröristler yaratmaktadır. Medyanın
diğer bir özelliği de, her yeni saldırıdan sonra geçmişte olan terörist eylemleri
bulup, belirsiz analizlerde bulunması ve yeni saldırıyla ilişkilendirerek
yayınlamasıdır (Bkz. Kart, 2001).
Terörist faaliyetler ile bu eylemlerin medyada takip edilmesi ve
yayılmasının olumsuz etkileri üzerine pek çok çalışma yapıldığı görülmektedir.
Bu çalışmalar toplumun önemli bir kısmının, olay kendilerinden çok uzakta olsa
bile özellikle medya kanallarıyla dolaylı olarak travma yaşadıklarını
göstermiştir (Bkz. Milgram, 1986). Özellikle 1993 yılındaki Dünya Ticaret
Merkezi saldırısı ve 1995 Oklahoma şehrindeki bombalı saldırıdan sonra, terör
haberlerinin üçüncü kişiler üzerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
ve Majör Depresyon belirtilerinin görülmesinde etkili olup olmadığı
araştırılmaya başlanmıştır (Bkz. Ofman, Mastria ve Steinberg 1995;
Pferfferbaum, Stuber, Galea ve Fairbrother 2000). Olayların görsel olarak
aktarımı, seyircinin olayı yaşayan kişilerle arasındaki mesafeyi kısaltmasına ve
kendini olayın içinde hissederek buna yönelik tutum ve duygu geliştirmesine
neden olmaktadır (Schleifer 2006). Televizyonda travmatik olayları seyretmek,
hiçbir yakını zarar görmemiş veya öldürülmemiş olsa da, özellikle çocuklarda
Travma Sonrası Stres Bozukluğu belirtilerinin görülmesine sebep
olabilmektedir (Bkz. Burnham 2005). Terörist saldırılarla ilgili medya
raporlarına sıkça maruz kalan ergenlerin de etkili baş etme mekanizmalarını
kullanmalarında azalma görülmüştür (Tatar ve Amram 2007). Bazı
çalışmalarda, terörist saldırı ihtimali ile ilgili paylaşımlarda bulunulabilecek
güvenli ortamların yaratılması ve bununla ilgili dersler konulmasıyla,
öğrencilerin bölgesel ve ulusal düzeydeki bu saldırılara karşı hazırlıklı hale
gelebileceği ve bunların etkileri ile daha kolay baş edebileceği öne
sürülmektedir (Bkz. Farner ve Notoro 2006). Terör görüldüğü gibi medyayı
kullanarak, başka şekilde etkileyemeyeceği toplumsal kesimlerde de korku
yaratmayı başarmaktadır. Terörizmin temel hedefinin, toplumun emniyet, güven
ve birlik duygusunu sarsmak ve bireyler üzerinde korku ve baskı oluşturmak
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olduğu düşünülürse (Bkz. Holloway ve arkadaşları 1997), medya oldukça
kullanışlı bir araç durumuna gelebilmektedir.
TERÖR OLAYINA MARUZ KALMANIN PSİKOLOJİK ETKİLERİ
Terör gibi travmatik bir olaya maruz kalmanın psikolojik etkileri çok
çeşitlidir ve kişilerin teröre karşı geliştirdikleri tepkiler de çeşitli faktörlere bağlı
olarak belirlenmektedir (Bkz. Julian di Giovanni 2004). Teröre doğrudan veya
dolaylı olarak maruz kalan kişilerin tepkileri ilgilenmeme, empati/sempati
kurma veya travma olarak üç temel grupta değerlendirilebilir. Kişi, fiziksel
olarak çok uzakta gerçekleşmiş ve kültürel olarak kendisiyle ilişkilendirmediği
taraflar arasında gerçekleşen eylemlerde ilgilenmeme tavrını benimseyebilir.
Diğer yandan, olay fiziksel olarak kendisine uzak bir yerde gerçekleşse de,
taraflardan biriyle sembolik veya kültürel olarak özdeşleşip-kabullenmesi gibi
durumlarda söz konusu tarafla empati/sempati de kurabilir. Olaya hem kültürel
hem de fiziksel yakınlık olması durumunda ise terör eylemine doğrudan veya
kitle iletişim araçları aracılığıyla maruz kalan kişiler çeşitli ölçülerde travma
geçirebilmektedirler (Quarantelli 1985).
Genetik donanım, toplumsal doku, geçmiş deneyimler ve gelecek
beklentileri gibi faktörlerin yanı sıra, saldırının fiziksel etkisi gibi özellikler ve
olayın diğer özellikleri de kişilerin psikolojik tepkilerini şekillendirmektedir.
Mesela, bombardıman ve gizli bombaların patlamasının neden olduğu zarar ile
bir yerleşim alanına sızma, sivillere saldırma ve rehin alma gibi terörist
eylemler arasında bir ayrımın yapılması önemlidir (Oral ve Özgüner 2001).
Gizli veya uzak mesafedeki saldırılarda zararın önemli bir kısmının olay
sırasında hemen ortaya çıkması, yardım ulaşana kadar olayın çoktan sona
ermesi gibi nedenlerle bu tip eylemler doğal felaketlerle benzerlik gösterirler.
Afet durumlarında olduğu gibi bu tip saldırılarda da yıkıcı güç anonim ve
biçimsiz bir öğe olarak algılanır. Bu teröristlerle doğrudan karşılaşmaktan çok
farklı bir durumdur (Oral ve Özgüner 2001). Teröristle yüzleşme durumlarında
ise ölüm korkusu, belirsizlik, alıkoyma, gaddarlığa ve şiddete maruz kalma gibi
pek çok stres kaynağı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, bu durumlarda sağ kurtulan
mağdurlar, terörü uygulayan tarafa karşı saldırı, kaçma, donakalma gibi geçici
çözümler ve doğrudan baş etme yöntemleri de geliştirilebilmektedir
(Quarantelli 1985).
Her iki saldırı tipinde de olay sonrasında bireylerin büyük çoğunluğu,
yoğun stres ve davranış değişikliği yaşamaktadır.
Ayrıca, bireylerin özellikle tanıdık dünya imgeleri, insan doğası, ölüm ve
kendileri ile ilgili düşüncelerinde farklılaşmalar gözlenmektedir. Mağdurlar,
saldırı sonrası aynı kalamadıkları gibi, “dünyada kendi yerlerini bulma” ve
“dünya ile yeniden bütünleşmek” için de psikolojik dönüşüm geçirmektedirler.
Bu dönüşüm için çoğunlukla kişiye göre değişen bir yas ve iyileşme süreci
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gerekmektedir. Bireylerin önemli bir kısmı, yeni değerler özümseme ve uyum
sağlama yolunu seçerken; bazıları, iyileşme döneminin ardından eski değer ve
düşüncelerine dönebilmektedir (Jordan 2005). Bunun yanı sıra, bireyler
travmatik olaylara anlam yükleyerek, onları anlaşılır, tahmin ve kontrol
edilebilir hale getirmeye çalışmaktadır (Holloway ve Fullerton 1994).
TERÖRİST SALDIRININ İLK ETKİLERİ
Terörist saldırının ilk etkileri olarak, ölüm, yaralanma, yer değiştirme
(göçe zorlanma/ kaçırılma) ve yapısal yıkım gibi etkiler sayılabilir. Ancak,
teröristlerin nihai hedefi, eylemden kurtulanları ve toplumun diğer üyelerini
etkilemektir (Hamaoka ve ark. 2004). Pek çok araştırma, çeşitli düzeylerde
terörist eylemlere maruz kalmanın toplumların psikolojik yapısını önemli
ölçüde bozduğunu ortaya koymaktadır; çünkü bu tür eylemler, bireyleri yoğun
şekilde savunmasızlık, ölüm ve sakatlık gibi durumlar ile karşı karşıya
bırakabilmektedir (Zeidner 2006). Başka bir deyişle, terör, toplumun tüm
bireylerini potansiyel mağdur haline dönüştürmektedir. Bireylerin fiziksel ve
psikolojik bütünlüğünü, mal varlığını ve diğer kendine ait varlıklarını,
tanışıklık/ aşinalık ve kontrol edebilirlik duygusunu, önemli değerlerini,
düşüncelerini, yorumlarını, tutumlarını ve varsayımlarını tehdit etmekte olan
doğrudan ve dolaylı tehditler travmatik bir toplum yaratmaktadır. Afetler
sonucunda ortaya çıkan yaşantılar, kaygı, korku ve endişe idrakinden, hayat
korkusu ve paniğe hatta normalden patolojiğe, anlaşılabilir olandan anlaşılmaza
ve yardımcıdan yıkıcıya geniş bir kapsamda görülebilmektedir (DiGiovanni
2004).
Ayrıca, bu tür eylemlere maruz kalmak kişilerin rutin faaliyetlerinin
durmasına da neden olabilmektedir (Zeidner 2006). Terörist eylemler
sonucunda, kızgınlık, reddetme, odaklanma bozukluğu ve uyku bozukluğu hatta
depresyon gibi sorunlar da görülebilmektedir. Bunlara, uyku bozuklukları,
kendini üzgün hissetme, endişe, kaygı, artan alkol ve sigara tüketimi de
eklenebilir (Nandi, Galea, Ahern ve Vlahov 2005). Hayatta kalanlara ilk
müdahaleyi gerçekleştiren polis memurları, ilk yardım uzmanları, kriz
danışmanları gibi profesyonellerin, şok, inanmama, şaşkınlık, fiziksel acı,
titreme, ağlama, öfke ve suçluluk gibi ilk tepkileri göz önünde bulundurması
gerekmektedir (DiGiovanni 2004). Ayrıca, kişilerin güven ve emniyet
duygusunun yıkılması, kişilerin ruh sağlığı uzmanları da dâhil olmak üzere,
herkese karşı güvensizlik eğilimi göstermesine sebep olabilmektedir (Waters
2002). Çalışmalar, saldırıya maruz kalınmasını takip eden günlerde, kişilerde
yüksek oranda Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile kaygı ve depresyon
belirtilerinin görüldüğünü göstermektedir (Brewin, Andrews ve Valantine 2000;
Shalev ve Freedman 2005). Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile bağlantılı
olarak yetişkinlerde Panik Bozukluğunun görülme ihtimalinin yüksek olduğu da
vurgulanmaktadır (Pfefferbaum ve ark. 2006).
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Bu konuda yapılmış pek çok çalışma, erkek ve kadınların terör
eylemlerinden etkilenme, eylemleri idrak etme ve eylemlerle baş etme
yollarında farklılıklar olduğunu da ortaya koymaktadır (Hobfoll, Tracy ve Galea
2006; Solomon, Gelkopf ve Bleich 2005; Zeidner, 2006).
Depresif şikâyetler ve travma sonrası psikolojik incinmeler, kadınlarda,
erkeklere oranla, daha ciddi boyutlarda görülmektedir (Brewin, Andrews ve
Valantine 2000; Burnham 2005; Solomon, Gelkopf ve Bleich 2005; Zeidner
2006). Ayrıca, yapılan çalışmalar, kendilerinin ve ülkelerinin geleceğine
bakarken, erkeklerin daha iyimser bir tutum takındıklarına ve terör eylemleriyle
baş etme mekanizmalarına daha fazla güven duyduklarına dikkat çekmektedir.
Aynı çalışmalar, erkeklerin olay ve olgular ve mücadele etme yöntemleri
üzerine odaklanırken, kadınların daha çok ailelerini ve sevdiklerini nasıl
koruyabilecekleri üzerine odaklandıklarını göstermektedir (Hobfoll, Tracy ve
Galea 2006; Solomon, Gelkopf ve Bleich 2005; Zeidner 2006).
Terör eyleminin tesadüfîliği göz önüne alındığında, korunma yolları
geliştirmeye çalışan kişilerin, hiçbir zaman tamamen korunamayacaklarını
gördüklerinde, daha umutsuz ve kötümser bir bakış açısına yönelmeleri
anlaşılabilir. Ne zaman, kimin, nasıl saldıracağı belli değildir. Meselâ son
zamanlarda Türkiye’ye çok büyük oranda Suriyeli göçüne izin veriliyor. Özal
döneminde de Kürtlere sınırlarımızı aştık. Son zamanlarda Türkiye’deki etnik
dengelerin sarsıldığı, asimile veya adapte olmayan, olmak gibi bir güdüleri de
olmayan bu insanların, etnik olarak Türk kökenli olanlardan daha fazla bire
nüfusa ulaştığı bildirilmekte.
Buna karşın; terörist eylemler söz konusu olduğunda, kadınların,
erkeklere oranla, duyguları hakkında daha fazla konuştukları ve aileleriyle
arkadaşlarının ne halde olduklarını daha fazla kontrol ettikleri görülmektedir
(Solomon, Gelkopf ve Bleich 2005; Zeidner 2006). Aynı olaya maruz kalan
çocuk ve ergenler yetişkinlerden farklı tepkiler verebilmektedir.
Çocuklarda, bir afet veya terörist eylemin veya saldırının
gerçekleşmesinin ardından ciddi psikolojik sorunlar görülebilmektedir
(www.apa. org/ppo/issues/pterrorchild.html). Bu etkilerin ortaya çıkması için
çocukların terör eylemine doğrudan maruz kalmaları gerekmemektedir. Terör
olayının yakınında bulunmaları, terör olayının sonucunda sevdikleri birini
kaybetmeleri veya sadece terörden etkilenen bir bölgede yaşamaları, hatta
televizyondan seyretmeleri durumunda da psikolojik sorunlar ortaya
çıkabilmektedir.
Bekleneceği üzere, yakınları zarar gören veya öldürülen çocuklar, daha
ağır Travma Sonrası Stres Bozukluğu belirtileri sergilerken, küçük yaşta
olanlar, bilişsel gelişim düzeylerinden dolayı çok daha fazla korkmaktadırlar
(Burnham 2005). Okul öncesi yaş grubu çocukları, bu eylemlerden nasıl
kurtulacaklarını bilememenin de etkisiyle, üstün güçlere sahip olduklarını veya
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yakınlarının onları kurtaracağını hayal edebilmektedirler. Okul çağı çocukları
ise, edilgin bir rol sergileseler de, olayın etkilerini hafifletmek için çarpıtmalar
yapabilmekte ve yüksek duyarlılık seviyesinde bulunmalarının etkisiyle,
gelecekteki muhtemel tehlikelerin de onlara zarar vereceği kurgusunu
geliştirebilmektedirler.
Aylin Demirli (2011) bu çocuklarda, psikosomatik yakınmalarla beraber
sinirli, hırçın, kaba ve tahrik edici davranışlar, ayrıca sosyal ilişkilerinde
incinmeler sıklıkla görülmekte olduğunu yazmıştır. Thompson ve Massat 2005
ergenliğin, riskli ve dengesiz bir dönem olmasına rağmen, Tatar ve Amram
(2007) ergenlerin, terörist eylemlere maruz kaldıklarında daha işe yarar baş
etme mekanizmaları geliştirdiklerini vurgulamaktadır. Ancak, bulgular, terörist
eylemlere yoğun biçimde maruz kalınması durumunda ergenlerin şiddet gibi işe
yaramayan baş etme mekanizmalarına yönelmesinde artış olduğunu ve bu
artışın da hissedilen tehdit duygusu, yaşanılan yerdeki risk ve şiddetin
devamlılığıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir (Even-Chen ve Itzhaky
2007).
Terörizmin, ergenlerin kendi psikolojik yılmazlık seviyeleri üzerinde de
kalıcı etkisi vardır. Yetişkinlere benzer duygularla tepki veren ergenlerde
travma sonrası dışa vurma eğilimi de yaygın olarak görülmektedir (Thompson
ve Massat 2005).
TERÖRİST SALDIRILARIN ETKİLERİ
DÖNEMİNE İLİŞKİN PSİKOLOJİK MODELLER

VE

İYİLEŞME

Terörist saldırı ve afetlerin etkilerinin anlaşılması için yaygın olarak iki
model kullanılır. Bu modellerden ilki olan klinik model, geçmişinde
psikopatoloji, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, depresyon, kaygı bozukluğu ve
“madde kötüye kullanımı” yaşantısı olan bireylerin terörist saldırı ve afetle baş
etmede ihtiyaç duyulan becerilerinin ve duygusal düzeylerinin yeterince
gelişmemiş olduğunu vurgulamaktadır. Bu sebeple, bu kişilerin yeni travmalar
karşısında daha kırılgan olduklarını iddia etmektedir (Meyer 1991). Özellikle
erken travma literatürü, genetik özelliklerin, kişisel zayıflıkların ve geçmiş
psikopatoloji deneyimlerinin kişilerin terör eylemi sonrasında yaşadıkları
semptomları ağırlaştırdığını vurgulamaktadır.
Terör yaşantısı soncunda Akut Stres Bozukluğu, Travma Sonrası Stres
Bozukluğu ve Başka Türlü Tanımlanamayan Aşırı Stres Bozukluğu (Disorders
of extreme stres-not otherwise specified) görülebileceğini vurgulamakta,
bunlara yönelik tedaviler geliştirilmeye çalışılmaktadır (Meyer 1991). Figley
(1985) de travmatik olayın kabullenilmesi için ilk olarak travmanın anlamıyla
yüzleşilmesinin, sonrasında da kısa ve uzun süreli etkilerinin üstesinden
gelinmesi gerektiğini vurgulamaktadır. İyileşme sürecini düzensiz ve sıkışmış
psikolojik durumdaki bir mağdurdan, düzenli ve ayakları üzerinde durabilen bir
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bireye dönüşme süreci olarak tanımlamaktadır. Bu sürecin ne kadar uzun
süreceğini de yaşanan olayın içerdiği şiddet yoğunluğunun ve kurbanın kişisel
özelliklerinin belirlediğini ifade etmektedir. Diğer model ise stres yaşantısı
sonucu oluşabilecek psikolojik etkileri kestirmede kaynak yokluğunun en
önemli faktör olduğunu ileri süren Kaynakların Korunumu Teorisi’dir (KKT:
Conservation of Resources Theory),(Yakushko 2008).
Bu teoride kaynaklar, bağlanılan nesneler, kişilik özellikleri, şartlar ile öz
değerlere yüklenen anlamların verdiği enerji veya bu anlamların önem verilen
kaynakların korunumunda sağladığı başarı olarak tanımlanır. KKT, az
kaynakları olan bireylerin, kriz dönemlerinde daha kötü etkilendiklerini,
iyileşmek için yeterli kaynak bulamadıklarını ve saldırı sonrası dönemde
kırılgan olduklarını belirtmektedir. Bu iki yaklaşımdan farklı olarak Jordan
(2005), dengesizlik, inkâr ve bütünleşmeden oluşan üç aşamalı bir yas ve
iyileşme modeli sunmaktadır. Ona göre, saldırının hemen ardından dengesizlik
evresi gelir. Tepkilerin ağırlığı, kişinin eylemin yapıldığı yere olan yakınlığı,
eyleme maruz kalma süresi gibi değişkenlere göre farklılık gösterir.
Ayrıca bu tepkiler, olgunlaşmamış insani duygulardan baş edilemeyen
karmaşık duygulara (hatta hissizliğe), öfke, acı, kaygı ve korkunun sözel
ifadesinden biyolojik tepkilere; olayın rüyalar ve geçmişe dönüşlerle
(flashback) tekrar tekrar yaşanmasına; aşırı uyarılmışlık haline ve öfke
patlamalarına değin çeşitli yollarla kendini göstermektedir. İnkâr evresinde,
kişilerin çoğu, hızlı ve şaşırtıcı şekilde terörist eylem öncesi davranışlarına geri
dönerler. Fakat bu, kişinin fiziksel ve psikolojik olarak etkilenmediği anlamına
gelmez. Bu evrede yaşadıkları korku, çaresizlik ve dehşeti uzaklaştırmak için
hafızalarını baskılamaya çalışabilirler. Bütünleşme safhasında ise hayatın
anlamı kişisel temelde değerlendirilir. Ailenin ve/veya ilişkilerin kaybı
konusunda (önem sırasına göre) farkındalık artar. Bireyler, sahip oldukları eski
düşünce ve inanç sistemlerini yeniden kurgularlar veya yenilerini geliştirmeye
çalışırlar; dünya, insan doğası, maneviyat ve kendileri ile ilgili idraklerini
düzenler ve uyum sağlarlar. Savaş travması, katliam ve örgütlü politik şiddet
eylemleri sonrasındaki psikolojik müdahaleler toplumsal temelli olmalıdır
(Volkan 2005). Topluma müdahale ile ilgili Kuzey Amerika modelleri özellikle
psikiyatrik teşhis koymaya ve olaydan etkilenen bireylerin tedavisi üzerinde
odaklanmaktadır. Öte yandan, Batılı olmayan bireyler aile ve toplumsal yapıları
göz önünde bulundurulmadan tedavi edilmeye çalışılmaktadır.
Bu durum kültürlerarası bir hata olarak tanımlanmaktadır (Dyregrov,
Gupta, Gjestad ve Raundalen 2002; Weiss ve Parish 1989). Batılı olmayan
toplumlarda travma ile ilgili temel kavramların kullanılması hatalı değildir.
Ancak Batı kaynaklı bireysel terapi veya aile terapisi uygulamaları kullanışsız
olabilmektedir (Dyregrov ve ark. 2002; Weiss ve Parish 1989). Geleneksel
toplumlarda sosyal kimlikler çoğunlukla aile hayatıyla bütünleşmektedir
(Griffith ve ark, 2005). Bu toplumlarda ailenin verdiği sosyal destek ve aile içi
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iletişim, terörün toplumda yarattığı psikolojik ve maddi zararın giderilmesinde
hayati role sahiptir. Buna ek olarak aile odaklı yaklaşımlar, az sayıda psikolojik
sağlık uzmanı ve kısıtlı maddi kaynağa sahip fakir ülkelerde, geniş kitlelere
ulaşmada avantaj sağlamaktadır (Griffith ve ark. 2005).
Griffith ve arkadaşlarının (2005) 1999 Kosova Savaşı’ndan etkilenen
Arnavut savaş mağdurlarıyla yaptıkları çalışma geleneksel aile temelli
toplumun rehabilitasyonuna iyi bir örnektir. Çalışma, aileye odaklanma,
yılmazlık ve profesyonel işbirliği temalarına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.
Bireylere odaklanmak yerine; kişilerin aile işlevlerini, ailedeki rollerini,
akrabaların desteğini ve toplumun öz-bakım mekanizmalarını yeniden
canlandırmaya çalışılmıştır. Çalışma dâhilinde Kosova’daki profesyonellerin
becerilerini arttırarak, ailelerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak ve mevcut
kaynakları ile güçlerini geliştirmek amacıyla Kosova Aile Profesyonel Eğitim
Birliği (Kosova Family Professional Education Collaborative) kurulmuştur.
Yetersiz finansal ve profesyonel kaynaklara rağmen çalışma sonuçları
etkileyicidir (Griffith ve ark. 2005). Sonuç olarak, aileler, uzmanlarla beraber
ailelerinde desteğe ihtiyaç duyan bireylere ulaşabilmeye ve destek olmaya
başlamışlardır.
Bu sayede Batı kaynaklı yöntemlerle karşılaştırılınca daha çok kişiye
ulaşılabilmiştir. Ayrıca hem bireysel hem de toplumsal iyileşme daha hızlı
sağlanmıştır (Griffith ve ark. 2005). Sonuç Özellikle 20. Yüzyıl’da kitlelerin
hayatında bu kadar etkili olmaya başlayan terör, kitle iletişim araçları ve
teknolojilerdeki gelişime paralel olarak bu etkisini ve yaygınlığını hızla
artırmaktadır. Özellikle 11 Eylül’de, ABD’deki Dünya Ticaret Merkezi ve
Pentagon’a yapılan saldırılar güçsüzün güçlüyü tehdit edebilme gücünü
gösteren ve devletlerin güvenlik idraklerini sarsan bir eylem olmuştur. Bu
sarsılma, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ve çağımızda güvenliğin
özgürlüğün bile önünde yer alacağı gibi söylemlerin gelişmesine ve bu söyleme
uygun politikalar geliştirilmesine sebep olmuştur. İdraklerdeki bu değişim,
bireylerin kişisel güvenlik duygularını, hayat tarzlarını, gelecek beklentilerini ve
seçimlerini etkiler hale gelmiştir. Bu saldırının bizzat ABD tarafından
tezgâhlandığı düşünülmektedir.
11 EYLÜL İKİZ KULE SALDIRISINI KİM YAPTI?
Bu sebeple arşivde yer alan yazım yayınlandı geçen sayımızda ve 11
Eylül 2001 İkiz Kuleler ile ilgili yazacağım yazı dizisine bu hafta
başlayabildim. Evet, sene 2001 aylardan Eylül günlerden ise 11’i (Salı)
gösteriyordu takvimler. Saatler ise 08.46 idi New York Manhattan’da. Dünya
Ticaret Merkezi yani nam-ı diğer İkiz Kulelerin Kuzey Kule 94-98. katlar
arasına bir yolcu uçağı çarptı. Tam bundan 16 dakika sonra ise Güney Kule’nin
77-85. katlar arasına ikinci bir yolcu uçağı çarptı. Diğer uçak ise 10.03’de
Pentagon’un 14. Bölümüne düştü. Bu saldırılarda İkiz Kuleler yerle bir olurken,
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uçaklarda ve yerde bulunan 2974 kişi öldü. Ve bunun ihalesi El-Kaide ve bütün
Müslümanlara yıkıldı. Peki, gerçekten bu saldırıyı El kaide mi yaptı? Gerçekten
bu kuleleri uçaklar mı yıktı? Bu saldırı sonrası Amerika bu işten neler kazandı?
Bu soruları çok daha çoğaltabiliriz pek tabii ki. Ancak bu çalışmamda, bu
önemli konunun daha başka bir yönünü göstermek ortaya koymak gerekiyor.
1998 yılında bu yana aranan Bin Ladin, Dubai Amerikan Hastanesinde
yatarken, bölgenin CIA şefi tarafından ziyaret edilir. 24 Temmuz 2001’de (yani
saldırıdan yaklaşık 6 hafta önce) Dünya Ticaret Merkezi’nin sahibi Larry
Silverstein tüm bu kompleks için, 99 yıllığına 3,2 milyar Dolarlık bir kira
kontratı imzalar. Kontrata özellikle terörü de kapsayan 3,5 milyar dolarlık
sigorta da dâhildir. 6 Eylül 2001’de Amerikan Hava Yolları’nın hisse
senetlerine 3.150 satış opsiyonu konuldu. (Satış seçeneği hisse senedinin
düşeceğine dair bir bahistir). Dünya Ticaret Merkezi’nden bomba uzmanı
köpekler geri çekilir. Güvenlik görevlileri 12 saatlik vardiyalarına iki
haftalığına son verilir. 7 Eylül 2001, Boeing’in (çarpan uçaklar Boeing’ti) hisse
senetlerine 27.294 satış seçeneği konulur.
Bu rakam günlük ortalamanın beş katından fazladır.10 Eylül 2001
Amerikan Hava Yolları’na 4516 satış seçeneği konulur. Bu ise günlük
ortalamanın tam on bir katıydı. New York’un en itibarlı haftalık gazetelerinden
Newsweek’in raporuna göre Pentagon’un bazı yüksek rütbeli subayları ertesi
sabah ki uçuşlarını iptal ederler. San Fransisco Belediye Başkanı Willie Brown
ertesi sabah uçmaması içi kendisini uyaran bir telefon alır. Pasific Radyosu’na
göre arayan Ulusal Güvenlik Danışmanı Condelizza Rice’dır. Pentegon’a
çarpan Boeing 757 kullandığı iddia edilen Hani Hanjour bu olaydan sadece bir
ay önce Freeway Airport uçuş okulunda, Cessna 172 marka tek motorlu uçağı
bile kontrol etmekte zorlanmıştır.
Hani için okulun uçuş eğitim şefi, ortanın altında bir pilot demiştir. Peki,
böyle bir pilot Boeing 757’yi nasıl ters manevra yaptırıp Pentagon’a çarpmıştır
ve ne hikmetse bu kazada çimler bile zarar görmemiştir. 1126 derecelik
sıcaklıkta ancak eriyebilen uçak parçaları nasıl olmuşta erimiştir? Niye sadece
tek motor bulunabilmiştir uçağın? Tam 6 tonluk diğer motora ne olmuştur?
Orada bulunan parçaların niye hiçbiri Boeing’e ait değildir? Asıl soru şu ikiz
kuleler acaba pataklatıldı mı? Bu kulelerin altındaki depoda ne vardı? İkiz
kulelerin yanında üçüncü bir kule de çöktü. Acaba o kule niye çökertildi? İçinde
önemli belgeler ve isimler mi vardı? O dönemde kasete konuşan Ladin miydi?
Hepsi düzmecedir ve ABD’nin oyunudur bunlar!
İŞİN İÇYÜZÜ
O günlerde NTV’de canlı yayında Sayın Celal Pîr ile olayları
yorumluyorduk. Özetle yazacağım. Bu işi yapanların aslında akıl hastası
olmadığını, gayet bilerek böyle hareket ettiklerini anlattım. Merak edenler The
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Loose
Change
dizisini
internetten
seyretsinler:
https://www.izlesene.com/video/loose-change-2nd-edition/8846576.
Dünyayı yöneten en büyük güç olan Amerika Birleşik Devletleri,
hükümranlığını ve gücünü ispatlamak için belli dönemlerde savaşlar çıkarır ve
nedense
hepsinde
de
mağlup
olur!
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerikan_emperyalizmi: Amerikan emperyalizmi
Vikipedi, özgür ansiklopedi. Amerikan emperyalizmi terimi, Amerika Birleşik
Devletleri’nin diğer ülkelere karşı kültürel, ahlaki, ekonomik ve askeri
saldırılarını kapsar. Amerikan İmparatorluğu terimi ilk kez Meksika-Amerika
Savaşı sırasında, 1846 yılında kullanılmıştır.
TARİHİ
Sovyetler Birliği kurulduktan sonra ABD başkanı Wilson, Sovyet
Rusya'ya yabancı müdahalesini özendirenlerin başında gelmiştir. Lenin'e göre
Wilson, “onun toplumsal barışı kuracağına inanan, sömürenle sömürüleni
uzlaştıracak dar kafalıların ve pasiflerin ilahıdır” dedi. ABD toprak bakımından
en geniş haline II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında Almanya ve Avusturya
ile Uzak Doğu’da Japonya teslim olunca Filipinler’in bağımsızlığının hemen
öncesinde ulaştı.
ABD ordusunun yaptığı katliamlar:
1949: Askeri darbeye destek
CİA, Suriye'nin seçilmiş hükümetini deviren askeri darbeyi destekledi.
1953: İran askeri darbesi
CİA, İran'da demokratik yollarla seçilmiş Musaddık hükümetinin
devrilmesine yardımcı oldu. Musaddık, İngiliz petrol şirketlerinin elindeki
tesisleri kamulaştırmıştı. Musaddık devrildikten sonra, İran'da 25 yıl süren ve
İran halkının binlerce insanının ölümüne neden olan Şah Muhammed Rıza
Pehlevi diktatörlüğüne yol açılmış oldu.
1956: Mısır'a yaptırımlar
Mısır sosyalist ülkelerden de silah almaya başlayınca, ABD, Asvan
barajı için Mısır'a taahhüt ettiği mali yardımı kesti. Aynı yıl, İsrail,
İngiltere ve Fransa Mısır’ı işgal etti. ABD işgali desteklemedi, ama NATO
üyesi ülkelerin işgale katılması, bölgedeki Amerikan düşmanlığını körükledi.
1958: Lübnan'a askeri müdahale
Amerikan birlikleri, 'istikrarı' korumak amacıyla Lübnan'a askeri
müdahalede bulundu.
1960: Suikast girişimi
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Iraklı lider Abdülkerim Kasım’a karşı başarısız bir suikast girişiminde
bulundu.
1963: Komünistlerin katledilmesi
Amerika, Irak Baas partisine öldürülecek komünistlerin listesini verdi.
70'li yıllarda Saddam Hüseyin’in başkan olacağı Baas partisi, listede yer alan
komünistlerin tamamını katletti.
1967: Arap-İsrail savaşına müdahalesi
ABD, Birleşmiş Milletler 244 numaralı Güvenlik Konseyi kararının
uygulanmasına yönelik bütün çabaları bloke etti. Bu karar, 1967 Arap-İsrail
savaşından sonra İsrail’in işgal ettiği topraklardan geri çekilmesine yönelikti.
Suriye'nin Filistin Kurtuluş Örgütü’nü desteklemesi durumunda, 1970
yılında İsrail ve ABD, Ürdün'e destek olmak üzere müdahale etmeye
hazırlanıyordu.
1972: Barış girişimini engellemesi
ABD, Enver Sedat’ın 1972'de İsrail ile Mısır arasında bir barış anlaşması
imzalanması yönündeki gayretlerini engelledi.
Arap-İsrail savaşlarına tek yönlü müdahalesi
1973’de ABD’nin İsrail’e verdiği askeri yardım, Suriye ve Mısır'la
yapılan savaşın kaderini değiştirdi.
1973-1975 Irak'ın iç işlerine müdahale
ABD, Irak’taki Kürt ayaklanmasını önce destekledi. İran, 1975'te Irak’la
anlaşmaya varıp sınırları kapatınca, Irak, Kürtlere karşı katliama girişti.
Amerika, katliamdan kaçan Kürtleri mülteci olarak kabul etmedi. Hanry
Kissinger’in çok sonraları yaptığı açıklamaya göre, “örtülü eylemler
misyonerlik faaliyeti ile karıştırılmamalıdır” dendi.
1978-1979 İran'ın içişlerine müdahale
İran halkı Şah'a karşı kitlesel gösterilere başladı. ABD ise hedefteki Şah'ı
“kayıtsız, şartsız” desteklediğini beyan etti ve kuvvet kullanması tavsiyesinde
bulundu. ABD, son ana kadar bir askeri darbe düzenleyip Şah'ın iktidarını
kurtarmaya çalıştı, ancak operasyon başarılı olmadı.
1979-1988 Afganistan'ın içişlerine müdahale
ABD, Afganistan'da kurulan sosyalist hükümete karşı tepki gösterdi ve
daha Sovyetler müdahale etmeden altı ay öncesinden başlayarak şeriatçı Afgan
mücahitlerine gizlice yardım göndermeye başladı. 10 yıl içinde, ABD'nin gerici
Afgan teröristlerine yaptığı silah ve eğitim yardımlarının parasal tutarı 3 milyar
doları aştı.
74

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

1980-88: İran-Irak savaşı
1983 Kürt İsyanı
Irak, İran'ı işgal ettiğinde, ABD; işgali kınayan bütün Güvenlik
Konseyi karar ve eylemlerine muhalefet etti. Bu işgal süresince, ABD
Irak'ı terörü destekleyen ülkeler ve kuruluşlar listesinden çıkardı ve Amerikan
menşeli silahların Irak'a satışına izin verdi. Yine aynı savaş esnasında, ABD, bu
kez İsrail'in İran’a silah satmasına izin verdi. 1985 yılına gelindiğinde, ABD
kamuoyu yoklamasından gizli olarak İran'a bu kez doğrudan silah satmaya
başladı. Bu silah satışı, daha sonraları siyasi tarihe “İran-Kontra skandalı”
olarak geçecekti. Amerika, İran'a sattığı silahların ve ABD içinde sattırdığı
uyuşturucuların parası ile Nikaragua’da sosyalist Sandinista’lara karşı
savaşan kontr-gerillaların silah ve eğitim giderlerini finanse etti. Aynı dönemde,
ABD Irak'a istihbarat yardımında bulundu. Irak, 1984'te kimyasal silah kullandı.
ABD, Irak'la diplomatik ilişki kurdu. 1987 yılında, ABD deniz filosunu Irak’a
destek olmak amacıyla Basra Körfezi’ne gönderdi, gemilerden birinden açılan
ateş sonucu sivil bir İran uçağı düşürüldü ve 290 kişi öldürüldü.
1981 ve 1985 yılları
Libya açıklarında, tek amacı Kaddafi’yi kışkırtmak olan askeri
manevralar yapan ABD ordusu, 1981 yılında bir Libya uçağının füzelerinden
birini ateşlemesinin ardından misilleme olarak iki Libya uçağını düşürerek
karşılık verdi . 1986 yılında, Libya'nın herhangi bir hedefe yönelmeyen füze
ateşinin ardından, ABD, Libya sahil güvenlik botlarına ve kıyıdaki tesislerine
hava sald ırısında bulundu ve 72 kişi öldürdü. Berlin'de bir gece
kulübünde patlayan bomba iki kişinin ölümüne sebep oldu. ABD, bombalama
emrini Kaddafi'nin verdiğini iddia etti ve Libya'ya saldırdı. Yoğun hava saldırısı
sonucunda yüzlerce sivil insan öldürüldü. Ölenler arasında Kaddafi'nin evlat
edindiği çocuklarından biri de vardı. 1982’de ise ABD, İsrail'in Lübnan'ı
işgaline yeşil ışık yaktı. İsrail, Lübnan'da 10.000'den fazla insan öldürdü. ABD,
İsrail'in Amerikan menşeli silahları savunma amacı dışında kullanması
nedeniyle silahların kullanımını engellemeyeceğini bildirdi. Amerikan
müfrezeleri 1983'de çokuluslu barış gücünün üyelerinden biri olarak Lübnan'a
girdi. İç savaşa müdahalelerde bulundu. Sahile yerleştirilen Amerikan
barakalarına yapılan bir intihar saldırısından sonra Amerikan birlikleri geri
çekildi. Yine 1984 yılında Afganistan'da, ABD'nin desteklediği şeriat odaklı
teröristler sivil uçaklara ateş açtılar.
1988: Halepçe Katliamı ve Sonrası
Saddam Hüseyin, Halepçe’ye kimyasal bomba saldırısında bulundu ve
yüzlerce Iraklı Kürdün ölümüne sebep oldu. ABD, her ne kadar tezat gibi
görünse de, bu olaydan sonra Irak’la mevcut ekonomik ilişkilerini arttırıp
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geliştirmeye karar verdi. Yine ABD, Saddam Hüseyin öncülüğünde
gerçekleştirilen El-Enfal Operasyonu'na yönelik bir girişimde bulunmadı.
1990-1991 yılları arası
ABD'nin dolaylı olarak ses çıkarmayacağını ima etmesi üzerine,
Irak, Kuveyt'i işgal etti. Ancak, Kuveyt'in işgali üzerine derhal Irak'la ilişkileri
kopardı ve uluslararası bir koalisyon oluşturma çabasına girişti. İşgal devam
ederken, Irak'ın sorunun diplomatik yollardan çözümü için yaptığı bütün
hamleler reddedildi. Irak'a karşı asıl olarak ABD’nin öncülüğünde uluslararası
koalisyonun katıldığı bir savaş başlatıldı. Bütün sivil altyapı hedefe kondu. Irak
bir yandan yok edilmeye çalışılırken, diğer yandan güneydeki Şiilerin ve
kuzeydeki Kürtlerin ayaklanmasına ABD tarafından 'istikrarı bozar'
gerekçesiyle karşı çıkıldı. Kürtlerin ele geçirilen Irak silahlarına el koymasına
da karşı çıktı; ama aynı zamanda Irak'ın Kürtlere ve Şiilere karşı helikopter
uçuşları yapması da engellenmedi.
1991: Irak savaşı
Irak'a karşı ekonomik yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Yaptırımları
delmeye yönelik her hareket ABD ile İngiltere tarafından engellendi. İlaç
ambargosunu da içeren bu yaptırımlar sonucunda on binlerce insan öldü. BM
Güvenlik Konseyi, Saddam Hüseyin’in kitle imha silahları geliştirme
programlarına son vermesi şartıyla yaptırımların kalkabileceğini söylemesine
karşın, dönemin ABD hükümeti, yaptırımların Saddam Hüseyin iktidarda
kaldığı müddetçe devam edeceğinin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini
söyledi.
1993 yılına gelindiğinde; ABD, Irak'a füze saldırısı başlattı. Gerekçesi
meşru müdafaa idi. Niye mi meşru müdafaa? Çünkü CIA’nın iddiasına göre,
Irak gizli servisi, füze saldırısından hem de iki ay önce, o zamanki Başkan’ın
babası George Bush'a suikast girişiminde bulunmuş. Kim bulunmuş, nerede, ne
zaman, nasıl soruları her zamanki gibi havada kalmaya mahkûmdu elbette.
1998: Kimyasal Silah operasyonu
ABD ile İngiltere, Irak'ın kimyasal silah ürettiğini iddia ettikleri tesislere
saldırı düzenlediler.
1998: Sudan'a saldırı
Tanzanya ve Kenya'daki Amerikan büyükelçiliklerine saldırının
arkasında olduğu gerekçesiyle, misillemede bulunmak amacıyla Sudan'a saldırı
düzenledi. Kimyasal ve biyolojik silah üretim fabrikası olduğunu iddia ettikleri
2 tesis bombalandı ve yerle bir edildi. Daha sonra, fabrikalardan birinin
oyuncak fabrikası, diğerinin ise, Sudan'ın ilaç ihtiyacının yarısını temin etme
kapasitesinde bir ilaç fabrikası olduğu anlaşıldı. Bu terörist saldırısında 300'e
yakın insan öldürüldü. Amerika, daha sonra tesislerin kimyasal silah ürettikleri
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konusunda herhangi bir delil olmadığını açıkladı. Medyanın da etkisi ile fiziksel
etkilerinin çok ötesinde bir toplumsal etki yaratan terör eylemleri, meydana
geldikleri coğrafyadan çok farklı bölgelerdeki toplumlarda ve bireylerde
kırılmalara ve travmalara sebep olur hale gelmiştir. Yaygınlığı ve etkisi bu
kadar artan terörist saldırılarının ne olduğu, ne gibi etkiler yarattığı ve bu
etkilerin giderilmesi için neler yapılması gerektiği üzerinde çalışmalar hız
kazanmıştır.
Terörün ne olduğu ve neden olduğu, nasıl eyleme geçtiği, bireyleri ve
toplumları nasıl etkilediği ciddi sorular ve sorunlar olarak araştırılmaktadır.
Terörün sadece hedef aldığı kişiler üzerindeki etkileri değil, bu sembolik
hedefler yoluyla ulaşmaya çalıştığı üçüncü kişiler üzerindeki etkileri de önemli
birer araştırma konusudur. Medyada yer alan terörle ilgili haberlerin kitleler
üzerinde yarattığı etkilerin incelenmeye başlanması bu anlamda önemli bir
gelişme olarak görülebilir.
Yapılan araştırmalar, bu haberlerin özellikle çocuklarla ergenler üzerinde
travmatik etkiler yaratabildiğini ortaya koymuştur. Olaya hem kültürel hem
fiziksel yakınlık olması durumunda ise terör eylemine doğrudan veya kitle
iletişim araçlarıyla maruz kalan kişilerin travma yaşama ihtimallerinin arttığı
görülmüştür. Başka bir deyişle, terör, medya kanallarını da kullanarak toplumun
bütün bireylerinin potansiyel mağdur haline dönüşmesine neden olmaktadır.
Terörizm, bireylerin fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü, kontrol edebilirlik
duygusunu, değerlerini, düşüncelerini, yorumlarını, tutumlarını ve
varsayımlarını doğrudan ve dolaylı tehdit ederek travmatik bir toplum
yaratmaktadır. Ruh sağlığı alanındaki çalışmalar terörün etkilerinin anlaşılması
ve giderilmesine yönelik yöntemlerin geliştirilmesine odaklanmıştır. Bu alanda
var olan modellerin işlevselliğinin ve farklı kültürlere uyarlanabilirliğinin
değerlendirildiği çalışmalar yanında, Kosova gibi farklı toplumsal değerlere ve
ekonomik yetersizliklere sahip ülkelerde terörün yarattığı etkilerin nasıl
iyileştirileceğine yönelik araştırmalar hız kazanmıştır.
Ülkemizde terör eylemi ile yıllardır tanışık yaşamaktadır. Medyada
kendine her zaman ön sıralarda yer bulan terör olgusunun toplum ve bireyler
üzerinde yarattığı etkilerin araştırıldığı çalışmaların olmaması üzücüdür.
Dahası, yarattığı etkiler tam olarak araştırılamadığı için, terörden doğrudan veya
dolaylı etkilenen bireylere yönelik bir müdahale modeli geliştirilmesi de
mümkün olmamıştır.
Terörle ilgili çalışmaların daha çok hukuk ve siyaset bilimi alanlarına
sıkıştığı ülkemizde, psikologlar ve psikolojik danışmanlar ile sosyal hizmet
uzmanlarının bu konudaki becerilerinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve
uygulama çalışmalarının yapılmasına acilen ihtiyaç vardır.
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Fethullah
Gülen
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Fethullah_G%C3%BClen):

Olayı

Fethullah Gülen veya nüfustaki kaydıyla Fetullah Gülen[1] (d. 27 Nisan
1941, Pasinler), eski imam, vaiz ve yazar. 2016 yılında kapatılan Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfı'nın kurucuları arasındadır ve vakfın onursal başkanıdır.
1999 yılının Mart ayında, 28 Şubat sürecindeki Türkiye'nin içinde
bulunduğu siyasi atmosfer sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne giden
Gülen, o tarihten bu yana Pensilvanya eyaletindeki Saylorsburg kasabasında
yaşamaktadır. 50'yi aşkın kitabı, çeşitli dergilerde makaleleri ve birçok vaazı
yayımlanmıştır. Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi bilmektedir. 28 Ekim 2015
yılından beri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “en
çok aranan teröristler” listesinin kırmızı kategorisinde yer almakta, Fethullahçı
Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) lideri olmakla
suçlanmaktadır.
15
Temmuz
2016’da Pensilvanya’dan Türk
Silahlı
Kuvvetlerinde bulunan takipçilerine verdiği emirle 16 Temmuz 2016 sabahına
karşı Türkiye Cumhuriyeti hükumetini yıkmak için bir darbe girişiminde
bulunduğu iddia edilir. Gülen demokrasiden yana olduğunu söyleyerek darbe
girişiminin Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve
çevresindekiler
tarafından
kurgulandığını iddia etti.18 Temmuz 2016'da Erdoğan, Gülen’in
iadesini ABD'den resmen talep etti.[13][14] ABD makamları, Gülen aleyhinde
yeterli delil olmadığı iddiası ve hâl böyleyken idam edilebileceği endişesiyle
henüz bu başvuruya olumlu yanıt vermedi.
Hayatı
Erzurum’un Pasinler ilçesi Korucuk köyünde 27 Nisan 1941'de
doğan Gülen'in babası Ramiz Bey cami imamı, annesi Refia Hanım ev
hanımıdır. Gülen, altısı erkek, ikisi kız, sekiz kardeşin ikincisidir.
Tahsili
1945'de Kur’ân öğrenmeye başlayan ve kısa zamanda Kur’ân’ı hatmeden
Gülen, 1946 yılında ilkokula başlamıştır. Babasının 1949 yılında Alvar köyüne
imam olması ve ailesinin oraya taşınması nedeniyle ilkokulu bırakmak zorunda
kalmış, sonradan Erzurum'da dışarıdan girdiği imtihan ile ilkokul diplomasını
almıştır. Babası Ramiz Efendi'den Arapça dersler, Hasankale’de bulunan Hacı
Sıtkı Efendi'den tecvid ve Kur’ân dersleri alan Gülen, 1951'de hafızlığını
tamamlamıştır. Gülen, 1954’de Erzurum’daki Kurşunlu Camii medresesinde
Alvar İmamı Muhammed Lütfi'nin torunu Sâdi Efendi'den medrese dersi
almıştır. İki buçuk ay içinde Emsile, Bina ve Merah'ı metin ezberleyerek
okuyan ve İzhar’ı bitiren Gülenin Kâfiye okumasına lüzum görmeyen Sâdi
Efendi onu Molla Cami’ye başlatmıştır. 1955den 1959’da Edirne'ye gidinceye
kadar Osman Bektaş’tan fıkıh ve din eğitimi almıştır.
Gençlik dönemi
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Askerlik öncesi ve sonrasında Edirne Üç Şerefeli Cami'de toplam dört yıl
süre ile imamlık yaptı. Askerlik acemi eğitim dönemini Ankara Mamak ve usta
erlik dönemini İskenderun'da tamamladı. Askerlik sonrasında, 1963 yılında,
Erzurum'a giderek bir yıla yakın ailesinin yanında kaldı. Bu sırada Komünizmle
Mücadele Derneği’nin 2. şubesinin Erzurum'da kuruluşunda yer almış
yönetimine girmiştir.
Edirne'deki görevi sırasında Dar’ul-Hadis Camii'nin imam odasında özel
sohbetler başlattı. 1965’te Kırklareli’ne tayin olup burada bir yıl vaizlik yaptı.
1966’da İzmir’e merkez vaizliğine atanan Gülen, 1971 yılına kadar buradaki
görevine devam etmiştir. 1968 yılında resmi görevlendirme ile ilk
kez Hacca gitmiş ve gezici bölge vaizi olarak da Ege Bölgesi'nin çeşitli il ve
ilçelerinde vaaz ve sohbetlerde bulunmuştur.[17] Bu dönemlerde Turgut Özal
ile de tanıştı. Turgut Özal ile tanışıklığının 1960'ların ortalarında olduğunu ifade
eden Gülen, Turgut Özal hakkında "sık sık Bornova camiinde vaaz yaptığımda,
vaaz dinlemeye gelirdi" demektedir.
1971-1980 Yılları
5 Mayıs 1971 tarihinde, 12 Mart döneminde askeri cuntanın isteğiyle
TCK’nın 163. maddesinden tutuklandı. 7 ay tutuklu kaldıktan sonra, 5 Kasım
1971 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve 1974 yılında
beraat etti. 23 Şubat 1972 tarihinde Edremit vaizliğine atandı aynı
zamanda Manisa ilinde de vaizlik görevlerine devam etti. Gülen, daha sonra
İzmir'in Bornova ilçesi vaizliği görevine atandı. 1975 ve 1976 yıllarında
Anadolu’nun bazı şehirlerinde Kur’ân ve İlim, Darwinizm, Altın Nesil, İçtimaî
Adalet ve Nübüvvet isimli konferansları vermiştir. İlk sayısı Şubat 1979'da
çıkan Sızıntı dergisinde önce başyazıları, daha sonra orta sayfa yazılarını da
yazmaya başladı.
1981-1990 Yılları
1980’de 12 Eylül Darbesinden sonra askeri cuntanın İzmir ve Ege Ordu
Sıkıyönetim Komutanlıkları tarafından yakalanma emri yayınlandı.
Aynı tarihte İzmir'i terk etti. Anadolu'da çeşitli illerde dolaştı, dost ve
akrabalarında kaldı. 20 Mart 1981 tarihinde Diyanet İşleri
Başkanlığındaki vaizlik görevinden istifa etti.
1986’da Hacca gitti
İlk sayısı 1 Temmuz 1988'de çıkan ve üç aylık dönemlerde yayın
hayatına devam eden Yeni Ümit dergisinde başyazılar yazmaya başladı.
1989’da İstanbul ve İzmir’de Diyanet İşleri bünyesinden bağımsız, gönüllü
olarak vaazlarına yeniden başladı. Üsküdar'da Yeni Valide Külliyesi'nde 13
Ocak 1989 tarihinden 16 Mart 1990 tarihine kadar (62 hafta) verdiği vaazlar,
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daha sonra Sonsuz Nur adıyla üç cilt halinde kitaplaştırıldı. 1992 yılına kadar
gönüllü olarak vaazlarını sürdürdü.[24]
1991-2000
1990'lı yıllarda Turgut Özal, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Bülent
Ecevit, Abraham Foxman, Morton Abramowitz, Papa II. John Paul gibi
tanınmış din ve devlet adamları ile görüşmeler yapmış, Amerika'da hayatını
kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi eski genel sekreterlerinden Kasım Gülek'in
cenaze namazını vasiyeti üzerine kıldırmış ve çeşitli gazetelerde röportajları
yayınlanmıştır. 1995’te Sabah’tan Nuriye Akman ve Hürriyet’ten Ertuğrul
Özkök’e Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, Başbakan Tansu Çiller ile
görüşmesi, İslam, siyaset, kadın ve eğitim konularında röportajlar vermiştir.
Bu yıllarda ayrıca Cumhuriyet gazetesi ve Hikmet Çetinkaya’dan dava
yoluyla almaya hak kazandığı 150 milyonluk tazminatları Türk Polis Teşkilatını
Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. 1999 yılı Mart ayında sağlık sorunları nedeni
ile Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Gülen, o tarihten bu yana,
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Saylorsburg kasabasında yaşamaktadır.
2000 sonrası
Haziran
2008'de
ABD'den Foreign
Policy ve İngiltere’den
Prospect dergilerinin internet üzerinden okuyucu anketleri ile oluşturduğu
Dünya’nın ilk 100 entellektüeli listesinde yer almıştır.
Ayrıca 2013 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100
kişisinden biri olarak gösterilmiştir.
Hakkında açılan davalar
28 Şubat süreci devam ederken 1999 yılı Haziran ayında ulusal
televizyon
kanallarında
yayınlanan
bazı
video
görüntüleri
Türkiye'deki, laik düzen yerine şeriata dayalı bir İslam devleti kurmak için
taraftarlarını teşvik ettiği suçlamalarına neden oldu. Bunun üzerine, 22 Ağustos
2000 tarihinde aleyhinde dava açılmış, bu dava 2000 yılı Aralık ayında çıkan af
ile askıya alınmıştır. 2006 yılında Terörle Mücadele Kanununda (TMK)
yapılan değişiklik sonrasında Gülen'in avukatlarının başvurusu nedeniyle
yeniden görülmüş, 2008 yılında cürüm ve şiddete başvurarak teşekkül
oluşturduğuna dair delil olmadığından beraat etmiş ve karar Yargıtay Ceza
Genel Kurulunca da oybirliği ile onanmıştır. 2008'de Ocak ayında devlet
kadrolarına sızdıkları yolundaki iddialara değinen Gülen, bir insanın kendi
millet fertlerini yine kendi memleketindeki bazı müesseselere girmesi için
teşvik etmesine “sızma” denemeyeceğini söyledi: Teşvik edilen insanlar da o
müesseseler de bu ülkeye ait. Kastedilen manadaki sızmayı belli bir dönemde
Türk milletinden olmayanlar yaptılar hatta belli yere kadar geldiler. Belki
endişelerinin altında o sızıntıların fark edilmiş olabileceği endişesi var. Bir
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milletin ferdi, kendi milleti için var olan müesseselere sızmaz; hakkıdır girer
oraya; mülkiyeye de girer adliyeye de, istihbarata da girer hariciyeye de…
30 Ekim 2014 yılında gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 saat
süren MGK sonucunda Fethullah Gülen’e bağlı kurumlar ifade edilerek legal
görünüm altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanmalar olarak
kaydedilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınacak bu karar için
öncesinde “onlarla ilgili çok daha farklı bir adımı atacağız. Çünkü bu operasyon
öyle mevzi değildir. Geneldir ve bunun adımını atacağız. Bu ay yapacağımız
Milli Güvenlik Kurulu toplantısında benim de önemli bir gündemim olacak, o
da bunların yanında ülkemizi tehdit eden hangi unsurlar varsa, bunlara yönelik
Milli Güvenlik Belgesi’nin gözden geçirilmesidir” demiştir.
Bu karar sonrasında MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu
tarafından Kırmızı Kitap veya Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) olarak
adlandırılan resmi kitaba Fethullah Gülen ile bağlantılı kurumlar PDY/PÖ
(Paralel Devlet Yapılanması/Pensilvanya Örgütü) adı altında eklenmiş ve
Fethullah Gülen devlet düşmanı olarak kabul edilmiştir. MGK'da alınan bu
kararlar 24 Kasım 2014 yılında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulunda onaylanmış
ve böylece resmiyet kazanarak MGK Genel Sekreterliği'ne gönderilmiştir.
İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebini
şu gerekçe ile uygun görüp, Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkardı.
İstanbul merkezli paralel yapı soruşturması kapsamında Fethullah Gülen
hakkında verdiği kararda, "Şüphelinin soruşturma kapsamında, örgüt kurarak
yönettiği yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, 10 yılı aşkın süredir yurt
dışında olduğu ve dönmediği, şüpheliye ulaşılamaması ve savunmasının
tespitinin mümkün olmaması nedeniyle terör örgütü kurma ve yönetme
suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılması şeklinde hüküm kurulmuştur"
ifadeleri yer aldı. Fethullah Gülen Cemaatinin, “Molla Muhammed” olarak
bilinen Mehmet Doğan ve grubuna yönelik soruşturmada kumpas kurduğu
ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan
iddianamede, Gülen'in "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" suçundan 15 ile
22,5 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 ile 7,5 yıl ve "iftira" suçundan
da 1 ile 4 yıl olmak üzere toplamda 19 ila 34 yıla kadar hapsi istenmektedir.
İddianamede Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski
emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse
ve Mutlu Ekizoğlu'nun aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 32 kişi de şüpheli
olarak yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da şüpheliler
arasında
yer
aldığı
kapatılan 17
Aralık yolsuzluk ve rüşvet
soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı ve şüphelilere kumpas kurulduğu
iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Gülen hakkında ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası istendi.
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Gülen, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini
ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen
engellemeye teşebbüs etmek’, ‘silahlı örgüt kurmak veya yönetmek’ ve
‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği
itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk
maksadıyla temin etmekle suçlanıyor.
Gülen Hareketi
Fethullah Gülen “Dinler Arası Diyalog” girişimi kapsamında Vatikan’da
Papa II. Ioannes Paulus ile birlikte. Gülen hareketi, Risale-i Nur’lar’da Said-i
Nursi tarafından sıkça kullanılan ve kendisinin ana hareket ekseni olarak tarif
edilen “hizmet-i imaniye ve Kur’âniye” deyiminin zaman içerisinde kısaltılması
ile oluşan bir terimdir. Cemaatin kendisini bir sivil toplum hareketi olarak
konumlandırması ile cemaatin her türden kurumsal faaliyetlerini de içine alan
bir kapsam genişliğine ulaşmıştır. Gülen hareketi, Türkiye başta olmak üzere
çeşitli ülkelerde eğitim ve sosyal amaçlı faaliyetler gösteren bir
organizasyondur. Eğitimde Gülen tarafından "altın nesil" olarak ifade edilen bir
insan modelini yetiştirme amaçlı ev, okul dershane, kültür merkezleri,
üniversite gibi kurumlar oluşturulmuştur. Ayrıca cemaatin bu faaliyetlerini
finanse etmek için kullandığı, yardım organizasyonlarını gerçekleştirdiği çeşitli
vakıf ve dernekleri ile ticari faaliyet gösteren basın yayın kuruluşları,
hastaneleri ve finans kurumları mevcuttur
Hareket, çeşitli toplum kesimlerince Türkiye içi ve dışında, eğitime, Türk
kültürünü tanıtmaya, Dinler arası diyaloğa ve fakirlikle mücadeleye yaptığı
katkılardan dolayı desteklenirken başka kesimlerince de laiklik için bir tehlike
olarak görülmesinin yanı sıra siyasî ve ekonomik bir güç hâline gelmesi
nedeniyle de eleştirilmektedir.
Gülen’in çeşitli konuları ele alan çok sayıda kitap, makale, kaset,
görüntülü video ve şiirleri mevcuttur. Eserleri başta İngilizce, Arapça, Almanca,
İspanyolca ve Rusça olmak üzere değişik dillere çevrilmiştir.
Gülen hakkında birçok biyografi ve inceleme kitapları yayınlanmış ve
yurt dışındaki çeşitli kurum ve üniversitelerde hakkında akademik konferanslar
yapılmış ve bu konferanslarda 200'den fazla tebliğ sunulmuştur. Fethullah
Gülen’e ait olan Kırık Mızrap adlı şiir kitabından alınan 11 şiir; 2005
yılında Ahmet
Özhan tarafından Hüzünlü
Gurbet albümünde
yorumlanmıştır 2013 yılında ise aralarında Natacha Atlas, Bahroma, Ely
Bruna gibi ünlü sanatçıların bulunduğu 12 sanatçı Gülen’e ait 12 şiiri İngilizce
olarak Rise Up - Colours of Peace adlı albümde yorumlamıştır. Bu çalışmada
sonuç bölümü okuyucunun takdirine ve düşüncelerine bırakılmıştır. Karşı fikir
ve argümanlara da saygımız vardır.
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MİLAS İLÇESİ TURİZM POTANSİYELİYENİN KÜLTÜR TURİZMİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kadir BAYSAL
Ergün KARA
Zekeriya BİNGÖL
ÖZET
Bu çalışma, Muğla İli sınırları içinde yer alan Milas İlçesi’nin sahip
olduğu turizm potansiyelinin kültür turizmi açısından değerlendirilmesine
yönelik bir araştırma yapılması amacını taşımaktadır. Alternatif turizm
türlerinden biri hiç kuşkusuz kültür turizmidir. Son yıllarda önem kazanan
kültür turizmi, gelir arttırışının yanında farklı kültürleri de tanıma imkânı
vermesi en önemli özelliklerindendir. Bu açıdan Milas İlçesi’nin sahip olduğu
turizm potansiyelinin kültür turizmi açısından incelenmesine karar verilmiştir.
Yapılan araştırma, birçok değere sahip olan Muğla ili Milas İlçesinin sahip
olduğu kültürel varlıklarının mirası ortaya koymaya çalışılarak kültür turizmine
katkı sağlaması açısından önemlidir.
Bodrum ilçesine çok yakın olmasına rağmen turizmden hak ettiği payı
yeteri kadar alamayan Milas İlçesinin birçok somut ve somut olmayan kültürel
mirasa da sahip olmasının yanında, bölgede ilçeye özgü bir kültüründe varlığı
bilinmektedir. Çalışma, konu ile ilgili kaynakların taranması yöntemi, internet
web tabanlarının incelenmesi, ansiklopedilerin, tezlerin ve basılı kitapların
incelemesiyle oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Milas, Turizm, Kültürel Miras

EVALUATION OF TOURISM POTENTIAL OF MİLAS TOWN IN TERMS OF
CULTURAL TOURISM
ABSTRACT
This study intends to research about evaluation of Milas town located in
Muğla city having tourism potential in terms of cultural tourism. One of the types of
alternative tourism is definitely cultural tourism. Cultural tourism which has gained
importance recently is important both in increasing income and giving opportunity to
know different cultures. In that respect, it was decided to study tourism potention
which Milas town has in terms of cultural tourism. The study done is important in


Öğr. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris Turizm M.Y.O., Otel, Lokanta ve İkram
Hizmetleri Bölümü, e-mail: kadirbaysal@mu.edu.tr

Öğr. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris Turizm M.Y.O., Otel, Lokanta ve
İkram Hizmetleri Bölümü, e-mail: ergunkara@mu.edu.tr

Okt., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris Turizm M.Y.O., Otel, Lokanta ve İkram
Hizmetleri Bölümü, e-mail: zbingol@mu.edu.tr

87

TÜRKBİLİM ARALIK 2016
terms of providing contribution to cultural tourism by trying to reveal the heritage of
cultural assets of Muğla city Milas town which has a lot of assets. Although it is so
near Bodrum it does not receive a share as it deserves in tourism, it is seen that a
specific culture has been continuing in the district and it has a lot of concrete and
abstract cultural assets. The study is composed of method of source scanning about
the topic, examining Internet web base, encyclopedias, theses and published books.
Key Words: Milas, Tourism, Cultural Heritage

GİRİŞ
Turizm günümüzün önemli bir olgusu olarak çağdaş toplumların
yapılarını ve toplumsal kurumlarını etkileyen ve değiştiren bir özelliğe sahiptir.
Turizm sadece eylemin gerçekleştiği yerde değil aynı zamanda küreselleşen
dünyada etkin bir role sahiptir. Turizm ekonomik farklılaşmayı yarattığından
çok daha fazla toplumsal farklılaşmayı da yaratmaktadır. Kültürlerin ve değer
yargılarının değişmesine neden olmaktadır.
Turizm faaliyetleri günümüze kadar deniz-kum-güneş turizmi olarak kıyı
bölgelerimizde yoğunlaşmıştır. Bunun sonucunda da diğer turistik yöre ve
destinasyon bölgeleri turizmden yeterince faydalanamamıştır. Ayrıca kıyı
bölgelerimizde aşırı yoğunlaşmadan dolayı da denizlerimiz ve kıyılarımız
kirlenme tehdidiyle karşı kaşıya kalmıştır. Kültürel turizm, ülkemiz içinde
deniz-kum-güneş turizminin neden olduğu bu olumsuzlukları ortadan
kaldırabilecek önemli bir alternatif turizm çeşidi olarak görülmektedir. Çünkü
ülkemizin sahip olduğu zengin kültür hazinesi, turizmin ülkenin her yerinde
gerçekleşmesini sağlayacak ve böylece turizmden elde edilen gelirler
bakımından bölgeler arasında dengeli bir kalkınma sağlanabilecektir.
Ülkemizin en ünlü ve özel doğa harikası mekânlarından bir kısmına sahip
Bodrum İlçesi’ne olan yakınlığı, kendi ilçe sınırları içinde denize kıyısı olması,
Türkiye’nin en ılıman iklimine sahip olmasıyla beraber verimli toprakların
geniş alanlarına hâkim olması, Ege bölgesini Akdeniz bölgesine bağlayan ana
ulaşım akslarından birinin ilçe merkezinden geçiyor olması, Romalılar
dönemine ait tarihi eserleri içinde barındırmasıyla beraber kendine özgü tarihi
kimlik değeri taşıyan yapı topluluklarına sahip olması, UNESCO tarafından
dünyanın en özel alanlarından biri olarak kabul edilmiş olması gibi faktörler
doğrultusunda Milas İlçesi Ülkemizin en önemli bölgelerinden birisidir
(Kapluhan,2014).
1. TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS
Turizm, insanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki
olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına seyahatleri ve buralardaki,
genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek, geçici
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konaklamalarından
Diğerleri,2015:5).

doğan

olaylar

ve

ilişkiler

bütünüdür

(Kozak

ve

Turizm sektörünün hammaddesi ülkedeki doğal kaynaklar ve ülkenin
folklorik, kültürel özellikleridir. Bu özelliği ile bazı sektörlerden ayrılır.
Hammadde bakımından dışarıya bağımlı değildir. Turistik mal ve hizmetlerin
tüketimi ancak üretildiği yerde gerçekleşir (Çeken, 2014: 29). Dolayısıyla
tüketim için müşterinin turistik ürünün üretildiği yere ulaşımı söz konusudur.
Kültür turizmi, doğal ve tarihsel kültür varlıklarını, kültürel etkinlikleri
ve güncel sanat eserlerini, kültür sanayilerinin sonuçlarını, bazı sosyo-ekonomik
olguları turistik bir ürün biçiminde gezginlerin hizmetine sunan bir turizm
anlayışıdır. Yalnızca tarihsel olanı değil, günceli de kapsayan bir terimdir
(www.festtravel.com).
Kültür kavramının barındırmış olduğu özelliklerinden dolayı, birçok
turist, toplumlara ait kültürleri tanıma isteği içinde seyahat etmektedir.
Turistlerin bu farklı kültürleri görüp tanımak için yaptıkları seyahat ve
konaklamalar “kültür turizmi” olarak adlandırılmaktadır. İnsanlar eski
medeniyetlerin ya da kültürlerin izlerini görme isteğinin yanı sıra kendi
kültürleri dışındaki kültürlere de ilgi duymaktadırlar (Arınç, 2002:101). Bu
nedenle turistler, yöreleri daha çok kültürel çekiciliklerini görmek amacıyla
ziyaret etmektedirler. Kültür ve diğer turizm kaynakları bir araya geldiğinde ise
ülkelere birçok açıdan kazanç sağlayabilmektedir (MacDonald ve Jolliffe,
2003:308).
Richard kültür turizmi kavramını kavramsal olarak “Bireylerin kültürel
ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla yeni bilgi ve deneyimler edinmek için
ikamet ettikleri yerden kültürel cazibe merkezlerine olan seyahatleridir”
şeklinde ve teknik olarak bireylerin ikamet ettikleri yerden kültürel bölgelere,
kültür ve sanat gösterilerine, sanat ve tiyatro gibi özel kültürel çekiciliklere olan
seyahatleridir”
(Richard,1996:24;
Richards
ve
Munters,
2010:15;Duhme,2012:5; Zhang,2011:9) şeklinde tanımlamaktadır. Kültür
turizmi, “esas itibarı bireylerin eğitim, sahne sanatları ve kültürel turlar,
festivaller ve diğer etkinlikler için seyahati, sit alanlarına ve anıtlara ziyaretleri,
doğal folklorik ya da sanat ve hac için yapılan inceleme seyahatleri gibi kültürel
motivasyon sağlamak amacıyla yaptıkları hareketlerdir (Hacıoğlu, N. ve
Diğerleri, 2016).
Kültürel Miras, arkeolojik değerler, cami, kilise, şato, konak, yalı, köşk,
konutlardan oluşan binalar, eski insanların doğa ve diğer insanlarla ile birlikte
yaşadığı beldeler, dini, mitolojik, politik olayların geçtiği mekân ve geçmiş
dönemlerle ilgili bize bilgi veren tüm tarihi yerleri kapsar (Kozak ve
Diğerleri,2015: 40).
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2. MİLAS İLÇESİ VE TURİZM
Milas Muğla ilinin ikinci büyük ilçesidir. İlçe kendi adını taşıyan ova
üzerinde Sodra Dağı’nın eteklerinde kurulmuştur. Arkeolojik araştırmalara göre
kentin kuruluşu İ.Ö 1.bine kadar uzanmaktadır. Adını rüzgarlar tanrısı Ailos´un
soyundan gelen Mylasos´dan alan Milas, önce Karia´nın sonra Menteşe
Beyliği´nin başkentliğini yapmıştır (www.milas.bel.tr). Milas’ın kuzeyinde;
Bafa Gölü ve Batı Menteşe Dağları, Güneyinde; Gökova (Kerme) Körfezi,
doğusunda; Kuru kümes Dağı, Akdağ ve Marçalı Dağları, batısında ise Güllük
(Mandalya) Körfezi ile Bodrum Yarımadası bulunur. Milas bu konumu
itibariyle Aydın’ın Söke, Koçarlı ve Çine ilçeleri, Muğla’nın Yatağan ve Muğla
merkez ilçeleri, batısında ise Bodrum ilçesi ile komşudur. Yüzölçümü 235.224
hektardır (www.muglakulturturizm.gov.tr). Milas karayolu ile Aydın’ın Söke
ilçesine, Muğla’nın Yatağan ve Bodrum ilçelerine bağlıdır.
Bu yollarla Bodrum-Milas-Söke-Aydın/İzmir, Bodrum-Milas-YatağanMuğla ve Bodrum-Milas-Yatağan-Çine-Aydın otoyol hattı üzerinde yer alır.
Milas karayolu ile Bodrum’a 48 km, Yatağan’a 32 km, Muğla’ya 63 km’dir.
2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanına göre ilçenin nüfusu
129,128’dir (www.milas.gov.tr).
Türkiye’nin büyük havalimanlarından biri olan Milas-Bodrum
havalimanı ilçe sınırları içerisinde 1997 yılında uluslararası trafiğe açılmış olup,
havalimanının Milas ilçe merkezine uzaklığı 17 km’dir.
197,04 km. kıyı uzunluğuna sahip Milas’a, Ege denizinin iki önemli
körfezi olan Gökova ve Mandalya körfezi kıyılarında yer alan marina, iskele ve
çekek yerleri ile deniz yoluyla ulaşımda mümkündür (http://www.milas.gov.tr).
Yeni çıkan büyük şehir yasası sonucu Muğla’nın büyükşehir sıfatını
kazanmasıyla, 2014 senesine kadar 13 mahallesi, 114 köyü ve 5 beldesi olan
ilçenin, sınırları içerisindeki tüm yerleşim birimleri mahalle olmuştur. Milas
toplam 132 mahalle sayısına ulaşmıştır (https://tr.wikipedia.org/wiki/Milas).
Harita 1: Milas’ın Lokasyon Haritası
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Kaynak: Milas, Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi.
2.1. Milas İlçesindeki Turizm İşletmelerinin Sayısı ve Temel İstatistik
Bilgileri
Muğla İli Milas İlçesi’nde faaliyette bulunan turizm işletmelerinden elde
edilen verilere göre değerlendirilmiştir. Bu yüzden Milas İlçesi’nin turizm
potansiyeli hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. İlçede faaliyet
gösteren işletmeler turizm işletme ve belgeli konaklama işletmesi olup, bu
tesislerin sayısı ve kapasiteleri ile ilgili bilgiler aşağıda tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Milas İlçesi’nde Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmeleri Bilgileri
Sınıfı

Tesis Adı

Yıldız

Cyristal Green Bay Resort&Spa
Labranda Princess Otel
Turizm İşletme Corınthıa Güllük Hotel
Belgeli Tesisler Eldehan Otel
Hotel Silvanus
Milashan Otel
Iasos
Belediye
Belgeli Tesisler Butik Otel Yalıçapkını

5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
3 Yıldız
3 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
Butik Otel
11

Oda
Sayısı

Yatak
Kapasitesi

291
142
36
50
60
120
14

624
288
72
100
120
240
28

11

22

TOPLAM
8 Tesis
710
1.422
Kaynak: Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm İstatistik Bilgileri,2016

Tablo 1 incelediğinde konaklama kapasiteleri açısından Milas İlçesi’nde
8 adet turizm işletme belgeli, 1 adet belediye belgeli olmak üzere toplam 8 adet
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tesis, 710 oda, 1422 yatak kapasitesi ile faaliyet gösterdiği görülmektedir.
Ayrıca devam eden yatırım işletme belgeli tesis sayısı 14, oda sayısı 3412 ve
yatak sayısı da 7765’tir. Yine bakanlık belgeli 420 kapasiteli marinaya sahip
olan ilçe de, 5 adet A grubu seyahat acentesi faaliyet göstermektedir. Turizm
işletme veya yatırım işletme belgeli olan tesisler Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
bağlı olup, diğer konaklama tesisleri ise belediyeye bağlı olarak işlem
görmektedir (Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,2016).
Milas’a en kolay ve en çabuk ulaşım Bodrum-Milas havalimanından
gerçekleşmektedir. Güneyden Muğla ve Marmaris üzeri deniz yolunun yanı sıra
karayolu ile de gelinebilmektedir. Ancak bu yollarda yol genişletme
çalışmalarının hala devam eder olması, yolun zaman zaman tamamen
trafiğe kapatılması ve bu çalışmaların yavaş olması ulaşımı zorlaştırmakta ve
turizmi olumsuz yönde etkilemektedir. Muğla İli Milas-Bodrum havaalanı iç
hat ve dış ile ilgili son altı yıla ait gelen ve giden yolcu sayıları aşağıda tablo
2’de belirtilmiştir.
Tablo 2: Muğla Milas- Bodrum Gelen Giden Yolcu (Ziyaretçi) Sayısı
Yıllar
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı

İç Hat
1.166.018
1.396.493
1.614.314
1.738.027
2.011.444
2.309.115

Dış Hat

Toplam

1919.169
1.991.842
1.916.146
1.890.293
1.835.103
1.568.758

3.085.187
3.388.335
3.530.027
3.628.320
3.846.547
3.877.873

Toplam
10.235.411
11.121.311
21.356.289
6.289
Kaynak: http://www.milasbodrum.dhmi.gov.tr
Yukarda ye alan tablo’2 de Milas-Bodrum Havalimanına son altı yıl
içerisinde gelen giden turist sayısı incelendiğinde 2010 yılından başlayarak yerli
ve yabancı turist sayısında bir artış eğilimi gözlenmekte olup 2015 yılında
maksimum seviyeye ulaştığı görülmektedir. Özellikle turizm sezonunun
açılışıyla trendin Mayıs ayından itibaren Ekim ayına kadar yükselerek sezonun
canlı tesislerin dolu olmasıyla yılın altı ayında turizme hizmet verilmektedir.
3. MİLAS İLÇESİNİN KÜLTÜREL MİRASI
Milas ilçe sınırları içerisinde tam olarak 27 adet antik
bulunmaktadır. Bu antik kentler 3 bin yıllık sürekli bir
göstermektedir. Karia, Bizans, Selçuklu, Menteşe Oğulları
sınırları içerisinde yer almış ve bu uygarlıkların izlerini
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taşımıştır. Karia uygarlığının ve Menteşe oğullarının da başkentliğini yapmıştır
(http://www.milas.bel.tr).
Batı Karia’nın en büyük kentlerinden biri olan Milas, Zeus Karios
Mabedi nedeniyle Karia’lılar için haç yeri olmuştur. İlçenin kurulduğu yıllarda
bile bir merkez olarak kabul görmesi nedeniyle çevresinde çok sayıda tarihi
mahal bulunmaktadır (Şenol,2016:120). Unesco’nun Dünya Miras geçici
listesine eklediği Muğla ilindeki beş yerden iki tanesi Milas’tadır. Bunlar
Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı ile Beçin ortaçağ kentidir
(www.muglakulturturizm.gov.tr).
Ayrıca ilçe merkezinde 1987 yılında hizmete açılan ve Milas çevresinde
sürdürülen kazılarda ortaya çıkan, çevredeki yüzey araştırmaları ve kurtarma
kazılarından elde edilen eserlerin sergilendiği Milas Müzesi de bulunmaktadır.
Müzede çoğunluğu arkeolojik eser olmak üzere 4363 eser sergilenmektedir.
Ayrıca Iasos Balık pazarı açık hava müzesi de Milas müze müdürlüğüne bağlı
olarak faaliyetlerine devam etmektedir (www.kulturvarliklari.gov.tr). Milas’ın
hem merkez ve hem de mahallelerinde kültür turizmine hizmet edebilecek tarihi
eserlere rastlamak mümkündür. Farklı amaçlarla yapılan kazılarda bile kent
sınırları içerisinde yeni tarihi değerler bulunmaktadır. Ayrıca Milas’ta bulunan
birçok arkeolojik alanda kazı çalışmaları devam etmektedir.
3.1. Milas’ın Önemli Tarihi Eserleri
Milas ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi ve kültürel açıdan önem
arzeden yerler aşağıda anlatılmış olup, bu yerlerin dışında çok sayıda tarihi
eserlerin olduğu bilinmektedir.
Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı; Milas ilçe merkezinde
"Uzunyuva" olarak adlandırılan alandaki sütun aslında bir onur sütunu olup,
Roma Dönemi' nde Menandros adına dikilmiştir. Mylasa’ nın en değerli eserleri
arasında yer alan sütun Korinth düzeninde bir başlık bulunmaktadır. Lahtin ise
2400 yıllık bir mezar olduğu ve Karia kralı Hekatamnos’a ait olduğu
sanılmaktadır. Kral mezara tüm değerli eşyalarıyla gömülmüştür. Bu alanın
Anadolu’ da 100 yılın buluşu olarak tanımlanmaktadır (www.milas.gov.tr).
Uzunyuva’ da 2010 yılında kaçak kazı yapıldığı tespit edilmiş olup,
kurtarma kazıları halen devam etmektedir. Kurtarma kazılarında mermer bir
koridor, mermer caddeler, mozaik zeminler, su sarnıcı bulunmuştur (Milas
Kaymakamlığı,2013.54). Bu anıt mezarı çevresinde, son on yılın en önemli
epigrafik buluntusu kabul edilen ve hükümdarı için hazırlanmış 121 satırlık şiir
yer alan 2 bin 400 yıllık stel bulunmuştur (www.kulturvarliklari.gov.tr).
Beçin Kalesi ve Beçin Ortaçağ Kenti; İlçenin 5 km güneyinde, bir plato
üzerinde yer alır. Beçin kalesinin Bizans döneminde yapıldığı sanılmaktadır.
Menteşeoğulları beyliğine başkentlik yaptığından bu zamanda tadilat
görmüştür. Genelde 14. Ve 15. Yüzyıla ait eserler vardır. Antik kent içerisinde
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çok sayıda medrese, zaviye, han, cami, türbe, hamam kalıntıları mevcuttur.
Bizans şapeli, Karapaşa Medresesi, Ahmet Gazi türbesi ve medresesi, Orhan
Bey Camii, Bey Konağı, Bey Hamamı, Kızılhan, Yelli Camii ve Medresesi
günümüze
kadar
gelen
eserlerin
en
önemlileridir
(www.muglakulturturizm.gov.tr).
Gümüşkesen Mezar Anıtı; Yapımında gri-beyaz mermerlerin kullanıldığı
ve yüksekliği 8,45 metre olan anıt mezardır. Arazinin eğimi nedeniyle bir
tarafının yükseltildiği ve MS. 2.yy ait olduğu düşünülen bu anıt mezar Dünya’
nın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Bodrum’daki Mausoleum’un bir
küçük kopyası olarak görülmektedir (www.muglakulturturizm.gov.tr). Anıt,
Gümüşlük Mahallesinde, Sodra dağının eteklerinde yer alır.
Labranda; İlçenin kuzey doğusunda yer almaktadır. Bu alandaki en eski
buluntular M.Ö. 600 yılına aittir. M.Ö. 4. yüzyıl tapınağın en önemli devridir. 6.
ve 5. yüzyılda kutsal alan, sonradan tapınak terası olarak kullanılmıştır
(www.milas.bel.tr).
Karia’ ların haç yeri olan bu kutsal alan, aynı zamanda lezzetli su
pınarları ile dikkat çekmektedir. Hem haç ve ziyaret yeri, hem de konaklama
yeri olarak kullanılan Labranda’ da arkeolojik kazı çalışmaları 1948 yılında
başlamış olup, bazı dönemlerde ara verilse de kazılar sürdürülmektedir (Milas
Kaymakamlığı,2013: 84-86).
Sinuri; İlçenin güney doğusunda tanrı Sinuri adına yapılan tapınak ve
yanında bir anıt mezar ve akrapol tepesindeki kalıntılardan oluşmaktadır. Sinuri
tapınağı, Hristiyanlık döneminde kiliseye çevrilmiş olup, bu tarihi kent
Kalınağıl mahallesi sınırları içerisindedir. Daha önce bu yerleşim alanında
arkeolojik kazılar gerçekleştirilmiştir (Milas Kaymakamlığı,2013:83).
İasos; Antik kenttin kuruluşu M.Ö. 3000 yıllarına kadar gitmektedir.
Kıyıkışlacık mahallesi girişinde bulunan antik kentin kalıntıları bir yarım ada
üzerinde yer almaktadır. Antik kentin önemli yapılarından biri Artemis Astias
Tapınağıdır (Bingöl Z., 2007, s.181). İasos un diğer önemli yapıları agora, şehir
meclisi, bir açık hava müzesi haline getirilen ve halk arasında Balık Pazarı
olarak adlandırılan anıt mezar ve ordugâh yapısı yer almaktadır (Milas
Kaymakamlığı,2013: 99).
Latmos-Herakleia; Bir zamanlar Liman kenti olan Heraklia, alüvyonlarla
dolmasıyla bugünkü Bafa gölünün kenarında kalmıştır. Helenistlik dönemin
başlarında kurulan Heraklia’ nın kuzey doğusunda eski şehir Latmos yer
almaktaydı. Herakleia’nın 26 kule tarafından desteklenen surlarının uzunluğu
6,5 km. yi bulmaktadır. Bu da şehir savunmasının önemini ortaya koymaktadır.
Büyüleyici bir atmosfere sahip Latmos ve Heraklia şehirlerinin bugüne
gelebilen kalıntıları; Athena Tapınağı, Agora, surlar, mezarlar, tiyatro,
Bouleterion, Endiymion Tapınağı, Yediler Manastırı, adalarda kilise ve
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manastırdır (www.milas.bel.tr). Bir acı, tuzlu su gölü olan Bafa gölünün bir
kısmı aydın il sınırları içerisinde kalmaktadır. Bafa gölü 1994 yılından beri
Tabiat parkı olarak ilan edilmiş durumdadır. Heraklia antik kentini kıyısında
barındıran Bafa gölü Türkiye’nin en genç ekosistemlerinden biridir (
www.milas.gov.tr).
Bargylia; İlçe merkezine 27 km. uzaklığındaki boğaziçi mahallesindedir.
Köyün mitolojideki adı Bargylia’ dır. Pegasos adlı kanatlı atın arkadaşı
Bargylos' u çiftesiyle öldürmesi sonucu şehre Bargylia adı verilmiştir. Kent
Bizans döneminde piskoposluk merkezi olarak kullanılmıştır (Milas
Kaymakamlığı,2013:100-102). Boğaziçi mahallesi özellikle 17.yy da çevre il ve
ilçeler için önemli tuz kaynağı olup, günümüzde balıkçılık ile geçinmektedir.
Tuzla sulak alanı çok sayıda ve çeşitli göçmen kuşlara ev sahipliği yapması
nedeniyle, IBA ( İmportant Bird Area ) dünyaca önemli kuş alanı unvanı 2001
yılında verilmiştir. Sonrasında ise koruma kapsamına alınarak, bu alan için
Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından yönetim planı yapılmıştır
(www.milas.gov.tr).
Keramos; Milas’a 48 km. uzaklıktadır. Apsisli yapı, gömütler Roma
dönemine ait eserler olup, ayrıca iki tapınak kalıntısı bulunmaktadır. Keramos
antik kenti Ören ile Akyaka arasındadır. Ören Gökova körfezinde yer alan,
yazları da deniz turizmi ve yat turizmi ile dikkat çekmektedir
(www.milas.gov.tr).
Ulu Camii; Milas’ın en büyük camii konumundadır. Şehir merkezinde
yeralan cami Hoca Bedrettin Mahallesinde ve Balavca deresinin yanına 1378
yılında inşa edilmiştir. Ahmet Gazi tarafından yaptırılması nedeniyle Ahmet
Gazi Camii olarak da anılır. Caminin yapımında tuğla taşlarla beraber antik
malzemelerinde kullanıldığı görülmektedir (www.neredekal.com).
Firuz Bey Camii ( Kurşunlu Camii) ve Medresesi; Halk tarafından
kurşunlu camii adıyla bilinen ve 1394 yılında Menteşe valisi Hoca Firuz bey
tarafından yaptırılmıştır. Cami zaviyeli camiler denilen yapıların bir örneği
niteliğindedir. Menteşe beyliği camileriyle kullanılan malzemenin yapısı,
süslemeler, cephe düzenlemeleri gibi özellikleri dikkate alındığında benzerlik
göstermektedir (www.islamansiklopedisi.info). Yine aynı bahçe içerisinde
medrese yapısı da bulunmaktadır. Cami süslemeleri, desenleri ve kullanılan
mermer rengi dikkat çekmektedir.
Çöllüoğlu Hanı; Kentin merkezinde yer almaktadır. Abdulaziz Ağa
tarafından Ağa camisinin yakınında 1719-1720 yıllarında yaptırılmıştır. Sonra
yaptırılan medreseye vakfiye olarak verilmiştir. Alt kat binek hayvanlarına üst
kat ise insanların konaklamaları için planlanan hanın hol şeklinde biri güneye,
diğeri kuzeye bakan iki girişi vardır. Ortada ise taş döşeli bir avlu
bulunmaktadır. Yapı malzemesi olarak genelde taş kullanılmıştır. Kırma çatısı
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ise oluklu kiremitten oluşmaktadır (www.milas.bel.tr). Belediye ve Uzunyuva
kazı alanına yakın bir noktada olan, Çöllüoğlu hanının restorasyonu 2010
yılında başlamıştır.
3.2. Milas İlçesi’nde Somut Olmayan Kültürel Miras
Milas Mutfağının Yemekleri; Milas için zeytinyağı en önemli tarımsal
üründür. Zeytin ağaç sayısı, üretim değeri, zeytin ağaçlarının kapladığı alan
bakımından Muğla ilinde Milas açık ara en yüksek değerlerin sahibidir. İlçede
özellikle yağlık zeytin üretilmektedir. Bu durum zeytinyağına ilçede eski
çağlara dayanan tarihi bir önem yüklemiştir. Dolayısıyla Milas için hem zeytin
tarımı, hem de ‘’altın sıvı’’ olarak nitelendirilen zeytinyağı ilçe ekonomisi için
en önemli üründür (Çakar ve Diğerleri,2011: 24-25). Milas zeytinyağının
özelliği ve üretiminin tarihi önemi ilçe mutfağına yansımıştır. Birçok yemeğin
zeytinyağı ile yapılmaktadır. Milas ot yemekleri bakımından da oldukça zengin
bir ilçedir.
Çiçek kızartma, börülce çullama, börülce sallama, ebegümeci kavurması,
kenker (şevketi bostan), karnabahar tatarı, patlıcan ekşilemesi, yoğurtlama,
hardal salatası, tilkişen kavurması, palandiz salatası, bakla yaprağı salatası, kuru
biber salatası, soğan depmesi, acur salatası, semizotu salatası, Çaykama böreği,
tepsi böreği, vekilharç, bulgur böreği, pirinçleme dökmesi, katmerli börek,
Kanlı kavurma, mumbar dolması, et kavurması, etli pırasa, kabak çiçeği
dolması, turp otu haşlaması, ebegümeci kavurması, ekşili köfte ve keşkek,
Milas köftesi, ciğer, yılan balığı, Zerde’dir (www.muglakulturturizm.gov.tr).
Çomakdağ Düğünleri ve Etkinlikleri; Çomakdağ köylerinde düğünler,
halen daha yüzlerce yıllık geleneğin sürdürüldüğü ilginç ve güzel törenlerdir.
Tüm köy halkının katıldığı düğünler başlangıç ve bitiş gününe göre adlandırılır.
Salı günü başlayıp cuma veya cumartesi biten düğünlere “ön düğün”, Cuma
günü başlayıp pazartesi biten düğünlere de “ters düğün” adı verilir. Düğüne
akrabalar ve komşular “okuntu” denilen birer paket lokum, havlu yada mendil,
bardak gibi şeylerle davet edilir. Bunun yanı sıra köy hoparlöründen de herkese
açık davette bulunulur. Genellikle yaz ayları yapılan düğünün birinci gününe
“bayrak günü” adı verilir. Kız ve oğlan evine davul zurna eşliğinde bayrak
dikilir, silah atılır ve düğünün başladığı ilan edilir. Düğünün ikinci günü “dibek
günü”dür. “Hamam günü” adı verilen üçüncü gün ise kız ve oğlan evinde
davullar öğleye doğru çalmaya başlarlar. Silahlar atılır ve düğünün başladığı
köy halkına duyurulur. Dördüncü gün ise “gelin alma” günüdür. Öğleye doğru
köy halkı ve konuklar damadın ve kızın evinde toplanmaya başlarlar. Kız
evinde ince saz ekibi, oğlan evinde ise davul zurna ekibi çalmaya başlar. Sonra
çeşitli oyunlar oynanır, gösteriler yapılır, kurban kesilir ve gelin üstünden
geçirilir. Daha sonra törenle imam nikahı kıyılır. Akrabalar ve konuklar evden
ayrılmaya başlar. Damat ile gelin böylece evlerine çekilirler. Düğünün beşinci
günü “duvak” günüdür. Kuşluk vakti hem kız evinde hem oğlan evinde çalgılar
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çalmaya başlar. Burada akraba, arkadaş ve konuklar toplanır ve el öpme
merasimi gerçekleşir. Daha sonra geline içi hediye dolu bohça hediye edilir.
Böylece düğün sona erer (Milas Kaymakamlığı,2013:168).
Dibekdere Çalgı Kültürü; Dibekdere büyük ve küçük Dibekdere olarak
adlandırılan 2 yerleşim yerini barındıran Milas’a ait bir köy iken, Muğla’nın
büyükşehir statüsünü kazanmasıyla mahalle olmuştur. Burada yaşayanlar
Roman’ dır. Erkeklerin çoğu küçük yaşlardan itibaren davul-zurna ile
yetişmiştir. En büyük geçim kaynakları müziktir. Yöre düğünlerinin,
kutlamalarının, festivallerin, şenliklerin vazgeçilmez çalgı aleti olan davul ve
zurna nedeniyle çevre ile ve ilçelerdeki etkinlikler için Dibekdere’ liler davet
edilir. Davul ve zurna dışında, bir çok enstrümanı da çalan mahalle halkı,
yörenin zeybek kültürünün gelişmesine ciddi katkıları olmuştur
(www.muglakulturturizm.gov.tr).
Milas Halıları; Milas’ın el sanatlarını incelediğimizde ilçenin tarihi ile
bir çok el sanatlarının geliştiğini görmekteyiz. Bunlar; ipek böcekciliği,
battaniye ve kilim dokumacılığı, yorgancılık, iğne oyalarıdır. Fakat en öne
çıkanı ise Milas halılarıdır. 17.yy sonları itibariyle Milas halıcılığı gelişmeye
başlamıştır. İlk zamanlarda ailelerin ihtiyacı ve kızların çeyizi için dokunan
halılar, pazarda rağbet görmesiyle bugüne kadar ki haklı ününe kavuşmuştur.
Cumhuriyet döneminde de Milas için halıcılık canlı bir sektör olmuştur. Türkiye
piyasasında bu halılar bilinmeden önce Milas halıları birçok ülkeye ihraç
edilmekteydi. Milas halıları genelde 3 boyut olarak karşımıza çıkmaktadır. En
dikkat çekici renkler ise kırmızı ve sarının tonlarıdır. Milas halıları çift düğümlü
ve tamamı yün halıdır. Milas halıları; Bozalan, Ada Milas, gemici suyu veya
gem suyu, Çıngıllı Cafer, göllü, Ladik, kabuksuz, Karacahisar göbeklisi gibi
isimlerle anılırlar. Özellikle Milas’ın güneyindeki birçok köyde dokunmaktadır
(http://mitso.org.tr).
Fuar, Festival ve Yöresel Etkinlikler; Milas ilçesi yerel etkinlikler
bakımından oldukça hareketli ilçelerden biridir. Merkezde ve mahallelerinde
çok sayıda festival ve yöresel etkinlik düzenlenmektedir. Bu etkinliklere kamu
kurum ve kuruluşları, halk ve sivil toplum kuruluşları destek vermekte gerekli
katılım ve katkıyı sağlamaktadır. Bu etkinlikler deve güreşleri, yağlı güreşler,
kültür ve sanat şenlikleri, yöresel ürünlerle ilgili festivaller, panayırlar,
sergilerden oluşmaktadır. Bu etkinlikler yöreye olan ilgiyi arttırmakta, özellikle
çevre il ve ilçelerden katılım sağlanarak ticari, sosyal, çevresel konularda
yöreye katkı elde edilmektedir. Milas’ ta düzenlenen etkinliklerin en önemlileri
Milas zeytinini ve zeytinyağını tanıtmak amacını taşıyan Milas Zeytin Hasat
Şenliği, 2016 da 7.si düzenlenen Gıda, Tarım, Hayvancılık Fuarı ve Milas
Kültür Festivali’dir.
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SONUÇ
Milas, turizm açısından her türlü olanağa sahip olmasına rağmen bugüne
kadar turizmde hak ettiği yeri alamamıştır. Kendisine 43 km mesafede olan
turizmin başkenti Bodrum’un gölgesinde kalmış, turizmden istenilen payı elde
edememiştir. Bugün Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça gibi turizm de marka
haline gelmiş ilçelerin yanında Milas turist sayısı ve turizm gelirleri açısından
geride gelmektedir. Milas kent merkezi önemli bir turizm bölgesi olan Bodruma
yakınlığı ile bir potansiyele sahip olsa da daha çok bir transit geçiş bölgesi
olarak kalmaktadır ve turizm potansiyelini tanıtımın yetersiz kalması, kent
merkezine olan çekiciliğin sağlanamaması gibi sebeplerden dolayı
değerlendirememektedir.
Çevresindeki tarihi kentler, Arkeolojik kazı yerleri, anıtlar, tarihi evleri,
müzesi, ilçe çapında düzenlenen festivaller ve yerel etkinlikler, yöreye özgü
yaşatılan gelenekler, zengin mutfağı, ilçeye özgü el sanatları Milas’ı kültür
turizmi açısından eşsiz kılmaktadır. Ülkemizde birçok yere nasip olmayan bu
zenginliklerin hepsini Milas’ta bulmak mümkündür. Tarihi alanların bazılarının
zamanında soyulması, harap edilmesine karşın, sürdürülen kurtarma kazıları
sonucu ilçe tarihi zenginliğine zenginlik katacaktır. Özellikle Uzunyuva bu
anlamda büyük önem taşımaktadır. Uzunyuva’da sürdürülen kazı çalışmaları
tamamlandığında Milas çok daha fazla turist çekecektir Gerek tarihi ve kültürel
değerleri ve coğrafi konumu itibariyle gerekse deniz turizmine elverişli
bölgenin en uzun kıyı şeridine sahip olması nedeniyle yöre, yeni yükselen lüks
tesislerle yatırımcıların ilgisini her geçen yıl çekmektedir. Kültür turizmi
açısından taşıdığı arz değerleriyle ön plana çıkan Milas’ta alternatif turizm
çeşitlerinin birçoğunu gerçekleştirmek mümkündür. Bunlardan deniz turizmi,
kırsal turizm, mağara turizmi, hava sporları turizmi, av turizmi, yat turizmi ilk
akla gelenleridir.
Uluslararası Milas-Bodrum Havalimanın Milas ilçe sınırları içerisinde yer
alması ulaşım anlamında ilçeye büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Özellikle
yabancı turistin ilgili mahallere ulaşılabilirliği anlamında bir engel
bulunmamaktadır. Bu derece kültürel ve doğal mirasa, ulaşım kolaylıklarına ve
marka turizm kentlerine yakın olan Milas’ın çok daha fazla turist çekebilmesi
ve turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için en önemli eksikliğin
tanıtım eksikliği olduğu görülmektedir. Makro düzeyde Kültür ve Turizm
Bakanlığı, yerel düzeyde ise ilçe deki kamu kurum ve kuruluşları, belediye ve
sivil toplum örgütleri tanıtım faaliyetlerine hız vermeli, bu değerlerin yerli ve
yabancı turistle buluşması sağlanmalıdır. Yörede düzenlenen festival ve yerel
etkinliklerin genelde günübirlik olması sonucu yerel etkinlik ve festivaller için
gelen ziyaretçilerin ilçede konaklamamasına neden olmaktadır. Yerel etkinlikler
gelenekselleştirilmeli, yaşatılan gelenekleriyle ziyaretçi çeken köylerin turisti
konaklatacak ve uzun süre Milas’ ta tutacak programlar yapılmalıdır.
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Yapılan çalışma, belli bir turistik bölge ve yöre üzerinde teorik saha
araştırmaları aracılığıyla gerçekleştirildiğinden herhangi bir genelleme
içermemektedir. Daha geniş bir bölge ve turistik yöre üzerinde buna benzer
uygulamanın yapılması ile çalışmanın daha da genellenebilir sonuçlara
ulaşacağı düşünülmektedir. İleriki araştırmaların farklı sektör ve çeşitli turistik
yörelerde gerçekleştirilmesi konuyu daha iyi irdelememizi açısından tavsiye
edilebilir.
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TÜRK CUMHURİYETLERİYLE İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ
AÇISINDAN İLETİŞİMİN ROLÜ ve TEMEL SORUNLAR
Leyla BUDAK
ÖZET
Devletlerin gelişmesinde önemli bir yeri olan işbirliği sadece batıda yer
alan ülkelere göre değil; bilakis akraba topluluklarını da içeren bir işbirliği
sürecini başlatarak her açıdan sorunları çözebilir. Bu açıdan bakıldığında Türk
Cumhuriyetleri ile işbirliği yapmanın oldukça önem taşıdığını belirtmemiz
gerekiyor. Burada temel sorun bu ülkeler arasında olumluluk ve uyumluluk
esasına dayanan bir iletişim ve işbirliği esasına dayanan organizasyonlar
kurularak profesyonel kuruluşlar ile medya tarafından anlaşılmasının
sağlanmasıdır.
Sorunların
aşılabilmesinin
yanında
tek
merkeze
dayandırılmaması gereken dayanışmayı sağlamak büyük önem taşımaktadır.
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THE ROLE OF COMMUNICATION WITH TURKIC REPUBLICS IN
REGARDS TO COOPERATION ACTIVITIES AND BASIC
PROBLEMS
ABSTRACT
Corporation, which has a crucial role in regards to the development of
states, can solve problems in every respect by initiating a cooperation process
comprising not only of those states in the West, but on the contrary also,
comprising of the relative communities as well. Looking from this point of
view, we have to express that cooperating with Turkic Republics is of a
capital importance. The main problem here is to make sure that it is well
understood by professional institutions and media by establishing
organizations which rely on communication and cooperation that are based
on essentials of positiveness and harmony. Alongside with overcoming the
problems, ensuring a solidarity that does not depend on one single center is of
great importance.
Keywords: Cooperation,
Organization, Solidarity
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GİRİŞ
Bildiğimiz gibi dünyamızda uzunca bir süre doğu ve batı olmak üzere iki
blok etkili bir biçimde karşı karşıya kalmış adeta ülkeler arasında aşılmaz
sınırlamalar meydana gelmişti.
Özellikle rejim olarak farklılık arz eden ve doğuyu temsil eden Sovyetler
Birliği bu yarıştan çeşitli iç ve dış sebeplerle çekilmek zorunda kalmıştı.
Aslında kesin olarak 1989 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla başlayan
bu süreç, on beş yeni devletin de tarih sahnesine çıkmasına da yol açmıştı.
Rusya Federasyonu dışındaki cumhuriyetler ‘ulus devlet’ yapılanmasını temel
almış; bu bakımdan da ülkelerinin geleceğini belirleyen tüm yasal, siyasal ve
ekonomik düzenlemelerini yeni ve farklı öngörü ve projelerle geliştirirlerken;
sosyal, kültürel yaşam alanları ile de ilgili olarak yeni hukuksal, sosyal ve
girişimlere açık alt yapıyı da oluşturma faaliyeti içine girmişlerdir.
Ancak Sovyetler Birliği’nin dağılma süreci içinde önemli gördüğümüz
bir husus eski yapı içinde olan devletleri bağımsızlık fikri konusunda da
hazırlıksız yakalamıştı. Bu nedenle neredeyse tüm cumhuriyetlerde özellikle
demokratikleşme alanında önemli sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Uzunca
bir zaman dilimi içinde geçen ve yıllar boyunca birer Sovyet Cumhuriyeti
olarak yaşayan bu devletler Sovyetler Birliği sınırları içinde varlıklarını
sürdürmüştü. Böyle olmakla birlikte Türk Cumhuriyetleri bağımsızlık
süreçlerinin ilk çeyreğini köklü ve yapısal reform yılları olarak geride
bırakmışlar, aralarında önemli farklılıklar olmakla birlikte ekonomik, siyasi,
hukuki, kültürel konuları ve teknoloji, iletişim ve medyaya dair temel yapıları
etkileyen çok önemli yasal ve yapısal düzenlemelere de imza atabilmişlerdir.
Belli bir süreyi ayrıca büyük bir deneyimi de gerektiren
demokratikleşme kavramı, öncelikle basın ve ifade özgürlüğünü içermesi
beklenen medya alanındaki yapı oldukça önem arz eder. Çünkü basın özgürlük
ve değerlerin inşasına taşındığında bölgenin geçmişten gelen Sovyetler Birliği
deneyimi ve alışkanlıklarını da içeren bazı izlerinin bazen geniş ölçüde bazen
de yer yer devam ettiği, cumhuriyetlerin medya sistemlerine kendine özgü
koşulların yansıdığı ve bu farkların kuramsal, yasal ve yapısal koşulları
etkilediği de görülmektedir. Devlet tekelinin kırılması ile başlayan, özel basınyayın girişimlerine geçiş yapılan süreçte basın ve ifade özgürlüğüne yönelik
önemli adımlar atılmış, yasal alt yapı öncelikle anayasalar başta olmak üzere
hemen hemen tüm Türk Cumhuriyetleri’nde aralarında kısmî farklar olmakla
birlikte oluşturulmuştur. Türkiye ile olan sosyal, kültürel, tarihi bağları genç
cumhuriyetler için önemli bir referans çerçevesi oluştururken hem kendi
aralarında hem de Türkiye ile yeni iletişim kanalları kurmaya yönelik işbirliği
çalışmaları da önemli ölçüde hız kazanmıştır. Bu açıdan Türkiye’nin de genç
cumhuriyetler açısından öncü bir rol üstlendiği görülmektedir.
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Bölgenin jeopolitik konumu, yeni ve geniş bir pazar oluşu, sahip olduğu
enerji ve çok zengin hammadde kaynakları gibi özellikleri dünya devletlerinin
ilgisini çekmekte, ek olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin, Çin’in ve
geçmişten gelen bağları nedeni ile Rusya’nın bölgede hâkimiyet kurma çabaları
da devam etmektedir. Hâkimiyet kurma çalışmaları sadece-ekonomik alanda
değil, hemen tüm kültürel ve sosyal alanlarda ciddi bir mücadeleye sahne
olmaktadır. Türkiye de Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya ile olan
bağlarını uluslararası hukuk, ekonomi, siyaset ve kültürel-sosyal alanda
güçlendirmeye çalışmaktadır. Bir diğer yandan bölgedeki genç cumhuriyetlerin
gerçek anlamda bağımsız olabilmesi, Rusya’ya olan ekonomik
bağımlılıklarının azaltılmasını, dışa bağımlılığın azalması kadar iç
yapılanmalarda her alanda güçlenilmesini ve sosyal-kültürel yapılanmalarının
kendi özlerine uygun olarak yeniden inşasını gerektirmektedir(Bkz.
Budak&Yavuzaslan, 2015). Söz konusu inşa süreci sosyal-kültürel değerlerinin
yeniden inşası ve üretimi açısından öncü rolü tartışılmaz olan medya ve
iletişimin hemen her alanını da kapsamaktadır.
Eski Sovyet geleneklerinin egemen olduğu geçmişten gelen uygulama ve
alışkanlıkların yer yer devam ettiği iletişim ve medya alanında medyanın
gelişimine genel olarak bakıldığında -farklılıklar olsa da- tüm cumhuriyetlerde
gazetecilerin akademik ve meslek içi eğitim koşulları, mesleki hakları ve sosyal
sorumluluk ve basın etiği gibi konulardaki bilgilendirmelerinin yeterli düzeyde
gelişmediği ek olarak özel basın-yayın kuruluşlarının reklam gelirlerine dayalı
bir yapıda olmasının olumsuz etkiler yaratabildiği görülmüştür. Bölge
ülkelerinde özel medya kuruluşlarının ekonomi sektöründe desteği veren ticari
grup veya kişilere bağımlı olması bir sorun olabilmektedir. Profesyonel
gazetecilik kuruluşlarının özellikle özel basın yayın kuruluşlarının ticari etki ve
denetimlere girmemesi, devlet kuruluşlarının da siyasi denetim ve etkilerden
uzak kalabilmesi gerekliliğinin(Bkz. Budak,2005) altı çizilmelidir.
Söz konusu cumhuriyetlerde iletişim ve medya eğitimi de, son yıllarda
yeniden yapılanmaya çalışan ve yeni kurulan birçok üniversite olmasına karşın
henüz yeterli ölçüde akademik–mesleki bir ilerleme kaydedememiştir. Türk
Dünyası’na bu konuda destek verebilecek gerek teorik gerek uygulamalı
akademik ve mesleki kuruluşlara ihtiyaç vardır. Bölgesel ve uluslararası
düzlemde geniş katılımlı tasarlanacak profesyonel mesleki kuruluşların söz
konusu iletişim eğitimine ve işbirliğine önemli katkılar sağlayabileceği
belirtilmelidir.
Üniversitelerin olduğu kadar Türkiye de kurulmuş ancak bölge ülkeleri
ile birlikte çalışabilecek ve destek sağlayabilecek profesyonel meslek içi
kuruluşların, kamu kurum ve kuruluşlarının karşılıklı iletişim ve iş birliğine
giden süreçte rolleri ve etkileri çok önemlidir. Yıllarca Sovyetler Birliği’nin
sınırları içinde kalmış olan Türk Cumhuriyetleri’nin hem Türkiye ile hem kendi
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aralarında hem de dünya ülkeleri ile yeniden bütünleşmesi, kültürel ve sosyal iş
birliği adımlarına gitmesi için medya ve profesyonel kuruluşlar öncü ve önemli
roller üstlenebilmektedir.
Profesyonel kuruluşların ve iletişim kanallarının bölgede ilişkilerin barış,
istikrar ve ekonomik işbirliklerinin tesisinde de rolü ve işlevleri çok büyüktür.
Genç cumhuriyetlerde medya ve iletişim alanlarında yaşanan birçok olumlu
gelişmeye karşın olumsuz koşulların neler olduğunu ortaya koymak, çözüm
yollarına giden süreçte önemli katkılar sağlayabilir. Başta ekonomik, yasal ve
siyasal olmak üzere çeşitli alanlarda karşılaşılan sorunlar basının ve iletişimin
gelişimini önemli ölçüde etkilemiştir. Alanda öncü rolü olan profesyonel
meslek örgütlerinin ve basın kuruluşlarının aralarındaki işbirliği, düzenledikleri
faaliyetler bağımsızlıktan sonraki dönemde dikkat çekecek ölçüde artmıştır.
Tüm bu faaliyetlerde Türkiye ve genç cumhuriyetler arasında belli bir
koordinasyon ve iletişim-tanıtma, işbirliği çalışmalarının artırılması
amaçlanmıştır.
Elbette konu sadece Türk Cumhuriyetleri olan Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile sınırlı değildir. Türkçe konuşan
akrabalık bağları olan geniş bir coğrafyada yaşayan Türk akraba toplulukları
açısından da bu adımlar çok önemlidir. Musul’dan, Kerkük’e, Kosova’dan,
Doğu Türkistan’a kadar (ve daha bir çok yerde yaşayan) topluluklar-toplumlar
için de kendi kültürel değerlerini inşa etmek, birbirleri ile iletişim kurmak
haber gereksinimlerini gidermek için profesyonel kuruluşlara ve iletişim
kanallarına büyük görevler düşmektedir. Daha bir çok ülkede veya bölgede
Türkçe konuşan, kardeşlik bağları mevcut toplumların ve halkların da bilgi
edinme ve kültürel değerlerini koruma ve geliştirme ihtiyaçları mevcuttur.
İletişim kanallarının geliştirilmesi, profesyonel örgütlerin kurulması, var olan
örgütlerin koordinasyon ve işbirliği içinde çalışması, ortak projelerin
özendirilmesi ve çalışmaların gerçekleştirilmesi (Bkz. Budak&Yavuzaslan,
2015) söz konusu geniş coğrafyada yaşayan tüm akraba topluluklar açısından
önemlidir).
Bu alanda yani akraba topluluklar olarak ifade edebileceğimiz geniş
coğrafyada önemli faaliyetlerin yürütüldüğünü de belirtmeliyiz. Gerek
Türkiye’nin gerekse bölge ülkelerinin işbirlikleri ile gerçekleşen çeşitli
toplantılar, işbirliği çalışmaları, ortak projeler vb. çok sayıda çalışmalar yoluyla
bölge ülkelerinde kalıcı barış, işbirliği, kültürel ve tarihi değerlerin entegresi ve
geliştirilmesi gibi konularda belirlenen çeşitli hedefler ve projeler
gerçekleştirilmiştir. Ancak tüm bu çalışmalar henüz belli bir düzeye ve
olgunluğa veya koordinasyona ulaşamamıştır. Özellikle genç cumhuriyetlerin
daha çok desteğe, kamuoyu bilgilendirmesine ihtiyaç duyduğu görülmektedir.
İletişim faaliyetleri açısından bir çok kurum ve kuruluştan söz etmek
mümkündür. Ancak çalışmamızın sınırlılıkları kapsamında bu kurum ve
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kuruluşların özellikle önde gelenlerini ve Türkiye merkezlilerini kısaca ele
almak ve çalışmanın devamında iletişim-işbirliği çalışmalarında gözlemlenen
sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini sunmak hedefimizdir. Öncelikli
olarak çeşitli devlet, devlet dışı ve üniversitelere ait faaliyetler, daha sonra da
profesyonel medya örgütlerinden bazı örnekler bazında konu ele alınacaktır.
Profesyonel Kuruluşlara Örnekler
(Devlet eliyle kurulan ve STK’lar tarafından oluşturulan Kurum ve
Kuruluşlar)
T.C. Ekonomi Bakanlığı Türk Dünyası Çalışma Grubu Türk Dünyası
Çalışma Grubu çalışmaları çerçevesinde (Ekonomi Bakanlığı ile Türk İşbirliği
ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında 2007 yılında imzalanan
protokol çerçevesinde) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Eğitim
Programları, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları arasında
kültürel, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi ve Türkiye”nin tanıtımına
katkıda bulunmayı amaçlayan “T.C. Ekonomi Bakanlığı Türk Dünyası Çalışma
Grubu” kurulmuştur. Söz konusu eğitim programı TİKA ile Ekonomi Bakanlığı
tarafından ortak ﬁnanse edilmekte olup, programa Türk Cumhuriyetlerinden ve
Akraba Topluluklarının bulundukları ülkelerden (Azerbaycan, Irak, Kazakistan,
Kırgızistan, Kosova, Makedonya Moldova, Tataristan (Kazan) ve
Türkmenistan) gelen çok sayıda başvuru üzerinden yapılan değerlendirmeler
sonucunda her yıl yaklaşık 30 kişi davet edilmektedir. Çeşitli eğitim
programları organize edilmiş ayrıca “Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür
Forumları” düzenlenmiştir. Özellikle bilişim alanında karşılıklı işbirliği ve
iyileştirme çabaları programa alınmıştır.
Türksoy: Türksoy, Türk dünyasının UNESCO'su olarak bilinen (Bkz.
Aliyeva, S. ,2011), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, 1993 yılında,
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye
Cumhuriyeti kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulmuş, takip
eden süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonuna bağlı
Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva ve Hakas Cumhuriyeti ile birlikte
Moldova'ya bağlı Gagavuz Yeri, Türksoy 'a gözlemci üye olarak katılmışlardır.
Türksoy, geniş bir coğrafyaya dağılmış akraba Türk toplulukları arasında
işbirliği, kültürel ilişkiler, iletişim kanallarını güçlendirmeye çalışmakta, ortak
Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak için önemli çalışmalara imza
atmaktadır. Kuruluş üç dilde yayınlanmakta olan Türksoy Dergisi’nin yanı sıra
farklı lehçe ve dillerde farklı eserlerde yayınlamakta, tüm bu eserlerde ortak
vurgu Türk halklarının ortak kültürel mirasını geniş kitlelere aktarmak, dil,
kültür ve sanat-edebiyat konularını bütünsel bir yaklaşımla halklarla
buluşturmaktır. . Türksoy’un iletişim faaliyetlerine ek olarak Türksoy TV (web
üzerinden) ve Türksoy Radyo (web üzerinden) yayın yapıldığı görülmekte ve
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yine Türksoy’un güncellenen içerikle hizmet veren bir web sitesi de
bulunmaktadır (www.turksoy.org/).
Tika: 1990 sonrası dönemde yeni kurulan genç cumhuriyetlerle işbirliği
ihtiyacı doğmuş ve bölgede yapılacak faaliyetleri ve dış politika önceliklerini
uygulayacak, koordine edecek bir organizasyona gereksinim duyulmuş; dış
politikada etkili ve dinamik bir kuruluş olarak (Ertekin; 2010 ) tasarlanmış
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1992 yılında kurulmuştur.
TİKA, ofislerinin bulunduğu ülkelerle beraber 5 kıtada 140'ın üzerinde ülkede
işbirliği çalışmaları yapmakta, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliği ve iletişim görevi
yürütmektedir. Türkiye, TİKA aracılığı ile Pasifik’ten Orta Asya’ya, Ortadoğu
ve Afrika’dan Balkanlara, Kafkasya’dan Latin Amerika’ya kadar birçok ülke
ile bilgi ve tecrübesini paylaşmaktadır. Ekonomik, siyasal ve sosyal, kültürel,
iletişim alanlarında ve süreçlerde bir çok projeyi hayata geçirmektedir
(Bkz.Özkan, G., & Turgut Demirtepe, M. ;2012) Sosyal barıştan iletişim
alanına, kültürden sanata bir çok farklı alana destek vermekte olan TİKA çeşitli
yayınlar , raporlar, kitaplar yayınlamakta, farklı etkinlikler düzenlemektedir.
(http://www.tika.gov.tr) linkinden güncellenen içeriğe sahip bir web sitesi ile
de hizmet vermektedir.
Turkkon: Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk
Konseyi - TDİK), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini
teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında
kurulmuştur. Türk Konseyi`nin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan ve Türkiye`dir. Türk Konseyi’nin daimi bir yapı olarak
kurulmasıyla birlikte yapılan Zirveler, Türk Konseyi Zirveleri olarak yeniden
adlandırılmıştır. Nahçıvan Anlaşmanın önsözünde üye devletler, Birleşmiş
Milletler Anlaşması’nın amaç ve ilkelerine bağlılıklarını teyit ederek, “Türk
Konseyi’nin temel amacını, Türk Dili Konuşan devletler arasında kapsamlı
işbirliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda
bulunmak olarak” tanımlamışlardır. Üye ülkeler ayrıca, demokrasi, insan
haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetim gibi temel ilkelere
bağlılıklarını ifade etmişler ve işbirliği, üye ülkeler arasındaki ortak tarih,
kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan özel
dayanışma temelinde inşa edilmekte ve bilim, teknoloji, eğitim ve kültür
alanlarında etkileşimin genişletilmesi; kitle iletişim araçları yoluyla da
etkileşim ve iletişim kanalarının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.(
http://www.turkkon.org/tr-TR/)
Turkpa : 2006 yılında Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 8.
Zirve Toplantısı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türk Dili
Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi kurulmasına dair inisiyatifi açıklamış,
TÜRKPA 21 Kasım 2008’de Türkiye’nin ev sahipliğinde Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti Parlamento Başkanlarının
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katılımıyla imzalanan bir anlaşma uyarınca kurulmuştur. TÜRKPA başkanlığı
rotasyon usulüne göre, her yıl bir üye ülke tarafından yürütülmektedir.
Türkpa’nın amaçlarına bakıldığında devletlerarasında politik diyaloğun
geliştirilmesi, tarih, kültür ve dil ortaklığına dayalı işbirliğinin geliştirilmesi,
kültürel miras, dil ve tarih, sanat ve edebiyat ve diğer alanlarda Türk dili
konuşan ülkeler için ortak önem taşıyan değerlerin korunması ve gelecek
nesillere devredilmesi için çalışmalar gerçekleştirmek, politik, sosyo-kültürel,
insani ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak sayılabilir.
Uluslararası parlamenter bir kuruluş olan TÜRKPA(Bkz. Erdoğan, H.,2014),
faaliyetleri belli ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir. Ortak kamuoyu
oluşturulması ve dil çalışmaları açısından TURKPA Türk Dünyasında iletişim
ve işbirliği konularında öne çıkan bir kuruluştur.
Türksav: 1996 yılında bir grup yazar, sanatçı ve akademisyen tarafından
kurulmuştur. Vakfın onur kurulu başkanı dünyaca ünlü Kırgız Türk yazar
Cengiz Aytmatov’dur. Türk Dünyası kavramının canlı tutulmasına hizmet
edilmiştir. Daha sonraki yıllarda da değişik mekânlarda gerçekleştirilen bu ödül
törenleri Türkiye’den ve Türkiye dışından aydınların buluşma vesilesi
olmuştur. Türk dünyası konusunda birçok etkinliğin içinde aktif rol üstlenen
TÜRKSAV Türkiye’deki bazı illerde de kültür sanat programlarının Türk
Dünyası boyutu ile ilgili organizasyonlar üstlenmiştir. Önemli projelerinden
biri Türk Dünyası 20 Yıllığı isimli kitap çalışmasıdır. Özellikle yazılı eserlerle
ortak bir kamuoyu ve iletişim kurulması açısından faaliyetleri ile dikkat
çekmektedir.
Çeşitli Düşünce Kurumları, Üniversite, Vakıf ve Enstitüler:
TASAM: Siyasi, güvenlik, ekonomik, teknolojik ve sosyokültürel
alanlar üzerinde yoğunlaşan, ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik
araştırmalar gerçekleştirebilen, gelecekte ortaya çıkabilecek senaryolar
üretebilen ve sorunlara yaratıcı çözüm önerileri geliştirebilen bir araştırma
merkezidir. Bir çok çalışmaya önderlik etmekte, konferanslar, sempozyumlar,
yayınlar ve çok sayıda etkinlikle ön plana çıkmaktadır. Sosyokültürel
alanlardan biri olan iletişim ve kamuoyu oluşturmada öncü bir rol üstlendiği
belirtilmelidir. Kendi web sitesinden güncellenen içerikle hizmet vermektedir.
AVİM: Araştırmacı, akademisyen, gazeteci ve ilgili diğer kesimlere
Türkiye için stratejik öneme sahip olan Avrupa, Balkanlar, Geniş Karadeniz
Bölgesi, Kafkaslar ve Orta Asya’daki güncel siyasi gelişmeler hakkında
enformasyon sunmayı amaçlamaktadır. AVİM, özgün araştırmalara dayanan
kitap ve raporlar, konferans kitapları ve politika notlarını basılı ve elektronik
formatta yayınlamakta, Avrasya bölgesindeki siyasi gelişmeler hakkında ulusal
ve uluslararası konferans ve çalıştaylar düzenlemektedir. Bunların yanında
AVİM, olgunlaşmakta olan yeni Avrasya’yla ilgili haber yorum ve analizleri
107

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

internet sitesinde yayınlamakta, bunları ayrıca her gün yaklaşık 7000 alıcıya
ulaşan günlük bülteni aracılığıyla ilgili kişilere ulaştırmaktadır.
Üniversiteler, Türk Dünyasına Yönelik Strateji Geliştirme ve
Araştırma Merkezleri, Enstitüler: Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak
Üniversitesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi başta olmak üzere birçok
üniversite Türk Dünyasına yönelik çalışmaları ve akademik eğitimleri ile
dikkat çekmektedir. Ayrıca giderek artan sayıda üniversitede konuya yönelik
enstitüler ve araştırma merkezleri açılmaktadır. Bu kurumlardan biri öncülüğü
yapan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’dür. “Ege
Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü” Türk dili konuşan akraba
topluluklar ve cumhuriyetler üzerine yürüttüğü birçok araştırma ile dikkat
çekmekte ayrıca yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.
Sadece Ege Üniversitesi’nde değil Türkiye’de çok sayıda üniversitede konuya
yönelik çalışmaların, faaliyetlerin, yüksek lisans ve doktora düzeyinde tez
çalışmalarının giderek arttığı da önemle belirtilmelidir. Yine Türk Dünyasından
gelen çok sayıda öğrenci lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde eğitim
görmekte ve Türkiye’den de bölge ülkelerine üniversite öğrencilerinin eğitim
amaçlı gittiği vurgulanmalıdır. Gerek kendi ülkelerinin kültürlerini gerekse
Türkiye’nin kültürünü tanıtma açısından öğrenciler adeta birer kültür köprüsü
işlevi üstlenmişlerdir.
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,
Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından kurulmuştur. Türk dünyasını her yönüyle
araştırıp; müzik yayınlarıyla, kitap yayınlarıyla, dergi yayınlarıyla, takvim
yayınlarıyla bütün dünyaya kesintisiz duyurmayı hedeflemektedir. Bir çok
kitap, süreli yayın, çok sayıda etkinlikle iletişim ve kamuoyu oluşturma
süreçlerinde aktif rol almaktadır.
Türk Dünyası Vakfı: 2012 yılında Eskişehir'de kurulan Eskişehir 2013
Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı'nın gayesi “Türk dili konuşan halklar ve
ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini,
sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırarak ortaya çıkarmak, geliştirmek,
korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve kalıcı kılmak; bilimsel, kültürel,
sanatsal araştırma, inceleme ve etkinlikler yaparak, kültürel birliği ve
dayanışmayı sağlamaya çalışırken dünya barışına, uygarlığına, bilime ve
sanata katkıda bulunmak” olarak açıklanmıştır. Çok çeşitli etkinliklere ve
projelere ek olarak “Türk Dünyası Belgeseli” çekimleri ile vakıf dikkat
çekmektedir. Sanatsal faaliyetler konusunda görsel, düşünsel ve işitsel
alanlarda eserlerin ortaya konması için gerekli ortamların hazırlanmasına
çalışılmakta, eğitsel alanda faaliyetlerde bulunmakta ve basılı, sesli, görüntülü
ve elektronik yayınlar yapmaktadır. Vakıf, bu doğrultuda pek çok kalıcı eser
ortaya koymuş ve etkinlik düzenlemiştir.
Profesyonel Gazetecilik Örgütleri:
108

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

Sayıları her gün artan yeni basın birlikleri, gazetecilik dernekleri ve
platformlar Türk Dünyasına yönelik çeşitli çalışmalarla ön plana
çıkmaktadırlar. Çalışmamızın sınırlılıkları çerçevesinde sadece bazı medya
kuruluşlarına kısaca değinmemiz bazı sorunları tespit açısından da önemlidir.
Kurum ve kuruluşlar Türkiye merkezli olup katılım açısından genç
cumhuriyetleri de içermektedir.
Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Platformu: 21-22
Aralık 2010 tarihlerinde Ankara'da, "Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya
Forumu" gerçekleştirilmiştir, Forumun sonuç bildirgesinde "Türk Dili Konuşan
Ülkeler Medya Birliği" oluşturulması ve Birliğin kuruluş işlemlerinin yerine
getirilmesi ilke olarak benimsenmiş, ilgili ülkelerden seçilecek üyelerden
oluşacak bir "Çalışma Grubu" teşkil edilmesi kararlaştırılmış, , bahsi geçen
Çalışma Grubu, "Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Platformu
(Türk Medya Platformu)’ nun kurulmasını kararlaştırmış ve "Türk Medya
Platformu Tüzüğü" nü hazırlamıştır. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 28 Ekim
2011 tarihinde düzenlenen "II. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar
Medya Forumu" kapsamında söz konusu tüzüğün kabul edilmesiyle birlikte
Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Platformu resmi olarak
kuruluşunu tamamlamıştır. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya
Platformu Koordinasyon Kurulunun düzenli aralıklarla toplanarak, platforma
işlerlik kazandırılması hedeflenmiştir. Bakü’de kuruluşu ilan edilen Türk Dili
Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Platformu’nun katılımcı ülke ve
topluluk medya kuruluşları ve gazetecileri için etkin bir iletişim ağı
oluşturacağı, bilgi ve deneyim paylaşımının söz konusu akraba topluluklar
arasındaki köprülerin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağı belirtilmiştir.
Uluslararası Türk Medya Platformu: Eskişehir (2013) Türk Dünyası
Kültür Başkenti Ajansı ve İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) iş
birliğiyle gerçekleştirilen ve 27 ülkeden yaklaşık 260 medya çalışanının
katıldığı, "Türk Dünyası Medya Buluşmaları"nın sonuç bildirgesi yayımlanmış;
Eskişehir'de 19-21 Aralık'ta düzenlenen etkinliğin sonunda açıklanan
bildirgede, "Uluslararası Türk Medyası Platformu" (UTMP) adı altında
uluslararası bir girişim başlatılacağı belirlenmiş, bu girişimin yasal olarak
yapılandırılmasının yanında kamu, sivil toplum ve medya kuruluşlarının
mekanizmasına katıldığı bir işleyiş düzeninin kurulacağı kaydedilmiştir. Türk
dünyasında ortak kültürün canlandırılması ve tanıtılması amacıyla araştırma
yapılacak, ortak programlar, paylaşımlar, etkinlikler, yayın gibi faaliyetler
yürütüleceği belirlenmiştir. UTMP, insan haklarını, evrensel hukuk kurallarını,
ifade özgürlüğünün korunmasını ilke olarak benimseyerek kişi hakları, kişisel
verilerin korunması, çocukların zararlı etkinlerden uzak tutulması gibi ortak
medya etik kurallarının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar
yürütülmesini de amaçlanmıştır.
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Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği: Türkçe
Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği” , uluslararası alanda faaliyet
gösteren, 10 ülkede temsilcisi olan genç ve etkin bir profesyonel gazetecilik
meslek örgütüdür. Türk Dünyası olarak bilinen geniş coğrafyada haber akışını
sürdürmek, bölge ülkeleri ve halkları arasındaki haber akışını güçlendirmek ve
sürekli kılmak gibi bir misyonu hedeflemektedir. Dernek, çok geniş bir
coğrafyada yer alan Türkçe konuşan ülkeleri medya yoluyla bir araya getirmek,
barış, kardeşlik, iş birliği açısından güçlendirmek, bu yönde yürütülecek
faaliyetlerle gazetecilik ve medya organizasyonlarını bir arada güçlü ve ortak
çalışmalara dâhil etmek, ortak tarih, kültür ve dil çalışmalarına katkı sağlamak
gibi amaçlarla kurulmuş gazeteci-yazar temsilcilere sahip Türkiye merkezli bir
profesyonel meslek örgütüdür.
“Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği”, profesyonel
basın mensuplarının ve çalışanlarının faaliyetlerini etik ilkelere bağlı kalarak
gerek bağlı olunan ülkenin sınırları dâhilinde gerekse uluslararası kamuoyunun
gündeminde duyurmaya, organize etmeye ve ülke gündemlerindeki önemli
sosyal, siyasal, tarihsel konuları medya perspektifinden aktarmaya çalışmakta,
bu yönde çeşitli faaliyetler düzenlemekte, uluslararası katılıma açık toplantılar,
çalıştaylar organize etmekte, ilgili ülkelerin medyalarına destek sağlamaktadır.
(Bkz. Budak&Yavuzaslan, 2015).
Dünya Gazeteciler Federasyonu Federasyonun adı Dünya Gazeteciler
Federasyonu’dur. Kısaltılmış adı DGF ‘dur. Federasyonun genel merkezi
Ankara’dır. Federasyon gerekli gördüğü ülkelerde ve illerde temsilcilikler
açmakta, kamu yararı açısından yazılı basın ,görsel ,işitsel , internet, dernekler
arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmakta,
amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamakta,
ülke ve dünya düzeyinde etkinliklerde bulunmaktadır. İnsan haklarının
korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu, hukuk devleti anlayışı çerçevesinde,
düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye’de ve Türk Dünyasında tam
olarak gerçekleşmesini sağlamak amaçları ile kurulmuş, Gazeteciler Şuraları
düzenlemiş, belgesel içerikli film festivalleri ve film yarışmalarına öncülük
etmiştir.
Türkçe Konuşan Haber Ajansları Birliği :Bağımsızlığın ilk yıllarında
önemli bir girişim Türkçe Konuşan Ülkeler Haber Ajansları birliğinin
kurulmasıydı. Bu konuda ilk adımlar 26-27 Kasım 1992 tarihinde atılmıştır. İlk
aşamada haber ajanslarının teknik ve mali sorunları beklenen verimin
alınmasına olumsuz yönde etki etmiştir. Türkiye’den genç cumhuriyetlere
yönelik haber akışında bir yoğunluk gözlenmiş ancak bu ülkelerden ne
Türkiye’ye ne de kendilerine yönelik bir haber akışı yoğunluğu
gerçekleşememiştir (Avşar, 1996, 108). 1992 yılında Türk dünyası haberlerinin
doğru ve tarafsız olarak verilmesi, haber ajansları arasında enformasyon
alışverişi, teknik altyapının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye’nin ev
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sahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan ve
Türkmenistan’ın katılımıyla Ankara’da “Türkçe Konuşan Ülkeler Haber
Ajansları Birliği (TKA)” kuruldu. Zaman içinde gözlemci olarak TKA’ya
katılan Başkurdistan Cumhuriyeti Haber Ajansı (Başinform), Kırım Haber
Ajansı (QHA) ve Tataristan Cumhuriyeti Haber Ajansı (Tatar-inform), 2008’de
Bakü’de toplanan TKA Genel Kurulu’nda bu organizasyona üye olarak dahil
oldular.
(https://guneyturkistan.wordpress.com/2011/01/27/medya-ve-turkdunyasinda-bilgi-takasi/) TKA, internet sitesi kurarak faaliyete başlamıştır, her
üye ajansın kendi lehçesinde haberlerini sunacağı TKA internet sitesinde
(www.tkaonline.org) ayrıca Rusça ve İngilizce de haberler yer almaktadır.
Türk Dünyasında İletişim ve Kültürel Entegrasyonda Yaşanan
Temel Sorunlar
Ortak Dil Sorunu: Sovyetler Birliği’nde uygulanan dil politikası tüm
cumhuriyetlerde Rusçanın yaygınlaşmasına yönelik olarak gelişmiş, Rus dili iş,
statü ve saygınlık kriterlerinden biri olarak benimsetilmeye çalışılmış ve eğitim
politikalarında belirleyici unsur olmuştur. Bağımsızlık sonrası dönemde
cumhuriyetler kendi dillerini koruma ve geliştirmeye yönelik dil politikaları
uygulamışlardır. Türkiye ile ilgili projelerde ise Türk Cumhuriyetlerinin ve
Türk topluluklarının ortak iletişim dilinin Türkçe olması konusunda çeşitli
çalışmalar sürdürülmekte, ülke gündemlerinde bu konuda çeşitli tartışmalar
yapılmakta ve Türk dünyasında kültür, tarih, edebiyat, iletişim ve medya gibi
konularda çalışmalar yapılması veya bu tür çalışmaların gerçekleşebilmesinde
dil konusu ve ortak alfabe sorununun ön plana çıktığı görülmektedir. Bu yönde
çalışmalar 2000’li yıllardan beri hız kazanmıştır. Söz konusu çalışmalar genel
olarak Türk cumhuriyetlerinin birbirlerinin kitle iletişim araçlarını takip
edebilmesi, edebiyat eserlerini okuyabilmesi, ortak sözlük ve gramer yapılarını
oluşturabilmesi ve alfabe çalışmaları gibi konulara odaklanmıştır (Bkz.Gürses,
2002, S:74).
Şu anda ortak iletişimin önündeki en önemli sorun Türk halkları
arasındaki iletişim dilidir, Türk halkları arasında ekonomik, kültürel ve siyasi
ilişkiler artmış olmakla birlikte söz konusu ilişkilerin daha da artması,
güçlenmesi Türk halkları arasında sağlıklı iletişim kanallarının kurulmasıyla, iş
birliği ve ortak paydalara yönelmekle ancak mümkün olabilecektir.
Kültürel Farklılıklar: Türk dünyası olarak tanımlanan geniş coğrafyada
çok sayıda sorunun yanı sıra en önemli konulardan biri kültürel açıdan yaşanan
farklılıklardır. Genç cumhuriyetler, uzun seneler kendi kültürlerini yaşatmaya
çalışırken bir yandan da kültürel bir tahribat karşısında hakim güçlerin etki ve
denetimi ile uğraşmışlardır. Türk cumhuriyetlerinin Türkiye ve kendi
aralarında ortak kültür paydalarında buluşabilmesi yine öncelikli olarak dil,
ortak alfabe sorununa işaret etmektedir. İkinci sırada ortak kültürel değerlerin
inşasında, ülkeler arası kurumlar ve organizasyonlardaki eksiklikler yer
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almaktadır. Ortak kültür projeleri artmış olmakla birlikte yeterli düzeyde
değildir. İletişim kanallarının bu konudaki koordinasyonunda sıkıntılar hala
mevcudiyetini korumaktadır.
İşbirliği Koordinasyon Eksikliği: İletişim, medya alanları başta olmak
üzere çok çeşitli sosyal, kültürel, siyasi konularda yeni projeler başlatılmakta,
yeni iş birlikleri yapılmakta, çok çeşitli kurum ve kuruluşlar farklı faaliyetler
gerçekleştirmekte, bu çalışmanın sınırlılıkları kapsamında ele aldığımız ve
sadece bazılarına yer verebildiğimiz çok sayıda kurum, kuruluş, medya
örgütleri ve birlikleri, üniversiteler, düşünce kurumları hemen her alanda çok
önemli çalışmalar gerçekleştirmekte, yayınlara imza atmaktadır. Ancak bu
çalışmaların duyurulması, koordinasyonu, belli bir alanın dışında (örneğin
gerçekleştirilen ülkenin sınırları dışından erişimi) gibi konularda çok önemli
sorunlar hala mevcudiyetini korumaktadır. İletişimin ortak bir paydada
gerçekleşebilmesi ve cumhuriyetlerin birbirine yakınlaşması kalıcı bağlar
kurabilmesi
açısından bu çalışmaların mutlaka tüm cumhuriyetlerin
ulaşabileceği platformlarda sunulması ve duyurulması şarttır. Söz konusu
çalışmalar akademik açıdan da birçok araştırmacının kullanabileceği şekilde
paylaşılmalıdır.
İletişim, Medya , Kültür vb. Konularda Eğitim Sorunu: Medya,
iletişim konuları belli ölçüde uzmanlık gerektiren ve spesifik profesyonel
eğitime ihtiyaç duyan bir alandır. Bu alanda eğitim almış, düşünce
kurumlarından, üniversitelere, internet ortamında paylaşım yapan birçok site
vb. ne Türk Cumhuriyetleri’nin kültürel değerleri, siyasi yapıları, sosyalekonomik koşullarına ilişkin konularda belli bir alt_yapısı olan ve iletişimin
kendine özgü yapısı ve medya konularında uzmanlaşmış, farklı diller bilen ve
insan ilişkilerinde deneyimli yetişmiş eğitimli personel ihtiyacı da en önemli
sorunlardan biridir.
Teknik Alt Yapı, Finansal Sorunlar: Cumhuriyetler arası medya ve
iletişim konularında teknik alt-yapı oldukça farklılıklar içermektedir. Kimi
cumhuriyetler (Kazakistan, Azerbaycan gibi) örneğin radyo televizyon teknik
alt yapılarını iyileştirme çalışmalarında mesafe almışlar, modern teknik alt
yapıya sahip stüdyolar kurmuşlar, internet ve bilişim alanında da belli bir
mesafe kaydetmişlerdir. Ancak örneğin Özbekistan teknik alt yapıda
iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç duymakta, iletişim teknik alt yapısını eski alt
yapıya bağlı olarak devam ettirmektedir. Büyük ölçüde finans gerektiren teknik
alt-yapı gerek klasik medya alanını (televizyon yayıncılığı gibi) gerekse yeni
medya alanını (bilişime dayalı) etkilemektedir.
Ortak Kamuoyu Sorunu: Çok sayıda toplantı, bilimsel etkinlik
gerçekleştirilmektedir. Ancak çok geniş bir coğrafyada yer alan akraba
topluluklar ve genç cumhuriyetlerin halklarını bir araya getirecek olan medya
ve iletişim kanallarıdır. Bilimsel toplantı ve etkinliklere katılanlar, genellikle
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konunun uzmanı, o alanda belli bilgi birikimine sahip kişi veya kuruluşlardır.
Halkların etkileşimi ve yakınlaşması ise ancak medya kanalı ile
gerçekleşmektedir. Ortak kamuoyu yaratılması da yine bu süreç içinde
medyanın rolü ile gerçekleşecektir. Bugün bir ülkenin gündeminde önemli olan
bir terör olayını örneğin Kırgızistan ülke kamuoyu, Rus haber kanallarından
öğreniyorsa bilgilenme Rus medyası yoluyla gerçekleşiyor demektir. Bugün
akraba topluluklar ve genç cumhuriyetler ortak bir kamuoyu oluşturmada çok
önemli ve çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. En önemli sorun haber alanında
yaşanan ve yabancılaşmış dış merkezlerden akışla oluşturulan kamuoyu
sorunudur.
Ortak Medya Kanalları: Ortak medya kanalları oluşturmak için de
çok çeşitli çalışmalar yapılmış, çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Profesyonel basın veya gazetecilik birlikleri, dernekler ve vakıflar da
kurulmuştur. Ancak bağımsızlıklarının 25. Yılında medya alanında genç
cumhuriyetler açısından Türkiye’nin öncü rol üstlendiği bu süreçte daha çok
parçalı, dağılmış, belli bir merkezden çok çeşitli merkezlere yönelmiş medya
kuruluşları ve birliklerden söz etmek mümkündür. Söz konusu kuruluşlar
arttıkça belli bir koordinasyon, işbirliği, kamuoyu oluşturma süreçleri de
etkilenmiş, bu kuruluşların kendi aralarında da iletişim kurmada ve
koordinasyonda kopmalar olmuştur. Özellikle haber akışında aktif rol
üstlenecek bağımsız, etki ve denetimlerden uzak, farklı dil ve lehçelerde yayın
yapabilecek bir medya organizasyonuna veya yeni bir haber ajansına acil
ihtiyaç olduğu görülmektedir. Yine televizyon yayıncılığı alanında tematik,
güncele yönelik, izlenebilirliği tüm coğrafya için mümkün ve tüm akraba
topluluklar için, yayınları ile belli bir kaliteyi hedeflemiş bir televizyon
kuruluşuna ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca internet üzerinden de yayın
yapabilecek web tv, radyo vb. çalışmalara ihtiyaç vardır.
GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Bağımsızlıklarının 25. Yılında genç cumhuriyetler ile Türkiye arasında
iletişim ve işbirliği çalışmaları devam etmektedir. Birçok proje de hayata
geçirilmiştir. Ancak söz konusu alanlarda hala çok önemli eksiklikler
mevcudiyetini korumaktadır. Bu konuda yapılabilecekleri, önerileri
çalışmamızın sınırlılıkları kapsamında üç alt başlıkta toplamak mümkündür:
Profesyonel Kuruluşlar veya Düşünce Kuruluşları Tarafından
Gerçekleştirilen İletişim-İşbirliği Çalışmaları: Türkiye
merkezli
profesyonel kuruluşlar veya düşünce kuruluşları (think-thank) çok sayıda rapor,
makale, konferans, seminer ve sempozyumlara imza atmaktadırlar. Söz konusu
kuruluşların hemen hepsinin internet ortamında siteleri de bulunmaktadır.
Ekonomiden siyasete, kültürden iletişime kadar genişleyen bir yelpazede yer
alan bu çalışmalardan (kategoriler altında toplanarak) ortak bir elektronik veri
tabanı oluşturulması veya başka bir ifadeyle tüm cumhuriyetlerden erişime açık
113

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

ortak bir bilgi bankası kurulması faydalı olacaktır. Bu veri tabanı veya bilgi
bankası farklı lehçelerde ve Türkçe, Rusça, İngilizce gibi farklı dillerde hizmet
vermelidir. Özellikle araştırmacıların, doktora ve yüksek lisans düzeyinde
öğrencilerin çalışmaları açısından da bu bilgi bankası faydalı olacaktır. İletişim
kendi başına değerlendirilmesi gereken bir alt başlıkta verilmelidir.
Cumhuriyetlerde çalışmaların siyaset, ekonomi, tarih, kültür, uluslararası
ilişkiler gibi konulara yoğunlaştığı iletişim alanındaki çalışmaların geri planda
kaldığı belirtilmelidir. Oysa gazetecilikten, radyo televizyon yayıncılığına,
klasik iletişim araştırmalarından yeni medya araştırmalarına kadar çok sayıda
çalışmaya da ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle ortak bir kamuoyu yapılanması
için bu araştırmalar ışık tutacak niteliktedir.
Üniversiteler, Akademik Kurumlar, Enstitüler: Son yıllarda öğrenci
değişim programları ile lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri
cumhuriyetlerde eğitim almaktadırlar. Bu öğrenciler hem Türkiye’nin hem de
geldikleri ülkenin kültürü açısından birer elçi gibi rol oynamaktadırlar. Ayrıca
üniversiteler çok sayıda bilimsel çalışma, toplantı ve tezler ile alana katkı
sağlamaktadırlar. Yapılan tüm bu çalışmalar ortak bir elektronik kütüphane ağı
ile hizmete sokulmalıdır. Özellikle özgün nitelikli tezlerin tüm cumhuriyetlerin
erişimine açılması gerekmektedir.
Elektronik kütüphanenin yanı sıra
üniversitelerin ilgili enstitülerinin iletişim ve kamuoyu oluşturma süreçlerinde
ortak toplantılara daha fazla yer vermesi önemlidir. Ülkelerinden gazetecilik,
medya, iletişim gibi alanlarda eğitim almaya gelen öğrencilerin çalışmaları,
ortak toplantıları özendirilmelidir. Bu öğrencilerin geniş katılımlı toplantılarda
bir araya getirilmesi ortak çalışmalara yönlendirilmesi (work-shop vb) mesleki
eğitimleri açısından son derece önemlidir. Ortak bir gazete çıkarılması veya
web sitesi kurulması için devlet desteği ile bir girişim başlatılmalıdır. RTÜK ün
öncülüğünde gerçekleştirilen “Gelecekle İletişim Çalıştayı” bu açıdan oldukça
önemlidir. Finansal açıdan desteklenmeli geniş katılımlı bir hale getirilmeli,
yılın belli bir zamanı değil süreklilik içeren bir şekilde devamı sağlanmalıdır.
Gelecekle İletişim çalıştayları RTÜK kadar üniversitelerin de katkılarına geniş
ölçüde açılmalıdır. Ayrıca bu alanda kurulmuş profesyonel gazetecilik
kuruluşları da çalıştaya destek vermeli ve geleceğin genç gazetecilerine
mesleki eğitim, uygulamalı çalışmalar yoluyla katkılar sağlamalıdır.
Ortak Medya Kanalları, Profesyonel Gazetecilik Kurumları,
Dernekler ve Federasyonlar: Belirtildiği üzere gerek medya konusunda
gerekse profesyonel kuruluşlar konusunda oldukça parçalanmış, farklılaşmış
girişimler söz konusu olmuş, bazı girişimlerden beklenen verim alınamamıştır.
Öncelikli konu bir haber ajansının kurulması olmuştur, ortak medya
girişimlerinin cumhuriyetler bazına yayılması kolay değildir. Ancak uzun
vadeli ve detaylı bir planlama süreci gerekmektedir. Bu kuruluşların bağımsız
olması bazı ticari ve siyasi etkilere açık olmaması da işlevlerinin tam ve
sağlıklı şekilde yerine getirmeleri açısından son derece önemlidir.
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Kısa dönemde (ve var olan) ortak medya kuruluşlarının bir
düzenlemesine gidilebilir veya yeni bir yenilenme gerekebilir. TRT AVAZ
ortak medya kuruluşlarına bir örnek teşkil edebilir. TRT Avaz, 21 Mart 2009
tarihinde TRT Türk'ün önceki frekansında yayına başlayan kamusal televizyon
kanalıdır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı olarak Orta Asya,
Kafkasya ve Balkanlar'da Türk dillerini konuşan halklara hitap etmektedir. Söz
konusu kanal önemli bir eksikliği gidermekle birlikte bazı yönlerden hala
beklenen verimi verememiştir. Ertekin önerisi ile TRT Avaz kanalı biçimsel ve
içeriksel bir revizyona tabi tutulabilir (Bkz.Ertekin, 2012):
“TRT AVAZ kanalı önemli bir projedir. Ancak Bu dijital teknolojinin
uydu üzerinden yayınlanmasının belli bir masrafı gerektirmesi veya bu türden
yeni teknolojilerin kalkınmışlık düzeyleri göz önüne alındığında ilgili ülke ve
bölgelerde randımanlı bir şekilde izlenemeyeceği ihtimaline karşın, TRTAVAZ’ın kurumsal kimliği korunmakla birlikte, TRT-Azeri, TRT-Türkmen,
TRT-Özbek, TRT-Kazak, TRT Kırgız ve hatta Balkan bölgelerine yönelik olarak
da TRT-BALKAN kurulabilir. Aynı şekilde, 1991 yılından beri önemi
vurgulanan Orta-Asya ve Kafkasya Türki cumhuriyetleri ile iletişim bağını
güçlendirmek için, bu ülke halklarının Türkiye Türkçesini anlamasını
beklemeden veya aynı paralellik içinde çift yönlü strateji ile kamuoyu
diplomasisinin ve kamuoyunun görsel medya yolu ile halklar, işadamları,
bürokratlar, siyasetçiler ve yöneticiler sınıfı nezdinde artmasına yönelik olarak
TRT-AVAZ yayın kanalının seçmeli dil yayınlarına dijital platformda
EURONEWS yayın örneğinde olduğu gibi yer verilmelidir.”.
Ata Atun, “Türk Dünyasındaki medyanın ve medya mensuplarının bir
çatı altında toplanması ve içinde yaşadıkları Türk devletinin, Türk
Cumhuriyeti’nin ve Türk Topluluğunun birbiri ile sağlıklı ve güvenilir bir
biçimde iletişim kurmasına ve işbirliği yapmasına yol açacaktır” diye
belirtmekte ve Türk Dünyası Medya Birliği için şu önerileri sunmaktadır. Söz
konusu öneriler oluşturulan ve oluşturulacak medya birliklerine ilkesel olarak
yön göstermektedir(Bkz. Atun, 2009).
1-Dünya Türk Medya Birliği'nin bağımsız olarak bünyesinde Türkçe
konuşan ülke ve akraba topluluklarındaki tüm medya mensuplarını
barındıracak şekilde faaliyetlerine başlaması,
2- Kuruluş resmiyeti sonuçlandırılacak olan Dünya Türk Medya
Birliğinin bir yayın organı niteliğinde yazılı ya da elektronik dergi veya gazete
yayınlanması, a.. Türkçe konuşan ülkeler ve akraba topluluklarında iletişimin
geliştirilmesi ve ortak yayın ağlarının oluşturulması yolunda öncelikli olarak
Birlik tarafından oluşturulacak bir çalışma gurubuyla periyodik aralıklar ile
bir derginin veya bölgesel meseleler, kültürel, stratejik bir gazetenin kriterleri
ve teknik yapılanmasının hazırlanarak Türkiye Türkçesi ile çıkarılması, b..
İnternet yayını yapılması, c. Türkçe konuşan ülkeler ve toplulukların
115

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

kendilerine ait işitsel ve görsel birikimlerinin internet üzerinden yayın akışı ile
dünya kamuoyuna aktarılmasını temin ederek iletişimin geliştirilmesi ve ortak
yayın ağlarının oluşturulmasına katkıda bulunulması,
3- Sanal haber ve Bilgi bankasının kurulması ve hassasiyetle iştirakin
sağlanması,
4- Ana dillerde yayınlanan gazeteleri
yayımlanabileceği ortak bir “Portal”ın oluşturulması,

“pdf”

formatında

5- Üye medya mensuplarının arasındaki iletişim ve bilgi paylaşımını
sağlamak amacıyla “e-posta grubu” kurulması,
6- Türk Dünyasındaki Edebi Şahsiyetleri tanıtan bir antolojinin
hazırlanması,
Ortak medya girişimlerinde bir önemli etkinlik ise IV. Türk Dili
Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu”, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinde ilgili ülke ve topluluklardan özel ve resmi basın kuruluşları
temsilcileri ve mensuplarının, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ile akademisyenlerin geniş katılımıyla 15-17 Kasım 2014
tarihlerinde Girne’de gerçekleştirilmiştir. Türk Dili konuşan geniş ve stratejik
öneme sahip bu coğrafyada faaliyet gösteren basın dünyasının temsilcileri
tarafından kabul edilen ilkeler ise aşağıda gösterildiği gibi şöyledir
(http://dunyaturkforumu.org/tr/amac/120-iv-tuerk-dl-konuan-uelkeler-vetopluluklar-medya-forumu-sonuc-bildirgesi).
- Bakü’de kuruluşu ilan edilen Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar
Medya Platformu’nun katılımcı ülke ve topluluk medya kuruluşları ve
gazetecileri için etkin bir iletişim ağı oluşturacağı, bilgi ve deneyim
paylaşımının halklarımız arasındaki köprülerin güçlendirilmesine büyük katkı
sağlayacağı düşüncesi kararlılıkla dile getirilmiştir,
-www.turkmep.org internet sitesinin güncellenen yapısının Türk dili
konuşulan coğrafyada eksikliği hissedilen haber ve bilgi paylaşımını arttırarak
medya temsilcileri arasındaki diyalog kanallarına süreklilik kazandıracağı
vurgulanmıştır,
- Günümüzde küresel ve bölgesel sorunların barışçıl yöntemlerle
çözümünde medyaya büyük görev düştüğü dile getirilmiş, "Barış Gazeteciliği"
anlayışının medya mensuplarınca çok daha titizlikle uygulanan bir mesleki
kavram olarak benimsenmesinin önemine işaret edilmiştir,
- Türk Dili Konuşan Ülke ve Topluluklar Medya Platformu ile başta
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (TÜRK KENEŞİ) olmak üzere,
TÜRKPA, TÜRKSOY gibi kuruluşlar arasındaki işbirliğinden duyulan
memnuniyet ifade edilmiştir,
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- Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar arasında işbirliğinin
kurumsallaşmasında medyanın önemli bir faktör olduğu inancıyla Başbakanlık
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye
Medya Eğitim Programı (TÜMEP) gibi eğitim ve işbirliği programlarının
genişletilerek ve çeşitlendirilerek devamının sağlanması teşvik edilmiştir
Öncelikle Türk Dünyasının dış etkilere maruz kalmadan birbirleriyle
haber aktarımı yapabileceği bir “Türk Dünyası Haber Ajansı” kurulmalıdır.
Kurulmuş olan yapının revizyonu veya düzenlemesi, daha işlevsel hale
getirilmesi için neler yapılması gerekliliği de tartışılmalıdır. Rus haber
ajanslarına bağımlı bilgilendirmeler ortak bir kamuoyu oluşmasına ve sağlıklı
bir enformasyon akışının gerçekleşmesine engel olmaktadır.
Bir başka önemli konu yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde ortak
medya girişimlerinin oluşturulması veya var olanlarının düzenlenmesidir. Çok
fazla bölünmüşlük, parçalı yapılar yerine belli bir koordinasyon içinde çalışan,
karşılıklı işbirliği ile yol alan medya kuruluşları veya birliklere ihtiyaç
duyulmaktadır. Var olan medya kuruluşları belli bir iletişim politikası
oluşturularak düzenlenmeli, yapılan faaliyetler geniş katılımlı ve katkılara açık
olarak duyurulmalı, özellikle Türk Cumhuriyetleri entegrasyonuna yönelik
yayınlar, profesyonel dernekler finansal açıdan desteklenmelidir.
SONUÇ YERİNE
Sonuç olarak söz konusu geniş coğrafyada uzun bir süre birbirleri ile
olan iletişimleri zayıf kalmış akraba toplulukların ortak tarih, kültür bağlarını
canlı tutmak, gazetecilik ve medya yapılanmalarındaki temel sorunları
tartışmak ve ilgili alanlarda çalışan meslektaşların sorunlarını iletmek, bölgede
yaşayan toplumların birbirleri ile olan kardeşlik bağlarını medya kanalıyla
güçlendirmek, kültürel değerlerin tesisine ve devamlılığına katkı sağlamak,
ortak kamuoyu oluşturmak gibi konularda iletişim ve medya kanalları büyük
önem taşımaktadır.
İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki büyük gelişmeler sonucu medya ve
iletişim dünyanın hemen her yerinde toplumları etkileyebilen önemli bir güç
haline gelmiştir. 1991 yılından sonra Türkçe konuşan akraba toplulukların
arasında bir enformasyon alışverişi başlamış, yeni kurulan Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi genç cumhuriyetlerin
hem birbirleri ile iletişimleri hem de Türkiye ile olan iletişimleri gelişmiştir.
Bağımsızlıktan sonraki dönemde yeni bir süreç yaşayan ancak tarihi ve kültürel
bağları çok eskiye dayalı olan Türk cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki
iletişim köprülerinde başlıca sorunlar ortak dil ve alfabe gibi gözükse de uzun
dönemde farklı birçok konu da iletişim sorunları arasında yer almıştır.
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Koordinasyon eksikliğinden ortak kamuoyu oluşturmaya kadar çok sayıda
sorun iletişim ve medya alanında kurulabilen bağları etkilemiştir.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Türk dünyası olarak
tanımlayabileceğimiz geniş coğrafyada iletişim alanında çalışmalar ve işbirliği
gerçekten büyük bir ivme kazanmıştır. İletişim alanındaki en önemli
sorunlardan başlıcaları arasında dil-ortak alfabe sorunu, iletişim çalışmalarını
her yönüyle koordine edebilecek üst düzey bir organizasyonun olmayışı, tüm
iletişim araştırmalarını( sosyal-siyasal-ekonomik vb.) bilimsel faaliyet, rapor,
makale, tez vb. ni içerebilecek geniş katılımlı ve katkılı bir veri tabanı veya
bilgi bankasının kurulmamış olması (web ortamında ve farklı dil ve
lehçelerde), basın birlikleri ve dernekleri vb. de çok bölünmüş parçalı yapıların
işbirliği ve entegrasyonu sorunu, söz konusu coğrafyaya yayın yapmak isteyen
medya kuruluşlarının finans sorunu, alanda çalışmak isteyen genç
iletişimcilerin iletişim ve medya alanında eğitim ve uzmanlaşma sorunu, ortak
medya portallarının rasyonel bir şekilde oluşturulması sayılabilir.
Cumhuriyetler arasında karşılıklı işbirliği, dostluk ve kardeşlik
bağlarının güçlendirilmesi kadar Türkiye ile olan bağlarının geliştirilmesi önem
taşımaktadır. Bu açıdan Türkiye’nin iletişim ve medya alanında sağlayacağı
katkının rolü bir kez daha önemle vurgulanmalıdır. Türkiye, genç
cumhuriyetlere yönelik bir iletişim politikası oluşturmalı, söz konusu iletişim
politikası ülkelerin sosyal, kültürel yapıları ve farklılıkları göz önüne alınarak
gerçekleştirilmeli, uzun dönemli, rasyonel ve kalıcı olabilmelidir. Türkiye ve
genç cumhuriyetlerin iletişim alanında atacağı tüm adımlar hayatî nitelik
taşımaktadır ve tam bir koordinasyon ve işbirliği içinde yürütülemezse
hedefine varamayacağı da görülmektedir.
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BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİNDE (一带一路 ) TÜRKÇE VE
ÇİNCENİN ÖNEMİ
İnci İnce ERDOĞDU
ÖZET
Merritt Ruhlen'e göre, dünya üzerinde 5000 civarında dünya dillerinin
bulunduğu tahmin edilmektedir. Türkçe ve Çince dünya üzerinde yaygın olarak
konuşulan dillerden ikisidir. Çince, Çin dışında, Çin'e komşu ülkelerde de halen
kullanılmaktadır. Latince, Batı ülkeleri için nasıl önem taşımakta ise Çince
Uzak Doğu ülkeleri için aynı önemi taşımaktadır. Türkçe 'de dünya üzerinde
yaygın olarak konuşulan dillerdendir. Halen Çin Halk Cumhuriyetinde, Türkçe
konuşan 8 Türk milliyeti yaşamaktadır. Bu milliyetlerin Çin'deki varlığı Türk Çin ilişkileri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu milliyetler: Uygur, Kazak,
Kırgız, Salar, Özbek, Tuwa, Tatar, Yugulardır. Ayrıca ''Bir Kuşak Bir Yol''
projesinde önemli rol oynayan, Orta Asya bölgesi, Türkiye ve Çin Arasında
köprü vazifesi gören bir bölgedir.
Türkiye Orta Asya bölgesiyle olan kültürel etnik ve tarihi bağları ile bu
projede oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlar, tarihi derinlikleri ve
birikimleri olan Türkiye ile ABD karşısında güçlü bir Asya ülkesi olan Çin
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesi ve devamlılığın
sağlanmasında da büyük önem taşımaktadır. Çin Devlet Başkanı Xi
Jinping, 2013 yılının Eylül ve Ekim aylarında Orta Asya’ya ve Güneydoğu
Asya’ya yaptığı ziyaretler esnasında, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21.
Yüzyıl Deniz İpek Yolu (Bir Kuşak Bir Yol) adını verdiği önerilerini
açıklamıştır. “Bir Kuşak Bir Yol” sloganıyla modernize edilmiş tren yolları
vasıtasıyla İpek Yolu üzerindeki ülkelerin özellikle de Orta Asya ülkelerinin
birbirine bağlanması ve bölge ekonomisinin yeniden canlandırılması
hedeflenmektedir. Bu projenin amacı, Çin Halk Cumhuriyeti için daha fazla
ticaret ve yatırım fırsatı açarken, Çin’i, ABD ile müttefiklerinin stratejik
kuşatmasından kurtarmaktır. İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl İpek
Yolu ya da Bir Kuşak Bir Yol olarak bilinen proje, Afrika'nın yanı sıra Avrasya
kara parçasını hem karadan hem de denizden birbirine bağlamak üzere büyük
çaplı altyapı geliştirilmesini öngörmektedir. Çin için Türkiye'nin önemi
tartışılamaz. Türkiye'nin jeopolitik konumu ve Orta Asya ülkeleri
arasındaki yeri, Türkiye’yi Çin için oldukça önemli kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bir, Kuşak, Yol, Türkçe, Çince.
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THE IMPORTANCE OF TURKISH AND CHINESE LANGUAGES IN
THE ‘ONE ROAD, ONE BELT’ PROJECT
ABSTRACT
According to Merritt Ruhlen, an estimated 5000 languages exist in the
world and Turkish and Chinese are among the most common languages.
Chinese is still spoken in countries neighboring on China. Chinese is as
important for Far Eastern countries as the Latin is for the West. There are still
eight Turkish nationalities within the People’s Republic of China that use a
Turkic language. The presence of these nationalities has importance for
Turkish-Chinese relations. These nationalities are Uighur, Kazakh, Kirghiz,
Salar, Uzbek, Tuvin, Tatar and Yugu. The Central Asian region, which has an
important role in the ‘One Road, One Belt’ project, has a bridge function
between Turkey and China. Through its cultural, ethnic and historical links
with Central Asia, Turkey has an important place in this project.
Just as these links have carried great importance for developing and
sustaining trade and economic relations between Turkey and the US, so too,
are similar relations continually developing with the strong Asian country of
China. During his travels to Central Asia and Southeast Asia in September and
October 2013, Chinese President Xi Jinping announced his proposals for the
‘One Belt One Road’ project pertaining to the Silk Road Economic Belt and
the 21st Century Maritime Silk Road. Connecting countries, especially Middle
Eastern countries, by modernized railways with the ‘One Belt One Road,’
slogan is targeting revitalization of regional economies. The purpose is to
create more trade and investment opportunities for China and to save it from
strategic containment by the US and its allies. The Silk Road Economic Belt
and 21st Century Maritime Silk Road projects aim to develop large
infrastructures that connect Africa and Eurasia by land and sea. Without
question it is important for both Turkey and China. Turkey’s importance for
China lies in its geopolitical situation and its role among the Central Asian
countries.
Keywords: Turkish language, Chinese language, Central Asia, Silk
Road Economic Belt, 21st Century Maritime Silk Road, One Belt One Road,
B&R, Xi Jinping
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GİRİŞ
İnsanoğlu, yaşadığı yerdeki yeryüzü özelliklerine merakla bakmış,
incelemiş ve anlamaya çalışmıştır. Ancak, insanın yeryüzü ile ilişkisi sadece
yaşadığı yer ile sınırlı kalmamıştır. İnsanlar, yaşadıkları yerlerin dışına çıkma
konusunda da dikkate değer çabalar göstermişlerdir. Erişilen en eski
buluntularda bile, ilk insanların çeşitli nedenlerle zaman zaman yaşadıkları
ortamı terk ettiklerini gösterir deliller mevcuttur. Bu yer değiştirmelerin
nedenleri, artan nüfus, korunma, savaşlar ya da başka temel insani ihtiyaçlar
olabilir (Karakaş Özür,2015,s.16). Bu eyleme aslında göç hareketleri
denmektedir. Günümüzde yer değiştirmelerin bireylerin isteklerine göre değil,
bilakis son dönemde gündeme gelen savaş ve vahşete dayalı olayların yarattığı
can derdine düşmeleri yani hayat haklarını yaşam mücadelesine yönelik adeta
mültecilik konumu biçiminde adlandırılan zorunlu göçler gündeme
gelmektedir(Bkz. Tuncay ve Gür, 2016).
Bununla birlikte ulusların ‘’tek dünya ‘’ içinde birleşmeleri kuşkusuz
yeni bir düşünce değildir. Yarım yüzyıl kadar önce, II. Dünya savaşının çeşitli
kıtalara yayıldığı bir sırada bu tema Amerikalılar arasında çok yaygındı. 1940’ta
yapılan başkanlık seçimlerinde Franklin D. Roosevelt tarafından yenilgiye
uğratılan Cumhuriyetçi Başkanlık adayı, muhafazakâr şirket avukatı Wendell
L.Wilkie, bu başlığı taşıyan ve çok satan bir kitap yazdı. F.D.Roosevelt’in ricası
üzerine, Wilkie, müttefiklerin çeşitli savaş cephelerini kapsayan bir dünya
turuna çıktı. Bu seyahate ilişkin, 1943 ‘te yayımlanan dramatik değerlendirmesi,
savaş sırasında yaşanan seferberliğin ürettiği Amerikan özgüvenini ortaya
koydu ve Amerikalılara yeni bir enternasyonalist bakış kazandırdı.
Wilkie “Dünya küçüldü ve tam bir karşılıklı bağımlılık oluştu” diyordu.
Savaş sonrası gelecek konusunda tamamen iyimser, insanlık anlayışında
cömertçe ilericiydi. Savaş kazanıldıktan sonra ulusların, yeni, daha istikrarlı ve
refah içinde bir uluslararası iktisadi sistem kurmak için birlikte çalışacaklarını
düşünüyordu. Avrupa sömürgeciliğinin, Amerika’nın ‘’ırk emperyalizmi’’nin
yanı sıra ırksal kast sisteminin de önü kesilecekti. En önemlisi, Amerika bu
sürece önderlik edecekti (Greider,2003.s.16:İngilizce Aslından çeviren: Yavuz
Alogan).
Alman literatüründe tipoloji yöntemlerinin kurucusu kabul edilen İsveçli
prehistoryacı O. Montelius , ‘’ eski zamanlardaki ticaret ‘’ üzerine bir makale
yazmıştır. Makalenin oldukça kapsamlı olmasına karşın, Montelius, ticaret
kavramının sınırlarını tam olarak çizmemiştir. Ancak ticaretin yanı sıra bölgeler
arasında ilişki, kültür alışverişi, fikirlerin yayılması sonuçlarını veren başka
bağlantılara da dikkat çeken birçok arkeolojik kanıt sunmaktadır. Kültürel
etkileşimlerin büyük çoğunluğunu ticarete bağlayan çağdaşlarının
(Ör.
Montelius) karşısında yer alan G.Kossina için kültür etkileşimini arkeolojik
olarak kanıtlama bakımından ticaret, göç kavramına oranla ikinci derecede bir
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rol oynamaktadır. 1909 yılında verdiği
‘’ Orta Avrupa’da Tarihöncesi
Ticaret ‘’ isimli konferansında ‘’ kültür göçü’’ ve ‘’tarih öncesi aktarım (
Verkehr)’’ ona göre aşağıdaki yollarla olmuştur.
a.

Halkın yayılması yoluyla kültürün yayılması,

b.

Yabancı malların ithal edilmesi,

c.

Yabancı malların yerli olarak taklit edilmesi,

d.
İthal edilen malların modellerinin bağımsız olarak
geliştirilmeye devam edilmesi.
Kossina genellikle ticaret ve insanların yer değiştirmesi arasında bir bağ
görür.
Ticaretle ilgili çalışmalarda en çok vurgulanan kavram olan ''karşılıklılık''
, ilk olarak, M. Mauss ‘un 1924 yılında yayınladığı kitabı ‘’ The Gift ‘’ te ortaya
konmuştur. Birçok uygarlıkta, değiş tokuşlar ve anlaşmalar armağan biçiminde
yapılıyor; teorider gönüllü olmasalar da gerçekte bir armağan kabul edildiğinde
karşılığının verilmesi zorunludur. Mauss, iki tip değiş tokuş tanımlar, birincisi,
Melanezya, Yeni Zelanda ve Kuzeybatı Pasifik’teki toplumlarla özdeşleştirdiği
armağan değiş tokuşudur. Bu toplumlar, akrabalık ilişkileri ve akraba
guruplarının hâkimiyeti altındadır. Armağan değiş tokuşlarında nesneler, veren
ve kabul edeni devredilmez bir ilişkiyle birleştirir. Değiş tokuşun diğer biçimi
ise sınıflar ve iş bölümü ile belirlenen toplumlarda görülür. Bu toplumlarda
mallarla ilgili işlemler bağ ve mecburiyetten bağımsızdır (Doğan,2008.s.20).
Türkiye ve Çin, dünya ekonomisinde iki önemli güçtür. Türkiye'nin
Jeopolitik konumu, Çin'in dünya ekonomisinde sahip olduğu rekabet becerisi,
iki ülkenin ticari ve kültürel ilişkilerinin daha da geliştirilmesini zorunlu
kılmaktadır.
2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping '' Tek Kuşak Tek Yol '' (One
Belt ,One Road) sloganını ilk kez Kazakistan'da dile getirmiştir. İpek Yolu
yüzyıllar boyunca doğu ile batı arasında insanların, malların ve fikirlerin
taşındığı ticaret ve kültür yolu olmuştur. Bu projenin amacı, Çin Halk
Cumhuriyeti için daha fazla ticaret ve yatırım fırsatı açarken, Çin’i, ABD ile
müttefiklerinin stratejik kuşatmasından kurtarmaktır. İpek Yolu Ekonomik
Kuşağı ve 21. Yüzyıl İpek Yolu ya da Bir Kuşak Bir Yol olarak bilinen proje,
Afrika’nın yanı sıra Avrasya kara parçasını hem karadan hem de denizden
birbirine bağlamak üzere büyük çaplı altyapı geliştirilmesini öngörmektedir.
Bir kuşak Bir Yol ( 一带一路 ) olarak ifade edilen projenin açılımı :
İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ( 丝绸之路经济带 ) ile 21.Yüzyıl Deniz İpek
Yolu ( 21世纪海上丝绸之路 ) şeklindedir. Burada yer alan Çince kelimeler ;
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一带 : Kara ipek yolunu ifade etmektedir. ( Çin'den Orta Asya’ya, Orta
Doğu’ya, oradan da Avrupa’ya uzanmakta olan bölümü kapsamaktadır).一
路:Deniz İpek yolunu ifade etmektedir. (erişim: www.mnw.cn,2015.03.31).
Bu yol kavramı içerisinde değerlendirilen “İpek Yolu” adıyla bir ulaşım
sistemi ve ticaret ağının varlığını hemen hemen herkes bilmektedir. “İpek Yolu”
ismi, XIX. yüzyılın sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır ve bunu ilk
defa, Alman coğrafyacı ve jeolog Baron F. Von Richthofen 1877 yılında
yayınladığı "Çin" adlı eserinde kullanmıştır.
“İpek Yolu” ile bir yolun değil birçok yolun ismi ifade edilmiştir.
Asya’nın en eski askeri ve ticari ulaşım yolu olan İpek Yolu adını, Çin'den batı
ülkelerine gönderilen ipeğin bu yoldan sevk edilmesi dolayısıyla almıştır.
Akdeniz’i Doğu Asya'ya bağlayan Asya ötesi ticaret ağının dört yüzyılı aşkın
parlak döneminde ortaya çıkan İpek Yolu genelde doğu ve batıya giden; güney
İran'a, kuzey Avrasya bozkırlarına ve güney Hindu kuş Dağlarından,
Hindistan'ın alt kıtasına uzanan yolların kültürel güzergâhını temsil etmekteydi.
Genel anlamdaki İpek Yolu, Batı Han hanedanı döneminde Zhang Qian
tarafından başlatılan, doğuda Chang’an (bugün ki Si-an) şehrinden başlayan,
batıda Roma imparatorluğunda sonbulan ulaşım yoludur. Richthofen sonrası,
“İpek Yolu” ifadesi, Asya ile Avrupa arasında bin yıldır devam eden ticarî
faaliyetlerden bahseden kim olursa olsun herkesçe kullanılacaktı.
"İpek Yolu", insan organizmasındaki kan damarlarına benzer şekilde
dünya ticaretini besleyen ve 1500 yıl zarfında, bu yollar ağını isimlendirmede
kullanılan en yaygın ifade olmuştur. İpek Yolu’nun Orta Asya ticaret şehirleri
üzerinde yapmış olduğu arkeolojik kazılarla dünyaya adını duyurmuş olan
Baypakov’a göre; “İpek Yolu zaman bağlarının bir sembolüdür; İpek Yolu’nun
geçmişini bilmeden Avrasya sahasında meydana gelen medeniyetlerin sonraki
gelişmelerini tespit edecek pek çok tarihi olayları takip etmek ve
değerlendirmek bugün oldukça zordur”.
Kıtalar arası yol olarak İpek Yolu'nun bir araya gelişine uzun bir
"erkenyollar" dönemi öncülük ediyordu; bunlar, bölgeden bölgeye, bir
kavimden veya halktan diğerine verildiği bir nevi dolaylı münasebetler yoluydu.
"Erken yollar" ile sınırlı sayıda ülkeleri birleştiren mahallî yolları da (mesela,
Çin'den Xinjiang'a ve Orta Asya'ya giden "Batı Yolu", Ahemenid Devleti'ndeki
"Kral Yolu", Mısır'dan Kızıl Deniz, İran Körfezi, Hindistan ve Seylan'a giden
"Baharat Yolu") eklemek mümkündür. ( Toprak,2008,s.3)
İpeğin ve ipek dokuma sanatının keşfi sonucunda ipek, başlangıçta Çin
topraklarında, zaman içerisinde ise Doğu Asya ve Roma arasındaki bütün Antik
Dünya’da toplumsal konum ile dâhil edildiğiniz sınıfın imzasını taşımakta olan
en eski sembollerden biri hâline geliyordu. (Bekin, 1981, s.4-7 ). Marco Polo
Doğu’ya seyahat edip, gördüklerini doğruyla yanlışı karıştırarak anlattığında
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Batı ona inanmayı reddetti. Ortaçağın sonlarında yaptığı seyahatlerin kayıtları
masal kitabı olarak görülüyordu. Doğu’nun mucizelerinin gerçek olduğuna
inanmak neredeyse olanaksız gibiydi. 1100 yılından itibaren dünyanın büyük
gücü Çin olmuştu ve 19.yüzyıla dek bu böyle devam etmişti
(Hobson,2015,s.63). İnsanlık tarihine yön veren üç buluş: matbaa, barut ve
pusula Çin icadıdır. Çin kültürel alanda insanlığa önder olma özelliğini hiçbir
zaman emperyalist güç olma yönünde kullanmamıştır. Tarihte neden bazı
milliyetler devlet kuruyorlar da, bazıları kuramıyorlar? Neden bir zamanlar
büyük devlet ve medeniyet kurmuş olan milletler yok oluyor? Devletleri var
eden ve yaşatan temel varlığın millet olduğunu biliyoruz. Acaba milletleri millet
yapan etken nedir?
Çağımızın birçok ilim ve fikir adamı gibi Erich Rothacker de bu soruya
‘’kültür’’ cevabını veriyor. Milletler gelişigüzel insan yığınlarından ibaret
değildir. İnsan yığınlarını ‘’millet’’ haline getiren ‘’kültürleri” dir. Aynı
‘’dili” konuşan insanlar başkalarından ‘’ayrı’’ bir topluluk teşkil ediyorlar. Dilin
yanı sıra din, örf ve adet, yardımlaşma ve korunma teşkilatları da önemli bir rol
oynuyor. Sosyologlar milletleri millet yapan maddi, manevi ortak değer ve
müesseselerin hepsine birden ‘’kültür’’ adını veriyorlar. Kültür deyince ilk akla
gelen şey ‘’dil’’ dir. ‘’Dil’’, millet denilen sosyal varlığı birleştiriyor. Onlar
arasında duygu ve düşünce akımı vücuda getiriyor(Kaplan,2012.s.24).
Ziya Gökalp, dili kültürün temel unsuru sayar. Bir milletin bütün duygu
ve düşünce hazinesi, dil kabına veya kalıbına dökülür ve bu dil kabı ile yerden
yere, nesilden nesle aktarılır. Yazı, dilin sesini kaydeden bir vasıta olarak dilin
bir parçasıdır. Fakat kültür söz ile de bir millet arasına yayılır. Dil kültürün
temeli olduğuna göre, bir milletin dil ile ifade ettiği sözlü, yazılı her şey, kültür
kavramına girer. Her millet dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu
esnada o, akan bir nehir gibi, içinden geçtiği her topraktan bazı unsurları alır.
Her medeni milletin konuşma ve yazı dili, karşılaştığı medeniyetlerden alınma
kelime ve deyimlerle doludur. Bu bakımdan her milletin dili, o milletin çağlar
boyunca yaşadığı tarihin adeta özetidir. (Kaplan,2012.s.142-143)
Türkler ve Çinliler yüzyıllar boyunca aynı coğrafyada yaşamış ve kültürel
olarak birbirlerinden etkilenmişlerdir. Günümüzde de Çin Halk Cumhuriyetinde
yaşamakta olan Türk milliyetleri bulunmaktadır. Bu Türk milliyetleri, Çin’de
kendi kültürlerini yaşatmaya çalışmaktadırlar. Çin Halk Cumhuriyetinde
yaşamakta olan bu Türk nüfusunun, Türk Çin ilişkilerindeki önemi yadsınamaz.
Bugün Türkçe ( Türk Dilleri Ailesi), Adriyatik’ten Pasifik Okyanusu’na kadar
yaklaşık 130 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Orta Asya’da sayıları
toplam 25-30 milyonu bulan Türkmenler, Özbekler, Kırgızlar, Uygurlar,
Kazaklar ve Karakalpaklar kendi idari birimleri içinde yaşamlarını sürdürürler
ve Türki halkların en büyük guruplarından birini oluştururlar (Karpat,2014.s.26)
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Sovyet sisteminin ekonomik ve moral yönünden çöküşü, asrımızın çok
milliyete dayanan bu büyük imparatorluğunun da dağılmasına sebep olmuştur.
Dağılma ile birlikte bütün Sovyet Cumhuriyetleri ardı ardına istiklallerini ilan
etmişlerdir. Bu arada Türk Cumhuriyetlerinden Özbekistan 31 Ağustos 1991,
Azerbaycan 18 Ekim 1991, Türkmenistan 27 Ekim 1991, Kırgızistan 12 Aralık
1991 ve Kazakistan 16 Aralık 1991 tarihinde istiklallerine kavuşmuştur.
(Saray,2014.s.XIII ).
Orta Asya Türk devletleri ile Türkiye arasında etnik, dilsel ve dini açıdan
tarihi, kültürel bağlar bulunmaktadır. Türkiye hem Orta Asya devletleriyle sıkı
bağlara sahip hem de ( Nazarbayev’in konuşmasında belirtildiği gibi ) Orta
Asya halklarının egemen devletlerinin garantörü ve ekonomik kalkınmalarının
anahtarı olarak gördükleri Batı dünyası ile mükemmel bağlantıları olan tek
devlettir. Türkiye, yeni devletleri tanıyıp onlara birçok diplomatik kolaylıklar
sağlayan ilk ülkelerden biri olmuştur (Karpat,2014.s.193).
Çin’de günümüzde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi olarak adlandırılmakta
olan bölge, Türk milliyetlerinden olan nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir
bölgedir. Bu bölge, Han Sülalesi zamanında ( M.Ö. 206-M.S.220), Xi Yu - 西
域 ‘’Batı Bölgesi ‘’ veya ‘’ Batı Ülkeleri’ ’içinde anılmaktaydı. Bu bölge o
zamanlar Hunların hâkimiyeti altında idi. Xi Yu 36 memleketten ibaretti. Daha
sonra 50 krallığa bölünmüştür. Han imparatoru Wu hükümdarlığının
başlangıcından itibaren kuzey sınır bölgeleriyle ilgilenmiş ve bu bölgeleri
imparatorluk sınırları içine katmıştır. Hun tutsaklarının verdiği bilgilerden Batı
Bölgesinde oturan Yüeh Chih ‘lerle Hunlar arasında geleneksel bir düşmanlığın
mevcut olduğu anlaşılınca, İmparator Wu ortak düşmanlarına karşı girişilecek
mücadeleye birlikte katılmayı teklif eden bir heyeti bu ülkeye göndermeyi
tasarladı. Bu amaçla seçilen elçi Çin tarihinde en ünlü gezgin ve diplomatlardan
biri sayılan Chang Ch’ien ‘dir. Chang Ch’ien batı bölgelerini gezen ilk Çin
elçisidir. O zamana kadar Batı Bölgeleri ( İran ve Hindistan dâhil olmak üzere )
ile Doğu Asya aralarındaki tarihi münasebetlerden haberleri olmaksızın iki ayrı
dünya halinde bulunuyorlardı. Bu engeli ortadan kaldıran Chang Ch’ien
olmuştur. Bunun sonucu seyahat çok zaman öncelerinde tecrid edilmiş bulunan
Roma tesirlerinin yeniden Çine girmesine meydan verilmiştir (Bekin,1993,s.1).
Günümüzde ''Tek Kuşak Tek Yol'' (一带一路), sloganıyla modernize
edilmiş tren yolları vasıtasıyla İpek yolu üzerindeki ülkelerin özellikle de Orta
Asya ülkelerinin birbirine bağlanması ve bölge ekonomisinin yeniden
canlandırılmasını hedeflenmiştir. Bu anlamda Yeni İpek Yolu projesini ilk kez
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 7 Eylül 2013'te Kazakistan, Nazarbayev
Üniversitesinde yaptığı bir konuşmada dile getirmiştir. Xi Jinping söz konusu
konuşmada, İpek Yolunun üç milyar nüfusuyla gerek ölçek gerekse potansiyel
olarak eşşsz bir pazar olduğunu ifade etmiştir. Projenin Çinin bölgedeki
nüfusunu arttırmaya yönelik bir adım olduğu yönündeki eleştirilere ise Xi
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Jinping, ülkesinin bölgede nüfuz geliştirme veya bölge ülkelerinin içişlerine
karışma gibi bir niyeti olmadığını, projenin ekonomik getirileri nedeniyle ortaya
atıldığını ifade etmiştir (Özdaşlı,2015,s.585).
''Bir Kuşak Bir Yol '' projesinin hayata geçirilmesi ve gelişmesinde,
Türkçe ve Çincenin önemi tartışılamaz. Çince ve Türkçe dünya üzerinde en çok
kullanılan dillerden ikisidir. Tarihte iki toplum yüzyıllarca aynı coğrafyada
etkileşim içinde olmuştur. Halen Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde
yaşayan 8 Türk milliyeti bulunmaktadır. Bunlar: Uygur, Kazak, Kırgız, Salar,
Özbek, Tuwa, Tatar, Yugulardır.
Uygurların 2010 genel nüfus sayımına göre nüfusları 10 069 346 kişidir
(İnce Erdoğdu,2015,s.57).
Kazakların 2010 genel nüfus sayımına göre nüfusları 1 462 588 kişidir
(İnce Erdoğdu,2015,s.64).
Kırgızların 2010 genel nüfus sayımına göre nüfusları 186 708 kişidir
(İnce Erdoğdu,2015,s.73).
Salarların 2010 genel nüfus sayımına göre nüfusları 130 607 kişidir (İnce
Erdoğdu,2015,s.80).
Özbeklerin 2010 genel nüfus sayımına göre nüfusları 10 569 kişidir (İnce
Erdoğdu,2015,s.85).
Tuwaların 2010 genel nüfus sayımına göre nüfusları 640 101 kişidir
(İnce Erdoğdu,2015,s.91).
Tatarların 2010 genel nüfus sayımına göre nüfusları 3556 kişidir (İnce
Erdoğdu,2015,s.97).
Yuguların 2010 genel nüfus sayımına göre nüfusları 14378 kişidir*
(İnce Erdoğdu, 2015,s.97).
Ayrıca bakınız: İnci İnce ERDOĞDU, 2015, Sayfa, 57, 64, 73, 80, 85, 91
ve 97.
Çince, Çin dışında Çin’e komşu ülkelerde de halen kullanılmaktadır.
Latince batı ülkeleri için nasıl önem taşımakta, ise Çince Uzak Doğu ülkeleri
için aynı önemi taşımaktadır. Uzak Doğu dillerinin kökeni Çincedir diyebiliriz.
Çince Çin dışında Japonya, Kore, Vietnam, Singapur, Malezya gibi ülkelerde
halen kullanılmaktadır (İnce Erdoğdu,2015,s.30).
Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Asya ülkeleri ile kültürel ilişkilerini daha
ileri düzeylerde geliştirmeye özen ve gayret göstermektedir. Bunun en güzel
örneği, Çin’in Orta Asya’da bulunan ülkelerde açmış olduğu Konfüçyüs
Enstitüleridir. Orta Asya’da Çince öğrenme giderek önem kazanmaya
başlamıştır. Çin’de eğitim gören Orta Asyalı öğrencilerin sayısı günden güne
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artmaktadır. Çin, 2008 yılından itibaren Orta Asya ülkelerinde Konfüçyüs
Enstitülerini hızla kurmaya başlamıştır.
Konfüçyüs merkezinin internet ana sayfasından öğrendiğimiz bilgilere
göre: 2015 yılının Aralık ayının 1’i itibarıyla verilen bilgilere göre tüm dünya
üzerinde 134 ülkede ( Bölgede), 500 Konfüçyüs merkezi ve 1000 adet
Konfüçyüs sınıfı bulunmaktadır. (www.hanban.edu.cn -10.11.2016).
Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
Asya’da 32 ülke (Bölgede) 110 adet,
Afrika’da 32 ülkede 46 adet,
Avrupa’da 40 ülkede 169 adet,
Amerika Kıtasında 18 ülkede 157 adet,
Okyanusya Kıtasında 3 ülkede 18 adet
Konfüçyüs sınıfları:
72 ülkede toplam 1000 adettir.
Asya kıtasında 18 ülkede, 90 adettir.
Afrika kıtasında 14 ülkede 23 adettir.
Avrupa Kıtasında 28 ülkede 257 adettir.
Amerika Kıtasında 8 ülkede 554 adettir.
Okyanusya Kıtasında 4 ülkede 86 adettir.
Orta Asya ülkelerinde bulunan merkezleri tek tek inceleyecek olursak;
Kazakistan’ da 4 Konfüçyüs Enstitüsünün bulunduğunu, Konfüçyüs
sınıfının bulunmadığını görmekteyiz.
Kırgızistan’da 3 Konfüçyüs Enstitüsünün ve 12 Konfüçyüs sınıfının
bulunduğunu görmekteyiz.
Türkiye’de 4 Konfüçyüs Enstitüsü ve 1 Konfüçyüs sınıfı bulunmaktadır.
Özbekistan’da 2 Konfüçyüs Enstitüsü bulunmaktadır. Konfüçyüs sınıfı
bulunmamaktadır.
Tacikistan’da 2 Konfüçyüs Enstitüsü bulunmaktadır. Konfüçyüs sınıfı
bulunmamaktadır.
Azerbaycan ‘da 2 Konfüçyüs Enstitüsü bulunmaktadır. Konfüçyüs sınıfı
bulunmamaktadır.
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Türk Hükümeti de Türk kültürünü yurt dışında tanıtmak amacıyla Yunus
Emre Enstitülerini açmıştır.
Yunus Emre Vakfı’nın kuruluş amacı şöyledir: Öncelikle ülkemizi yani
Türkiye’yi, Türk dilini ve tarihini, kültürünü ve sanatını diğer ülkelere
tanıtmaktır. Bunun yanında Türk dili, kültürü ve tarihi ile ilgili bilgi ve
belgeleri dünyanın istifadesine sunmanın yanında; Türk dili, örf adet ve
gelenekleri ile tarihin derinliklerinden getirdiği ana kültürü, el sanatları
alanlarında da eğitim almak isteyenlere yurtdışında tanıtım hizmeti vermek
öncelikli hedefidir. Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp
dostluğunu geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653
sayılı kanunla kurulmuş bir kamu vakfıdır. Yunus Emre Enstitüsü ise, Vakfa
bağlı bir kuruluş olarak anılan Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere
yurtdışında kurduğu Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde yabancılara
Türkçe öğretmenin yanı sıra ülkemizin tanıtımı amacıyla kültür ve sanat
faaliyetleri yürütmekte, ayrıca bilimsel çalışmalara destek vermektedir.
2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü’nün
yurtdışında 40’tan fazla Yunus Emre Türk Kültür Merkezi bulunmaktadır.
Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin yurtdışında kuruluş ve faaliyetlerine
hükümetimiz tarafından destek verilmektedir. Yunus Emre Türk Kültür
Merkezlerinin faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye Yunus Emre Enstitüsü’nün
internet sitesinden ulaşılabilir.
Yunus Emre Enstitüsü tarafından farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla
yapılan protokoller vasıtasıyla Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi
desteklenmektedir. Ayrıca, yurtdışındaki üniversiteler bünyesinde kurulmuş
bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile Türkçe Kursları malzeme yardımı
ve okutman görevlendirilmek suretiyle desteklenmektedir. (Dışişleri Bakanlığı
internet sitesi www.mfa.gov.tr) Kültür merkezleri aracılığıyla kültür ve
sanatımızı tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenlenmekte, ulusal veya
uluslararası etkinliklerde ülkemiz temsil edilmektedir. İnternet üzerinden
yapmış olduğum araştırmalara göre Yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu
ülkeler:
Afganistan – Kabil, Almanya – Berlin ve Köln, Arnavutluk – İşkodra,
Tiran, Avusturya Viyana, Azerbaycan – Bakü, Belçika – Brüksel, Bosna Hersek
– Mostar, Foynitsa, Saraybosna, Cezayir – Cezayir, Fas – Rabat, Fransa - Paris ,
Güney Afrika – Pretoria, Gürcistan – Tiflis, Hollanda – Amsterdam, Hırvatistan
– Zagreb, İngiltere – Londra, İran – Tahran, İtalya – Roma,, Japonya – Tokyo,
Karadağ – Podgoritsa, Kazakistan – Astana, Katar – Doha, Kosova – Prizren,
İpek, Priştine, KKTC – Lefkoşa, Lübnan – Beyrut, Macaristan – Budapeşte,
Makedonya – Üsküp, Malezya - Kuala Lumpur, Mısır – İskenderiye, Kahire,
Moldova – Komrat,Polonya – Varşova,Romanya – Köstence, Bükreş, Rusya
Federasyonu – Kazan, Sırbistan – Belgrad, Sudan – Hartum, Ürdün – Amman.
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(yunus Emre Enstitüsü internet sitesi www.yee.org.tr). İnternet Üzerinden
yapmış olduğum çalışmada, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Kazakistan
dışında ve Çin Halk Cumhuriyetinde enstitülerimizin bulunmadığını
görülmüştür.
Konfüçyüs merkezleri ile karşılaştıracak olursak, Yunus Emre
Enstitülerinin sayısı oldukça azdır. Özellikle Orta Asya ve Çin de yaşamakta
olan Türk milliyetlerinin kültürlerini unutmamaları, kültürlerini bulundukları
bölgelerde yaşatmaları için bu merkezlerin sayısı arttırılmalıdır.
Kültür deyince ilk akla gelen şey dil ve onun yapısıdır. ‘’Dil ‘’ millet
denilen sosyal varlığı birleştiren en önemli araçtır. Çünkü Suavi Tuncay’ın da
belirtiği gibi “dil, tarih ve kültür üçgeninde” bir ülkenin anlam ve değeri ile
kapsadığı alan açığa çıkar. Zira bu değerlere önem vermeyen toplumlar giderek
yalnızlaşma, yabancılaşma ve hatta yozlaşma yaşarlar ve çağdaşlaşma ve millet
olabilme reflekslerini zamanla kaybederler. Dil, tarih ve kültür aynı ülkede ve
topraklarda yaşayan sosyal bir varlık olan bireyler arasında duygu, düşünce
akımı ve birliği vücuda getirir. Aynı topraklarda yaşayan bireyler duygu ve
düşüncelerini birbirlerine ve gelecek kuşaklara aktarabildikleri ölçüde ancak
şahsiyet sahibi bir millet olabilirler(Bkz. Tuncay, 2015, 2016).
İşte bu Kaplan’ın da belirtiği gibi ancak yazıya geçirilince, daha sağlam
bir birliktelik ve dayanışma haline ve milli bir bütünlük halinde dayanışma
meydana gelir. Zira yazı sayesinde duygular ve düşünceler hem zaman, hem de
mekân içinde yayılır. Biz yazılı eserler sayesinde, bundan 1200 yıl önce,
Göktürk Devletinin varlığı, meseleleri, duygu ve düşünceleri hakkında bir fikir
ediniyoruz. Milletlerin kültürleri sadece yazılı ve sözlü eserlerden ibaret
değildir. Milletlerin ortak olarak uydukları örf ve adetler, onların milli
şahsiyetlerinin temelini teşkil eder. Dünyayı dolaşan seyyahlar ve ilim adamları,
milliyetleri birbirinden ayıran örf ve adetleri, en ince ayrıntılarına kadar
kaydetmişlerdir ((Kaplan,2012.s.25)
Dil bir milletin kültürel değerlerinin başında gelir. Orta Asya ve Çin
Halk Cumhuriyetinde yaşamakta olan Türk topluluklarının kültürlerinin
yaşatılması bölgede ayakta durmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Çin
kendi kültürünü yaymak için, Dünyada ve Orta Asya coğrafyasında çok sayıda
Konfüçyüs merkezi açmaktadır. Ülkemizin Orta Asya ve Çin’de kültürümüzü
yaymak için yaptığı çalışmalar yeterli değildir. Bölgede öncelikle Türk
milliyetlerinin daha sonrada bölgede yaşayan yerli halkın Türk dil ve kültürünü
yakından tanımalarına yönelik yaygın çalışmalara yer ve önem verilmelidir.
Dilimizin devamını sağlayarak tarihte var olmaya devam edebiliriz.
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SONUÇ
Orta Asya bölgesi, Çin için de büyük önem taşımaktadır. Çin Orta
Asya’da bulunan enerji kaynaklarına muhtaçtır. Türkiye derin bir tarihi ile
kültür ve dilsel kökleri olan dünya çapında önemli rol oynamış imparatorluklar
kurmuş Anayasa hukukçumuz Orhan Aldıkaçtı’ nın da belirtiği gibi kısacası
“devlet kurma dehası” olan büyük bir ülkedir. Özellikle Türkiye’nin Orta Asya
Türk Cumhuriyetleriyle ortak tarih, kültür, dil ve inanç bağları bulunmaktadır.
Buna rağmen adı geçen bu ülkelerle ilişkisi ancak 1991 yılından sonra hızlı bir
gelişme süreci göstermiştir. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyetinde halen yaşamakta
olan Türk nüfusunun bulunmasına rağmen ne yazık ki Türkiye, Çin Halk
Cumhuriyetiyle olan tarihi ve kültürel bağlarını değerlendiremeyip yeterince bir
avantaj olarak kullanamamıştır.
Huntington‘a göre birbirleriyle çatışmakta olan ‘’Latin Amerika’’ ile ‘’
Rus’’ medeniyetleri dâhil olmak üzere eski medeniyetler de söz konusudur.
Huntington bu açısından ortada ne Kuzey ve Güney arasında ekonomik
bölünme ne de Doğu ve Batı’nın karşı karşıya geleceği bir soğuk savaş
bulunduğu için geleceği ancak ‘’medeniyetler çatışması‘’ belirleyecektir
şeklinde bir düşünceyi ortaya atıyor. Bu görüşün ve tezin getirdiği ‘’açıklama‘’,
Bosna’daki etnik temizliği kapsadığı gibi; dünyanın her tarafındaki -bizce
burada son on beş yıla yakındır tırmandırılan Büyük Ortadoğu Politikaları daha
güncel ve son derece insanlık onuruna dokunan trajedilerle kan kokan kitlesel
çatışmaları da içine almaktadır-. Dolayısıyla, bu çatışmada ‘’Batı’nın karşısına
diğerleri‘’ geçer ancak Huntington’a göre, en büyük tehdidi İslam ve Çin –‘’sarı
tehlike‘’ geri geldi.-( Frank, 2010,s.381).
Böylesine bir iddianın ortaya atılması ve batının karşısında tehlike
oluşturur biçiminde ileri sürülmesi bizce oldukça düşündürücüdür. Çünkü bu
bölgelerdeki yönetimleri elinde tutanların daha temkinli ve işbirliği içinde
olması gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Frank’ın kitabının son sözünde,
birlik içindeki farklılığı kabullenip farklılık içerisindeki birliği kutlamayı
sağlayacak entelektüel bir temel oluşturma amacından da söz edilmektedir. Bu
bağlamda ‘’Bir Kuşak Bir Yol Projesi’’ hayata geçirildiğinde bu sözün
doğruluğunu kanıtlayacaktır.
''Bir Kuşak Bir Yol'' projesinde, Türkiye, Çin Halk Cumhuriyetinde ve
Orta Asya bölgesinde yaşamakta olan Türk milliyetlerinin varlığı sayesinde Çin
ile birlikte projenin merkezi bölgesi haline gelmiştir. Bu durumu ve gelişmeleri
görmek ve buna yönelik politikaları hızla hayata geçirmek ülkemiz açısından
olduğu kadar yaşadığımız dünya içinde gerek işbirliği ve gerekse
güvenliklerimizle ilgili dayanışma içinde olabilmek büyük bir önem
taşımaktadır.
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BATI ANADOLU KIYILARI İLE TRAKYA ÜZERİNDEN
GERÇEKLEŞEN YASADIŞI İNSAN KAÇAKÇILIĞI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTLARI
Arife KARADAĞ
ÖZET
Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki transit geçişe uygun
konumu, sınırları üzerinden geçişler konusunda coğrafyasının sunduğu avantajlı
(!) durum ve sınır komşularında halen devam eden siyasi, ekonomik ve stratejik
istikrarsızlıklar nedeniyle son yıllarda artan biçimde yasadışı sınır aşımlarına ve
insan kaçakçılığına sahne olmaktadır. Sınırlarımızdaki ticaretin bir başka yüzü
olarak, yasadışı insan kaçakçılığını konu alan çalışmamızın amacı; suç
coğrafyası kapsamında, uluslararası transit göç güzergâhı üzerinde bulunan
Türkiye’nin, sınırlarında son yıllarda artan, sosyo-ekonomik ve güvenlik boyutu
ile sınırlarımızda bir tür tehdit oluşturan yasadışı göç ve insan kaçaklığı
hareketleri üzerine coğrafi değerlendirmelerde bulunmaktır.
Alan araştırmamızda örneklem olarak, yasadışı insan kaçakçılığı
konusunda ülkemizin doğu bölümünden girişleri temsilen Van ili, kaçak
göçmenlerin yaygın biçimde Türkiye’den Avrupa’ya çıkış kapısı olarak
kullandıkları Edirne ve İzmir illeri geri gönderme merkezlerindeki kaçak
göçmenler seçilmiştir. Ayrıca, kaçakların yakalandıktan sonra BM ofisine
yaptıkları sığınma taleplerine karşılık üçüncü bir ülkeye gönderilinceye kadar
konuk edildikleri yerleri temsilen de Yozgat ili geri gönderme merkezinde
çalışmalar yürütülmüştür. Sözü edilen merkezlerde kalan yasadışı insan
kaçakçılığı mağdurları ile yapılan mülakatlarda elde edilen bilgilerden
hareketle, Türkiye’nin transit ülke sıfatı ile maruz kaldığı yasadışı insan
kaçakçılığı sosyal, ekonomik ve siyasi boyutları ile değerlendirilmiştir.
Sözkonusu alanda gerçekleşen insan kaçakçılığı vakalarıyla ilgili olarak,
öncelikle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar, Hudut ve
İltica Dairesi Başkanlığı ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ve
Jandarma Genel Komutanlığından alınan istatistik verilerden yararlanılmıştır.
Tüm bunların yanı sıra, yine İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden
alınan izinle, sınır dışı edilme işlemleri sırasında, yukarıda sözü edilen geri
gönderme merkezlerinde tutulan kaçak göçmenlerle ayrıntılı mülakatlar
yapılmıştır. Tüm bu süreçte elde edilen veriler, sayısal bilgilere dönüştürülerek
analiz edilmiş ve sözkonusu yasadışı faaliyetin bugün ulaştığı rakamlar ve
faaliyete dâhil kaçak göçmenlerin demografik görünümleri, yola çıkış nedenleri,
kullandıkları araçlar (aracılar ve ulaşım araçları), kaynak ve hedef ülke bilgileri,
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kaçışın maliyeti, karşılaşılan güçlükler riskler gibi konular açıklanmaya
çalışılmıştır.
Özetle çalışmada, sınırlarımızda halen devam eden ve doğrudan insanı
malzeme eden, bu yönüyle sınır ticaretinin bir başka, ancak bu kez yasadışı
yüzünü temsil eden insan kaçaklığı konusu; nedenleri, Anadolu’ya giriş ve çıkış
için tercih edilen güzergâhlar, göçün maliyeti, destekleyen aracı kurumlar ve
karşılaşılan sorunlar incelenmiştir. Çalışmada ayrıca, bu yasadışı sınır ticaretine
alet olan kaçak göçmenlerin, göçün öncesi ve sonrasına ilişkin umutları,
beklentileri, kayıpları ve bundan sonrası için planları da kendi ağızlarından
aktarılmaya çalışılmıştır.
Bildirinin son bölümünde ise, sınır güvenliğimiz açısından bu yasadışı ve
tehditkâr durumun çözümü konusunda, özellikle sosyo-ekonomik ve politik
temelde yapılması gereken düzenlemeler irdelenmiş, İçişleri Bakanlığın konuyla
ilgili olarak yürüttüğü çalışmalar tanıtılarak, bugün gelinen nokta tartışmaya
açılmıştır.
Anahtar sözcükler: Uluslararası yasadışı göçler, suç coğrafyası, insan
kaçakçılığı, Türkiye.

Illegal Human Smuggling Taking Place Via The Western Anatolian
Coasts - Trakya (Turkey) And Its Socio-Economic Dimensions
ABSTRACT
Recently, Turkey has increasingly been the scene of illegal border
crossings and human smuggling due to its location that is convenient for
transit among the continents of Asia, Europe and Africa, the advantageous (!)
condition offered by its geography about the transitions via its borders, and
the still ongoing political, economic and strategic instabilities in its border
neighbors.
The present study deals with illegal human smuggling that we may
consider as another side of trade at our borders and it aims to make
geographical evaluations about the illegal migration and human smuggling
movements, which have obviously increased recently at the borders of
Turkey that is located on the route of transit migration at international level
and which form some sort of threat with their socio-economic and security
dimensions at our borders, within the scope of crime geography.
The migrants staying at the Refoulement Centers in Van province, as a
representation of entries into the eastern section of our country, and in Edirne
and Izmir provinces, which illegal migrants widely use as a gate to exit
Turkey for Europe, as regards illegal human smuggling were selected as the
sample of our research. In addition, studies were conducted at the
136

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

Refoulement Center in Yozgat province, as a representation of the places
where fugitives were hosted after they had been caught, until they were sent
to a third country upon their demands for taking refuge from the UN office.
Considering the information obtained from the interviews with
sufferers of illegal human smuggling who stayed at the centers concerned, the
illegal human smuggling Turkey is exposed to with the title of a transit
country was evaluated with its social, economic and political dimensions. As
regards the cases of human smuggling that took place in the area concerned,
the statistical data obtained from the Department of Foreigners, Border and
Asylum at the Directorate General of Security in the Ministry of Interior of
the Republic of Turkey as well as from the Foreigners’ Branch in the
Provincial Directorate of Security in Izmir and the General Command of
Gendarmerie were primarily utilized. In addition, with the permission
obtained from the Directorate General of Security in the Ministry of Interior
of the Republic of Turkey, the illegal migrants were interviewed at the
Refoulement Centers in the above-mentioned provinces during the
proceedings of being deported. The information obtained in this entire
process was converted into numerical information and analyzed and it was
intended to reveal issues, such as the current figures of the illegal activity
concerned and the demographic appearance of those illegal migrants who
were included in the activity, the reasons for their setting off, the means they
used (intermediaries and means of transportation), information on source and
target countries, cost of escape, and the difficulties and risks encountered.
In summary, the still ongoing human smuggling at our borders, the
material of which is directly human beings and, in this sense, which
represents another but illegal side of border trade, was examined in the
example of Turkey, together with its causes, the routes they prefer for entry
into and exit from Anatolia, cost of migration, the supporting intermediary
institutions, and the problems encountered. Furthermore, in the study, it was
intended to convey the pre- and post-migration hopes, expectations and
losses of illegal migrants, who are an instrument to this illegal border trade,
and their plans from now onwards, again as heard directly from them.
In the final section of the paper, the issue of regulations required to be
made particularly on socio-economic basis for the settlement of this illegal
and threatening case in terms of our border security was studied; the activities
conducted by the Ministry of Interior were introduced; and the current
situation was opened for discussion.
Keywords: International illegal migrations, crime geography, human
smuggling, Turkey.
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GIRIŞ
Yasadışı göç ve insan kaçakçılığı, ister kaynak, ister Türkiye gibi transit
ülke, isterse hedef ülke konumunda olsun, son yıllarda dünya gündeminin ilk
sıralarında yer alan önemli sorunlardan birisi haline gelmiştir. Bundan 20–30 yıl
öncesine kadar adı bile konmamış olan, bugün ise sınırlarda devam eden
ticaretin bir başka yüzünü temsil eden (!) yasadışı insan kaçakçılığı hareketleri;
ülkeler arası çıkar çatışmaları, iç savaşlar, daha iyi bir hayata duyulan özlem
yada özellikle ülkelerindeki yaygın insan hakları ihlalleri gibi sosyo-ekonomik
ve politik nedenlerle bugün milyonlarca insanı içine çeken küresel bir soruna
dönüşmüştür (Serbest 2007, Çiçekli 2008).
Yasadışı insan kaçakçılığı bugün, göç güzergâhları üzerinde, özellikle
transit ülke ya da hedef ülke konumunda bulunan ülkeleri birçok açıdan tehdit
eden boyutlar kazanmıştır. Söz konusu sorun; nedeni, süreci, etki alanı, sosyoekonomik boyutu ve güvenlik başta olmak üzere yol açtığı tüm yeni sorunlar
açısından yine uluslar arası düzeyde çözüm bekleyen bir konudur.
Türkiye; jeopolitik ve stratejik önemi, Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri
arasındaki transit geçişe uygunluk gösteren konumu, Asya-Avrupa ülkeleri
arasında köprü rolü üstlenmesi gibi nedenlerle, azgelişmiş ülkelerden gelişmiş
batı ülkelerine yönelik olarak artan insan kaçakçılığı konusunda önemli bir
transit geçiş güzergâhıdır. Asya ve Avrupa arasındaki en kısa bağlantının
burada oluşu, özellikle kara sınırlarının kontrolü güçleştiren uzun, dağlık,
engebelik arazi şartları ya da Edirne’de olduğu gibi sınırın sadece bir nehirle
ayrılıyor oluşu gibi nedenler de, ülkemiz açısından, bu süreci destekleyen
önemli coğrafi avantajlar (!) durumundadır (Keser-Özer 2008, Mutluer 2003,
Foto 1).
Ayrıca, doğusu ve güneyindeki komşularında gözlenen iç siyasi
karışıklıklar, rejim istikrarsızlığı, buna bağlı olarak giderek artan güvenlik
sorunları ve derinleşen yoksulluğuna karşılık, Batı komşularımızın çekici
ekonomik, sosyal ve siyasal refah düzeyi de yasadışı insan kaçakçılığını
tetikleyen önemli gerekçeler olarak karşımızda durmaktadır. Tüm bu koşullar
dikkate alındığında, Türkiye’nin, insan kaçakçılığı boyutunda kaynak ve hedef
ülkeler arasında izlenen güzergâh üzerindeki rolünü ve önemini anlamak güç
olmayacaktır (IOM 2009).
Bu çalışmada; uluslararası düzeyde transit göç güzergâhı üzerinde
bulunan Türkiye sınırlarında, son yıllarda sosyo-ekonomik ve güvenlik boyutu
ile ciddi bir tehdit oluşturan, yasadışı insan kaçakçılığının nedenleri, her biri
farklı yol hikâyeleri ve sözü edilen göç hareketlerinin ülkemiz açısından taşıdığı
riskler coğrafi bir yaklaşımla incelenmiştir.
Buna ek olarak, Türkiye sınırlarından yasadışı giriş-çıkışların yüksek
oranda kaydedildiği Edirne, Van ve İzmir’de yakalanan ve geri gönderme
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işlemleri tamamlanıncaya kadar bu illerdeki “geri gönderme merkezlerinde”
tutulan kaçak göçmenlerle gerçekleştirilen mülakatların sonuçları
değerlendirilmiştir. Yine kaçak göçmenlerin aktardığı bu göç hikâyelerinden
yola çıkarak, kendilerini insan kaçaklığına yönelten nedenler, Anadolu’ya giriş
ve çıkış için tercih ettikleri güzergâhlar, göçün maliyeti, destekleyen aracı
kurumlar ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar ortaya konulmaya çalışılmıştır
(Karadağ-Kaygusuz 2010).
Çalışmanın sonuç bölümünde ise, yasadışı sınır ticaretine alet olan kaçak
göçmenlerin, göçün öncesi ve sonrasına ilişkin umutları, umutsuzlukları,
beklentileri ve hedeflerinden hareketle, sınır güvenliğimiz açısından devam
eden bu yasadışı-tehditkâr durumun çözümüne ilişkin öneriler geliştirilmeye
çalışılmıştır. Yukarıda sözü geçen mülakatlar Emniyet Genel Müdürlüğünden
alınan özel izinle, yerlerinde (Van, Edirne, İzmir ve Yozgat) ve bire bir görüşme
yoluyla gerçekleştirilmiş ve kayıt altına alınmıştır.
1. Sınırlardaki Ticaretin Bir Başka Yüzü: Yasadışı İnsan Kaçakçılığı
Yasadışı göçmen/insan kaçakçılığı; insanların daha iyi şartlarda
yaşayabilmek arzusu ve amacıyla bulundukları ülkeden yasa dışı yollarla başka
ülkelere götürülmeleridir. Yasadışı insan kaçakçılığı; Türk Ceza Kanununun 79.
maddesinde “Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, maddi menfaat elde
etmek maksadıyla yasal olmayan yollardan; bir yabancının ülkeye sokulmasına
veya ülkede kalmasına, Türk vatandaşı veya yabancının yurtdışına çıkmasına
yine yasadışı yollardan imkân sağlanması” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu
suçun cezai karşılığı ise; kanunun aynı maddesi uyarınca, “3 yıldan 8 yıla
kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası”dır. Bu suçun bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek cezalar yüzde elli oranında
artırılır (Türk Ceza Kanunu, 79. madde).
Söz konusu tanım kapsamında ifade edilmesi gereken kaynak ülke;
gerek yasadışı göçe gerekse insan ticaretine konu olan kişilerin uyruklarında
bulundukları ülke, yasadışı yollarla çıkılan göç ile ulaşılmak istenen yer ise
hedef ülkedir. Kaynak ülkeden hedef ülkeye ulaşmak için kullanılan güzergâh
üzerinde geçilen ya da elverişli şartlar oluşuncaya kadar yasal ya da yasal
olmayan biçimde geçici olarak kalınan ülke de transit ülkedir (IOM 2009,
İçduygu 2003).
Bununla birlikte, geleceğe yönelik umut arayışı içindeki bu insanlar,
yasadışı yollarla bir başka ülkeye girebilmek için, çoğu zaman kolay ve
güvenilir yol (!) olarak göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden yardım
almaktadır. Yasal olmayan yollarla gerçekleştirilen bu yolculuğa bireysel ve
bağımsız olarak çıkmanın bu süreçte neredeyse imkânsız oluşu, sorunun sınır
ötesi bir hareket olmasının yanında organize boyutunu da gündeme
getirmektedir (Emniyet Genel Müdürlüğü, 2010).
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Özetle; yasadışı insan kaçakçılığı giderek artan sayıda insanın hayatını
ciddi biçimde riske eden, yasal olmayan, uluslararası boyutta, organize bir suç
olmasının yanında, kaynak, hedef ve transit ülke konumundaki alanlarda yol
açtığı sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal problemler nedeniyle tüm dünya
ülkelerini ilgilendiren küresel bir sorundur.
2. Yasadışı İnsan Kaçakçılığının Nedenleri ve Bilinen Yasadışı Göç
Güzergâhları
Yasadışı insan kaçakçılığı, kaynak, transit ve hedef ülkelerin her biri
açısından da toplumsal ve kültürel temelli birçok olumsuzluğa yol açan uluslar
arası bir sorundur. Uluslar arası Göç Örgütünün (IOM) kayıtlarına göre,
dünyada her yıl 500.000 yasadışı göçmen AB ülkelerinden giriş yapmakta, bir o
kadarı da bu yolculuğu tamamlayamadan yakalanmaktadır (IOM, 2009). Yine
aynı kayıtlara göre, dünyada yasadışı göçmen sayısı 15–30 milyon civarındadır.
Kaçakçıların yada suç örgütlerinin bu faaliyetten kazançları 3,2 milyar doları
bulmaktadır (IOM, 2009, Çiçekli 2008).
Dünyada yasadışı insan kaçakçılığına zemin oluşturan nedenler; giderek
derinleşen yoksulluk, açlık, kıtlık, salgın hastalıklar, ülkeler arasında gelir
dağılımındaki uçurumlar, göçe kaynaklık eden ülkelerde devam eden savaşlar,
iç siyasi karışıklıklar ve yol açtığı güvenlik sorunu şeklinde sıralanabilir (IOM
1996, IOM 2009, Deniz 2009). Az gelişmiş ya da daha çok İslami yönetim
altındaki fakir bölgelerde, kadının toplum içinde giderek kötüleşen sosyal
statüsü, politik ve ekonomik istikrarsızlık, ülke içi bölgesel- kültürel farklılıklar
ve aile temelli sorunlar yine söz konusu sürecin ana nedenleri arasındadır.
Ayrıca, kaynak ülkelerin önlenemeyen işsizliğine karşılık, hedef ülkelerin ucuz
işgücüne duyduğu ihtiyaç ve özellikle az gelişmiş ülkelerde yaşayanlar için
günlük yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik beklentileri de yasadışı insan
kaçakçılığını bir bakıma desteklemiştir (Deniz 2009, Karadağ-Kaygusuz 2010).
Yasadışı göç hareketine konu olan kaynak ve hedef ülkeler arasındaki en
belirgin farklılık, gelir düzeylerinde dolayısıyla yaşam kalitelerinde ortaya çıkan
farklılıktır. Nitekim yasadışı göçmen kaçakçılığı sürecinde kaynak ülke
durumundaki ülkelerden Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Filistin gibi
azgelişmiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelir 800 doların altındadır (Çizelge
1). Üstelik bu ülkelerde nüfusun yaklaşık olarak yarısından fazlası, yaşamlarını
söz konusu milli gelir düzeyinin çok altında sürdürmektedir (KaradağKaygusuz 2010).
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Çizelge 1: Kaçak göçmenler açısından kaynak ülke durumundaki ülkelerin
gelir dağılımı
KİŞİ BAŞINA MİLLİ MİLLİ GELİR
GELİR (DOLAR)
ALTINDAKİ
NÜFUS %
Afganistan
228
55
Bangladeş
403
40
İran
2 825
40
Gürcistan
1 493
54
Pakistan
769
35
Ukrayna
1 727
31
Irak
1 783
30
Rusya
5 369
25
Moldova
825
80
Moritanya
650
70
Filistin
550
40
Kaynak: CIA Factbook 2009, Emniyet Genel Müdürlüğü, 2010.
ÜLKELER

Buna karşılık, çoğu kaçak göçmenin hedef ülkesi durumundaki Avrupa
ülkeleri, ABD ve Kanada’da bu rakamlar 40.000 doların üzerine çıkmaktadır.
Yasadışı insan kaçakçılığı sürecinde hedef ülke durumundaki ülkelerin gelir ve
dolayısıyla yaşam standardı konusundaki bu gözle görünür fark, yaşamlarını
büyük ölçüde açlık, sefalet ve hayati risk altında geçiren azgelişmiş ülke
insanların tüm riskleri göze alarak kaçak yollarla ve tereddütsüz bu umut
yolcuğuna soyunmalarını anlaşılır kılmaktadır. Avrupa ülkelerine gerçekleşen
yasadışı insan kaçakçılığı olaylarında kullanılan güzergâhlar çeşitlilik
göstermekle beraber, aşağıdaki gibidir (Emniyet Genel Müdürlüğü 2010, IOM
2009, Keser-Özer 2008);.
-

İran -Kafkasya- Doğu Avrupa- Batı Avrupa ülkeleri

-

Afrika- Güney Avrupa Ülkeleri

-

Rusya Federasyonu- Polonya- Avrupa Ülkeleri

-

Ukrayna- Avrupa ülkeleri

-

Balkan ülkeleri- Bosna-Hersek-İtalya-Almanya

-

Irak-Suriye-Lübnan

-

İran-Kafkaslar-Ukrayna

-

Afrika Ülkeleri-İtalya / Fransa

Sri Lanka- Hindistan- Süveyş Kanalı-Güney Kıbrıs Yunanistan/İtalya
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-

Afganistan-Pakistan-İran-Türkiye-Yunanistan *

-

Afrika-Türkiye-Yunanistan *

-

Irak/Suriye-Türkiye-Yunanistan * (Şekil 1).

Şekil 1. Dünyada önemli yasadışı göç güzergâhları
Kaynak. T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2010.
Yasadışı göç içinde kullanılan güzergah söz konusu olduğunda, yasadışı
göçmenler ya da organizatörler bazen son derece basit ve direkt bazen de uzun
ve dolaylı bir yol kullanabilmektedir. Bu nedenle de, kalkış ve varış arasında
gecen süre, bazen sadece birkaç gün, bazen aylarca sürebilmektedir (Bir 1998).
Yasadışı insan kaçakçılığında kullanılan yöntemler arasında sahte belge
kullanma, hudut kapılarından geçiş yapan araçlar içerisinde gizlenme, kara
sınırlarından yaya veya hayvan sırtında geçiş yapma, deniz sınırlarından
kayıp/çalıntı tekneler, lastik şişme botlar ve balıkçı tekneleriyle illegal geçiş
yapma, yasal yollarla gelip vize ve ikamet süresi bitiminde çıkış yapmama,
formalite evlilik yapma yada dayanaksız iltica başvurusunda bulunma gibi
yöntemler kaçak göçmen ve organizatörler tarafından en çok tercih edilenlerdir
(Emniyet Genel Müdürlüğü 2010).
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3. Yasadışı İnsan Kaçakçılığı ve Türkiye
Türkiye, stratejik öneme sahip coğrafi konumu, komşu ve çevre ülkelerde
devam eden savaş ve iç siyasi karışıklıklar buna bağlı olarak artan güvenlik
sorunları, yine aynı ülkelerde derinleşen yoksulluk vb. nedenlerle her geçen yıl
artan sayıda kaçak göçmen için AB ülkelerine uzanan umut yolculuğunun
önemli güzergâhlarından biridir. Bunun sonucu olarak, ülkemiz her geçen gün
artan biçimde, sosyal düzeni, insani ve demokratik değerleri tehdit eden bu tür
sınır aşan suçlarla karşı karşıya kalmaktadır.
Türkiye toplam olarak 9 288 km’lik kara ve deniz sınırlarına sahiptir. Bu
sınırlar üzerinde 7’si demiryolu, 47 havayolu, 20 kara hudut kapısı ve 53 deniz
hudut kapısı olmak üzere 147 yasal çıkış noktası bulunmaktadır (Terzioğlu
2009, Emniyet Genel Müdürlüğü, 2010). Bunlardan, özellikle doğu ve
güneydoğu bölgelerimizden geçen sınırlarımızın büyük ölçüde uzun olmasının
yanında yüksek, arızalı bir topografyaya sahip oluşu bir yandan sınırların
güvenliği ve kontrolü konusunda zorlayıcı şartlar sunarken diğer yandan
özellikle yasadışı sınır aşımları ve sızmaları konusunda önemli zafiyetlere yol
açmaktadır.
Aynı şekilde, kuzeybatıda Türkiye-Yunanistan sınırının sadece bir akarsu
ile ayrılması, Batı Anadolu kıyılarımızdan çok kısa sürede bir AB ülkesi olan
Yunanistan’a ulaşılabilmesi gibi coğrafi avantajlar (!) çok sayıda kaçak göçmen
ya da organizatörün (insan kaçakçısı) yasadışı insan kaçakçılığında Türkiye’yi
transit ülke olarak seçmesine yol açmıştır (Karadağ-Kaygusuz 2010).
Türkiye’nin söz konusu yasadışı insan kaçakçılığında transit ülke
olmasını hazırlayan nedenler; ülkemizin coğrafi konumu itibari ile doğal bir
köprü durumunda olması, doğu sınırlarımızın dağlık ve kontrolünün zor olması,
komşu ülkelerdeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın devam ediyor olması, Ege
ve Akdeniz sahillerinin yasa dışı geçişlere müsait olması şeklinde özetlenebilir.
Buna ek olarak, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan
vatandaşlarımızın sınır ötesi akrabalık bağlarının bulunması ve pasavan geçişin
yarattığı güvenlik zafiyeti de yasadışı insan kaçakçılığı şeklindeki sınır
aşımlarını kolaylaştıran şartlar da sunmaktadır (Çitlioğlu 2007, Emniyet Genel
Müdürlüğü 2007- 2009).
Türkiye; az gelişmiş Afganistan, Pakistan, Irak, İran Bangladeş gibi ülke
vatandaşlarının Avrupa ülkelerine geçişi için transit güzergâh, Eski Doğu Bloğu
ülkeleri vatandaşlarının ülkemizde kaçak çalışması konusunda bir hedef ülke
olarak yasadışı insan kaçakçılığı gerçeği ile karşı karşıyadır (Şekil 2, Terzioğlu,
2002, Emniyet Genel Müdürlüğü, 2004, 2007, 2010).
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GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OLAYLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI
( 2000 - 2010 )

2010

1343

2009

2973
5375

2008
2007

4908

2006

3776

2005

2703

2004

2874
2752

2003
2002

3661

2001

2810
2128

2000
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

YAKALANAN GÖÇMENLERİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI
( 2000 - 2010 )

2010

7845

2009

19201

2008

42248

2007

40163

2006

29440

2005

27793

2004

24869

2003

19676

2002

34615

2001

32648

2000

29842
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Şekil 2. Göçmen kaçakçılığı olaylarının ve yakalanan göçmenlerin yıllara
göre dağılımı
Kaynak. Jandarma Genel Komutanlığı, 2010.
Afganistan, Pakistan, Bangladeş gibi Asya ülkeleri ile çeşitli Afrika
ülkelerinden deniz, hava ve karayoluyla ülkemize yasal veya yasal olmayan
yollardan gelen yabancılar insan kaçakçılığına dâhil olmakta ve ülkemiz
vatandaşlarının da yer aldığı bu süreçte insan kaçakçılığı organizasyonları
güzergâhı İtalya, Almanya ve Hollanda gibi Bazı Avrupa ülkelerine
yönlendirmektedir.
Körfez savaşı sonrasında özellikle Bağdat ve Kuzey Irak’taki rejim
çatışmaları, İran’daki rejim karşıtı hareketler, Kosova ve Bosna-Hersek gibi
ülkelerdeki iç karışıklıklar sonucu ülkemize yasal yollardan giriş yapan yasal
göçmenlerin, bu kez yasadışı yollardan, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine
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kaçma girişimlerini de göz ardı etmemek gerekir. İnsan kaçakçılığı, göçmen ve
göçmen grupları açısından son derece güç, zahmetli ve olası risklerle dolu bir
yolculuk ise de organize eden kaçakçılar açısından diğer kaçakçılık alanlarına
göre daha az risk (yakalanma olasılığı, verilen cezalar) ve daha yüksek gelir
anlamı taşımaktadır. Bu nedenle de tüm dünyada yasadışı insan kaçakçılığı
uluslararası organize grupların kontrolünde artarak devam etmesi de bunun
göstergesidir (Emniyet Genel Müdürlüğü 2010).
Son on yıl içinde ülkemiz üzerinden gerçekleşen göçmen kaçakçılığı olay
sayısının en düşük olduğu yıl 2.128 olay ile 2000 iken, 2008 yılı içinde bu 5.375
vakaya kadar yükselmiştir. Olayın önemini ve büyüklüğünü vurgulamak
açısından, yakalanan kaçak göçmen sayıları incelendiğinde, yine en yüksek
değerlere 2007- 2008 yıllarında rastlanmıştır. Nitekim emniyet güçlerince bu
dönemde yakalanan yasadışı insan kaçakçılığı mağduru kaçak göçmen sayısı
2007’de 40, 163.2008 yılında ise 42.248 olarak kaydedilmiştir (Jandarma
Genel Komutanlığı, 2010, Şekil 2 ).
3.1. Türkiye Sınırlarının Yasadışı İnsan Kaçakçılığı Hareketleri
Açısından Türkiye Uluslararası Sınırlarının Coğrafi Durumu Üzerine
Birkaç Not
Türkiye coğrafi konumundan kaynaklanan doğu-batı dünyası arasında
gerek mekânsal gerekse sosyo-kültürel ve siyasal olarak köprü oluşturan statüsü
nedeniyle tarihinin hemen her döneminde bir geçiş noktası olmuştur.
Çalışma konumuz olan yasadışı insan kaçakçılığı açısından da en sık
kullanılan güzergâhlarından bir kaçı yine Türkiye üzerinden Yunanistan’a
oradan diğer AB ülkelerine ulaşır. Önceki bölümlerde ifade edildiği gibi, sadece
2010 yılının ilk 9 aylık bölümünde bile Türkiye üzerinden gerçekleşen yasadışı
insan kaçakçılığı olay sayısı 1.342, bu süreçte yakalanan kaçak göçmen sayısı
ise 7.845’dir. Nitekim son on yılda emniyet kayıtlara geçmiş en yüksek yasadışı
insan kaçakçılığı olay sayısı, 2007 ‘de 4.905, 2008’de ise 5.376’dır. Bu iki yıllık
dönem içinde yılda ortalama 40.000’e yakın kaçak göçmen yasadışı insan
kaçakçılığı mağduru olarak yakalanmıştır (Jandarma Genel Komutanlığı 2010,
Emniyet Genel Müdürlüğü 2010, Şekil 2).
Türkiye’nin söz konusu yasadışı insan kaçakçılığında transit ülke
olmasını sağlayan nedenler arasında sınırlarımızda hâkim coğrafi güçlüklerin
sınır güvenliği ve yasadışı sınır aşımlarının tespiti ve engellenmesi konusunda
yol açtığı dezavantajların payı büyüktür. Söz konusu yasadışı sınır geçişleri
açısından yaşanan dezavantajların coğrafi temellerini daha iyi anlamak için
sınırlarımızın coğrafi özellikleri hakkında birkaç hususu hatırlatmakta yarar
olduğu kanaatindeyim.
Örneğin ülkemizin kuzeydoğu sınırlarından birini oluşturan TürkiyeGürcistan Sınırı, Sarp Köyünden başlar, Karadeniz kıyılarından hemen sonra,
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eğimli ve dağlık yerlerden geçerek uzun bir süre dağlar ve platolar üzerinde
devam eder. Aktaş gölü (Hazapin = Azap) gölünü ikiye böldükten sonra güneye
yönelir ve Ardahan Platosu üzerinde bir süre devam ettikten sonra Ermenistan
sınırına ulaşır. Aynı şekilde, Türkiye-Ermenistan sınırı da Arpaçay ve Araş
vadisini izleyerek Nahcivan-Türkiye sınırında son bulur. 316 km uzunluğundaki
sınır üzerinde. Akyaka gümrük kapısı bulunmaktadır.
Türkiye-İran sınırı, Aras nehrinin ülkemizden ayrıldığı Dilucu
yöresinden başlar ve Türk-İran-lrak sınırlarının kesişme noktasında sona erer.
Türkiye - İran sınırı coğrafi açıdan doğal sınır olup genellikle su bölümü
çizgisini takip eder.
Türkiye tarafındaki Van gölü havzası ile İran tarafındaki Urmiye gölü
havzasını birbirinden ayrılır. Sınır, bu iki su toplama havzasını birbirinden
ayıran dağların, genellikle doruk noktalarından geçer. Bu doruklardan bazıları
3000 metreden fazla yükseklik gösterir (Foto 1). Türkiye- İran sınırı doğal bir
sınır olmasına karşılık, ulaşımı kolaylaştıran önemli geçiş noktalarına sahiptir.
Uzunluğu 454 km kadar olan Türkiye-İran sınırı, yukarıda da değinildiği gibi
karşılıklı geçişleri zorlaştırmaz. Bu sınır üzerinde Gürbulak ve Esendere
Gümrük kapıları bulunmaktadır (Doğanay 1997, Özey 2002, Deniz 2009).
Bu kapıdan geçen en işlek yol E–23 devlet yolu olup Anadolu'yu baştan
başa kat eden, batısı Avrupa bağlantılı olup, doğusu Tebriz üzerinden Tahran'a
ulaşır. Güzergâh üzerindeki trafik yoğunluğu özellikle 1960’lardan sonra önem
kazanan milletler arası TIR taşımacılığı nedeniyle belirgin bir şekilde artmıştır
(Fırat 2006, Çiçekli 2008, Serbest 2007). Türkiye-İran sınırında, henüz
standartları yüksek işlek bir yol sisteminin geliştirilmemiş olması ve zemin
bulan kaçakçılık olayları nedeniyle sorunlu bir alandır. Sınırda alınan tüm
önlemlere rağmen, halen kaçak yollarla hayvan, uyuşturucu madde, oyuncak
gereçleri, mutfak eşyaları, saat, ev eşyaları ve silâh ticaretinin yapıldığı
bilinmektedir. Yasadışı insan kaçakçılığı konusunda da devam eden bir
zafiyetin varlığı da bir gerçektir. Sınırdaki sorunlara 1980 sonrasında artan
terörist sızmaları da eklemek yerinde olur (Deniz 2009, Emniyet Genel
Müdürlüğü, 2010). Özellikle son yıllarda emniyet birimlerince yapılan
araştırmalara göre, artan yasadışı insan kaçakçılığı ile terörist gruplar arasında
da bir işbirliğinin olduğuna ilişkin bilgilere ulaşılmaktadır (Emniyet Genel
Müdürlüğü, 2010).
Türkiye-Irak sınırına gelince, Türkiye-İran sınırının bittiği yerden
başlar, doğu batı yönünde uzanır ve Türkiye-Suriye -Irak sınırının kesişme
noktası olan Habur-Dicle (Hezil) çayı kavşağında son bulur. 331 km
uzunluğunda olan Türkiye-lrak sınırı çok dağlık bir sınır olup sınırının 107 km
lik bir bölümü akarsuların vadilerinden geri kalan bölümü ise çok sarp ve
engebeli bir araziden geçmektedir (Doğanay 1997, Özey 2002, Foto 1).
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Foto 1. Yasadışı insan kaçakçılığı açısından Türkiye sınırlarının coğrafi
şartları
Kaynak. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2010.
Türkiye-lrak sınırının Türkiye kesimi ile Irak kesimi arasında gerek doğal
gerekse beşerî ve ekonomik açıdan belirgin dengesizliklerin varlığı da yasadışı
sınır aşımlarını tetikleyen nedenler arasındadır. Sınırın Türkiye kesimi, büyük
çoğunlukla Hakkâri ili sınırları içindedir. Burada arazi; Buzul Dağları ve
Hakkâri Dağları gibi, doruk noktaları 3600 ile 4000 m yi bulan, çok engebeli,
sarp ve dik yüzeylerden oluşmuştur (Foto 1). Buna karşılık Irak kesimi,
yükseltileri 1500- 2000 m.yi geçmeyen daha alçak yörelerden oluşur. Bu
nedenlerle, sınırın Türkiye kesimi seyrek nüfuslu ve ekonomik açıdan nispeten
geri kalmış bir bölgeyi, sınırın diğer tarafı olan Irak kesimi ise petrol üretim
nedeniyle zengin ancak son siyasi değişimler nedeniyle ciddi biçimde güvenlik
sorunlarının yaşandığı bir bölgeyi temsil etmektedir (Doğanay 1997, Özey
2002, IOM 2009). Örneğin, sınırlarımıza sadece 130 km mesafede olan
Musul'un nüfusu 1 milyonu aşarken yaklaşırken Türkiye tarafında en büyük il
merkezi olan Hakkâri 30 000 nüfuslu irice bir kasaba görünümündedir.
Türkiye-Irak sınırı üzerindeki karşılıklı geçişler, büyük ölçüde CizreSilopi- Zaho doğrultusunda yoğunlaşmıştır. Bu güzergâh, İstanbul-Bağdat
arasında işleyen Musul-Bağdat yolunu Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan
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son derece önemli ve işlek bir yoldur. Türkiye'nin en işlek sınır kapılarından biri
olan Habur Gümrük Kapısı da buradadır. Sınır üzerindeki diğer geçiş noktaları,
patika yollarla her iki ülkeye bağlı olup genellikle sınır ticareti ve kaçakçılık
olayları bu yollardan yapılır. Özellikle Kuzey Irak’ta son dönemde belirginleşen
otorite boşluğu, sebep olduğu terörizm hareketleri kimi zaman terörist gruplarca
desteklenen yasadışı insan kaçakçılığı faaliyetlerini de artırmıştır (IOM 2009,
Keser-Özel 2008, Emniyet Genel Müdürlüğü 2010).
Türkiye üzerinden gerçekleşen yasadışı göç güzergâhında AB ülkelerine
çıkış kapısı durumunda olan Türkiye-Yunanistan kara ve deniz sınırları son
derece stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye-Yunanistan karasuları sınırı,
Akdeniz'de Meis adası önlerinden baslar, Akdeniz'de Türkiye-Yunanistan
karasuları sınırı Meis’ten sonra 12 Adalar dışta kalacak şekildedir. Meis
adasının Türkiye kıyılarına uzaklığı 3 km den daha azdır. Ege denizindeki 12
adalardan sonraki Türkiye-Yunanistan karasuları sınırı, Lozan Anlaşmasına
göre belirlenmiştir. Bu anlaşmaya göre kuzey Ege'deki Gökçeada ve Bozcaada
ile Türkiye kıyılarına 3 mil (5.56 km) kadar uzaklıkta bulunan adalar,
Türkiye'ye bırakılmıştır Orta Ege adaları kıyılarımıza çok yakın olup, stratejik
açıdan büyük önem taşırlar. Örneğin yasadışı insan kaçakçılarının en sık
kullandıkları çıkış noktalarından biri olan Kuşadası-Dilek yarımadası ile
Yunanistan'ın Sisam adası arasındaki boğazın genişliği sadece 1,7 km’dir (IOM
2009, Keser-Özel 2008, Emniyet Genel Müdürlüğü 2010).
Yunanistan ile kara sınırımız ise, Meriç ırmağının ağız kısmından
başlayıp, nehir yatağını izleyerek Türkiye-Yunanistan ve Bulgaristan
sınırlarının kesişme noktasında, Kapıkule Gümrük kapısının hemen yakınında
son bulur (Foto 1). 212 km lik bir uzunluğa sahip olan sınırda, karşılıklı
geçişleri güçleştiren tek engel, Meriç ırmağıdır. Nitekim her yıl çok sayıda
yasadışı insan kaçakçılığı mağduru olan göçmen, kaçak yolla, basit botlarla, bir
AB ülkesi olan Yunanistan’a geçmeye çalışırken hayatlarını kaybetmekte ya da
ciddi tehlikeler atlatmaktadır.
Türkiye-Suriye sınırı, 877 km olan uzunluğu ile en uzun kara
sınırımızdır. Dicle çayı kavşağından doğu-batı yönünde Hatay il sınırına ulaşan
sınır, Hatay ilinin doğu güney sınırını oluşturduktan sonra Akdeniz'e ulaşır
(Foto 1). Türkiye'nin en güney noktası olan (Beysun köyü) bu sınır üzerindedir.
Türkiye-Suriye sının üzerinde Cilvegözü, Cizre ve Akçakale gibi çok sayıda
gümrük kapısı vardır (Doğanay 1997, Özey 2002).
Türkiye-Suriye sınırında, yasadışı insan kaçakçılığını kolaylaştıran
şartları açısından yaşanan en önemli sorun, bazı Türk vatandaşlarının bir kısım
topraklarının Suriye'de, Suriye vatandaşlarına ait arazilerin de Türkiye
kesiminde kalması ve buna bağlı olarak ihtiyaç duyulan günlük giriş-çıkışların
pasavan denilen basit bir belge ile yapılıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu
durum başlı başına bir güvenlik zafiyeti kaynağıdır ve şüphesiz bu gidiş
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gelişler, kaçakçılığı teşvik eden nedenlerden biridir (Emniyet Genel Müdürlüğü
2010). Nitekim Türkiye Suriye sınırı, eskiden beri kaçakçılık olayları açısından
hareketli bir alandır. Sınırın çok uzun olması, her yerinden kolayca
geçilebilmesi ve her iki tarafın ekonomik yapı farklılıkları, kaçakçılıkta önemli
bir rol oynar (Foto 1). Bu kaçakçılık faaliyetlerini kolaylaştıran nedenler,
yasadışı insan kaçakçılığı için de geçerlidir. Özetle; Türkiye'nin kara ve deniz
sınırları kayıt dışı ticaret ve yasadışı insan kaçakçılığı açısından engelleyici
olmaktan öte çoğu zaman kolaylaştırıcı coğrafi avantajlar (!) içermektedir.
3.2. Türkiye’de Son Bulan Umut Yolculukları Üzerinden SosyoEkonomik Değerlendirmeler
Çalışmanın bu bölümünde, Van, Edirne, İzmir ve Yozgat illerindeki Geri
Gönderme Merkezlerinde kalan 85 yasadışı insan kaçakçılığı mağduru göçmen
ile mülakat yoluyla ulaşılan ve kaçak göçmenlerin kendi dillerinden aktardıkları
gerçek hikâyelerden hareketle söz konusu sürecin kaynağı ve sosyo-ekonomik
etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Dahası, bu kaçak göçmenleri ülkelerinden
böylesi riskli bir yolculuğu göze almaya iten nedenler, göçmen iken göç
mağduru durumuna gelen kişilerin demografik, sosyal ve ekonomik görüntüleri,
yolculuğun maliyeti, beklentileri, yaşadıkları güçlükler ve geleceğe yönelik
beklentiler gibi birçok konuda bilgiler toplanmış ve değerlendirilmiştir.
Söz konusu alan araştırması, Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan özel
izinle, ülkemiz üzerinden Yunanistan’a oradan Avrupa ülkelerine gitmek
isteyen, yasadışı yollarla sınırlarımızdan giriş-çıkış yaparken yakalanan ve
ülkelerine geri gönderilinceye kadar adı geçen, geri gönderme merkezlerimizde
bekletilen kaçak göçmenler ile yapılan mülakat (25 Temmuz- 15 Ağustos 2010)
çözümlerine dayanmaktadır. Sözkonusu süreçte, kendilerinden yol hikâyelerini
detaylı biçimde anlatmaları istenmiş ve yapılan tüm görüşmeler kayıt altına
alınmıştır. Görüşme formu yoluyla derlenen bilgiler, SPSS 11,5 programında
istatistiksel analize tabi tutulmuş ve frekans analizi sonuçları tablo- grafiklerle
görsel hale getirilmiş ve yorumlanmıştır. Söz konusu değerlendirmeler, “kaçak
göçmenlerin demografik profili”, “göç güzergâhı ve detaylandırılmış yol
öyküleri”, “kaynak ülke –organizatör- hedef ülke ilişkisi”, “göçün sosyoekonomik etkileri, sorunlar ve beklentiler” şeklinde dört alt başlıkta
gerçekleştirilmiştir. Her bir alt başlık altında değerlendirilen konular; ilgili
harita, grafik, yer yer fotoğraf ile desteklenerek, sözü edilen süreç tüm boyutları
ile analiz edilmeye çalışılmıştır.
3.2.1 Kaçak Göçmenlerin Demografik Profili :
Büyük bir bölümü umutla çıktıkları bu yolculukta insan kaçakçılığı
mağduru olarak ülkemiz sınırlarında yakalanan göçmenlerle yapılan mülakatlar;
ülkemizin en yoğun kaçak göçmen girişine sahne olan kentlerini temsilen
Van’da, sınırlarımızdan yasadışı çıkışların yoğun olduğu illeri temsilen Edirne
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ve İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak, yakalanan kaçak göçmenler
arasında BM Türkiye Ofisinde sığınma talebinde bulunan ve buradan yanıt
alınıp üçüncü bir ülkeye yerleştirilinceye kadar ülkemizde misafir edilen
göçmenlere ev sahipliği yapan illeri temsilen de Yozgat’ta mülakatlarda
bulunulmuştur (Karadağ-Kaygusuz 2010).
Ankete katılanların büyük bir bölümünü % 45,5 ile 25 yaş ve altındaki
grup oluşturmaktadır. Bunu % 32,7 ile 26–35 yaş grubu izlemektedir. Şüphesiz
bu durum, hemen her aşamasında ayrı bir güçlük ve riskle karşı karşıya kalınan
umut yolcuğuna çıkabilme konusunda genç ve sağlıklı olmanın gerekliliği ile
çok yakından ilgilidir (Şekil 3).
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Şekil 3: Ankete katılanların yaş gruplarına göre dağılımı
Görüşme yapılan kaçak göçmenlerin % 70’ini erkekler, kalan % 30’unu
kadınlar oluşturmaktadır. Söz konusu göçmenler arasında bekârların oranının
yüksekliği yolun uzunluğu, izlenilen güzergâhtaki olası olumsuz coğrafi şartlar
ve riskler düşünüldüğünde anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, evli
olanların oranının bekârlara yakın bir değer göstermesi (% 45) bize yolculuğun
taşıdığı riske rağmen yolculuğa sebep olan şartların zaman zaman daha fazla
önem kazandığını göstermektedir (Şekil 4 ).
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Şekil 4: Ankete katılanların medeni duruma göre dağılımı
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Ankete katılanların uyruklarına ilişkin değerlendirmemize göre, Türkiye
üzerinden gerçekleşen yasadışı insan kaçakçılığına dâhil olan kaçak
göçmenlerin çoğu Irak, Afganistan, İran ve Pakistan vatandaşlarından
oluşmaktadır. Bunu Suriye ile Afrika ülkelerinin vatandaşları izlemektedir
(Şekil 5, Foto 2).
35
30
25
20
15
10
5
0

%
Frekans

Iraklı (K.Irak:9,
Bağdat: 15)

Afganistanlı

İranlı

Pakistanlı

Suriyeli

Afrika
uyruklular

Filistinli

Gürcü

30,3

24,1

16,5

10,1

6,3

6,3

5,1

1,3

24

19

13

8

5

5

4

1

Şekil 5: Ankete katılanların uyruklara göre dağılımı
Burada hemen belirtmek gerekir ki, ülkemizde yakalanan yasadışı insan
kaçakçılığı mağdurlarının büyük bir bölümü, ülkelerine geri gönderilmemek
için, yakalandıkları zaman Emniyet güçlerince gerçekleştirilen ilk
mülakatlarında Filistin, Burma ya da Eritre vatandaşı olduklarını iddia
etmektedirler. Zira Türkiye, imza attığı uluslararası göç anlaşmaları gereğince,
siyasi ve etnik temelli iç çatışmaların halen devam ettiği Filistin, Burma ve
Eritre vatandaşlarını ülkelerine geri göndermemekte ve koruma statüsünde
ülkemizde kalmalarına izin vermekte ya da sığınmacı statüsünde üçüncü bir
ülkeye gönderilmelerine yardımcı olmaktadır (Emniyet Genel Müdürlüğü 2010,
IOM 2009). Ancak, söz konusu ülkelerle resmi kimlik tayini konusunda yapılan
yazışmalarla doğru uyruk bilgilerine ulaşılabilmektedir. Yakalanan kaçak
göçmenler arasında kullanılan ana dil, uyruk bilgileriyle uyumlu biçimde
Arapça, Farsça ve Pakistan dilleri (Pencap-Urduca), Afgan dili ve Kürtçedir
(Karadağ-Kaygusuz 2010).
Ankete dâhil kaçak göçmenler içinde Müslümanlar önemli bir ağırlığa
sahiptir. Bunu özellikle İran ve Irak’ta din değiştirerek Hıristiyanlığa geçen
gruplar ya da Bahaî dinine mensup olanlar izlemektedir. Katılımcıların %25,7’si
hiç okuma-yazma bilmez iken, sadece zorunlu ilköğretim aşamasını
tamamlayanların oranı % 33 civarındadır. Yasadışı insan kaçakçılığına dâhil
gruplar içinde eğitim durumunun genel olarak düşük olduğu anlaşılmakla
beraber, üniversite mezunu olanların oranı da (% 15) beklenenin üzerindedir.
Üniversite mezunu olanların tamamına yakınını İran ve Irak’tan gelenler
oluşturmaktadır (Karadağ-Kaygusuz 2010).
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Foto 2 : Türkiye üzerinden gerçekleşen yasadışı insan kaçakçılığı
mağdurları
Kaynak: Çalışmamızla ilgili olarak yapılan mülakat sırasında tarafımızdan
çekilmişlerdir.
Bunun yanında, kaçak göçmenlerin önemli bir bölümü gelir düzeyi düşük
geniş ailelerden gelmektedir. Nitekim, ankete katılanların % 43’ünde aile
büyüklüğü 5-7 arasındadır. % 27’e yakın bir bölümünde ise aile büyüklüğü 8’in
üzerindedir. Kendilerine meslekleri sorulan göçmenlerden % 40 “terzi, boyacı,
tamirci gb. marjinal işler” ve % 20 oranında “bir mesleğim yok” yanıtı
alınması da bu durumu desteklemektedir (Deniz 2009, Karadağ-Kaygusuz
2010, Şekil 6).
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Şekil 6: Ankete katılanların mesleklere göre dağılımı
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Özetle yasadışı göçmen statüsünde Türkiye’ye ulaşan bu göçmenlerin %
60’ının ya hiçbir mesleği yoktur yada geçici marjinal işlerde faaliyet
göstermektedir. Gelenlerin büyük bir bölümünün eğitim düzeylerinin okuma
yazma sınırında oluşu gerçeği de göz ardı edilmemelidir.
3.2.2. Göç güzergâhı ve detaylandırılmış yol öyküleri
Alan çalışmasına dâhil yasadışı göçmenlerin yola çıkış gerekçeleri
temelde ekonomik nedenler öncelikli olmakla beraber ülkelerinde devan eden
savaş, iç siyasi karışıklıklar, terörist faaliyetler ve mevcut yönetimle olan
çatışmaların kişilerde yarattığı yaşamsal risk duygusunun çok belirleyici olduğu
anlaşılmaktadır. Özellikle Afganistan, Pakistan hatta Somali ve Eritre gibi
ülkelerde yukarıdaki nedenlerle çok sayıda göçmen hayatları pahasına bu zor ve
tehlikeli yolculuğa tereddütsüz dahil olmakta ve mümkün olan en uzak ülkeye
kaçışı bir kurtuluş olarak algılamaktadırlar (Karadağ-Kaygusuz 2010, Şekil 7,
Foto 2).
Bu ülkelerden gelen kaçak göçmenlerin öncelikli nedenleri göçmenlerin
anlatımı ile “derin bir yoksulluğun üzerine bir de nereden geleceğini
kestiremedikleri öldürülme korkusu” olarak özetlenebilir. Nitekim kaçak olarak
geldikleri Türkiye’de yakalanan göçmenlerin “bu yolcuktan öncelikli
beklentiniz ne idi?” sorusuna ağırlıklı biçimde verdikleri; “ülkemdeki olumsuz
şartlardan kaçmak, canımı kurtarmak-hayatta kalmak ve çalışmak” şeklindeki
yanıtlar da bu durumun temel nedenlerini ortaya koymaktadır.
30
25
20
15
10
5
0

Ekonomik Savaş ve Terörist
Ailevi Yönetimle Kan
Dini baskı
sebepler iç siyasi grupların
nedenler çatışma davası

Kadına
yönelik

Macera
arayışı

Sağlık Tanıdıklar
sorunları ın teşviki

%

26,6

20,3

17,8

13,8

6,3

5,1

2,5

2,5

2,5

1,3

1,3

frekans

21

16

14

11

5

4

2

2

2

1

1

Şekil 7: Ankete katılanların ülkelerinden göç etme nedenleri
Benzer bir durum İran ve Irak’tan yine kaçak yollarla Türkiye üzerinden,
kendileri için “umut kıtası” olan Avrupa Birliği ülkelerine geçmeye çalışan
kaçak göçmenlerde de izlenmektedir. Onlar için temel neden, ekonomik
olmanın yanında rejim karşıtı tutumları (% 5.1), din değiştirme ya da farklı bir
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mezhebe dahil olmaları nedeniyle (% 13.8) ülkelerinde tehdit ve tacizlere maruz
kalmalarıdır. İran’dan kaçan gruplar içinde, diğer ülkelerden gelenlere oranla,
kadınların fazla oluşu, göçmenlerin yine kendi ifadelerine göre “İran
toplumunda kadının yeri ve kullanamadığı hakları” (% 2,5) ile ilgilidir.
Şüphesiz yine bu ülkeler için, AB ülkeleri ve Amerika’nın benzer gerekçelerden
hareketle kendisine sığınma talebinde bulunan birçok Iraklı ve İranlıya “evet”
yanıtı verdiği yönündeki yaygın kanaatin de payı büyüktür. Bunun yanında,
yasadışı insan kaçakçılığı mağduru durumundaki bu göçmenlerin ülkelerinden
kaçış nedenleri arasında kan davası ve macera arayışı gibi nedenlerin, düşük
oranda bile olsa, varlığı da bilinmektedir (Terzioğlu 2009, Deniz 2009,
Karadağ-Kaygusuz 2010, Şekil 7, Foto 2).
Alan çalışması sırasında görüşülen yasadışı insan kaçakçılığı mağduru
göçmenlerin yarıya yakınının Türkiye’ye giriş yaptıkları yer; yüksek, dağlık,
engebeli arazi yapısı ile kötü hava şartları gibi nedenlerle, sınır güvenliği
açısından, yılın büyük bölümünde sıkıntılı olduğu bilinen Van, Hakkâri, Şırnak,
Kilis, Mardin vb. sınır illerimizdir (Şekil 8,9).
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Şekil 8: Türkiye’ye hangi sınır bölgemizden giriş yaptınız?
Önemli bir kısmı da özellikle başta yasal yollarla Türkiye’ye giriş yapıp,
sonrasında buradan yasadışı yollarla Yunanistan üzerinden AB ülkelerine geçiş
yapmaya çalışırken yakalananlar için ise Türkiye’ye ilk giriş noktası
İstanbul’dur (Şekil 8). Burada göçün İstanbul’a kadar olan bölümü yasal ancak
buradan AB ülkelerine çıkış için kullanılan yol yasadışıdır (Karadağ-Kaygusuz
2010, Emniyet Genel Müdürlüğü 2010).
Kaçak göçmenlerin Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihlerle ilgili soruya
verilen yanıt Türkiye üzerinden gerçekleşen yasadışı insan kaçakçılığı sürecinin
artarak devam ettiği yargısını güçlendirmektedir (Şekil 9).
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Şekil 9: Türkiye’ye giriş tarihi
Nitekim anketle ulaşılan kaçak göçmenlerin yarısından fazlası 2010 yılı
içinde yakalananlardan oluşmaktadır. 2006- 2009 yıllarını kapsayan üç yıllık
dönem içinde yakalanmış olanların oranı son bir yıl içinde yakalananların yarısı
kadardır (Şekil 9). Bu yasadışı insan kaçakçılığının devam ettiğini gösterirken,
önce yakalanan göçmenlerin mümkün olduğunca kısa sürede ülkelerine iade
edilmelerinin bir sonucudur. Zira son düzenlemelerle, sığınma talebinde
bulunarak bir geri gönderme yada mülteci kampına aktarılanlar dışındaki
göçmenlerin büyük bir bölümü Emniyet birimlerince 20-40 gün içinde
ülkelerine iade edilebilmektedir.
3.2.3. Yasadışı insan kaçakçılığında kaynak ülke –organizatör- hedef
ülke ilişkisi
Yasadışı insan kaçakçılığı mağduru olan bu kaçak göçmenlere “bu
yolculuğu neden Türkiye üzerinden gerçekleştirmek istediniz” sorusu
yöneltildiğinde, alınan yanıtlar sınır güvenliğimiz, sınırlarımızın coğrafi
güçlüklerinin bu tarz yasadışı giriş-çıkışlara sunduğu avantajlar (!) açısından
manidardır. Öte yandan, net biçimde bu güzergâhın yasadışı insan kaçakçılığını
organize eden grupların bağlantıları-planları ve AB ülkelerine geçiş için en
kolay, kısa ve güvenli yol olduğu konusundaki kanaat da alınan yanıtlarda
belirleyici olmaktadır. Bunun yanı sıra, kaçak göçmenlerin ülkelerinde iken
edindikleri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
Türkiye Ofisi aracılığı ile sığınma talebinde bulunarak gitmek, istedikleri
ülkelere güvenli bir adım daha yaklaşacakları kanaatinin de bu süreçte etkili
olduğu anlaşılmaktadır (Bakınız bölüm 3.2.2, Şekil 10, Foto 1).
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Şekil 10: Hedef ülkeye ulaşmak için neden Türkiye üzerinden geçmeyi tercih
ettiniz?
Ayrıca, Türkiye’nin kendileri gibi Müslüman bir ülke oluşu ve bu
nedenle daha güvenli olduğuna dair inançları da bir başka nedendir. İran
özellikle rejim karşıtları, din değiştirenler ve aile içi şiddet ve tacize uğrayan
kadınlar için kaçılacak uzaklaşılacak ülkelerin başında gelmektedir. Bu ülkeden
yasadışı insan kaçakçılığı sürecine dâhil olanların öncelikli sorunları diğer
ülkelerden farklı olarak ekonomik olmaktan öte sosyal ve siyasi temellidir.
Bunun yanı sıra Afrika kıtasından iç çatışmalar ve derinleşen yoksulluk
nedeniyle yasadışı insan kaçakçılığını bir çıkış noktası olarak gören ülkelerin
basında Somali ve Eritre gelmektedir (Şekil 11,13). Kaynak ülkedeki bu
çeşitliliğe rağmen gidilmesi hedeflenen ülke grubunun sadeliği de dikkat çekici
olup, AB üyesi Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile Amerika’dır (Şekil 11,13).
Kaçak göçmenlerin gitmek istedikleri ülkeyi seçerken önceliklerinin
“özgür eğitim, gelişmiş sağlık hizmetlerinden yararlanmak ve güvenli-geniş
çalışma imkânlarından yararlanmak” olarak özetlemektedirler. (Şekil 12,13)
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Şekil 11: Türkiye’ye hangi ülkeden geldiniz?
Mülakata katılanların yolculuk boyunca izledikleri güzergâh ve
kullandıkları araç konusundaki bilgiler bu yolculuk için Türkiye güzergâhını
tercih etme nedenleri ve kaçak göçmenlerin sosyo-ekonomik profilleri ile
uyumludur. Nitekim söz konusu kaçak göçmenler, yol boyunca değişen ama
kalabalık gruplar halinde, fazlaca yaya, bazen katırlarla ve Türkiye sınırını
geçtikten sonra küçük gruplar halinde ve bu kez kapalı araçlar ya da otobüsle
İstanbul’a kadar ulaştıkları bir yolu kullanmaktadırlar (Şekil 13).
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Şekil 12: Hedef ülkeyi tercih etme sebebiniz
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İstanbul’da yine organizatörlerin ayarladığı otellerde bir süre
bekletildikten sonra, ya Edirne’ye oradan da Meriç nehrinden botlarla karşıya
geçmeyi denemektedirler ya da İstanbul’dan küçük gruplar halinde, otobüslerle
Batı Anadolu kıyı kentlerine götürülmektedirler.

Şekil 13. Türkiye üzerinden gerçekleşen yasadışı insan
Kaçakçılığında izlenilen belli başlı güzergâhlar
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Şekil 14: Yolculukta kullanılan araçlar
Ege kıyılarındaki kentlere, sıklıkla da İzmir’e getirilen kaçak göçmenler,
Basmane-Çankaya çevresindeki otellerde birkaç gün dinlendirildikten sonra,
yine küçük gruplar halinde, kent merkezine nispeten yakın kıyı kasabalarından,
botlarla yarım ila 1 saat uzaklıktaki Yunan adalarına (Kuşadası›Samos,
Çeşme›Sakız, Ayvalık, Dikili›Midilli vb) geçişleri sağlanmaktadır. Böylesi
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yaygın bir planın varlığı, bize bu sürecin uluslararası organizasyon gerektiren
çok boyutlu bir süreç olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır (Emniyet Genel
Müdürlüğü 2010, Karadağ-Kaygusuz 2010, Şekil 13,14). Ancak söz konusu
kaçış planı çoğu zaman Yunanistan’a geçerken hatta bazen henüz karşıya
geçecekleri sahil kasabasına ulaşmadan yakalanmaları ile son bulmaktadır.
Daha kötüsü her yıl birçok yasadışı insan kaçakçılığı mağduru göçmen bu yolda
hayatlarını kaybetmektedir (Şekil 13).
3.2.4. Göçün sosyo-ekonomik etkileri, sorunlar ve beklentiler
Alan çalışmasında kaçak göçmenlerden yanıtı en zor alınan sorular,
şüphesiz “yolculuk sırasında kimden ve nasıl yardım aldınız”, “aracı ya da
aracılarla nasıl bağlantı kurdunuz” ile “aracıya bu iş için ne kadar ve nasıl
ödeme yaptınız” şeklinde yöneltilenler olmuştur. Nitekim ankete katılan
yasadışı insan kaçakçılığı mağdurlarının üçte biri yolculuğa tamamen kendi
imkânları ve kararları ile herhangi bir yardım almadan çıktıklarını, aracılık eden
bir kaçakçı bulunmadığını iddia etmektedir (Şekil 15). Ancak ülkemizde sınır
güvenliğinden sorumlu birimlerin tespitlerine göre, yasadışı insan kaçakçılığı
uluslararası boyutlu organize bir göç hareketidir ve aracılar/göç organizatörleri
ile kaçaklar arasındaki anlaşma kaçak göçmenler hedef ülkelerine varınca son
bulur. Buna bağlı olarak, yine göçmenlerin kendi ifadelerine göre, umutla ve
her türlü riski göze alarak çıktıkları bu serüvende, kendilerine kaçakçılar
tarafından, anlaşma gereği mutlu sona ulaşmak konusunda birden fazla deneme
sansı sunulmaktadır. Bu nedenle, hedef ülkeye varmadan yolculuğun herhangi
bir aşamasında yakalanan ve ülkelerine geri gönderilecek olan kaçak göçmenler,
kalan şanslarını yeniden kullanabilmek adına, kendilerine aracılık eden
kaçakçıları ele vermek istememektedirler (Emniyet Genel Müdürlüğü 2010,
Karadağ-Kaygusuz 2010, Şekil 15). Hatta birçok anlaşma; kaçış için kaçakçıya
ödenecek paranın bile “kaçak göçmen Yunanistan’a geçtikten sonra” yapılacağı
şeklindedir.
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Şekil 15. Türkiye üzerinden AB ülkelerine ulaşmaya çalıştığınız bu yolculukta
size yardımcı olan aracılarla nasıl bağlantı kurdunuz?
Bununla birlikte kaçakların % 27,9’u tanıdıkları aracılığı ile bir o kadarı
da kendi bağlantıları ile insan kaçakçılarına ulaştıklarını ifade etmişlerdir (Şekil
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15). Bununla beraber, ilk bağlantı kurdukları kaçakçıların kendi ülkelerinden
olmasının yanında yol boyunca kendilerine eşlik eden kaçakçıların belirli
aralıklarla değiştiğini ve kendilerinin değişen uyruklara sahip (Afgan, İranlı,
Kuzey Irak Kürtleri, Suriyeli, Türk vb.) başka kaçakçılarla yola devam ettikleri
de verilen diğer bilgiler arasındadır. Kaçak göçmenlerin bu ifadeleri bile, insan
kaçakçılığı hareketlerinin ulusal sınırları aşan bir organizasyon ve ekonomik
sektör olduğunu ortaya koymaktadır. Daha az olmakla beraber, kaçakçıların
doğrudan bulundukları yerlerdeki kahvehanelere gelip “kendilerini makul bir
para karşılığı tehlikesiz biçimde Avrupa ülkelerine götürebilecekleri” yönünde
propaganda yaptıklarını ifade eden söylemlere de rastlanmıştır.
Kaçak göçmenler kendilerine yolculuğun maliyeti konusunda yöneltilen
soruya da net yanıtlar vermekten kaçınmaktadır. Ancak ifade edilen rakamlar,
ülkelerinin hedef ülkeye uzaklığı, yol boyunca anlaşmaya dâhil ulaşım aracı,
konaklamaya ilişkin masraflara göre değişmekle beraber, kişi başı ortalama 1
500- 10 000 $ arasındadır (Karadağ-Kaygusuz 2010). Yasadışı insan kaçakçılığı
mağduru durumundaki kaçak göçmenlerin büyük bir bölümünün ülkelerinde
derin bir yoksulluk içinde bulunduğu, sadece marjinal işlerde çalışabildikleri ve
bakmakla yükümlü oldukları kişi sayısının çokluğu dikkate alındığında, sözü
edilen rakamlar bu kişilerin ancak yıllarca kazanıp biriktirebilecekleri
rakamlardır. Bu nedenle, umuda giden yol; uzun, riskli ve onlar için hedefe
ulaşmanın hayati önem taşıdığı, tekrarlama şansının bu şartlarda güç olduğu bir
yoldur.
Nitekim organizatörle kaçak göçmenlerin hemen hepsi kaçış maliyetinin
bir kısmını önceden ödeyip, kalan miktarı hedef ülkeye ulaştıkları kesinleşince
kaynak ülkelerindeki yakınları tarafından ödenmek üzere anlaşılmış olması da,
bir ölçüde bu risklerle dolu yolculukta kendilerini güvenceye alma çabasından
başka bir durum değildir. Kendi ülkelerinden kaçarak hedef ülkede yeni bir
başlangıç hayali ile tüm riskleri göze alarak çıktıkları yolcuğun kendi
ifadelerine göre “geri dönüşü yoktur” (Karadağ-Kaygusuz 2010, Şekil 16).
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Şekil 16. Kendi ülkenize geri dönmek istiyor musunuz?
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Nitekim söz konusu göç hikâyesinin birçoğu hedefi bulmadan yarıda
kesilmekte, dahası bazen ölümle sonuçlanmaktadır. Buna rağmen ülkemizden
geçerken yakalanan kaçakların büyük bir bölümü ülkelerine geri dönmek
istememekte (% 59,5) ve ülkelerinde öldürülme riski bulunduğunu gerekçe
göstererek dönemeyeceklerini ifade etmektedirler. Ancak yolculuğun riski ve
yol boyunca yaşadıkları sorunlardan gözleri korkan bir grup ise (% 20,2) tekrar
geri dönmemek üzere ülkelerine gitmek istediklerini söylemektedirler (Şekil
16).
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
2010 yılı itibarıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(UNHCR) Türkiye Ofisi tarafından 9 353 sığınmacı ve mülteci başvurusu kabul
edilmiştir. Sığınmacıların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluştururken,
uyruklarına göre dağılımları incelendiğinde, ilk sırayı Iraklılar (5160)
almaktadır. Bunu İran, Afganistan, Somaliler izlemektedir. 2009 yılı itibarıyla
Türkiye’den BM kanalı ile üçüncü bir ülkeye yerleştirilen göçmen 6 038’dir.
Yerleştirildikleri ülkeler içinde ABD, Kanada ve Avustralya ilk sıraları alırken
bunu İsveç, Finlandiya, Norveç ve Fransa izlemektedir (IOM 2009, Terzioğlu
2009, Emniyet Genel Müdürlüğü, 2010).
Yasa dışı göç tehdidi, Doğu ile Batı arasında köprü konumunda olan
ülkemizi; siyasi, ekonomik, iç güvenlik, sosyo-kültürel ve insani yönlerden
olumsuz etkilemektedir. Ülkemiz üzerinden gerçekleşebilen yasa dışı geçişlerin
AB ile ülkemiz arasındaki ilişkilerde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Özellikle
Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde, üyelik sonrası AB’nin doğu sınırlarını teşkil
edeceğimizden yasa dışı göçle mücadele çalışmalarımız AB ülkelerince dikkatle
izlenmektedir. Bazı ülkelerin Türkiye’de (Moritanya, Somali gibi), Türkiye’nin
de bazı ülkelerde diplomatik temsilciliğinin bulunmaması nedeniyle bu ülke
vatandaşı yasa dışı göçmenlerin, ülkelerine iadeleri sorun olmaktadır. Göçmen
kaçakçılığı suç faaliyetlerine yönelik mücadelede; kamu kaynaklarından son 3
yıl içerisinde yaklaşık 16 Milyon TL harcanmıştır (İçişleri Bakanlığı, 2010,
Emniyet Genel Müdürlüğü 2010).
Yasa dışı göçmenlerin, ülkemizden gönderilinceye kadar iaşe ve ibateleri
ile ülkelerine geri gönderilmeleri için gerekli masraflar bütçe imkânlarımızdan
karşılanmaktadır. Bunun yanında, yasa dışı göçmenler için Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve Sivil Toplum Örgütleri
tarafından da harcamalar yapılmaktadır. Bunlara ek olarak, kullanılan araç,
donanım ve personel giderleri de dikkate alındığında yasa dışı göçmenler için
yapılan harcamalar ülkemize önemli bir ekonomik yük getirmektedir. Terör
örgütleri finansal kaynak elde etmektedir. Organize suç örgütlerinin kayıt dışı
kazançları artmaktadır. Göçmen kaçakçılığının sebep olduğu “kayıt dışı
istihdam” ve beraberinde getirdiği “işsizlik”, doğrudan kendi vatandaşlarımızı
etkilemektedir.
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Ülkemizde kalmak ya da üçüncü bir ülkeye geçmek amacıyla gelen yasa
dışı göçmenler, burada bulundukları süre içinde çeşitli suçlara da
karışabilmektedirler. Son on yılda hırsızlık, yağma, uyuşturucu madde
kaçakçılığı, sahtecilik gibi çeşitli suçlara karışan 399 446 yabancı, ülkemizden
sınır dışı edilmiştir (İçişleri Bakanlığı - Emniyet Genel Müdürlüğü, 2010).
Bunun yanında, çoğunluğu Afrika kökenli olan yasa dışı göçmenlerin
uyuşturucu madde ile ilgili suçlarda aktif olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Yakalanan insan kaçakçılığı mağduru göçmenler, her zaman kısa sürede
ülkelerine gönderilemediğinden, ikamete bağlanan göçmenler ile geçici sığınma
talebinde bulunan kişiler, ülkemizde kaldıkları süre içerisinde önemli uyum
sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Ayrıca, sahillerimizden Ege Adalarına
geçiş yapmak isteyen yasa dışı göçmenlerin girişimleri ise çoğu zaman, kötü
hava ve taşıma koşulları nedeniyle ölümle sonuçlanmaktadır.
Sonuç olarak; ülkemiz de son yıllarda artan biçimde uluslararası yasadışı
insan kaçakçılığı olaylarına maruz kalmakta ve buna bağlı olarak sınır
güvenliğinden sosyo-ekonomik ve siyasal temelli birçok yeni sorunla başa
çıkmak zorunda kalmaktadır. Bununla beraber, kaçak olarak yakalanan
göçmenlerin kimlik tespitleri, uluslararası yazışmalar, geri gönderme işlemleri
tamamlanıncaya kadar sorumlu olduğumuz güvenlik, konaklama, yeme-içme,
barınma, sağlık ve ekonomik sorunlarına çözümü için gereken mekân ve finans
da sözü edilen sorunlara yenilerini eklemektedir (İçişleri Bakanlığı - Emniyet
Genel Müdürlüğü, 2010)..
Kaçak göçmenlerin geçici süreyle barındıkları geri gönderme merkezleri
ya da mülteci misafirhanelerinin yakınındaki yerli halk açısından birçok
rahatsızlık olduğu da konunun başka bir yanıdır. Tüm bu sorunlara son yıllarda
sınır komşularımızla yapılan “geri gönderme anlaşmaları” nedeniyle özellikle
Yunanistan’dan çok sayıda kaçak göçmen iadesi de eklendiğinde sorunun
çözümü daha da karmaşık bir hal alacaktır. Bu konuda alınacak uluslararası
önlemler, hem ülkemizin maruz kaldığı yasadışı insan kaçakçılığı sorununun
çözümü, hem de canları pahasına daha iyi bir yaşam ve hayatta kalmak adına
çıktıkları yolda hayatlarını kaybeden insan kaçakçılığı mağdurlarının
sorunlarının ekonomik, siyasal dahası insani zeminde çözümünde tek çıkış
noktası gibi görünmektedir.
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MÜZİK YÖNETİCİLİĞİNDE ÖRGÜTLENME ANLAYIŞINDA
E-LİDERLİK
Esin de THORPE MILLARD
ÖZET
Küreselleşme sürecinin yanıtsamalarından olan “yeni dünya düzeni”nin,
kültürel, sosyal, ekonomik ve yönetişimsel alanlarda etkisini gösterdiği
görülmektedir.
Bu süreçte müzik alanında müzik yöneticiliği göze çarpmaktadır. Müzik
yöneticisi, müzik alanının dışında halkla ilişkiler, finansman, iletişim ve
organizasyon yapılanmaları gibi konularda yetişmiş kişilerdir. Dünya’da müzik
alanında festivallerde müzik kurumlarının yönetiminde müzik yöneticileri görev
yapmaktadır. Ülkemizde ise; yeni bir alan olmasına rağmen, üniversitelerimizde
gerek bölüm, gerekse ders olarak verilmeye başlanmıştır.
Müzik yöneticiliğinin konularından biri olan yönetişimsel yapılanma da,
küreselleşme sürecinde iletişim araçlarının, özellikle de internetin aktif
kullanımıyla “e-liderlik” kavramı ortaya çıkmıştır.
Makalede, müzik alanında ağ-tipi örgütlenme modelini seçmiş olan,
Uluslararası Yeni Müzik Derneği (ISCM, International Society for
Contemporary Music) örgütü örneklem olarak seçilmiştir. Bu müzik örgütünün
liderlik anlayışının da yatay hiyerarşini gereklerinden biri olan “e-liderlik”
sistemiyle yönetildiği yapılanma şekli açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzik Yöneticiliği, Liderlik, E-Liderlik, ISCM

E-Leadership Understanding of Organization in Music Management
ABSTRACT
It seems that the "new world order" from the responses of the
globalization process has been influential in cultural, social, economic and
organizational fields.
In this process, music management has been striking on music era.
Music managers are people who have grown up in issues such as public
relations, finance, communication and organizational structures outside the
music field. Music directors are in charge of the management of music
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Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi, esinkaleli@gmail.com, 0533 6582339
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institutions and music festivals around the world. In our country; although it is
a new field, our universities have started to be given courses as well as
department structured.
In the governance structure, which is one of the topics of music
management, the concept of "e-leadership" has emerged in the globalization
process through the active use of communication tools, especially the internet.
In this article, the organization of the International Society for
Contemporary Music (ISCM), which has chosen the network-type organization
model in the field of music, has been selected as the sample. This musical
organization is structured in the way that leadership understanding is governed
by the “e-leadership” system, which is one of the requirements of the
horizontal hierarchy.
Key Words: Music Administration, Leadership, E-leadership
GİRİŞ
“Yenidünya düzeni”, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı
değişimlerin bir sonucu olarak, kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik ve
yönetişimsel alanlarda meydana gelen değişimin, küreselleşmenin ortaya
çıkardığı dinamikleri yansıtan yeni bir kavramdır. Küreselleşme, pek çok farklı
kaynakta, farklı bir başlangıç tarihiyle açıklanan bir süreç iken, terim olarak
kullanımının yaygınlaşması yarım yüzyıllık kısacık bir süreye sığar.
Küreselleşme kavramından hareket ettiğimizde ilk olarak ekonomik ve siyasi
değişimler göze çarpsa da, bu değişimlerden bağımsız olmadığından, tüm
sosyal, kültürel alanlar da bu değişimlerden nasibini almıştır ve “yeni dünya
düzeni” kavramıyla özetlenen yeni bir düzen ortaya çıkmıştır. Bu yeni düzende,
ekonomik yaşamın niteliksel ve niceliksel değişimlerinin alt dinamikleri olarak
iletişim araçları, internet ve teknolojinin yoğun kullanımı ve buna ek olarak
bilgi yaratımı, paylaşımı ve kullanımı ön plana çıkmıştır.
Tüm dünyada rekabetin artışı, bilinen ve alışılagelmiş kuralların
yıkılmasına, bilgi değişimine, örgütlerin teknolojik gelişmelerden faydalanarak
elektronik ortamda ticaret yapmalarına, ağ tipi örgütlenme sayesinde iç ve dış
paydaşlarıyla birlikte hareket etmeye başlamalarına ve işbirliği ile değişik
organizasyonlar gerçekleştirmelerine sebep olmuştur. Yeni örgütsel tasarımların
oluşması, yeni bir lider tipi yaratmıştır. Bu lider, yeni dünya düzeninin bir
elemanı olarak, farklı durumlara farklı stratejik yaklaşımları olan, bu stratejik
yaklaşımlarını gelişmiş bilgi teknolojisi kullanarak yönlendiren, bilgi akışına ve
paylaşımına önem veren, şebeke tarzı çalışan bir liderdir. Örgütlerin, farklı
coğrafyalarda bulunan çalışanlarını elektronik ortamda yönetip, yönlendiren bu
lider tipi e-lider (elektronik ortam lideri) olarak adlandırılmaktadır.
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Yeni örgütsel tasarımların ve örgüt düzenlemelerinin ortaya çıkmasına
bağlı olarak geleneksel organizasyonlardan farklı durumsal içeriğe sahip olan,
strateji ve uygulamalarını gelişmiş bilgi teknolojisi kullanarak yönlendiren, bilgi
akısına, paylaşımına ve yaratılmasına önem veren ve faaliyetlerini şebeke tarzı
çalışmaya dayandıran ağ-tipi örgütlenme modeli yaygınlaşmıştır.
Liderlik
Yeni örgütsel tasarımlar ve çalışma yöntemleri kullanan
organizasyonların liderleri de, geleneksel liderlerinden farklı konular üzerine
odaklanmalıdırlar. Çünkü gelişmiş bilgi teknolojisine bağlı olarak ortaya çıkan
bu organizasyonlarda görev alan kişilerin de etkilenme şekli değiştirmiştir. Bu
ağ-tipi örgütlenmelerin bölümleri, alt birimleri ve paydaşları dünya çapında
genişlediği için liderlerin isi artan şekilde küreselleşmektedir. Sözlük anlamı ile
lider, belirli amaca yönelik olarak diğerlerini etkileyen ve yönlendiren kişidir
(Webster II, 1994). Konu ile ilgili olarak yapılan bir çok çalışmada liderlik;
amaçlara ulaşmak için insanları etkileme faaliyeti, amaçlara ulaşmak için kişiler
arası etkileşim süreci (Hersey, Blanchard ve Johnson, 2001), bir grup insanı
belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları
harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamı, bir amaca ulaşmak için
insanları etkileme biçimi, yol gösterme ve kılavuzluk etme seklinde farklı bakış
açılarıyla tanımlanmıştır.
Birey ve grupları etkileyen, onların amaçlarını başarmasına yardımcı
olan, amaçlarını başarmada onlara yol göstererek etkili olmalarını sağlayan
liderlik kavramı üç ana unsurla belirtilebilir.
• Liderlik bir grup olgusudur. -İzleyeni olmayan lider yoktur. Liderlik her
zaman kişiler arası etkileşimi ve ikna sürecini içerir.
• Liderler, belirli bir hareketin gerçekleşmesi veya belirli amaçlara
ulaşmak için insan ve insan grubuna yol göstermede etkileme olgusunu
kullanırlar.
• Liderin varlığı bir grup içerisinde bazı hiyerarşi biçimlerinin varlığını
gerektirir. Bazı durumlarda hiyerarşi, resmi ve tanımlanmış, bazı durumlarda ise
gayri resmi ve esnektir.
Yöneticiliğin en önemli vasıflarından biri olan liderlik, kurum
amaçlarının gerçekleştirilmesi için, kurum personelinin gereksinimlerini,
bireyler, gruplar ve çevre arasındaki ilişkileri düzenleyen, bireyler ve birimler
arasında iletişim, etkileşim ve eşgüdümü sağlayan bir süreçtir. Liderlik için,
zeka, eğitim ve deneyim önemlidir. Liderler sadece yeni grupların oluşmasında
değil, aynı zamanda üyelerinin birbirine karşıt mesleki bağlılıkları nedeniyle,
parçalanabilecek duruma gelmiş grupları birleştirip, bir arada tutmak için de
görev yaparlar.
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E-liderlik
Küreselleşme, demografik değişmeler, bilgi ve iletişim teknolojisindeki
gelişmelerle karakterize edilen yeni dünya düzeninde organizasyonların,
verimliliği ve etkinliği artırmak için bilgi ve iletişim teknolojileri aracılıgıyla
elektronik, sanal örgütlerden veya sanal takımlardan yararlanmaları, yer ve
zaman kavramından bağımsız çalışma uygulamalarına önem vermeleri
elektronik örgütlenme ve buna bağlı olarak elektronik liderlik (e-liderlik)
olgusunu ortaya çıkarmıştır.
E-örgütler tarafından kullanılan gelişmiş bilgi teknolojisi yeni örgütsel
yapı ve kültür gerektirebilir. Liderlere, gelişmiş bilgi teknolojisine uygun
yapının ve kültürün oluşmasında ve benimsenmesinde önemli rol düşer. Çünkü
örgütün içsel sistemi; üyelerin ilişki stilini, davranış normlarını ve bilgi ve
deneyim derecesini etkiler. Liderin ise bu faktörler üzerinde önemli etkisi
vardır. Örneğin işbirlikçi liderlik sistemi bir grupta veya örgütte yoksa
işbirliğini sağlamaya yönelik kullanılan grup destek sistemi, intranet, extranet
vb. teknolojiler yararlı olmayacaktır. Yine e-örgütlerin kullandığı bilgi
teknolojisi, liderlik sisteminin ortadan kalkmasına neden olabilir. Çünkü bilgi
teknolojisi yoluyla geniş çaplı bilgi elde etme ve şebeke tarzı çalışma
izleyicilerin uygun liderlik modeli hakkında daha önce var olan inançlarını ve
kabul edilen ve edilmeyen davranışlarını değiştirebilir. Sonuçta bilgi
teknolojisinin kullanımı ve benimsenmesi liderlik sisteminde bir dönüşüm
gerektirebilecektir (Avolio ve Dodge, 2001). Başka bir ifade ile gelişmiş bilgi
teknolojisinin örgütsel sistem ve çalışanlar üzerine olan etkisi liderlik sistemini
de etkileyecektir.
Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin işletmeler üzerindeki yukarıda ifade
edilen etkileri araştırmacıların, liderlik sürecinin çoğunu elektronik araçlar
yoluyla yerine getiren liderleri ortaya koymak için “e-liderlik” kavramı üzerine
odaklanmalarına neden olmuştur. E-liderlik: Birey, grup ve örgütlerle ilgili
tutum, his, düşünce, davranış ve performansta değişim yapmak için sosyal
etkileşim sürecinde bilgi teknolojilerini kullanma olarak tanımlanabilir (Avolio
ve Dodge, 2001; Zaccaro ve Bader, 2003).
Ağ-Tipi Örgütlenme Modeli
Küreselleşme sürecinin kültürel alandaki yanıtsamalarından biri olan ağtipi örgütlenme modeli, otonomların bir araya gelişi ile oluşan, içkin demokrasi
temelinde yapılanmış, federatif bir örgütlülüktür.
Ağ-tipi örgütlenme modelinde lider ise, tam anlamıyla bir e-liderdir.
Örgütlerin, hem yapılarının içerdiği potansiyel güçleri tümüyle seferber
edebilmelerine, hem de birlikte hareket ettikleri örgütlerin hiyerarşileriyle
çatışmak zorunda kalmamalarına olanak sağlayan bu ilişkiler ağı, çığır açıcı,
devrimci, bir nitelik taşımaktadır.
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Ağ-tipi örgütlenme, temsiliyete dayalı ittifak mantığı yerine, her
dinamiğin kendi eyleminin ve söyleminin öznesi olduğu ve asıl hareketin
merkeze alındığı, bir anlayışın ifadesidir. Ağın ‘bir tek’ merkezi ve hiyerarşisi
olmamalı, hiçbir öznellik, ağı tekeline almamalıdır. Ağ, farklılıkların
özgürleşmesinin güvencesidir. Eylem ittifaklarında genelde arandığı biçimiyle,
ağın sonucu ‘bir’ olmak durumunda değildir. Ağ-tipi örgütlenme içerisine giren
otonomlar, eylem ittifaklarında olduğu gibi özgünlüklerini, renklerini,
yaratıcılıklarını yok ederek değil, farklılıklarının özgürleştirilmesi temelinde, bir
arada dururlar. Ağ-tipi örgütlenme farklı-farklı öznelliklerin kendi sosyo-politik
güçlerini doğrudan ifade edebilmesinin önünü açabilecek bir örgütlenme tarzı
olarak, yaşamın bütün alanlarının bugünden devrimcileştirilmesinin anahtarıdır.
Kültürel sinerji benzerlikler üzerine inşa edilmiştir ve farklılıkları
kaynaştırarak daha verimli aktiviteler ve sistemler yaratır. İnsanlar arasındaki
farklılıklar, ortaklaşa hareket edilerek, problem çözmede olumlu şekilde
kullanılabilir.
Esneklik, uyum sağlama becerisi, işbirliği, hızlı ve etkin karar alma
süreci,
gibi özellikleriyle, ağ-tipi örgütlenme farklı biçimlerde
tanımlanabilmektedir. Davranışsal bir bakış açısıyla bakıldığında, ağ, kişiler,
gruplar ve örgütler, arasındaki sosyal ilişkiler biçimidir. Örgüt yapısı olarak
bakıldığında, ağ-tipi örgütlenme, hiyerarşik yapıların görev tanımlarına ve
uzmanlık alanlarına uymayan problemlere çözüm üretebilen, istikrarsızlıklara
uyum sağlayabilen, ilişkilerin dikey olduğu kadar yatay olarak da yoğun
olduğu, sadece üst yönetimin sorumluluğunda olmayan, örgüt yapısıdır.
Ağ-tipi örgütlenme, birbirinden farklı yapı, statü ve çalışma geleneklerine
sahip kuruluşların, bir dizi ortak amaç çevresinde işbirliği yapabilmesi için,
öngörülmektedir.
Bütün bu kuruluşlar, bir merkeze bağlı olmak yerine eşit statüde üyeler
olarak bir ağ’ın düğümleri şeklinde birbirine bağlıdırlar.
Ekonomide, kültürde, politikalarda, topluluk ilişkilerinde, yani, her türlü
örgütlenmede, ağ-tipi yapılanmalar sayesinde, akışların, bağlantıların, hızın,
dolaşımın ve paylaşımın egemen olduğu “paralel evren”ler yaratılmaktadır. Bu
paralel evrenlerin iletişim boyutu, yani, zaman-mekânın fizik boyutu ile
iletişimi sonucu, etkileşim meydana gelmektedir.
Farklı ve çok çeşitli hedeflere yönelen sivil toplum kuruluşlarının, hemen
her konuda oluşan yurttaş inisiyatiflerinin, sektörel birliklerin, siyasi
oluşumların, örgütlenme modellerinde ağların kazandığı konuma bakıldığında,
bu etkileşimin sonucu görülmektedir. Başka türlü bir araya gelmesi zor insan
toplulukları, ağ-tipi örgütlenme modelinin sunduğu bağlantı imkanı sayesinde,
herhangi bir duyarlılık alanında son derece hızla örgütlenip, etkileşime girerek
çeşitli eylemlerde bulunulabilmektedirler.
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Ağ-tipi örgütlenme yapısı, çevresel değişme ve gelişmelerle küreselleşme
eğilimlerine cevap veren uyumlu ve esnek bir yapılanma biçimidir.
Bu örgütlenme yapısına sahip müzik alanındaki en iyi örneklerden birisi
Uluslararası Yeni Müzik Derneği, International Society for Contemporary
Music (ISCM)’dir.
Uluslararası Yeni Müzik
Contemporary Music (ISCM)

Derneği,

International

Society

for

Gerek müzik alanındaki küreselleşmenin aktörlerinden biri olarak,
gerekse çevresindeki süreçle etkileşen bir gözlemci olarak, Uluslararası Yeni
Müzik Derneği (ISCM, International Society for Contemporary Music) müziğin
küresel boyutlar kazanmasına katkıda bulunmuştur. Uluslararası Yeni Müzik
Derneği (ISCM, International Society for Contemporary Music)’nin örgütlenme
modeli ise, uluslararası iletişim ve etkileşimi gözetmektedir. Yani tüm iletişim
ağlarını kullanabilen liderlik ve örgütlenme yapısı olarak da konumuzla
tamamen örtüşen bir uluslararası müzik örgütüdür.
Uluslararası Yeni Müzik Derneği (ISCM)’nin tarihine şöyle bir bakarsak,
1922’de, Avusturya’da, Alban Berg, Anton Webern, Paul Hindemith, Ethel
Smyth, Arthur Bliss, gibi kompozitörlerin girişimleriyle kurulmuştur.
Girişimcilerin hayal ettikleri büyük amaç, ulusal kültürlerin tehlikeli biçimde
savaşa yönelen ön yargılarını müzik sanatından uzak tutmaktı. Derneğin her
ülkede şubeleri olacak, yürütme kurulunun her toplantısı başka bir dünya
kentinde yapılacak, sanat konularında belli bir “evrensel estetik”
savunulmayacaktı. Avrupa-dışı kültürlerin büyük ölçüde temsil edileceği dernek
dünyaya Batı müziğinin standartlarını yaymayacak, tersine, batılı
kompozitörlerin yerleşik batılı standartların dışına çıkmalarını, yeniliklere
yönelmelerini, batılı-olmayan müzik kültürlerinin değerlerini tanıyıp,
anlamalarını telkin edecekti.
Dernek hızla örgütlendi. II. Dünya Savaşı’nı atlattı. Her yıl yaptığı
uluslararası kongre ve festivalleri başarıyla sürdürdü. Bu etkinlikler dünya
ülkelerinden yenilikçi sanatçıları bir araya getiriyor, bir barış topluluğu
yaratıyordu. 1960’larda müzik kültürünün çok hızla değişmesi başladığında,
müzikteki temel değerler “değişme” ye odaklandı.
“1990’ların sonu, 2000’lerin başı” döneminde, Uluslararası Yeni Müzik
Derneği (ISCM)’nin taşıdığı sorumluluğu yerine getirmesi için tüzüğünde
yapısal değişiklikler yapılması gerektiği düşünüldü. Post-modern örgütlenme
teorilerinin ön plana çıkardığı “ağ-tipi örgütlenme” modeli benimsendi: dikey
hiyerarşiden kaçınılarak, yatay hiyerarşiye geçilmesi için gereken değişiklikler
yapıldı. Dernek zaten, geleneksel olarak, ağ-tipi örgütlenmeye benzer bir yapıya
sahipti. Örneğin, her yıl, yapılan festivallerin yerinin değişmesi ilkesi; o yılki
festivali yapan şubenin, etkinliklerin içeriği hakkında tam yetkili olması, gibi
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özellikler merkezî otoritenin mutlak egemenliğini engelleyen tedbirler olarak,
eskiden beri var olagelmişti.
Şu anda, ağ-tipi, daha değişmeye açık, bir yapının mevzuatta da yer
alması başarılabilmiştir. Yeni dönemin misyonu, müzik alanında önyargısız bir
dünya örgütünün kuruluşunun tamamlanması ve işletilmesidir.
SONUÇ
Dünyamız hızla gelişmekte özellikle de teknolojik yeniliklerle bilgisayar
donanımlarını insan ilişkilerinin de merkezine almaktadır. Aslında bu hem sırlı
ve sınırlı dünyada insan ilişkilerini adeta açık bir rejim görüntüsü oluşturmadan
da paylaşımlarına ortam hazırlamaktadır. Konumuz içinde belirtiğimiz gibi
kültürel sinerji benzerlikleri üzerine inşa edilmiş bir ilişkiler sistemini ortaya
çıkaran ve farklılıkları da adeta kaynaştırarak daha verimli aktiviteler ve
sistemler yaratabilen bir gelişme trendini görmekteyiz. Zira bu gelişmeler ile
insanlar arasındaki farklılıklar olsa da duygu, düşünce eylem ve yönelimlerin
ancak ortaklaşa hareket edilerek, çözülebileceği böylece problem çözmede de
olumlu bir şekilde kullanılabilir olabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan
gerek esneklik, uyum sağlama becerisi, işbirliği, hızlı ve etkin karar alma süreci,
gibi özellikleriyle de ağ-tipi örgütlenme farklı biçimlerde etkisel çerçevesini
genişletmekte olduğu biçiminde de tanımlanabilmektedir. Sonuç olarak insann
ilişkilerinin temel konusu olan insan davranışlarının analizinde bugün erişilen
teknoloji özellikle davranışsal bir bakış açısıyla bakıldığında öncelikle birey
üzerinde yani kişiler, gruplar ve örgütler, arasındaki sosyalleşme sürecini
şekillendirmektedir. Diğer yandan kurumsal yapılarda görülen hiyerarşik algı
yerini bu süreç içinde oluşabilecek sorunların da çözümüne yönelik bir
yaklaşımı içerdiği de uzlaşma eğilimi taşıması açısından da üst ve ast
yönetimlerin sorumluluk paydalarını da daha uzlaşmacı yaklaşımla
çözümleyebileceği verimlilik açısından yararlı görülmektedir.
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KURUMSALLIĞI VE KALİTE STANDARDINI SAĞLAYAN
ÖRGÜTLÜ YAPI MODELİNDE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ VE
EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Hicabi ARSLAN
ÖZET
Ekonomik ve sosyal gelişmeler sonucu ortaya çıkan büyük işletmelerin
ihtiyaç duyduğu iş gücü işletmeye alınan vasıflı / vasıfsız elemanlarla
karşılanmaktadır. Ama bu yönetim işlevi belli bir organizasyon şeması altında
hiyerarşik kurallar içerisinde gerçekleştirilirse daha da kolaylaşacaktır.
Halkla ilişkiler etkinliklerini belirli bir yöntem ve düzen içinde yürütmeyi
amaçlayan tüm kuruluşlar yeni birimler oluşturmakta veya var olanı
güncelleyerek belli bir eğitim programı sonrası personelini sahaya
indirmektedir.
Eğitimin işletme yönetimi açısından önemi, en az iki yönüyle
vurgulanabilir. Öncelikle, yetenek ve özelliklerin gelişmesi ile iş gören – iş
uyumu arasındaki ilişkidir. Eğitimin işletme yönetimi açısından bir başka yönü
de, toplumlar arasında kültürel aktarımın başlıca araçlarından olmasından gelir.
Bir işletme için belli bir eğitim stratejisini saptamak her büyüklükteki işletmeye
göre bir iş değildir. Ancak günümüzde gelişen ve giderek karmaşıklaşan
işletmelerde eğitilmiş eleman gereksinimi önemli bir sorun olarak ortaya
çıkmaktadır.
Halkla ilişkiler, günümüzde artık sanayi, ekonomi, toplum, kültür, siyaset
v.b alanları kapsayan bütün ortamlarda, genel iletişim stratejisi oluşturmak
bakımından önemli rol oynamaktadır. Gerek kamunun gerekse özel sektörün
karmaşık iletişim sorunlarının çözümü için çaba harcayan halkla ilişkiler,
kuruluş örgütlenmelerinde artık vazgeçilemez konuma ulaşmıştır. Halkla
ilişkiler etkinliklerini belirli bir yöntem ve düzen içinde yürütmeyi amaçlayan
her kuruluş, örgütlü bir birim oluşturmak ya da böyle bir birimden destek almak
zorundadır.
Dışardan istenilen düzeyde yetilmiş eleman bulamayan işletmeler ya
bulduklarının en iyisini alıp kendi eğitim programları ile onları istenen düzeye
çıkartmaya çalışmakta ya da içerden işe uygun olabilecekleri seçip onları belli
bir eğitimden geçirerek veya geçirmeyerek var olan işe yükseltmekte ya da
transfer etmektedirler. Ancak hangi yolu seçecekleri bu işin türü ve gerekleri ile
eldeki elemanların niteliklerine ve eğitim olanaklarına bağlıdır.
Anahtar Sözcükler: Kurumsallık, Kalite Standardı, Örgüt, Halkla İlişkiler


Yrd.Doç.Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü,
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THE IMPORTANCE OF PUBLIC RELATIONS UNIT AND
EDUCATION IN THE ORGANIZED STRUCTURE MODEL THAT
PROVIDES CORPORATENESS AND QUALITY STANDARDS
ABSTRACT
Labor force that is required by big businesses brought along economic
and social developments is met by qualified / unqualified employees being hired
in businesses. However, this administration function will be much easier if it is
realized under a certain organizational schema within the scope of hierarchical
rules.
All organizations that aim to conduct public relations activities within a
certain method and order will either form new units or take their personnel to
the field after a certain training by updating the existing units.
Training is important for business administration from at least two
aspects. First of all; the development of abilities and specialities and the
relationship between worker – job fit. Another aspect of training in terms of
business administration is that it is among the primary means of
intercommuncal cultural transmission. Not every kind of businesses will be able
to determine a certain training strategy. However, the necessity of well-trained
employees in developing and gradually complexifying businesses is
encountered as an important problem today.
At the present time, public relations play an important role in terms of
creating a general communication strategy in all environments including
industry, economy, society, culture, politics, etc. Making an effort for solving
complex communicational problems of both public and private sectors; public
relations have become an indispensable part of corporate organizations. All
organizations that aim to conduct public relations activities within a certain
method and order are required to either form an organized unit or receive
support from such a unit.
Businesses that are unable to find skilled employees from the outside will
either hire the best ones they have found and try to train them as required via
their own training programs or select the most convenient ones from the inside
and promote or transfer them by training or not training. However, the way they
will choose depends on both the type and requirements of this business and
qualities and training opportunities of present employees.
Keywords:
Relations

Corporateness,

Quality Standards,
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GİRİŞ
Yatırımların en verimlisi ve anlamlısı insana yapılanıdır. Bunun içindir
ki; birçok işletme ve benzeri yapılanmalar daima bütçelerinden eğitim
faaliyetleri için pay ayırırlar. Elbette bunu bir program dahilinde ve ihtiyaçlar
doğrultusunda kullanmak gerekir. Aksi halde sadece yapmış olmak için yapılır.
Yöneticilerin giderek çevrelerine karşı daha duyarlı olması, iletişimde
doğruluk ve içtenliğe daha çok önem verilmesini, kendisiyle ilişki kurulan hedef
kitlelere saygıyı ve her uygulamada kamu yararının ön plan çıkarılmasını
gerekli kılmıştır. Yöneticiler, hedeflerini belirleyip bu hedeflere ulaşmalarını
sağlayacak plan ve programları geliştirdikten sonra bu programları başarılı bir
şekilde yürütecek bir örgüt kurmak ve geliştirmek zorundadırlar.
Kurum ve kuruluşların organizasyon şemaları toplumsal değişime paralel
olarak farklılıklar göstermektedir. Sadece üretimin denetlendiği ve kuruluşlar
için üretimin denetiminin yeterli olduğu dönemlerden bu yana özellikle
küreselleşmenin ve yeni iletişim teknolojilerinin öneminin artmasıyla birlikte
bilgiye ulaşmak da ondan etkilenmek de bir o kadar kolay ve hızlı olurken bu
etkilenme dolayısıyla kurum ve kuruluşlarda yapısal değişikliğe neden
olmuştur.
Organizasyonların, örgütlü yapıların ellerindeki maddi ve beşeri
kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanarak amaçlarına ulaşmalarının
temelinde yönetim ve organizasyon bilgi ve becerisi yatmaktadır. İşletmelerin
varlıklarını sürdürebilmeleri için bulundukları coğrafyadaki ekonomik ve sosyal
alanlardaki tüm gelişmeleri yakından takip etmeleri ile mümkündür.
En ilkelinden en gelişmişine kadar tüm ekonomik ve sosyal kuruluşların
bir yapıya ihtiyaçları vardır. Bir işletmenin daha kuruluş evresinde
büyüklüğüne, çalışmalarını kapsamına, dağıtım kanallarına, geleceğe ilişkin
genişleme projelerine ve en uygun bir organizasyon yapısı seçilmeli istihdam
buna göre yapılmalıdır.
Ekonomik ve sosyal gelişmeler sonucu ortaya çıkan büyük işletmelerin
ihtiyaç duyduğu iş gücü işletmeye alınan vasıflı / vasıfsız elemanlarla
karşılanmaktadır. Ama bu yönetim işlevi belli bir organizasyon şeması altında
hiyerarşik kurallar içerisinde gerçekleştirilirse daha da kolaylaşacaktır.
Halkla ilişkiler, sanayi, ekonomi, kültür, siyaset gibi alanları içine alan
tüm ortamlarda genel iletişim stratejisini oluşturmak bakımından önemli rol
oynamaktadır. Gerek kamunun ve gerekse özel sektörün karmaşık iletişim
sorunlarının çözümü için çaba harcayan halkla ilişkiler, kuruluş
örgütlenmelerinde artık vazgeçilemez bir konuma ulaşmıştır.
Halkla ilişkiler etkinliklerini belirli bir yöntem ve düzen içinde yürütmeyi
amaçlayan tüm kuruluşlar yeni birimler oluşturmakta veya var olanı
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güncelleyerek belli
indirmektedir.

bir

eğitim

programı

sonrası

personelini

sahaya

1. Eğitim
1.1.

Kavram Olarak Eğitim

Karışıklık yaratan kavramların başında eğitim, yetiştirme ve geliştirme
gelmektedir.
Esasında bu kavramlar birbirinden tamamen farklı olmayıp, belirli
ölçülerde ortak anlama sahip bulunmaktadır. Örneğin, geniş anlamda eğitim,
yetiştirme ve geliştirmeyi de içermektedir.
Eğitim, yönetici açısından yüksek bir moral kaynağı olarak
görülmektedir. Eğitimin, bir motivasyon aracı olması niteliğini eğitime neden
gerek olduğu sorusuna alınacak yanıt belirleyecektir.
1.1.1
Eğitimin Tanımı: “ (Education) kapsamı en geniş olan kavram
eğitim kavramıdır. İşletme içinde veya dışında, formal programlar yolu ile veya
kendi kendine veya tecrübe kazanma yolu ile bir kişinin bilgi, yetenek ve
becerilerinde değişiklik yapma faaliyetini eğitim faaliyeti olarak tanımlamak
mümkündür. Bu anlamda eğitim bir değişim süreci olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bunu şöyle bir şekil üzerinde gösterebiliriz. “ (Koçel, 1989:19)
( şekil 1-3 ) ( Genel Olarak Eğitim Süreci )

{ Kişiyi belirli bir düzeyden başka bir düzeye çıkarma süreci }
Bu şekilde eğitim süreci olarak adlandırılan kısım uygulamada çeşitli
şekil, kapsam ve zaman boyutlarında karşımıza çıkmaktadır. Kısa veya uzun
sureli işletme içi veya işletme dışı formal, belirli bir unvan veren veya
vermeyen programlar, işletme içinde çeşitli bölüm ve kademelerde veya değişik
işletmelerde tecrübe kazanma, kendi kendine çalışma v. b. gibi bütün
uygulamalar bir eğitim süreci olarak ele alınabilir. Hatta bazılarına göre bütün
yaşam bir eğitim sürecidir. Kişi doğduğu andan itibaren sürekli olarak bu
sürecin içindedir.
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1.1.2. Eğitim Gerekliliği: “ Eğitimin gerekliliği başlıca üç ana amaca
dayandırılabilir:


Yeni bilgilerin sunulması



Davranış ve tutumların değişiminin sağlanması



İş görenlerde tatmin yaratılması

Doğaldır ki, eğitim sonrasının temel amacı olan üretimin arttırılması
olgusu, yukarıdaki noktaları da içeren ve bütünleştiren bir ana amaç olarak
analiz dışı bırakılmalıdır.“ (Kaynak, 1990:141)
Eğitim; bilgi, davranış ve yeteneklerin geliştirilerek kazandırılması için
uygulanan sürekli faaliyetler dizisidir. Eğitim, işleyişi bakımından belli bir
sisteme, metoda ve yapıya sahiptir. Ne var ki bu yapı, toplumun yapısından ayrı
ve onun dışında düşünülemez. Uygulanan eğitim sistemi, bir üretim faktörü
olan emeğin niteliğini geliştirerek, üretimde daha verimli hale gelmesini
sağlamaktır. Üretim araç ve gereçleri, eğitici personel, eğitim binaları gibi cari
ve yatırım harcamalarını birer girdi şeklinde kullanarak, farklı mesleklerde
farklı nitelik ve yetenekte insan yetiştirmek suretiyle ekonomik kalkınma için
zorunlu olan insan gücü sorununu çözmeye çalışmaktır. Bu özelliği ile de
eğitim ekonomistleri tarafından eğitim, bir endüstriyel faaliyet ve bu
faaliyetlerin gerçekleştirildiği saha da, bir sektör olarak nitelendirilmektedir.
“ Emile Durkheime’ a göre geniş anlamda eğitim, ‘doğanın’, sosyal
kurumların ve diğer insanların bizim zekamız veya irademiz üzerinde icra
etmeye muktedir oldukları etkilerden ibarettir. “ (Kurtkan, 1997:6)
Diğer bazı düşünürlere göre ise; eğitimin amacı insanları mükemmellik
vasıflarıyla donatmak, kendisi ve başkaları için bir saadet vasıtası haline
getirmek, en iyi yaşam koşullarını temin edebilmektir.
1.2.

Kurum – Kuruluş Ve İşletmelerde Eğitim

“ Eğitim, genel özellikli sosyal kurumlar arasında yer almaktadır. Her
devirde topluma yeni katılanların eğitilmesi, özellik ve yeteneklerinin
geliştirilmesi, toplumsal yapıya uyumlarının sağlaması için yeni bilgilerle
donatılması, esas olmuştur. " (Erdoğan, 1987:114)
Günümüzün toplumlarında eğitim, bu ölçüde basit olmayıp; kişilere
sadece bazı özellik ve bedeni yetenekleri kazandırmayı hedef olarak almamakta,
modern toplumlarda eğitimin amaçları arasında, yeni nesillere kültürel kalıtımın
aktarılması, bireylere bazı temel veya özel bilgileri vererek onların toplumsal
yapı içerisinde kendilerine özgü rolleri gerçekleştirmelerinin sağlanması da yer
almaktadır. Eğitim bu yönüyle düşünüldüğünde, genel ve özel olarak iki gruba
ayrılmaktadır. Genel Eğitim, toplumun tüm fertlerinin tabi olacağı, temel
bilgileri almaya olanak veren eğitimdir. Bu eğitimin asıl amacı, bireyi genel
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olarak geleceğe hazırlamak, toplumsal yapının geçmişteki özelliklerini gelecek
kuşaklara aktarmaktır. Özel Eğitim ise, kişiye istenen özellik ve yeteneklerin
kazandırılmasını amaçlamaktadır. Özellikle günümüzün toplumlarında ailenin
çocuğuna ayırdığı zamanın azalmasının olumsuz etkileri eğitimle giderilmeye
çalışılmaktadır.
“ İşletmelerde uygulanan herhangi bir eğitim programının yararlılığı
ancak sistematik bir değerleme ve kontrol süreci ile saptanabilir. Bu da
gerektiğinde hazırlanmış bulunan eğitim programının değiştirilmesi anlamına
gelir ki, oldukça zahmetli ve maliyeti yüksek bir süreç olduğundan bir çok
işletme tarafından benimsenmeyen bir yaklaşımdır. “ (Baybal, 1986:305)
1.2.1.

Eğitim Programlarının Hazırlanması

Bir eğitim programı hazırlamadan önce yöneticinin eğitim sonucunda
nereye varmak istediğini, yani amacı iyi saptaması gerekir. Ancak bunu yaptığı
takdirde eğitimden en etkin ve ekonomik sonucu elde etme olanağı olur. Eğitim
programının hazırlanması üç evreli bir süreç olmaktadır. Eğitim
gereksinimlerinin saptanması; eğitilecek kişilerin saptanması; eğitim teknik ve
yöntemlerinin saptanması.
1.2.1.1. Eğitim Gereksinimlerinin Saptanması
Genel olarak eğitim gereksinimleri, şimdiki durumun ne olduğunun
saptanması ve bunun şimdiki ya da gelecekteki durumun ne olması gerektiği ile
karşılaştırılarak yapılır.
Bir işletmenin gereksinim duyabileceği eğitim çeşitleri şunlar olabilir:
 Bir bireyin eğitim gereksinimi,
 Bir grubun eğitim gereksinimi,
 Hemen karşılanması gereken eğitim gereksinimi
 İleride karşılanabilecek eğitim gereksinimleri
 İşbaşında eğitim gerektiren eğitim gereksinimi
 İşletmenin en iyi şekilde dış kaynaklar yoluyla karşılayabileceği eğitim
gereksinimleri,
 İş dışında eğitim gerektiren eğitim gereksinimleri v. b
Eğitim gereksinimleri çeşitli yollarla saptanabilir.
 Bir faaliyetin analizi
 Araç veya makine analizi
 Sorunların analizi
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 Davranış analizi
 Örgüt analizi
Her birinin yararlı ve sakıncalı yanları vardır.
1.2.1.2

Eğitilecek Kişilerin Saptanması

Eğitilecek kişilerin saptanması bir yerde eğitim gereksinimlerinin
saptanması ile doğrudan bağlantılıdır.
1.2.1.3 İşletmeye yeni girenin eğitimi:
Deneyimsiz veya az deneyimli personelin işler için eğitilmesi
gerektiğinde eğitim gereksinimleri oldukça çoktur.
1.2.1.4 İş gören geliştirme için eğitim:
Bir iş gören grubunun belli bir konuda ek eğitim gereksinimi görülürse,
bu grupta var olan boşlukların saptanması amaç olacaktır.
Eğitimin işletme yönetimi açısından önemi, en az iki yönüyle
vurgulanabilir. Öncelikle, yetenek ve özelliklerin gelişmesi ile iş gören – iş
uyumu arasındaki ilişkidir. Eğitimin işletme yönetimi açısından bir başka yönü
de, toplumlar arasında kültürel aktarımın başlıca araçlarından olmasından gelir.
Bir işletme için belli bir eğitim stratejisini saptamak her büyüklükteki işletmeye
göre bir iş değildir. Ancak günümüzde gelişen ve giderek karmaşıklaşan
işletmelerde eğitilmiş eleman gereksinimi önemli bir sorun olarak ortaya
çıkmaktadır. Dışardan istenilen düzeyde yetilmiş eleman bulamayan işletmeler
ya bulduklarının en iyisini alıp kendi eğitim programları ile onları istenen
düzeye çıkartmaya çalışmakta ya da içerden işe uygun olabilecekleri seçip
onları belli bir eğitimden geçirerek veya geçirmeyerek var olan işe yükseltmekte
ya da transfer etmektedirler. Ancak hangi yolu seçecekleri bu işin türü ve
gerekleri ile eldeki elemanların niteliklerine ve eğitim olanaklarına bağlıdır.
“ Yapılan eğitim çalışmaları sonunda iş görenlerin yetenek ve bilgileri
gelişebileceği gibi tutum ve davranışlarda da olumlu gelişmeler
sağlanabilecektir. Eğitim çalışmalarının bu yönü alındığında değişme ve
gelişmelere göre iş görenlerin işletme ile bütünleşmesini sağlayan yönetsel
sistemin, eğitim ilişkileri sistemi olduğunu ileri sürmek doğru olacaktır. “
(Erdoğan, 1983:204)
1.2.2.1

Eğitim Teknik ve Yöntemlerinin Saptanması

İşletme personelinin eğitim ihtiyaçları bir işletmeden diğer işletmeye göre
değişmekte ve farklılık göstermektedir. Bu konuda işletmenin büyüklüğü,
bünyesi, organizasyonu ve personelin niteliği gibi faktörler rol oynamaktadır.
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“ Eğitim programlarının kısa ve uzun dönemlerde, etkin ve verimli
olabilmesi için bu programların işletme personelinin bu alandaki ihtiyaçlarına
cevap verecek şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir. “ (Yalçın, 1985:91)
Kime ne öğretileceği saptandıktan sonra, sıra bunun nasıl öğretileceğinin
araştırmasına gelir. Günümüzde halen işletmelerde sistemli bir eğitim
araştırması yapılarak bir eğitim programı düzenlenmektedir. Yürütülen eğitim
programlarının çoğu eğitim gereksinimlerinden çok eğitim yöntemleri ile
ilgilenmektedir.
1.2.2.2 İşbaşında Eğitim Teknikleri
Özel bir yer ve araç gerektirmediği için işbaşında eğitim sınaide en uygun
eğitim biçimidir. Bunun başlıca nedeni pratikliğidir. İş gören, iş öğrenirken hem
üretime katılır hem de ücret alır.
Kurumsal olarak işbaşında eğitim en ideal öğrenme koşullarını sağlar
görünürse de uygulama da bu çok zordur. Bunun başlıca nedeni işbaşında
öncelikli olanın üretim fonksiyonu olmasıdır. Bu tür eğitim uygulandığında
eğitilen kişiler ast düzeyindeki elemanlardır.
1.2.2.3 İş dışında Eğitim Teknikleri
Bir çok iş dışında eğitim programlarında öğrenilenler, işbaşında
öğrenilenler kadar işe yakın olmayabilir, bu nedenle bu tür eğitim programları
işlerin öğrenilmesinde esas olmaktan çok yardımcı niteliktedir. Bu tür eğitim,
işletmenin eğitim merkezinde veya işletme dışında bir eğitim kuruluşunda
olabilir. Eğiticiler, işletmenin deneyimli elemanlarından olabileceği gibi,
üniversite öğretim üyelerinden veya özel eğitim kuruluşlarının görevlilerinden
seçilebilir.
1.3.

Eğitim Programlarının Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi

1.3.1. Yürütme
“ Küçük çapta bir eğitim programının yürütülmesi bile önemli bir
faaliyettir. Eğitim programı ile ilgili yürütme güçlüklerini üç başlık altında
toplayabiliriz.
- Eğitimde başka seçeneklerin varlığı:
Şirketin bütün sorunları için eğitim bir çare değildir. Fakat planlanmış ve
amaçlı bir şekilde kullanıldığı takdirde çok etkin bir yöntem aracı alabilir.
- Eğitimin seçme ve yerleştirme işlevleri ile koordine edilmesi:
Bir eğitim programı kabul gördükten sonra, örgütün seçme ve yerleştirme
politikası ile dikkatli bir şekilde bütünleştirilmelidir.
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- Üst düzeydeki yönetimin desteğini sağlamak:
Eğitim yöneticisi eğitilecek kişilerin üstlerinin ve daha üst düzeyli
yöneticilerin eğitim konusunda desteklerini sağlamalıdır.( Baybal, 1985:309)

1.3.2.

Değerlendirme

Değerlemeyi, ‘bir eğitim programının sonuçları hakkında bilgi toplamak
ve bu bilginin ışığında eğitimin değerini saptamak için yapılan bir çaba’ olarak
tanımlayabiliriz.
Bu tanımlamada dikkat edilecek nokta; eğitimden önce, eğitim süresinde
ve eğitim sonunda bir araştırmanın söz konusu olmasıdır. Eğitim sonuçlarını,
eğitim öncesi durum bilinmeden değerlemek güçtür.
Günümüzde eğitimde kullanılan değerleme yöntemleri dört grupta
toplanmaktadır.
 Fikir yoklaması ( anket )
 Performansın nesnel olarak ölçülmesi
 İş gören değerleme
 Genel değerleme
2. Hizmet İçi Eğitim
2.1.

Kavram Olarak Hizmet İçi Eğitim:

Hızla değişen bir toplumun ve mesleğin koşullarını önceden görmüş
oldukları öğrenim ile karşılamakta zorluk çeken personelin hizmet içinde
eğitilmesi zorunluluğu, gün geçtikçe artmaktadır. Zaten eğitimin amaçlarından
biri de sürekliliği sağlamaktır.
2.1.1. Tanımı : “ Hizmet içi Eğitim, herhangi bir sektör ayırımı
düşünülmeksizin gerçek ve tüzel kişilere ait iş ve hizmet alanlarında ve ücret
karşılığında bir göreve atandıktan sonra görülen eğitimdir. “ (Tanyeli, 1970:9)
2.2.2. Geçmişten Günümüze Hizmet İçi Eğitim:
Hizmete başlamadan önceki eğitimin vaktiyle Çin’ de olduğu gibi
Avrupa’ da da kamu görevine girmek isteyenlerde zorunlu olarak aranmasına
karşın, hizmete başladıktan sonraki hizmet içi eğitim, daha çok askeri
görevlerde veya belirli hizmetlerde söz konusu olurdu.
Avrupa ve diğer bazı ülkelerde kültürü genişleten klasik edebiyat
öğrenimi, Osmanlı Devleti’nde Topkapı Sarayı’ndaki Enderun Mektebi’nde
elde edilen bilgiler devletin yüksek sevk ve idare kadrosuna liyakat için, hizmet
öncesi hazırlığı sağlıyordu.
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Hizmet içi eğitimin iş hayatında ortaya çıkışıyla ilgili Amerikan
tecrübesi, kamu yönetimindeki, duruma da ışık tutacak bir anlam taşımaktadır.
2. Dünya Savaşı’ nın gerektirdiği insan gücü seferberliği, savaş
sonrasında savaş endüstrisinden barış döneminin sivil endüstrisine geçiş ve sivil
hayata dönen gençlerin işe yetiştirilmesi gibi zorunluluklar, endüstride işbaşında
eğitim programlarının önemini arttırdı.
“ İşbaşında eğitim; işveren tarafından kendi işyerinde veya haricinde,
kendi işyerindeki belirli işe hazırlık amacıyla yaptırılan eğitimdir. “ (İş ve İşçi
Bulma Kurumu, 1971:33) Şeklinde de tanımlanmaktadır.
Ülkemizde merkezi idare, daha başka bir deyişle bakanlıklar,
bakanlıklara bağlı daireler, bakanlıkların taşra birimleri, katma bütçeli daireler
ve özerk kurumlar Cumhuriyet Dönemi boyunca büyük bir gelişme
göstermiştir.
“ Memurların yetişmesi için çeşitli önlemler alan ve bu amaçla
örgütlenen bazı teşekküllerin, hizmet içi eğitim ortamını daha elverişli hale
getirmeleri bu yönde atılmış olumlu gelişmelerden sayılabilir.
Merkezi idare memurlarının, hizmet içi eğitim konusunda ilk önemli
girişimi kuşkusuz Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’ nün
kurulmasıyla olmuştur.
Hizmet içi eğitim yolundaki ilerlemelerin gerçekleşmesi, Devlet
Planlama Teşkilatı ve Devlet Personel Başkanlığı’ nın kuruluşu ile 5 yıllık
kalkınma palanları ve 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’ nın yürürlüğe
girmesiyle sağlanmıştır. “ (Fer, 1976:16)
Ülkemizde yürürlükteki personel rejimine göre hizmete giriş, genellikle
belli bir kadro görevine bağlıdır. Hizmete giriş, geniş kapsamlı hizmet
gruplarındandır. Bu nedenle hizmete alınanların, yetiştirilmeleri bir zorunluluk
olarak kendini göstermektedir. Başka bir deyişle, sadece genel formasyonu olan
yeni işe alınmış kamu görevlileri, doğrudan üstlenecekleri görevin nitelikleri,
bir ölçüde sonradan uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetleri sayesinde
kazanmaktadırlar. Örneğin, mal ve hizmetlerin niteliğinde iyileşme sağlaması,
maliyetin düşürülmesi, üretimde artış sağlanması, iş kazalarının azalması,
personel yakınmalarıyla halk şikayetlerinin en alt düzeye indirilmesi gibi somut
yararlar, örgüte ve personele hizmet içi eğitim uygulamalarıyla bir ölçüde
kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Türkiye’ de kamu kesiminin insan gücü ihtiyacının kaynağını genel
öğretim kurumları teşkil etmektedir.
Genel öğretim kurumlarında verilen öğretim ve eğitim, kamu görevleriyle
doğrudan ilişkili sayılabilecek nitelikte olmaması, hizmet gerekleri ile öğretim
ve eğitim faaliyetleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin olmayışının bir
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ifadesidir. Bu sebeple, Türk kamu kesimindeki hizmet içi eğitim faaliyetlerinin,
hizmetle ilgili bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, görevlerin istenilen
biçimde yerine getirilmesinin sağlanması ve gelecekte üstlenilecek görevlerin
gerektirdiği niteliklerin kazandırılması amacıyla yapılması gerekmektedir.
“Türk kamu idaresinde hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime gerekli
önemin verilmesi amaçlanarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi başlıklı yedinci kısmında özel bir bölüm
ayrılmıştır. “ (Büyükyılmaz, 1986:48)
3. Halkla İlişkiler
3.1. Kavram Olarak Halkla İlişkiler
Hızla değişen günümüz dünyasında kurumlar da buna paralel olarak
değişmektedir. Artık bir konuda yalnızca uzman olmak yetmemekte sosyal
ilişkilerdeki beceri de önem kazanmaktadır. Çağdaş yöneticiler halkla ilişkiler
konusuna eğilmekte ve bu konudaki çalışmaları özenle izlemektedirler.
Halkla ilişkiler, çağdaş yöneticilik anlayışının temel öğesidir. Yüzyılın
başında kamuoyunu dikkate almayan ve özellikle iş adamlarında belirgin
görünümünü bulan tek hedefin kuruluşun daha çok kar etmesi, yani sahiplerinin
daha çok para kazanması olduğu görüşü, kuruluşlar büyüyüp ortak sayısı
artmaya başladıkça, geçerliliğini yitirmiştir. “Ticaret ve sanayi kuruluşları
birkaç kişinin sermayesi ile yönetilemeyecek kadar büyüyüp halka açık şirketler
biçimine dönüşünce önce yöneticilerin halktan gelen ortaklarla olumlu ilişkiler
kurması zorunluluğu ortaya çıkmış, daha sonra bu ilişkilerin çalışanları,
müşterileri, bayileri küçük satıcıları, kuruluşa yan madde sağlayanları,
kuruluşun içinde bulunduğu yerel toplumu içine alması ile sorumluluğun
bilincine varan yöneticilik görüşü değer kazanmıştır. “ (Asna, 1988:15)
Kamu kuruluşlarındaki Halkla İlişkiler kavramının bu gelişimin sonucu
olarak özel kesimde de yaygınlık kazanması, yöneticilik anlayışında yönetimin
ilk ve temek amacının; kuruluşun ve ortakların kazançlarının artması kadar
kamuoyu için doyum ve beğeni yaratmak olduğunu vurgulayan bir devrimin
simgesi olmuştur.
Halkla ilişkiler; bu açıdan, ekonomik, sosyal ve siyasal kuruluşların
yöneticilerin, her çalışma dalında halkın yararını ön plana alan bir görüş ve
tutuma yönelten bir yönetim felsefesidir.
3.1.1.

Halkla İlişkilerin Tanımlanması

Halkla ilişkiler gibi kamuoyunun ve kuruluşların ilişkilerini kapsamına
alan bir konunun kesin bir tanımını yapmak güçtür.
Ancak çeşitli kaynaklarda yer alan tanımlamaların bazılarına yer vererek,
bir genel tanımlamaya ulaşmak mümkün olabilir kanısındayım.
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Encyclopedia Britannica’ da Halkla İlişkiler; kişinin ya da kurumun
halkla ilişkisini geliştirme ve anlama yolundaki çabalar olarak tanımlamaktadır.
Webster’ s Seventh New Collegiate Dictionary’ de ise; kişi, şirket ya da
bir kurumla halk arasında karşılıklı anlayış ve iyi niyet geliştirme birimi olarak
yer almaktadır.
Webster’ s New International Dictionary ise; ‘ bir sanayi kolu, sendika,
şirket, meslek grubu, hükümet ya da başka bir kuruluşun müşteri, işçi, ortak gibi
özel – kamu grupları ya da geniş anlamda halk ile sağlam ve verimli bağlar
kurup, bunları genişleterek kendisini çevreye yerleştirme ve topluma tanıtmak
için giriştiği çabalara halkla ilişkiler denmektedir. ‘ şeklinde tanım yapmakta.
Diğer bazı tanımlar ise;
Halkla İlişkiler, belirtilmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış,
planlı, inandırıcı haberleşme çabasıdır.
Halkla İlişkiler, halkı etkileyen söz; eylem ya da olaydır.
3.1.2.

Deyim Olarak Halkla İlişkiler

Sosyal bilimler alanına giren, böyle bir konunun kesin olarak
sınırlandırılması olanağı bulunmadığı için, doğal olarak verilen tanımlar değişik
olacaktır.
“ Halkla İlişkiler Birliği’ nde bir uzman, halkla ilişkilerin ikiyüz kadar
değişik tanımı saptamıştır.
Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği, halkla ilişkiyi, özel veya kamu
kesimlerinde faaliyet gösteren bir kuruluş veya kurumun, ilişkide bulundukları
kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek üzere sürekli olarak yapmış
oldukları bir sevki idare görevi olarak tanımlamıştır. Bu tanımlara göre halkla
ilişki;
1-

En verimli bir haberleşme sistemi kurmak,

2Kurum veya kuruluşlar içinde beşeri ilişkiler alanında azami
ölçüde sempati yaratmak.
3Bir faaliyet hakkında en kapsamlı bilgileri sağlamak amacını
gütmektir. “ (Tortop, 1973:5)
Halkla İlişkiler;
 Gerçekle kamuoyu arasındaki perde değildir.
 Kamu yararı, ahlak kuralları ve gerçek bir yana bırakılarak kamuoyuna
bir görüş empoze etmeye çalışmak değildir.
 Satışa ulaşmak için yapılan bir çalışma değildir.
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 Şaşırtıcı hilelerden oluşan bir çalışma değildir.
 Parasız reklam değildir.
 Sadece basınla ilişki kurmak demek de değildir.
“ Halkla ilişkiler, çok yönlü bir çalışmadır. Kuruluşun ilişkide
bulunacağı hedef kitlelerin faklı özellikleri ve tek bir ortak nitelikleri vardır.
Hepsi kendi yararlarına hizmet edilmesini isterler. “ (Asna, 1988:17)
Halkla ilişkiler dediğimiz görev; özel ya da tüzel kişinin yani bir insanın,
derneğin, özel kuruluşun veya kamu kuruluşunun karşılıklı iş yapmak
durumunda olduğu gruplarla ilişkiler kurması, varsa ilişkilerini geliştirmesi için
gösterilecek çabalardır.
Halkla ilişkiler bugün bir çok ülkede bir meslek, bir öğrenim dalı haline
gelmiş, üniversitelerde okutulan dersler arasında yer almıştır.
Deyimin İngilizcesi Public Relations, Fransızcası Relations Publiques dir.
İngilizcesinin Türkçe’ deki karşılığı Halk İlişkileri, Fransızcasının ki ise
Halklarla İlişkiler anlamına gelmektedir.
Bir genel tanımlama yapacak olursak;
Halkla ilişkiler, çeşitli halk gruplarının tutumlarını ölçen, değerlendiren
ve anlamlandıran, bir kuruluşun yaptığı işleri, programını, güttüğü politikayı ve
personelini halka tanıtma ve benimsemenin önem ve gereğinin yöneticilerce
anlaşılmasını sağlayan, bu işlevi gereği çeşitli halk gruplarının ilgi ve amaçları
ile bağdaştıracak ve kamuoyunun anlayış ve desteğini kazanacak bir davranış
bilimi, uygulamalı sosyal bilimdir.
Yukarıda verilen tanımlamalardan da görüldüğü gibi halkla ilişkiler, kısa
süreli olmayan uzun dönemli karşılıklı haberleşmeye dayanan planlı
çalışmalardır. Ancak bunlar değişmez kurallar ya da tabular olamayıp karşılıklı
iletişimle elde edilen bilgiler ışığında revize edilen / gözden geçirilen planlardır.
Sosyologlar halka bir şeyler yaptırabilmek için dünyada üç etkili yol
olduğunu söylerler. Bunlar:
1-

Zor kullanmak,

2-

Para ile satın almak,

3-

İnandırmaktır.

Halkla İlişkiler metodu üçüncüsü, yani inandırmaktır. İdarelerde
kamuoyu çok önemlidir. Halkın inanmadığı, desteklemediği şeyleri
gerçekleştirmek kolay değildir. Böyle eylemler çeşitli güçlükler doğurmakta ya
da uzun vadede ters sonuçlara yol açmaktadır. Kamuoyu, görüş ve inançlardaki
değişmeler yakından izlenmeli, kişilerin, kuruluşların davranış ve tutumları,
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hükümetlerin politikaları buna göre ayarlanmalıdır. Bugün halk kim oluyor ? !
düşüncesi çok gerilerde kalmıştır. (Asna; 1988:33)
3.1.3.

Halkla İlişkilerde Örgütleme

Halkla ilişkiler, günümüzde artık sanayi, ekonomi, toplum, kültür, siyaset
v.b alanları kapsayan bütün ortamlarda, genel iletişim stratejisi oluşturmak
bakımından önemli rol oynamaktadır. Gerek kamunun gerekse özel sektörün
karmaşık iletişim sorunlarının çözümü için çaba harcayan halkla ilişkiler,
kuruluş örgütlenmelerinde artık vazgeçilemez konuma ulaşmıştır. Halkla
ilişkiler etkinliklerini belirli bir yöntem ve düzen içinde yürütmeyi amaçlayan
her kuruluş, örgütlü bir birim oluşturmak ya da böyle bir birimden destek almak
zorundadır.
“ Halkla ilişkiler artık bugün benimsenmiş ve bir hizmet olarak
düşünülmektedir. Hizmetin görülmesi ise her şeyden önce bir örgütlenmeye
ihtiyaç gösterir. “ (Tortop, 1973:21)
Halkla ilişkilerde bazı ilkeler şöyle saptanmıştır:
1-

Amaçlar

- Yönetimi kişileştirmek ve bir diyalog açmak,
- Yönetim çalışmalarını açıklamak,
- Usulleri ve formaliteleri halkın ihtiyaçlarına uydurmak,
- Kuruluşun önemini, kuruluş içinde ve dışında tanıtmak,
- Halkı dinlemek, bilgi almak ve bilgi vermek,
2- Kuruluş
Halkla ilişkilerin amaçlarını gerçekleştirmek için gereken örgüt kurulmalı
ve personel sağlanmalıdır. Personelin alınması ve yetiştirilmesi ile ilgili
tedbirler alınmalıdır.
3- Araçlar
Halkla ilişkilerden beklenen yararların sağlanması için ihtiyaçlara uygun
olarak araç, gereç ve mali olanaklar sağlanmalı ve bunlardan en uygun biçimde
yararlanmalıdır.
4- Organizasyon Şemasında Halkla İlişkiler Örgütünün Yeri
Kuruluş kamu veya özel olsun halkla ilişkiler bürosunun örgüt içindeki
yeri, bağlı olduğu yer önemlidir. Örgüt içinde halkla ilişkiler bürosunun yerini
belirtmede bazı unsurların etkisi vardır. Bu unsurlar arasında;
* Kuruluşun tarihsel gelişimi,
* Kuruluşun karşılaştığı sorunlar,
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* Kuruluşun çalışma alanı,
* Sorumlu personelin kişiliği,
* Diğer yöneticilerin kişilikleri, sayılabilir
Halkla ilişkiler bürosu çok kez, böyle bir büronun kurulmasını ilk olarak
savunan ve kuran yöneticilere bağlı olmaktadır. Genel Müdür, Genel Müdür
Yardımcısı, Genel Sekreter v. b. gibi.
Aşağıda inceleyeceğimiz bir kamu bankası örgüt şemasında Halkla
İlişkiler Biriminin eski ve yeni yeri ile bu birimin olması gereken yapılanmasını
belirleyeceğiz.
Bu örgüt şemasından da anlaşılacağı üzere ekonomik ve sosyal
şartlardaki değişiklikler öncelikle iki birimin direk olarak Genel Müdüre
bağlanmasını zorunlu kılmıştır.
Öncelikle mali bünyedeki olumlu / olumsuz gelişmeleri ilk elden takip
edip karar almak ve alınan kararları kemen uygulamak.
Reklam ve Halkla İlişkilerin bir kurum için ne kadar önemli olduğu ve bu
birimin kontrolü ve yönetiminin en az Mali İşler Müdürlüğü kadar kuruma yarar
sağlayacağı düşüncesi hakim olunca örgüt şemasında görünüşteki şekliyle basit
ama gerçekte çok önemli bir değişiklik gerçekleştirilmiştir.
Bir kurum ya da kuruluşta tepe yöneticisinden en alt birimdeki çalışana
kadar herkes – bilinçli ya da bilinçsiz – halkla ilişkiler görevi yapar, ancak
sorumluluğu bizzat üstlenen, halkla ilişkiler çalışmalarını sistemli bir biçimde
yürüten bir birimin yapılanması gerekmektedir. Halkla ilişkiler uzmanlarından
oluşan bu örgütlenme kuruluşun verdiği hizmete, büyüklüğüne, personel
sayısına, amaç ve iletişim politikasına göre çeşitlilik gösterebilir. Orta ölçekli
bir işletmede ayrı bir birim oluşturmak yerine birkaç halkla ilişler uzmanının
istihdam edilmesi yeğlenirken, büyük firmalarda tepe yönetimine yakın duran
ast üst hiyerarşisinden bağımsız bir halkla ilişkiler birimi yapılandırabilir. Diğer
birimlerle – reklam, pazarlama – sıkı ilişkiler içinde ve eşgüdümlü olarak
çalışan halkla ilişkiler biriminin, kamu kurumlarında basın büroları, basın –
enformasyon, basın müşavirliği, basın – yayın – halkla ilişkiler gibi çeşitli adlar
altında yapılandırdıkları gözlenmektedir. (Çamdereli, 2005:54)
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Şekil 1 - Kurumsal Organizasyon Yapısına Örnek

“ Halkla İlişkiler, kuruluşun genel politikasının saptanmasında önemli
bir unsur olduğu için, en üst düzey sorumlu kişilere bağlı olması gereklidir.
Sorumlu yönetici bu yetkisini en yakın yardımcısına devredebilir. “ (Denizbank,
1989)
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Şekil 2. Kurum İçi Halkla İlişkiler Örgütlenmesi

( Sabuncuoğlu, 1998: 76, 77.)
4. Örgütlenmiş Yapılarda Halkla İlişkiler Eğitimi
4.1. Hakla İlişkiler Elemanlarının Eğitimi
Kamuoyunun gittikçe artan etkisi, iletişim metotlarındaki artık, halkla
ilişkiler, endüstri ve ticaretteki iç ve dış rekabet artık, halkla ilişkileri günümüz
en önemli bir konusu haline getirmiştir.
Yeni bir ilim dalı olması ve Türkiye’ den önce dışarda gelişmesi
nedeniyle referanslarımızın çoğu da yabancı yazar ve uygulamacılardır.
Ülkemizde be sahada çalışan halen çoğu pratikten yetişen veya başka
sahalardan gelmiş, sayıları yüzü geçmeyen halkla ilişkiler uzmanına karşılık,
dışarda yarısı Avrupa ve Amerika’ da olmak üzere, bir milyona yakın bu
mesleğin mensubu vardır.
Halkla ilişkiler branşında özel eğitim, bilgi ve kültürün önemini
anlamamış ve halkla ilişkileri yalnız ağırlama sanan bazı iş sahiplerinin bu
göreve özel nitelik aramadan hiç ilgisi olmayan kimseleri getirmeleri, onların da
bilgisizlikleri nedeniyle ‘ bu işi yaparım ‘ sanıp üstlenmeleri hem kendileri hem
de ilgili müesseseler için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
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Bir çok ileri sanayi ülkelerini de kapayacak biçimde, halkla ilişkiler
uzmanlarının farklı eğitim ve deneyim düzeyinden gelmiş olmaları bir takım
sonuçlar doğurmaktadır. Her şeyden önce, halkla ilişkilerin ne olduğu
konusunda farklı anlamların kaynağı türdeş olmayabilir.
Halkla ilişkiler danışmanı, uzmanı ya da görevlisi… ne dersek diyelim
yönetimle uyumlu olarak çalışması gereken biri olduğuna kuşku yok. Daha açık
bir deyişle, halkla ilişkiler uzmanı ile yöneticinin mevcut ve ileride ortaya
çıkabilecek durumları da kapsayacak genişlikteki bir alan üzerinde anlaşmaları
gerekmektedir.
Halkla ilişkilerde araştırmaya daha çok önem vermek mesleğin gelişimi
için kaçınılmazdır. Zamanla, halkla ilişkilerin herkes tarafından yürütülebilecek
bir görev olmadığı anlaşılacaktır. Halkla ilişkilerin yani bir meslek olarak
personel ve eğitim sorunları kuşkusuz önemini korumaktadır. İyi yetişmiş insan
gücü meslekleşmede de etkili bir etmendir.
“ Halkla ilişkilerin bir uygulamalı sosyal ve davranışsal bilim olduğu,
durağan ( statik ) değil dinamik bir yönü bulunduğu, çevrenin tutum ve
davranışlarını ölçtüğü, değerlendirdiği ve yorumladığı gözden uzak
tutulmamalıdır.
Halkla ilişkiler uzmanları, gördüğü eğitim ve kazandığı becerileri, başta
iletişim becerisi olmak üzere en son yöntem ve tekniklerle birleştirebilen,
örgütsel statülerinden çok mesleklerine bağlılıkla, saygınlık kazanmaya çalışan
kişiler olmalıdır. “ (Büyükyılmaz, -a.g.e- Turaç, 1986:31-)
4.1.2. Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Ve Halkla İlişkiler Eğitimi
Hızla gelişen dünyamızda bilgiler, önceki yüzyıllarda görülmeyen bir
biçimde artmakta ve değişmektedir.
Her ülkede eğitim temel bir hak ve sürekli bir çalışma olarak kabul
edilmektedir. Aslında, ‘ eğitim okulla bitmez, bütün yaşam boyu devam eder. ‘
Gerçekten, gelişme halindeki ülkelerin karşılaştıkları en büyük güçlü
sermaye kıtlığından çok yetişmiş yönetici ve personel yetersizliğidir.
Teknolojideki hızlı gelişmeler dolayısıyla personelin işe girdikten sonra
yeniliklerden haberdar olması gerekmektedir. Bu ancak hizmet içi eğitimle
mümkün olur.
“Kamusal yönetimin var olduğu her ortamda, yönetimin şu ya da bu
biçimde halkla ilişkileri hep olagelmiştir. Bu anlamda halkla ilişkiler, insanlık
tarihi kadar eski bir olgudur. Ama bilimsel, bilinçli ve planlı bir çaba olarak
geçmişi ancak bu yüzyılın birinci çeyreğine kadar uzanmaktadır. Konu Türk
Kamu Yönetimi olunca, halkla ilişkilerin bu anlamda tarihi daha da kısalıyor.
Kamu yönetiminde Halkla İlişkilerin sorunlarına ve önemine değinen ilk
bilimsel çalışma MEHTAP RAPORU’ dur.
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1962 yılında geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilen ilk Merkezi Hükümet
Teşkilatı Araştırma Projesi’nde halkla ilişkilere değinilmiş ve Türkiye’ de
yönetimin iyileştirilmesinde halkla ilişkilerin katkısına yer verilmiştir.
Kamu yönetiminde halkla ilişkiler, bir kamu kuruluşunun ilişkide
bulunduğu toplum kesiminin güven ve desteğini sağlamak için giriştiği, iki
yönlü iletişime dayalı, sonuçta kamuoyunda kuruluşun, kuruluşta da toplumun
istediği yönde değişikliklerin gerçekleşmesine, böylece kuruluş ile çevresi
arasında olabilmek en uygun ölçekte uyum ve denge sağlamasına yönelik
sistemli ve sürekli çabadır. “ (Büyükyılmaz, -a.g.e- Yalçındağ, 1988:55)
Kuruluşun yürüttüğü hizmetlere ilişkin olarak halkın beklentileri, görüş,
dilek ve yakınmalarının, iyi işleyen halkla ilişkiler programları aracılığı ile
kuruluşa akması, salt iletişim süreci olmanın ötesinde bir anlam ve içerik
kazanmak zorundadır. Kuruluşa yansıyan tüm bilgiler yönetim süreci içinde
özümsenip, bunlara karşı halkın istek ve beklentileri doğrultusunda bir örgütsel
tavır gerçekleştirilmezse, halkın duymaya, dinlemeye ilişkin etkin halkla
ilişkiler programlarının ne anlamı kalacaktır? Özgürlükçü demokratik bir
siyasal ortamda, kamu kuruluşlarının halkın beklenti, dilek ve yakınmalarına
sağır kalmayacakları da kuşkusuz olduğuna göre, halkla ilişkilerin bir iletişim
tekniği olan bu yönü de, örgütsel iyileştirmenin bir önemli hatta vazgeçilmez
amacı olarak düşünmek gerekmektedir. Halktan sağlanan bilgi akımı, halkta
boşu boşuna kuruluş hakkında olumsuz bir görüntü yaratılmış olduğunu da
gösterir. Burada gene yapılması gereken, halkla ilişkiler olayının boyutlarını
yönetsel çerçeve içerisinde görebilmek ve halktan elde edilecek bilgilerle yanlış
görüntüyü düzeltecek örgütsel çabayı yönetsel ve örgütsel tavır ve yaklaşım
içinde bütünleştirebilmektir.
Halkla ilişkiler olayı, bir yönetsel ve örgütsel olgudur. Yöneticiler
tarafından yönetimin geliştirilmesi, örgütsel verimlilik ve etkinliğin
gerçekleştirilmesi süreci ile birarada düşünülmeli, bu amacın çok etkili bir aracı,
öğesi olarak değerlendirilmelidir. Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak, kuruluşta
halkla ilişkiler birimine ve uzmanlarına gerekli roller verilmeli, örgütsel
konumları ona göre düzenlenmelidir. Kuşku yok ki, bu birimlerin görevleri de,
işlevlerini aynı yaklaşım içinde algılamalıdırlar.
Bir kamu kuruluşunda düzenli ve programlı biçimde yürütülen halkla
ilişkiler çalışmaları, iki önemli örgütsel amacın gerçekleştirilmesine önemli
katkılarda bulunabilmekte, daha doğrusu bir söyleyişle, bu amaçların
gerçekleşmesinin vazgeçilmez öğesi olmaktadır.
Bu örgütsel amaçları;
 Halkta kuruluş için destek ve güven sağlamaya yönelik olumlu
görüntü yaratılması,
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 Kuruluşun hizmet politikalarının halk beklentileri doğrultusunda
geliştirilmesi ve bu politikalara ait uygulamaların daha verimli ve etkili duruma
getirilmesi olarak özetleyebiliriz.
İş sahipleri ile kamu kuruluşlarının günlük, dolaysız, doğrudan diye
adlandırabileceğimiz türden iyi ilişkiler kurmaları aslında genel anlamda kamu
yönetiminin iyi hizmet vermesine ilişkin bir konudur ve yönetimin geliştirilmesi
çalışmalarının bir bölümünü oluşturur. Ancak konunun toplum üzerinde
kuruluşa ilişkin olumlu imaj yaratılması bakımından özel bir önemi var.
Genelde başarılı olan ve toplum yararına saptadığı hizmet politikalarını,
tutarlı ve etkili programlarla topluma götüren kuruluşlarda günlük, dolaysız
ilişkiler açısından ortaya çıkabilecek sorunların, başarının yaratacağı olumlu
izlenimleri silebileceğini ya da bu ilişkilerdeki basit gibi görünen
iyileştirmelerin, kamuoyunda kuruluş için var olan sevgi, beğeni ve güveni
destekleyici etkiler yapabildiğini biliyoruz.
Kamu görevlisinin halkala günlük, dolaysız ilişkilerini düzeltmeye
yönelik çabalarda tüm etkenleri göz önünde tutması gerekecektir. En başta
düşünülmesi gereken, halkla iyi ilişkiler kurmak yetenekleri bakımından özenle
seçilmeleridir.
Özenle seçilmiş görevlilerin, kuruluşları adına olumlu imaj yaratacak
davranış içinde ayrıca sürekli ve sistemli bir hizmet içi eğitim programı
uygulanmalıdır. Eğitim programlarında her şeyden önce kamu görevlisinin
demokratik bir toplumda halka karşı konumu üzerinde durulmalı, halka karşı
duyarlı, saygılı, sorumlu bir tutumun, demokratik değerlerin ve toplum kamu
yönetiminden beklentilerinin gereği olduğu vurgulanmalıdır.
Eğitim programlarında üzerinde durulması gereken bir başka konu,
siyasal özellikler başta olmak üzere, değişik sebeplerle kamu görevlilerinin iş
sahipleri arasında ayırım yapmalarının, halk üzerinde çok olumsuz etkiler
yaratmakta olduğudur. Böyle bir ayırım yapılmasının hukuk devleti ilkesine ve
sosyal adalete ters düştüğü benimsetilmelidir.
Eğitim programları aracılığı ile kamu görevlilerine, iş sahiplerini tanıma
yeteneği de kazandırılmalıdır. Kamu görevlisi iş ilişkisine girdiği bireyin o
andaki ruhsal durumunu değerlendirebilmesi ve davranışlarını ona göre
ayarlayabilmelidir. Kamu görevlisinden böyle bir tutum istemenin aşırı bir
beklenti olacağı düşünülebilir. Ama tam aksine, kamu görevlilerine, iş
sahiplerine karşı bu tür bir davranış içinde olacak bir eğitim verilmesi, halkla
ilişkiler anlayışının bu yönünün en önemli özelliğini oluşturmaktadır. Özel
kesimde “müşteri daima haklıdır” ilkesi, kar elde etme dürtüsü ile de olsa,
müşteriye saygı, duyarlılık ve sorumluluğun simgesi haline gelmiş bulunuyor.
Kamu yönetiminde, halka hizmet etmek için var olan, halkın vergileri ile
yaşamını sürdüren, kendi işi için bir iş sahibi, halktan bir kişi olan kamu
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görevlisinin iş sahibine bu düzeyde bir sorumluluk duygusu, duyarlılık ve
özenle davranmasını beklemek, demokratik ilkelerin, hukuk devleti düzeninin
geçerli olduğunu savunduğumuz bir toplumsal sistemde neden aşırı bir beklenti
olarak düşünelim?
4.1.3. Özel Sektörde Halkla İlişkiler Ve Halkla İlişkiler Eğitimi
Her özel şirketin amacı, daha çok mal ve hizmet sunarak satmak ve daha
çok kar sağlamaktır. Bunu sağlamak için materyalin düşürülmesi, sabit ve cari
harcamaların ayarlanması, verimliliği arttıracak tedbirler alınması, pazarlama ve
satış arttırıcı reklam çalışmaları yapılması gibi, çeşitli ekonomik çabalar
gösterilir. Amaca ulaşmak için müşterilerle karşılıklı ilişkilerde onların kuruluşu
sevmelerine yardımcı olmak gerekir.
Kuruluş; müşterileri ile ilişkilerde, müşteri kitlesinin büyüklüğüne göre
Halkla İlişkiler, Kişisel İlişkiler ve Reklam Çalışmaları yapar.
“Bir firma çok ekonomik ve rasyonel çalışabilir. Başarılı bir reklam ve
halkla ilişkiler kampanyası ile çok sayıda müşteri çekebilir. Dikkatli bir
pazarlama araştırması, en verimli yatırımların gerçekleştirilmesini, potansiyeli
en yüksek bölgelerde mağazalar açılmasını sağlayabilir. Ama o mağazadaki
satıcılar, memurlar ve şefler asık suratlı, yavaş ve müşteriye nasıl davranacağını
bilmeyen kimselerse, o firmayla iş yapmakta büyük yararı olmayan müşteriler
yavaş yavaş öteki firmalara kaymaya başlarlar.
Bir olay, firmanın yalnızca bir şubesinde görülürse önemli etki
yaratmayabilir, hatta merkez bunun belki farkına bile varmaz. Vitrin
personelinin seçimine ve yetiştirilmesine dikkat etmeyen bir firmada müşteri
çekebilmek için büyük harcamalarla yeni reklam kampanyaları açma
zorunluluğu doğmuş olabilir.” (Asna, 1988:150)
Şu halde kuruluşun vitrin personeli iyi seçilmeli, eğitilmeli, onların
müşterilerle tanışmalarına yardım edilmeli, sonra da çevrelerini geliştirip
müşterilerle samimi bağlar kurdukları ve bu iyi ilişkileri sürdürdükleri sürece
yerlerinden alınmamalıdırlar. İlişkilerde bozukluk görülür görülmez, müşteriyle
ilişki getirmeyen servislere ya da başka şubelere aktarılmalıdır. Bunun
zamanına karar verecek olan da dikkatli yöneticilerdir.
“….Artık günümüzde kabul etmek gerekir ki, P. R. Özellikle serbest
ekonomi rejimine geçme evresinde bulunan ya da bunu uygulayan ülkelerde,
özel sektör ile kamoyu arasındaki en önemli köprü niteliğindedir. Özel
sektörün, toplum içindeki konumu kendi lehine geliştirmek ve başarısını
sürdürmek için halkla ilişkilere kesinlikle ihtiyacı vardır. Halkla ilişkiler, özel
sektörün topluma dönük imajının ve toplumla uyumunun önemli bir
belirleyicisidir. “ (Büyükyılmaz, -a.g.e. –Pasiner, 1988:120)
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Özel sektörün bugüne kadar genelde halkla ilişkilere getirdiği başlıca
eleştiri ise, sektörün esas amacını karı arttırıcı faaliyet ve fonksiyonların teşkil
ettiği, halbuki P. R.’ In sadece bir masraf kapısı olduğudur. P. R. , bir fantezidir.
Oysa bu görüş doğru değildir. Çok sade bir anlatımla, halkla ilişkilere
inanan ve ona yönetiminde yer veren bir şirket, ürettiği mal ve hizmetleri daha
rahatlıkla, daha geniş bir çerçevede tanıtma ve satma imkanına sahip olacaktır.
Gereğinde milyarlık reklam harcamaları yapan bir şirketin aynı zamanda
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ de mevcuttur.
Nedeni ise;
- Fabrikanın kuruluş ve açılışında P. R.’ A geniş gereksinim vardır.
- Marka, model imajının çeşitli kesimlerde ( örneğin kamu kesiminde )
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi için reklam yeterli değildir.
- İşçi aileleri, hisse senedi sahipleri, tüketici kesimi, mahalli kuruluşlarla
ilişkiler vardır.
- Fabrikanın devletleri, jübileleri vardır.
- Anadolu çapında bayi örgütü ve ilişkileri mevcuttur. Bayilerin denetimi,
firma standartlarına uyumu söz konusudur.
- Basınla ilişkiler önemlidir.
- Kurumsal haber organı yayımlanması gerekmektedir.
- Spor faaliyetleri, ağırlama faaliyetleri mevcuttur.
Belli boyut ve onun üstünde büyüklükteki kuruluşlardan söz ettiğimiz
zaman, yönetim bilinçli ya da bilinçsiz olarak halkla ilişkiler sorunu ile daha sık
karşılaşır. En azından, halkla ilişkiler açısından kuruluşun etrafındaki çeşitli
halkaları oluşturan ilişki kesimlerinin, yönetimden beklentileri ortaya çıkar ve
bu beklentiler görmezlikten gelinemez.
4.1.3.1. Halkla İlişkilerde Doğruluğun Önemi
Bugün bir çok olay, ‘ halkla ilişkiler ‘ in temel yönetim
fonksiyonlarından biri haline geldiğini gösteriyor. Bu alanda yapılacak bir hata,
şirketleri ciddi güçlüklerle karşı karışıya bırakabiliyor ya da tam tersine, ‘ halkla
ilişkiler ‘ , bazen şirket kurtarıyor. Türkiye’ de de , özellikle hisseleri borsada
işlem gören şirketlerin faaliyetlerinin kamoyunun ilgisini giderek daha fazla
çekmeye başladığı son yıllarda, ‘ halkla ilişkilerin ‘ şirketlerin gelecekleri
bakımından önem kazandığı görülüyor. Ama ünlü Perrier Suları’ nın dünya
çapında yaşadığı bunalım, bu konuda ders kitaplarına geçecek bir önem olarak
inceleniyor.
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…. Kuzey Carolina Mecklenburg’ da kurulu çevre korumayla ilgili
incelemeler yapılan laboratuarda, yıllardan beri en saf ve doğal su olarak,
Perrier Suları kullanılıyor. Sonuçlarından o güne kadar hiç şikayet yok. Ancak,
1991’ in ilk aylarında, laborantlar, ipektrometrede yapılan deneyleri bozan
yabancı maddeler bulunduğunu farkediyorlar. Bunların deney araçlarından
kaynaklandığı düşünülüyor ve hepsi kontrol ediliyor. Araçlar temiz çıkıyor ama,
Perrier Sularında benzen ve diğer bazı kanserojen maddeler bulunduğu
anlaşılıyor.
Ama bir türlü şirket bunu kabullenmek istemiyor ve konu hafife alınıyor.
Bunla da yetinilmiyor, şirketin Uluslararası Bölüm Başkanı Frederik Zimmer,
basına ‘ maden sularında benzen gibi maddelerin bulunması normaldir.,
yaratılan kamoyu ile şirketiminiz adı daha çok tanınacaktır. ‘ diye açıklamada
bulunuyordu. Konunun hafife alındığını en iyi tüketici anlıyor ve Perrier Suyu
içmekten vazgeçiyordu. Bunun üzerine, şişleme yarı yarıya düşürülmek zorunda
kalındı.
Sonunda soruna ‘ daha önce damdan düşmüş ‘ biri, çözüm buldu. Source
Perrier’ in İngiltere kolunun Yönetim Kurulu Başkanı Marshall Foster, 1986’ da
Tylenol adlı ağrı kesicinin ölümlere neden olmasının yarattığı panik ortamında
uluşturduğu dört kişilik bir ekiple olayın üzerine gitmiş ve paniği yatıştırmıştı.
Yine Foster, dizginleri ele aldı, Perrier’ in halkla ilişkiler, pazarlama ve reklam
sorumlularından oluşan dört kişilik bir ekiple işe sarıldı. Önce sorunun
kaynağını açıklama yapmak için değil, öğrenmek için titizlikle incelediler.
Sonra görüşmelere başladılar.
Ekip, basın toplantıları yapmıyor, gazetecilerle, tüketici örgütleriyle ve
konunun diğer ilgilileri ile tek tek görüşmeler yürütüyordu. Bütün görüşülen
kişiler ikna olmadan ilan kampanyasına başlamadılar. Sonra da tam sayfa
ilanlarla giriştiler. Olumsuz hava kısa sürede dağıldı. Perrier’ in grup karı, bu
olay ve onu izleyen hatalar nadeniyle, % 21 azaldı. Yönetim Kurulu Başkanı
Gustave Leven, yerini Jacques Vincent’ a bırakmak zorunda kaldı. Vincent, ilk
günden ‘ titizlikle inceleyip, gerçekleri saklamamak ‘ anlayışını benimsediğini
açıkladı.
Az kalsın şirketin batmasına yol açacak olan maliyetle Perrier, halkla
ilişkilerin önemini ve bu konudaki yanlış tavrın ne olduğunu öğrenmiş oldu.
Titiz incelemeye dayanmayan, gerçekleri dile getirmeyen ve birbiriyle çelişen
basın açıklamaları ….
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4.1.3.2. Özel Sektörde Uygulanan Halkla İlişkiler Eğitimi’ne
Yönelik Programa Örnek
“ Hizmet Sunuş Teknikleri
Amaç

: …. ürünlerini daha başarılı pazarlamak

Hedef Grup
Ve Katılım
: Görevli pozisyonunda çalışan ve mesleki kariyer
programına tabi olan personel söz konusu eğitime zorunlu olarak katılır.
Süre

: 5 iş günü

Program

: * Yüz yüze iletişimi yeniden keşfetmek
* Temel kişilik teorilerine bir bakış
* Hangi tip müşteri nasıl ikna edilmeli ?
* Ürünlerimizi pazarlarken nelere dikkat etmeliyiz ?
* Bu benim satış profilim
* Ürünlerimizin pazarlanmasında yeni yaklaşımlar. “

(Pamukbank, 1991)
Kurum ve kuruluşların organizasyon şemaları toplumsal değişime paralel
olarak farklılıklar göstermektedir. Sadece üretimin denetlendiği ve kuruluşlar
için üretim denetiminin yeterli olduğu dönemlerden bu yana, özellikle
küreselleşmenin ve yeni iletişim teknolojilerinin önemini arttırmasıyla birlikte,
bilgiye ulaşımın kolaylaşması ve ulaşılan bilgiden etkilenme oranının artması
gibi unsurlardan dolayı kurum ve kuruluşlarda gelişmelere paralel olarak
değiştirmektedir.
Kamu kuruluşlarından ziyade özellikle şirketlerin değişimindeki temek
unsur, farklı uzmanlık alanlarının şirketlere dahil olması ve spesifik konularda
profesyonelleşmiş çalışanların sayısındaki artıştır. Kurum içerisinde pek çok
farklı görev üstlenen çalışanlar yerlerini tek bir konuda yeterliliğe sahip kişilere
bırakmaktadırlar. Bu durum, iletilişim çalışmaları içinde geçerlidir. İletişim
konusunda yetkin kişiler, kurumun iç ve dış faaliyetlerini sürdürmekte ve
kuruluşun iletişim çağına uyun sağlamasına ön ayak sağlamaktadırlar.
Halkla ilişkiler birimleri kurumun içinde, bütünün bir parçası olabileceği
gibi dışarıdan da halkla ilişkiler ajansları yoluyla iletişim desteği
alınabilmelidir. Halkla ilişkiler birimleri kurum içinde ya da dışında olması
itibariyle farklı yapılara sahip olabilmektedir. Bu bölümde halkla ilişkiler
birimlerinde kurum içinde ya da dışında nasıl örgütlendiği ve bu
örgütlenmelerin kuruluşu nasıl etkilediği üzerinde durularak halkla ilişkiler
uzmanlarının nitelikleri ve sorumlulukları ele alınmaktadır.
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SAĞLIK TESİSLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ANALİZİNDE
ENERJİ YOĞUNLUĞUNUN KULLANILMASI, YENİ YAKLAŞIMLAR
VE YAPILAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Umut SOMYÜREK
ÖZET
Bu güne kadar sağlık tesislerinin enerji tüketimleri analiz edilirken
kullanılan parametreler; tüketim miktarı, tüketim tutarı ve metrekare başına
tüketim olup, bu parametrelerden sadece biri dikkate alınarak analizler
yapılmaktadır. Sağlık tesislerimizde yaptığımız incelemelerde bu parametrelerin
yanı sıra, hekim sayısının, hekim performansının ve sağlık tesisinin çalışma
yoğunluğunu gösteren gelir miktarının da enerji tüketimine doğrudan etki
eden parametreler oldukları ve tüm bu parametrelerin birbirlerine bağımlı
değişkenler olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda sağlık
tesislerinin enerji tüketimini analiz ederken kullanılması gereken üç temel
parametrenin; enerji yoğunluğu (3000₺ gelir için harcanan enerji miktarı),
metrekare başına enerji tüketimi ve hekim başına gelir olduğu ve birlikte
değerlendirilmeleri gerektiği tespit edilmiştir.
Yaptığımız analizlerde tüm sağlık tesislerimiz için bu veriler
hesaplanmıştır. Bağımlı değişkenlere göre sağlık tesisinin enerji skoru
belirlenmiştir. Enerji verimliliği yatırımı yapılacak yerin tespitinde tek bir
parametreye bağlı kalmanın hatalı olduğu görülmüştür. Ülkelerin enerji
yoğunluğu grafiği baz alınarak sağlık tesislerinin enerji yoğunluğu grafiği
oluşturulmuş ve refah düzeyleri yorumlanmıştır. Yeni yaklaşımlarla
bakıldığında tüketim artışının, performans ve kapasite artışından daha yavaş
olduğu ve önemli tasarruflar yapıldığı görülmüştür. 2013 yılından günümüze
kadar sağlık tesislerimizde enerji verimliliği ve tasarrufu kapsamında yapılan
uygulamaların tasarrufa etkisi hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: sağlık tesisleri, enerji tüketimi, enerji, hekim
geliri, enerji ölçümü
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AN EVALUATION OF ENERGY EFFICIENCY THROUGH AN
ANALYSIS OF THE APPLICATION OF NEW METHODS OF
ENERGY CONSUMPTION IN HEALTH FACILITIES
ABSTRACT
The parameters used when analyzing the energy consumption of health
facilities to this day are; The consumption amount, the consumption payment
and the consumption per square meter, and only one of these parameters is
analyzed. The results of our studies in our health facilities show that the
number of physicians, physician's performance and the amount of income
showing the work intensity of the healthcare facility are parameters directly
affecting energy consumption and all these parameters are dependent variables
as well as these parameters. The three basic parameters that should be used
when analyzing energy consumption of health facilities in line with this
information are; Energy intensity (the amount of energy expended to 3000 ₺
income), energy consumption per square meter, and income per physician.
In our analyzes we have calculated these data for all our health facilities.
The energy score of the health facility was determined according to dependent
variables. It has been found that it is wrong to depend on a single parameter in
determining where to invest energy efficiency. Based on the energy intensity
graph of the countries, a graph of the energy intensity of the health facilities
was created and the welfare levels were interpreted. New approaches have
shown that consumption growth is slower than performance and capacity
growth and significant savings are made. From 2013 to today, the impact of
energy efficiency and savings applications on our health facilities has been
calculated.
Keywords: energy consumption, energy measurements, health facilities,
physician incomes
GİRİŞ
Sağlık tesisleri, Enerji Bakanlığı referans göstergelerinde binalar
kategorisinde alışveriş merkezlerinden sonra en çok enerji tüketen (600 kwh/m2yıl)[1] binalardır.
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Ayrıca sağlık tesisleri bütçe yapan ve gelir – gider dengesini korumaya
çalışan birer iktisadi işletme durumundadır. Bu durum; gelir – üretilen hizmet –
enerji tüketimi arasındaki ilişkinin göstergesi olan enerji yoğunluğunu da
analizlere dahil etmemiz gerektiğini göstermiştir.
Enerji yoğunluğu; bir birim ürün veya hizmet üretebilmek için tüketilen
enerji miktarını gösterir. Ülkelerin ve sanayi tesislerinin enerji performansını ve
refah düzeyini belirtir ve her 1000$ gelir için tüketilen enerji miktarını gösteren
önemli bir parametredir.[2]
Şekil 1: Ülkelerin Enerji Yoğunluğu [3]
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Bu bilgiler doğrultusunda sağlık tesislerinin enerji tüketimini analiz
ederken kullanılması gereken üç temel parametrenin; enerji yoğunluğu,
metrekare başına enerji tüketimi ve hekim başına gelir olduğu ve birlikte
değerlendirilmeleri gerektiği düşünülmektedir.
Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 11 sağlık tesisinden
oluşmaktadır. Tüm sağlık tesislerimiz için bu veriler hesaplanarak analiz
edilmiştir.
2013 yılından bugüne kadar sağlık tesislerimizde enerji verimliliği ve
tasarrufu kapsamında çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların tasarrufa etkisi
hesaplanmıştır.
Sürdürülebilirlik açısından yaptığımız her uygulamayı ayrı bir proje
olarak değil 2013 yılında başlatılan projemizin devamı olarak görmekteyiz.
Kurumumuz, enerji verimliliği çalışmalarını bir bütün olarak değerlendirmekte
ve sürekliliğinin sağlanması gerektiğini düşünmektedir. Bu nedenle enerji
verimliliği kontrol ve takip süreci aksatılmadan uygulanmaktadır.
Yöntem
Çalışmada 11 sağlık tesisimiz için 2014-2015-2016 ilk 6 ayına ait elektrik
tüketimleri, kapalı alan büyüklüğü, hekim sayıları ve tahakkuk eden gelir
verileri incelenmiştir.[4][5][6]
Bu verilerden yola çıkarak m2 başına elektik tüketimi, her 3000₺ gelir
için elektrik tüketimi (enerji yoğunluğu) ve hekim başına gelir miktarı
hesaplanmıştır.
Hesaplanan verilere göre her sağlık tesisinin 11 sağlık tesisi arasında
sıralamaları yapılmış ve bu sıralamalar puan kabul edilmiştir. Hesaplanan
puanlar toplanarak enerji skoru bulunmuştur. Hesaplanan puanlar ve skora göre
örnek yorumlar yapılmıştır.
Ayrıca 2013 yılından beri yapılan enerji verimliliği çalışmaları
incelenerek bu güne kadar yapılan yatırım miktarı hesaplanmış, m2 başına enerji
tüketimi ve enerji yoğunluğundaki değişime göre yapılan enerji tasarrufu
hesaplanmıştır.
2.1 Tanımlar
2.1.1 Sağlık Tesisi: Birliğimize bağlı 10 devlet hastanesi ve 1 ağız diş
sağlığı hastanesi bulunmaktadır.
2.1.2 Hekim Sayısı: Çalışmada her hastanede aktif çalışan uzman,
pratisyen ve diş hekimi sayılarının toplamı baz alınmıştır.
2.1.3 Tahakkuk Geliri: Hastanelerin hekim imzası ile verdikleri sağlık
hizmeti karşılığında doğrudan ve SGK yolu ile elde ettikleri gelirdir.
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2.1.4 Hekim Başına Gelir: Tahakkuk gelirinin hekim sayısına bölünmesi
ile bulunur. Hekim başına gelirin yüksek olması; hasta yoğunluğunun, hekim
performansının ve hizmet çeşitliliğinin yüksek olduğu anlamına gelir ve enerji
tüketimini doğrudan etkiler.
2.1.5 Enerji Yoğunluğu: Tahakkuk gelirinde her 3000₺ gelir için
harcanan enerji miktarıdır. Hastanenin 3000₺ gelir elde edebilmek için
harcadığı enerji miktarını gösterir. Tüketilen enerjinin ne kadar sağlık hizmetine
dönüştüğünün bir göstergesidir. Ülkeler için hesaplanan her 1000$ ürün veya
hizmeti üretmek için harcanan enerji miktarı tanımı baz alınmıştır.[3]
2.1.6 Enerji Skoru: Bir sağlık tesisinin enerji yoğunluğu, m2 başına
tüketim ve hekim başına gelir parametrelerindeki sıralamaları puan kabul edilir
ve bu üç puan toplanarak enerji skoru bulunur. En düşük puan en iyi
performansı işaret eder.
2.2 Parametrelerin Analizi
Tablo 2: Parametre Kaynak Verileri

DDH

SDH

ADSH

ADH

BGHH

TDH

ÇİVDH

KDH

2014-2015-2016 6 Aylık Elektrik Tüketimleri Gelir - Hekim Analizi
2014
2015
2016
Tüketim
Tüketim
Tüketim
Gelir
Gelir
70.947.947 ₺
70.714.289 ₺
3.497.186 KW
3.339.765 KW
3.436.974 KW
Hekim
Hekim
286
281
Gelir
Gelir
22.620.985 ₺
22.355.301 ₺
1.399.940 KW
1.560.284 KW
1.625.544 KW
Hekim
Hekim
105
115
Gelir
Gelir
8.619.507 ₺
8.878.133 ₺
354.162 KW
358.439 KW
500.915 KW
Hekim
Hekim
62
76
Gelir
Gelir
5.159.683 ₺
5.771.506 ₺
597.059 KW
620.389 KW
700.262 KW
Hekim
Hekim
34
28
Gelir
Gelir
4.556.570 ₺
4.124.526 ₺
223.471 KW
250.614 KW
255.888 KW
Hekim
Hekim
24
19
Gelir
Gelir
4.391.756 ₺
4.271.677 ₺
223.424 KW
233.959 KW
242.474 KW
Hekim
Hekim
32
31
Gelir
Gelir
4.765.854 ₺
5.237.847 ₺
192.110 KW
221.200 KW
232.457 KW
Hekim
Hekim
22
22
Gelir
Gelir
1.500.712 ₺
1.491.739 ₺
68.833 KW
80.723 KW
83.577 KW
Hekim
Hekim
11
9
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Gelir
73.777.972 ₺
Hekim
278
Gelir
23.232.346 ₺
Hekim
118
Gelir
12.527.967 ₺
Hekim
87
Gelir
6.853.292 ₺
Hekim
32
Gelir
4.660.459 ₺
Hekim
18
Gelir
3.672.800 ₺
Hekim
23
Gelir
5.509.230 ₺
Hekim
21
Gelir
1.409.919 ₺
Hekim
9
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HDH

ÇAL

ÇAM

KHB
TOPL

Gelir
1.036.482 ₺
68.570 KW
Hekim
13
Gelir
905.371 ₺
58.361 KW
Hekim
11
Gelir
910.011 ₺
46.047 KW
Hekim
8
Gelir
125.414.876 ₺
6.729.163 KW
Hekim
608

Gelir
1.092.408 ₺
80.881 KW
Hekim
10
Gelir
963.789 ₺
52.094 KW
Hekim
7
Gelir
795.693 ₺
46.043 KW
Hekim
9
Gelir
125.696.905 ₺
6.844.391 KW
Hekim
607

Gelir
1.284.479 ₺
78.640 KW
Hekim
9
Gelir
1.033.618 ₺
61.702 KW
Hekim
4
Gelir
987.989 ₺
49.333 KW
Hekim
6
Gelir
134.950.071 ₺
7.267.766 KW
Hekim
605

Analizde kullanılacak parametrelerin hesaplanabilmesi için gerekli veriler
Sağlık Bakanlığı veri tabanlarından alınmıştır.[4][5][6] Bu veriler hastaneler
tarafından sisteme girilmekte olup düzenli olarak kontrol edilmekte ve doğru
veri girişi sağlanmaktadır.
Denizli Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı 11 sağlık tesisi 605 hekim ile
toplam 134.294 m2 kapalı alanda hizmet vermekte olup 6 aylık tahakkuk geliri
134.950.071 ₺, 6 aylık elektrik tüketimi 7.267.766 kwh tir.
Tablo 3: Parametrelerin Hesaplanması

DDH

SDH

ADSH

ADH

BGHH

TDH

ÇİVDH

KAPALI ALAN M2 / M2 BAŞINA TÜKETİM / ENERJİ YOĞUNLUĞU(HER 3000TL GELİR
İÇİN TÜKETİM) / HEKİM BAŞINA GELİR
2014
2015
2016
42.230 M2
43.268 M2
43.268 M2
83 kWH/m2
77 kWH/m2
79 kWH/m2
148 KW
142 KW
140 KW
248.070 ₺
251.652 ₺
265.388 ₺
27.226 M2
27.226 M2
27.226 M2
51 kWH/m2
57 kWH/m2
60 kWH/m2
186 KW
209 KW
210 KW
215.438 ₺
194.394 ₺
196.884 ₺
4.725 M2
4.725 M2
13.225 M2
75 kWH/m2
76 kWH/m2
38 kWH/m2
123 KW
121 KW
120 KW
139.024 ₺
116.818 ₺
144.000 ₺
15.344 M2
18.075 M2
18.075 M2
39 kWH/m2
34 kWH/m2
39 kWH/m2
347 KW
322 KW
307 KW
151.755 ₺
206.125 ₺
214.165 ₺
8.079 M2
8.079 M2
8.079 M2
28 kWH/m2
31 kWH/m2
32 kWH/m2
147 KW
182 KW
165 KW
189.857 ₺
217.080 ₺
258.914 ₺
4.870 M2
5.680 M2
5.680 M2
46 kWH/m2
41 kWH/m2
43 kWH/m2
153 KW
164 KW
198 KW
137.242 ₺
137.796 ₺
159.687 ₺
6.509 M2
6.509 M2
6.509 M2
30 kWH/m2
34 kWH/m2
36 kWH/m2
121 KW
127 KW
127 KW
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KDH

HDH

ÇAL

ÇAM

KHB TOPL

216.630 ₺
3.900 M2
18 kWH/m2
138 KW
136.428 ₺
2.722 M2
25 kWH/m2
198 KW
79.729 ₺
3.450 M2
17 kWH/m2
193 KW
82.306 ₺
1.660 M2
28 kWH/m2
152 KW
113.751 ₺
120.715 M2
56 kWH/m2
161 KW
206.274 ₺

238.084 ₺
3.900 M2
21 kWH/m2
162 KW
165.749 ₺
3.222 M2
25 kWH/m2
222 KW
109.241 ₺
3.450 M2
15 kWH/m2
162 KW
137.684 ₺
1.660 M2
28 kWH/m2
174 KW
88.410 ₺
125.794 M2
54 kWH/m2
163 KW
207.079 ₺

262.344 ₺
3.900 M2
21 kWH/m2
178 KW
156.658 ₺
3.222 M2
24 kWH/m2
184 KW
142.720 ₺
3.450 M2
18 kWH/m2
179 KW
258.405 ₺
1.660 M2
30 kWH/m2
150 KW
164.665 ₺
134.294 M2
54 kWH/m2
162 KW
223.058 ₺

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği 6 aylık verilere göre yapılan
hesaplamada 2014 yılına göre 2016 yılında;
Kapalı alan 120.715m2 den 134.294m2 ye yükselerek %11,25 lik artış
göstermiştir. M2 başına elektrik tüketimi 56 kwh/m2 den 54 kwh/m2ye düşerek
%3,57 azalmıştır. Enerji yoğunluğu 161kwh den 162 kwh e yükselerek %0,62
artmıştır. Hekim başına gelir 206.274₺ den 223.058₺ ye yükselerek %8,14
artmıştır.
Bu hesaplama sonucunda hizmet alanının %11,25, hasta yoğunluğunun
ve performansın %8,14 büyümesine rağmen, elektrik tüketiminin m2 bazında
%3,57 düşmesi, enerji yoğunluğu bazında ise %0,62 artması tasarruf
yapıldığının en önemli göstergesidir.
Tablo 4: Puanlama Ve Enerji Skoru

DDH

SDH

ADSH

ADH

BGHH

PUANLAMA SIRALAMALARI (M2 BAŞINA
TÜKETİM / HER 3000TL GELİR İÇİN TÜKETİM
/ HEKİM BAŞINA GELİR)
2014
2015
2016
11.
11.
11.
5.
3.
3.
1.
1.
1.
9.
9.
10.
8.
9.
10.
3.
5.
6.
10.
10.
7.
2.
1.
1.
6.
9.
10.
7.
7.
8.
11.
11.
11.
5.
4.
5.
4.
5.
5.
4.
8.
5.
4.
3.
3.
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ENERJİ SKORU
Düşük En İyi)

(En

2014

2015

2016

17

15

15

20

23

26

18

20

18

23

22

24

12

16

13
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TDH

ÇİVDH

KDH

HDH

ÇAL

ÇAM

8.
7.
7.
6.
1.
2.
2.
3.
8.
3.
10.
11.
1.
9.
10.
5.
6.
9.

8.
6.
7.
6.
2.
2.
2.
5.
6.
3.
10.
10.
1.
4.
8.
4.
7.
11.

9.
9.
8.
6.
2.
2.
2.
6.
9.
3.
8.
11.
1.
7.
4.
4.
4.
7.

22

21

26

9

10

10

13

13

17

24

23

22

20

13

12

20

22

15

Tablo 3’te hesaplanan verilere göre Tablo 4’te 11 hastanemizin her bir
parametreye göre en iyi değer 1. sıra, en kötü değer 11. sıra olacak şekilde
sıralamaları belirlenmiştir. Bu sıralama dereceleri puan kabul edilerek toplanmış
ve enerji skoru bulunmuştur.
Bu skorlara göre 2016 yılı en verimli ilk üç hastane sırasıyla Çivril
(ÇİVDH), Çal ve Buldan (BGHH)’dır.
2014 yılına göre kendini en çok iyileştiren hastane, skorunu 20’den 12’ye
düşüren Çal Devlet Hastanesidir.
2014 yılına göre enerji verimliliğini en çok kötüleştiren hastane, skorunu
20’den 26’ya çıkaran Servergazi Devlet Hastanesidir.(SDH)
Verimlilik ve hizmet yatırımı yapılması gereken en kötü skor olan 26’ya
sahip hastanelerimiz Servergazi (SDH) ve Tavas Devlet Hastanesidir.(TDH)
Örnek 1: 2016 yılında en büyük ve en yoğun hizmet veren hastanemiz
olan Denizli Devlet Hastanesi (DDH) verdiği hizmete göre kısıtlı bir alanda
çalıştığından m2 başına tüketimde 79 kwh/m2 ile 11 hastane içinde 11. olmuştur.
Hizmet yoğunluğunun ve çeşitliliğinin fazla olması, hekim
performansının yüksek olması geliri en yüksek değere çıkarmış ve 265.388₺ ile
1. sırayı almıştır.
Enerji tüketimi yüksek olan Denizli
yoğunluğunda ise 140 kwh ile 3. sıradadır.

Devlet

Hastanesi

enerji

Bu sıralamalar 11+1+3=15 şeklinde toplanarak hastanenin enerji skoru
bulunmuştur.
Bu hastanenin enerji tüketimleri incelenirken eskiden olduğu gibi sadece
bir parametre esas alınırsa değerlendirme hatalı olacak ve yanlış kararlar
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verilecektir. Sadece M2 başına tüketime göre değeri kötü olan bu hastanenin
enerji verimliliği yatırımına öncelikli olduğu düşünülecektir. Ancak diğer
parametrelerde göz önüne alındığında aslında bu hastanenin harcadığı enerjiyi
fazlasıyla hizmete ve gelire dönüştürdüğü görülmektedir. Enerji yoğunluğunun
düşük olması da bunun en temel göstergesidir.
Örnek 2: İkinci büyük hastanemiz Servergazi Devlet Hastanesi (SDH)
2016 yılında m2 başına tüketimde 60 kwh/m2 ile 10., enerji yoğunluğunda
210kw ile 10. ve gelirde 196.884₺ ile 6. Olmuştur. Enerji skoru
10+10+6=26’dır.
DDH ve SDH birbirleriyle sadece m2 başına tüketime göre
karşılaştırılsaydı, DDH 79 kwh/m2 ile SDH’tan %31,6 daha fazla elektrik
tükettiğinden tasarruf önceliği DDH’a verilecekti.
Ancak enerji yoğunluğu ve elde edilen gelirde değerlendirildiğinde,
DDH’ın SDH’tan daha iyi bir skora ve performansa sahip olduğu, elektriğin
daha etkin ve verimli kullanıldığı, öncelikli yatırımın SDH’a yapılması
gerektiği görülmektedir.
Şekil 2: Hastanelerin Enerji Yoğunluğu

Şekil 1’deki ülkelerin enerji yoğunluğu yerine hastanenin enerji
yoğunluğu, kişi başına düşen gelir yerine de hekim başına gelir konulduğunda
şekil 2 deki hastanelerin enerji yoğunluğu grafiği 3 yıllık olarak çıkmaktadır.
Bu grafiğe göre de belirlenen ideal bölge içindeki hastanelerin
verimlilikleri yüksektir. Hastanelerin hedefi de ideal bölgeye doğru ilerlemektir.

207

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

1.3.

Enerji Verimliliği Yatırımlarının Analizi

2013 yılından bugüne kadar sağlık tesislerimizde enerji verimliliği ve
tasarrufu kapsamında;




İnceleme ziyaretleri, yerinde tespit ve eğitimler,
Enerji etütleri ve tüketimlerin düzenli takibi,
Kazan dönüşümleri, kazan verimi yükseltmeleri, termostatik vana
dönüşümleri, tesisat yalıtımları,
 Frekans konvertörü uygulamaları,
 Fotoselli batarya ve tasarruf aparatı dönüşümleri,
 Led dönüşümleri,
 Serbest piyasadan elektrik alım ihaleleri, kiracıların ve firmaların tüketim
faturalandırmaları çalışmaları yapılmıştır.
 Güneş enerjisi ile elektrik üretimi projemiz ise ihale aşamasındadır.
Yapılan bu çalışmalar için 2013 yılından günümüze yapılan toplam
yatırım tutarı 487.000₺’dir.
Tablo 5: Denizli KHB Enerji Tüketimleri
Elektrik Tüketimi
2012
2013
2014
2015

14.287.000 KWh
13.769.782 KWh
14.594.607 KWh
15.554.703 KWh

Yakıt Tüketimi

Toplam Enerji Tüketimi

17.180.000 KWh
10.283.758 KWh
8.852.356 KWh
13.543.186 KWh

31.467.000 KWh
24.053.541 KWh
23.446.963 KWh
29.097.889 KWh

Birliğimize bağlı sağlık tesislerinin toplam enerji tüketimleri Tablo 5’te
verilmiştir. Yakıt tüketimlerinin tamamı kalorifik değerlerine göre kwh birimine
çevrilerek elektrik tüketimi ile toplanmış ve toplam enerji tüketimi
hesaplanmıştır.
Tablo 6: Denizli KHB M2 Başına Enerji Tüketimi ve Birim Enerji Maliyeti
Toplam Kapalı
Alan (m2)
2012
93.200
2013
2014
2015

97.600
118.500
131.300

M2 Başına Enerji
Toplam Enerji
Tüketimi
Gideri
337,63 KWh
6.290.000₺

1 KWh Enerjinin
Maliyeti
0,1999₺

5.530.000₺
5.805.000₺
6.900.000₺

0,2299₺
0,2476₺
0,2371₺

246,43 KWh
197,88 KWh
221,61 KWh

Birim enerji maliyeti, toplam enerji giderinin toplam enerji tüketimine
bölünmesi ile hesaplanmıştır.
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Tablo 7: Denizli KHB Enerji Yoğunluğu

2012

209.000.000₺

31.467.000 KWh

Enerji Yoğunluğu (Her
3000₺ için)
451,68 KWh

2013
2014
2015

227.200.000₺
250.800.000₺
252.400.000₺

24.053.541 KWh
23.446.963 KWh
29.097.889 KWh

317,61 KWh
280,47 KWh
345,85 KWh

Tahakkuk Geliri

Toplam Enerji Tüketimi

Birliğimizde elde edilen her 3000₺ lik tahakkuk geliri için tüketilen enerji
miktarı enerji yoğunluğu olarak alınmıştır.
Tablo 8: Enerji Yoğunluğu ve M2Başına Yapılan Tasarruf Oranları

2012

451,68 KWh

---

M2 Başına
Enerji
Tüketimi
337,63 KWh

2013
2014

317,61 KWh
280,47 KWh

%29,7
%11,7

246,43 KWh
197,88 KWh

%27
%19,7

2015

345,85 KWh

%-23,3

221,61 KWh

%-12

Enerji Yoğunluğu
(Her 3000₺ için)

2012-2015 Birim
Tasarruf Oranı
2012-2015
Birim Tasarruf Miktarı

Enerji
Yoğunluğu
Tasarruf Oranı

M2 Başına
Enerji Tüketimi
Tasarruf Oranı
---

%23,43

%34,36

105,83 KWh/3000₺

116,02 KWh/m2

Her yılın bir önceki yıla göre tasarruf miktarı, enerji yoğunluğu ve m2
başına tüketim parametrelerine göre ayrı ayrı hesaplanmıştır. 2012 yılı referans
noktası alınarak 2015 yılı sonu itibariyle birim enerji yoğunluğu ve birim m2
başına tüketim parametreleri tasarruf oranı ve miktarı 3 yıllık dönem için
hesaplanmıştır.
2012 yılından 2015 yılı sonuna kadar 3 yıllık dönemde bakıldığında her
3000₺ geliri elde etmek için harcanan enerjiden ortalama 105,83 kwh tasarruf
sağlanmıştır.
Aynı dönem için her 1 m2 alan için harcanan enerjiden ortalama 116,02
kwh tasarruf sağlanmıştır.
Tablo 9: 3 Yıllık Ortalama Veriler
2013

Birim Enerji Maliyeti
0,2299₺

Kapalı Alan
97.600m2

Tahakkuk Geliri
227.200.000₺

2014
2015

0,2476₺
0,2371₺

118.500 m2
131.300 m2

250.800.000₺
252.400.000₺

ORT.

0,2382₺

115.800 m2

243.466.666₺

209

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

2013-2014-2015 yılları için Tablo 6 ve 7’de hesapladığımız birim enerji
maliyetleri, kapalı alan büyüklüğü ve gelirlerin ortalamaları Tablo 9’da
hesaplanmıştır.
Tablo 10: Tasarruf Tutarının Hesaplanması
Enerji Yoğunluğu Parametresine Göre
Tasarruf Tutarı

M2 Parametresine Göre Tasarruf Tutarı
Ortalama Enerji Birim
0,2382₺
Fiyatı (A)
Ortalama M2 (B)
115.800 m2
Birim Tasarruf Miktarı
116,02 KWh/m2
(C)
13.435.116
Tasarruf Miktarı (B*C)
KWh
Tasarruf
Tutarı
3.200.245₺
(A*B*C)

0,2382₺
Ortalama Gelir (D)
Birim Tasarruf Miktarı
(E)
Tasarruf
Miktarı
(D*E/3000)
Tasarruf
Tutarı
(A*D*E/3000)

Ortalama Tasarruf
Miktarı
Ortalama Tasarruf
Tutarı

243.466.666₺
105,83
KWh/3000₺
8.588.692 KWh
2.045.826₺

11.011.904 KWh
2.623.035₺

2012-2015 yılları arası 3 yıllık dönem göz önüne alındığında m2 başına
enerji tüketimi parametresine göre tasarruf miktarımızın 13.435.116 KWh,
enerji yoğunluğu parametresine göre ise 8.588.692 KWh bulunmuştur. Her iki
parametrenin ağırlığı eşit olarak alınmış ve ortalaması alınmış ve 11.011.904
KWh tasarruf edildiği hesaplanmıştır.
3 yıllık dönemde elde edilen tasarruf tutarı ise 2.623.035₺’dir.
Bunun dışında yapılan serbest tüketici elektrik alımı ihalelerinde tüm
vergi ve fonlar dahil fatura tutarı üzerinden ortalama %15 fiyat avantajı
sağlanmıştır. 3 yılda toplam 44 milyon KWh elektrik tüketilmiştir. EPDK
tarifeleri tüm vergi ve fonlar dahil ortalama 0,36₺/kwh düzeyindedir. %15 fiyat
avantajı dikkate alındığında, elektrik faturalarında 3 yılda yaklaşık 2.376.000 ₺
indirim sağlanmıştır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinin 2015 yılı
enerji gideri 700 milyon ₺ düzeyindedir.[7][10] Her yıl %6 artacağı
öngörülmektedir.[8] 2014-2018 Stratejik Planında enerji yöneticisi ve enerji
etüdü sayılarının arttırılması hedeflenmiştir.[9] Denizli Kamu Hastaneleri
Birliği olarak 2015 yılında yaklaşık 7 milyon ₺ enerji giderimiz bulunmaktadır.

210

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

Denizli’nin, Türkiye’nin %1’i kadar enerji gideri olduğu
düşünüldüğünde, Türkiye’deki hastanelerin enerji tasarruf potansiyelinin de 250
Milyon ₺ olduğu düşünülebilir.
SONUÇ
Yapmış olduğumuz yeni analiz yaklaşımında sağlık tesislerinin sadece bir
parametreye göre değerlendirildiklerinde sağlıklı kararlar verilemeyeceği açıkça
görülmüştür. Enerji yoğunluğu parametresinin değerlendirilmeye katılması ve
hastane performansını yansıtan hekim başına gelirin dikkate alınmasıyla, sağlık
tesislerinin enerji verimliliği sıralamaları tamamen değişmiştir. Bir parametrede
iyi olan bir sağlık tesisinin başka bir parametrede kötü olmasının arasındaki
bağlantılar ve nedenleri daha iyi anlaşılmaktadır. Eşit ağırlıklı 3 parametre için
hesaplanan enerji skoru, yatırım kararlarının değişmesine etki etmektedir. Enerji
verimliliği yatırımı yapılacak tesisin tespitinde tek bir parametreye bağlı
kalmanın hatalı olduğu görülmüştür. Ülkelerin enerji yoğunluğu grafiği referans
alınarak sağlık tesislerinin enerji yoğunluğu grafiği oluşturulmuş ve verimlilik
düzeyleri yorumlanmıştır.
Sağlık tesislerimizin enerji tüketimleri her yıl artmaktadır. Büyüme
nedeniyle bu artış kaçınılmazdır. Önemli olan tüketim artış hızını büyüme
hızının altında tutmaktır.
Birliğimize bağlı sağlık tesislerine yeni yaklaşımlarla bakıldığında
tüketim artışının performans ve kapasite artışından daha yavaş olduğu ve
önemli tasarruflar yapıldığı görülmüştür. Birlik bünyesinde yapılan çalışmalarla
3 yılda 2.623.035₺ enerji tasarrufu ve 2.376.000 ₺ fiyat avantajı sağlanmıştır.
Etkin ve verimli kaynak kullanımı ile yaklaşık 5 Milyon ₺ finansal kaynak
kamuya geri kazandırılmıştır.
Analizlerin Türkiye çapında sağlık tesislerinde yapılması halinde, iller
bazında sağlık tesislerinin enerji haritası gerçek anlamda ortaya çıkacaktır.
Böylece iller ve sağlık tesisleri arası karşılaştırma ve değerlendirmeler daha
sağlıklı yapılabilecektir.
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NATIONALISM IN THE ADVERTISEMENTS: A RESEARCH ON
OTTOMAN EMPIRE’S SECOND CONSTITUTIONALISM
PERIOD ADVERTISEMENTS
Mustafa Özgür SEÇİM

ABSTRACT
In this study, based on definitions of advertisement in literature, historical
course of advertisement will be addressed and later, the concept of
advertisement appeals will be mentioned which are often used to attract
attention of target population to relevant brand and messages conveyed, and
finally, types of appeals targeting particular demands and instincts of human
will be revealed. In research part of the study, reflections of nationalism
(patriotism) appeal in advertisements in the Ottoman Empire, will be examined
with regards to social events of the second constitutionalism period, which is
the nationalism feelings and pronunciations are highly repeated.
Keywords: Ottoman,
Advertisement appeals.

Advertising,

Constitutionalism,

Nationalism,

REKLAMCILIKTA MILLIYETÇI SÖYLEM: OSMANLI
İMPARATORLUĞUNUN II. MEŞRUTIYET DÖNEMI REKLAMLARI
ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
ÖZET
Reklam çekicilikleri, neredeyse ilk reklam örneklerinin tarih sahnesine çıktığı
dönemlerden beri, hedef kitleleri etkilemede ve istenilen tutumun oluşturulmasında çok
etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Cinsellik, mizah, korku gibi örnekleri olan
reklam çekiciliklerinden bir diğeri de millyetçiliktir. Reklamlarda milliyetçi ya da
vatansever söylemde bulunmak, zaman zaman toplumsal alanda yaşanmakta olan
değişim-dönüşümlere de bağlı olarak, hedef kitlelerde çok olumlu sonuçlar
doğurabilmektedir. Bu çalışmada da, özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun 2.
Meşrutiyet dönemiyle birlikte filizlenmeye başlayan milliyetçilik akımının, dönemin
ilk reklam örneklerinde kendisine söylem olarak nasıl yer bulduğu, dönemin gazette
reklamları üzerinden ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Reklamcılık, 2. Meşrutiyet,
Milliyetçilik, Reklam Çekicilikleri



Mustafa Özgür Seçim, Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi

213

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

Introduction
Originating from North-West Europe and America, nationalism rapidly
diffused into many other regions of world and first remarkable emergency was
experienced in French Revolution; this political view caused tremendous
fluctuations in many political regimes around the world. However, field of use
of this view could not be confined to political structure and it had been also
used as a concept of attraction by advertisers to ensure interest and satisfaction
about the product promoted by creating psychological and sociological
influences on consumers.
Many companies conduct communication activities (of which most
significant investments are made), where brand images are created, with
reference to the concept of nationalism. Other companies follow another way
and they use concept of nationalism or patriotism in advertisements which are
published or broadcasted on days with particular significant for particular
nation. (For example, October 29 for Turkey and July 4 for United States of
America). In general, such advertisements manipulates themes such as the
power, respect, honor and happiness resulting from a member of a particular
nation and benefits arising from use of local products and the possibility to
overcome national problem via use of local products.
The use of concept of nationalism, which is recently used in many
different product categories, or the attraction of nationalism has preliminary
examples during sovereignty of Ottoman Empire. Advertisement activities had
started to develop in Ottoman Empire around 1850 and the development and
changes were experienced in accordance with social, economic and political
changes observed in that period. After Second Constitutionalism was adopted
(1908), which was believed to result with significant changes, concept of
“nationalism” was reflected in advertisements as many recent examples are
seen. Use of star and crescent, which had become official flag of the Empire by
substituting signature of the Emperor, and texts promoting use of local products
or the emphasize on the fact that products are “Made in Turkey” are some
examples.
In this study, based on definitions of advertisement in literature, historical
course of advertisement will be addressed and later, the concept of
advertisement appeals will be mentioned which are often used to attract
attention of target population to relevant brand and messages conveyed, and
finally, types of appeals targeting particular demands and instincts of human
will be revealed. In research part of the study, reflections of nationalism
(patriotism) appeal in advertisements during Ottoman period will be examined
with regards to social events of the period.

214

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

Advertising: General Definitions and Brief History
Previously, the statement “activities for improving sales techniques via
use of published methods” could be adequate for defining advertisement.
However, the definition of advertisement concept recently experienced a
significant change since communication tools diversified and they constantly
changed format. Recently, advertisement is defined as “pre-planned and nonpersonal communication for promoting product, service and view via use of
various communication tools and methods by an identifiable sponsor against a
particular remuneration” (Aydede, 2007, s.13).
Being an important element of integrated marketing communication,
advertisement is briefly a marketing tool and it can be also considered as a mass
communication tool when it is regarded as a tool which transports a good or
service from manufacturing site to consumers or eliminates communication
problems resulting from distance between manufacturer and consumer. From
this perspective, the definition “activities for ensuring desired behavior and
attitude in part of target population and for increasing awareness level and sales
volume of product – service” (Aktuğlu, 2008 s.160) is more appropriate for
advertisement. A company may have no chance to survive, which cannot
compete against changing and improving market conditions, increase in similar
products, more harsh competition conditions and changing attitudes of
consumers. Therefore, most significant marketing targets of companies include
standing out among rivals, raising awareness, creating emotional connection
with target population and ability to reach large masses via use of small
budgets. Companies make various promotion efforts in order to reach said
targets. The most remarkable tool, among all promotional efforts, is
advertisement.
Advertisement is a trade activity and it aims starting, developing and
sustaining a relation of change. Advertisement is a communication tool which is
usually used by supply part. The demand part usually exploits mass
communication tools in order to convey information about needs.
Advertisement is one of information sources which are used by receivers,
forming the target population, and other information and in addition to
communication channels, other information and influence source is effective in
needs, attitudes, tendencies and decision (to buy) of receiver. Characteristics of
physical and emotional environment where advertisements reach receiver play
determinative role on influence of advertisement.
Currently, human makes best efforts to have and sustain higher quality
life. Accordingly, human also want to be careful in spending the money earned
via the challenging work process and make conscious preference over products
and services offered in the market. The best tool providing help to consumers to
make conscious preferences is the advertisement. For consumers, advertisement
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is not only a type of communication which enables making best and logical
selection among thousands of similar products in the market in order to meet
requirements of consumer, but it also represents a structure which defines
where, how and at which price goods and services will be sold and how they
will be used and accordingly, it offers assistance to consumers for saving time
considering life style of our age. (Gülsoy, 1999, s.3, Çallı, 2014:53)
In the work titled Dictionary of Communication, Erol Mutlu defined
advertisement as follows: “Convincing messages which are designed to sell a
product or service” (Mutlu, 1994, s.286). We can see a similar definition in
dictionary of advertisement terms. Accordingly, advertisement is “a marketing
process which conveys best convincing sale message of a particular product or
service to best suitable population against minimum cost” (Melek, 1999, s.9). In
historical course, many definitions had been suggested by many social scientists
and accordingly, it is more determinative to reveal out particular characteristics
of advertisement, rather than presenting said definition, in order to understand
the concept of advertisement. Thus, we may list characteristics of advertisement
as follows:

-

Advertisement is an effective element of marketing communication.

-

Advertisement is made by purchasing location and time at a particular
price.

-

There is a communication extending from advertiser towards
consumer.

-

The advertising subject, enterprise or organization is identifiable.

-

Messages of advertisement involve products, services, promises,
rewards or solutions of problems.

-

Advertisement is a convincing communication process.

-

The advertisement is the science or art of turning potential customers
into real clients.

-

Advertisement implies efforts creating changes in buying behavior of
target population using correct strategies.

-

Advertisement not only provides information to consumers about
product and service, but it also promotes and motivates them for
buying.

-

Advertisement is a stimulant which informs consumer about the way
to reach product or service, the intended use of products and services
and benefits derived from products and services.
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-

It is an activity which turns the enterprise offering the product or
service into a bran in mind of consumer.

-

Advertisement is the array of activities performed to create,
strengthen and protect image.

-

It is marketing tool which supports personal sale efforts (Kocabaş and
Elden, 2001, s.16).

It is difficult to answer the question when and where the advertising had
started. However, it is believed that advertisement business slowly emerged
with exchange and commerce activities of human. According to authors such as
Sondape and Frybyiarper, advertisement had roots in B.C. 3000. In that time,
sales activities performed via town criers who were employed by merchants and
plates hung on sale stores are preliminary examples of advertisement history.
Many of examples regarded as primitive advertisement efforts are comprised of
personal practices. In advertisement performed by town criers or common
criers, humor and ability to appeal were of utmost importance and the seller
would be successful to the extent those characteristics dominated. In other
words, first examples of advertisement are comprised of verbal spots of town
criers.
However, when we examine medieval Europe, those verbal spots were
substituted for emblems and symbols. Here, the most important point is that
particularly medieval merchant guilds adopted the quality control. The adoption
made the branding mandatory. Many companies started to design symbols in
order to differentiate from competitors in same sector and accordingly, they
comprised preliminary examples of branding process, although many advertiser
and communication historians regards the invention of press as the recent
milestone of advertisement. Following invention of press, verbal
communication was replaced with written communication and thus, foundations
of modern advertisement campaigns were laid. As of 1900s, successive
invention and development of mass communication tools led advertisement into
many fields of our life.
Recently, advertisement can reach human via many tools such as
newspaper, magazine, cinema, radio, television, Internet and billboard, and it
turned into an area where signs, language, images, gestures and mimics, colors
and shapes or in other words, signs, icons, codes, paradigms and syntagms,
included in the field of seismology, are used in order to reach target population.
Advertisement Appeals
Recently, consumers face many advertisements and products in different
categories via many different communication channels. Within this intense
conveyance, one of most remarkable tactics is the use of advertisement appeals
in order to leave impression on consumers and ensure a convincing
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communication. Use of advertisement appeals increases when appeals are
similar to psychological and sociological promises of the product. When
consumers buy a product, they have different needs to purchase the product.
Fowles listed needs of customers to act buying behavior and the reflection of
those needs as message appeals in advertisements as follows: (Williamson,
2001, cited by Elden and Bakır, 2010 ,s.79-82).
Commitment need: When members of society feel more loneliness,
efforts to emphasize commitment and belonging will be stronger in
advertisement. The need to join other people is the message appeal which may
be most frequently used in recent advertising business. Many product or service
advertisements address the need of single person to join a group. Belonging is a
need which cannot be sufficiently satisfied in modern life. For example, CocaCola advertisements conveys the scene of dinner where whole family joins and
talks to each other, the pleasure deriving from this feeling is frequently
processed in advertisement.
Success need: The achievement motive leads people to activate and make
efforts for their lives and careers. Many motivation techniques, such as
overcoming challenges, are frequently used in advertisements. For example, in
an advertisement of an energy drink, the slogan “you will the race with this
drink” involves exactly the achievement motive.
The need to attract attention: This need is noted in marketing studies
targeting both genders, particularly women. For example, use of a slogan
conveying message of being younger and more beautiful in advertisement of a
cream under brand of L’oreal emphasizes the need to attract attention.
Distinction need: Some companies offer the promise that thanks to their
products, human will differentiate from others and they will emerge and be
honorable person if offered product is used. Particularly, the expression “if you
buy and drive this car, you will move up the social ladder”, which is frequently
evidenced in recent advertisements of cars, or “you will be noticed if you wear
this garment” is a product of this message appeal.
Physical needs: Such advertisements address most basic instincts of
human such as eating, sleeping and getting thirsty and they demonstrate how
those needs are satisfied. For example, advertisement of a delicious pizza can be
enough to activate a hungry consumer.
Domination need: Since ancient times, human being experienced the
desire and instinct to dominate other people. Exploiting the need to dominate,
advertisements try to make products and services inviting for consumers. This
type of advertisement is commonly seen in political campaigns throughout the
political communication campaign.
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The need to take on interest: This need is based on the mercy for, the
feeling of help and improving urchin, waif, elderly and vulnerable living
creatures and advertisement based on this need try to influence people by using
texts of visual materials targeting such feelings.
The need to escape: The most remarkable danger threatening subjects
living in postmodern societies is extreme stress. Both familial and social severe
stress induces the need to escape and advertisements make effort to ensure
products are purchased by consumers based on the expression that the escape
can be achieved if the product is used. Particularly for automobile
advertisement, the message is conveyed that when consumer buys the
advertised automobile, she/he may escape from the stress.
The need to feel safe: Both human being and other living creatures
escape away and avoid many dangers in order to survive. Additionally, they
also want other people, whom they are in close relation (for example, children).
Particularly, advertisements of insurance companies underline this need and
consumers are conveyed messages to prefer the advertised product.
The need to attack: The gradually minimized tolerance against violence
in daily life is associated with satisfaction of this need via advertisements.
Particularly, the slogan “completely eradicate all flies” used for a product
manufactured for killing flies during summer is among best examples of
advertisement satisfying this need.
The need to have sex: One type of appeals frequently used – particularly
in recent period – in advertisement texts is sexuality. This type of appeal is used
for products in many different categories; but, misuse or correct use at wrong
time may have serious adverse effects on image of the product.
Advertisements play significant role in ensuring emotional satisfaction
which is needed by consumers. Studies demonstrated that positive mood and
feelings created by advertisements may have a remarkable effect on consumers
in the process of examining a brand. Advertisement appeals step in at this key
point. Belch defined advertisement appeals as “an approach used for attracting
attention of consumers or for influencing feelings for service or event” (Fustier,
1974 ,s. 23). Appeal can be defines as something which makes people talk
about what they need, makes them getting excited for their interests and makes
them act to fulfill needs.
The corresponding definition in the field of advertisement is making
people remember their needs and making them act to fulfill them via
advertisements. Russel and Lane defined appeal as “the motive directed by
advertisement in order to make a particular subject act for a particular target set
by advertiser” (Russel, 2001, s. 248). According to another definition, appeal is
conscious attempt used for motivating potential consumers for several types of
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activities or for changing their views and attitudes towards the product
advertised (Gelb, Hong and Zinkhan, 1985, s. 25). Dictionary of Advertisement
Terms and Concepts defined advertisement appeal in two dimensions. These
include material benefits obtained when consumer buys the product or service
(such as more delicious foods or cleaner garments) and intangible benefits such
as being liked and being begrudged as well as expression style of an
advertisement and advertisement approach (Gülsoy, 1999, s. 24).
In the light of different definitions, it is possible to list principal
characteristics of the concept of advertisement appeal, similar to the definition
of advertisement. These are as follows;
- Advertisement appeal is based on intangible or material benefits
gained or lost by consumer if a particular product is bought.
- Advertisement appeals address physical, psychological and social
requirements of consumers.
- Target of advertisement appeals is to attract attentions to the
product or service advertised or even to the advertisement, to
create interest and desire and to influence attitudes and behaviors
of consumer. Appeals are conscious motivation attempts.
- Advertisement appeals exploit rational and/or emotional conviction
processes.
- Advertisement appeals facilitate advertisement practices and
advertised products or services differentiate from competitors.
- Advertisement appeals reflect core and adopted approaches of
advertisements.
- Advertisement appeals form the basis of advertisement practices.
Creative advertisement practices are based on preliminarily
determined message appeals. More than one message appeals can
be simultaneously used in single advertisement.
- Advertisement appeals should be compatible with characteristics of
target population, the decisions of positioning made for advertised
products or services, corporate policies, marketing and
advertisement targets, creative strategies, media strategies and
different advertisement channels (Elden and Bakır, 2010, s. 76-77).
Similar to the concept of advertisement, it is hard to suggest one common
definition of advertisement appeal. Another issue which could not reach a
consensus is types of advertisement appeals. Many researchers suggested that
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advertisement appeals had roots in period of Aristotle. Aristotle created the
work titled Rhetoric using classification of ethos, pathos and logos. Using this
classification, Aristotle revealed that there are different processes for changing
attitudes of human. According to Aristotle, the source should focus on personal
characteristics for ethos appeal. In this appeal classification, message is kept in
the background. In recent view of advertisement, appeal is structured on the
person who conveys the message of advertisement. In pathos appeal, products
try to create positive emotions in receiver using strong emotional links. In
Logos, receivers are persuaded by content of message. Recently, this type can
be referred ass rational appeal and evidences given in advertisement try to
persuade receivers (Percy, 1980, s. 22).
Conducting studies on advertisement appeals, Belch suggested that
hundreds of different appeals could be identified if each of them would be
examined, but they were categorized into 2 groups. These were defined as
“informational/rational” and “emotional” (Belch, 1995, s. 266). According to
the researcher, informational/rational appeals focus of practical needs of
consumers and they are rather for providing information. Emotional appeals, as
the term provides clues, addresses emotions of human and this type of
advertisements try to influence emotions. In addition to classifying
advertisement appeals as emotional and informational, another classification
involves positive and negative appeals. Negative appeal implies that
advertisements emphasize undesired outcomes if consumers do not follow
messages conveyed by the advertisement. For example, in an advertisement of
milk, the child of mother who did not make the child drink adequate milk is
shorter than other children. On the other hand, demonstration of the outcome
which can be reached if the message of the advertisement is followed (again,
adequately tall boy is shown in the advertisement, since the boy drank adequate
milk) is the positive appeal.
Many studies and investigations on advertisement appeals demonstrated
that buying motive of many consumers is based on emotions. Therefore, many
advertisements from the past to present, in fact, address emotions of human.
Feelings, emotions, closeness of consumer for/to a particular brand are more
important than qualitative features of the product. Emotional appeals are not
only used from perspective of consumers, but they are also used in part of
consumers as effective tools to differentiate from competitors in the market.
Advertisement is one of most important bridges in communication with
consumers. Therefore, it is necessary to clearly determine the emotional
appealing, among all appeals, to be used in the advertisement. Following
questions are of importance for determining which appeal is used in messages
conveyed in the advertisement (Hepner, 1956, s. 330):
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- What do people try to achieve?, What do human want from the
life?, What are currently faced problems?, What is the important
thing for them?, What is there in their mind?
After the particular advertisement appeal to be used in the advertisement
is determined, a creative strategy is formed in order to ensure product is
accepted by target population. In the process of creative strategy, many different
emotional advertisement appeals can be used. When we consider several
appeals which are commonly used, De Pelsmacker, Patrick and Geuens
classified emotional appeals as humor, sincerity, sexuality, nostalgia and fear
(De Pelsmecher, Patrick and Geuens; cited by Yılmaz, 1999, s.125). Moriaty
included more types of appeals in his classification. These are as follows
(Moriarity, 1991, s. 78);
• Addiction to money and
assets

• Aesthetic

Appetite

Appetite

• Health

• Excitement

• A high purpose

• Identity

• Fear

• Attraction

• Luxury

• Family

• Avoidance

• Mental stimulations

• Guilt

• Cleanliness

•
Patriotism • Love
(Nationalism)

• Comfort

• Responsibility

• Nostalgia

• Ease

• Safety

• Pleasure

• Economy

• Emotional pleasure

• Misery

• Yield

• Sexuality

• Pride

• Selfishness

• Prudence

• Quietness

Another more detailed classification was offered by Polay (Miller, Nancy
and Gelb: cited by Yılmaz, 1999, s. 48);

222

TÜRKBİLİM ARALIK 2016
• Efficiency

• Strength

• Convenience

•Decorativeness

• Cheapness

• Reliability

• Independence

• Security

• Youthfulness

•Expensiveness

• Status

• Sexuality

• Softness

• Maturity

• Distinctness

•Close relation

• Pomposity

• Morality

• Pleasure

• Popularity

•Caring and growing

• Promiscuity

• Honesty

• Resting

• Traditionalism

• Succoring

• Independence

• Modesty

• Yield

• Modernism

• Wellness

• Wildness

• Simplicity

• Magic

• Naturalist

• Order

• Adventure

• Slenderness

• Wisdom

• Technology

Hetsroni classified advertisement appeals as follows (Hetsroni, cited by
Elden and Bakır, 2010, s. 90).
• Adventure

• Joy

• Family

• Benevolence

• Working

• Beauty

• Yield

• Health

• Nationalism

• Youthfulness

• Collectivism

• Savings

• Individualism

• Popularity

• Wisdom

• Competition

• Courtesy

• Leisure time

• Quality

• Traditionalism

• Perfectionalism

• Convenience

• Modernization

•Respect to

• Sexuality

elderly

Examples of definitions for advertisement appeals may be increased; but
definition of each one’s content (content of each appeal) should be addressed
almost in a separate study. Therefore, we will only mention nationalism
(patriotism) appeal, the main object of the study, instead of addressing all
advertisement appeals included in the literature.
2.2 Nationalism (Patriotism) Appeal:
Recently, nationalism and patriotism tendencies of consumers are also
reflected in preferences of consumption. For example, consumers buy the
product made in the country where relevant subject belongs to, or consumers
prefers products of manufacturers, which are nationalist or patriot according to
belief of consumer. Some manufacturers exploit this character of consumers and
they include nationalist expressions or some nationalist themes in advertisement
texts. Use of nationalism in advertisement or in other words, nationalist appeal
usually occurs in two ways.
First one is that one or more than one theme such as power, pride and
happiness arising from belonging to a particular nation or sensitivity to national
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problems, being nationalist and local is emphasized and in general, we face
various national symbols in this type of advertisements. Another way is that
important day, week or event of a particular nation is congratulated and the
pride arising from belonging to the nation (such as foundation date of Republic
of Turkey, October 29), is conveyed in advertisement message.
When modern advertisement campaigns of our country are considered,
the advertisement which addressed the concept of nationalism in most
memorable manner is the advertisement of Derby razor blade. The hero of the
advertisement, namely Ali Desidero, shouted the slogan “Here is Turkey, there
is no such thing” in all formats of the advertisement. Later, many large
companies such as Mavi Jeans and Cola Turka based the main theme on
nationalism and they achieved to be imprinted on minds of consumers.
Many private companies conveyed nationalist messages in
advertisements broadcasted and published in special days (such as April 23 and
August 30) and this approach has been maintained for a while.
Concept of Advertisement during Ottoman Empire Period
First use of paper in Europe on 12th century, invention of press on 15th
century and resultant business of journalism and conversion from verbal
messages to written and permanent messages are all considered as milestones of
development in the advertisement sector, while the basic requirements for
development of advertisement sector, namely press and newspaper, developed
in Ottoman Empire later than Western countries. If written activities of nonMuslim societies in the Empire are excluded, printed media developed in
Ottoman Empire after Imperial edict of Gulhane was adopted (Özdemir, 2007,
s. 13).
First newspaper of Ottoman Empire was printed on 1831. (Çakır, 2004, s.
29). 18. At early period of 18th century, defeats by Western countries, loss of
land and financial problems led Ottoman bureaucrats and administrators
question this issue. For this purpose, several reforms achieved by Western
world were taken as reference and Western life style was emphasized. The
principal factor leading to occurrence of printed media in Ottoman Empire
derived from the project of reconstruction and re-operation on Western style
written culture, of which seeds were planted on 18th century and fruits were
harvested on early 19th century (Özdemir, 2007, s. 19).
After first newspaper was printed in Ottoman Empire, newspapers
addressing different ethnic groups and newspapers printed in different
languages slowly emerged. After a short while, advertisement texts in format of
announcement were included under title of “Science” and “Ads” which were
expressions of the concept of advertisement. First advertisement texts were
usually comprised of religious, moral, literate and dictionary introduction texts.
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Town crier is the example of advertisement activity in Ottoman Empire
and it preceded the advertisement printed in newspaper. In Ottoman Empire,
town criers were primarily responsible for conveying message of Sultan to the
society; but, they occasionally advertised goods imported from Europe.
Personal characteristics were of importance in advertisement of products
made by town criers; town criers with humor and ability of salutation were
much regarded by society and the products advertised by such criers were
preferred (Bir, 1988, s. 22). However, we may speculate that town criers had
not been well adopted by society. In Ottoman Empire which was governed
according to Islamic rules, the society adopted the cognomen “the dog of
market” (Koloğlu, 2005, s. 17).
When newspaper business was leveraged in Ottoman Empire, number of
advertisement printed in newspapers also increased. Following first
advertisement printed in newspapers, foreign investors made efforts to create a
consumption society in Ottoman Empire and investments made to
advertisement, which is one of the most effective channels for this purpose,
gradually increased. In the length of time, changes in social structure and
advances/innovations in press and newspaper business were associated with
change in advertisement printed in newspapers.
Ottoman Advertising during Second
Nationalism Used In Advertisement Texts

Constitutionalism

and

The social change deriving from Second Constitutionalism was also
reflected in advertisement texts. The defeat in Balkan Wars and loss of land in
the Balkans, declaration of independence by many small states caused Ottoman
society got off their back and those events light the fuse for providing some
solutions for adverse events.
Committee of Union and Progress organized a sudden attack to Ottoman
Porte and took the control considering military defeats, political instability and
economic crisis and they adopted the view of Turkism as main regime after they
took the control. The views adopted by the Committee included Main Turkish
Union or in other words, the view of combining all Turkish societies which
have common language, race, traditions and even religion, Turkish History and
Culture view, the view to investigate history, moral values, justice, language
and literature and financial status of Turkish societies which existed before
Ottoman Empire, the view to avoid influences of Arabic and Persian languages
on Turkish language, National Economics, the view to make efforts to eliminate
poverty and foreign pressures by increasing volume of national production,
National Literature and the view to investigate real language and folklore of
society (Kuran, 1959, s. 16)

225

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

The Turkism current dominating the society and the new ideas adopted
were also reflected in advertisement texts and symbols such as signature of
Sultan or State Arm of Ottoman Empire, of which we frequently see in
advertisements of previous periods, were excluded from advertisement texts and
we witness that use of the Star and Crescent was started which represent Turks
and was turned into the official symbol of State in later periods.

Image 1: Ottoman Insurance Company advertisement (09.06.1909)
Reference: Koloğlu, (1999:136)
Above advertisement belongs to Ottoman Insurance Company. As it is
seen on advertisement text, the Star and Crescent was positioned on top of the
text. This is an extraordinary condition which was unaccustomed to see in
Ottoman advertisements. Previously, the symbol used for attracting attention or
the sign to indicate that the product was a Turkish product would be Ottoman
State Arm or directly the signature of Sultan. However, the adoption of Second
Constitutionalism led to use of the Star and Crescent in advertisement texts
instead of the Signature of Sultan.

Image 2: Ottoman Insurance company advertisement (19.06.1909)
Reference: Koloğlu, (1999:140)
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After Second Constitutionalism was adopted, foreign investors also
started to use the Start and Crescent. Particularly, Austrian and French Investors
were involved in the Turkism Ideology, which had dominated the society, and
they started to use the Star and Crescent in advertisement texts and they tried to
create an appeal for products advertised. The advertisement belongs to
“Ottoman General Insurance Company” which was a French company.

Image 3: A pace advertisement in Sabah newspaper (19.06.1909)
Reference: Koloğlu, (1999:214)
Use of nationalism, which dominated this period of Ottoman Empire, in
advertisement text involves many products from soup to nuts. Such that, above
advertisement belongs to pace where dead bodies are washed and again we may
see the Star and Crescent pursuant to conditions of that period.
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Image 4: A tailor advertisement in Sabah newspaper (29.6.1909)
Reference: Koloğlu, (1999:211)
Another advertisement using the nationalism appears in the text is
advertisements a of tailor in different dates. In the advertisement text, not only
the Star and Crescent was used, but also Arm of Ottoman Empire was also
included and in other words, the text addressed social structure of pre- and postsecond Constitutionalism.

Image 5: A tailor advertisement in Sabah newspaper (02.08.1909)
Reference: Koloğlu, (1999:198)
Use of the Star and Crescent in advertisement and texts was so
widespread that even bakery factories started to use the Star and Crescent in
labels attached on breads and thus, they ensured reflection of nationalism views
of the society and the view of Turkism on advertisement texts. Above shown
advertisement belongs to a bakery factor.
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Image 6: A tarbush (fez) advertisement from the newspaper Tercüman-ı
Hakikat (29.09.1911)
Reference: Koloğlu, (1999:193)
In an advertisement about tarbush (fez), which was a very sainted
garment during Ottoman Empire and was mandated to men who lived in
Istanbul, State Arm of Ottoman Empire or Signature of Sultan, which were
frequently used in the past, were not used; but only Crescent was included
although the Star and Crescent was not used.

Image 7: Kanzuk Brothers Brisitsh pharmacy advertisement
Reference: Koloğlu, (1999:136)
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The tradition of full page advertisement, which had a significant position
in the history of advertising during Ottoman Empire period, experienced a
tremendous dynamism after Second Constitutionalism was adopted. Ordering
advertisements to many newspapers, Kanzuk Brothers used almost zero
Ottoman terms in advertisement texts (information about what products are
sold, where they are sold and who sells them etc.), but they did not avoid to use
a large Star and Crescent in advertisement texts.
Again, Kanzuk Brothers used nationalism appeal in advertisement of
British Pharmacy (Ingiltere Eczahanesi) by using a large Star and Crescent
which reveals social structure and conversion experienced in that period.

Image 8: Another insurance company advertisement
Reference: Koloğlu, (1999:136)
Again, a foreign wine company included nationalist feelings, which
started to turn green in the society, in their advertisements by using Star and
Crescent in a newspaper advertisement. The fact that the excluding name of
company and details about the company/product, the only visual material was
the Star and Crescent is the major indicator that content of advertisement was
totally based on nationalism appeal.
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Image 9: Izmir Turkish Victory Cigarette advertisements from Sabah
newspaper (01.11.1922)
Reference: Koloğlu, (1999: 152)
Social changes deriving from views of nationalism and Turkism not only
reflected in visual materials used in advertisement texts or advertisements, but
they also caused several changes in trade names of companies. For example, the
company name “Mebde-i 3 Yıldızlı Sigara Kağıdı” (Cigarette Paper) was
amended as “Izmir Turkish Victory Cigarette”.
Advertisement printed for publicizing the amendment in company name
was also based on nationalism appeal; in this advertisement which was printed
in 1922, not only the Start and Crescent was used, but also the visual material of
a woman holding the Star and Crescent flag was used. We observe that the
company frequently used nationalism appeal in advertisement texts which were
printed in future periods.

Image 10: Şişli Türk Mensucat company advertisement
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Reference: Koloğlu, (1999:122)
In addition to the use of Star and Crescent in advertisement texts,
manufacturers introduced themselves by stating that company and owners are
Turk and they also printed messages to avoid shopping from foreign merchants
and make contributions to state economy. Such points were noted in the
advertisement of “Şişli Türk Mensucat Fabrikası (Textile Factory)” which was
one famous textile factories in Istanbul in that period.
Conclusion and Discussion
Recently, nationalism appeal (use of nationalism in advertisement) is
frequently used in advertisement of products ranging in a very wide spectrum
and first examples of this appeal were seen following adoption of Second
Constitutionalism during Ottoman Empire. Based on liberal views dominating
the press sector, efforts made by governmental administrators to increase
awareness of Turkism as well as the social view that various problems could be
solved only via foundation of a National Union and various political events,
nationalism was more clearly felt in social area resulting with reflection of this
view on advertisement texts, similar to all other social developments.
In this period, Signature of Sultan or the symbol of Ottoman Empire,
which were frequently used in the past, were replaced by the Star and Crescent
and in addition, exploiting the negative social attitudes against foreign
merchants, Turkish manufacturers started to use symbols and slogans which
conveyed the message that owners and Turkish and accordingly, products are
also completely Turkish. In this period, the foreign investors who desired to
feel minimum influence of negative social attitudes against foreign merchants
frequently emphasized Turkish symbols in advertisements and they created an
expression completely compatible with this new social structure.
In Republic of Turkey, which was founded following collapse of
Ottoman Empire, advertisement sector felt dominance of the view of Turkism,
which was created during foundation years of the Republic, and nationalism
appeal was used in most advertisements.
My view is that the investments made in such advertisements, which are
very frequently seen in current period, will further increase and the nationalism
(patriotism) appeal, which was proven by studies to have influence and direct
consumers, shall gain a significant position similar to that of humor, sexuality
and fear appeals.
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TÜRKBİLİM EDİTÖRDEN
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü 78. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE
RAHMET VE SAYGI İLE ANIYORUZ
Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL
Prizren’de Filizler ve Kosova Aydınlar Ocağı’nın düzenlediği Atatürk
Haftalarının 20.sinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sadece Türk Milleti için
değil; bütün Dünya için ölümsüz bir lider olan Atatürk’ü anma toplantısının
düzenlenmiş olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Türk Dünyasının bu
vefalı, ilkeli ve kadirşinas soydaşlarımızı ve emeği geçen herkesi tebrik
ediyorum. Milli Mücadelenin muzaffer komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu,
mazlum milletlerin bağımsızlık rehberi, son yıllarda değerini daha da iyi
anladığımız büyük Türk Milliyetçisi Mustafa Kemal Atatürk’ü 78. Ölüm
yıldönümünde rahmet ve saygı ile anıyoruz.
10 Kasım, 29 Ekim, 19 Mayıs ve 23 Nisanlar doğru bir durum
değerlendirmesi imkânını bize veren ders alınacak tarihler ve fırsatlardır. Dünü
bilerek bugünü değerlendirebilmek; yarınları kurtarabilmek mümkün olabilir.
Aslında değerli destan şairimiz rahmetli Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu’nun
şu mısraları bize ışık tutmaktadır: Seni özünden vuran düşmanın kimmiş dünkü/
Göreceksin ki yine aynı düşman bugünkü…
İnancımıza göre, her canlı ölümü tadacaktır. Önemli olan yaşanan ömrün
hayırlı hizmetlerle geçmiş olmasıdır. İşte; Atatürk de Milli Mücadele ve
Cumhuriyetle Türk tarihinde bir çığır açtığı, Osmanlı’nın yıkıntılarından bir
güneş gibi doğan T.C.’nin kurucusu olduğu için daima hayırla ve rahmetle yad
edilmektedir.
Atatürk’ün mensubu olmaktan gurur ve şeref duyduğu Türk Milletinin bir
kavimler ve etnik guruplar ittifakı olmadığını öncelikle kavramamız gerekir.
Milli Mücadele Anadolu’dan kovduğumuz emperyalist ülkelerin isteklerine ve
Sevr şartlarına uygun olarak yapay devletçikler ve milletler yaratmak için
yapılmamıştır. Milli Mücadele ile Sevr dayatması paramparça edilmiş ve tarihin
çöp kutusuna atılmıştır. Milli Mücadele kimsenin izni ile de olmamıştır. O milli
bir harekettir ve Türk Milletinin bir bütün olarak işgalcilere direnmesidir. Milli
Mücadele bir zümre, etnisite veya sınıf hareketi de değildir. Türklerin ve
kendilerini Türk olarak, Türk Milletine mensup hissedenlerin şerefli bir vatan
savunmasıdır. Kendilerini Türk Milletine mensup hissetmeyenler Milli


PRİZREN’DE ATATÜRK’ÜN 78.ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE 20.ATATÜRK’Ü ANMA
HAFTASI DÜZENLENDİ. PRİZREN’DEKİ FİLİZLER TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ VE
KOSOVA AYDINLAR OCAĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLANTIYA AYDINLAR
OCAĞI GENEL MERKEZİ BİR HEYETLE KATILDI.
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Mücadeleye de, Devletin kuruluşuna da katılmadılar. Mensubu olduklarını
hissettikleri ülkelere gittiler ve oralarda görev aldılar. Kurucu Türk unsuru ile
kader birliği yapanlar, Anadolu’da kalarak bu şerefli ve zor mücadeleyi
başardılar.
Milli Mücadelenin tacı olan Cumhuriyet kimseye kimlik dayatmamıştır.
Bizim tarihimizde zora dayalı bir kültürleştirme yani eritme (asimilasyon)
olmamıştır. Türk tarihinde böyle yüz karası suçlar yoktur. Bu bakımdan,
Cumhuriyetin haksız yere suçlanmasını anlamak da zordur. Eğer Batılı ülkelerin
yaptığı gibi bir eritme olsaydı; Balkanlar’da tek dil ve tek din olurdu. Hoşgörü
esas alınmış ve farklılıklar üzerinde birlik, tevhit aranmış, farklılıklar da
kutsallaştırılmamıştır. Osmanlı’da eğitim-öğretim dili de Türkçedir.
Cumhuriyetin kurucu unsuru Türkler ve kendilerini Türk olarak
hissedenlerdir. Hiçbir ülkede kurucu unsur dışlanarak milli kimlik tanımı
yapılamaz. Türkiye ismi yüzyıllar önce Anadolu’ya verilen isimdir. Milli kimlik
etnik çağrışım yapmaz; çünkü etnik gurup kapsamında düşünülemez. Yeni
devletin bir Türk devleti olması, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde
16.yüzyıldan itibaren dışlanan ve kaybedilen kimliğin tekrar kazanılması ve asla
dönüştür. Bir başka ifade ile, 1299’da Osmanlı’yı kuran kurucu iradeye
dönüştür.
Milli bağımsızlık ve egemenlik üzerinde bilhassa duran Atatürk aksi bir
görüşte olmuş olsaydı; Türk Milletinin Milli Mücadeleyi başaramayacağından
hareketle manda ve himaye görüşlerini kabul ederdi. “Bağımsızlık benim
karakterimdir” diyen kendisidir. “Türkiye maymun değildir; hiçbir milleti taklit
etmeyecektir; o sadece öze dönecektir; hangi istiklâl vardır ki yabancıların
nasihatleri ve yabancıların planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir hadiseyi
kaydetmemiştir” ifadeleri adeta ders niteliğindedir.
Atatürk’ün yaşadığı dönemdeki bazı liderlerden esinlenerek kendisine
haksız bir şekilde bazılarınca diktatörlük yakıştırılmıştır. Aslında Türk tarihine,
Cumhuriyete ve Türk kültürüne karşı olanlar Atatürk’e de karşıdır. Milli
Mücadele faal ve açık bir Meclisle, TBMM ile yürütülmüştür. Atatürk tek
adamlığı ve TBMM’de kendisine verilmek istenen imtiyazları reddedecek kadar
Türk Milletinden bir ferttir.
Milli Mücadele ne bir ihtilâl, ne de bir darbedir. Darbeler iktidarlara karşı
yapılır. Milli Mücadeleye atıldığımız dönemde ortada biten, çöken, toprakları
işgal edilen, egemenliği ortadan kalkmış bir saray ve eli kolu oynayamayan bir
esir padişah vardı. Milli Mücadele ve Cumhuriyet, ne padişahı, ne de onun
işbirlikçi hükümetini iktidardan indirmiş değildir.
Cumhuriyet mi, yoksa demokrasi mi diye bir değerlendirmede bulunmak
bizim siyasi tarihimiz bakımından eksik bir tercihtir. Cumhuriyet, demokrasi ve
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milliyetçilik gerek Milli Mücadeleyi harekete geçiren, gerek onun tacı olan
Cumhuriyetin özüdür.
10 Kasım 1938 tarihinde Nazi yönetiminden kaçarak Türkiye’ye göç
eden ve İ.Ü. Hukuk Fakültesinde ders veren bir Alman Profesör Atatürk’ün
ölüm haberini duyunca şaşırır. Derse girip girmemekte karar veremez.
Üniversite rektörüne müracaat eder ve ne yapması gerektiğini sorar. Dönemin
rektörü; “sizde böyle büyük bir adam ölünce ne yaparlarsa onu yapın” der.
Alman profesörün cevabı çok dikkat çekicidir: “Bizde bu kadar büyük bir adam
ölmedi ki” der.
Atatürk sanata ve tiyatroya da meraklı bir liderdi. Bir oyuna bir süre
gecikerek gitmek durumunda kalır. Oyun başlamıştır. Temsil sonunda Atatürk
ilgilileri tebrik eder ve “Eğer benim için geç başlatacak olsaydınız dalkavukluk
etmiş olurdunuz” der. Atatürk alçak gönüllü ve mütevazı bir insandı.
Atatürk samimi bir dindardı. Hurafelerin din olarak takdimine de
karşıydı. Atatürk TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara Hacı
Bayram Camiinde dava arkadaşlarıyla birlikte Cuma namazını kılmış, Meclis
önünde topluca dualar edilmiş, kurbanlar kesilmişti. Ayrıca yurtta mevlidler
okunmuştu. Atatürk Kuran-ı Kerim’in tefsirlerini yaptırmış, Diyanet İşleri
Teşkilatını kurdurmuş ve anayasa ile bunu teminat altına aldırmıştı. Kuran-ı
Kerim kendisinin en büyük moral kaynağı idi. Köşkte Hafız Yaşar Okur ile
Saadettin Kaynak değişik makamlarda Kur’an ve Mevlit okurlardı. Türkçe
hutbe ilk kez 1928 yılında Süleymaniye Camiinde Sadettin Kaynak tarafından
okunmuş, Arapçasına Türkçe de eklenmişti. Atatürk’e göre, Türk Milleti daha
dindar olmalı, yani bütün sadeliği ile dindar olmalı idi. Müslümanlık şuura
muhalif ve ilerlemeye mani hiçbir şey ihtiva etmiyordu. O’na göre “dinsiz bir
milletin idamesine imkân yoktur. İslam dini öyle yüce bir dindir ki; ilim Çin’de
de olsa alınız diyen bir peygamberin ümmetiyiz” ifadeleri de kendisinin dine ve
yüce dinimiz İslam’a bakışını ortaya koyar.
Atatürk’te de ifadesini bulan laiklik anlayışı yalnız din ve devlet işlerinin
ayrılması değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de
demektir. Laiklik asla dinsizlik demek değildir. Tam tersine farklı inanç ve dini
duyguları garanti altına almaktır.
Milletleşemeyen, milli mutabakatları ve ortak kabul ve retleri, sembolleri,
ilkeleri belirlenemeyen toplumlar demokrasiyi yaşatamazlar. Zira demokrasi
milletleşemeyen kalabalıkların rejimi değildir. Günümüzde Ortadoğu’da
milletleşemeyen milli seviyede kabulleri gerçekleşemeyen toplumlar laik bir
yapıda da olmadıklarından birlikte yaşayamazlar; mezhep ve etnik çatıştırmaları
aşıp asıl düşmanla mücadele edemezler. Bırakın mücadeleyi bazıları etnik ve
mezhep taassubu ile düşmanla işbirliğine bile gidebilirler.
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Bursa Amerikan Kız Kolejinde misyoner öğretmenlerin gayretiyle üç kız
çocuğunun Hristiyan yapılması karşılığında bu okulu 29 Ocak 1929’da kapatan
da kendisidir.
Atatürk çağlar üzerinde kalarak döneminde Avrupa’dan esen ırkçı
akımların etkisine kapılmamış bir üstün liderdir. Kendisi ırkçılıkla milliyetçiliği
ayıran bir liderdir. Gerçekten ırkçılık sosyal olayların sebep ve sonuç ilişkilerini
biyolojik ve genetik konulara bağımlı görmesine rağmen, milliyetçilik kültürel
değerlere bağlı bir kavramdır. Atatürk’ün şu sözleri ders niteliğindedir: “Bizim
milliyetperverliğimiz, başka milletleri küçümsemeyen, mağrur olmaya yer
vermeyen bir milliyetçiliktir”.
Aslında milliyetçilik ne dışa kapanmadır; ne sadece duygusallık, ne de
basit bir düşmanlıktır. Dış politikadan ekonomiye, çevreciliğe kadar ülke
çıkarlarını koruyacak geliştirecek şuur ve olgunluğu kazanmaktır. Milli kültürü
koruyarak geliştirmedir. Çağımızın yükselen bir değeridir. Belirli bir tavır
alışlar bütünüdür. Kendi milliyeti dışındakileri aşağılamak veya dışlamak değil;
başkaları ile Dünyayı eşit, adil, anlamlı ve istismar edilmeden paylaşabilecek
şuur ve olgunluğa erişmedir. Uydu olmamanın sigortasıdır. Türk milletine
mensubiyet ile İslam âlemine aidiyet birbirinin alternatifi de değildir.
Mustafa Kemal Atatürk barışçıdır ve savaşın en son başvurulacak bir çare
olduğunu düşünür. Gençliği en büyük ümit olarak görür. Nitekim 19 Mayıs’ı
gençlere armağan etmiştir. Şu sözleri konuyu tamamlar: “Türk çocuğu ecdadını
tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır”.
Cumhuriyet onun eseridir. Nitekim “Yaptığımız işlerin en büyüğü, temeli Türk
kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan T.C.’dir” diyerek bu gerçeği ifade
eder.
Atatürk binlerce kitaptan meydana gelen zengin bir kütüphaneye sahiptir.
O seçkinci değil, milletine tepeden bakmayan Türk milletinin bir parçasıdır.
İleri görüşlü, milli haysiyet ve onura düşkün, mütevazı, Çanakkale’de ölen
yabancı askerlere bile merhamet edebilen bir liderdir. Onda vatan ve millet
sevgisi ve kadın hakları öne çıkar. Egemenliği millette görür.
Atatürk’ün ölümünün 78. yıldönümünde bize düşen görev; Türk tarihine
bir bütün olarak bakabilmek, önde gelen liderler ve dönemler arasında rekabet
ortamı yaratmamaktır. Aksi bir anlayış bilimsel de değildir. Milli bağımsızlık ve
egemenlik konularında hassas olmaya mecburuz. Günümüzde önümüze sürülen
her türlü teslimiyetçiliği ve tuzağı aşabilmek için dünden ders almalıyız.
Atatürk’ün “Kendi benliğine ve milliyetine sahip olmayan milletler diğer
milletlere av olur” uyarısını hiçbir zaman unutmamalıyız.
Atatürk’ün 78. ölüm yıldönümünde O’nu ve silah arkadaşlarını, Türk
Devleti için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmet ve saygıyla
anarım.
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TÜRKBİLİM EDİTÖRDEN: AB RÜYASININ SABAHI…
Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL
AB macerası çok üzücü, itibar kırıcı ve hiç de hoş olmayan acı örneklerle
doludur. Türkiye’de birçok kesim haysiyetli ve itibarlı bir aday üye olmamamız
için ellerinden geleni yaptılar. Pazarlık gücümüzü kırdılar. Sırtımızı önce
NATO’ya, daha sonra da AB’ye dayadık mı her sorunun anında çözüleceğini
zannettiler. Milliyetçi çizgiden uzak olanlar dolayısıyla Türkiye Avrupa’da
kendisine layık olmayan muamelelerle karşı karşıya kaldı. Ülkemizde bol bol
kendilerini sömürge müfettişi zannedenleri ağırladık durduk.
AB-Türkiye ilişkilerinin geldiği ve getirildiği nokta bizim yıllardır ısrarla
söylediğimiz bir gerçeği haklı kılıyor: AB Türkiye için bir güvenlik
sorunudur. Gerçeklerden uzak olanlar AB üyeliğini Yunanistan ve
Portekiz’den farklı görmediler. Oysa tamamen farklı bir muamele ile karşı
karşıya kaldık. Türkiye’ye AB ortalamasının 1/3 oranında gelişmişsiniz, gelir
dağılımı ve bölgesel az gelişmişlik önemli boyutlarda, sizi üye alıp bölge
kalkınma sorunlarınızı fonlarla destekleyemeyiz diyenler başkalarına farklı
davrandılar. Son yıllarda Yunanistan’daki krizi bile çözmekten uzak kaldılar.
Reformları ve açılımları AB için değil; ülkemiz için yapıyoruz
aldatmacası kamuoyunu yanıltmada uzun süre kullanıldı. AB devletimizin
aleyhine olabilirmiş; ama vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza cennet
vadediyormuş söylemleri sürdü gitti. Türkiye’yi Avrupa basınında
karikatürlerde köpek kulübesinde boynunda zincirli gösteren örneklere
rastladık. AB Türkiye’yi aşırı istekli gördükçe akla bile gelmeyecek tavizler
talep etti. Milli hassasiyetten uzak bazı çevreler ise; AB’ye girmeyip dışa kapalı
Suriye mi olacağız hezeyanlarında bulundular. Bazı yazılı ve görüntülü basın ve
TV ekranları Türk Milletine sürekli ve tek taraflı AB’nin faziletlerinden
bahsettiler. Hele hele 2000’li yılların ortalarında TÜSİAD’ın Brüksel
temsilcisinin AB aşkı unutulabilir mi?
AB’nin 50.yılı kutlamalarına Türkiye davet bile edilmedi. Yabancılara
kızmayalım; ama KKTC’yi AB üyeliği önünde engel görenler; milli dava da ne
demekmiş diyen bazı siyasetçiler, Kıbrıs’ın stratejik öneminin kalmadığından
bahseden gafillere ne demeli? Kıbrıs’ta milli çıkarlarımızı korumaktan çok
rahmetli Rauf Denktaş’ı hedef alarak çözümsüzlüğün çözüm olamayacağından
bahseder olduk. Çözümün önünde o değerli insanı engel görenler oldu. Annan
Planını kabul ettirebilmek için Kıbrıs’a milletvekili çıkartması bile yaptık. Plan
kabul edilirse Girne sahilleri yatırımlarla dolacak, işsizlik sorunu çözülecekti.
Oysa tersi oldu. Topraklarımız üzerinde Batılı emlakçı ve komisyoncular cirit
attı. Dolar ve Eurolar havalarda uçuştu. Türk ve KKTC bayraklarının olmadığı
mitingler düzenleyerek önce biz KKTC’yi inkar ettik. Allah’tan Rumlar Annan
Planına hayır deyince KKTC’yi kurtarmış olduk. Annan Planına verdiğimiz
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“Evet” Kıbrıs’ta hükümranlık haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlama geldi.
Yapılan çirkin propaganda zihinleri karıştırmış milli davamız olan Kıbrıs
bundan zarar görmüştür. 2000’li yılların bilhassa ortalarında “AB bölmez
birleştirir, zaten milli sınırlar ortadan kalkıyor, tek bir devlete geçiliyor
(AB), Milli menfaatleri korumaya da bölücülük yapmaya da gerek
kalmayacak” gibi saçma iddialar bugün iflas etmiştir. AB genişlemeden
yorgun çıkmış, bazı ülkelerde yapılan referandumlarda AB karşıtlığı öne
çıkmış, Hollanda ve Fransa AB Anayasasını referandumlarda reddetmişler
İngiltere AB’den ayrılmada başı çekmiştir. AB Belçika’yı bile birleştirememiş,
Brüksel Flaman ve Valon ayrışmasını engelleyememiştir. AB üyeliğinden sonra
İspanya bölücü ETA teröründen kurtulamamıştır. İngiltere AB üyesi olduktan
sonra IRA terörünü bitirememiştir.
AB Türkiye’ye karşı haksız ve çifte standart bir politika izlerken,
Avrupa’nın şımarık çocuğu ve AB üyesi Yunanistan Batı Trakya Türklüğü
üzerinde akla gelmedik baskı ve dayatmalarda bulunmuş, vatandaşlık ve
mülkiyet hakları gasp edilmiş, Türk kimliği hedef alınmış, vakıf mallarına el
konmuş, Lozan Antlaşması ayaklar altına alınmış, insan hakları çiğnenmiştir.
Buna rağmen, Brüksel’den uyarıcı hiçbir ses çıkmamıştır.
Gerçekler hayalleri daima bastırır. Bize karşı uygulanan oyalamaların
amacı tam üyelik olmasa da AB çadırında Türkiye üyelik hayaliyle kontrol
altında tutulmalı şeklinde oldu. Türkiye’de maalesef milli menfaat ve
milliyetçilik dönemi artık geride kaldı küresel bir çağda yaşıyoruz diyebilen
bazı siyasetçilerimiz 2016 Kasım’ında Brüksel’de milli çıkarlarımızı korumak
durumunda kaldılar ve AB’den haklı olarak şikayetçi oldular.
AB ihtilaflı alanları üye yapmama ilkesini Kıbrıs Rum Kesimi’ni üye
yaparak çiğnemiştir. AB, Kıbrıs’ta KKTC aleyhine bir çözümü şart olarak ileri
sürmüştür. Yeni azınlıklar yaratın komutu Brüksel’den gelmiştir. Atatürk’ün
asılı resimleri ile uğraşılmıştır. Ülkemize yabancı olan etnik farklılaştırma,
çatıştırma ve etnik sorun rüzgârlarının önemli bir bölümü Brüksel kaynaklıdır.
Çözülmenin demokratikleşme olduğu telkinlerini bazıları AB’den
öğrenmişlerdir.
Türkiye tabii ki AB’ye mahkûm değildir. Ancak uygulanan yanlış
politikalarla bu durum AB’ye hissettirilmiş değildir. Türkiye’nin bilgili, kaliteli
ama Türkiye karşısında tarafsız ve ilkesiz bazı aydın, siyasetçi ve bürokratları,
tesadüfle devlet adamları olanlarımızın hiç mi suçu yoktur? Son dönemde
bilhassa yükselen milliyetçiliği reddederek ve aşağılayarak dünün ve bugünün
müstemlekecilerini gereğinden fazla tahrik ettik. Oysa insanlık tarihi kabul
etsek de etmesek de, içimize sindirsek de sindirmesek de milli menfaat
çatışmalarının tarihidir. AB bilhassa 2000’li yıllarda bu gerçeğin laboratuvarı
olmuştur. Milliyetçiliğin önüne geçilemediğinden şikayet edenler arasında
küresel sermaye çevreleri ile birlikte Soros da dikkati çekmiştir.
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Bize açıkça özelleştirmeleri hızlandırın, nüfus artış hızını düşürün,
düşüremiyorsanız bölünün ve ufalanın, azalın, tarıma desteği azaltın, demir
çeliğe yatırım yapmayın, Ege’de ve Kıbrıs’ta tavizler verip gelin, bölücü ve
ırkçı teröre siyasi çözüm sağlayın diyenlerin koynundan bir türlü çıkamadık.
Acaba Avrupa Hukuku bir bütün olarak bazılarının devletleriyle savaşmalarına,
ayrı bir bağımsızlık peşinde koşmalarına ülkelerin toprak bütünlüklerinin hedef
alınmasına müsait midir? TSK’ni tamamen devredışı bırakcak öneriler, TCK’da
301. Maddenin iptal talepleri, misyonerlere düşmanca muamele yapıldığı
iddiaları, patrikhanenin ekümenikliği, limanların ve havaalanlarının Rumlara
açılması, Türkiye’de gayri Müslimlerden başka azınlıkların bulunduğu, BM İkiz
Sözleşmelerdeki çekincelerin kaldırılması, Bölgesel ve Azınlık Dilleri
Sözleşmesinin imzalanması, Süryaniler ile Bozcaada ve Gökçeada’daki Rum
azınlığın mülkiyet sorunlarının giderilmesi, Ermenistan sınırının açılması ve
ambargonun kaldırılması, sivil toplum kuruluşları ve vakıfların yurtdışından
mali yardım için izin alma mecburiyetlerinin kaldırılması, Güneydoğu’daki
mahalli yönetimler ile yakın ilişki kurulması gibi bazı talep, dayatma ve iddialar
ortaya atılmıştır.
Bütün bunlara rağmen, KKTC üzerindeki ambargolar sportif temaslarda
bile kaldırılmamıştır. Bu arada “KKTC’den vazgeçmek şerefsizliktir” diyen
KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı rahmet, hasret ve saygıyla
anıyoruz.
8 Kasım 2016 ilerleme raporu adeta AB’nin değil de; PKK’nın ilerleme
raporu olarak ortaya çıkarılmıştır. Kıbrıs Rum Kesimi’ni ve Doğu Blokundan
ayrılanları Rusya’ya karşı acele üye yapanların hangi AB kriterlerini ölçü
aldıkları söylenebilir? Bu ülkeler Kopenhag ve Maastricht kriterlerini yerine
getirmişler midir? Türkiye’yi üretmeyip ithal eden, yabancılaşmaya dönüşen
özelleştirmelerle, yabancı şirketlere tanınan imtiyazlarla ve tarıma koyduğumuz
kotalarla, banka satışları ile soydurduk. Dışarıya büyük ölçüde yapılan kâr
transferlerini seyrettik. Dış ve iç borç kısır döngüsü, cari açık; sanayimize,
tarımımıza ve dış politikamıza ipotekler koymadı mı? Hareket alanımızı
sınırlandırmadı mı?
AB ve Avrupa ülkeleri “terör örgütü İspanya’da silah bırakmalı ve
özür dilemeli” derken, Türkiye’de kanlı terör örgütü PKK’nın
siyasallaştırılmasına çalışılmıştır. AB aslında bugün ABD ile terör örgütü ve
PKK’nın Suriye kolu olan PYD ile işbirliğini ortaya koymuş, Türkiye’yi
sıkıştırmak ve tam üyeliğini engellemek için doğrudan ve dolaylı desteklemiştir.
Dün Osmanlı’ya söylenenler günümüzde Türkiye’ye söylenmiştir: Reformlar
yapın. Türkiye Cumhuriyeti’ne makas değiştirtme gayretleri içerde AB
militanlığına soyunmuş çevrelerce de desteklenmiştir. Bazılarının Türkiye’yi
Türkiye olmaktan çıkaracak AB’yi put haline getirmiş olması; AB
taraftarlığından çok Türkiye ve Cumhuriyet düşmanlığından kaynaklanmıştır.
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Nitekim, bazı sözde muhafazakâr çevreler, Ankara’nın sözde zulmünden
kaçarak, Brüksel’in şefaatine sığınma yanlışına ve sapıklığına düşmüşlerdir. Bu
çevrelerin genelde daha önce AB’yi Hristiyan Kulübü olarak suçlamaları da
daha dikkat çekicidir. Bir dönem aşırı sol ideoloji ile Türkiye ile kavgalı
olanların önemli bir bölümü de daha sonra küresel ve evrenselci güçlerin
oyuncağı olmuşlardır. Teslimiyetçi bir çizgide birleşmişlerdir. Bazıları için yeni
ve 2000’li yıllara uygun Sevr modelinden hedef; Türksüz Anadolu ve
Atatürksüz Türkiye’dir.
AB rüyası ülkeyi yönetenleri fena halde meşgul etmiş, yanıltmış, 1995
yılında Başbakan Sayın Çiller bile 10 sene sonra AB üyesiyiz diyebilmiştir.
AB rüyası öyle bir gaflet iklimi yaratmıştır ki, 6 Ekim 2004 AB İlerleme
Raporunun açıklanmasında sonra, daha rapor tercüme bile edilmemişken, 7
Ekim 2004 tarihli bazı gazetelerde dönemin Başbakanı bu raporu olumlu ve
dengeli bulmuştu. Oysa bu rapor Türkiye’yi Türkiye olmaktan çıkarıyor, milli
ve üniter yapımızı hedef alıyordu. Yine bu rapor yeni etnik azınlıklar dayatıyor
ve hiçbir aday ülkeye uygulanmayan muamele ile Türkiye’yi karşı karşıya
bırakıyordu.
O dönemin basınında şu başlıklar üzücü ve düşündürücü olarak yer
alıyordu : “Artık Dönüş Yok Avrupalıyız”, ”Yolun Açık Olsun Türkiye”,
”Biz değil Çocuklarımız Kazandı, Gelecek Onların”,” Bastır Türkiye”,
”Direndik Kazandık”, ”Merhaba Avrupa, Biz Geldik”, “ Başbakan
Konuştu, Avrupa Dinledi”, “A diyen Brüksel’e B dedirttik”,”2010’da
Avrupalıyız”, ”Başbakanımız Bir de İngilizce Bilse İdi”, “KKTC’ye
Yardım Paketi Hazır, Ambargolar Kalkacak”, ”Brüksel’de Nikâh,
Ankara’da Düğün”. O kadar ileri gidildi ki, zafer sarhoşluğu içinde gece
atılması gereken maytapları Ankara’da gündüz atıverdik ve AB rüyasını
sürdürdük.
Türkiye’yi itibarlı kılacak yol ve ülkemizin pazarlık gücünü ve siyasi
etkinliğimizi arttıracak yol çok yönlü siyasi ilişkiler, Türk Cumhuriyetleri ile
daha yakın ekonomik ve siyasi birliktelik ve Ortadoğu politikasında yanlışlar
yapmamaktı. Tersine Ortadoğu ülkelerini birbirine karşı kışkırtanların, açıkça
terör örgütlerini kullananların âleti olduk. NATO’da alkışlandık; AB’nin ısrarla
dışında tutulduk. Gümrük birliği kazığını tam üyelik olmadan uygulayan tek
ülke olduk. Üyeliğimiz askıda iken müzakere sürecine başladık. Bu da bir
istisna idi. 1999 yılında Fin’li devlet adamlarına kanarak Helsinki’ye gittik ve
hayali bir üyelik yolunda aldatıldık. Daha sonra ek protokol imzaladık, uysal bir
aday üye olarak kaldık.
AB uluslar üstü bir politikayı becerememiştir. Milli devletler ve milli
çıkarları inkâr yanlışı AB’nin iflasına yol açacaktır. Uluslar reddedilerek uluslar
üstü bir politikada başarılı olunamaz. Nitekim, AB ülkeleri arasında milli kimlik
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AB kimliğinin hep önünde yer aldı. Kuzey ülkelerinden güneye indikçe bu oran
arttı.
Çeşitli tarihlerde yapılan zirvelerden ve ilerleme raporlarından çıkan
sonuç; Cumhuriyeti içlerine sindiremeyen bazı Batılılarca adeta Türkiye’nin
tasfiyesidir. Türkiye’ye kendini inkâr ettirilmek istenmiştir. Bunda tarihi
sebepler olabilir. 6 Ekim 2004 İlerleme Raporu, 14 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi,
3 Ekim 2005 Müzakere Çerçeve Belgesi, 8 Kasım 2016 İlerleme Raporu ve o
tarihten bugüne Türkiye ile ilgili rapor ve talepler birbirinden farklı değildir.
Editör not: Devlet olabilmenin en temel ilkesi öngörülebilirliğin ve
alternatif projelerin her zaman politika kasasında ortak görüş ve uygulamlar
biçiminde bulundurulmasını gerekli görmektedir. Bu ise Türk dış politikasında
karşılıklılık ve ortak çıkar paralelinde diplomasi dilinin de gerekli olduğunu
ortaya koyar.

243

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

244

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

TÜRKBİLİMDEN HABERLER
E. Ü. TÜRK DÜNYASI VE ZEKERİYA DOĞAN KÜLTÜR EVİ
ETKİNLİKLERİ BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ..

AÇILIŞ KONUŞMASINDA REKTÖRÜMÜZ EMEĞİ GEÇENLERE
TEŞEKKÜR ETTİ.
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Rektörümüze teşekkür plaketi takdim ediliyor..

E.Ü Rektörümüz M. Cüneyt HOŞCOŞKUN Enstitü Müdürümüz Metin EKİCİ
Türkbilimden Suavi TUNCAY, Fikret TÜRKMEN ve Uzm. Kenan DOĞAN
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Fikret TÜRKMEN Suavi TUNCAY M. Cüneyt HOŞCOŞKUN Metin EKİCİ
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Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

Zekeriya Kültür Evi Uzm. Kenan DOĞAN
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ULUSLAR ARASI HABERLER

Home, Education, Communications, Meetings, Business, Awards, Join,
About Us
3. Midwest Chapter Membership Information
Membership is open to any individual working in or interested in health science
libraries. The Midwest Chapter/MLA is one of fourteen regional
chapters affiliated with the Medical Library Association (MLA). Membership
in the Chapter and membership in the Association are separate and one need not
be a member of both, although it is highly encouraged!

MIDLINE, the Chapter newsletter

MIDWEST, the Chapter discussion list;

access to current Midwest Chapter membership directory (Members
only: contact membership secretary for directions on how to access the online
directory)

discounted registration fees for the annual conference

annual meeting scholarships and awards

continuing education opportunities

professional leadership opportunities

professional development opportunities

communication and interaction with regional colleagues
Register online for your membership or fill out a membership application form
(for both new and renewing members) in your choice of PDF, or Word format
here. If you have any questions, contact the Midwest Chapter Membership
Secretary, Stephanie Schulte (Stephanie.schulte@osumc.edu).
Copyright ©1995 - 2016 Midwest Chapter, Medical Library Association
URL: http://midwestmla.org/membership/index.html
Page last updated: Thursday, 08-Jan-2015 16:13:00 EST
Having problems accessing this site, or just have questions or comments?
Please contact the webmaster.
membership@mla.org
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AVRUPA BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ
25-27 MAYIS 2017 Dubrovnik, Crostia

‘European Biotechnology Congress 2017’ will be held between 25 - 27
May 2017 in Dubrovnik, Croatia.
Early Bird Registration Deadline is March 20th, 2017!
Dubrovnik is known to the whole world as a unique city monument, with
architectural and urban wealth providing evidence of a strong cultural
community existing in these areas for centuries. The city of great culture
and history already has a recognised cultural significance in the region and
the world, including the protection of UNESCO. Dubrovnik offers a great
choice of museums and galleries, which contain the jewels of Croatian
heritage.
The abstracts will be published in supplement of Journal of Biotechnology.
We look forward to welcoming you to the beautiful city of Dubrovnik and to a
very successful European Biotechnology Congress 2017.
For congress registration please click here
Abstract Submission
Abstract Submission is now open until 24 April 2017. Participants who
submit the abstracts for the presentation will have priority. Deadline
for abstract submission to the Eurobiotech Biotechnology Congress
2017 is approaching!
For Abstract Submission please click here
Contact: ebtna2017@eurobiotech2017.eu
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Abstract Awards
The best three oral presentation, will be evaluated and selected by the
scientific organizing committee of the symposium, will be announced as
"EBTNA Mariapia Viola Magni Best Oral Presentation" on honour of founder
of EBTNA,
Prof. Mariapia Viola Magni.
The best three poster presentation will be evaluated and selected by the
scientific organizing committee of the symposium, will be announced as
"EBTNA Best Poster Presentation".
Best Biotechnology Product Awards 2017
The European Biotechnology Congress is being held by European
Biotechnology Thematic Network Association in the past four years and this
year European Small-Medium Enterprise (SME) will be honored with Best
Biotechnology Product Award. For more details please click here
The Eurobiotech Journal
Eurobiotech Journal is the new official journal of European Biotechnology
Thematic Network Association (EBTNA), international journal for scienceists
who work in fields of biotechnology. For more details please click here

252

TÜRKBİLİM ARALIK 2016

ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ YAYIM İLKELERİ VE
YAZIM KURALLARI
1.

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

2. Dergide disiplinler arası ve 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
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