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TÜRKBĠLĠM EDĠTÖRDEN SELAM
Güncel olaylar ekonomik, sosyal ve kültürel olduğu kadar siyasal
gerçeklikleri de içermekte ve doğrudan birey ve toplumu etkilemektedir. Korku,
kuĢku ve kaygı üçgeninde kurumsal yapıların rolü, üniversitelerimiz baĢta
olmak üzere milli eğitim ve üniversite reformunun gerekliliği kaçınılmazdır.
Özellikle son çeyrek yüzyıl içinde Türk toplumunda büyük bir güven bunalımı
yaĢanmakta; çığ gibi büyüyen sorunlar karĢısında vatandaĢlarımız büyük
tedirginlik yaĢamaktadır. Aslında siyasal rekabete dönüĢtürülen insan iliĢkileri
gerçeğin ortaya çıkmasına da engel olmaktadır. Oysa demokrasilerde çareler
tükenmez denilen devirlerde sisteme ülkeye ve yönetenlere duyulan güven
devlet aygıtının zaafa uğratılmamasını da sağlamaktaydı. Bugün geliĢen iç ve
dıĢ olaylar bağlamında korku, kuĢku ve kaygı sözcüklerinin siyaset bilimi
içindeki yeri tartıĢılacak çözüm önerilerimiz ortaya konulmaya çalıĢılacaktır.
Bilindiği gibi kurumsal yapıların en önemlilerinin baĢında eğitim
kurumlarımız baĢta ardından bilhassa üniversitelerimiz gelmektedir.
Ġlköğretimden orta öğrenime ve buradan da yükseköğrenime kadar ülkemizin
ihtiyaçları dikkate alınarak bir planlama yapılmalı ve buna göre hangi kurum ve
sektörde uzmanlık alanlarına göre noksanlık varsa o alanın öne çıkarılabileceği
bir müfredat uygulanabilmelidir. Çocuklarımızın robot kabul edilerek bir sınava
bağlayan yetenek ölçümü yerine geçen yarıĢmalar genelde sadece
öğrencilerimizi değil, aynı zamanda velilerimizi de oldukça korkutmakta
sistemden ne beklendiği algılanamamaktadır. Çünkü velilerimiz çocukları
üzerinde bir eğitimci gibi etken olamamakta, bu nedenle de gerçeği tam
algılayamadığından kuĢku durumu yaĢamakta, güvensizlik duygusuna da
kapılmaktadır. ĠĢte böyle bir vasat sonucunda ne yazık ki kötü bir sonuç
doğabilir diyerek tedirgin olmakta üzüntüye sevk edilmektedir. O halde bu konu
üzerinde eğitimciler baĢta tüm siyasal alanı yönetenler ortak bir çözüm
aramakta gecikmemeli, sadece sınav zamanları değil, sürekli bir eğitim sistemi
içinde eğilim ve yönelimleri belirleyebilen bir uzmanlaĢmaya yönelik
programlar geliĢtirmelidirler. Bunları yapabilecek düzeyde kadrolarımız vardır.
Aslında sadece fütürolojik bir bakıĢ gerekir. Her okul bu programlara
uyabilecek düzeye getirilebilir. Bu da Milli Eğitim seferberliğine dönüĢen bir
eğitim sistemi ile olur. Türk çocukları inanın ki yönetenlerinden çok daha
akıllıdır. Zaten bir yönetici asla vatandaĢının aptal olmasını bekleyemez ve de
isteyemez. Kısacası en akıllı benim diyemez. Toplum cevherlerle yüklüdür. Ġyi
bir yönetici iĢte bu cevherleri iĢleyerek ülkemize kazandırır ve geleceğimizin
teminatları olarak sisteme katabilir.
Türkiye bölünmeyi değil yükselmeyi konuĢmalıdır. Bilimi, buluĢları ve
üretimi gündeme getirmelidir. Yepyeni bir üniversite reformu yapılmalı
akademik yükselmeler ahbap çavuĢ iliĢkisinden kurtarılmalıdır. Yabancı dili
olmayanların yönettiği Türkiye‘de Türk çocuklarının önüne yabancı dil Ģartı
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koyarak sistem dıĢına itilmesi esef vericidir. Türkçe dünyanın önemli
dillerinden birisidir. Bunun yerine üniversitelerde çevirme büroları veya odaları
oluĢturup uzmanlaĢmalarına göre bilim insanlarının yazdıkları dıĢ dünyaya
aktarılmalı talep edilen dıĢ kaynaklar ise bu bürolar tarafından çevrilmelidir.
Devleti yönetenler dil bilmeyecek ama, istenilen ekonomik, sosyal, siyasal,
kültürel, ekolojik, teknolojik, bilgi ve iletiĢim sistemlerine yönelik benzer
kararları alma hakkı olacak! Bunun adına demokrasi denemez. Son olarak
cevher gibi çocuklarımızın dili geçemediler diyerek akademik çalıĢmalara
katılamaması korku kuĢku ve kaygı üçgeni içinde en önemli ve güncel örnek
olarak karĢımızda öğrencilerimizin hüznü durmaktadır.
Dünyamızın büyük geliĢmeler kaydettiği bu dönemde ilkokul mezunu bir
kiĢi dahi önemli bir buluĢ yapabiliyor. Önemli olan iĢbirliği esası içinde
çalıĢabilmek ve üreten Türkiye olabilmektir. Neredeyse hemen her gün etnisite
ve Ģiddete yönelik kavga ve sürtüĢmeleri konuĢan çağdaĢ bir ülke olmak yerine
din temelli iliĢkileri tüm kurumsal yapılara aktarmak isteyen Türkiye
görünümünden mutlaka kurtulmak gerekiyor. Aksi halde toplumdaki gerilimler
artmakta ve çocuklarımızın önü kapanmakta tükenen Türkiye algısı zihinlerinde
oluĢmaktadır.
Son olarak özellikle önemsediğimiz bir husus medyanın belli yüzlere
kilitlenmesidir. Seksen milyonluk bir ülkede neredeyse her televizyon kanalına
çıkan ve hep aynı kiĢilerden adeta grup oluĢturulmuĢ gibi papağanca
konuĢmalar ve gerilimli bağrıĢmalar ile kesinlikle haber mahiyeti bile
olamayacak düzeysiz tartıĢma programları mutlaka bir düzene ve kamuoyu
taleplerine uygun hale getirilmelidir. Çünkü bilhassa müdahale edilemeyen bir
vasat haline getirilmiĢ basın asla Türkiye gibi bir ülkeye yakıĢmıyor. Ancak
medya dediğimiz bilgi ve haberleri tarafsız vermesi gereken kurum ve
teĢekküllere de hiç mi hiç yakıĢmıyor. Bu programlarda halk konuĢmuyor.
Özellikle iktidar yanlısı söylemlerle tanınan sürekli aynı kiĢiler hemen her
programda adeta kavga edercesine programlara katılma imkânı buluyor. Bunun
ardındaki gerçek medya patronlarının bağımsız ve tarafsız olmamasından
kaynaklanıyor. Çünkü akademik bir tartıĢmayı basında olduğunu söyleyen bir
gazeteci ile tartıĢmak asla doğru sonuç veremez ve doğru da değildir. Ya halk
içinden çeĢitli gruplardan seçilenler katılmalı ya da akademik kiĢilerin veya
siyaset içinde yer alanların aynı programa alınması sağlanmalıdır. Umutsuzluğu
ortadan kaldırmak ve geleceğimizi yeniden inĢa edebilmek için her düĢünceye
ilgi gösterip bilgi alınmalı, ortak ülke çıkarlarına yönelik tüm iĢlemler kimseyi
ötekileĢtirmeden sevgi yumağına dönüĢtürerek hayata geçirilmelidir.
Türkiye yönetenlerinden bu ve benzeri projelere özellikle de yepyeni bir
milli eğitim, üniversite ve kamu yönetimi reformuna eğilmelerini bekliyor.
Editör Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY
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ĠLKÇAĞDA KADIN: TOPLUMSAL CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠ
BAKIMINDAN HELLENĠSTĠK ÇAĞ ÖNCESĠ ĠLKÇAĞ TARĠHĠNE
GENEL BAKIġ
Mehmet Ali KAYA
Kevser TAġDÖNER
ÖZET
Toplumsal cinsiyet eĢitliği takriben 150 yıldır günümüz dünyasının
tartıĢılan konusu olmaya devam etmektedir. Bu makalenin amacı, siyasal,
sosyal, ekonomik ve hukuki anlamda kadının ilkçağ uygarlıklarındaki
konumunu bir genel bakıĢla anlamaya odaklanmaktır. Böylece günümüzün
toplumsal cinsiyet eĢitliği tartıĢmalarına kadın algısıyla ilgili bir tarihsel boyut
kazandırılmıĢ olacaktır. Makale kronolojik bakımdan tarih öncesi çağlardan
Hellenistik Çağ‘a (ĠÖ 323) kadar olan bir dönemle sınırlandı. Söz konusu
dönemin önasya uygarlıklarıyla eski Yunan uygarlığı ve onların çağdaĢları
araĢtırıldı.
Anahtar Kelimeler: Ġlkçağ, Kadın, Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Girit,
Eski Yunan

THE WOMAN IN ANCIENT: THE GENERAL VIEW TO ANCIENT
HISTORY FROM THE STANDPOINT OF THE GENDER MAINSTREAMING
BEFORE HELLENISTIC PERIOD
ABSTRACT
The subject of gender equality has continued to be a matter of discussion in the
modern world over the past 150 years. The focus of this paper is to present an
overview of the status of women in politics and their social and economic rights in
civilizations of early antiquity. In this way, an additional historical dimension is
contributed to the current discussion regarding perceptions about gender in the modern
world. The study is chronological and covers prehistoric periods up to the Hellenistic
Age (c. 323 BC) in civilizations of the Near East, the Greeks and their contemporaries.
Key Words: The Female in Antiquity: A General View of Gender Equality in
Pre-Hellenistic Society

Antropologların ya da prehistoryacıların araĢtırmalarına göre bizim
Yontma TaĢ (ya da Eski TaĢ) Çağı dediğimiz Paleolitik Çağ‘da insanlar,
20‘Ģerli ya da 30‘arlı gruplar halinde avcılık ve toplayıcılık yaparak
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mağaralarda yaĢıyorlardı. Bu nedenle sosyolojik açıdan Paleolotik Çağ‘a
insanlığın avcılık-toplayıcılık dönemi denilmektedir. Böylesi yaĢam
koĢullarında kadın ve erkeklerin topluluk yaĢamında cinsiyetçi bir anlayıĢa
sahip olduklarını düĢünmek oldukça zor. Kadınlar, yalnızca hamile ya da
bebekliyse toplulukların kısa ya da uzak mesafeli avcılık faaliyetlerinin dıĢında
tutuluyorlardı1. YerleĢik yaĢamın baĢlamıĢ olduğu Neolitik Çağ‘da (=Yeni TaĢ
Çağı) insanlar her ne kadar evler inĢa etmeye baĢlamıĢ olsalar da bu evlerin
pencereleri yoktu. Evlere giriĢ, dam üzerine açılmıĢ olan açıklıklardan mümkün
olabiliyor, evlerin damları yol olarak kullanılıyordu. Sokak bilinci mevcut
değildi. BaĢka bir ifadeyle Neolitik Çağ koĢullarında insanlar, evin içinde
olmaktan daha ziyade yaĢamlarını evin dıĢında sürdürüyorlardı2. Hatta belki
kadınlar, piĢmiĢ toprak kadın heykelciklerinden3 de anlaĢıldığı kadarıyla
kendilerine yüklenen bir kutsallık nedeniyle cinsiyet ayrımcılığında
ayrıcalıklıydı. Bu durum erkeğin doğumdaki rolünün keĢfedilmemiĢ olmasıyla
ilgili olabilir. Fakat keĢfin ne zaman yapıldığı bilinmiyor. En azından kentlerin
kurulmaya baĢlamıĢ olduğu Tunç Çağı Mezopotamya‘sında ise erkeğin
doğumdaki rolü kesinlikle biliniyordu.
Dünyanın ilk kentleri Sümerler tarafından Mezopotamya‘da kuruldu ve
kentlerin sayısı zamanla arttı ve Er(ken) Hanedanlar Dönemi‘nde (ĠÖ 29002340) 18‘i büyük olmak üzere toplam 35‘i buldu4. KentleĢmeyle birlikte
insanlık, savaĢ ve sömürü sistemiyle, asker hükümdarlarla tanıĢtı ki bu geliĢme,
toplumsal cinsiyet eĢitliğinin kadın aleyhine bozulmasının nedeni oldu. Zira Er
Hanedanlar Dönemi öncesi döneme ait Sümer yerleĢmelerinin rahipler ve
tapınak personelinin denetiminde olduğu, hem kadınların hem de erkeklerin
mülkiyet sahibi olmadan tapınağa hizmet ettikleri bilinmektedir5. Er Hanedanlar
Döneminde ise iktidarı asker krallar ele geçirdi. Dünyanın ilk sosyal reforcusu
olan LagaĢ kralı Urukagina/ Uruinimgina asker krallar döneminin
hükümdarıdır6. Onun reform metinlerinde yer alan Ģu bilgi, en azından
Sümerlerin Er hanedanlar öncesi Mezopotamya‘sında toplumsal cinsiyet
eĢitsizliğinin olmadığı, fakat bu dönemde, yani kentlerde iktidarın asker krallar
tarafından ele geçirilmeye baĢlamasıyla birlikte toplumsal cinsiyet eĢitliğinin
kadın aleyhine değiĢtiğinin anlaĢılması bakımından fikir vericidir:

1

Paleolitik koĢullar için bk. Kaya 2016a, 8 vd. Child 1978, 40 vd. Aydıngün 2013, 43 vd.
Arsebük 1990, 97 vd.
2
Kaya 2012, 34.
3
Aydıngün 2013, 44 vd.
4
Köroğlu 2010, 65.
5
Crawford 2010, 29 vd., 33. Westenholz 2006, 31 vd. Stol 2016, 556 vd.
6
Crawford 2010, 36.
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―Eskiden her kadının iki erkeği vardı, ama şimdi kadınlar bu suçu
işlemekten vazgeçirildiler 7.
Toplumsal cinsiyet eĢitliğinin kadın aleyhine bozulması sürecinin hangi
nedenle baĢlatıldığı anlatan yazılı bir kayıt mevcut değil. Fakat en azından
Mezopotamya‘da toplumsal cinsiyet eĢitliğinin kadın aleyhine bozulmasınının
kadınlara yönelik Ģiddeti meĢrulaĢtıran emirname ya da yasalarla mümkün
kılınmıĢ olabileceğini düĢünmemizi imkan dahiline sokan yazılı kayıt
mevcuttur. Sümer kralı Uruinimgina‘nın reform metinlerinde geçen bu kayıt, bir
emirnamedir. Toplumsal cinsiyet eĢitliğinin kadın aleyhine bozulmasının
kadınlara yönelik Ģiddeti meĢrulaĢtıran bu emirname Uruinimgina‘nın reform
metinlerinde Ģöyle ifade edilmiĢtir:
―Bir erkeğe saygısız sözler etmekten suçlu bir kadının ağzı tuğlayla
kırılsın, tuğla kent kapısında sergilensin‖8.
Toplumsal cinsiyet eĢitliğinin erkek lehine bozulması, dünyanın her
yerinde aynı zamanda olmadı. Örneğin Anadolu‘da toplumsal cinsiyet
eĢitliğinin erkek lehine bozulması, Mezopotamya‘dakine göre neredeyese bin
yıl sonra mümkün olmaya baĢlamıĢ gibi görünmektedir. Zira Mezoptamya‘nın
Eski Asur Dönemi tüccarları (ĠÖ 2000-1750), ticaret için gittikleri Hatti
ülkesinde, bu ülkenin (Hatti) yerlisi olan özgür kadınlarıyla ikinci evliliklerini
yapabiliyorlardı. KentleĢme sürecinin tamamlanmamıĢ olduğu bu dönem
Anadolu‘sunda bir Hattili kadının eĢini seçme hakkına sahip bulunduğuna,
birden fazla erkekle birlikte olabildiğine, bir erkeğin evine gidebildiğine, ticaret
için Anadolu‘ya (KaniĢ Karumun‘a) gelen iki Asurlu erkekle evlendiğine dair
iĢaretler ve bilgilerin yer aldığı belgeler mevcuttur9. Kadınlar toplumsal cinsiyet
eĢitliği bakımından erkek lehine olmayan bu haklarını zamanla kaybettiler.
Nitekim Eski Hitit Krallığı Dönemi‘nden (ĠÖ 1650-1380) itibaren kadınlar,
gelenekler ve yasalarla tek eĢli olmak zorundayken, erkekler birisi resmi eĢi
olmak üzere birden fazla kadına sahip olabildiler10.
Her ne kadar Er Hanedanlar dönemi Sümer kentlerinde kral eĢleri siyasi
iĢler de dahil kent yönetiminin mülkiyet ve ticaret gibi iĢlerinde söz sahibi
olsalar11 da Mezopotamya‘nın sonraki dönemlerinde toplumsal cinsiyet ayrımı
erkek lehine güçlenerek devam edecektir. Nitekim Orta Asur Dönemi‘nine (ĠÖ
1595-1155) ait olan ve ―eğer bir kadın bir adama el kaldırırsa ve onu suçlarsa
30 mana kalay ödeyecektir ve kadına 20 sopa vurulacaktır‖12 Ģeklinde ifade
edilen bir yasa maddesinden de anlaĢılacağı üzere kadınların kocalarına el
kaldırması cezalandırılması gereken bir suçtu. Aynı dönemde sokaklar da
7

Kuhrt 2009, 51.
Kuhrt 2009, 50.
9
Bilgiç 1951, 230. Kınal 1957, 347. Darga 2013, 89, 111.
10
Darga 2013, 135. Goetze 1957, 87 vd., 94.
11
Kuhrt 2009, 46.
12
Tosun-Yalvaç 1989, 247 (nr. 7).
8
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kadınlara yasak hale gelmiĢ ya da sınırlanmıĢ, sokağa çıkan kadınların baĢlarına
peçe örtmeleri zorunlu hale getirilmiĢti. Bu durum bir Asur yasasına Ģöyle
yansıtılmıĢtır:
―İster evli kadınlar, ister dul kadınlar veya Asurlu kadınlar, sokağa
çıkarken başlarını açmamış olmalıdırlar. Adamın (bey) kızları ya bir şal ya da
bir giysi ile örtülü olmalıdır. Başları açık olmayacaktır. Evin içinde
örtünmeyecekler, yalnız olarak sokağa gittiklerinde örtüneceklerdir. Sahibi ile
sokağa gittiklerinde cariyeler örtünecek. Kocaya varmamış olanların sokakta
başları açıktır, örtünmemelidir. Fahişe örtülü değildir, başı açıktır. Fahişe
örtülü olursa 50 sopa vurulacak, başına zift dökülecek…‖13.
Bu Asur yasasından da anlaĢılacağı üzere kadınlar, erkeklerin sosyal
yaĢamında yalnızca hayat kadınıysa ya da genelevlerde yer alabilirdi14. Fakat
kadın ve erkeklerin karĢı karĢıya gelebilecekleri ortamlar da yok değildi. En
azından sık sık düzenlelen ve kalabalık katılımların olduğu Ģenliklerde kadın ve
erkekler karĢılaĢabilme olanağına sahip olabiliyorlardı. Fakat böyle ortamlar
aynı zamanda genç kızların bekâretlerini kaybetme riskinin de olduğu
ortamlardı15. Yine Orta Asur Dönemi‘nden günümüze kadar ulaĢmıĢ bulunan
yazılı belgelerden anlaĢıldığı kadarıyla en azından kraliyet ailesinin kadınları,
aile dıĢı erkekler için ―mahrem‖ sayılıyordu ve bu nedenle onlara yaklaĢmak,
Ģarkılarını ve kavgalarını dinlemek suç kapsamındaydı. Asur kralı Tiglat-pileser
(ĠÖ 1071-1031) dönemine ait olan Ģu yazılı belgedeki ifadelerden de
anlaĢılacağı üzere bu suçu iĢleyenler Ģiddetli cezalara çarptırılıyordu:
―Sarayda bir kadın şarkı söyler ya da dengi biriyle ağız dalaşı ederse ve
kralın adamlarından (veya hadımlarından) birisi veya hizmetkârlar onu
dinlemek için kulak kabartırsa yüz kırbaç yiyecek, kulaklarından birisi
kesilecektir… sarayda bir kadın kalçaları çıplak veya kasık bezi örtülüyken bir
saray mensubuna seslenirse… saray mensubu o kadına dönüp onunla
konuşursa adam yüz kırbaç yiyecek… Eğer bir saray mensubu saray
kadınlarından birisiyle konuşmak isterse, ona yedi adımdan daha fazla
yaklaşamaz…‖16.
Sümerlerden itibaren yalnızca Mezopotamya uygarlıklarında değil, tüm
önasya uygarlıklarında erkeklerin birden çok kadına eĢ olarak sahip olabildiler.
Bu eĢlerden en azından birisi resmi eĢ, diğerlerine cariye olarak sahip olunurdu.
Erkeklerin sahip oldukları tüm eĢlerinden çocuk sahibi olmalarının önü yasalar,
emirnameler ya da geleneklerle açılmıĢtı ve bu durum eski doğu uygarlıklarının,
13

Tosun-Yalvaç 1989, 252 (nr.40). Kuhrt 2009, 476. Kadını eve kapatan benzer bir yasak,
Hammurabi kanunlarında Ģöyle ifade edilmiĢtir: ―Eğer kadın kendini ve evini gözetmezse ve
sokağa düĢkünse evini dağıtıyor, kocasını küçük düĢürüyorsa o kadını suya atacaklar. Bk. TosunYalvaç 1989, 199 (nr. 143).
14
Kuhrt 2009, 476.
15
Kuhrt 2009, 476.
16
Kuhrt 2009, 478.

4

TÜRKBĠLĠM TEMMUZ 2017

yani Mezopotamya‘nın, Hititlerin ve Mısır‘ın ortak gerçeğiydi 17.
Mezopotamya‘da erkeklerin birden fazla eĢ almasına izin verilmiĢti. Ancak hem
Sümrelerde hem de sonraki Mezopotamya uygarlıklarında (Akad, Asur, Babil,
Mari vd) iki ya da daha fazla eĢe sahip olmak sıradan bir erkekten ziyade
kralların, üst rütbeli askerlerin, valilerin ve diğer seçkin adamların ayrıcalığı
olmakla sınırlı kalmıĢ olabilir18. Ancak Eski Babil Dönemi‘nde erkeğin çok eĢli
olmasını onaylayan kanunların bu uygarlığın altıncı kralı olarak tahta çıkmıĢ
olan Hammurabi tarafından yazıldığı ve dolayısıyla bu yasaların19 herkesi
bağladığı bir gerçektir.
Eski Önasya uygarlıklarının tümünde hem kadınların hem de erkeklerin
boĢanma hakları vardı. Fakat erkeğin karısını boĢaması, kadının kocasını
boĢamasına göre daha kolaydı. Erkekler yalnızca boĢandığı karısına tazminat
anlamında bir ücret ödemekle yetinirken, hatta bazı durumlarda bir ücret bile
ödemeden boĢayabilirken, kadının kocasını boĢamasında kurallar daha katı
olabildi. Örneğin Eski Asur‘da ve Hammurabi‘nin Babil‘inde kadının eĢini
boĢaması durumunda verilecek ceza kuleden atılmak ya da itilmek olabildiği20
gibi Hammurabi‘nin kanunlarnın bir maddesinde yer alan Ģu ifadeden de
anlaĢılacağı üzere nehire de atılabiliyordu:
―Bir kadın kocasından nefret ederse ve ona, ‘benim kocam değilsin’
derse kadını nehire atacaklar, eğer bir adam karısına ‘benim karım değilsin
derse’ o zaman koca 30 gümüş şekel ödeyecek‖21.
Daha önce de belirttiğimiz22 gibi Asur Ticaret Kolonileri Dönemi
Anadolu‘sunda kadınlar erkek egemen toplumlara özgü cinsiyetçi anlayıĢının
katı kurallarına muhatap değillerdi. Fakat Eski Hitit Devleti Dönemi‘ne
gelindiğinde Anadolu kadınları, çağdaĢları olan Mezopotamya kadınlarıyla
kıyaslandığında daha özgürdüler. Bu kıyas kral eĢleri ve anneleri söz konusu
olduğunda galiba geçerli değil. Zira Önasya‘nın tüm uygarlıklarında ve her
döneminde baĢta kral eĢleri ve anneleri olmak üzere yönetim insyatifine sahip
güçlü kadınlar vardı. Fakat Mısır hariç bu uygarlıkların hiç birinde kadınlar
doğrudan iktidar mevkinde olmadılar. Fakat hem Mezopotamya‘da hem de
Hititlerde eğer kral öldüğünde halefi olarak tahta çıkacak bir oğlu yoksa kızına

17

Stol 2016, 461 vd (Sumerler), 475 vd (Akadlar), 487 vd., 512 vd (Babil), 514 (Asur), 519 vd
(Hititler ve Mısır). Mısır‘da evlilikle ilgili hiçbir kayıt tutulmuyordu (Brewer-Teeter 2010, 120
vd). Fakat Fakat Mısır kadınları evlilik de dahil pekçok bakımdan çağdaĢları olan diğer Önasya
uygarlıklarındaki kadınlara göre daha özgürdüler (Hornung 2004b, 122). Eski Babil uygarlığında
erkeğin çok eĢli olmasını onaylayan kanunlar, bu uygarlığın altıncı kralı olarak tahta çıkmıĢ olan
Hammurabi tarafından yazıldı. Bk. Tosun-Yalvaç 1989, 199 vd (nr. 141, 145, 171).
18
Stol 2016, 165 vd.
19
Tosun-Yalvaç 1989, 199 vd. nr. 141, 145, 171.
20
Stol 2016, 212, 216.
21
Stol 2016, 210. Dinçol 2003, 24 vd. BoĢanmayla ilgili Mezopotamya kanunları için ayrıca bk.
Tosun-Yalvaç 1989, 199 vd.
22
Bk. Yukarıda dn. 11.
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bir koca bulunuyor ve o tahta çıkabiliyordu23. Hititlerde bu durum,
Telepinu‘nun fermanında ifade edilmek suretiyle anayasal bir hak haline
getirildi24. Fakat Hitit krallarının eĢleri, çağdaĢları olan diğer büyük devletlerin
kraliçelerinden çok daha büyük yönetim insiyatifine sahipti. Zira Hitit
kraliçeleri egemen kraliçe (tavananna) unvanıyla devlet yönetiminde, adli ve
dini iĢlerde, uluslararası iĢler ve hukuksal meselelerde, vakıf, bağıĢ gibi
konularda karar veren ve bu konularda kendi mührünü kullanabilen bağımsız
bir Ģahsiyet olarak karĢımıza çıkarlar25. Buna rağmen Hitit kadınları da
toplumsal cinsiyet eĢitliği bakımından kendilerinin aleyhine olan gelenek ya da
yasalara tabi olmuĢ durumdaydılar. Hitit Büyük kralı III. HattuĢili‘nin kızının
Mısır Firavun‘u II. Ramses ile evlenmesiyle ilgili süreç baĢladığında kraliçe
Puduhepa‘yı rahatsız eden Ģey, bu nedenle II. Ramses‘in birden fazla eĢinin
olduğu bilgisi değil, Firavun II. Ramses ile evlenecek olan kızının Mısır
kraliçesi olup olmayacağıyla ilgili kaygısı olacak26 ve Hitit kraliçeleri,
kocalarının birden fazla eĢ sahibi olmalarını olağan bulup, bu durumu
sorgulamayacaklardır27.
Halikarnassoslu (Bodrum) Herodotos (ĠÖ 480-420) tarafından aktarılmıĢ
olan Ģu bilgilere itibar edilecek olsa Mısır‘da kadınlar hem Hitit hem de
Mezopotamya kadınlarına göre çok daha özgürdüler, hatta kadın egemen bir
toplumdan söz edilebilir:
―Onlarda (Mısırlılarda) çarşıya kadın çıkar, ufak tefek alışverişlerini
kadınlar kendileri yaparlar. Erkekler evlerde bez dokurlar… Erkekler yükleri
başları üstünde, kadınlar omuzlarında taşırlar. Kadınlar ayakta işerler,
kadınlar çömelirler‖28.
ĠÖ I. Yüzyılda yaĢamıĢ olan Didodoros‘un Mısır kadınları hakkında
aktarmıĢ olduğu bilgiler de Herodotos‘tan edinilen izlenimi tastik eder
niteliktedir. Zira ona göre Mısır‘da kraliçeler kraldan daha etkilidir. Sıradan
erkekler de karılarının otoritesine boyun eğerler. Kocalar her konuda eĢlerine
itaat edeceklerini evlilik sözleĢmelerinde taahhüt ederler29. Bu iki Yunan
tarihçisinin aktardığı bilgiler, eğer ĠÖ 5. Yüzyıl ve sonrasına ait Mısır
gelenekleriyle ilgili değilse abartılıdır. Fakat firavunlar dönemi kadının
gerçeğini de iĢaret etmesi bakımından önemlidir. Zira evlilikle ilgili hiçbir
kayıdın tutulmadığı firavunlar çağı Mısır‘ında kadınlar en azından teoride
erkeklerle aynı yasal statü ve haklara sahipti. Tarım arazileri de dahil mal ve
mülk sahibi olabilirler ve sahip olduklarını satabilirler ya da miras olarak
23

Melville 2005, 223 vd.
Alp 2000, 61 vd. Ayrıca bk. Kaya 2013, 94.
25
Darga 2013, 132, 135. Goetze 1957, 92 vd.
26
Brandau –Schickert 2004, 267 vd. Kaya 2012, 142.
27
Hitit Büyük kralı I. ġuppiluliuma‘nın üç eĢi vardı. Bk. Darga 2013, 146.
28
Herodotos, II.35.
29
Diodoros, I.27.1.
24
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bırakabilirler. Evlilik ve boĢanma ile ilgili hakları ve hatta cinsel özgürlükleri
bakımından çağdaĢları olan uygarlıkların kadınlarına göre daha geniĢ
özgürlüklere sahiptiler. Kadınlar, evlilik sözleĢmeleriyle maddi bağımsızlıkları
garanti altına alırlar, boĢanma talebinde bulunabilirler, mahkemelerde jürü
üyeliği ve duruĢmalarda tanıklık yapabilirler, davalı ya da davacı olurlar,
mirastan eĢit pay alırlar, gayrimenkullerini miras bırakabiler, en azından
kraliyet ailesinden kadınlar rahibe olabilirlerdi30. Fakat Mısır‘ın sosyal statüsü
yüksek olan ailelerinin kadınları da aĢağı tabakadan olanlara göre daha fazla eve
kapalı yaĢıyorlardı31. Her ne kadar tek eĢlilik esas olsa da Mısır‘da da tek
eĢliliğe sadakat zorunluluğu yalnıza kadınlar için geçerliydi. Zira kadınlar,
kocalarının birden fazla kadınla evlenmesine ve onlardan çocuk sahibi
olmalarına rıza gösteriyorlardı. Bu durum Mısır‘da yasalarla değil geleneklerle
meĢrulaĢtırıldı. Fakat Mısır‘ın yeni krallık dönemine kadar kralların/firavunların
haremleri yoktu32.
Hükümdarların ya da seçkin erkeklerin harem sahibi olmalarının
ekonomik ya da siyasal nedenleri olduğundan kuĢku duymak için bir neden
bulunmuyor. Eğer öyleyse bir erkeğin harem sahibi olmalarıyla ilgili süreci
hazırlayan koĢulların da ilk kentlerin kurulması ve savaĢ sömürü sisteminin
benimsenmesiyle yaratıldığı düĢünülebilir. Zira Sümerler dönemine ait bazı
yazılı belgelerde erkeklerin küçük haremlere sahip olduğunun delilleri olan
belgeler okundu33. Hatta Ebla‘da ĠÖ 3. Binyılın sonunda kral eĢlerinin sayısı
20‘den fazlaydı34. Haremin meĢrulaĢtığı Mısır‘ın Yeni Krallık Dönemi‘nde (ĠÖ
1552-1069) firavunların eĢ sayısı çok daha fazlaydı. Bunların birisi esas
karısıydı ve o mutlaka Mısırlı olmak zorundaydı. Diğerlerine ikincil eĢ olarak
itibar edilirdi ki onlar arasında baĢka devletlerin krallarının kızları da vardı35.
BaĢka bir ifadeyle kadınlar, en azından Mısır‘ın yeni Krallık dönemi egemenlik
politikasında bir siyasi araç olarak da kullanılmaya baĢladı. Fakat Mısır kralları,
baĢka devletlerin krallarının kızlarını gelin olarak sarayına getirebilirken, kendi
kızlarını baĢka devletlerin krallarına eĢ olarak vermezlerdi36. Öteyandan
kadınların egemenlik politikasının bir aracı olarak kullanılması ilk olarak

30

Brewer-Teeter 2010, 120 vd. Hornung 2004b, 122. Macqueen 2001, 182 vd. Kuhrt 2013, 366
vd. James 1984, 93 vd. Lichtheim 1976, 136 vd. Roth 2005, 214 vd. Herodotos‘a (II. 35) göre
tanrı ve tanrıçaların hep rahip olur, kadın rahip (rahibe) olmazdı. Herodotos‘un aktardığı bu bilgi,
kraliyet ailesinde olmayan kadınlar için doğrudur. Fakat kraliyet ailesinden olan kadınlar,
Tanrıların eĢleri statüsüne sahiptiler. Bk. Roth 2005, 215 vd.
31
Brewer-Teeter 2011, 121.
32
Kuhrt 2009, 195.
33
Stol 2016, 165 vd.
34
Melville 2005, 220.
35
Hornung 2004a, 102 vd., 118.
36
Ancak dul kalmıĢ olan bir Mısır kraliçesinin Hitit kralının oğullarından birisini kendisine eĢ
olarak isteyebilmiĢti. Bk. Ünal 2002, 77. Hornung 2004a, 113. Akurgal 1989, 76. Kaya 2012,
113.
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Mısır‘da değil, Mezopotamya‘da Sümerler döneminden itibaren görülmeye
baĢlar37 ve bu durum eski Önasya devletlerinin gerçeği haline gelir.
Yeni krallık dönemi Mısır firavunlarının sahip oldukları eĢleri konusunda
öyle görülüyor ki bir sayı sınırlaması da yoktu. Zira sayı sınırlamasının
olmayabileceği olasılığının güçlü delili, II. Ramses‘in sahip olduğu çocuklarının
sayısının çok fazla olduğunun biliniyor olmasından anlaĢılmaktadır. Ramses‘in
49‘u kız, 79‘u erkek olmak üzere toplam 128 çocuğu vardı38. Mezoptamya‘da
ise erkeklerin evlenebileceği kadın sayısı öyle görülüyor ki sınırlıydı. Zira Orta
Asur dönemine ait bir Asur yasası, bir erkeğin bir esas eĢin yanında ikinci eĢ ve
bir kuma sahibi olmasını garanti etmiĢtir39. Ġlk/esas eĢin kocası üzerindeki yasal
hakları, diğerlerinden daha fazla ve üstündü. Özellikle erkeğin asıl karısından
doğan çocuklarının miras konusundaki öncelikli hakları yasalarla garanti
edilmiĢtir. Bu durum Hammurabi kanunlarından itibaren karĢımıza çıkar40.
Kadınlar, artık tamamen kocalarının, babalarının ya da kayınbabalarının
denetimindedir ve bu denetime karĢı koyan kadın çok ağır bir Ģekilde
cezalandırılır. Örneğin bir koca, zina yapan karısını (ve isterse onun aĢığını)
öldürebilir ya da karısının burnunu kesebilir41.
Kız çocuklarının daha çocukken babaları tarafından kiminle evleneceğine
para karĢılığında satarak karar vermesi Ģeklinde günümüzde de
karĢılaĢabildiğimiz durumların tarihi de öyle görülüyor ki kentleĢmeyle,
uygarlaĢmayla, yani insanlığın savaĢ sömürü sistemiyle tanıĢmasından itibaren
meĢrulaĢmaya baĢlamıĢ gibi görünmektedir. Nitekim Babil‘de Kassitlerin
egemen olduğu döneme (ĠÖ 1530-1308) ait çivi yazılı tabletlerden birisinde
geçen Ģu ifadelerden de anlaĢılacağı üzere küçük bir kızın gelecekte gelin
gideceği bir aileye tanıklar huzurunda satıĢı yapılmıĢtır:
―Yarım kübit boyunda Kambelet adında Babil yerlisi küçük bir kızı,
tüccar Rabaşa-Ninimma ikinci oğluna eş olsun diye onu babasından, Hurathamatir kasabasında yaşayan Kassitli Kiatutu’nun oğlu Kidin-Şumaliya’dan ve
Sin-epiranni’nin kızı Agargarutu’dan satın aldı. Satış karşılığında kızın babası
Kidin Şumaliya’ya ve onun karısına 2 ince muhtillu urba ve 2 şekel altın verdi.
Rabaşa-Ninimma, kız için ödeyeceği miktarın geriye kalanını Kidin-Şumaliya
ile karısı Agargarutu’ya yiyecek olarak verecek... Tanıklar: …‖42.

37

Melville 2005, 224. Crawford 2010, 186.
Kuhrt 2009, 267.
39
Kuhrt 2009, 476.
40
Kuhrt 2009, 149.
41
Kuhrt 2009, 476. Ancak kadına taciz suç kapsamındaydı. Ayrıca zina, erkeğin kadına zor
kullanarak tecavüz etmesiyle gerçekleĢmiĢse suçlu kadın değil erkekti ve bu erkek için ölüm
cezasını gerektiriyordu. Bk. Tosun-Yalvaç 1989, 197 vd. (nr. 127, 130) . Ayrıca Orta Asur
Dönemi‘nin zina ile ilgili yasa maddeleri için bk. Tosun-Yalvaç 1989, 247 vd.
42
Kuhrt 2009, 440.
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Eskidoğu toplumlarında kadının siyasi bir misyon üstlenmeleri ya da
iktidar gücüne sahip olmaları da istisnalar dıĢında söz konusu değildir. Fakat
doğrudan iktidar mevkinde bulunan kadınlar yalnızca Mısır‘da vardır. Mısır‘ın
tarihinde en az dört kadın firavunun hüküm sürmüĢ olduğu bilinmektedir43.
Bunların en ünlüsü yeni krallık döneminde hüküm süren HatĢepĢut‘tur. Fakat
HatĢepĢut (ĠÖ 1473-1458) da kraliçe konumunda olmasına rağmen erkek
egemen toplumun kadın aleyhine olan cinsiyetçi kurallarına uygun davranmak
zorunda kalmıĢtır. Yirmi bir yıllık hükümdarlığı dönemi boyunca ülkesini
küçük yaĢtaki oğlu III. Tutmosis‘in naibi olan bir erkek hükümdar rolünü
üstlenerek, yani Firavun unvanları alarak, erkek elbiseleri giyerek, tören
sakalları takarak ve kızı Nefertitiye kraliçe rolünü oynatarak yönetmiĢtir44.
Diğer istisnalar Sümerlerin Er Hanedanlar Dönemi‘nden itibaren
Mezopotamya‘nın hemen her döneminde45 ve Hititlerde görülür. Fakat bu
istisnalarda kadın doğrudan iktidar mevkinde hiç olmamıĢtır. Bir Sümer
kentinin kraliçesi, büyük mülklerin iĢletilmesi ve denetimiyle ilgilenebilir,
siyasi, sosyal ve ekonomik iĢlerin içinde yer alabilirdi. Yeni Babil döneminde
ise kraliçeler, oğullarını tahta çıkarmak konusunda güçlü kiĢilikler olarak dikkat
çeker46. Hitit kraliçelerinin en az dördü (Tuduhepa, Hinti, III. Tavananna ve
Puduhepa), hem çağdaĢları olan diğer büyük devletlerin kraliçelerinden hem
diğer Hitit kraliçelerinden sahip oldukları yönetim inisiyafleri bakımından çok
daha güçlüydüler. Tavananna (egemen kraliçe) unvanına sahip bulunan bu
kraliçelerden sonuncusu, yani Büyük Kral III. HattuĢili‘nin eĢi olan Puduhepa
sahip olduğu iktidar gücü bakımından oldukça iyi bilinmektedir. Puduhepa,
kızının Mısır Firavunu Ramses ile evliliğinin tüm organizasyonu yönetmiĢ,
uluslararası iliĢkilerde muhataplarıyla mektuplaĢarak söz sahibi olabilmiĢ, adli
iĢlerde hakemlik yapabilmiĢtir47. Fakat Hitit Çağı‘nın kabilesel yaĢam sürdüğü
bilinen KaĢkalar ve benzeri diğer topluluklarında kadının kanomu, ilerleyen
satırlarımızda söz edeceğimiz Arkaik ve Klasik Çağ Yunanlarının çağdaĢı olan
kabilesel toplumlarda olduğundan farklı olmayabilir. Zira Hitit kralı I.
ġuppiluliuma‘nın ensest iliĢkinin bile normal sayıldığı Azzi-HayaĢa ülkesinin
kralı Hukkana ile kız kardeĢini evlendirdikten sonra onu Ģöyle uyardığı
bilinmektedir:
―Sana eş olarak verdiğim bu kız kardeşimin birçok kız kardeşi ve akraba
kızlar var. Onları da kız kardeş olarak kazandın. Onların kız kardeşini eş
olarak aldığından Hatti ülkesinde bir töre çok önemlidir. Erkek kardeş, kız
43

Bu kadın firavunlardan (kraliçe) ilki 6. Hanedandan Nitokris, ikincisi 12. Hanedandan
Sobeknofru (ĠÖ 1760-1755) ve üçüncüsü 18. Hanedandan HatĢepĢut (ĠÖ 1473-1458) ve
dördüncüsü 19. Hanedandan Tawostret‘tir (ĠÖ 1198-1190). Bk. Brewer-Teether 2011, 87. Roth
2005, 215.
44
Redford 1967; Kuhrt 2009, 250. Hornung 2004a, 91 vd.
45
Melville 2005, 223.
46
Melville 2005, 223. Kuhrt 2013, 46.
47
Süel 2013, 137 vd. Darga 2013, 132, 146 vd. 155 vd. Brandau-Schickert 2004, 167 vd. Akurgal
1989, 88 vd.
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kardeşi ile veya kuzeni ile cinsel ilişkiye giremez. Bu doğru değildir. Kim böyle
bir şey yaparsa o Hattuşa’da yaşayamaz…‖48.
Eski Doğu uygarlıklarında kadınlara kapalı olmayan iki önemli alan
vardı. Bunlardan birisi ticaret ve mülkiyet, diğeri dinsel alandı. Asurlu bir
tüccarın Asur‘daki eĢi, Anadolu‘daki muhatabıyla ya da kocasının Hatti
ülkesinde evlendiği eĢiyle ticari amaçlı olarak mektuplaĢabiliyordu49 ki bu
bilgiden en azından Eski Asur Dönemi kadınlarının okur-yazar olabilmelerine
bir engelin olmadığı da anlaĢılmaktadır. Hammurabi kanunlarında da kadının
ticari faaliyetleriyle ilgili maddeler bulunmaktadır50. Orta Asur döneminde
kadınlar alıĢveriĢ için sokağa çıkabiliyordu. Ancak onların sokağa çıkmalarına
baĢlarını örtmek koĢuluyla izin veriliyordu51. Mısır‘da ve Hititlerde de kadın
ticaretin dıĢında değildir52. Kadınların dinsel alandaki varlığı tapınak personeli,
rahibe ya da baĢrahibe olarak kendisini gösterir. Eski Babil döneminde rahibe
olarak tanrıların hizmetine giren kadınlar ya hiç evlenmezler ya da evlenirlerse
de çocuk doğurmalarına izin verilmezdi. Karıları rahibe olan kocaların çocuk
sahibi olması ise onlar için bulunan bir köle kız sayesinde sağlanırdı. Ancak
rahibelerin evlatlık almak suretiyle çocuk sahibi olmalarına bir engel yoktu.
BaĢkalarının aracılığıyla ticaret de yapabiliyorlardı53. Eski Batı uygarlıklarında,
yani Yunan ve Roma‘da da tapınaklar kadınlara kapalı değildi. Hem eski
Yunanlarda hem de Romalılarda kadınlar tapınak personeli, rahibe ya da
baĢrahibe olabiliyorlar, tapınak personeli ya da rahibe olarak hizmet veren
kadınların evli ya da bekâr olmaları hizmet verdikleri tanrı ya da tanrıçalarına
ya da onları onurlandıran festival etkinliklerine göre belirleniyordu. Örneğin
Roma‘nın Vesta rahibeleri bakire olmak ve bakire kalmak zorundaydılar54.
Ege dünyasının ilk uygarlığının yükseldiği Girit adasında, yani Minos
uygarlığında kadının toplumsal cinsiyet eĢitliği bakımından durumunun ne
olduğuna dair yazılı bir bilgiye sahip değiliz. Eski Yunan edebi kaynaklarının
aktardığı mitolojik ve efsanevi nitelikli bilgilerden bir sonuç çıkarabilme
imkanımız da yoktur. Fakat Girit uygarlığındaki erkek egemenliğinin
baĢlangıcını, bir titan Tanrıça olan Rhea‘nın tanrı Zeus‘u gizlice doğurup,
Girit‘in Ġda Dağı‘ndaki Diktys Mağarasında saklayarak büyütmüĢ olduğu
mitosuyla iliĢkilendirilebilir55. Fakat bu düĢüncenin tarihselliğini delillendirmek
zor. Zira eski Yunan edebiyatındaki Minoslara iliĢkin tüm bilgiler, Girit‘in Tunç

48

Alp 2000, 99. Kaya 2012, 110 vd.
Darga 2013, 79, 95.
50
Tosun-Yalvaç 1989, 195 nr. 108 vd.
51
Tosun-Yalvaç 1989, 252 nr. 40.
52
Mısır‘ın Yeni Krallık Dönemi‘nin kadın Firavunu HatĢepĢut, Punt (Somali) ülkesine
düzenlemiĢ olduğu ticari seferleriyle de ünlüdür. Bk. Brewer-Teeter 1989, 56.
53
Kuhrt 2013, 149. Sümer için bk. Crawford 2010, 88, 168 vd., 228. Stol 2016, 580 vd.
54
Dillon 2001, 9 vd., 37 vd., 107 vd. Howatson 2013, 979 (Vesta rahibeleri).
55
Zeus‘un doğumuyle ilgili mitos için bk. Graves 2012, 44 vd.
49
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Çağı toplumunun erkek egemen bir topluluk olduğuna iĢaret eder56. Öte yandan
baĢta Minosların baĢkenti Knossos ve Thera (Santorini) adasındaki Akrotiri‘de
yapılan arkeolojik araĢtırmaların ortaya çıkardığı görsel kültür bakiyeleri,
özellikle freskler, yeni saraylar dönemi Minos uygarlığında kadınların sosyal
hayatın dıĢına itilmemiĢ olabileceği izlenimini vermektedir. Zira resim
sanatından anlaĢıldığı kadarıyla genç kadınlar, baĢta sportif faaliyetler olmak
üzere sosyal yaĢamı erkelerle paylaĢmaktadırlar. Ayrıca kadınlar, son derece
bakımlı ve süslü olarak tasvir edilmiĢlerdir. Fakat tasvirlerin daha çok kadın
kadına (örneğin mavili kadınlar) olması da dikkat çekmektedir57.
Geç Tunç çağı Ege ve Yunan uygarlığı denildiğinde Mikenler (Akhalar)
akla gelir. Onların ĢavaĢçı bir toplum oldukları hem arkeolojik araĢtırmaların
ortaya çıkardığı maddi kültür kalıntılarından hem de eski Yunan dilinde
yazılmıĢ olan destanlardan anlaĢılmaktadır. Arkeolojik araĢtırmaların ortaya
çıkardığı Mikenlerin resim sanatı, Girit (Minos) taklidi olarak geliĢti. Bu
nedenle resim sanatına yansıyan özgür ve süslü kadın tasvirleri, Miken
dünyasından daha ziyade Minos dünyasına özgü gibi görünmektedir. Mikenler,
Girit etkili sanatına zamanla kendilerinin savaĢçı özelliklerini yansıtan
(savaĢçılar vazosu gibi) tasvirleri yansıttılar58. Onlar hakkında yazılı
bilgilerimizin kaynağı olan destanların en ünlüsü, en erken tarihlisi ve
günümüze kadar tam olarak gelmiĢ bulunanı ise Ġlyada (Ġlios destanı) ve
Odysseia (Odysseus destanı) destanlarıdır59. Homeros‘a mal edilen bu destanlar,
Troia SavaĢı‘nı ve bu savaĢın kahramanlarından olan Odysseus‘un ülkesine
dönüĢ maceralarını anlatır60. Fakat destanların aktardığı bilgilerin ne kadararının
Geç Tunç Çağı‘na, yani Mikenlere, ne kadarının Mikenler sonrasına, yani
Karanlık Çağ‘a ait olduğunu söylemek zor. Destaların konusunun Mikenler
döneminden esinlendiğinden ya da temellendiğinden, Karanlık Çağ
koĢullarından beslenerek son halini almıĢ olduğundan kuĢku duymak için bir
neden yoktur61. Dolayısıyla biz destanlarda yansıtılan kadına, Arkaik Çağ
öncesi Ege ve eski Yunan dünyasının kadını olarak itibar edebiliriz. Söz konusu
dünyanın kadınıyla ilgili destanlara yansıyan en dikkati çeken bilgilerden birisi,
kadının kaçırılarak elde edilmesi gerekeken bir yağma mal ya da ganimet olarak
görülmüĢ olmasıdır. Zira destanlarda savaĢla ele geçirilen bir kentin
kadınlarının ganimet olarak yağmacı Mikenler arasında pay edildiğine dair

56

Graves 2012, 393 vd.
Akalın 2003, 18 vd. Alexiou 1991, 48 vd. Mansel 1984, 39 vd.
58
Mansel 1984, 80 vd. Kaya 2006b, 128 vd.
59
Destanlar konusunda geniĢ bilgi için bk. Kaya 2016b, 204 vd.
60
Kaya 2016b, 209 vd.
61
Örneğin Ġlyada (XXIII.248) destanında sözü edilen ölü yakmanın Mikenlere özgü olmadığı
Miken kentlerinde gün ıĢığına çıkaralmıĢ olan çok sayıda mezar sayesinde bilinmektedir.
Homeros‘un aynı destanında (Ġlyada, X.263 vd) sözü edilen domuzlu diĢli miğfer (Mansel 1984,
72, res. 41) ise Mykenai kazılarında görülmüĢ ve doğrulanmıĢtır. Myken Çağı‘nda ölü gömme
biçimleriyle ilgili olarak geniĢ bilgi için bk. Thomson 1991, 254 vd.
57
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bilgilere rastlanır62. Ġkincisi kadın saygınlığının kadının tek eĢliliğe, daha
doğrusu kocasına sadakatıyla özdeĢleĢtirilmiĢ olmasıdır. Kocaya sadakat
bakımından idealize edilmiĢ kadın ise Odysseia destanında Penelope‘dir. Çünkü
Penelope, Troia SavaĢı için ülkesinden ayırılan kocası Odysseus‘u 20 yıl
boyunca, kendisiyle evlenmek isteyen çok sayıda soylu talibi olmasına rağmen,
sabırla beklemiĢ ve sonuçta kocasına kavuĢmuĢtur63. Mikenlerin saldırısına
muhatap kalan Torialıların kadınları da tek eĢlidir ve kocalarına sadıktır64.
Sözünü ettiğimiz destanlar, bir tarih eseri değildir. Bu nedenle destanlara
tarihsel gerçekliğin kaynağı olarak itibar edilemez. Ancak bu destanlar, eski
Yunanlara toplumsal cinsiyet ayrımı bakımından doğru ya da yanlıĢın ne olduğu
konusunda ders alınabilecek bilgi kaynağı oldular. BaĢka bir ifadeyle yazı
öncesi dönemde ozanlar, yazılı dönemle birlikte destanlar ve diğer yazılı edebi
eserler, eski Yunanlara kadın saygınlığı ile ilgili bir ölçünün topluma mal
edilmesi anlamında önemli bir toplumsal ahlak normu koydular. Bu misyonuyla
destanlar, kadın saygınlığı bakımından öykünülecek kadın olarak Penelope‘yi
yüceltti. Zira Penelope, tek eĢliliğe, daha doğrusu kocasına sadakatıyla
özdeĢleĢtirilmiĢ, idealize edilmiĢ; Penelope‘nin Ģahsında, kocasına sadakat
kadının ―evinin kadını/kraliçesi‖ olmasıyla toplumsal saygınlığının yükseleceği
mesajı verilmiĢtir. Bu mesaj Odysseia destanında Odysseus ve Penelope‘nin
oğlu Telemakhos‘un ağzından Ģu sözlerle ifade edilmiĢtir:
―Ama sen (Penelope) odana çık, kendi işlerinle, tezgahınla, bezinle,
ipliğinle, çıkrığınla ilgilen, hizmetçilerine işlerinin başına geçmesini
emret…‖65.
Destanlarda kadının toplumsal itibarının kocasına sadakatsızlığıyla nasıl
ortadan kalkacağının mesajı da Penelope‘nin tam tersi bir karakter olarak
anlatılan Klytaimnestre ile anlatıldı. Zira Klytaimnestre, Troia SavaĢı‘nın
baĢkomutanı Agamemnon‘un karısıdır. Agamemnon, ülkesi Mykenai‘ya
Odysseus‘tan 10 yıl daha önce dönmüĢtür. Fakat Klytaimnestre,
Agamemnon‘un yokluğunda aĢığıyla birlikte kraliyet sarayını ele geçirmiĢ,
Agamemnon eve döndüğünde ise karısı Klytaimnestre‘nin aĢığıyla birlikte
kendisini öldürmek için tezgâhladıkları tuzağın kurbanı olmuĢtur. Fakat
Agamemnon‘un öldürülmesiyle Klytaimnestre ve aĢığı mutlu olmaz. Onlar da
öldürülür66. Yani kocaya sadakatsızlık ailenin üzerine bir lanet gibi bela
62

Homeros, Odysseia IX. 40 vd.; Ilyada I. 184, 318 vd. IX. 126 vd., 140, 169 vd. 668 vd. -136,
735. Ayrıca bk. Kaya 2016b, 133 vd.
63
Kaya 2016b, 209-212.
64
Homeros‘un destanından Troialı kadınların kocalarına sadakat bakımından Mikenlerden farklı
olmadığı görülür. Her ne kadar kadına daha Ģefkatli bir erkek tavrı Mikenlerden daha çok
Troialılarda bulunuyor olsa da kadının itibarı kocaya sadakat ve ağırbaĢlıyla doğru orantılıdır. Bu
anlamda kadın saygınlığı özellikle kral Priamos‘un oğlu Hektor‘un karısı Andromake‘nin
Ģahsında yüceltlmiĢtir. Homeros, İlyada, VI.369 vd.; XXIII.437 vd. XXIV. 723 vd.
65
Homeros, Odysseia XXI. 350-353.
66
Homeros, Odysseia III. 255 – 312. Graves 1990, 52 vd.

12

TÜRKBĠLĠM TEMMUZ 2017

olmuĢtur. Tüm bunların yanında erkeklerin eĢlerine sadakatsızlığında bir sorun
yoktur. Hem Agamemnon, hem Akhilleus hem de Odysseus, kadınlara bir
ganimet gibi sahip olup onları cariye yapabilmiĢlerdir67. Dahası Odysseus,
büyücü Kirke ile yıllarca birlikte olmuĢ68, hatta onun Kirke‘den bir oğlu
olmuĢtur. Destanlar çemberi (Kyklos Epicos) kapsamındaki destanlardan birisi
de Odysseus‘un bu oğlunu anlatmak için kurgulanmıĢtır (Telegoneia)69.
Homeros destanları, ĠÖ 8‘inci yüzyılın ikinci yarısında yazıya geçirildi ve
bu tarihten itibaren eski Yunan dünyası bu destanları okumaya baĢladılar.
Yunan toplumunda cinsiyet eĢitliğinin kadın aleyhine geliĢmesi, bu destanlarla
beslendi. Ancak toplumsal cinsiyet eĢitliği bakımından kadının aleyhine daha
katı kuralların benimsenmesine Arkaik Çağ‘da (ĠÖ 750-550) yazılan baĢka
eserler katkıda bulundu. Bu eserlerden ilk ikisi Hesiodos tarafından yazıldı.
Onun eserlerinden birisi Theogonia (Tanrıların DoğuĢu), ikincisi Ergai kai
Hemerai (ĠĢler ve Günler)‘dir. Bu iki eserde kadın, Pandora ile her tür
kötülüğün kaynağı olarak gösterilir. Zira Pandora, tanrı Zeus‘un emriyle tanrı
Hephaistos tarafından çamurdan yaratılmıĢ ve Pandora‘nın yarartılmasına, ―tüm
tanrıların armağını‖ anlamına gelen adından da anlaĢılacağı üzere baĢka tanrı ve
tanrıçalar da katkıda bulunmuĢtur. Pandora yaratıldıktan sonra Prometheus‘un
kardeĢi Epimetheus‘a armağan olarak verilir. O zaman Pandora, içinde ölümün,
her tür hastalığın, belaların, kötülüğün, ümidin bulunduğu kutuyu açar ve
kutudan ümit dıĢında insanları artık ölümlü ve günahkar yapacak olan herĢeyin
çıkmasını sağlar70. Tek tanrılı dinlerin kutsal kitaplarında anlatılan yasak elma
hikayesine benzer motifleri içeren Pandora mitosu, hiçkuĢkusuz eski batı
halklarının toplumsal cinsiyet eĢitliğini kadın aleyhine güçlendiren çok önemli
bir misyon üstlendi. Yani bu mitos, kadının her tür kötülüğün kaynağı olarak
görülmesi anlayıĢının yazılı olan dinsel kaynağını oluĢturdu. Hesiodos, yalnızca
Pandora mitosuyla değil, ĠĢler ve Günler eserinde yer alan Ģu dizeleriyle
toplumsal cinsiyet eĢitliği bakımından kadını, günümüz açısından bakıldığında
aĢağılayacı bir anlayıĢla erkek egemen toplum lehine mahakum etmenin
öncülüğünü yapmıĢtır:
Takıp takıştırıp kıçını sallayıp, aklını çelmesin kadının biri. Gözü
anbarındadır diller dökerken sana, ha kadına güvenmişsin ha hırsıza… Erkek
için en büyük nimet iyi bir karısı olmaktır bu dünyada. En büyük mutsuzluk da
kötü bir karısı olmak… Bir evin olsun, bir karın, bir de öküzün; karını parayla
satın al ki gerektiğinde yürüsün öküzlerin ardından71.
Kadının toplumsal cinsiyet ayrımcılık bakımından erkek lehine
konumlandırılması ya da tek eĢliliğe sadakat konusunda ilkçağ yasa koyucuları
67

Homeros, İlyada I. 10 vd., 377 vd. IX. 127 vd. 624 vd., 664 vd. Odysseia IX. 40 vd.
Homeros, Odysseia X. 133-540.
69
Kaya 2016b, 204 vd.
70
Hesiodos, Ergai kai Hemerai, 47-104; Theogonia, 570 vd. Ayrıca bk. Zeitlin 1995, 59 vd.
71
Hesiodos, Ergai kai Hemerai, 374-375.
68
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ve entelektüellerinin üstlendiği rol, birkaç istisna dıĢında Klasik Çağ Yunan
dünyasında da devam etti72. Ġstisnalardan birisi eski Yunan dünyasının ünlü
filozofu Platon‘un devletinde Sokrates‘e atfen çocuklar ve mülkiyetle birlikte
kadının da ortaklığı, yani cinselliğin tek eĢlilikle sınırlandırılmaması
önerilmiĢtir73. Bir diğer istisna komedya yazarı Aristophanes‘in Ekklesiazousai
adlı eserinden gelir. Bu eserde ―tüm erkekler için tek yaĢam tek ve sistem, her
adamın sahip oldukları herkesin olacak ve her adam özgür olacak‖ 74 denilerek
kadın erkek ayrımının olmadığı ortak tek yaĢam‖ düĢüncesi dillendirilmiĢtir.
Diğer tüm eski Yunan entellektüelleri mensubu oldukları erkek egemen
toplumun değerlerine uygun görüĢler ürettiler ya da bu değerlere uygun icraatta
bulundular. Bunlardan birisi Atina‘nın ünlü yasa koyucusu ve reformcusu
Solon‘dur. Gezgin olması ve Ģairliğiyle de ünlü olan Atina‘nın reformisti Solon,
kanunlarından birisiyle ―erdemsiz‖ olarak nitelediği hayat kadınlarını devlet
denetimi altına aldı. Eski Yunan dünyasının ilk ―Genel Evi‖ni kurarak hayat
kadınlarını vergi yükümlüsü yapan seks sektörünün kölesi haline getirdi. Bu
durumdan duyulan erkek memnuniyeti, ĠS 193-235 yılları arasında yaĢamıĢ olan
Athenaios‘un Atinalı bir ozan olan Philemon‘a atfen aktarmıĢ olduğu Ģu
dizelerden anlaĢılacağı üzere aradan yaklaĢık 700 yıl geçmiĢ olmasına rağmen
unutulmuĢ değildi:
Ey Solon, tüm erkekler için bir yasa koydun, selamlamayı hak eden bu
demokratik girişimin sahibi ilk kez sen oldun, çok sayıda gencin içgüdüsel
hovardalıkları yüzünden kahroluşunu görüp, kadın köleleri satın aldın, herkesin
hizmetine amade olsun diye, kentin birçok mahallesine yerleştirdin75.
Toplumsal cinsiyet eĢitliğinin erkek lehine bozulup güçlenmesine katkıda
bulunan Klasik Çağ‘ın diğer eski Yunan entellektüelleri Ģunlardı: Aiskhylos (ĠÖ
525-456), Sophokles (ĠÖ 496-406), Euripides (ĠÖ 486-406) Aristoteles (ĠÖ 384322) ve Pseudo Ksenophon (ĠÖ 430-355). Ksenophon, erkek lehine
cinsiyetçiliğin savunucusu olarak karĢımıza çıkar. Zira kadın ve erkek
eĢitliğinden söz edilemeyeceğini düĢünen Ksenophon‘a göre tanrılar kadınları
aile bireylerine bakması için, erkeği de ailenin ev dıĢı iĢleriyle ilgilenmesi için
yaratmıĢtır ve erkeğin kadınlardan güçlü olmasının nedeni budur76.
Ksenophon‘un bu görüĢü, toplumsal cinsiyet eĢitsizliğini tanrı iradesine bağlar,
yani eĢitsizliğin yaratılıĢtan, fıtrattan kaynaklanan bir meĢruiyeti vardır. Fakat
72

Adını Girit‘in eski ve ünlü bir kenti Gortyn‘den alan yaslara (Gortyn Yasaları) göre kızlar erkek
kardeĢleriyle eĢit haklara sahipti. Fakat bu yasalara göre kadınlar mahkemelerde tanıklık
yapamıyorlardı. Ġtalya‘daki Lokrislilerin yasa koyucusu Zelukos‘un kadınlar için uygun gördüğü
toplumsal saygınlığın ölçüsü vakur olmasıydı. Zira Zelaukos‘un yasalarında kadınların kendilerini
gülünç duruma düĢürmemeleri, zina yapmamaları, kent terk etmemeleri emredilmiĢtir. Bk. Akalın
2003, 26.
73
Aristoteles, Politika II.2.1. (Aristoteles, Sokrates‘in bu düĢüncesini eleĢtirir)
74
Aristophanes, Ekklesiazousai, 597-598; 605.
75
Athenaios, Deipnosophiston, XIII.596d.
76
Ksenophon, Oikonomikos VII.22 vd.
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Ksenophon aynı eserinde evlilik çağına gelmiĢ olan kadınların çok eğitimsiz
olmalarından yakınır ve bu durumun giderilmesi için erkeklere kadınlarını
eğitmeleri tavsiyesinde bulunur77.
Aristoteles‘in görüĢleri de Ksenophon‘unkinden farklı değildir. O da
kadın ve erkeğin eĢit olamayacağının nedenini kadının fıtratında görür. Zira ona
göre kadınlar çocuk gibidir, tembelliğe uygun yaratılmıĢlardır. Her ne kadar
çocuğu dünyaya getiren kadın olsa da çocuğun yaratılmasında aktif olan kadın
değil erkektir78. Aristoteles, kadın aleyhine olan cinsiyetçi düĢüncesini cesaret,
adalet ve erdem gibi insani değerler bakımından da ifade etti. Zira ona göre
cesaret, hem kadında hem de erkekde vardır. Fakat erkeğin cesareti ile kadının
cesareti aynı değildir. Erkeğin cesareti bir yönetici cesaretiyken, kadının
cesareti bir hizmetli cesaretidir. Ayrıca Aristoteles, kadının erdemini ―sükut‖ ile
sınırlar. Bu bakımdan o, klasikçağ Yunan dünyasının iki ünlü tragedya yazarı
olan Euripides ve Sophokles‘ten farklı düĢünmez. Euripides‘in kadın hakkında
görüĢü düĢmanlık derecesindedir. Sophokles, öyle değildir, fakat o da bir
eserinde kadının Ģanını ―sükut‖ ile sınırlayan Ģu ifadeye yer vermiĢtir: ―susmak
kadının Ģanındandır‖79. Euripides ve Sophokles gibi tragetya yazarı olan
Aiskhylos‘un eserinde de toplumsal cinsiyet eĢitliğinin kadın aleyhinde geliĢmiĢ
olmasını destekleyen ifadelere yer verilmiĢtir. Çocuğun yaratılmasında kadını
pasif gören, hatta yok sayan Yunan anlayıĢı, yani kadın aleyhine eĢitsizliği
fıtrata bağlayan düĢünce Aiskhylos‘un bir tragedya eserinde Ģöyle dillendirdi:
―Çocuğun damarlarında anne kanı akmaz. Zira adına çocuk denen
insanı yaratan anne değildir. Çocuğu yaratan erkektir‖80.
Eski Yunan dünyasının entellektüelleri her ne kadar kadının sosyal ve
siyasal statüsü ile ilgili olarak kadın lehine bir düĢünce üretmedilerse de
Aiskhylos‘un eserinde dillendirilen bu yargıya bilimsel çerçevede itiraz eden
entellektüeller de yok değildi. Bunlardan birisi adını tıp alanında yapmıĢ olduğu
çalıĢmaları ve Hipokrat yeminiyle duyurmuĢ bulunan Hippokrates (ĠÖ 460-370)
idi81.
Klasik Çağ eski Yunan dünyası, eski dünyanın en uygar kentlerine
sahipti. Edebiyatın hemen hemen her türü bu çağda üretilmeye baĢladı. Sanat
ve mimari çok geliĢti. Felsefe, matematik, fizik ve tıp alanlarında önemli
geliĢmeler oldu. MonarĢiden demokrasiye doğru farklı siyasal rejimleri
yaĢayanlar, insanlığa ―demokrasi‖ (demokratia) sözcüğünü armağan edenler de
eski Yunanlılardı. Fakat tüm bu geliĢmelerde kadının üstlendiği bir rol olmadı.
77

Ksenophon, Oikonomikos III. 11 vd.
ġahin 2013, 56 vd.
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ġahin 2013, 33.
80
Aiskhylos, Eumenides, 658-661.
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Üremede erkeğin olduğu kadar diĢinin de katkısının bulunduğunu düĢünen entelektüeller
Ģunlarır: Anaksagoras (ĠÖ 500-428), Parmenides (ĠÖ 515-460), Empedokles (ĠÖ 490-430),
Epikuros (ĠÖ 341-230). Bk. ġahin 2013, 81.
78

15

TÜRKBĠLĠM TEMMUZ 2017

Kadınlar ne Homeros Çağı‘nın çok krallı monarĢik yönetimlerinde pay
sahibiydiler ne de Pharatrai denen kardeĢ birliklerinin iĢtirakçisiydiler. ―Polis‖
denen ve siyasal rejimi demokrasi olan eski Yunan kent devletlerinin
yönetimlerinde söz sahibi olmak ya da yönetimini belirlemek, baĢka bir ifadeyle
seçmek ve seçilmek, vatandaĢlık hakkına sahip bulunan kent halkının uygun
yaĢtaki erkeklerinin hakkıydı. Kadınların ne seçme ne de seçilme hakkı vardı.
Bu hakkın kadınlara tanınması, eski Yunan filozofları ve entellektüelleri de
dahil hiç kimsenin kafasını meĢgul etmedi. Yani eski Yunan demokrasisi
yalnızca köleci demokrasi değil, aynı zamanda kadınsız demokrasiydi ki bu,
insanlık tarihinin yalnızca eskiçağ tarihiyle sınırlı olan bir anlayıĢı değildi. Orta
ve Yeni çağların monarĢik ya da teokratik olan siyasal rejimlerinde de kadının
iktidardan pay alması ya da siyasette söz sahibi olması yönünde bir düĢünce
üretilmedi. Kadınlar da böyle bir haklarının olması gerektiğini, 1800‘lü yılların
ikinci yarısına kadar hiç düĢünmediler.
Eski Doğu uygarlıklarında edebiyat, sanat, mimari, felsefe ve bilim gibi
konularda da toplumsal cinsiyet ayrımı kesinlikle kadın aleyhineydi. Okur yazar
kadınların, hatta katiplerin olduğu bilinmekle birlikte82 hiçbir kadın yazar,
sanatçı ya da mimar eski doğu toplumlarında yetiĢmedi. Aynı Ģey, birkaç istisna
dıĢında Eski Batı uygarlıkları için de geçerlidir. Yani çok nadir de olsa hekim,
sanatçı, ressam ve Ģair olan Yunan kadınlarının varlığı bilinmektedir. Kadın
Ģairlerin en ünlüsü, doğup büyüdüğü Lesbos (Midilli) adasında kurduğu
okulunda genç kızları yetiĢtiren Lesboslu (Midilli) Sapho‘dur83. Her ne kadar
Sparta dıĢındaki Yunanlarda kadınlar için okul eğitimi olmasa da kızların eğitim
almasını yasaklayan bir kanun da yoktu. Nitekim filozof Pythagoras‘ın
Ġtalya‘nın Kroton kentinde kurmuĢ olduğu okuluna kız öğrencileri de alıp,
onlara felsefe öğrettiği bilinmektedir84.
Klasik Çağ ve sonrası eski Yunan ve Roma toplumlarında kadın yalnızca
siyasal yaĢamın dıĢında tutulmadılar. Sparta kenti hariç neredeyse Klasik
Çağ‘ın tüm Yunan kentlerinde sosyal yaĢam ve eğitim, kadınlara istisnai
denilecek kadar yabancı kaldı. Sparta‘da kadınlar mal ve mülk sahibi olabilirler,
hatta devlet iĢlerinde etkili olabilirlerdi. Kız çocukları erkek çocuklar gibi devlet
denetiminde eğitime tabi tutulurlardı. Spor, dans ve müzik öğrenirlerdi. BaĢka
bir ifadeyle Sparta‘nın kız çocukları en azından evleninceye kadar eğitim ve
sosyal etkinliklerin içinde yer aldılar. Yunan dünyasının Olympia ve Ġstmia gibi
panhellenik oyunlarına yarıĢmacı olarak katıldılar ve aralarından bazıları
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Stol 2016, 367 vd.
Darga 2013, 281 vd. ġahin 2013, 125 vd. Diğer istisnalardan birisi Hellenistik ve Roma
döneminde yaĢayan Ġskenderiyeli Hestiaia‘dır. Homeros‘un Ġlyada destanı hakkında bir kitap
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çağındakiyle aynı olmadığı iddia etmiĢtir. Bk. Strabon, XIII.36. Hellenistik dönem kadın Ģairlerle
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yarıĢlarda birincilik kazandı85. Fakat Spartalı kızlar da evlendikten sonra
kocalarına sadık ev hanımı oldular. Fakat Sparta‘da evli bir kadının kocası
dıĢında bir erkekten çocuk sahibi olması yasak olmadığı gibi ihanet de
sayılmazdı. Zira Lykurgos yasaları, bir Spartalı kadının kendisine cinsel iliĢki
teklifinde bulunan bir erkeğe vermiĢ olduğu Ģu yanıttan da anlaĢılacağı üzere,
kocasının bilgisi dahilinde bir erkekle cinsel iliĢkide bulunmasını gayrimeĢru
olmaktan çıkarmıĢtı ve bu nedenle Spartalılar, ―zina‖ kelimesinin ne anlama
geldiğini bilmezlerdi86:
―Çocukken babama itaat etmeyi öğrendim ve ettim. Kadın olunca da
kocama itaat ettim. Bu durumda bu soruyu bana değil kocama sor‖87.
Sparta dıĢındaki eski Yunan kentlerinde eğitim, devlet denetiminde
değildi. Ġstisnalar dıĢında eğitimden yararlananlar yalnızca erkeklerdi. Fakat
tanrıçalar için düzenlenen kadın festivalleri ve kutlamalarında görev alan genç
kızlar, lir çalmak da dahil müzik ve dans öğrenmek için eğitim alabiliyorlardı.
Özellikle Ġyonya‘da kızların tanrıça Aphrodite‘nin onuruna düzenlenen
kutlamalarda böyle yeteneklerini sergiliyorlardı88. Yine de sosyal yaĢam ve
hatta sokaklar, Hellenistik dönem yazarlarından Menandros‘un ―onurlu kadın
evinde oturan kadındır. Sokaklar, hiçbir şeyi olmayan kadınlar içindir‖
Ģeklindeki ifadesi89 ile Pseudo Ksenophon‘un Oikonomikos adlı eserinde yer
alan Ģu satırlardan da anlaĢılacağı üzere kadınlara kapalıydı:
―Sen, karım, evde oturacaksın ve eve göz kulak olacaksın, çocuklarına
şefkatli anne, bana da bir eş olacaksın‖90.
Fakat öyle görülüyor ki kadına yönelik ahlaki normlar entelektüellerin
eserlerinde yansıttıkları kadar katı değildi. Zira kadınların agoralarda
erkeklerden ayrı olan mekanlarında pazarcılık yaptıkları bilinmektedir91.
Öteyandan eski Yunan toplumlarında hem eğitimli hem de erkeklerin sosyal
yaĢamına dahil olan kadınlar yok değildir. Eski Yunanlar, eğitim alan, Ģiir bilen,
felsefe tartıĢmaları yapabilen bu kadınlara ―Hetaira‖, yani ―dost, arkadaĢ‖
diyerek onların diğer kadınlarla aynı sosyal statüde olmadıklarını açıkça
belirttiler. ―Hetaira‖nın kelime anlamı her ne kadar ―arkadaĢ, dost‖ olsa da
aslında onlar erkeklerin gözünde birer hayat kadınıydılar. Dahası hetairalar,
yalnızca aristokrat erkeklerin sosyal mekanlarını paylaĢan kadınlardı ve hayat
kadınlığı onların kendi tercihleriydi. Onlar erkeklere verdikleri hizmetin
karĢılığında ücret alıyorlardı, beğenmedikleri erkekleri terk edebilir, birden
85
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fazla erkek tarafından kiralanabilirlerdi92. Sıradan erkeklerin sosyal hayatlarını
paylaĢanlar hetairalar değil, ―porneler‖ (pornai) idi. Eski Yunanların ―porne‖
(çoğulu: Pornai) dediği bu kadınlar, hiçbir mülkiyete sahip bulunmayan, daha
çok köleler arasından çıkan, profesyonel fahiĢelerdi. Onlar, kentlerin dıĢ
mahalleleri ya da liman bölgeleri gibi belli yerlerinde bulunan genelevlerde
çalıĢırlardı93. Fakat eski Yunan kadınları, en azından sosyal yaĢamı dinsel Ģenlik
ya da bayramlarda, oyunlarda, yarıĢlarda ve tiyatro gösterilerinde
paylaĢabiliyorlardı94. Fakat bu tür etkinliklerde erkekler ve kadınlar karıĢık
halde değildi. Kadınlar erkeklerden ayrı olarak kendilerine ayrılan yerlerde
kadın kadına oturuyorlardı95.
Eski Yunan Klasik Çağı‘nda tek eĢlilik vardı. Fakat cinsiyet eĢitliği
bakımından tek eĢliliğe sadakat Homeros destanlarında yansıtılanda olduğu gibi
yalnızca kadından beklenendi. Kocaya sadakatsızlık suçtu. Yani erkekler karısı
dıĢındaki bir kadınla evlilik dıĢı iliĢkiye girebilir, hatta ondan çocuk sahibi
olabilirdi. Fakat ikinci bir yasal eĢe sahip olamazdı. Eğer olmak isterse ilkinden
boĢanması gerekirdi. Erkeğin evlik dıĢı iliĢkilerinin meĢruiyeti bakımından
Klasik Çağ Yunan dünyasında en iyi bilinen örneği Atinalı Perikles‘tir (ĠÖ 495429). Çapkınlığıyla tanınan bir ünlü siyasetçi, devlet adamı ve general olan
Perikles, evli olduğu halde Miletoslu Aspasia ile evlilik dıĢı aĢk iliĢkisi içine
girmiĢ, hatta ondan çocuk sahibi olmuĢtur96. Fakat ona göre en iyi kadın, ne
ayıplanan ne de övülen kadındı97. Evlilikte kadınların kocalarını seçme hakları
olmadığı gibi romantizm de söz konusu değildi. YaĢamları boyunca
oikos‘un/evin ―kyrios‖ denen bir erkeğin/reisin, yani önce babanın, sonra erkek
kardeĢin, evlenince kocanın ve nihayet yetiĢkin oğlunun velayeti altında
yaĢardı98. Kadının kiminle evleneceğine babası karar veririrdi. Kadının
evliliğinde bakire olup olmadığı önemlidir ve bunun için tanıklık gerekir. Baba
evledireceği kızı için damada drahoma verir. BoĢanma durumunda kızın
babasına iade edilmesi gereken drahoma, sembolik değildir. Bir kız babasını
maddi anlamda sıkıntıya sokabilecek kadar yüklü bir miktar olabilirdi99.
Erkekler gibi kadınların da boĢanma hakları vardı. Evli kadının kocaya
sadakatsizliği ve zina, ceza gerektiren bir suçtu. Bu suçu iĢleyen kadın kocası
tarafından evden kovulmak suretiyle evliliği sonlandırılabilir, köle olarak
satılabilir, hatta tapınakta ateĢe atılabilir, öldürülebilir, öldürülmediği taktirde
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festival gibi kamuya açık yerlere alınmazdı. Girit‘in Gortyn yasaları ise zinayı
ölümle değil tazminat ile cezalandırıyordu100.
Klasik Çağ eski Yunan dünyasına çağdaĢ olan eski Önasya
uygarlıklarının tümü Perslerin hâkimiyeti altındaydı. Batıda Ege Denizi‘nden
doğuda Hindistan‘a kadar devasa sınırlara sahip Pers imparatorluğuna
hükmeden Akhaimenes hanedanın mensubu olduğu Pers halkı da ataerkil bir
toplumdu. Eski Çağ‘ın önceki ve çağdaĢı olan diğer uygarlıklarında olduğu gibi
Perslerde de erkek egemen toplumun cinsiyetçi anlayıĢı egemendi. Erkekler çok
eĢliliydi. Pekçok cariyeye sahip olabilen kralların haremleri vardı. Fakat
kadınlar mülk sahibi olabiliyor, bir müteĢebbüs olarak sahip oldukları büyük
mülklerini bizzat kendileri yönetebiliyorlar, iĢleriyle ilgili olarak uzun mesafali
yolculuklara çıkabiliyorlar, kraliyet Ģölenlerine ve ziyafetlerine katlabiliyorlar,
kendi Ģölenlerini düzenleyebiliyorlardı101. Perslerde de kadın siyasi iliĢkilerde
bir araç olarak kullanılabiliyordu102. Herodotos‘un aktardığı Ģu bilgiden de
anlaĢıldığı kadarıyla Perslerde bir kıza tecavüzün cezası çok ağırdı:
―Teaspes oğlu Sataspes, … Megabyzos’un oğlu Zopyros’un kızını
bozmuştu. Bu suçtan ötürü Pers kralı Kserkeses’in emriyle kazığa vurulacaktı,
anası araya girdi, Dareios’un kız kardeşiydi, kralın verdiği cezadan daha
beterini vereceğini vaat etti, oğlunu bağışlattı‖103.
Fakat Perslerin egemen olduğu devasa imparatorluk sınırları içinde
pekçok farklı etnik unsur barınıyordu ve onların herbirinin sosyal yaĢamı kendi
gelenekleri ve göreneklerine göre tayin ediliyordu. BaĢka bir ifadeyle Pers
Ġmparatorluğu‘nun sahibi olan Akhaimenidler hanedanı, imparatorluk sınırları
içindeki farklı uluslar ya da topluluklarının dinsel yaĢamına, gelenek ve
göreneklerine, sosyal yaĢam anlayıĢlarına müdahale etmediler. Ancak
imparatorluk sınırları içinde kabilesel yaĢam süren, kentli yaĢam kültürünü
bilmeyen topluluklar olduğu gibi Perslerin bir siyasal güç olarak tarih sahnesine
çıkmıĢ olduğu tarihten neredeyse 2000 bin yıl önce kentler kurmaya baĢlamıĢ
uygarlıkların ülkeleri olan Mezopotamya ve Mısır halkları da vardı. Demir
Çağı‘nın Anadolu ve Suriye uygarlıkları, yani Geç Hititler, Ġbraniler,
Fenikeliler, Urartular, Frigler ve Lidyalılar da Pers imparatorluğunun sınırları
içindeydi ve bu uygarlıkların hepsi erkek egemen toplumlardı. Örneğin
Urartularda kadınlar babalarına, kocalarına bağlıydılar ve kızlarının kiminle
evleceğine babalar karar veriyordu104. Fakat Frigler ve Lidyalıların dininde
egemen kültün Anatanrıça‘ya ait olduğu düĢünüldüğünde bu iki uygarlıkta
kadınların sosyal yaĢam ve cinsel özgürlüklerinin diğer uygarlıklara göre çok
100
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daha fazla olduğu düĢünülebilir. Nitekim Herodotos‘un Lidyalı kadınlarla ilgili
olarak aktarmıĢ olduğu Ģu bilgiler de bunu iĢaret eder:
―Lidyalı kızların hepsi de kocaya varıncaya kadar kendilerini satarlar,
çeyizlerini bu zanaatla yaparlar, zaten kocaları bile bu kızları, onlar isterlerse
yanlarında tutabilirler‖105.
Kentli yaĢam kültürüyle tanıĢmamıĢ, kabilesel yaĢam süren, okuryazarlıktan bihaber toplumlarda ya da daha genel bir ifadeyle uygarlaĢamamıĢ
toplumlarda öyle görülüyor ki kadının sosyal ve cinsel özgürlüğü uygarlaĢmıĢ
toplumlara göre daha fazlaydı. Ġtalya‘da Roma kentinin kurucusu Romulus‘un
Ģölen davetine bir Ġtalik kavmi olan Sabinlerin kadınlarıyla birlikte icabet
etmesinin nedeni budur. Romulus ve adamları, erkekleriyle birlikte Ģölene
katılan Sabin kadınlarını kaçırmıĢ ve Roma tarihine damgasını vuran Sabin
SavaĢlarının nedeni bu kadınların kaçırılması olmuĢtu106. Fakat Ġtalya‘da bu
olayın yaĢanmıĢ olduğu zamanda Etrüskler kentli kültüre yabancı değildi.
Ancak onların gelenekleri de kadınları sosyal hayatın dıĢına çıkarmıĢ değildi.
Kadınların cinsel özgürlükleri vardı. Bu, hem yazılı edebi eserler sayesinde hem
de Etrüsklere ait resim sanatına yansıtılmıĢtır107. Fakat Klasik Çağ Yunanlarıyla
çağdaĢ olan Romalılarda toplumsal cinsiyet eĢitliği söz konusu değildi. Kadın
Yunanlarda olduğu gibi Romalılarda da siyasi ve sosyal yaĢamın dıĢında olmak
ve evinde oturmak zorundaydı. Tek eĢlilik esastı, fakat tek eĢliliğe sadakat
erkekler için değil kadınlar için zorunluydu. Evlikte romantizm yoktu. Tüm
kadınların evleneceği eĢinin kim olacağına babaları karar veriyordu. Eğitim
yalnızca ekekler içindi108.
UygarlaĢamamıĢ toplumlarda kadınların daha özgür olduklarına dair
bilgilere Herodotos‘un eserinde sıkça rastlanır.
Bu bilgilerden birisi
Massagetlerle ilgilidir. Herodotos‘a göre Massagetlerde insanlar herkesin gözü
önünde hayvanlar gibi çiftleĢiyorlardı109. Pers Krallığı‘nın kurusu I. Kyros‘u
savaĢta yenen ve öldüren hükümdar da bir Massaget kraliçesi olan Tomris‘ti110.
Pers Kralı Kserkses‘in Yunanistan seferine katılan Karia savaĢ gemilerinin
komutanı Herodotos‘un hayranlıkla söz ettiği kraliçe Artemision‘du111. Libya
kabilelerinde de kadın ortaktı. Bu kabilelerden birisi olan Nasomanlarda bir kız
evlenince, kocasıyla gerdeğe girmeden önce birçok baĢka erkekle birlikte
olurdu112. Ausees kabilesinde ise evlilik diye bir kurum yoktu. Bir kadının
dünyaya getirdiği çocuğun hangi erkeğe ait olduğuna, çocuğun doğuĢunu takip
eden iki ayın sonunda toplanan kabile yaĢlıları tarafından, hangi erkeğe
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benzediğine bakılarak karar veriliyordu113. BirbaĢka Libya kabilesi olan
Gidanlarda (Gidanes) ise bir kadın cinsel iliĢkiye girdiği her erkek için ayak
bileğine bir hal hal takardı. En fazla hal halı olan kadın en itibarlı kadındı114.
Likyalılar, soyadlarını babalarından değil annelerinden alıyorlardı115. Ġllyria‘da
Eneti kabilesi, gelinlerini açık artırma ile satarlardı116. Babil‘de bir evli kadın,
ömründe bir defa bir yabancı erkekle bir tapınakta cinsel iliĢki yaĢamak
zorundaydı117. Ġskit dili konuĢan Sarmatlar (Sauromatlar) da cinciyetçi erkek
anlayıĢından uzak bir yaĢam sürüyordu. Toplumun siyasi, sosyal ve askeri
yaĢamının dıĢında tutulmayan kadınların evlenebilmesi için en az üç düĢman
öldürmesi gerekiyordu118. Sarmatlara çok uzak olmayan bir bölgede, eski adı
Istros/Danuvius olan Tuna Nehri‘nin kuzeyinde meskun bulunan Agathyrslerde
de kadın herkesindi119. Klasik Çağ Yunanların çağdaĢı olan Orta ve Kuzey
Avrupa ülkelerinin halkları olan Keltler de Ġskitler, Massagetler, Sarmatlar ve
Libyalılar gibi kabilesel yaĢam sürüyorlardı. Kentli yaĢamla tanıĢmıĢ değillerdi.
Fakat Herodotos, iki yerde söz ettiği Keltlerin sosyal ve siyasal yaĢamından söz
etmez120. Özellikle Hellenistik Çağ ve sonrası antik yazarların aktardığı
bilgilerden anlaĢıldığı kadarıyla ise Keltlerde kadınlar sosyal yaĢamın dıĢında
değillerdi ve cinsel özgürlükleri vardı121. Muhtemelen Britannia‘nın (Britanya /
Ġngiltere) kabilesel yaĢam süren kabilelerinin kadınları da toplumsal cinsiyet
eĢitliği bakımından Keltlerden farklı değillerdi. Yani kadınlara yönelik
cinsiyetçi bir baskı mevcut değildi. Zira ĠS. 2‘inci yüzyılın ikinci yarısı
baĢlarında dünyaya gelmiĢ olan tarihçi Dio Cassius‘a göre ĠS 3‘üncü yüzyıl
baĢlarında bile Britanya‘nın meskun halkı Kaledonialılar, kadınlarına ve
çocuklarına ortak sahip oluyorlardı. Aynı tarihçinin Roma Ġmparatoru Septimius
Severus‘un eĢi Iulia Domna‘nın ĠS 210 yılında Britanya‘dayken Kaledoniaların
kralının (Argentokoxus) karısıyla kadın kadına yapmıĢ olduğu konuĢmasıyla
ilgili olarak aktardığı Ģu anekdot da Britanya kabilelerinde kadının sahip olduğu
cinsel özgürlüğünü kıyaslamalı olarak yansıtmaktadır:
―Biz doğal isteklerimizi, siz Romalılardan çok daha iyi bir şekilde yerine
getiriyoruz. Çünkü biz, en iyi damlarla açık açık birleşiriz. Oysa siz en çirkinin
sizi gizlice baştan çıkarmasını beklersiniz122‖
Fakat Keltlerin Anadolu‘ya göç eden bir kolu, yani Galatlar, eğer ĠS
I‘inci yüzyılda yaĢamıĢ olan Yunanlı yazar Plutarkhos‘un aktarmıĢ olduğu
bilgiler topluma ahlaki mesaj vermek için yazılmadıysa, zamanla içinde
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bulundukları Hellenistik dünyanın etkisiyle tek eĢli bir halk oldular. Zira
Plutarkhos, Ethika (Latince: Moralia) adlı eserinin ―Kahraman Kadınlar‖ baĢlığı
altında anlattığı Galat kadını Khiomara‘nın Ģahsında kocaya sadakat
yüceltilmiĢtir123. Plutarkhos‘un aktardığı bilgilere göre eski adı Ankyra olan
bugünkü Ankara yakınlarındaki Olympos Dağı SavaĢı‘nda Galatları yenen
Romalıların esirleri arasında Khimara da vardır. Romalı bir yüzbaĢı (centurion)
Khiomara‘ya tecavüz eder. Khiomara bu utancın öcünü özgürlüğünü altın
karĢılığında kendisine vermek iteyen Romalı yüzbaĢıyı köleleri sayesinde
tuzağa düĢürüp öldürtür. Sonra yüzbaĢının baĢını eteğinin altına alarak kocasını
bulmaya gider. Magaba Dağı‘nda (Elmadağ) buluĢtuklarında kocası, olup
bitenle ilgili kendisini bilgilendiren Khiomara‘ya Ģöyle seslenir: ―Ey kadın!
Sadakat güzel şeydir‖. Khiomara da Ģu yanıtı vererek onu onaylar: ―Evet,
sadakat güzeldir, ancak bu dünyada bana sahip olmuş yalnızca bir tek adamın
(Ortiagon’un) ışığı görmesi gerekir, bu daha güzeldir‖124.
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BĠR KENT VAR KÖYDE KÖYDEN ĠÇERĠ:
HADĠGARĠ CUMHUR'UN* ‗KÜLTÜREL FARK COĞRAFYASI‘,
ZAMAN- MEKÂN SIKIġMASI KAVRAMLARI ÜZERĠNDEN
ĠNCELENMESĠ
A. Cem GÜZEL**
ÖZET
Bu çalıĢmada; günümüz Türkiye‘sinin toplumsal, kültürel, iktisadi
hayatında modernlikle arasında ortaya çıkan tezatlıklar, düzensizlikler üzerinde
Harun Özakıncı‘nın "Hadigari Cumhur: Bir Bodrum Hikâyesi‖ filmi
aracılığıyla ve değiĢme kuramına ait kavramlar vasıtasıyla duruldu. Bir yerleĢim
mekânı olarak tatil kenti, değer, rant, üretim, toprak hukuku gibi mevhumlara
tarih, gelenek içerisindeki tasarruf alıĢkanlıklarımızın bir sanat eserinde perdeye
yansıtıldığı haliyle incelenmesine gayret edildi.
Anahtar sözcükler: Turizm kenti, Kırsal alan, Rant, Toprak mülkiyeti
THERE IS A CITY IN THE VILLAGE: A STUDY OF HADĠGARĠ CUMHUR‘S
'CULTURAL DIFFERENCE GEOGRAPHY' ACCORDING TO THE TIMESPACE JAM CONCEPT
ABSTRACT

This study addresses the contradictions and irregularities that have
emerged in the process of modernity in the social, cultural and economic life of
today‘s Turkey through the work by Harun Özakıncı, Hadigari Cumhur: A
Bodrum Story, as well as the concepts in change theory. We have attempted,
through Özakıncı‘s work, to examine the holiday center of Bodrum as a place
of residence with regard to land value, rents, construction, land law.
Keywords: Tourist town, Rural area, Rent, Property ownership
GiriĢ
Ġktisadi, sanayi değiĢimin sürüklediği sosyal, beĢerî ve nihayetindeki
kültürel değiĢim/ zaafiyet; artık değer -yeni adıyla artı değer- için bir seyyaliyet
içerisinde, sürekli geniĢleyen ―yerinde duramayan‖ kapitalist iktisadi sistemin
bu ediminin bir yan ürünüdür. D. Harvey‘e göre coğrafi fark -ya da eĢitsiz
coğrafyalar-1 üretiminin ―günümüzdeki dönüĢüm hızı‖ bu sistemik ivmenin
eseridir. Bu gücün temel kaynağı ise giriĢimci veya spekülâtörlerin toprak
*

Y: Harun ÖZAKINCI, 2009, Türkiye, Metafor Film
Doç. Dr. Ege Üniversitesi, ĠletiĢim Fakültesi, Radyo TV, Sinema Bölümü,
a.cem.guzel@ege.edu.tr
1
―fark coğrafyası‖ kavramı için: distanciation fr. ayrılma distantiation eng.
**
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rantından elde etmeyi bekledikleri kârları maksimize etme arzusuyla üzerlerinde
yerleĢim alanlarının oluĢturulduğu arazi parçalarına uyguladıkları ―sermayesel
yatırım yoğunluğu‖ (2008; 102- 4) stratejileridir. Politik, iktisadi manâda
kendisini sürekli olarak zamansal bir ‗ilerleme‘nin, toplumsal değiĢmenin
yanında, bu göz kamaĢtıran değiĢkenliğin ‗cazibesi‘ içerisinde konumlandırarak
konuĢmayı seçen hegemonik bir söylem ise ekseriyetle, toplumun hayati
değerler yekûnunu, onun olağan eylemliliğini harekete geçiren ortak iradeyi
görmezden gelebilmektedir.
Özellikle Türkiye gibi ekonomisi tarıma dayalı üçüncü dünya
ülkelerinde, toprak üzerindeki tasarruf ve mülkiyet hakkı, kadastro hukuku
büyük önem taĢır. Bu hak dağılımının adilâne oluĢu toplumsal adaleti de tayin
edicidir. Bizim hukukumuzda toprak hukukunu tümüyle kapsayan temel bir
yasa çıkartılmamıĢtır. Bir ülkenin coğrafi uzam olarak sınırlandırma ve
tespitinin tamamlanması kadastro hukuku dalının ihtisas sahasıdır. Türkiye‘de
toprağın, kadastro çalıĢmaları henüz devam eden, nihayete ermemiĢ bir
safhadadır. Cumhuriyetin ilanından öncesine ait arazi mülkiyetleri hususu,
bunların yenilenmesi de aynı hukukun kapsamı içerisindedir. Toprak
hukukunun Cumhuriyet dönemine kadar olan seyri, -1858 tarihli arazi kanunu
düzenlemesinin kazanımları dahil- onun mülkiyet kavramının evsafına dahil
edebileceğimiz bir mal, ya da metâ property olmaktan çok fertlerin onun
üzerindeki tasarruf hakkı vasıtası ile gelir –vergi- elde edilen bir mali enstrüman
görünümü arz eder. Kökeni çok daha eskilere giden, ‗askerî iktâ‘ düzeni,
Selçuklu ve onu takip eden Osmanlı devlet- toplum yapılanmalarında da toprak
iktisadı rejiminin aslını teĢkil etmiĢtir (Osman Turan‘dan aktaran, M. Akdağ,
2014; (573- 75). Asırlarca takip edilen mali sistemde mîrî, mülkiyet mevhumu
daha çok, kullanma, istifade etme hukukundan ibaret bir yarı- tasarruf imtiyazı
görünümündedir (ġ. Pamuk, 2009; M. Akdağ, 2014). Tarihçi M. Akdağ,
dönemin –aynı zamanda- kadastrocu, arazi yazıcılarının tutmakla mükellef
kılındığı defterlerdeki tahrir çeĢitli vergi kayıtlarına, demografik unsurlara ait
ayrıntılardaki itinaya sitayiĢle atıfta bulunur (574- 77). Buna rağmen, bugün
Anadolu coğrafyası içerisinde, bu ―bütünü ile ‗küffardan‘ açılmıĢ memleket‖
toprakları üzerinde (Osman Turan‘dan aktaran M. Akdağ; 575), hacim ölçüsü
karĢısındaki bocalamamızda bir fütühhat, fetih mirasının devir ettiği mekânsal
sınırsızlık, sonsuzluk tahayyülünün infinity katkısı olabilir. Türkiye‘de toprak,
coğrafi uzamla, -ve giderek adeta sefilâne bir görünüm, muhteva kazanmaya
baĢlayan- bu günkü ilgimiz, daha çok hafriyat ve parselasyon ameliyeleri
etrafında yoğunlaĢır. Ġzmir‘de hafriyat iĢinin duayeni olarak anılan bir meslek
erbabının, bir gazeteye: ―eskiden, gidip kepçeyi çalıĢtırmadan döndüğümüz,
yıkmaya içimin razı olmadığı binalar olurdu. Artık bu Ģansımız yok.‖ dediğini
hatırlıyorum.
Hadigari Cumhur filmi (2009, Y: H. Özakıncı, Türkiye); öyküye adını
veren ana karakteri üzerinden bize Bodrum‘un kent ölçeğinde, ancak sembolik
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tarihi özelliklerine rağmen taĢra seviyesinde sanayisiz bir ‗ara mekân‘ olarak
kalan bildiğimiz 'sahil kasabası' gerçeğini tüm ağırlığıyla hissettirmeyi deniyor.
Özakıncı‘nın filmi; en eski, kadim tarihiyle, geçmiĢiyle ve en güncel haliyle,
coğrafi dokusu içerisinde mekânın, turistik kasabanın, sahil kasabasının
baĢrolde olduğu bir toplumsal- coğrafi uzam filmi. Tematik olarak öyküde,
mizah üzerinden, ülkemizdeki mal rejiminin taĢradaki sahil beldelerinde yaygın
bir boyutunu oluĢturan miras geleneği yorumlanıyor. Hikâyenin geçtiği Bodrum
yöresinde, seksenli yıllardan sonra yörede patlayan kent turizmi, üretim sanayi
yerine, bölgedeki neredeyse tek geçim kaynağı halini alır. Böylece, onlarca
yıldır toprak bölünmesin diye sahil kenarındaki bataklık, kumluk arazilerin iĢe
yaramadıkları için kız evlâtlara, zeytin, narenciye yetiĢtirilen verimli arazilerin
ise, mülk olarak erkek çocuklara bırakılması biçiminde tecelli eden bu gelenek
aileye eklenen damat ve gelinlerin dahil olduğu gelecek kuĢakların hayatını
değiĢtirmektedir.
Bu çalıĢmada; Özakıncı‘nın perdede anlattığı ―bir Bodrum hikâyesi‖
aracılığıyla toplumsal hayatımızın ve –daha çok da- bu günümüzün modernlikle
arasında ortaya çıkan tezatlıkların değiĢme kuramı açısından incelenmesine
gayret edildi. F. Jameson'ın ve David Harvey'in post-Fordizm, postmodernizm
gibi kavramları Ġkinci Dünya savaĢının ardından yerleĢen Fordist üretimin
yetmiĢli yıllarla birlikte esnek karakteristikli bir üretim- tüketim pratiğine
dönüĢtüğü endüstriyel pratiği tanımlamaktadır. Turizm sektörünün ekonomik
temelli bir toplumsallaĢma vasıtası olarak belirginleĢmesinin takip ettiği bu
dönem, aynı zamanda "geç kapitalizmin kültürel mantığı‖ (F. Jameson, 1984)
veya bunun yarattığı siyasi, ekonomik, çevresel koĢulların ardından ortaya çıkan
bir kültürel sonuçtur. Yine Harvey'e göre, yetmiĢli yıllar sermayenin küresel
pazar hareketliliği, serbest dolaĢımı esnek birikime geçiĢ safhasının olduğu gibi,
daha çok, onun esnek bir emek pazarı ve esnek üretim coğrafyaları arayıĢının
yükseliĢini de iĢaret eder. 1945'ten 1973'e kadar uzanan zaman diliminin
istikrarlı iktisadi büyüme temposu ve oturmuĢ kurulu düzeni ile içinde
yaĢadığımız dönemin istikrar yoksunu kaotik ortamı ve iktisadi krizlerin
getirdiği belirsizlikler yumağını karĢılaĢtıran Harvey'in (1987, 1989, 1991)
postmodernizmi kalıcı ve uzun-vadeli bir akım olarak değil geçici ve kısavadeli bir akım olarak izah etmekten yana yöntemi, 1970 öncesi dönemini
referans noktası olarak kullanmakla birlikte yetmiĢlerin sonrasına, günümüze de
ıĢık tutuyor.
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Finans kapitalin ortaya çıkıĢı,2 endüstride, iĢgücünde esnek üretim
koĢullarıyla birlikte 90‘lı yıllara tarihlenen kırılmalarla, özellikle birinci dünya
ülkeleri arasındaki sermaye hareketliliği form değiĢtirerek denetlenir hale
gelmektedir.
Yönetmen Özakıncı‘nın yapıtı, bir sinema eseri olarak; 21. Yy. ilk on yılı
içerisinden perdeden açtığı pencereden bizleri tüm bu sonuçların üzerinde
düĢünmeye baĢlatabilecek bir çalıĢma. Bu yıllar, filmin içerisinde hikâyenin
kahramanı Cumhur‘un anlatıda sürekli kendi içerisinde yaĢadığı, seyircisini
sürüklemeye çalıĢtığı, özlemi, çocukluğunun, ilk gençliğinin eski Bodrumu;
turizm ve turizm maksatlı inĢaat sermayesi kaynaklarının ulusal ekonomi
etrafında yoğunlaĢtığı planlı kalkınma dönemine ait kronolojik bir öykü zamanı,
dizinsel bir referans anlam.
Öbür taraftan, Türk rivierası olarak da anılan ve batıdaki örneklerine
benzer bir sayfiye Ģehri resort city formunda inkiĢaf etmiĢ KuĢadası‘nın dıĢında
Bodrum ve Erdek, aynı –Ege- Akdeniz- iklim kuĢağında yer alan, özellikle
geçmiĢ göz önünde tutulduğunda iktisadi- arka planları birbirine benzer kasaba
ölçeğinde birer yerleĢim merkezidirler. Erdek kasabasının Hadigari Cumhur‘un
öykü dünyası içerisinde ele alınan farklılıklarla iliĢkilendirebileceğimiz stratejik
bir iĢlevinin mevcut olduğunu ileri sürmekteyiz. Bu çalıĢmanın devamında
Cumhuriyet dönemi kadın romancılarımızdan Mebrure Alevok'un Geçmişe
Yolculuk (1971, Hürriyet Y.) isimli otobiyografik anlatısı ekseninde burada
Hadigari Cumhur (2009) filmi üzerinden gerçekleĢtirmeyi arzuladığımız sosyoekonomik analizle eĢgüdümlü hakiki birer saha örneği field sample teĢkil
etmeleri nedeniyle Erdek kasabası ve ve burada kurulu Hotel Alevok örnekleri
üzerinde durulması amaçlanmaktadır.
Hadigari Cumhur’un öyküsü
Filmde olayları, bir ödev hazırlamak için Bodrum‘u seçen Duygu adlı
tarih öğrencisini canlandıran karakter nakleder. Duygunun ilçeye gelmesinin
ardından, temsili bir mahkeme sahnesiyle birlikte olayları, diğer karakterleri, bir
yandan da hazırlanan projeyle ilintili bir biçimde Bodrum‘un tarihini tanırız.
Seyirci bir süre sonra, Duygu‘nun ağzından; hikâyenin ana karakterlerinden
2

Origin: Joseph A. Schumpeter (1943- 46); Finance capitalism Rudolf Hilferding (1910-23
Vienna), David Harvey (1982); Advanced capitalism, Critical school (1944); Late-stage
capitalism, Late capitalism Ernest Mandel (1975); Latest capitalism Fredric Jameson (1984).
R. Hilferding'in eseri, rekabete daha açık, çoğulcu bir liberal kapitalizmin tekelci bir finans
kapitalin içerisinde dönüĢtürülmesinin Marksist bir analizi. Hillferding erken liberal dönemin
‗rekabetçi‘ kapitalizmi ile, -onun- tekelci mali kapitalizmi ile ters düĢtü. Hilferding, iki formu
mukayese etmesinin yanı sıra bu kavramsallaĢtırma için –daha çok- bir ‗arkaplan‘. Schumpeter
ise, II. SavaĢı müteakip kıta Avrupası‘nın iç içe kaldığı karamsar ortamda ekonomik sorunların
baĢa çıkılmazlığı tartıĢmalarına karĢı, creative destruction bu dönemselleĢtirmeyi de yerleĢtirmeyi
seçti.
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Cumhur‘un ebeveynlerinin sağlığında yörede hüküm süren miras geleneğini ve
anlatının odaklandığı, kahramanların içerisinde bulunduğu traji-komik
durumdan haberdar olacaktır.
EĢine ait denize sıfır araziye inĢa ettikleri oteli her sezon anlaĢtıkları
turizm acentaları aracılığıyla yerli- yabancı hali vakti yerinde misafirlerle
doldurup iyi bir hayat süren eniĢtesini ve ablasını karĢısına alan Cumhur‘un
(Harun Özakıncı) mal varlığı Ģehrin dıĢındaki, narenciye bahçesi ve içindeki
iptidai görünümdeki, bir yandan pansiyon olarak iĢlettiği evden ibarettir. Bu
görünürdeki, apaçık adaletsiz miras rejimi, onu yaĢadığı sosyal çevre içerisinde
nihilist, etrafındaki herkese karĢı ön yargılı ve karamsar trajik bir antikahraman olarak çizilen bir karakter Ģeklinde seyircinin karĢısına çıkmaya,
adeta zorlamaktadır.

Çok konuĢan ancak kulağı çevresindekilerin her sözüne kapalı
Cumhur‘un yıllardır süren dinmeyen öfkesi ve hırsından kaynaklanan yaĢanan
nahoĢ hadiselerin beraberinde kırgınlıkların, anlatıldığı mahkeme salonu
anlatıda iyi seçilmiĢ bir ana mekân ve aynı zamanda anlatı olaylarının tevzii
edildiği adeta epik bir sahne olarak kullanılıyor. Cumhur‘un en yakın dostu,
insan kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla hayatını idame ettiren Ġbrahim‘dir.

Zeki, son derece iyi kalpli ancak tembel birisi olan Cumhur‘un aslında
ablası ve eniĢtesinin sahip oldukları arsayı hayatının en büyük takıntısı haline
getirmek için fazla bir mazereti yoktur. Arzu ettiği takdirde maddi durumu
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mevcut konumundan çok daha iyi olabilecektir. Ancak, pansiyon olarak
iĢletmeyi tercih ettiği eviyle karısı, Ģehrin merkezindeki bir caddesinde sahibi
olduğu küçük berber dükkânıyla da sadece çırağı ilgilenir. Küçük dükkânın
kapsısını sürekli, çok iyi fiyata kiralamak üzere, banka temsilcileri, kuyumcular
aĢındırmaktadır. Ġstanbul‘u terk etmeye karar vermiĢ eski bir reklâmcı, Nejat
(Ersin Aycan) ve tuhaf karısı (Merve Ġldeniz) Cumhur‘un pansiyonunun
devamlı müĢterileridir. Onlara katılan arkeoloji öğrencisi –anlatıcı- Duygu
(Duygu Urak) ve Cumhur‘un ortak geçmiĢlerinin aydınlanması filmin finalini
oluĢturur.
Uluslararası bir tatil kenti olarak
Bodrum Ġbrahim ve Cumhur‘un
Bodrumuna karĢı
Altyapı, üstyapı ve tüm
bunlarla birlikte kent sakini
yurttaĢların mülk edinme hukunu
düzenleyen imar nizamnameleri,
nazım planları unsurlarının bir araya
gelmesi ile kent toprağı bir bütünü
oluĢturur. Kent toprağı niteliği
kazanacak bir coğrafi alanın zorunlu
altyapısının bulunmasının yanı sıra,
hazırlanan planları doğrultusunda alınan kararlarla üzerindeki yerleĢimcilerine
ne tür kullanım haklarının verileceğinin belirlenmesi gerekir. Kentteki hızlı
büyüme ölçek içerisindeki toprakları merkezileĢtikçe ortaya çıkan katma değer
artıĢı, sahiplerine edindikleri mülk servetlerini enflasyona karĢı korumanın
ötesinde yüksek kira ve eder -rayiç bedeli- olanakları sağlar. Bu artıĢ bedelleri,
sahiplerinin katkısı olmadan sahip oldukları toplumda yaratılan birer değerdir.
Bunun dıĢında, kentlerin büyümesinin yarattığı yaĢam zorlukları, sakinlerin
dıĢında, tersi bir biçimde, yılın özellikle belirli zamanlarında ulusal coğrafya
ölçeğinde farklı yerleĢim yerlerinden, göç edenlere kolektif bir geçimlik uğraĢ,
bunun karĢılığında -emek değeri olarak- ellerine geçen ücretler, istihdam, kalıcı
veya geçici iskân avantajlarına dönüĢebilir.
Harun Özakıncı‘nın filminde; bir tarafta, konferans turizmi, yat limanları,
hava alanı lüks konaklama tesislerinin müdavimleri ulusal, uluslararası
ziyaretçilerin yer aldığı diğer tarafta ise aralarında Ġbrahim ve Cumhur‘un da
bulunduğu tarımla uğraĢan yerli nüfusun temsil ettiği yeni döneme ayak
uydurmakta güçlük çekenlerin olduğu ‗kaybedenler‘ ve ‗kazananlar‘ın
coğrafyası olmak üzere iki farklı uzamsal yapıya, bölgeye bölünmüĢ bir
Bodrum karĢımıza çıkar. Bu yeni kasabada, ticaret odası etrafındaki bir diğer
kesimin, kültür iĢleri, hayırseverlik konulu maliyetli toplantılarına iĢtirak etme
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ve baĢta hizmet sektörü olmak üzere, ahĢap tekne imalâtı gibi yarı- endüstriyel
yarı- zenaat olarak nitelendirilebilecek üretim ekonomisinin tedarikçisi olma
görünümündeki, merkezdeki mutenalaĢmayla birlikte ortaya çıkan yeni
ekonomik orta sınıfın hemen yanı baĢında kenardaki, eski kasaba sürekli yerelmerkezi otoritenin kolluk gücünün kontrol ve gözetimine tabiidir. Ġnatçı, hattâ
habis bir modern öncesi hayatın, küresel, uluslararası bir metalaĢma
objectification sendromunun ―direngen modern öncesi hayat‖ arazları onların
üzerinden, çok daha fazla görünür hissedilir durumdadır. Cumhur‘la Kübra‘nın
(Yelda Günay Akbulut) müĢterilerine sundukları hizmetin standardı, değil bir
pansiyonda bir hostel, hattâ bir öğrenci yurdunda bile karĢılaĢılamayacak
seviyededir. Evdeki banyoda bir duĢ, Cumhur ve karısının hususi, kendilerine
mahsus bir odaları da henüz yoktur.
Filmde izlediğimiz 21. Asra girerken ki Bodruma ait bu iki hattâ üç farklı
bileĢenli bölünme temsilleri; sosyal, kültürel ve iktisadi manâda nihai bir
modernlik açısından farklılıkların ortadan kalktığı, ―uzamsal benzeĢiklikler
üzerinden‖ bir küreselliğin bir fantezileĢtirme giriĢimi, bir tahayyülden ibaret
olabileceğini seyircisine düĢündürüyor (F. Jameson, 2005; 76- 77). Serbest
piyasanın talepleri ve zaruretleri altında ortaya çıkan bütünleĢme dıĢı toplumsal
parçalanma, standart olmakla birlikte bir iĢlev farklılığı yaratan bu yapının
kendilerine ait içsel bir çoğullaĢma refleksinin önünü alabilecek koĢulları
yaratabilmek açısından kentlerimizin modernlik yükseliĢi, ekonomik- refah için
uyum arayıĢları esnasında karĢılarındaki önemli bir sorun olduğunun altını
çiziyor.
BaĢlangıçtaki parselasyon sorunu, ―soyut bir Ģiddet formu‖ biçiminde
(75) henüz devrede olan ve –ancak- kırsalın yeni bir iktisadi değer ihtiyacı için
pazar dinamiğine maruz kalacak biçimde yeniden organize edilmesi sırasında
geride kalan nihai muarızdır. Toprağa tasarruf, ‗mülkiyet‘ ya da ―idare payları‖
sorununun görünürdekinin aksine asla bir sürekliliği olmadığı kadar
hukuksallığı ya da adilâneliği de mevcut değildir (75).
F. Jameson'a göre yüksek modernizm içerisinde Ģiddet formlarının
ortadan kaldırılması
. Ezici tarım nüfusunun yükseliĢinin önlenmesi
. Kentleri kuĢatan taĢra topraklarının yerel iĢletmelere dönüĢtürülmesi
. Üretim ekonomisi için emek yoğun sanayilere geçiĢin sağlanması
. Eski patriark'ın keyfi erkinden kaçıĢ uzamı olarak özgürlük vadeden
kent ortamının korunması
Cumhuru filmde, yanına arkadaĢlarını da alarak ablası ve eniĢtesinin
oteline sürekli saldırılar düzenlerken seyrederiz. Sürekli karakoldadır.
MüĢterileri rahatsız eder, polise mekânı bir uyuĢturucu satıĢ merkezi olarak
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ihbar eder. Abla ve EniĢte, akrabaları olduğu için, Cumhurun yaptıklarını
sürekli hoĢ görüp onu affederler. Ancak, Cumhur‘un baĢı, yine de mülke zarar
vermekten polisle, yasalarla derttedir. Öbür taraftan, hikâyede ev ya da herhangi
bir aile mekânı da, aynı zamanda mülkiyet iliĢkisinden kaynaklanan mutlak
Ģiddetin süregeldiği bir diğer kurumsal mekân görünümündedir. Cumhur‘un,
anlatının baĢından beri, bir yandan karısıyla arasında, evin içerisinde, her yerde
devam ettirdiği ve onun babasının yani kayınpederinin yoksulluğuna, evlenirken
karısı Kübra‘nın -Cumhur karısı- hiçbir malının mülkünün olmadığı
gerekçesine dayandırdığı husumeti ancak ikinci bölümün sonlarında nihayete
erecektir. Cumhur karısını on dokuz yıldır paylaĢtıkları evden kovar. Tüm bu
çeliĢkili iĢaretler, Kübra‘nın bu süre zarfında zaten nispeten uyum
sağlayabildiği ve köye, baba evine, aynı zamanda daha kötü bir tarz-ı hayata
rücu ederken ―hayata tutunma‖ inkıtaya uğrayan eski ―modern Ģeyler düzeni‖
ile (F. Jameson, 2005; 74) seyirciye, iki dersi; ‗ayrıĢma‘nın bir ‗taktik değer‘,
‗güç‘ ya da nihai manâda yıkıcı bir unsur olup olmadığını sorgulama imkânını
(G. Bataille‘dan aktaran, F. Jameson; 74- 75) tanır.
Sağlıksız bir toplumsal, kültürel gidiĢe karĢı, ancak coğrafi uzam
üzerinden asgari bir kesinlik, -hattâ doğruluk- ihtiva edebilecek bir teĢhiste
bulunabilme imkânı mevcuttur. Mahkeme sahnelerindeki ifadelerden birinde
Cumhur‘un sırdaĢı Ġbrahimin, aynı zamanda, kırsal kökenli eski yörelilerin bir
çoğu gibi babası öldükten sonra onun bıraktığı kent toprağı içindeki arazisine
icarcı bulup köĢeyi dönmeyi denemiĢ, bunu baĢaramayınca arazisini satıp
parasını harcamıĢ eski bir rantiye, müflis bir toprak rantı sermayedarı olduğunu
öğreniriz. Fredric Jameson‘a göre emlâk, toprak ticareti, imtiyazı birer kimlik,
meslek türü olmak yerine, bunlara bu günkü düĢkünlüğümüz/ iĢtahımız dıĢında,
tarih içerisinde dünyanın tedricen ve kısmi olarak partially sömürülme
arzusundan baĢka bir Ģeyden ibaret değildirler. Hikâyede akıl hocası Ġbrahim,
her konuda olduğu gibi Cumhura sürekli, sahip olduğu malı- mülkü ile ilgili
olarak da onun yaptığı aynı Ģeyleri denemesini telkin eder.
Hadigari Cumhur’da anlatım ve bir anlatım unsuru olarak günlük
konuĢma dili ya da diyalekt
Hadigari Cumhur’un, hikâyesi aynı zamanda, anlatının Duygu isimli
merkezi karakterinin hikâyesidir. Bu nedenle öykü olayları birinci ve üçüncü
Ģahıs anlatısı olarak, nesnel bir anlatıcının, hikâye etmeye odaklandığı olayların,
hikâye kahramanlarının tüm bilgisine sınırsız vakıf olduğu bir eksen üzerinde
ilerler. Duygu karakteri hikâyede, aynı zamanda ödev hazırlayan bir tarih
öğrencisi olduğu için, tarihsel Ģimdiki zamandaki öykü anlatımı, retorik bir
modun daha baskın olduğu ve uzak geçmiĢte yaĢanmıĢ kısa biyografilerin,
anekdotların da seyirciye nakledildiği bir ‗tarihi anlatı‘ uslûbunda seyreder.
Bodrum için tarihi bir kimlik olan Cevat ġakir‘in gerçek sesinin
kullanıldığı finâldeki kısa bir anda ise seyirci nezdinde; yönetmenin bu kısa
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uslûp denemesi, öykü zamanı açısından bir yabancılaĢtırma etkisi yaratıyor.
Ancak, Duygunun el kamerasının kadrajının, film boyunca zaman zaman
devreye girmesi yine seyirciye onun, bütün anlattığı bu olaylar, diğer
karakterlerle arasındaki mesafe niceliğinin fazla olmadığını hissettirebiliyor.
Bununla birlikte, sonuçta bir kurmaca anlatıda Bodrumun geçmiĢ kültürüne bu
tematik dönüĢlerin baĢarısı, seyircinin yörenin eski sakinlerinin övündükleri bir
tarihe aynı zamanda ne denli bağlı olduklarını anlamaları için birer bağlantı
noktası da olabiliyor. Bu, uslûp aracılığıyla sergileme, hikâye edilen bir
filmdeki gerçek tarihi anekdotlar; Girit ve Frigya dahil olmak üzere sahiplerinin
yan yana yaĢadıkları kültürel bir mirası yeniden keĢfetmesine ve 2000‘li
yıllardaki Bodrum‘un Ģehir kültürünün hikâye edilen bu yakınlardaki
dönüĢümün kendilerine öğrettiklerinden ibaret olamayacağını dünyanın geri
kalanına anlatmaya yarıyor.
Ulusal ölçekli ana akım medyasının gücünün yerel basına göre yaz
sezonları dıĢındaki büyük ölçüde azalan hakimiyeti, Bodrum gazetelerinin haber
küpürlerinin geniĢ biçimde olaylar için bir diğer anlatı vasıtası olarak
kullanılmasını sağlıyor.
Dili diyalekte yaslanan bir sanat eserinin en bariz sakıncası, onun ait
olduğu topluluğun standart konuĢma dilinden farklı konuĢan karakterlerinin,
‗kahraman‘larının; dilin bu kullanımı sayesinde, kolaylıkla -onlara karĢısubjektif algıyı besleyecek birer olumsuz, tek tipleĢtirme öznesi kimliğine
bürünerek zaafa uğrayabilmeleridir. Öbür taraftan, kurmaca- edebiyat, roman,
sinema gibi ana akım sanat eserlerinin bölgesel diyalekt ya da aksanlara
sağladığı ‗kurumsal destek‘; yaygın- ulusal dillerin kendilerini kısa
sayılabilecek bir tarihsel zaman zarfı içerisinde bir dilsel ‗kullanım‘, yani bu
çeĢitli aksanlar örüntüsünün herhangi bir bileĢeni, bir ‗version‘dan ibaret hale
getirebilir (T. Eagleton). Jameson‘a göre de (2005; 17), yine, ağız, diyalekt ya
da Ģive bir sanat eserinde kendine özgü özel bir dil ―tuhaf biçim‖, jargon olarak
ortaya çıktığında bu kullanım, dil olarak bir pastiĢ mahiyetinndedir.
Ġbrahim ve Cumhur filmde, birbirleri arasında diyalektin de dıĢındaadeta jargonlaĢmıĢ, her daim sitem ve öfkenin yüzeye çıktığı bir ‗dil‘‘le
konuĢmayı tercih ederken, dıĢarıdan gelen yabancı –ve bazen de Türk- turistlere
karĢı bu jargonun içerisindeki, seyircinin anlayabildiği kelimeler yerlerini
tümüyle Ġngilizceye bırakır ve ‗uluslararası‘ bir bölgesel yarı- dil regiolect
olarak kendisini tamamlar.
Yeni düzenin politik-iktisadi rejimi, Yeni düzenleme koĢulları ve
krizler silsilesi:
Postmodern dönemde sahil
toplumsal- mekânsal dönüĢümü

kasabasının

‗tatil

―Para varsa range rover para yoksa game over …‖ Ġpram.
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Bu jargon parçası, 1980 askeri ihtilali sonrası alınan iktisadi kararların
ardından, bir diğer toprak rantı mağduru vatandaĢ Ġbrahim‘e kalan adeta bir
motto hüviyetindedir. Tıpkı seyircinin, film süresince ‗kırmızı Fundayi'li
Ġpram‘ın otomobil gibi belirli tüketim ürünlerine veya objelerine karĢı olan
bağlılığını, bu kültürün toplumsal, ekonomik manâda, bir aylak zaman kültürü/
veya bir kültür sermayesi süreci olarak oluĢtuğu coğrafi mekânı anlayıp tahkik
edebilmesine yetebildiği kadar.
Kent toprakları, genel anlamda toprak olmanın ötesinde belirli özelliklere
sahiptir. Kentsel bir sistemde parasal sermayenin ve gelirin adil dağıtımını
güçleĢtiren engeller olmakla birlikte, bunlar belirli durumlarda toprak
sahiplerine -veya kullanıcılarına- yönelik bazı iĢlevlerin yerine getirilmesine de
olanak hazırlar.
Tekel rantı artan bir taleple ürünün yeniden üretimi için gerekli koĢulların
yerine getirilmesinde karĢılaĢılan sınırlılıklar nedeniyle ortaya çıkar.
Tüketicinin satın alma gücü, arzusu veya ihtiyacından kaynaklanır. Kent
alanlarında, kent toprağı belirli konumlara sahip bulunmaktadır. Bu toprakların
miktarı arttırılsa bile belirli konumdakilerin miktarının artırılması olanaksızdır.
Bu ortalamanın üzerindeki kazanç sahibine çalıĢma emeğinin dıĢında, dağıtımda
eĢitliğe ve adil birikime aykırı bir gelir sağlamaktadır.
Kullanıcısı açısından ise rant fonksiyonu, farklı alan rantlarının iĢleyiĢi;
kent merkezine yakın, nüfus yoğunluğu fazla olan alanlarda bulunmayı
isteyeceklerinden, resmî kurumlar, bankalar, perakendeciler gibi önerilen, talip
olan kullanıcılara aittir. Bu grupların merkezden uzaklaĢma eğilimleri oldukça
azdır. Hikâyedeki mekân organizasyonu açısından evi, yaĢam alanı kent dıĢında
çizilen Cumhurun dükkânı, kentin, iĢlek ana caddesi üzerindedir. Cumhurun,
dükkânını bankamatik olarak kiralamak için ona gelen banka temsilcileri,
kuyumcu ve döviz büfesi sahipleri ile pazarlıklarına tanıklık ederiz. Sermayenin
yeni mekansal yapılandırmaları, yenilikçi formları sosyal etkileĢim ağları, olası
ittifaklar yatırımın çığır açan mantığı zenginlik ve güç ve üzerine
oluĢturulmaktadır. Bizde bankamatik olarak adlandırılan nakit para çekme
makineleri; bankaların, diğer küresel finans kuruluĢlarının, kredi kartı
Ģirketlerine, paranın, yine kendi meta değeri aracılığıyla ortaklaĢa ve sistemli bir
güçle, seçili yerleĢim birimlerinde sokaklarda, caddelerde, alıĢveriĢ
merkezlerinde her köĢede dünya pazarı üzerinden tüketim alıĢkanlıklarını
biçimleyip, kontrol etme insiyakını müşterek control çağı (1993, E. Sternberg)
yerine getirmelerine aracılık eden cihazlardır.
Konut fiyatları arasındaki değiĢmeleri de daha çok, pazardaki
yatırımcılarının davranıĢları -kâr beklentileri- belirler. Bu piyasada konut
fiyatları, üretim maliyetleri arasındaki farka göre oluĢacaktır. Mali piyasanın
düzenlediği diğer yatırım araçlarının kârlılık düzeyleri endeksi konuta yönelik
davranıĢları güdümler. Dolayısıyla, özellikle de spekülatif amaçlı konut alanlar
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talebi arttırarak, dolaylı da olsa arzı –kent toprağı üzerindeki mülkün pazar
değeri- üzerinde etkili hale gelirler.
Kent olarak adlandırılan coğrafi yerleĢim yoğunluğu toplumsal artıkdeğer üretiminin üretilirken birikip merkezileĢmek zorunda olduğu bir ‗iktisadi
bütünleĢtirme‘ (K. Polanyi) tarzı yoluyla ortaya çıkar (aktaran, I. Katznelson,
2013; 9-14).
D. Harvey‘e göre (2013) üretimin dağıtım, verimliliğin ise
dağıtımda eĢitlik demek olduğu bu alandaki gelirin tanımının içeriği de;
tüketimin ihtiyaç yaratma ve – yukarıda sözü edilen- benzer yollarla zorlanması
ve üretime –ürünlere- olan talebe doğrudan bir etkisinin sağlandığı sürecin
parçasıdır. Sosyal adalet için Yüksek modernizmin olumsuzluklarına ait
gözlenen, ortaya konan olgular, mülksüzleĢtirme yoluyla birikim, ahlâki bir
değerler ayrımı – kabûl ya da red- yerine insan pratiklerinden kaynaklanan
eylemlerdir. Harvey‘e göre adalet pragmatik bir kavram olmamakla birlikte
ebedi bir kentsel sosyal adaletin tekrar ancak, insan pratiklerinden yola çıkarak
ve sermaye birikiminin, refah seviyesinin adil biçimde yükseltilmesi ile
gerçekleĢtirilebilmesi mümkün olabilecektir.
Filmde, çalıĢmayı hiç sevmeyen Cumhur ya da arkadaĢı Ġbrahim‘in de
değer tercihleri, özlemleri finaldeki duruĢma sahnesinin öncesine kadar, aslında
Cumhur‘un ablası ve yaĢlı eniĢtesinden farksız biçimde tekel geliri üzerinedir.
Cumhur için iĢleri eskisi gibi hâlletme yöntemleri ya yok olacak ya da teker
teker yeniden düzenlenecektir.
Cumhur ve Ġbrahim‘in, diğer genç, orta yaĢın altındaki bütün kasaba
sakinlerinin gözünde boĢ yani ‗aylak zaman‘ –ve- kültürünü leisure time
özenilir, prestijli kılmaya iten güç rant sermayesidir. Rant sermayesi erken
kapitalist bir evrede, onları arzu ettikleri, emekten özgürleĢtirme iĢine yararken
aynı zamanda bu doğup büyüdükleri eski kasabalarının yine, tabii olmayı
arzuladıkları yeni çehresine kabûl vasıtası olarak bir kültürel, toplumsal
sermaye, bir kredi iĢini görür. ―Amerikan kitle kültürünün taklit edilme
özelliği‖, ―özgül‖ olarak, bu pervasız kültürü taklit etme temayülü, F.
Jameson‘a göre, epidemik beklentinin -ya da illüzyonun da- (2005; 76) bir
nedenidir. Pansiyonda kalanlardan hem kentin baĢtan çıkarıcılığını hem
pastoralin münbitliğini, bereketini bir arada yaĢamak isteyen Neslihan kültürlü,
tahsilli bir kadındır. Bulunduğu toplumsal çevre ile bütünleĢmesine yarayacak
bir vasıtaya da ihtiyacı yoktur. Eski reklâmcı kocası Bodrum‘da yeniden iĢ
kurmaya kalkıp dolandırılınca, bu yeni sıfırdan baĢlama durumunu yadırgamaz
ve Nejat‘la tam zamanlı olarak bir esnaf lôkantasında ‗emek yoğun bir iĢte‘
çalıĢmaya baĢlarlar. Cumhur‘un karısı Kübra‘da; Cumhur‘un evdeki
otoritesinin, kendisine ilgisinin azalmasına rağmen hem bahçe hem pansiyon
iĢiyle ilgilenmeye ve kendisine ev olarak kalan bu sınırlı mekânı çekipçevirmeye onun içerisindeki denetimini yitirmemeye, buradaki mazbut hayatı
sürdürmeye hâlâ kararlıdır. Ancak, Nejat Neslihan‘ı kendi baĢına bırakmaz.
Nejat yeni ekonomik durumlarının, kendi ‗sermayeyi tüketme‘ durumunun
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henüz farkında değildir. TiĢort iĢinde kaybettiği paranın borcu ödenirken, diğer
taraftan taksitle ‗hayalini kurduğu‘ tekneyi satın alır. Cumhur‘un karısı ve
Neslihan‘la onun kocası Nejat ve Cumhur bu bağlam içerisinde aynı
madalyonların farklı yüzleri gibidir.
Duygunun dedesi, aynı zamanda Ġbrahim‘in eski sevgilisinin hiç yüzünü
görmediği babası Ġbrahim‘in evi ve bahçeyi satılığa çıkarmasının ardından
bunları torunu için satın alır. Abla ve eniĢte Ethem beyin ―eski patriark‖ yıllar
içerisindeki, Cumhur‘a karĢı ‗hoĢgörü‘leri de eski ‗klâsik burjuva kültürü‘ne
geçiĢ3 sırasında onunla birlikte yürüyen birer gelenek unutturma ―bellek
karartma‖ (76- 7) operasyonun bir parçasıdır.
F. Jameson'a göre yeni koĢullar altında kentsel yananlamların yer
değiĢtirmesi
Birinci Dünya Kenti

Ġkinci Dünya Kenti

'Kent bıkkınlığı'

'İmlenen bellek'

'Kentsel değer zaafiyeti'

'Baskı'

'Modern / Postmodern yeni

'Feragat'

Postmodern -ya da küresel- bir evrede geliĢmekte olan ülkelerdeki kent
toprakları üzerinde özellikle nesebe, soya dayalı toprak mülkiyeti, köylü tarımı,
geleneksel, yani taĢra kültürü ve Ģiddet arasındaki iliĢki, bu ―kuĢatılmıĢ
topraklar‖ üzerindeki, ezici tarım nüfusundaki artıĢ, Jameson‘ın geliĢmiĢ ya da
ileri kapitalizm evresindeki birinci dünya ülkelerinin –halen devam etmekte
olan konumlarından ve deneyimlerinden yola çıkarak ifade ettiği gibi doğru
orantılıdır (F. Jameson, 2005; 76- 7). Cumhur ve Ġbrahim‘in tacizleri Abla ve
eniĢtenin otelinin müĢterilerinden, kentteki otelleri pazarlamak, oda satmak için
kurulan standlara, bir animatör gurubunun sergilediği, sokak gösterisine ve
kasaba festivaline uzanır. Kent için fantazileĢtirilenin daima, libidinal bir
baskının, taĢranın ―iç karartıcı yeknesaklığının karĢısında‖ (79) bir özgürlük
mekânı vaadi olmasına karĢın ikisinin de, birisi Bodrum‘da çalıĢan bir dansöz,
diğeri, yine oraya sezonda sahne almak için gelen bir sanatçıyla sürdürdükleri,
hoyrat ve karĢı taraf için eğlenceli olmaktan uzak iliĢkisi bütün kasabadan gizli
yürümektedir. AĢağıda tekrar ele alacağımız; Mandalina Festivali Ģenliklerinde
de olduğu gibi, birlikte, toplu ya da bireysel her hangi bir cadde, kamusal, ortak
3

Bu dönemde, kent ortamı yine ―özgürlük vaad eder‖ bir görünümdedir ve ―feodal emek ve
serflikten, efendinin keyfi erkinden kaçıĢ uzamı‖ olarak iĢlev görmektedir (79).
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mekân eğlencesine kendisinin alternatifi olmasına izin vermeyecek biçimde
bencilce bir haz düĢkünlüğü ilkesi, izleyicilerin mekânın sakinleri olduğu,
misafirlerini de dostluk aĢinalığı ile sarmalayıp içerisine alması beklenen bir
kent festivalinin terkibinin, günlük hayatın kaçınılmaz bir biçimde etkileĢimsel
olarak iĢleyip devam etmek zorunda olduğu herhangi bir toplu yaĢam mekânı
için de, onun doğal sonucu olarak kalan bir ‗utanç‘ vesilesine dönüĢmesine de
kâfi gelecektir. Bütün bu düzensizliğin içerisinde çok sesli Bakhtinian bir
çeĢitliliğin temayüz etmesine engel teĢkil eden yine, daima bu çoğulculuğun
içerisinden kollektif bir kalkıĢma, fail ―biçiminde seslenmeyi‖ sürdüren kabile
yaĢantısı mevcudiyetidir (74). Evrensel ölçüde bir modernlik, metropol ölçütü
adına, ―kırsalın, metalaĢtırılması ve bizatihi tarımın tüm dünyada
sermayeleĢtirilmesi‖ tehlikelerine karĢın, Jameson‘a göre kentleri kuĢatan taĢra
topraklarının küçük ölçekli yerel iĢletmelere dönüĢmesi ―kentsel olanı
çökmekten kurtarmanın … kentsel değer yitiminin çözümü‖ olabilir (78-9).
Bodrum, 150.000 dekar ekilebilir tarım alanı ile Muğla –ili merkez- dahil
ilçeleri arasında beĢinci sıradadır (kaynak: TUĠK, 2013). Bodrumda, ekonomik
değeri çok yüksek bir zirai ürün olan narenciye yetiĢtiriciliğinin ve ahĢap tekne
üretiminin bugün elli yılı aĢkın birer mazisi vardır. Uluslararası
sertifikasyonlara sahip tekne üretiminin yanında, yine, mevsiminde yaĢ meyve
biçiminde tüketilen, Bodrum mandalinası tescilli satsuma bugün, aynı zamanda
artı değer getirisi olan içecek, gıda- mutfak, kozmetik sanayileri için bir yarımamûldür.
Filmde yer alan narenciye festivali sahnesinin yanında, Ģaraptan, sodaya
ve marmelâta, bu yöre meyvesinin iĢlenip birer sanayi mamulüne
dönüĢtürüldüğü çeĢitli ürünlerle ilgili iĢaretler seyircinin dikkatini çeker.
Mandalina gazozu üretimi nüfusun kentlere göçünün durdurulabilmesi için, tarıma dayalı, emek yoğun bir sanayi için sadece ‗iyi bir baĢlangıç‘tır aslında.
Finalde Cumhur‘un dükkanına onu ziyarete bir diğer Muğla‘lı yönetmen Yüksel
Aksu‘nun 2006 yılı yapımı Dondurmam Gaymak filminin baĢ rol oyuncusu
Turan Özdemir gelir. Özdemir, kendi filmindeki dondurmacı Ali Usta
rolündedir. Bu bölüm; aynı bağlamda, benzer yerel sorunların ele alındığı bir
filme saygı homage sahnesi yerine geçmenin dıĢında, seyircinin, ikili arasındaki
Cumhurun tarlasında yetiĢecek Bodrum narenciyesi mahsulünün Muğla‘da
dondurmaya dönüĢtürülüp tekrar Cumhur‘un caddedeki dükkânında Bodrumda,
satılmasını hedefleyen bir iĢ ortaklığına tanıklık etmesini sağlayacaktır. Sahne
anlatıyı nihayete erdirirken, Ali Usta‘nın teklifi aynı zamanda, seyirciye
yöredeki her iki yerleĢim yerindeki tüketim kalıplarında zaman içerisinde ortaya
çıkan niteliksel değiĢmeye paralel tarımsal sermayenin geleceği için bir esnek
çalıĢma pratiği ve üretim metodu vaat eden ekonomik dönüĢümü iĢaret eden bir
mutabakatı ihtiva etmektedir.
Son olarak; filmde, Ģehir merkezinde, Ġbrahim‘in küçük dükkânının
hemen yanında swatch markası yer alır. Swatch 80‘li yılların baĢında kurulan
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Ģirketine firmanın teknoloji pazarında Asya‘nın quartz teknolojiyle geliĢen fiat
rekabetini bertaraf etmek için –hemen aynı yıllarda- ortaya çıkarılmıĢ ve
teknoloji, emek yoğun olmaktan son derece uzak olmasına rağmen lüks
perakendeciliği diye adlandırılan iĢ kolunda hemen edindiği artı değer –marka
Ģöhreti ile- bu gün saat mekanizmasına ait hassas parçaları üreten küçük
geleneksel birkaç aile firmasını ardından da gerçek değere haiz diğer önemli
markaların sahibi olma ayrıcalığını sağlamıĢ adeta ikâme bir markadır.
Sermayenin merkezileĢmesini takiben Avrupa‘da -ulusal ölçekte- bir yatırım
tekeli olarak ortaya çıkan ve yine, sermayenin küresel hareketliliğine paralel
olarak uluslar arası hava limanlarının gümrüksüz satıĢ mağazaları kısımlarının,
prestijli konaklama yerlerinin lobilerinin hemen hepsinde satıĢ yerleri
bulunduran Swatch‘ın yaygın bir perakende faaliyeti biçiminde Bodrum
çarĢısında -öykü mekânı- marka değerini, lôgosunun sergilenmesi, buralarda
kitlelerin artan ilgisinin geçmiĢte, zaman içerisindeki "yerel pazarı kullanan"
reaya'sının (ġ. Pamuk, 38-40, 2009) yani 16. yy.'ın imparatorluk coğrafyası
sakinlerinin aksine, artık paranın -kültür yerine- nakit ya da tahvil piyasası veya
farklı borsalarda yoğunlaĢan çeĢitleri- üzerine yoğunlaĢtığının ve onların iyiden
iyiye -bu yer değiĢtirmeyle ortaya çıkan- farklı bir ara-mekânın nüfuz alanı
içerisine intisap etmiĢ olduklarının da açık bir göstergesidir.
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BODRUM: ALMANLAR ĠÇĠN YENĠ BĠR ÇEKĠM MERKEZĠ1
Faruk YÜCEL
ÖZET
Bu çalıĢmada, son yıllarda Türk ve Alman basınında Bodrum hakkında
çıkan haberler ele alınarak iki ülke arasındaki iliĢkilerin ne açıdan değiĢtiği
irdelenecektir. Bu bağlamda, farklı Alman kurum ve kuruluĢların birçok boyutta
Bodrum ile yaptıkları anlaĢma ve değiĢik vesilelerle Bodrum‘da düzenlenen
organizasyonlardan söz edilecektir. Türkiye‘ye gelen turistler arasında
Almanlar uzun yıllardan beri birinci sırada olmasına karĢın, bu ilginin
Bodrum‘a yansımadığı görülmektedir. Oysa genel anlamda bakıldığında
Bodrum, Türkiye ve dünyada kendine özgü bir kültürü, tarihi ve doğası olan bir
Ģehirdir. Almanlar‘ın ilgisini artırmanın yolları salt turistik açıdan değil, eğitim
ve kültürel etkinlik ve anlaĢmaların çeĢitliliğini artırmaktan geçmektedir. Buna
iliĢkin son yıllarda Bodrum Belediyesi‘nin ve Bodrum‘da bulunan yerel
yönetimlerin çabaları olduğu görülmektedir. Söz konusu bu çalıĢmada, sosyal
medyada haber olarak çıkan bilgiler değerlendirilerek Almanlar ile geliĢtirilen
iliĢkilerin nasıl çeĢitlendiği ve olumlu anlamda geliĢtirildiği tartıĢılacaktır.
Anahtar Kelimeler:
Bodrum,
kültürlerarası iliĢki, imaj değiĢimi.

Almanlar,

sosyal

medya,

BODRUM: A NEW CENTER OF ATTRACTION FOR GERMAN PEOPLE
ABSTRACT
This article aims to study the recent changes in the relationship between
Germany and the town of Bodrum through an analysis of news on Bodrum in German
and Turkish media. Within this scope, the agreements between Bodrum and the
German institutions and associations and activities organized in Bodrum are examined.
Although German people measure high on the list of incoming tourists to Turkey, their
displayed interest in Bodrum is relatively low. Germans‘ interest in Bodrum which is a
prominent city with unique culture, history and geography, could be raised not through
tourism alone but rather through enriching the variety of educational and cultural
activities and agreements. In this regard, efforts of the local authorities and
Municipality of Bodrum for this purpose are observed. This study discusses the rise in
and development of the variety of relationships between Bodrum and Germany by
1

Bu çalıĢma, Ege Üniversitesi, Ġzmir AraĢtırma ve Uygulama Merkezi‘nin 26-27 Mayıs 2016
tarihinde düzenlemiĢ olduğu 4. Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu adlı etkinlikte aynı baĢlık
altında sözlü bildiri olarak sunulmuĢtur. Söz konusu bu bildiri geliĢtirilerek makaleye
dönüĢtürülmüĢtür.
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analyzing information gleaned from social media.
Keywords: Bodrum, German people, Social media, Intercultural relationship,
Image shift

Türkiye‘yi ziyaret eden yabancılar arasında birinci sırada 2012‘den
itibaren 5 milyonu aĢan turistle Almanlar gelmektedir.2 Bu sayının ne kadarı
Ege Bölgesi‘ne ya da Bodrum‘a gittiği konusunda, farklı ulaĢım yollarının
bulunması nedeniyle, kesin bir sayı verilemezse de, 2015‘te Bodrum Tanıtma
Vakfı‘nın istatistikleri, Milas-Bodrum Havalimanı‘na giriĢ yapan turistlerin
milliyetlerine göre dağılımlarına bakıldığında Ġngilizlerin baĢı çektiğini
göstermektedir. Ġngiltere‘yi sırasıyla Hollanda, Fransa, Belçika, Polonya,
Rusya, Ġsveç ve Almanya gibi ülkeler izlemektedir. Ancak resmi olarak verilen
sayılar, dünya ve Türkiye‘deki geliĢmelere bağlı olarak her yıl
değiĢebilmektedir. Özellikle ekonomik ve siyasal krizlerin yaratacağı
güvensizlik ortamında, bu sayıların düĢmesi kaçınılmazdır. Ancak bir sayı
vermek gerekirse Bodrum‘u 2014 yılında 23 ülkeden 1.758.344 turist ziyaret
etmiĢtir.3 2015‘te komĢu ülkelerimizde yaĢanan ve bize de yansıyan savaĢ, terör
ve mülteci sorunu nedeniyle Dalaman Havaalanı‘ndan Türkiye‘ye giriĢ yapan
turist sayısında yaklaĢık yüzde onaltılık4, Türkiye genelinde ise yüzde 1.61‘lik
bir düĢüĢ söz konusudur.5 Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon‘a göre
2014 yılında Bodrum‘u 27 bin Alman turist ziyaret etmiĢtir.6 Bütün bu sayılar
bazı ülkeden gelen turistlerin Türkiye‘de belli bölgeleri tercih ettiklerini
göstermektedir. Çünkü 2015‘te Türkiye‘ye gelen 5.580.792 Alman turist sayısı
dikkate alındığında bu sayının Bodrum için az olduğu açıktır. Ancak bir Ģehrin
yabancı bir ülke ile olan iliĢkilerini salt niceliksel verilerini göz önünde
bulundurarak değerlendiremeyiz. Dolayısıyla bu çalıĢmada her yıl değiĢebilen
bu verilere bakmak yerine, iki ülke arasındaki iliĢkilerin düzeyini uzun vadede
ve kalıcı olarak biçimlendiren sosyo-kültürel etmenler dikkate alınacaktır. Türk
ve Alman basınında Bodrum hakkında çıkan haberlerin çeĢitliliğine
bakıldığında bu iliĢkin son yıllarda değiĢtiği ve yoğunlaĢtığı söylenebilir. Bunun
en belirgin kanıtı, farklı Alman kurum ve kuruluĢların birçok boyutta Bodrum
ile yapılan anlaĢma ve değiĢik vesilelerle düzenlenen organizasyonların
2

2013 yılında Almanlar‘dan sonra, diğer yıllarda olduğu gibi, 4 269 306 ile Ruslar, bu sayıyı 2
509 357 ile Ġngilizler üçüncü sırada izlemektedir. Özellikle 2007 yılında her üç ülkeden gelen
turist
sayılarında
diğer
yıllara
oranla
belirgin
bir
artıĢ
görülmektedir.
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html (eriĢim 09.02.2016)
3
http://emlakkulisi.com/bodrumda-23-ulkeden-1-milyon-758-bin-kisi-geldi/280852 (20.08.2014)
(eriĢim 01.02.2016)
4
https://bodrumfisiltisi.wordpress.com/2015/10/31/bodrum-turizmi-dibe-vurdu-yoneticileruyuyor/ (eriĢim 08.03.2016)
5
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html (eriĢim 17.03.2016)
6
http://www.tourmag.com.tr/bodrumun-hedefi-50-bin-alman-turist/ (07.03.2015) (eriĢim
04.02.2016)
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artmasıdır. Bu çalıĢmada, Bodrum ve genel anlamda Almanya ile ilgili Türk ve
Alman basınında ve sosyal medyada çıkan haberleri irdeleyerek Bodrum‘un
turistik niteliğinin dıĢında farklı bir imaja sahip olduğu ortaya konulacaktır.
Almanya‘nın diğer Avrupa ülkelerinden farklı bir imaja sahip olmasının
nedeni, Almanya ile olan tarihsel ve ticari iliĢkilerin köklü bir geçmiĢe
dayanması ve altmıĢlı yıllardan itibaren Almanya‘da üç milyona yakın Türk ve
Türk kökenli insanların yaĢamasıdır. Almanlar‘ın Türkiye‘ye olan ilginin
özellikle doksanlı yıllardan sonra Türkiye‘deki ekonomik geliĢmelerin turizm
sektörüne yansımasının yanında farklı alanlarda düzenlenen uluslararası
etkinliklerin her yıl artmasının, sağlık sektöründeki geliĢmelerin ötesinde
edebiyat ve sinema gibi sanat dallarında uluslararası boyuttaki baĢarıların etkisi
olduğu tartıĢılmaz. Bu açıdan bakıldığında, yabancılar Türkiye‘yi baĢta turist
olarak ziyaret etseler de, farklı amaçlar doğrultusunda Türkiye‘ye gelenlerin
sayısı az değildir. Buna en iyi örneklerden biri, son yıllarda Bodrum‘a gelen
Almanlar‘ın sayısının artmasıyla birlikte Bodrum‘a ait imajın da değiĢmesidir.
Bu çerçevede, son yıllarda Almanya ile yapılan anlaĢmaların ticari, sanatsal,
kültürel ve eğitim alanlara yönelmesiyle nasıl değiĢtiği bu çalıĢmada
irdelenecektir. Bu değiĢim, aynı zamanda kültürlerarası iletiĢim bağlamında
Türkiye ile Almanya arasındaki iliĢkilerin olumlu anlamda değiĢtiğini de
göstermektedir.
Bodrum‘un Türkiye‘deki diğer Ģehirlerden farklı niteliklere ve imaja
sahip olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Bodrum‘a gelen yabancı turistler,
Türkiye‘nin farklı bir yüzüyle karĢılaĢmaktadır. Bodrum‘un kültürel
zenginliğini yansıtan bu yüz, bölgenin ve Ģehrin doğal ve tarihi güzelliğiyle
birleĢtiğinde, diğer turistik bölgelere oranla daha da ön plan çıkmaktadır. Bu
konuda birkaç örnek vermek gerekirse, Almanya‘nın eski BaĢbakanı Gerhard
Schröder‘in GümüĢlük‘te ev alması, Bodrum‘da Almanya‘nın fahri bir
konsolosunun bulunması, Bodrum ve Almanya‘daki farklı Ģehirlerde bulunan
okullar arasında yapılan öğrenci değiĢimi programların artması, yabancı
sanatçıların Bodrum‘da bir araya gelmeleri örnek verilebilir. BaĢta Türk basını
olmak üzere Alman basınında da bunlara iliĢkin farklı haberler bulmak
mümkün. Bu bağlamda, özellikle Bodrum Belediyesi‘nin, Milli Eğitim Ġlçe
Müdürlüğü‘nün ve Bodrum‘da faaliyet gösteren özel kuruluĢların giriĢimiyle
yapılan anlaĢma ve etkinlik hakkında basında bilgiler verilmektedir. Alman
basınında ya da sosyal medyada çıkan haberler ve buradaki yetkililerin
açıklamaları Almanlar‘ın Bodrum‘a nasıl baktıklarını dolaylı olarak
göstermektedir. Eylül 2015 tarihinde Aylan adlı Suriyeli küçük bir çocuğun
Bodrum sahilinde ölü bulunmasının Alman basınında geniĢ biçimde nasıl
yansıdığı ve bunun Almanya ile olan iliĢkileri nasıl etkilediği bu çalıĢmada
irdelenmeyecektir. Çünkü bu sorun, her ne kadar Bodrum‘u etkilemiĢ olsa da
doğrudan Bodrum ile ilgili bir sorun olmaktan çok, baĢta Avrupa olmak üzere
dünyayı ilgilendiren bir mülteci sorunudur. Dolayısıyla Türkiye‘nin birçok
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bölgesinde yaĢanan bu
değerlendirilmemelidir.
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Bodrum‘un Almanlar için yeni bir çekim merkezi durumuna geldiğini
gösteren iĢaretlerden biri, iki ülke, daha doğrusu Bodrum ile Almanya‘daki bazı
kuruluĢlar arasında ulaĢıma yönelik yapılan anlaĢmaların artmasıdır. Alman
turistlerin Bodrum‘a ulaĢımı kolaylaĢtırmak ve bir anlamda ucuzlatmak
amacıyla 2014‘ün baĢında yapılan anlaĢmanın haberi ―Alman tur acentesi
TUI‘nin gözü Bodrum‘da‖ baĢlığıyla Hürriyet Gazetesi‘nde yayımlanmıĢtır. Bu
haberde, dünyanın en büyük seyahat acentelerinden olan Alman firması
TUI‘nin üst düzey yöneticileri, Bodrum‘u ve otelleri incelemek için Bodrum‘a
geldikleri ve daha önce var olan sorunların giderildiği belirtilmektedir.7 Aynı
zamanda Bodrum Yarımada Tanıtım Vakfı BaĢkanı olan Bodrum Belediye
BaĢkanı Kocadon görüĢtüğü TUI Doğu Akdeniz Ürün Müdürü Florian Fleischer
ve diğer yetkililere bu anlaĢmayla Alman turist sayısının yüzde yüz artmasını
beklediğini, 2013 yılında Bodrum‘a gelen 27 bin Alman turist sayısının 50 binin
üzerine çıkacağını söylemektedir.8
UlaĢıma iliĢkin baĢka bir haberde, Germania adlı uçak Ģirketleriyle
yapılan tarifeli uçak sefer sayısının artırılmasına yönelik bir bilgi verilmektedir.
Turizm alanından haberler veren ―turizm güncel‖ adlı bir sitede Kasım 2015
tarihinde Alman Germania adlı Ģirketle yapılan anlaĢmaya geniĢ yer
verilmektedir. Bu anlaĢmaya göre Almanya‘nın Berlin ve Hamburg Ģehirleri ile
Bodrum arasında 2016 Mayıs ayından itibaren ekim sonuna kadar doğrudan
uçuĢların baĢlayacağı belirtilmektedir. BaĢkan Kocadon, bu anlaĢmayla ilk kez
tarifeli bir uçuĢun baĢlatıldığını ve bunun kıĢ turizmi için bir fırsat olduğunu
vurgulamaktadır. Aynı haberde, TAV Havalimanları Pazarlama Müdürü Serkan
Karahatay, bu anlaĢmanın salt ticari açıdan değil, kültürel bir anlamı olduğunu
Ģu sözlerle dile getirmektedir: ―ĠnĢallah bu uçuĢlar sadece yolcu taĢımayacak,
kültürlerimizi birleĢtirecek, halklarımızı birleĢtirecek, ticaretimizi geliĢtirecek
ve güzel bir köprü olacak iki ülke arasında.‖9 Burada turizmin kültürlerarası
iletiĢimin geliĢtirilmesinde önemli bir yere sahip olduğunun altı çizilmektedir.
Haberde, Germania Hava Yolu ġirketi SatıĢ Direktörü Claus Altenburg,
Bodrum‘un güzelliklerinden ve kasım ayına rağmen havanın turizm için çok
uygun olduğundan söz ederken Bodrum ile ilgili daha uzun projeler beklediğini
ifade etmektedir. 19 Kasım 2015‘te ―Dünya Gazetesi‖nde10 daha kısa olarak
verilen aynı haberde BaĢkan Kocadon‘un kıĢ turizmi için tur operatörleriyle
7

http://www.hurriyet.com.tr/alman-tur-acentesi-tuinin-gozu-bodrumda-25828846
(17.02.2014)
(eriĢim 15.01.2016)
8
http://www.hurriyet.com.tr/alman-tur-acentesi-tuinin-gozu-bodrumda-25828846
(17.02.2014)
(eriĢim 15.01.2016)
9
http://www.turizmguncel.com/haber/'tarifeli-seferler-basladi-bodrum'da-kis-turizmini-almanyaile-baslatabiliriz' -h25590.html (20.10.2015) (eriĢim 10.02.2016)
10
http://www.dunya.com/ekonomi/ekonomi-diger/almanyadan-bodruma-direkt-ucus-basliyor281569h.htm (19.11.2015) (eriĢim 20.01.2016)
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görüĢeceği vurgulamaktadır. Germania ile yapılan anlaĢma hakkında Almanca
olarak iki haber kaynağı bulunmaktadır.11 Burada dikkati çeken konu,
kaynaklardan biri olan TRTnet‘de bu haberin kötü bir Almancayla yazılmıĢ ya
da Almancaya çevrilmiĢ olmasıdır.
Almanlar‘ın Bodrum‘a olan ilginin artmasında hiç kuĢkusuz Bodrum
Belediyesi‘nin ve Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOYTAV)‘ın tanıtım
çalıĢmaları da etkili olmuĢtur. Söz konusu vakfın kurul üyesi ve Bodrum IĢıl
Club (MĠLTA) Genel Müdürü Emir Bağ‘ın giriĢimleriyle Avrupa‘nın en büyük,
dünyanın üçüncü büyük tirajlı gazetesi olan Alman ―Bild‖ Gazetesi‘nde
Bodrum‘un tanıtımı ile ilgili bir milyon Avro değerinde büyük bir kampanya ve
reklam çalıĢması baĢlatılmıĢtır.12 Bu kampanya çerçevesinde Bild Gazetesi,
Bodrum‘da çekimler yaptırmak üzere üç kiĢilik muhabir ekibini 2011 yılında
görevlendirmiĢtir. Tanıtım çalıĢmalarının Alman basını tarafından da yapılıyor
olması Bodrum‘a olan ilginin göstergesidir. Bu bağlamda, 30 Eylül 2015
tarihinde Milliyet Gazetesi‘nde13 çıkan ―BaĢkan Kocadon, Alman Basınına
Bodrum‘u Tanıttı‖ baĢlıklı haberde, Alman gazeteci, editör ve turizmcilerin
Bodrum‘u tarihi ve kültürel özellikleriyle yakından görmek ve Almanya‘da
tanıtmak amacıyla Bodrum‘a geliĢleri konu edilmektedir. Üç günlük bir
ziyarette bulunan altı farklı gezi dergisinin yazarlarına bir tekne turu
düzenlenmiĢ ve Bodrum kültürünün bir parçası olan süngercilik ve balıkçılık
hakkında bilgiler verilmiĢtir. Bodrum‘u konuklarına tanıtan Kocadon,
Bodrum‘un Türkiye‘deki turistik Ģehirlerden farklını Ģu sözlerle dile
getirmektedir: ―Türkiye‘nin dünyaya açılan en modern, en çağdaĢ ve en medeni
kapısıdır. Bu anlamda Bodrum dünyada Ġstanbul‘dan sonra en çok bilinen
yerdir.‖ GörüĢmede altı çizilen diğer bir konu, Bodrum‘da hava koĢullarının
uygun olması nedeniyle burada kıĢ turizminin olması ve Bodrum‘da
dinlenmenin yanında sağlık turizmi açısından yıl boyunca hizmet verilmesidir.
Alman turizm yazarlarının Bodrum'a yapmıĢ oldukları bu ziyaret ilk
değildir. 2007‘de de benzer biçimde sekiz yazar ve gazeteci Bodrum‘u
Almanya‘da tanıtmak amacıyla gelmiĢlerdir.14 Alman FTI seyahat acentesi
tarafından organize edilen gezi, bir rehber eĢliğinde yapılmıĢtır. Dalyan,
Fethiye, KaĢ ve Antalya'ya da giden grubun seyahat acentesi temsilcisi Petra
Hartmann, Bodrum gezisinin çok faydalı geçtiğini ve amaçlarının Avrupa‘daki
insanların Türkiye hakkında edindikleri yanlıĢ izlenimi basın yoluyla yok
etmeyi ve daha çok Alman‘ın Türkiye‘yi ziyaret etmesini sağlamak olduğunu
11

http://www.go2tr.de/2015/11/direktfluge-aus-zwei-deutschen-stadten-nach-bodrum/
(19.11.2015) (eriĢim 13.03.2016)
12
http://www.bild.de/reise/traumreisen/bodrum/bodrum-beachclubs-19546692.bild.html (eriĢim
20.03.2016)
13
http://www.milliyet.com.tr/baskan-kocadon-alman-basinina-bodrum-mugla-yerelhaber-990769/
(30 Eylül 2015) (eriĢim 23.03.2016)
14
http://www.sisligazetesi.com.tr/alman-turizm-yazarlari-bodrumda-6977h.htm (26.06.2007)
(eriĢim 11.02.2016)
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belirtmesi kültürlerarası yakınlaĢma açısından etkilidir. Alman turistler
genellikle gittikleri ülkeler hakkında rehber kitaplardan bilgi edinmektedirler.
Dolayısıyla bu kitapların nasıl yazıldığı ve ne tür bilgilerin verildiği
Almanlar‘ın Türkiye imajını biçimlendirmektedir.
Olumlu anlamda bir imajın oluĢması, turistik faaliyetler kadar iki ülke
arasındaki kültürel ve eğitsel iliĢkilere de bağlıdır. Bu tür faaliyet ve anlaĢmalar
konusunda baĢta Milli Eğitim Ġl Müdürlüğü olmak üzere Bodrum
Belediyesi‘nin farklı giriĢimlerde bulundukları görülmektedir. Bodrum ve
Almanya‘daki bazı Ģehirler ile karĢılıklı olarak gerçekleĢtirilen bu faaliyetler
yaĢ ve eğitim düzeylerine göre değiĢmektedir. Gerek Türk, gerekse Alman
basınında Bodrum‘da bulunan iki okulun Almanya‘daki okullarla yaptıkları
değiĢim programlarına geniĢ yer verilmektedir. Öğrenci değiĢimini ele alan ilk
haberde, Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu ile Almanya‘nın Offenbach
kentindeki Schillerschule tarafından Avrupa Birliği‘nin desteğiyle yürütülen
Okul Ortaklığı Projesi kapsamında 22 öğrencinin öğretmenleriyle birlikte on
gün için Bodrum‘a geldikleri anlatılmaktadır.15 Program bağlamında
öğrencilerle birlikte Bodrum Belediye BaĢkanı‘nı da ziyaret eden Proje
Koordinatörü Öğretmen Berna Kargın‘ın projenin önemini Ģu sözlerle ifade
etmektedir: ―Burada amaç, sadece yaz sporları yapmak değil aynı zamanda
Türk kültürünü öğretmek, onlardan da farklı kültür, farklı dil öğrenmek(tir).‖
Gelen Alman öğrencilere proje bağlamında yüzme, yelken, su topu gibi yaz
sporları ve dil eğitimi verilmiĢtir. Bu projede görülen farklı bir uygulama, gelen
öğrencilerin Türk kültürünü ve yaĢama biçimini daha yakından tanımaları için
Türk ailelerin yanında kalmalarıdır. Almanya ile yapılan bir baĢka öğrenci
değiĢim projesi, Bodrum Kız Meslek Lisesi ile Rüsselsheim Ģehrinde bulunan
Alexander von Humboldt Schule arasındadır. KardeĢ Okul Projesi kapsamında
14 öğrenci 4 öğretmenle birlikte Bodrum‘a gelmiĢlerdir.16 Bu proje kapsamında
Almanya‘ya giden Bodrumlu öğrenciler de Alman ailelerin yanında
kalmıĢlardır. Proje ile ilgili ayrıntılı bilginin verildiği Almanca haberde,
öğrencilerin bu proje sayesinde Bodrum‘da Türk okul sistemini tanıma fırsatı
bulduklarını, dünya harikası Halikarnas‘ı ve kaleyi ziyaret ettiklerini, bir
tersaneyi gördüklerini ve bir sanat atölyesine katıldıkları anlatılmaktadır.17 Söz
konusu haberde, değiĢim projesinin amacı, ülkenin ve Ģehrin kültürünü tanıma,
özellikle de aile hayatını ve kalıcı arkadaĢlıkların kurulması olarak
açıklanmaktadır. Aynı haber ile ilgili ―echo-online.de‖ adlı web-sitesinde ―Dille

15

http://www.hamlegazetesi.com.tr/22-alman-ogrenci-bodrumda/ (12.06.2013) (eriĢim
22.03.2016)
16
http://arsiv.bodrumca.com/2014/05/alman-kardes-okul-bodrumda/ (09.05.2014) (eriĢim
14.03.2016)
17
http://www.alexander-von-humboldt-schule.de/wir-machen/internationale-kontakt /tuerkei/
(tarihsiz) (eriĢim 16.03.2016)
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ilgili engeller kalktı‖ baĢlıklı bir haber daha bulunmaktadır.18 Bu haberde,
Rüsselsheim‘in Belediye BaĢkanı Patrick Burghardt‘ın Bodrumlu öğrencileri
belediyede ağırlarken, bu bölgede bulunan otomobil firması Opel‘de altmıĢlı ve
yetmiĢli yıllarda Türk iĢçilerinin emeği olduğunu vurgulaması, Türklerin
Almanya‘nın ticari geliĢiminde katkılarının olduğunu göstermesi açısından
anlamlıdır. Almanya‘daki okulun web-sayfasında Mayıs 2010 tarihinde Alman
öğrencilerin Bodrum ziyareti hakkında bilgi verilirken Bodrum‘un 2010
yılından itibaren dünyanın en güzel 100 Ģehri arasına girdiği belirtilmektedir.19
Aynı haberde, öğrencilere çevre bilinci konusunda duyarlılık kazandırmak için
kıĢ aylarında Bodrum‘da bulunan ―Aquarium‖ adlı koyda biriken çöplerin
belediyenin ve Alman bir dondurma firmasının katkılarıyla toplanması dile
getirilmektedir.
Sosyal medyada, ortaöğretime yönelik yürütülen değiĢim programının
dıĢında yükseköğretimdeki öğrencileri kapsayan baĢka haberler de
bulunmaktadır. Sloganı, ―Berlin‘den Dünyaya Açılan Haber Penceresi‖ olan
―ha-ber.com‖ adlı web-sitesindeki 05 Ocak 2012 tarihli yazıda,20 Marburg
Üniversitesi‘nde eğitim gören arkeoloji bölümü öğrencilerin Bodrum‘daki tarihi
yerlerde inceleme yaptıkları konu edilmektedir. Bilindiği gibi, dünyanın birçok
yerinden, özellikle de Almanya‘dan gelen arkeologlar Türkiye‘nin birçok
yerinde kazı çalıĢmalarına katılmaktadır. Bu çalıĢmalara eğitim amaçlı olarak
öğrencilerin de katılması, evrensel değerleri paylaĢmak ve sahiplenmek
bakımından önemlidir. Özellikle Bodrum ve çevresinde bulunan arkeolojik
çalıĢmaların eğitim sürecine dahil edilmesi her iki ülke tarafından
desteklenmelidir.
Akademik eğitimin dıĢında araĢtırmaya yönelik faaliyetlerin de
Bodrum‘da düzenlenmesi, Alman ve Türk bilim insanların yakınlaĢmasına ve
ortak projeler üretmesine yol açacaktır. Eylül 2014 tarihinde yayımlanan ―Bilim
Ġnsanları Bodrum‘da BuluĢtu‖21 baĢlıklı haberde, Türk-Alman Bilim AraĢtırma
Ġnovasyon Yılı-2014 kapsamında Ernst-Abbe University of Applied Sciences,
Jena (Almanya) ile Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzincan
Üniversitesi arasındaki iĢbirliği kapsamında bir lisansüstü yaz okulu
düzenlenmiĢtir. Bu etkinliğe öğrencilerin yanında Türkiye ve Almanya‘dan
alanında uzman çok sayıda bilim adamı katılarak ―Biyosensör Sistemler‖
konusunda bildiriler sunmuĢlardır.

18

http://www.echo-online.de/lokales/kreis-gross-gerau/ruesselsheim/sprachbarrieren-gibt-esnicht_ 15219563.htm (20.02.2015) (eriĢim 16.03.2016)
19
http://www.alexander-von-humboldt-schule.de/2010/05/100504_bodrum.htm (04.05.2010)
(eriĢim 16.03.2016)
20
http://www.ha-ber.com/turkiye/alman-arkeoloji-ogrencileri-bodrumda-h16147.html
(05.01.2012) (eriĢim 21.03.2016)
21
http://www.gazetealbayrak.com/bilim-insanlari-bodrumda-bulustu-7680h.htm (15.09.2014)
(eriĢim 16.03.2016)
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Eğitimle ilgili verebileceğimiz son örnek, 2006 yılından itibaren
Almanya‘nın Fahri Konsolosluğu‘nu üstlenen Kaman Kaplan‘ın giriĢimleriyle
aynı yılın sonunda kurulan Alman kütüphanedir. Almanya DıĢiĢleri
Bakanlığı‘nın dıĢ temsilciler hakkında bilgi verdiği web-sitesinde, söz konusu
kütüphane ile ilgili ―Bodrum‘da Kütüphane ve Kültürlerarası BuluĢma
Merkezi‖22 baĢlığını taĢıyan Almanca haberde, fahri konsolosun giriĢimiyle
Almanca kitapların ödünç alınabileceğinden söz edilmektedir. Toplam iki bine
yakın kitap ve multi-medya kaynağının bulunduğu kütüphanenin Ġzmir‘deki
konsolosluğun yapmıĢ olduğu bağıĢlardan ve yakın çevreden gelen
hediyelerden meydana getirildiği vurgulanmaktadır. Kütüphanenin kuruluĢ
amacı, Almanca konuĢulan bir ülkeden gelip Bodrum‘da yaĢayanlara ya da
Almanca bilgisini geliĢtirmek isteyenlere yönelik bir hizmet olduğu
belirtilmektedir. Kütüphanenin dıĢında Aralık 2013‘te kültürlerarası etkinlik,
seminer ve okumaların yanında danıĢmanlık hizmeti sunan Kültürlerarası
BuluĢma Merkezi (Interkulturelles Begegnungszentrum IBZ) kurulmuĢtur.
Adından da anlaĢılacağı gibi, Türk ve Alman kültürünü kaynaĢtırmak ve
aralarındaki iletiĢimi artırmak için bu merkezin ayrı bir yeri olduğu söylenebilir.
Çünkü çok kültürlü bir ortamda kültürlerin birbirlerini daha iyi tanımaları ve
farklılıklarını dile getirebilmeleri son derece önemlidir.
Bu çalıĢmanın sınırlarını fazla aĢmadan Almanya‘nın, diğer bir deyiĢle
Almanlar‘ın Bodrum‘a karĢı ilgileri konusunda farklı alanlarda yaptıkları
faaliyetler hakkında kısa da olsa bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu bilgiler
daha çok devlet temsilcilerinin Bodrum‘a yaptıkları ziyaretleri kapsamaktadır.
Almanya‘nın 2014‘e kadar görev yapan Ġzmir‘deki Alman BaĢkonsolosu Margit
Haberle, Bodrum Kaymakamlığı ziyareti sırasında söylemiĢ olduğu, ―Bodrum
bizim için çok büyük bir önem taĢımakta çünkü çok fazla Alman vatandaĢı
yaĢıyor‖23 sözleri, Almanların Bodrum‘a verdikleri önemi göstermektedir. Aynı
makamda bulunan Ģu an görevdeki BaĢkonsolos Thomas Gerlach, Ġzmir
dıĢındaki ilk ziyaretini 2015‘te24 Bodrum‘a yapmıĢtır. Belediye BaĢkanlığını
ziyaret eden BaĢkonsolos, Almanlar‘ın Bodrum‘a gelme nedeni olarak, burada
yaĢayan insanların medeni ve misafirperver olmalarını göstermektedir. Alman
siyasetçilerin Bodrum‘a olan ilgisi salt görev nedeniyle değil özel nedenlere de
dayanmaktadır. Bu duruma en iyi örnek, Almanya‘nın bir önceki BaĢbakan‘ı
olan Gerhard Schröder‘in Bodrum‘un GümüĢlük Beldesi‘nde 2013‘te bir ev
almasıdır. Schröder, Bodrum‘da her kültürün yaĢatıldığının göstergesi olarak

22

http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/de/06-gk-izmir/03-generalkonsulat-und-diereferate/02-die-referate/06-01-bibliothek-bodrum.html
(eriĢim 22.02.2016)
23
http://www.bodrum.gov.tr/default_B0.aspx?id=506
(eriĢim 21.03.2016)
24
http://bodrum.bel.tr/haber/alman-baskonsolos-bodrum-a-hayran-kaldi.html (23.03.2015)
(eriĢim 19.03.2016)
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Bodrum Kalesi‘nde farklı milletlere ait kuleleri vermesi, Bodrum‘un tarihe
dayalı çok kültürlülüğüne bir göndermedir.25
Bodrum, özel günler için olduğu kadar sanatsal çalıĢmalar yapmak
açısından da Almanlar tarafından tercih edilen bir Ģehirdir. Örneğin, 23 Alman
çifti toplu olarak 2009 yılında balayı için bir çekiliĢle Bodrum‘a bir haftalığına
getiren Alman bir fotoğrafçının düğün fotoğrafları için Bodrum‘u tercih
etmesi26 ya da Alman sanatçı Bettina Franckenberg‘in Bodrum‘da bir sanat
atölyesi kurup burada sanatsal çalıĢmaların yanında kurslar düzenlemesi27
sanatın evrensel diliyle iki kültürü daha da yakınlaĢtırmaktadır.
Sonuç olarak, Almanların Bodrum‘a olan ilgisini Almanya‘dan gelen
turist sayısına bakarak değerlendirmek doğru değildir. Bodrum‘un imajını
niceliksel verilerden çok, iki kültür arasındaki iletiĢimin niteliği belirlemektedir.
Bu iletiĢim ne kadar sağlıklıysa ve turizmle sınırlı olmayıp ne kadar
çeĢitlendirilirse iki ülke arasındaki iliĢkiler de geliĢecektir. Bu bağlamda,
yapılan tanıtımlar, spor ve sağlık turizmi gibi alternatif tatil programlar sunma,
öğrenci değiĢim programlarının artması, kıĢ turizmine yönelik etkinliklerin
düzenlenmesi, sanatsal çalıĢmalara yönelik uluslararası çalıĢtay ve sergilerin,
uluslararası film ve müzik gibi festivallerin düzenlenmesi, ses getirecek kongre
ve sempozyumlar gibi etkinlikler, günümüzde egemen olan yığın turizminin
yabancı kültürün salt dinlenme aracı olarak ya da eğlence boyutuyla
algılanmasını da engelleyecektir. Diğer bir deyiĢle, Bodrum‘a gelen Almanlar
Bodrum‘u salt gezilecek bir yer olmanın ötesinde yaĢanabilir ve kültürlerin
birbiriyle iletiĢim içerisinde bulunduğu bir kültür Ģehri olarak göreceklerdir.

25

http://m.turkishny.com/news/almanyanin-eski-basbakani-schroder-bodrumda-ev-aldi
28.03.2016)
26
http://arsiv.ntv.com.tr/news/184429.asp (26.09.2009) (eriĢim 24.02.2016)
27
http://www.bftk.net/atelier_de.asp (eriĢim 29.03.2016)
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BĠR FUTBOL KULÜBÜNDE BÜTÜNLEġĠK PAZARLAMA
ĠLETĠġĠMĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ28
Bahadır BĠRĠM
ÖZET
BoĢ zamanı değerlendirme aktiviteleri arasında spor, aynı zamanda
hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak, milyarlarca insanın ilgisini çekmektedir.
Dolayısıyla spor, önemli bir sektör olmuĢtur ve futbol onun en önemli branĢı
konumundadır. Rekabet unsuru dikkate alındığında, kulüpler sporu bir ürün
gibi pazarlayabilmek ve spor olaylarına daha çok müĢteri yani taraftar
çekebilmek zorundadırlar. Bunun için, kulüplerin pazarlama iletiĢimi
faaliyetlerinden en etkin Ģekilde yararlanmanın yollarını aramaları
gerekmektedir. Tam da bu noktada, bütünleĢik pazarlama iletiĢimi, pazarlama
çabalarının etkinliğini artırmayı vaat eden bir konsept sunmaktadır. Bu
çalıĢmada Ege Bölgesi‘ndeki profesyonel futbol kulüplerinden biri olan
Manisaspor ele alınmıĢtır. Manisaspor taraftarlarıyla yapılan anket çalıĢması
sonucunda, taraftarların pazarlama iletiĢimi üzerinden kendi takımlarını nasıl
algıladıkları araĢtırılmıĢtır. Kulüp yönetimi cephesinden de pazarlama
gayretlerine ve bütünleĢik pazarlama iletiĢimine yönelik tutumun tespit
edilebilmesi için bir yönetim kurulu üyesi ile derinlemesine görüĢme
gerçekleĢtirilmiĢ ve kulübün bütünleĢik pazarlama iletiĢimine karĢı mevcut
bakıĢı saptanmaya çalıĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Futbol, pazarlama iletiĢimi, bütünleĢik pazarlama
iletiĢimi

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION IN
FOOTBALL: EXAMPLE OF A CLUB
ABSTRACT
Among the leisure time activities sport is an indispensable part of our
lives and at the same time, attracts billions of people. Sport has become a
crucial sector and football is its most significant branch. Taking the competition
28

Bu çalıĢma ―Futbolda BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢimi: Bir Kulüp Örneği‖ baĢlığıyla Ege
Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri kapsamında 2013 – 2015 yılları arasında proje olarak da
çalıĢılmıĢtır.
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e.mail:bahadır.birim@gmail.com. (Bu çalıĢma Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla
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factor into consideration, clubs have to market sports as a product and attract
more supporters to sporting events. Therefore, clubs need to think of ways to
benefit from marketing communication. At that point, integrated marketing
communication presents the way to increase the efficacy of marketing
communication efforts. In this study, Manisaspor was investigated as one of the
professional football clubs in the Aegean region. With the use of a survey, the
way in which Manisaspor fans evaluate their club in terms of integrated
marketing communication is examined. In order to determine the club
administration‘s thinking regarding marketing efforts and integrated marketing
communication, an interview was held with an executive board member.
Key words: Football, Marketing Communication, Integrated Marketing
Communication
GĠRĠġ
ÇalıĢma hayatı ve rekabetin doğal bir sonucu olarak, stres faktörü baĢ
göstermekte ve bu durum verimliliği büyük oranda olumsuz yönde
etkilemektedir. Hayatın akıĢı içinde insanlar farklı sorumluluklar üstlenirken,
stresten kaçınma yöntemi olarak kendilerine uygun gelen zaman dilimlerinde
çeĢitli etkinlikleri takip etme tercihinde bulunurlar. Spor olayları, bu etkinlikler
içinde çoğu kez üst sıralarda yer almaktadır. Bu noktada kabul edilmesi gereken
bir diğer konu da dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de spor
kültürü, futbol ile özdeĢleĢmiĢ durumda olmasıdır.
Profesyonel kulüpler açısından bakıldığında ise futbolla; insanların
taraftarlık paydasında buluĢturulup yakınlaĢtırması, rekabet kavramına yeni bir
anlam daha kazandırmaktadır. 12. adam Ģeklinde tanımlanan taraftar desteğini
arkasında daha fazla hisseden kulüplerin futbol arenasındaki rekabette bir adım
öne geçmelerini kolaylaĢmaktadır. Böyle bir rekabetçi avantajı elde etmenin
yolu, farklılaĢma stratejilerinden geçmektedir. Bu doğrultuda futbol kulüpleri
iletiĢim faaliyetlerinden sistematik bir biçimde yararlanarak taraftarlarıyla
aralarındaki iletiĢim bağını güçlendirebilirler. Pazarlama iletiĢimine ait tüm
gayretlerin, bütünleĢik pazarlama iletiĢimi kanalıyla entegre edilmesi istenen
sonuca daha rasyonel ulaĢılmasına katkı sunan bir süreç olacaktır.
Bu çalıĢmada, Manisaspor taraftarlarına uygulanan anketin sonuçları
analiz edilerek taraftarın; kulübün yürüttüğü pazarlama iletiĢimi faaliyetlerini ne
Ģekilde değerlendirdiği ortaya koyulacaktır.
BOġ ZAMAN KAVRAMI
BoĢ zaman, insanlık tarihi kadar eski olmasına karĢın, günlük yaĢamın
zaman dilimleri ile sınırlanmadığı, çalıĢma ve dinlenme zamanının birbirinden
ayrılmaksızın, doğal koĢullara bırakıldığı endüstri öncesi toplumlarda taĢıdığı
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anlamla bugünkü anlamı arasında farklılıklar bulunmaktadır. Önceden yalnızca
üst sosyal tabaka için hak olarak kabul edilen bu kavram, çalıĢma sonunda elde
edilen bir zaman dilimi olmayıp statü sembolü sayılan ve tüketime yönelik
harcamaların yapıldığı zamanlardır (Bkz. Aslan, 2000).
BoĢ zaman, modernleĢme süreci içerisinde, ĢehirleĢme, nüfusun artıĢ
eğiliminde olması, iĢ temposunun yoğunluğu, aile yaĢantısındaki farklılaĢmalar,
teknolojik geliĢmeler ile birlikte yeni bir kimlik kazanmıĢtır. Nüfus artıĢı
özellikle çocuklar için yeni oyun alanlarının yapılmasını zaruret haline
getirirken yetiĢkinlerin de boĢ zamanlarını anlamlandırmalarında araç – gereç
sayısının artıĢına neden olmuĢtur. ġehir yaĢantısının kiĢiler arasındaki iliĢkileri
daha az öncelikli bir noktaya taĢıdığı ileri sürülebilir. Bunun yanında teknolojik
geliĢmelerle birlikte aile yaĢantısındaki farklılaĢma, sahip olunan boĢ zaman
süresinin artmasına müsaade etmiĢtir. Gayri safi milli hasılanın yükselmesi de
seyahate çıkmayı kolaylaĢtırmıĢtır. Bütün bunlar, orta gelir seviyesinde yeni bir
sosyal sınıfı doğurmuĢtur. Bu sınıfa mensup bireyler genelde fabrika
çalıĢanlarıdır ve spor karĢılaĢmalarını izlemek, kahvehane, lokal benzeri
mekanlarda zaman geçirmek gibi aktiviteleri boĢ zamanı değerlendirmek için
tercih ederler (Bkz. Ġyem, 2012).
BoĢ zamanların değerlendirilmesi konusu, günümüz geliĢmiĢ ve
geliĢmekte olan toplumlarının ortak sorunudur. Çünkü bu tür toplumlarda
çalıĢma saatleri azalarak boĢ zamanın miktarı artıĢ göstermektedir. BoĢ zamanın
değerlendirilmesi, çocuk, genç, yetiĢkin ve yaĢlı olmak üzere toplumun tüm
kesimlerini ilgilendirmektedir. Aile kurumu, devlet, eğitim sistemi, ekonomik
ve kültürel yapı boĢ zamanın değerlendirilmesi mevzuunda etkin paya sahiptir.
Toplumun bireylerinin sağlıklı ve verimli bir yaĢantı sürdürmeleri, onların tam
anlamıyla yeterliliğe eriĢmeleriyle mümkündür. BoĢ zamanı değerlendirme
yönden noksan bir yaĢantı süren birey, üretkenlik, mutluluk ve baĢarılı olma
beklentilerinden uzaklaĢır (Bkz.Yetim, 2006). Kent yaĢamının beraberinde
getirdiği kalabalık, gürültü, yalnızlık, yabancılaĢma gibi problemlere ek olarak
stres ve hareketsiz yaĢam, mevcut sorunlara yenilerini eklemektedir. Bu nedenle
de yaĢam kalitesinin en önemli belirleyicisi olarak serbest zamanın kullanımı
öne çıkmaktadır (Bkz.Arslan, 2013).
Sanayi toplumuna geçiĢten önce emeği ile var olup kimlik kazanabilen
birey, sanayi toplumuna geçiĢle birlikte anonim hale gelmiĢ sosyal iliĢkiler
içinde, rasyonelleĢtirilmiĢ üretim süreçlerinde, yeteneğini ve emeğini çalan
sistemin diĢlisi durumunda bulunmaktadır. Bunun yanında çalıĢma zamanı ve
çalıĢma dıĢı zaman arasındaki entegrasyonu akılcı biçimde sağlayan bu yeni
sosyal düzen, kimlik kazanma sorunuyla karĢı karĢıya kalan sıradan insan için
çalıĢma dıĢı zaman dilimini de uygun bir eğlence formatına dönüĢtürmüĢtür
(Bkz. Aydoğan, 2004). Sosyal bir varlık olarak tanımlanan insan,
sosyalleĢmesini ancak kolektif kimlik içine girerek anlamlandırabilmektedir.
BoĢ zamanın, örneğin, spor alanlarında değerlendirilmesi bu yönde bir özellik
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gösterip kolektif bir kimlik kazanmaktadır. Seyirci kolektif bir kimlik içinde
kazanmanın coĢkusunu veya kaybetmenin hüznünü yaĢamaktadır. Kazanmak ya
da kaybetmekle yüzleĢince kendine güven, keyif, hırs, kıskanma gibi bir takım
duygular bireysel Ģemalara eklenmektedir (Bkz. Kırdar, 2006).
FUTBOL ve BÜTÜNLEġĠK PAZARLAMA ĠLETĠġĠMĠ
Futbol bir yönüyle eğlence maksadı taĢıyan bir oyun, bir diğer yönüyle
yirmi iki oyuncunun top elde etme mücadelesi ve bazı bilimsel bakıĢ açılarından
analiz edilebilen bir saha hükmündedir (Bkz. Alver, 2008). Rekabetin yoğun
biçimde yaĢandığı bir alan olarak düĢünebileceğimiz futbolda; sadık taraftar
kitlesine sahip olmanın, taraftar memnuniyeti sağlamanın ve bunu sürdürmenin
kolay bir uğraĢ olmadığı açıktır. Bu doğrultuda; taraftarların kulüplerine olan
bağlılığını artırmanın yolu, sağlıklı iletiĢim kurabilme, rekabet ortamında söz
sahibi olma, aidiyet duygusu yaratabilme ve yenilikçi fikirlere yakın durma gibi
birçok yöntemin bir arada kullanılmasından geçmektedir. Bir futbol kulübü,
taraftarlarının istek ve beklentilerine uygun hareket edebilir, hizmet kalitesini
daha yukarılara taĢıyabilirse taraftar sayısını artırıp yüksek gelir elde etme
Ģansını yakalayacaktır. Kulüplerin bu hedefe ulaĢmasında, hizmet sektöründe
bulunan diğer iĢletmelerde olduğu gibi, taraftar/müĢteri odaklı süreç
kontrolünün benimsenmesi önem arz etmektedir (Bkz. Samur, 2013).
Spor kulüplerinin birtakım alternatif metotlar arayarak müĢterileri
konumundaki taraftarlarıyla daha etkin iletiĢim sürdürebilmenin keĢfine
çıktıkları görülmektedir (Bkz. Stotlar, 2009). ĠletiĢim sürecinde bugünün
alıcıları konumundaki taraftar/müĢteriler göz önünde bulundurulduğunda,
kaynak konumundaki kulüplerin kusursuza yakın bir diyalog yapısı inĢa
etmeleri gerekmektedir (Bkz. Irwin, Sutton ve McCarthy, 2008).
Futbol özelinde bu endüstriyel bakıĢ açısını sürdürdüğümüzde,
desteklediği spor kulübünün lisanslı ürünlerini alıp stadyuma giderek kulübüne
hem giĢe hasılatı bırakan hem de tribün desteği sağlayan, gidemediği deplasman
maçları için evinde dijital yayın platformlarına abone olan ve böylelikle
kulübüne naklen yayın geliri yaratan yegane unsurun taraftarlar olduğu gerçeği
yadsınamamaktadır. Tüketim kalıplarının büyük ölçüde değiĢime uğradığı
endüstriyel futbol çağında, taraftarların her anlamda bu değiĢimden etkilendiği
görülmektedir. Spor kulüpleri, taraftarlarını artık müĢterileri biçiminde
addetmekte ve bu anlayıĢ çerçevesinde konumlandırmaktadır. Taraftarların
müĢteri hükmünde algılanmaya baĢladığı bu süreçte, taraftarlar spor
kulüplerinin velinimetine dönüĢmüĢ durumdadır. Dolayısıyla spor kulüpleri de
bu velinimeti nasıl daha fazla memnun edebileceklerinin yollarını aramaya
baĢlamıĢ bulunmaktadırlar (Bkz. AkĢar, 2008).
Spor
yönetiminin
profesyonelleĢmeye
baĢlamasına,
sporun
kitleselleĢmesine, serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaĢmasına ve bilgi iletiĢim
teknolojilerinin geliĢim kaydetmesine paralel olarak spor pazarlaması ve futbol
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da etki alanını geniĢletmeyi baĢarmıĢtır. Diğer bir takım pazarlama iletiĢimi
faaliyetleri yoluyla spor kulüplerinin çok daha fazla sayıda taraftar/müĢteriye
ulaĢmaları ve fayda sağlamaları olanaklı hale gelmiĢtir (Bkz. Esen, 2013). Spor
endüstrisi söz konusu olduğunda da pazarlama iletiĢimi faaliyetlerinin kendi
haline bırakılamayacağı, belli bir hedef ve düzen içerisinde yürütülmesinin
gerekliliği anlaĢılmaktadır. Bu konu spor kulüplerinin seslendikleri büyük
taraftar/müĢteri kitlesi göz önünde tutulduğunda, üzerinde bilhassa durulması
gereken konulardan biri olmaktadır (Bkz. Lera-Lopez ve Rapun-Garate, 2005).
Gladden, Irwin ve Sutton‘un (2001) ABD‘deki profesyonel futbol,
basketbol, hokey ve beyzbol liglerindeki kulüplerin taraftarlarıyla olan
iliĢkilerini geliĢtirme yöntemlerini incelediği çalıĢmasında, iletiĢim çabalarını
da içine alan marka değerini artırmaya yönelik uygulamaların, taraftar zihninde
uzun dönemli kalıcı olmayı sağladığını ileri sürmüĢtür. Benzer Ģekilde
Batchelor ve Formentin (2008) bütünleĢik pazarlama iletiĢiminin spor
endüstrisine baĢarıyla uygulanmasını, Amerikan Ulusal Hokey Ligi‘nde (NHL)
lokavt sonrası baĢlatılan kampanya üzerinden ele almıĢtır. Lig yönetimi ve
profesyonel hokey oyuncuları derneği arasındaki görüĢmelerin lokavt kararıyla
son bulup ligin bir sezon boyunca tatil edilmesi, çok sayıda izleyiciyi hokeyden
uzaklaĢtırmıĢtır. Bunun üzerine, ligin imajını yeniden tesis etme gayretiyle, lig
yöneticileri bütünleĢik pazarlama iletiĢimi kampanyasının hayata geçirilmesine
karar vererek çeĢitli reklam ve halkla iliĢkiler ajanslarıyla anlaĢmalar
imzalamıĢlardır. Bir sezonluk aranın ardından maçlara seyirci katılımında % 2,4
artıĢ sağlanması ve ligin 300 milyon dolarlık gelir elde etmesi, seyircilerin
ilgisinin yeniden lige çekilmesi hedefine ulaĢıldığını göstermiĢtir.
Pazarlama koĢullarındaki değiĢmelerin günümüzde pazarlama
iletiĢiminde iĢaret ettiği çıkar yol bütünleĢme kavramı içinde anlam bulmaktadır
(Bkz. Ebren, 2006). BütünleĢik pazarlama iletiĢimi, pazarlama iletiĢimi
çabalarının birbirine entegre edilmesi ihtiyacından doğan bir yaklaĢımdır.
MüĢteriyi birey olarak tanımak, anlamak, ihtiyaçlarını tatmin etmek için temas
edilen her noktada aynı mesajı tutarlılık içerisinde ulaĢtırmak, yoğun rekabet
ortamında zaruret halini aldığından, güçlü etki uyandırmak isteyen kurumlar
bütünleĢik pazarlama iletiĢimini dikkate almaktadır (Bkz. PaĢalı TaĢoğlu, 2009).
BütünleĢik pazarlama iletiĢimi genel olarak, bir organizasyonun iletiĢim
gayretlerinin bir bütün olarak koordine edildiği süreç biçiminde
tanımlanmaktadır. Böyle bir süreç, pazarlama iletiĢimi faaliyetleri içinde yer
alan tüm parçaların hedef tüketicilere tek ses, birleĢtirilmiĢ bir mesaj ve imajla
ulaĢması adına belli bir koordinasyonun benimsenmesini gerektirmektedir (Bkz.
Bozkurt, 2000).
BütünleĢik pazarlama iletiĢiminin küresel anlamda baĢarısına katkı
sağladığı markalardan en bilineni olarak, dünyanın en büyük spor ayakkabı ve
kıyafet üreticisi konumundaki Nike gösterilebilir. Nike, profesyonel bir
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basketbolcunun ötesinde bir yıldız olan Michael Jordan ile anlaĢmaya imza
atmıĢtır ve ―Just Do It ―sloganı ile reklam mesajını tanıtmıĢtır. Sonraki süreçte
Nike, diğer pazarlama iletiĢimi araçlarını da aynı anda bütünleĢik olarak
kullanarak pazarlama iletiĢimi alandaki baĢarılarının kapsamını geniĢletmiĢtir
(Kırdar, 2006).
Günümüzde pek çok halkla iliĢkiler uzmanının vurguladığı gibi yürütülen
halkla iliĢkiler faaliyetleri iki yönlü simetrik modele uygun nitelik
göstermektedir. Ġki yönlü simetrik modelin uygulamaya geçiĢi, hedef kitleyle
yapılan araĢtırmaları ve bunların sonuçlarını değerlendirmeyi çok önemli hale
getirmiĢtir. Özellikle kurumsallaĢma yolunda ilerleyen, sosyal amaç taĢıyan
örgütler; iç ve dıĢ hedef kitlenin beklentisine cevap vermek, çift yönlü iletiĢimle
ortak zemin yakalamak istediğinde bu modele yönelmektedir. Örgütler karĢılıklı
anlayıĢ ve çevresel adaptasyon temeline dayanan bu yaklaĢımla halkla iliĢkilerin
biçimlendirici doğasından yararlanma beklentisindedir (Balta Peltekoğlu, 2009).
Bu çalıĢmanın da yönsemesi iki yönlü simetrik modele dayanmaktadır.
ÇalıĢmada Bernays‘in; halkla iliĢkilerin, örgütlerin ve kamuoyunun birbiriyle
bütünleĢerek amaçlarının, çıkarlarının kesiĢtiği iki yönlü yol olduğunu ileri
sürdüğü görüĢleriyle Cutlip‘in hedef kitlenin görüĢ ve düĢüncelerinin dikkate
alınıp iki yönlü bir iletiĢim kurularak birbiriyle uyumla hale getirilmesini
savunduğu
görüĢleri
temel
alınmıĢtır
(eriĢim,
http://gzmoncl.wordpress.com/2012/12/04/halkla-iliskiler-modelleri/).
ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ
AraĢtırma modelinde nicel yöntemlerden olan anketten yararlanılmıĢtır.
AraĢtırmanın evrenini, Manisaspor kulübünün taraftarları meydana
getirmektedir. Rastlantısal olarak Manisaspor taraftarlarından seçilen bireylere,
hazırlanan
anket
uygulanarak
örneklem
meydana
getirilmiĢtir.
Manisaspor kulübünün taraftarlarının, pazarlama iletiĢimi ve bütünleĢik
pazarlama iletiĢimi faaliyetleri sonucunda oluĢan kurum imajını algılamaları
anket yoluyla test edilmiĢtir.
Anket formunda yer alacak ifadelerin belirlenmesi adına bir grup
Manisaspor taraftarı ile (n=40) kulübün yürüttüğü pazarlama iletiĢimi
faaliyetleri çerçevesinde oluĢan kurum imajının analiz edilmesini sağlayacak bir
pilot çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan çalıĢmada, 84 ifadeden meydana
gelen taslak anket formu kullanılmıĢtır.
Pilot çalıĢmada taslak anket formu yardımıyla toplanan veriler, SPSS
paket programında güvenirlik analizine ve faktör analizine tabi tutulmuĢtur.
Güvenirlik analizi Cronbach‘s Alpha katsayısına bağlı olarak Ģu Ģekilde
yorumlanmıĢtır (KayıĢ, 2010):
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 0.40 ≤ α < 0.60 ise ölçeğin güvenirliği düĢük
 0.60 ≤ α < 0.80 ise ölçek güvenilir
 0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir
Bu doğrultuda yapılan güvenirlik analizi sonucunda Cronbach‘s Alpha
değerleri güçlü bulunmayan ifadeler elimine edilmiĢtir. Gerekli düzenlemelerin
yapılmasının ardından beĢli Likert ölçeğinde hazırlanmıĢ, toplamda 46 ifadenin
yer aldığı nihai anket formuna ulaĢılmıĢtır. Nihai anket formu; genel
değerlendirme soruları, pazarlama iletiĢimi soruları ve demografik sorular
olmak üzere üç ana bölümden meydana gelmektedir. Ön çalıĢmada yapılan
faktör analizi neticesinde, genel değerlendirme kapsamında 3, pazarlama
iletiĢimi kapsamında 6 faktör bulunmaktadır. Nihai anket formunun toplam
Cronbach‘s Alpha değeri 0,87‘dir. Tablo 1‘de görüleceği üzere her bir faktöre
ait Cronbach‘s Alpha değerleri, taraftarlara yönelik hizmetler faktöründe 0,77;
deplasman maçları faktöründe 0,80 ; kulüp ve Ģehir aidiyeti duygusu faktöründe
0,72 ; lisanslı ürünlerin satıldığı mağaza tasarımı faktöründe 0,88 ; radyo
tanıtımları faktöründe 0,89 ; yazılı/görsel medya tanıtımları faktöründe 0,76 ;
internet sayfası faktöründe 0,79 ; sosyal sorumluluk faktöründe 0,87 ve
kulübün genel anlamda sahip olduğu imaj faktöründe ise 0,74 Ģeklinde ortaya
çıkmıĢtır.
Hipotezler
Anket sorularında yer alan bağımsız değiĢkenlerden yola çıkarak
hipotezler oluĢturulmuĢtur. Birinci grup hipotezler; taraftarlara yönelik
hizmetlerin algılanması bağımlı değiĢkeni üzerinde üç farklı bağımsız
değiĢkenin (sosyal sorumluluk projeleri, yerel/bölgesel radyo tanıtımları,
yazılı/görsel medya) etkisi incelenmiĢtir.
Ġkinci grup hipotezler; kulübün genel anlamda sahip olduğu imaj bağımlı
değiĢkeni üzerinde altı farklı değiĢkenin (sosyal sorumluluk, yerel/bölgesel
radyo tanıtımları, yazılı/görsel medya, deplasman(yabancı saha) maçlarına
gitme tecrübesi, kulüp ve Ģehir aidiyeti duygusu, internet sayfası) etkisi
incelenmiĢtir.
Üçüncü grup hipotezler; kulübün genel anlamda sahip olduğu imaj
bağımlı değiĢkeni üzerinde dört farklı demografik değiĢkenin (cinsiyet,
mezuniyet durumu, aylık gelir durumu ve kombine kart sahibi olma durumu)
etkisi incelenmiĢtir. Bu hipotezlere ek olarak, kulüp taraftarlarının öğrenim
düzeyleri ve kulübün internet sayfası arasındaki iliĢki ile taraftarların gelir
durumu ve lisanslı ürünlerin satıldığı mağazanın algılanması arasındaki iliĢkiler
de incelenmiĢtir. Hipotezler basit doğrusal regresyon ve tek yönlü varyans
çözümlemesi (ANOVA) ile analiz edilerek bulgular yorumlanmıĢtır.
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Hipotezler aĢağıda verilmiĢtir:
H1a: Kulübün yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin taraftarlara
yönelik hizmetlerin algılanması üzerinde olumlu yönde etkisi vardır.
H1b: Yerel/bölgesel radyo tanıtımlarının taraftarlara yönelik hizmetlerin
algılanması üzerinde olumlu yönde etkisi vardır.
H1c: Yazılı/görsel medyanın taraftarlara yönelik hizmetlerin algılanması
üzerinde olumlu yönde etkisi vardır.
H2a: Kulübün yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin kulübün genel
anlamda sahip olduğu imaj üzerinde olumlu yönde etkisi vardır.
H2b: Yerel/bölgesel radyo tanıtımlarının kulübün genel anlamda sahip
olduğu imaj üzerinde olumlu yönde etkisi vardır.
H2c: Yazılı/görsel medyanın kulübün genel anlamda sahip olduğu imaj
üzerinde olumlu yönde etkisi vardır.
H2d: Deplasman maçlarına gitme tecrübesinin kulübün genel anlamda
sahip olduğu imaj üzerinde olumlu yönde etkisi vardır.
H2e: Kulüp ve Ģehir aidiyeti duygusunun kulübün genel anlamda sahip
olduğu imaj üzerinde olumlu yönde etkisi vardır.
H2f: Resmi internet sayfasının kulübün genel anlamda sahip olduğu imaj
üzerinde olumlu yönde etkisi vardır.
H3a: Taraftarların cinsiyetine göre kulübün genel anlamda sahip olduğu
imaj değiĢmektedir.
H3b: Taraftarların mezuniyet durumuna göre kulübün genel anlamda
sahip olduğu imaj değiĢmektedir.
H3c: Taraftarların aylık gelir durumuna göre kulübün genel anlamda sahip
olduğu imaj değiĢmektedir.

BULGULAR VE YORUM
Nihai anket formunun genel değerlendirme soruları kısmında; taraftarlara
yönelik hizmetler, deplasman maçlarına gitme tecrübesi ile kulüp ve Ģehir
aidiyeti duygusu alt boyutları yer almaktadır. Pazarlama iletiĢimi ile ilgili
ifadelerin bulunduğu bölüm ise lisanslı ürünlerin satıldığı mağazanın tasarımı,
yerel/bölgesel radyo tanıtımları, yazlı/görsel medya, kulübün resmi internet
sayfası, kulübün yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve kulübün genel
anlamda sahip olduğu imaj alt boyutlarından meydana gelmektedir. Bütün alt
boyutlara ait güvenirlik ve geçerlik analizleri sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2‘te
belirtilmektedir.
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Tablo 1. Genel değerlendirme faktörlerine ait güvenirlik ve geçerlik analizleri
sonuçları
Genel Değerlendirme
Faktör
Faktör
Cronbach‘s
Varyansı Yükü
Alpha
0,77*
Faktör 1: Taraftarlara Yönelik 22,09
Hizmetler
Stadyumdaki yiyecek içeceklerin
0,68
kalitesinden memnunum
Stadyumdaki yiyecek içeceklerin
0,64
fiyatını makul buluyorum
Maç öncesi eğlencelerin organize
0,84
edilmesi gerektiğini düĢünüyorum
Devre arası eğlencelerin organize
0,86
edilmesi gerektiğini düĢünüyorum
Kulübün kombine kart sahipleriyle
0,82
kurduğu teması yeterli buluyorum
20,01
0,80*
Faktör 2: Deplasman maçları
Tuvaletlerin özellikle kötü durumda
0,92
bırakıldığına inanıyorum
Deplasman maçlarına kolayca bilet
0,90
alabiliyorum
Deplasman seyahatlerinin konforlu
0,60
geçtiği fikrindeyim
Deplasman seyahatlerinin fiyatının
0,83
uygun olduğunu düĢünüyorum
0,72*
Faktör 3: Kulüp ve ġehir Aidiyeti 18,74
Duygusu
Manisaspor, Ģehre bir marka değeri
0,74
yaratmaktadır
Yerel yönetim ( Valilik, Belediye )
0,70
kulübü daha fazla desteklemelidir
*Cronbach‘s Alpha ≥ 0,70 ise güvenilir.
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Tablo 2. Pazarlama iletiĢimi faktörlerine ait güvenirlik ve geçerlik analizleri
sonuçları
Pazarlama ĠletiĢimi
Faktör
Faktör
Cronbach‘s
Varyansı Yükü
Alpha
16,80
0,88*
Faktör 1: Lisanslı Ürünlerin
Satıldığı Mağaza Tasarımı
Manisaspor ‘un ürünlerinin satıldığı
0,89
mağazanın vitrin düzeni özgündür
Manisaspor‘ un ürünlerinin satıldığı
0,93
mağazanın iç düzeni vitrin düzeni
ile uyumludur
Manisaspor mağazasının
0,78
vitrinlerinde sıradanlığın hâkim
olduğu kanaatindeyim
14,03
0,89*
Faktör 2: Radyo Tanıtımları
Manisaspor ‘un yerel/bölgesel
0,90
radyo tanıtımlarını kaliteli
buluyorum
Manisaspor ‘un yerel/bölgesel
0,93
radyo tanıtımları, takımın
konumunu desteklemektedir
Manisaspor ‘un yerel/bölgesel
0,88
radyo tanıtımlarını beğeniyorum
13,84
0,76*
Faktör 3: Yazılı/Görsel Medya
Tanıtımları
Manisaspor ‘un yerel/bölgesel
0,75
gazete tanıtımları ilgi çekicidir
Manisaspor ‘un yerel/bölgesel
0,83
gazete tanıtımları, takımın
vurguladığı konumu yansıtmaktadır
Manisaspor ‘un
0,62
broĢür/bülten/dergisi yararlı bilgiler
sunmaktadır
Yerel/bölgesel medyadaki takımla
0,84
alakalı haberler, takımın konumunu
desteklemektedir
Yerel/bölgesel medyanın takım ile
0,71
ilgili haberler yapması hoĢuma
gitmektedir
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Tablo 2 Devamı
Pazarlama ĠletiĢimi
Faktör 4: Ġnternet Sayfasının
Niteliği
Manisaspor ‘un internet sayfasını
özgün buluyorum
Manisaspor ‘un internet
sayfasının, takımın konumuna
uygun olduğunu düĢünüyorum
Ġnternet sayfasının tekdüze yapısı,
kulübü tam manasıyla
Manisaspor ‘un sosyal sorumluluk
projelerinde yer alması takımın
konumunu olumlu yönde
etkilemektedir
Faktör 6: Kulübün Genel
Anlamda Sahip Olduğu Ġmaj
Manisaspor ‘un ürünlerinin
satıĢını yapan satıĢ temsilcilerinin
davranıĢları marka vaadini
desteklemektedir
Manisaspor ‘un ürünleri için
istenen fiyat ürün kalitesi ile
uyumludur
Manisaspor ‘un satıĢ sonrası
sunduğu hizmet verilen sözleri
desteklemektedir
Manisaspor ‘un yürüttüğü tüm
faaliyetlerde verilen ortak bir
mesaj vardır
Manisaspor dendiğinde zihnimde
oluĢan imaj ile yürütülen
faaliyetler örtüĢmektedir

Faktör
Varyansı
12,64

Faktör
Yükü

Cronbach‘s
Alpha
0,79*

0,76
0,89

0,61
0,89

8,93

0,74*
0,77

0,59

0,60

0,73

0,83

*Cronbach‘s Alpha ≥ 0,70 ise güvenilir.
Genel değerlendirme soruları altındaki üç faktörün ölçeğe iliĢkin
açıkladıkları toplam varyans % 60,84‘tür. Buna göre analizde önemli faktörler
olarak ortaya çıkan bu üç faktörün birlikte toplam varyansın ve ölçeğe iliĢkin
varyansın çoğunluğunu açıkladığı görülmektedir. Pazarlama iletiĢimi sorularına
ait altı faktörün ölçeğe iliĢkin açıkladıkları toplam varyans ise % 77,72‘dir.
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Buna göre de analizde önemli diğer faktörler olarak ortaya çıkan söz konusu altı
faktörün beraber maddelerdeki toplam varyansın ve ölçeğe iliĢkin varyansın
çoğunluğunu da açıkladığı anlaĢılmaktadır.
Faktör yükü ne kadar yüksek olursa o ifadenin ilgili faktörü açıklama
gücü aynı oranda artacağından faktörün güvenirliği de artmıĢ olacaktır. Bu
nedenle araĢtırmacılar 0,50‘nin altındaki faktör yüküne sahip soruları
elemektedirler (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2008). Bu çerçevede, genel
değerlendirme ölçeğindeki birinci faktör olan taraftarlara yönelik hizmetleri
meydana getiren ifadeler 0,64‘ün altında değildir. Ġkinci faktör olan deplasman
maçları ifadelerinin ise 0,60‘ın altında olmadığı görülmektedir. Aynı Ģekilde
üçüncü faktör olan kulüp ve Ģehir aidiyeti duygusu ifadeleri de 0,70‘in altında
bulunmamaktadır. Pazarlama iletiĢimine iliĢkin ölçeğinin faktörleri
incelendiğinde ise tüm ifadelerin 0,59 değerinden büyük olduğu
gözlenmektedir. Tablo 1 ve Tablo 2‘ de görüldüğü gibi faktörlerin tamamında
Cronbach‘s Alpha değerinin 0,70‘den büyük olması, anketin güvenilir sonuçlara
sahip olduğunu göstermektedir.
Hipotez 1a, 1b ve 1c‘yi test edebilmek için taraftarlara yönelik
hizmetlerin algılanması bağımlı değiĢken, sosyal sorumluk projeleri,
yerel/bölgesel radyo tanıtımları ve yazılı/görsel medya bağımsız değiĢkenler
olacak Ģekilde basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıĢtır. Tablo 3‘de
görüldüğü üzere, p<0,05 anlamlılık düzeyinde taraftarlara yönelik hizmetlerin
algılanması bağımlı değiĢkeninin, sosyal sorumluluk projeleri, yerel/bölgesel
radyo tanıtımları ve yazılı/görsel medya bağımsız değiĢkenleri ile arasında
anlamlı iliĢki mevcuttur.
Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda ortaya çıkan parametre
tahminlerine göre taraftarlara yönelik hizmetler üzerinde sosyal sorumluluk
projelerinin etkisi 0,08 puan, yerel/bölgesel radyo tanıtımlarının etkisi 0,09
puan ve yazılı/görsel medyanın etkisi 0,10 puan olarak tahmin edilmiĢtir.
Dolayısıyla sosyal sorumluluk projelerinde 1 birimlik artıĢın taraftara yönelik
hizmetlerin algılanması üzerinde 0,08 puanlık, yerel/bölgesel radyo
tanıtımlarında 1 birimlik artıĢın taraftara yönelik hizmetlerin algılanması
üzerinde 0,09 puanlık ve yazılı/görsel medya haberlerinde 1 birimlik artıĢın da
taraftara yönelik hizmetlerin algılanmasında 0,10 puanlık artıĢa yol açacağı
Ģeklinde bir yorumlamada bulunulabilir. Bu sonuçlara göre, kulübün yürüttüğü
sosyal sorumluluk projelerinin, yerel/bölgesel radyo tanıtımlarının ve
yazılı/görsel medyanın taraftarlara yönelik hizmetlerin algılanması üzerinde
olumlu yönde etkisi vardır.
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Tablo 3. Regresyon tablosu
Bağımlı
Bağımsız
R2
DeğiĢken
DeğiĢkenler
Sosyal
Sorumluluk
Taraftarlara
Projeleri
Yönelik
0,081
Yerel/Bölgesel
Hizmetlerin
Radyo Tanıtımları
Algılanması
Yazılı/Görsel
Medya

B

Beta

P (sig).

0,077

0,114

0,039*

0,086

0,129

0,032*

0,102

0,152

0,015*

*0.05 düzeyinde anlamlı iliĢki bulunmaktadır.
Hipotez 2a, 2b, 2c, 2d, 2e ve 2f‘yi test edebilmek için Kulübün Genel
Anlamda Sahip Olduğu Ġmaj bağımlı değiĢken, sosyal sorumluk projeleri,
yerel/bölgesel radyo tanıtımları, yazılı/görsel medya, deplasman maçlarına
gitme tecrübesi, kulüp ve Ģehir aidiyet duygusu ve resmi internet sayfası
bağımsız değiĢkenler olacak Ģekilde basit doğrusal regresyon analizi
uygulanmıĢtır. GerçekleĢtirilen regresyon analizinin yer aldığı Tablo 4
incelendiğinde, p<0,05 anlamlılık düzeyinde kulübün genel anlamda sahip
olduğu imaj bağımlı değiĢkeninin, yerel/bölgesel radyo tanıtımları, yazılı/görsel
medya, kulüp ve Ģehir aidiyeti duygusu, resmi internet sayfası bağımsız
değiĢkenleri ile arasında anlamlı bir iliĢki söz konusudur.
Basit doğrusal regresyon analizi çerçevesindeki parametre tahminleri
ıĢığında, kulübün genel anlamda sahip olduğu imaj üzerinde yerel/bölgesel
radyo tanıtımlarının etkisi 0,29 puan, yazılı/görsel medyanın etkisi 0,20 puan,
kulüp ve Ģehir aidiyeti duygusunun 0,17 puan, resmi internet sayfasının etkisi
yine 0,25 puan olarak tahmin edilmiĢtir. Yerel/bölgesel radyo tanıtımları, resmi
internet sayfası ile kulüp ve Ģehir aidiyeti duygusunda 1 birimlik artıĢın kulübün
genel anlamda sahip olduğu imaj üzerinde sırasıyla 0,29 puanlık, 0,25 puanlık
ve 0,17 puanlık artıĢa neden olacağı söylenebilir. Benzer Ģekilde, yazılı/görsel
medya haberlerinde 1 birimlik artıĢın ise bağımlı değiĢken olan kulübün genel
anlamda sahip olduğu imaj üzerinde 0,20 puanlık bir artıĢa sebebiyet vereceği
yorumu yapılabilir. Bu sonuçlara göre yerel/bölgesel radyo tanıtımlarının,
yazılı/görsel medyanın, kulüp ve Ģehir aidiyeti duygusunun ve de resmi internet
sayfasının niteliğinin kulübün genel anlamda sahip olduğu imaj üzerinde etkisi
varken; kulübün yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile deplasman maçlarına
gitme tecrübesinin kulübün genel anlamda sahip olduğu imaj üzerinde olumlu
etkisinin olduğu yönünde herhangi bir durum tespit edilememiĢtir.
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Tablo 4. Regresyon tablosu
Bağımlı
DeğiĢken

Kulübün
Genel
Anlamda
Sahip
Olduğu
Ġmaj

R2

0,440

Bağımsız
DeğiĢkenler

B

Beta

Sosyal
Sorumluluk
Projeleri

0,069

0,044

0,122

Yerel/Bölgesel
Radyo Tanıtımları

0,292

0,046

0,000*

Yazılı/Görsel
Medya

0,201

0,050

0,000*

Deplasman
Maçlarına Gitme
Tecrübesi

0,089

0,054

0,096

Kulüp ve ġehir
Aidiyeti Duygusu

0,165

0,042

0,000*

Resmi Ġnternet
Sayfası

0,248

0,044

0,000*

P (sig).

*0,05 düzeyinde anlamlı iliĢki bulunmaktadır.
Hipotez 3a, 3b ve 3c‘yi test edebilmek için kulübün genel anlamda sahip
olduğu imaj bağımlı değiĢken, cinsiyet, mezuniyet durumu ve aylık gelir
durumu bağımsız değiĢkenler olacak Ģekilde tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) yöntemi kullanılmıĢtır. ANOVA analizinin uygulanabilirliğini
görebilmek adına öncelikli olarak Levene homojenlik testi sonuçlarına
bakılmıĢtır. Bu duruma iliĢkin değerler Tablo 5‘ de verilmiĢtir.
Tablo 5. Levene homojenlik testi sonuçları
Bağımlı DeğiĢken
Kulübün Genel
Anlamda Sahip
Olduğu Ġmaj

F
1,047

df1

df2
24

272

p değeri
,406

Levene Homojenlik Testi bağımlı değiĢkendeki hata varyansının gruplar
arasında eĢit dağıldığını söyleyen sıfır hipotezini test eder. Tablo 5‘de
görüldüğü üzere, testin sonuçlarına göre kulübün genel anlamda sahip olduğu
imaj hata varyansı test grupları arasında eĢit dağılmaktadır. Bu durumda tek
yönlü varyans çözümlemesi (ANOVA) sonuçlarının güvenilir olduğu
söylenebilmektedir.
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ANOVA analizi sonuçlarına geçmeden önce her bir bağımsız değiĢken
için test gruplarına göre ortaya çıkan kulübün genel anlamda sahip olduğu imaj
ortalama değerlerini içeren tablolar verilecektir.
Tablo 6. Cinsiyet gruplarında kulübün genel anlamda sahip olduğu imaj için
ortalama değerleri
Cinsiyet

Ortalama (X)

Erkek

2,999

Kadın

2,694

Tablo 6‘da görüldüğü üzere, Manisaspor‘un sahip olduğu imajın kadın
taraftarlara göre erkek taraftarlarca daha yüksek algılandığı söylenebilir.
Tablo 7. Mezuniyet durumu gruplarında kulübün genel anlamda sahip olduğu
imaj için ortalama değerleri
Mezuniyet Durumu

Ortalama (X)

Ġlköğretim

3,858

Lise

2,860

Üniversite

2,945

Lisansüstü

2,253

Tablo 7‘nin sonucuna göre, ilköğretim mezunu taraftarlar için Manisa spor
kulübünün genel anlamda sahip olduğu imajın, diğer mezuniyet durumundaki
taraftarlara kıyasla çok daha yüksek algılandığı ifade edilebilir.
Tablo 8. Aylık gelir durumu gruplarında kulübün genel anlamda sahip olduğu
imaj için ortalama değerleri
Aylık Gelir Durumu

Ortalama (X)

1.000 TL‘den az

3,116

1.000 – 2.000 TL

3,190

2.000 TL‘den fazla

2,521

Tablo 8‘in sonuçlarına yansıdığı gibi, aylık gelir durumu 1.000 – 2.000 TL
olan orta düzey gelir grubundaki taraftarlar için Manisa spor kulübünün genel
anlamda yüksek imaja sahip olduğu belirtilebilir.
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Tablo 9. Kombine kart sahibi olma durumu gruplarında kulübün genel anlamda
sahip olduğu imaj için ortalama değerleri
Kombine Kart Sahibi Olma
Ortalama (X)
Durumu
Evet

2,807

Hayır

3,019

Tablo 9‘da görüleceği üzere, kombine kart sahibi olanlar açısından,
kulübün genel anlamda daha yüksek bir imajla algılanmadığı söylenebilir.
Yapılan ANOVA analizi ile bağımsız değiĢkenlerin kulübün genel
anlamda sahip olduğu imaj üzerindeki etkisi değerlendirilmiĢtir. Cinsiyet,
mezuniyet durumu, aylık gelir durumu ve kombine kart sahibi olma durumu
gibi bağımsız değiĢkenler, kulübün genel anlamda sahip olduğu imaj bağımlı
değiĢken olacak Ģekilde ANOVA modelinde yer almıĢtır.
Tablo 10‘da belirtildiği üzere, mezuniyet durumunun etkisi α=0.05
düzeyinde anlamlı çıkmaktadır (p=0,000, etki değeri=0,033). Mezuniyet
durumu bağımsız değiĢkeni dıĢındaki bağımsız değiĢkenlerin kulübün genel
anlamda sahip olduğu imaj üzerinde anlamlı bir etkisi gözlenmemiĢtir. Bu
sonuca dayanarak kulübün genel anlamda sahip olduğu imaj mezuniyet durumu
gruplarına göre anlamlı bir biçimde farklılık arz etmektedir.
Mezuniyet durumu ile kulübün genel anlamda sahip olduğu imaj
arasındaki mevcut iliĢkinin daha iyi anlaĢılabilmesi adına ileri analizler
yapılmıĢtır. Mezuniyet durumunun farklı gruplarında ortaya çıkan kulübün
genel anlamda sahip olduğu imaj değerleri arasındaki farkların nasıl değiĢkenlik
gösterdiğini anlayabilmek için post hoc testlerden Scheffe testinden
yararlanılmıĢtır. Scheffe testi sonuçları Tablo 11‘de gösterilmiĢtir.
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Tablo 10. Bağımsız değiĢkenler ile kulübün genel anlamda sahip olduğu
arasındaki iliĢkiyi gösteren ANOVA analizi sonuçları
Kaynak
Cinsiyet ©
Mezuniyet
Durumu (MD)
Aylık Gelir
Durumu
(AGD)
Kombine Kart
Sahibi Olma
Durumu (KK)
C*MD

Hata
kareleri
toplamı
0,001

Ortalama
kare

df

F

p değeri

Etki
boyutu

1

0,001

0,001

0,974

0,000

8,438

3

2,813

3,077

0,028*

0,033

2,298

2

1,149

1,257

0,286

0,009

2,153

1

2,153

2,355

0,126

0,009

1,205

1

1,205

1,318

0,252

0,005

C*AGD

2,824

1

2,824

3,089

0,080

0,011

C*KK

1,354

1

1,354

1,481

0,225

0,005

MD*AGD

0,412

4

0,103

0,113

0,978

0,002

MD*KK

2,317

3

0,772

0,845

0,470

0,009

AGD*KK

0,884

2

0,442

0,484

0,617

0,004

a. R Kare = 0,121
b. Bağımlı DeğiĢken= Kulübün Genel Anlamda Sahip Olduğu Ġmaj
* p<0,05 düzeyinde anlamlı etki

Tablo 11. Mezuniyet durumu grupları arasında kulübün genel anlamda sahip
olduğu imaj farkı analizi
Mezuniyet Durumu

Ġlköğretim

Lise

Üniversite

Lisansüstü

Lise
Üniversite
Lisansüstü
Ġlköğretim
Üniversite
Lisansüstü
Ġlköğretim
Lise
Lisansüstü
Ġlköğretim
Lise
Üniversite

*Ortalama farkı 0.05 düzeyinde anlamlıdır
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Ortalama Farkı

Anlamlılık

0,8780*
1,0278*
1,5295*
-0,8780*
0,1498
0,6516
-1,0278*
-0,1498
0,5018
-1,5295*
-0,6516
-0,5018

0,038
0,009
0,001
0,038
0,648
0,088
0,009
0,648
0,268
0,001
0,088
0,268

TÜRKBĠLĠM TEMMUZ 2017

Scheffe testinde dört farklı mezuniyet durumunun hangi grupları
arasında kulübün genel anlamda sahip olduğu imaj açısından anlamlı farklılıklar
olduğu test edilmiĢtir. Tablo 11‘de elde edilen sonuçlar uyarınca ilköğretim
mezunlarının gözünde kulübün sahip olduğu imaj, lise, üniversite ve lisansüstü
mezunlarına göre daha yüksek olmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Yapılan nicel araĢtırma kapsamında test edilen hipotezlerin ortaya
koyduğu baĢlıca sonuçlar incelendiğinde; birinci grup hipotezlerde, taraftara
yönelik hizmetlerin algılanmasında, sosyal sorumluluk projelerinin,
yerel/bölgesel radyo tanıtımlarının ve yazılı/görsel medyanın etkili olduğu
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu bağlamda, kulüp yönetiminin medya ile iliĢkilerini iyi
seviyede tutarak ve sosyal sorumluluk projeleriyle duyuruma yönelmek gibi
faaliyetler eliyle taraftar algısını artırması olası görülmektedir.
Benzer Ģekilde ikinci grup hipotezlerde, kulübün genel anlamda sahip
olduğu imaj; yerel/bölgesel radyo tanıtımları, yazılı/görsel medya, kulüp ve
Ģehir aidiyeti duygusu ile resmi internet sayfası arasında anlamlı iliĢki tespit
edilmiĢtir. O nedenle, kulüp yönetimi medya ile iliĢkilere azami özeni
gösterirken, aynı hassasiyeti resmi internet sayfasının profesyonel olarak
yönetilmesi ve güncel tutulması konularında da sergilemesi gerektiği
düĢünülmektedir.
Mezuniyet durumunun, kulübün genel anlamda sahip olduğu imaj
üzerinde anlamlı etkisi söz konusudur. Buna göre, ilköğretim mezunlarının
gözünde kulübün sahip olduğu imajın derecesi, lise, üniversite ve lisansüstü
mezunlarına göre daha fazla olmaktadır. Buradan da kitlelerin sporu olarak
görülen futbolun, eğitim düzeyi düĢük insanları etkilemede güçlü bir araç
olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. Ancak öğrenim durumu lise, üniversite
seviyesinde olup Manisaspor‘ u destekleyen ciddi miktarda taraftarın varlığı göz
ardı edilmemeli, bu kitleye yönelik de bir takım pazarlama iletiĢimi
faaliyetlerinin benzer faaliyetlerle bütünleĢtirilerek organize edilmesinin uygun
olacağı söylenebilir.
Bu araĢtırma futbol ile sınırlandırılmıĢ ve yalnızca Manisaspor
taraftarlarına uygulanmıĢtır. Bir diğer kısıt, anketi cevaplayan kadın taraftar
oranının % 3,3 ile çok düĢük kalmıĢ olmasıdır. Ġlerleyen çalıĢmalar kadın –
erkek oranında dengeyi mümkün olduğu ölçüde yukarı taĢıyacak biçimde
tasarlanabilir. Ayrıca bu çalıĢma, Manisaspor kulübünün küme düĢtüğü ve
PassoLig olarak bilinen e – bilet uygulamasının baĢlatıldığı bir sezonda
yapılmıĢtır. Dolayısıyla, kulübün naklen yayın, Ģans oyunları ve Türkiye Futbol
Federasyon‘undan elde ettiği gelirler ciddi manada azalmıĢtır. Bu durum, kulüp
yönetiminin önceliklerini ve planlamalarını değiĢtirmiĢtir. Sportif baĢarısızlık
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aynı zamanda taraftarların algılamalarına olumsuz yönde yansımıĢ olabilir.
Ġlerleyen dönemlerde PassoLig‘ in benimseneceği tahmin edilerek benzer bir
çalıĢmanın sonuçları değiĢiklikler gösterebilir.
ÇalıĢmadan elde sonuçlar iki yönlü simetrik halkla iliĢkiler modelinin
sosyal sorumluluk faaliyetleri, çift yönlü iletiĢim gibi varsayımları ile
uyumluluk göstermektedir. Bununla beraber çalıĢma, Gladden, Irwin ve Sutton
(2001) ile Batchelor ve Formentin (2008)‘in literatürdeki benzer çalıĢmalarının,
bütünleĢik pazarlama iletiĢiminin taraftarın üzerindeki olumlu katkısını
vurgulayan sonuçlarıyla da benzerlik taĢımaktadır.
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TÜRKĠYE ZOOCOĞRAFYASINDA ÖZEL BĠR TÜR:
KELAYNAK (Geronticus eremita)1
Güven ġAHĠN
Arife KARADAĞ
ÖZET
Fırat ve Dicle nehirlerinin hayat verdiği topraklar çoğu alanda olduğu
gibi zoocoğrafya açısından da özel bir sahadır. Nitekim bölge Asya, Afrika ve
Avrupa‘nın kabaca kesiĢme noktasında yer almakta olup Ortadoğu‘nun iki
önemli akarsuyu tarafından sulanan özel bir ekolojik yapıya sahiptir. Bu
açıdandır ki gerek bitki gerekse hayvan türleri açısından dünyanın baĢka
yerlerinde rastlanamayacak canlı türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan
bir tanesi de baĢta ġanlıurfa olmak üzere Türkiye ve Ortadoğu açısından da
simgesel bir özellik taĢıyan kelaynak (Geronticus eremita)‘tır. YaĢam alanının
daralması, avcılık ve de en önemlisi zirai ilaçlar nedeniyle nesilleri tükenme
noktasına gelen kelaynak varlığında Türkiye‘deki baĢarılı giriĢimlerle bugün
kayda değer bir popülasyon artıĢı yaĢanmıĢtır. Ancak giriĢimlerin yeterli ve de
uzun vadede sağlıklı olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Kelaynakların
korunması ve yaĢam alanlarının iyileĢtirilmesi Coğrafya, Zooloji, Çevre
Mühendisliği ve Ziraat alanlarından araĢtırmacıların müĢterek çalıĢmaları ile
mümkün olabilecektir. Bu noktada kelaynakların kentsel bir imge haline
getirilerek farkındalığın artırılması da büyük önem taĢımaktadır. Bu çalıĢmada
da zoocoğrafya odağında kelaynak gibi önemli bir gen kaynağının korunması
açısından neler yapılması gerektiği üzerinde durularak önerilerde
bulunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Kelaynak, Geronticus eremita, Kentsel Simge,
ġanlıurfa, Birecik, Zoocoğrafya.

Northern Bald Ibis (Geronticus eremita): A special species in Turkey
Zoogeography
ABSTRACT
The district of Birecik holds an essential importance in zoogeography. One of
the most popular examples of this is the bird Northern Bald Ibis (Geronticus eremita)
which is a local symbol of the city of ġanlıurfa and a general symbol of Türkiye.
Attempts in recent times to increase the population of the Northern Bald Ibis, which
1
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has been at risk of extinction, have brought about a significant increase in numbers.
Restriction of the species‘ biotopes, hunting and, most of all, agricultural pesticides are
the identified causes of its risk of extinction. It could be possible to assure with
certainty the protection of a healthy population of the Northern Bald Ibis in the coming
years if researchers from the fields of geography, zoology, environmental engineering
and agriculture were to conduct a cooperative study. It is also important in this context
to increase awareness of the bird as an urban symbol. The scope of the present study is
to examine the existence of the Northern Bald Ibis in the zoogeography field, evaluate
its current state and proffer suggestions for future work.
Keywords: Northern Bald Ibis, Geronticus eremita, Urban symbol, ġanlıurfa,
Birecik district, Zoogeography

GĠRĠġ:
Doğanın bir parçası olan insan var olageldiği günden beri çevresiyle
doğrudan ve dolaylı bir etkileĢim içinde olmuĢtur. Bu etkileĢim zaman
ilerledikçe artan bilgi birikimi ve geliĢen teknoloji ile Ģiddetini artırarak devam
etmiĢtir. Söz konusu etkileĢim kimi zaman olumlu olsa da çoğu zaman tabiatın
aleyhinde sonuçlar doğurmuĢtur. Kullanılan kimyasallar, doğal kaynakların aĢırı
tüketimi, katı ve sıvı atıkların doğrudan doğaya bırakılması, savaĢlar, nükleer
felaketler ve sayısı artırılabilecek daha pek çok faaliyet ne yazık ki zincirleme
bir reaksiyon halinde doğanın tahribine sebep olmuĢtur. Bununla birlikte
özellikle son yıllarda geliĢen çevre bilinci ve de ortaya çıkan kaynak sıkıntısı ile
doğal çevreye olan duyarlılık ve kaynakların bilinçli kullanılması noktasında
artan bir farkındalık söz konusudur.
Her ne kadar son yıllarda çevreye karĢı yetersiz de olsa olumlu bir
davranıĢ sergilense de insanlık geri dönüĢü olmayan felaketlere de imza
atmıĢtır. ÇalıĢma alanımızı oluĢturan coğrafyanın alt disiplinlerinden
Zoocoğrafya bünyesinde bu zararlara örnek olarak neslini türlü faaliyetlerle
tükettiğimiz (Bilinçli ya da bilinçsiz) hayvanları örnek gösterebiliriz. Dodo
(Raphus cucullatus), Moa (Megalapteryx didinus), Tasmanya Kaplanı ya da
Kurdu (Thylacinus cynocephalus), Hazar Kaplanı (Panthera tigris virgata),
Portekiz Dağ Keçisi (Capra pyrenaica lusitanica) ve Kuagga (Equus quagga
quagga) nesli tükenen hayvanlara verilebilecek onlarca türden sadece birkaç
tanesidir. Ġnsanların hayvansal değerler üzerindeki bu geri dönüĢü olmayan
yıkımının sembolü olan Dodolar veya diğer bir adıyla Mauritus Dodoları
üzerinden konuyu izah etmek gerekirse; uçamayan bir kuĢ türü olan Dodolar
kolay avlanabilmeleri ve yerde yuvalanmaları ile oldukça savunmasız canlılardı.
Mauritus ve çevresinin Batılı denizcilerle keĢfinin ardından ilk olarak aĢırı av
baskısı sonucu nesli tükendiği düĢünülse de yapılan çalıĢmalarla denizcilerin
yanlarında getirdikleri domuz, kedi, köpek gibi hayvanların (Mauritus
ekosisteminde yeri olmayan canlılar) adaya bırakılmasıyla hem Dodolar hem de
yumurtaları açık birer hedef halini almıĢ ve 200 yıl içinde nesilleri tamamen
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tükenmiĢtir2. Bu durum insanın hem doğrudan hem de dolaylı olarak bir
canlının neslini tüketmesine en popüler örneği teĢkil etmektedir. ÇalıĢma
konumuzu oluĢturan kelaynakların durumu ise bu hikayeden çok da farklı
olmamakla beraber bu canlı için gecikmeli de olsa alınan tedbirler söz konusu
gen kaynağının bütünüyle yok olmasının önüne geçilmesine imkan tanımıĢtır.
Kelaynaklar ekolojik bir değer olmalarının yanı sıra kültür tarihimizde de
özel bir konuma sahip canlılardır. Tarih boyunca hep olumlu anlamlar yüklenen
(Bilgelik, bereket sembolü gibi) kelaynaklar Antik Mısır‘dan Nuh Tufanına,
Göbeklitepe kalıntılarından Yunan mitolojisine değin çok uzun bir geçmiĢ ve
önemli bir sembol nitelinde bir kuĢ türüdür. Buna karĢılık neslinin tükenme
noktasına geliĢi ise kendine bu özel anlamları yükleyen insanlık tarafından
gerçekleĢmiĢtir. Dodolardakine benzer bir Ģekilde hem doğrudan hem de dolaylı
olarak beĢeri faktörlerle sayıları bir dönem birkaç düzineye kadar inmiĢken son
yıllarda gerçekleĢen kurtarma programları sayesinde Türkiye‘de kayda değer
geliĢmeler kazanılmıĢ ve sayıları 100‘ü aĢmıĢtır. Buna karĢılık hala ciddi
anlamda kritik tehlike seviyesindedirler.
Kelaynakların Zoocoğrafya kapsamında olduğu kadar daha öncede
bahsedildiği gibi Kültür Coğrafyası açısından da özel ve önemli bir yeri vardır.
Toplumlar her türlü kültürel faaliyetleri kapsamında doğal çevreden türlü
yönleriyle etkilenmiĢlerdir. Bu durum hem maddi hem de manevi açıdan
örneklendirilebilir: Cesaret, erdem, çalıĢkanlık, kıskançlık, düĢmanlık gibi pek
çok kavram ve duygu çeĢitli hayvanlarla temsil edilmiĢtir. Bununla beraber
ulusların bayraklarında, banknotlarında, devlet ve hanedan armalarında
hayvansal figürler sıkça kullanılmıĢtır. Yine ülke ve yöreler kendine has
hayvanlarla da sembolize edilerek adeta bir marka haline gelmiĢtir. Örneğin:
Avustralya‘nın koala ve kanguru, Rusya ve Kanada‘nın ayı, A.B.D.‘nin bizon,
Alaska ve Sibirya‘nın Ren geyiği, Çin‘in panda ve ġili‘nin lama ve alpaka gibi
daha pek çok ülkelerle özdeĢleĢmiĢ hayvan sayılabilir. Yerel ölçekte de bu
duruma örnekler verilebilir: Van Kedisi, Denizli Horozu, Kangal Köpeği,
Gemlik Atı, Van Gölü Ġnci Kefali gibi. Bu noktada kelaynaklar özelde
Birecik‘in genelde ise ġanlıurfa‘nın bir sembolü niteliğindedir. Her ne kadar
verilen diğer örneklerdeki kadar popüler olmasa da özellikle son yıllarda
kelaynakların korunması ve tanıtılması ile ilgili çalıĢmalarla toplumda bir
farkındalık yaratılması sürecinde kayda değer bir geliĢme söz konusu
olabilmiĢtir. Bununla beraber henüz yapılması gereken çalıĢmaların olduğu da
aĢikardır. Kelaynakları bir kent imgesi, milli bir sembol haline getirmek hem bu
canlının korunması açısından hem de doğrudan ve dolaylı sağlayacağı istihdam
ve iktisadi getiri ile ayrıca katkı sağlayacaktır.

2

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için Dodolar hakkında hazırlanan belgesel önerilmektedir:
http://www.dailymotion.com/video/xr0tg2_the-dodo_shortfilms (Son eriĢim: 26.01.2017).
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Kelaynakları, Zoocoğrafya ve Kültür Coğrafyası olmak üzere
Coğrafyanın iki farklı bakıĢ açısıyla ele aldığımız bu çalıĢma ilk etapta 2010 ve
2015 yıllarında yöreye gerçekleĢtirmiĢ olduğumuz teknik gezilerden sağlanan
bilgiler ıĢığında ortaya çıkmıĢtır. Daha sonra yapmıĢ olduğumuz kapsamlı
literatür taraması sonucu farklı disiplinlerden araĢtırmacıların çalıĢmaları
irdelenmiĢtir. Daha sonra Avusturya‘dan araĢtırmacıların kelaynakların korunup
yeniden vahĢi doğaya kazandırılması projeleri irdelenmiĢ ve araĢtırma
ekibinden konuyla ilgili detaylı bilgiler alınmıĢtır. ÇalıĢmamızda ülkemiz
zoocoğrafyasında kelaynakların yeri ve önemini vurguladıktan sonra
kelaynakları kentsel bir imge haline getirme noktasında nelerin yapılabileceği
hususunda önerilerde bulunulmuĢtur. Nitekim yapmıĢ olduğumuz literatür
taraması sonucu kelaynakların ekseriyetle fen bilimleri odağında ve özellikle
genetik, biyolojik açıdan ele alındığı saptanmıĢtır. Oysaki hayvansal değerlerin
korunup, yeniden doğaya kazandırılmasında meselenin iktisadi, toplumsal,
folklorik ve coğrafi açıdan da ele alınması baĢka bir ifadeyle multidisipliner bir
Ģekilde konuya eğilinilmesi sorunun daha sağlıklı bir Ģekilde çözüme
kavuĢturulmasında en dikkat edilmesi gereken noktadır. Aksi taktirde toplumda
bir farkındalık yapılmadan ortaya konan çalıĢmalar veya uygulamalar orta ve
uzun vadede sağlıklı bir sonuç elde edilmesine imkan tanımayacaktır.
Kelaynakların Morfolojik Özellikleri ve YaĢam Ġstekleri:
Kelaynaklar, Aynakgiller (Threskiornithidae) familyasından Geronticus
cinsinin G. eremita türünden bir canlıdır. Günümüzde Geronticus cinsinden
sadece 2 kuĢ türü söz konusu olup bunlar yaĢam alanlarına bağlı olarak kuzey
ve güney kelaynağı olmak üzere kategorize edilmiĢlerdir. Söz konusu türler
Afrika‘nın güneyinde yaĢayan Güney Kelaynağı (Geronticus calvus), diğeri de
çalıĢma konumuzu oluĢturan Kuzey Kelaynağı veya Kelaynak (Geronticus
eremita)‘tır. Kelime anlamı olarak aynak: ekseri su kenarlarında yaĢayan, siyah
renkli ve küçük bir çeĢit leylek anlamına gelmektedir (TDK Güncel Sözlük,
2015). Aynak yerine terminolojide ―Ġbis‖ terimi de yaygın olarak kullanılmakta
olup her ikisi de uzun bacaklı ve kavisli, sivri gagalı kuĢların tümünü ifade
etmektedir. Kelaynak ismi ise canlının yapısal özelliğinden, baĢ kısmında
tüylerinin bulunmayıĢından, kaynaklanmıĢ olup yöresel olarak ―Keçelaynak‖
olarak da ifade edilmektedir. Latince ismi Geronticus eremita ise eski Yunanca
çöldeki yaĢlı adam/keĢiĢ Ģeklinde çevrilebilir. Geronticus yaşlı adam anlamına
gelmekte, eremita ise Latince hermit kelimesinden türemiĢ olup çöl anlamına
gelmektedir3. Yapısal özelliği ve yaĢam alanına vurgu yapılarak verilen Latince
isminin yanı sıra diğer dünya dillerinde de en dikkat çekici özelliği olan çıplak
kafasına hitaben isimlendirilmiĢtir (İng. Northern Bald Ibis, Hermit Ibis; Fr.
Ibis chauve). Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir diğer isim ise
3

Kelaynak
taksonomisi
ile
ilgili
daha
detaylı
bilgi
için
http://www.liquisearch.com/northern_bald_ibis/taxonomy (Son eriĢim: 26.01.2017).
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Almanca ―Waldrapp‖ istisna olarak farklı bir anlam taĢımakta olup ―Orman
kargası‖ Ģeklinde çevrilmektedir. AnlaĢılmaktadır ki söz konusu canlıyla ilgili
en eski araĢtırmalara imza atan Alman araĢtırmacılar canlının geçmiĢte
Almanya‘da (Avusturya ve Ġsviçre dahil) yaĢadığı yerlerden hareketle bu ismi
vermiĢlerdir.
Yapısal özellikleri açısından bakıldığında yetiĢkin bir kelaynak ortalama
1 – 1.5 kg. ağırlıkta, 70 – 80 cm. boyunda ve kanat açıklığı 120 – 135 cm.
arasında değiĢen bir canlıdır (Mundan ve Çetin, 2012: 64). En dikkat çekici
özelliği olan uzun ve kavisli gagası ortalama 12.5 cm. olup diĢi ve erkek
bireyler arasında gaga uzunluğu değiĢebilmektedir. Söz konusu gagasıyla
kelaynaklar parçası olduğu ekosistemde önemli bir yer tutarlar. Toprağı
eĢelemeleri, danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) gibi pek çok haĢereyi
gagasıyla topraktan çıkartıp tüketmesi hem ziraat hem de toprak yapısı için
oldukça yararlıdır. Bu anlamda özellikle son yıllarda gittikçe popüler olan
organik tarım açısından da doğal bir predatör özelliğindedir. Bu noktada
kelaynakların tabiatta ve koruma altında beslenme özelliklerinden de bahsetmek
yerinde olacaktır. Kelaynaklar böcekçil (Ġnsektivor) canlılar olup danaburnu,
çekirge, kene, solucan, kınkanatlılar, akrep, karınca, kertenkele gibi
eklembacaklılar ve sürüngenler diyetinde temel ögeler olarak bulunmaktadır.
Öte yandan koruma altında günde iki kere yağsız koyun kıyması (kelaynak
baĢına 100 g.), tuzsuz peynir (Lor peyniri), haĢlanmıĢ yumurta, civciv yemi ve
mevsimlik sebzelerden (havuç gibi) oluĢan bir perhiz uygulanmaktadır. Bu
noktada her ne kadar tuzsuz ve yağsız peynir uygun bulunacak olsa da özellikle
kıyma kelaynakların tabiatı gereği uygun bulunmamaktadır. Öncelikle
kelaynakların leĢçil bir özellik gösterdiğine dair herhangi bir ipucu söz konusu
olmayıp bu noktada doğrudan et takviyesi uygun değildir. VahĢi doğaya
adaptasyon yeteneğini de artırmak gayesiyle istasyonda canlı yem
uygulamasına geçilmeli sadece zorunlu hallerde yeme et takviyesi yapılmalıdır.
Bu noktada çekirge, kurbağa ve ağustos böcekleri en ideal canlı yemler olarak
önerilebilir. Canlı yem tür için iki açıdan önemlidir: bunlardan ilki vahĢi
yaĢama adaptasyon sürecinde sağlayacağı kolaylık ve ergin bireylerin
yavrularına avlanma konusunda yapacağı rehberliğe katkı, ikincisi de canlının
bütünüyle yapay yemlere alıĢkanlık kazanmasının önüne geçilmesidir. Son
yıllarda çoğu hayvanat bahçesi ve koruma istasyonlarında sıkı kontroller
eĢliğinde (Hastalık ve parazit riskine karĢılık) canlı yem uygulanması artıĢ
göstermekte olup bu alana yönelik böcek çiftlikleri (Insect Farming) tesis
edilerek hem koruma altındaki hayvanlar hem de organik tarım açısından türlü
böcek yetiĢtirilmektedir. Bu noktada Kılıç (2002 ve 2012)‘ın da 2 farklı
dönemde sunduğu projesinde de izah ettiği gibi oldukça basit ve düĢük bir
maliyetle kelaynaklar içinde böcek üretimi söz konusu olabilir. Özellikle
çekirge, cırcır böceği ve kabuklular (Salyangoz gibi) gerek kelaynağın sağlıklı
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beslenmesi gerekse vahĢi doğadaki yaĢam özelliklerini muhafazası açısından
hayati önemdedir denilebilir.

Fotoğraf: Ana Hatlarıyla Karakteristik Kelaynak Görünümü
DıĢ görünüĢ açısından değerlendirildiğinde kelaynaklar oldukça dikkat
çekici kuĢlardır. Tüysüz baĢları ile akbabaları, uzun gagası ve leylekleri andıran
karakteristik bir canlıdır. Adını aldığı tüysüz baĢında ensesine kadar tüy
bulunmayıp kırmızı, soluk kırmızı renktedir. Uzun ve kavisli gagası da baĢıyla
hemen hemen aynı renkte olup en dikkat çekici uzvudur. Her iki gözünün etrafı
ise siyah renktedir. Ensesinde metalik siyah renkte, gövdesindekilerden daha
yumuĢak tüylerden oluĢan bir hotozu bulunmaktadır. Özellikle gösteriĢ amaçlı
bu hotozu kabarttığı düĢünülmektedir. Vücudunu kaplayan ve ilk bakıĢta koyu
siyah renkli olduğu düĢünülen tüyleri özellikle güneĢ ıĢığında çok çeĢitli renkler
alabilmektedir. Vücudunda adeta bir desen oluĢturan ve yanardöner bir özellik
aksettiren tüyleri metalik tonda yeĢil, mor, bordo, toprak rengi/bronz bir
görünüm alır.
DavranıĢ özellikleri açısından incelendiğinde tek eĢli (Monogam) canlılar
olarak bilinen kelaynaklar sürüler halinde yaĢamakta olup oldukça sosyal bir
yaĢam sürdürdükleri ifade edilebilir. Sürüler halinde avlanıp, yuvalama
döneminde de kolonyal bir yaĢam sürerler. Kolonilerin ya da sürülerin ortalama
kaç bireyden oluĢtuğu ile ilgili bir yorum yapmak bugün için yanlıĢ olacaktır.
Nitekim günümüzde tam anlamıyla göçebe sürü kalmamıĢ olup, doğal
ortamdaki bireylerin sayısı da oldukça sınırlı olduğundan rakamsal değer
vermek hatalı olacaktır. GeçmiĢte binlerle ifade edilirken günümüzde onlarcaya
inen sayı, sürü yapısı hakkında bilgi verici nitelikte değildir. Üreme açısından
bakıldığında da kelaynaklar 2 – 3 yaĢından itibaren üreme erginliğine eriĢip
diĢiler yılda bir defa 2 ila 4 civarında yumurta bırakırlar (Mundan ve Çetin,
2012: 65). Yuvalarını kolayca oyulabilmesinden ötürü karstik sarp yamaçlarda
Ģubat – mart civarında müĢterek oluĢturan kelaynaklar 28 günlük kuluçka
süresinin ardından mart ayı sonunda ilk yavrular yumurtadan çıkmaya baĢlar.
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Yavrulara 2 – 3 ay yine müĢterek olarak bakıldıktan sonra kendi baĢlarına
yaĢayabilecek seviyeye gelirler. Bu noktada belirtilmesi gereken bir diğer husus
ise koruma altında bulunan kelaynakların beslenmesinden farklı olarak
yavrulara daha farklı ve özel bir diyet uygulanmaktadır. Kelaynakların ortalama
ömürleri 25 – 30 yıl kadar olup dünya genelinde tespit edilen en yaĢlı erkek
birey 37, diĢi birey ise 30 yıl yaĢamıĢtır (Boehm, 1999: 57).

Fotoğraf: Sürü Halinde Bir Grup Kelaynak (Birecik)
Kelaynaklar göçmen kuĢlardır ve bu nedenle yıllın belli dönemlerinde
koloniler halinde göç ederler. Bu noktada kelaynakların neslinin tükenmesi
tehlikesi yanında bir baĢka sorun daha ortaya çıkmıĢtır ki o da koruma altına
alınan kelaynakların göç kabiliyetini yitirmesidir. Nitekim koruma amaçlı
kafeslerde tutulan ve uzun bir süre güvenlik kaygısıyla göçüne izin verilmeyen
kelaynaklar bu haliyle büyük ölçüde vahĢi özelliklerini yitirmektedirler.
Bununla beraber Avrupa‘da yürütülen projeden hareketle Türkiye‘de de yeniden
göçe alıĢtırma konusunda bir an önce çalıĢmalara baĢlanmalıdır. Kelaynakların
karĢı karĢıya olduğu bu göç probleminin tarihsel seyrini izaha geçmeden evvel
karakteristik göç özelliklerini kısaca izah etmek gerekirse temmuz ayı itibariyle
güney enlemlere doğru gerçekleĢen göç hareketini takiben Ģubatın ikinci
haftasından itibaren yeniden Birecik‘e dönüĢ baĢlar. Yöre için folklorik bir
değeri olan bu dönüĢ günümüzde festivallerle kutlanmakla beraber geçmiĢten
beri bereketin simgesi ve baharın habercisi olması hasebiyle özel bir yere
sahiptir. ġubat – Temmuz arasındaki dönemi Birecik‘te geçirdikten sonra yakın
zamana kadar sadece tahminlere dayalı ve kabaca Kızıl Deniz çevresindeki
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yerler olarak ifade edilen saha son yıllarda yapılan çalıĢmalarla netlik
kazanmıĢtır. Bu noktada Ağustos – Ocak arasındaki devreyi Ürdün, Etiyopya,
Cibuti ile Suudi Arabistan‘ın Kızıl Deniz kıyılarına yakın yerlerde geçirdikleri
tespit edilmiĢtir. Söz konusu çalıĢma Türkiye‘de kelaynaklar odağında bir ilk
olup 2008‘de 4 kelaynağa verici takılarak rotalarının tespitiyle gerçekleĢmiĢtir
(ġekercioğlu, 2007; Mundan ve Çetin, 2012: 66).
Kelaynaklar için yarı çöl, kurak step alanları ve kayalık araziler
çevresindeki sulak alanlar en ideal yaĢam alanlarıdır. Bu gibi yerlerde yuvalama
alanları ile su kaynağı arasında belli bir mesafenin olması önemlidir. Zira
kelaynaklar nemden hoĢlanmayan canlılar olarak kısa süreli beslenme dıĢında
günlerini kurak sahalarda geçirirler. Ülkemizde de bu açıdan Birecik
kelaynaklar için oldukça ideal Ģartlar arz etmektedir. Birecik‘te hakim litolojik
birimi kalkerlerin oluĢturduğu sahada yuvalanan kelaynaklar beslenme için
Fırat Nehrindeki adacıklardan yararlanmaktaydı. Fakat barajlarla birlikte
adacıkların sular altında kalması ve kentteki yapılaĢma kelaynakların doğal
yaĢam sahasında ciddi bozulmalara sebebiyet vermiĢtir ki bu hususa ayrıca
değinilecektir.
Tarihsel Süreçte Kelaynak Varlığı:
Kelaynaklarla ilgili ilk bilgi Conrad Gesner (1516 – 1565) tarafından
ortaya konan 1551 – 1558 yılları arasında toplam 5 ciltten oluĢan ve ilk modern
zooloji çalıĢması olarak kabul edilen ―Historiae Animalium‖ yani Hayvanların
Tarihi adlı ansiklopedik eserde yer almaktadır. Her ne kadar kelaynaklar ilk
olarak 1504‘te keĢfedilmiĢ olsalar da 1555‘te Gesner tarafından Corvus
sylvaticus adıyla kayıtlara geçmiĢtir (Hirsch, 1979: 313, Mundan ve Çetin,
2012: 61). Söz konusu dönemlerde özellikle Avrupa‘nın orta ve güney
kesimlerinde yaĢadığı ifade edilmektedir. 17. yy.‘ın sonuna gelindiğinde ise
Avrupa‘dan bütünüyle yok olmuĢtur (Kiziroğlu, 1999: 55). Kelaynakların
bütünüyle Avrupa kıtasından silinmesinde yaĢanan savaĢlar, aĢırı av baskısı,
zirai faaliyetler ve iklim değiĢimi etkili olmuĢ olsa da söz konusu bu yok oluĢ
sebepleri tam anlamıyla netlik kazanmamakla beraber hepsinin az veya çok
etkisi olduğu muhakkaktır (Hirsch, 1979: 313, Anonim, 2015). Özellikle 17.
yy.‘ın ortalarından 19. yy.‘ın ortalarına kadar olan süreçte Avrupa için ―Küçük
Buz Devri (Little Ice Age)‖ olarak adlandırılan dönemde kelaynakların ortadan
kalktığı ifade edilmektedir (Bowden, vd., 2003: 420). Ayrıca etinin lezzetli
olmasından ötürü özellikle 30 Yıl SavaĢları (1618 – 1648) sürecinde aĢırı
avlanması popülasyonda ciddi bir gerilemeye sebebiyet vermiĢtir (Fritz, 2014:
1). Kelaynakların Avrupa‘daki doğal yaĢam alanlarının da yoğun beĢeri
faaliyetlerin söz konusu olduğu Orta ve Güney kesimi olduğu göz önüne
alındığında da yaĢam alanlarındaki daralmanın canlının kıtadan bütünüyle
silinmesinde etkili olmuĢtur. Kelaynakların insanlık tarihindeki özel ve de
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önemli yeri nedeniyle canlıya karĢı özellikle Türkiye‘de saygı gösterilmiĢ ve
gözetilmiĢtir. Kelaynakların Türkiye‘deki sayılarının gerilemesi ise daha
sonraki bölümlerde izah edileceği üzere tamamiyle bilinçsizlikten ve öngörüsüz
uygulamalar neticesinde gerçekleĢmiĢtir.

Fotoğraf: Gessner‘in Eserinde Belirttiği Kelaynak Tasvir ve Tanımı4
Kelaynakların tarihini incelediğimizde bunu esas olarak iki ana baĢlığa
ayırmak uygun olacaktır. Bunlardan ilki önceki bölümde izahına çalıĢtığımız
Doğa Tarihi, ikincisi ise geçmiĢi binlerce yıl geriye uzanan insanlığın Kültür
Tarihi içerisindeki yeridir. Bu açıdan yapılan çalıĢmalar ile en eski
medeniyetlerden Mısır medeniyetinde (M.Ö. 3000‘ler) kelaynakların çok özel
ve de kutsal bir yeri olduğunu göstermektedir. Antik Mısır‘da kutsal kabul
edilen kelaynaklar ―Akh‖ adı ile anılmakta olup ―Mükemmel, erdem, Ģeref‖
anlamlarına gelmektedir. Bu haliyle sık sık hiyerogliflerde görülen kelaynak
aynı zamanda Bilgelik Tanrısı ―Thoth‖un tasvirinde (Ġbis BaĢlı Tanrı) de
kullanılmıĢtır. Kültür tarihindeki bir diğer özel ve önemli yeri ise tüm kutsal
kitaplarda bahsi geçen ―Nuh Tufanı‖nda yer almaktadır. ĠnanıĢa göre Hz. Nuh
gemisine bereket sembolü olarak önce kelaynakları almıĢ ve gemisinden de ilk
gönderdiği hayvanlardan olmuĢtur. ÇalıĢmaları devam eden ve tüm dünya
4

Kaynak: http://dolly.jorgensenweb.net/nordicnature/?p=2001 (Son eriĢim: 26.01.2017)
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tarihini yakından ilgilendiren Göbeklitepe kazılarında da kelaynaklar kendilerini
göstermiĢlerdir. Devam eden kazı çalıĢmaları ile üzerinde kelaynak kabartması
bulunan bir dikilitaĢ bulunmuĢtur (M.Ö. 10.000 – 8.000).

Fotoğraf: Mısır Hiyerogliflerindeki Kelaynak Figürü ve Kelaynak BaĢıyla
Tasvir Edilen Bilgelik Tanrısı Thoth (Sağda)

Fotoğraf: Göbeklitepe
Kazılarında Bulunan
Kelaynak Kabartmalı
DikilitaĢ
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Tarihsel süreçte kelaynakların durumunu kronolojik açıdan özetlediğimiz
tablo 1‘de yaklaĢık 500 yıllık süreç ele alınmıĢtır. Bilimsel olarak
tanımlanmasından neslinin tükenme noktasına geldiği ve kritik bir aĢamadayken
yeniden doğaya kazandırılabilir bir hale taĢınmasına değin tüm süreç
özetlenmeye çalıĢılmıĢtır.
Tablo 1: Tarihsel Süreçte Kelaynakların (Geronticus eremita) Kronolojik Seyri
Yıl

OLAY

1555 Conrad Gesner tarafından kelaynak literatüre kaydedilmiĢtir.
1758

Carl Linnaeus (Carl von Linne), Systema Naturae adlı eserinde Upupa
eremita adıyla kelaynakları taksonomik açıdan tanımlamıĢtır.

1832

Alman Herpetolog Johann Georg Wagler
kelaynakların bilimsel tanımını yapmıĢtır.

1839

William Francis Ainsworth, Birecik (ġanlıurfa)‘te yaptığı gözlemler
neticesinde kelaynakları ―Green Ibis‖ adıyla kayıtlara geçirmiĢtir.

1879

C.G. Danford Türkiye‘deki kelaynak popülasyonunu (Tahminen 5000
civarında) tespit edip literatüre ilk geçiren kiĢi olmuĢtur.

1953

Dr. Hans Kumerloeve tarafından Birecik‘te 1300 bireyden oluĢan bir
sürü tespit edilmiĢtir.

bugünkü

Ģekliyle

Ord.Prof.Dr. Curt Kosswig, Türkiye‘deki kelaynaklarla ilgili bilimsel
araĢtırma ve tanıtım faaliyetlerine baĢladı.
1954

Ünlü Türk fotoğrafçı Cafer Türkmen, Türkiye‘deki kelaynak varlığını
ilk defa fotoğrafladı.

1956 Türkiye‘de Orman Bakanlığı tarafından avlanması yasaklandı.
1957

Zirai ilaçlardan DDT‘nin yoğun kullanımı nedeniyle 700 çift civarında
kelaynak ölmüĢtür.
Birecik‘te insanlar tarafından kayalar oyularak ilk yuvalar tesis edilmeye
baĢlandı.

1973

1977

Türkiye‘de hiç yavru elde edilemedi, yuvalardaki yumurtalardan da
civciv çıkıĢı olmadı.
Birecik‘te ―Kelaynak Üretme Ġstasyonu‖ kuruldu (Toplam 2 eriĢkin ve 9
yavru ile).
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1984 Birecik‘te ilk defa Ulusal Kelaynak ve Çevre Festivali düzenlendi.
1994

Kelaynaklar küresel ölçekte kritik seviyedeki tehlikede tür olarak
kayıtlara geçti.

1998

Göçüne izin verilen kelaynakların Türkiye‘ye dönmeyiĢi veya sadece
birkaç tanesinin dönmesinden ötürü göçe izin verilmemeye baĢlandı.
Birecik‘te Uluslararası Kelaynakları Koruma Projesi Değerlendirme
toplantısı gerçekleĢti.
Kelaynak varlığını korumak adına Waldrappteam kuruldu.

2002

Suriye‘de hala göç eden küçük bir popülasyon keĢfedildi.
Avusturya‘da kelaynakların yeniden göçe teĢviki konusunda 25 bireyle
çalıĢmalara baĢlandı.

2007

Son 30 yıldır kelaynak varlığına rastlanmayan Etiyopya‘da yeniden
gözlemlendi.

2008

Ġlk defa Türkiye‘de 4 kelaynağa verici takılarak göç yolları izlenmeye
çalıĢıldı.

2010

Türkiye‘den 4 eriĢkin ve 2 yavru ile Suriye‘deki popülasyona takviye
yapılmıĢtır.
Yapılan çalıĢmalar neticesinde Birecik‘te kelaynak popülasyonu 158
bireye ulaĢtı.

2012

2013

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından
dünyada en tehlikedeki 100 canlı arasına alındı.
Dünya genelinde hayvanat bahçeleri ve koruma istasyonlarında yaklaĢık
2000 civarında kelaynak bulunduğu tahmin edilmektedir.
Türkiye‘de sürdürülen koruma ve yetiĢtirme programı sayesinde
kelaynak sayısı 189‘a çıktı.

2014 Ġlk olarak 2008‘de göçe izin verilen 5 kelaynağın ardından (2 tanesi geri
dönmüĢtür) 2014‘e gelindiğinde Suriye‘de yaĢanan olaylar nedeniyle
göçe izin verilmemiĢtir.
2015

YaĢanan savaĢ ve terör olayları nedeniyle Suriye‘deki kelaynak varlığı
tümüyle kaybolmuĢtur.

Kelaynakların Türkiye‘deki tarihsel sürecine bakıldığında ilk olarak
1839‘da William Francis Ainsworth tarafından Birecik‘te ―Green ibis‖ adıyla
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kayıtlara geçirilmiĢtir (Kasparek, 1986: 42, Kirwan ve ark., 2010: 116). Bugün
bilindiği Ģekliyle ise (Northern Bald Ibis adıyla) C.G. Danford tarafından
1879‘da literatüre kaydedilmiĢtir (Kasparek, 1986: 42, Ġnaç vd., 2005: 80,
Mundan ve Çetin, 2012: 61). Ġlerleyen yıllarda Türkiye‘deki kelaynak
popülasyonu bilimsel çalıĢmalara konu teĢkil etmemiĢ olup 1953 yılına
gelindiğinde Dr. Kumerloeve tarafından Birecik‘te 1300 bireyli bir kelaynak
popülasyonu tespit edilmiĢtir (Ġnaç vd., 2005: 80, Kirwan ve ark., 2010: 116).
Türkiye Zooloji ve Zoocoğrafyası alanında önemli çalıĢmalara imza atan
Ord.Prof.Dr. Curt Kosswig (1903 – 1982)5 tarafından kelaynaklar yeniden
incelemeye konu olmuĢtur. ġahsi araĢtırmaları yanı sıra kelaynakların
tanıtılması, korunması ve bu alanda kamuoyu oluĢturulmasında da yoğun
çabaları söz konusu olmuĢtur. Küçük ölçekte kelaynaklar bilimsel ve kültürel
faaliyetlere konu olmaya baĢlasa da esas gündeme geliĢi 1950‘lerde yaĢanan
çevresel felaket ve sonrasında geliĢen koruma faaliyetleri ile olmuĢtur. Söz
konusu dönemde özellikle 1950‘lerin ikinci yarısında sıtma mücadelesi ve
ekseriyetle Suriye üzerinden Türkiye‘ye gelmekte olan çekirge istilasına karĢı
yoğun bir Ģekilde tarım ilaçları (pestisitler) kullanılmıĢtır. Bunlar içerisinde ise
tarım hayatında en tartıĢmalı konulardan biri olan DDT (Dikloro difenil
trikloroethan) çok yoğun bir Ģekilde kullanılmıĢ ve neredeyse yararlı – zararlı
tüm canlıları trajik bir Ģekilde etkilemiĢtir. 1957‘ye gelindiğinde ise toplam 700
kelaynak ölmüĢ, geride kalanların ise yıllarca sürecek üreme problemleri ile
sayı hızlı bir Ģekilde gerilemiĢtir. 1970‘lere gelinde sayıları 100‘ün altına inmiĢ
(Hirsch çalıĢmasında 1973‘te Türkiye‘de sadece 23 çift kaldığını ifade etmiĢtir;
1979: 315), 1980‘lerde ise 20‘yi bulmamıĢtır. YaĢanan felaketin ardından
kelaynaklarla ilgili alınması gereken tedbirlerde hem ulusal hem de uluslararası
çevrelerce geç kalınmıĢtır. Türkiye ölçeğinde 1950‘lerde yaĢanan ve kısa sürede
sayıları dikkat çekici bir biçimde azalan kelaynaklar için acil eylem planına en
geç 1960‘ların ilk yarısında geçilmeli idi. Oysa ki 1970‘lerin sonlarına kadar
kayda değer pek bir giriĢim söz konusu olamamıĢtır. IUCN (Dünya Doğa ve
Doğal Kaynakları Koruma Birliği) tarafından ise 1988‘e kadar tehlikeli türler
arasında kabul edilmiĢ ancak 1994‘e gelindiğinde ―CR‖ seviyesine yani kritik
ölçüde tehlikedeki tür listesine dahil edilmiĢtir.
Kelaynakların Coğrafi YayılıĢı:
Dünya genelinde kelaynakların yayılıĢına baktığımızda kabaca Akdeniz
Havzasını iĢaret etmek yanlıĢ olmayacaktır. Günümüzde her ne kadar birkaç
merkezde vahĢi ya da yarı vahĢi (semi-wild) varlığı söz konusu olsa da
paleontolojik çalıĢmalar ve arkeolojik emareler sayesinde kelaynakların doğal
yayılıĢ alanı hakkında büyük ölçüde fikir sahibi olunabilmiĢtir. Ġspanya‘daki
paleontolojik çalıĢmalar ıĢığında kelaynakların geçmiĢinin 1.8 milyon yıl
5

Ord.Prof.Dr. Curt Kosswig için bkz. http://portreler.fisek.org.tr/o-bizlerden-biri-curt-kosswig/
(Son eriĢim: 30.09.2015).
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öncesine kadar (Pleistosen) uzandığı anlaĢılmıĢtır. Ayrıca geçmiĢ dönemlere ait
çalıĢmalar, efsaneler, Mısır hiyeroglifleri de bize kelaynakların dağılımı
hakkında fikir verebilmektedir. Bu kapsamda Türkiye, Suriye, Mısır, Ürdün,
Yemen, Etiyopya, Cibuti, Eritre, Tunus, Fas, Cezayir, Ġspanya, Fransa,
Almanya, Avusturya, Ġtalya, Hırvatistan ve Macaristan sayılabilecek geçmiĢte
varlığı netlik kazanmıĢ ülkelerdir. Bununla birlikte kabaca Akdeniz Havzası‘na
iĢaret eden bölge kapsamında Balkan ülkeleri ve Kuzey Afrika‘nın çeĢitli
sahaları da kelaynaklar için potansiyel yaĢam alanları içinde değerlendirilebilir.
Bu noktada kelaynakların coğrafi yayılıĢını özetlemek gerekirse Kuzey Afrika,
Güney Avrupa ve Ortadoğu gösterilebilir (Harita…).

Harita… : Akdeniz Havzasında Kelaynakların Doğal YayılıĢ Alanlarını
Gösterir Harita
Kelaynaklar göçebe kuĢlardır bu nedenle yılın belirli bir dönemini farklı
ülkelerde geçirdiklerinden tek bir ülkenin faunasına dahil etmek uygun
olmayacaktır. Bununla birlikte günümüzde vahĢi ortamda göç edebilen
kelaynak neredeyse kalmadığından koruma altında bulunduğu ülkelerin
faunasına dahil edilmektedir. Bu açıdan günümüzde sadece Fas, Türkiye ve
Suriye‘de belli bir kelaynak popülasyonundan bahsedilebilir. Fas‘ın Atlantik
kıyısındaki Souss-Massa Milli Parkı‘ndaki kelaynaklar göçebe olmayıp yapılan
çalıĢmalar bunların hem genetik hem de morfolojik açıdan Türkiye ve
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Suriye‘dekilerden farklı olduğunu göstermiĢtir (Serra ve ark., 2009: 1). Bu
nedenle Fas kelaynakları ile Türkiye ve Suriye‘deki kelaynakları ayrı ayrı ele
almak hatta doğu ve batı kelaynakları Ģeklinde kategorize etmek uygun
olacaktır.
Suriye‘deki kelaynak varlığı ise hassas bir noktada bulunan için dramatik
bir Ģekilde sonuçlanmıĢtır. Suriye‘nin Palmira kentindeki Talila Koruma
Bölgesi‘nde 2002 gibi çok yakın bir zamanda birkaç bireylik popülasyon (7
birey) keĢfi söz konusu olmuĢtur. Söz konusu popülasyonun korunması için
uluslararası yoğun bir faaliyete giriĢilmiĢ 2010‘da da Türkiye‘den 4 eriĢkin ve 2
yavru Talila‘ya gönderilmiĢtir. Fakat 2015 yılına gelindiğinde bölgede yaĢanan
terör olayları neticesinde bakımı yapılamayan kelaynaklar kaybolmuĢtur. Aynı
yıl kelaynakların bulunması adına her bir kuĢ için 1000 $ ödül verileceği
duyuruldu.
Avrupa‘daki duruma bakıldığında ise burada hem daha umut verici hem
de zoolojik açıdan dikkat çekici bir geliĢme söz konusudur. Avusturya merkezli
çalıĢmada Almanya, Avusturya, Ġsviçre ve Çek Cumhuriyeti‘ndeki hayvanat
bahçelerinden getirtilen kelaynaklarla Avrupa‘da vahĢi ortama yeniden
kazandırılması hedeflenmiĢtir. Söz konusu kelaynaklar ise Fas kökenli olup
Türkiye‘deki kelaynaklardan farklı bir özellik sergilemektedir. Viyana
Üniversitesi‘ne bağlı Konrad Lorenz AraĢtırma Merkezi‘nde hem kelaynakların
Avrupa faunasına yeniden dahil edilmesi hem de bunların vahĢi doğada olduğu
gibi göçe teĢvik edilmesi çalıĢmaları sürmektedir. Ġlk olarak 2002‘de bir doktora
çalıĢmasından hareketle baĢlayan bu giriĢimin ardından 2004‘te Ġtalya‘ya ilk
göç gerçekleĢmiĢtir. 2013 yılına gelindiğinde ise toplam 18 göçmen kelaynak
varlığı bilim camiasına duyurulmuĢtur. Söz konusu göç hareketi Burghausen
(Almanya/Bavyera) ve Toskana‘nın güneyi (Laguna di Orbetello) arasında
gerçekleĢmektedir (Fritz, 2010: 64).
Bunlara ilave olarak günümüzde A.B.D., Ġsrail, Japonya, Güney Afrika
Cumhuriyeti gibi dünyanın pek çok hayvanat bahçesinde kelaynak
bulunmaktadır. Bunların da pek çoğu Fas kökenli olup 2010‘da 1100 civarında,
2014‘e gelindiğinde ise 2000 kadar kelaynağın hayvanat bahçeleri ve koruma
istasyonlarında bulunduğu tahmin edilmektedir (Boehm, 2010: 74, Anonim,
2015). Türkiye‘de ise Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik
Parkı‘nda 1‘i yavru olmak üzere toplam 7 bireylik bir kelaynak varlığı söz
konusudur. 2013‘te kapatılan Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi‘nde
toplam 3 kelaynak ise Ġzmir‘e gönderilmiĢ fakat kuĢlar Ġzmir‘e adapte
olamadığından ölmüĢtür.
Kelaynakların Türkiye‘deki dağılımı ve popülasyon hakkında izaha
geçmeden evvel sahanın ana hatlarını belirlemek yerinde olacaktır. Yapılan
çalıĢmalar neticesinde dünyada 6 Zoocoğrafya Bölgesi belirlenmiĢ olup
Türkiye‘de bunlardan Paleoarktik Bölgenin (Biyocoğrafya Bölgesi olarak da
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adlandırılır) Akdeniz Alt Bölgesi (Akdeniz Zonobiyomu) içerisinde yer
almaktadır. Türkiye‘nin coğrafi konumunun yanında oldukça çeĢitlilik arz eden
jeomorfolojik ve klimatolojik özellikleri sayesinde tek baĢında çok zengin bir
genetik çeĢitliliği bünyesinde barındırmaktadır. Söz konusu bu zenginlik uzun
zamandır sıkça çalıĢılan bitki türleri konusunda büyük ölçüde biliniyor olsa da
zoolojik açıdan bu durum net bir Ģekilde ortaya konabilmiĢ değildir. Sınırlı
çalıĢmalar neticesinde Türkiye‘de 19.000 omurgasız ve 1.500 omurgalı (120‘si
memeli) hayvansal değeri olduğu tespit edilmiĢ (Terzioğlu, 2015: 2) olmakla
beraber bu sayının 40.000‘i aĢması muhtemel görülmektedir. Hatta bazı
çalıĢmalarda rakamın 80.000 civarında olup bu değerle Avrupa kıtasının 1.5
katından fazla olduğu dahi ifade edilmektedir (Avcı, 2000: 188). Bu canlı türleri
içerisinde kuĢlar ise apayrı bir yer tutmaktadır. Nitekim gerek konum itibariyle
Türkiye‘nin iki önemli kuĢ göç rotası üzerinde oluĢu aynı zamanda da pek çok
kuĢ türü için önemli bir üreme sahası olması zoolojik açıdan büyük önem
taĢımaktadır. Türkiye, kuzeydoğu ve kuzeybatıdan gelen yoğun kuĢ göçünün
Büyük Rift Vadisi koridoruna ulaĢtıkları noktada bulunmakta olup özellikle
Hatay – ġanlıurfa arasındaki saha önemli bir kavĢak noktası özelliği
sergilemektedir. KuĢların mevsimlik hareketlerine bağlı olarak uzun soluklu
gözlemlerin yetersizliği ve genel anlamda hala oldukça sınırlı kabul edilecek
çalıĢmalar nedeniyle Türkiye kuĢ varlığı için 450 ila 460 civarındadır demek
yanlıĢ olmayacaktır. Bunlar içerisinde ise çalıĢma konumuzu oluĢturan
kelaynaklar en hassas pozisyonda bulunanlardan bir tanesidir.
Günümüzde kelaynakların lokal olarak bulunduğu Türkiye‘nin
Güneydoğu Anadolu Bölgesi veya Atalay (2002) tarafından yapılan ekolojik
bölge sınıflandırması kapsamında Güneydoğu Anadolu GeçiĢ Bölgesi
biyogenetik/biyorezerv açısından özel ve önemli bir yere sahiptir. Bitki türleri
açısından gerek endemik gerekse relikt türler bakımından zengin olan saha
zoolojik açıdan da dikkat çekici bir gen kaynağına ev sahipliği yapmaktadır.
Bunlara örnek olarak Çöl varanı (Varanus griseus), Fırat kaplumbağası (Rafetus
euphraticus), Harran kertenkelesi (Acanthodactylus harranensis), Kursaklı
ceylan (Gazella subgutturosa), Çöl toygarı (Ammomanes deserti) ve Çıplak
karınlı türbe/mezar yarasası (Taphozous nudiventris) sayılabilir. Kelaynaklar
(Geronticus eremita) da yöre zoocoğrafyasında önemli aynı zamanda hassas bir
konuma sahiptir. Toplam 0.6 ha.‘lık ―ġanlıurfa – Birecik Kelaynak KuĢları
Biyogenetik Rezerv Alanı‖ biyogenetik açıdan önemli bir rezerv sahasıdır
(Doğal Sit Alanı ilan edilmiĢtir). Söz konusu rezerv alanında her ne kadar
kelaynaklar öne çıkmıĢ olsa da Ġnaç ve arkadaĢlarının (2005) da belirttiği üzere
sahanın çok sayıda kuĢ türü için de önemli bir merkez olduğunu belirtmek
gerekir.
Kelaynaklar yukarıda ana hatları belirtilen sahada her ne kadar geçmiĢte
daha geniĢ bir alanı teĢkil etse de günümüzde noktasal ölçekte lokal bir sahada
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koruma altında yaĢamaktadırlar. Türkiye‘nin kelaynak varlığı bugün
ġanlıurfa‘nın Birecik ilçesinde doğal sit alanı olarak ilan edilen çok küçük bir
bölgede mevcuttur. Birecik toplam 86.447 ha.‘lık yüz ölçümüyle 70 köy ve 75
mezradan oluĢan bir yerleĢmedir. Söz konusu koruma alanı ise ilçenin 3 km.
kuzeyinde bulunmaktadır (Harita…). Daha önceki bölümde izah ettiğimiz
kelaynakların yaĢam istekleri noktasından hareketle sahanın kelaynaklar için
önemini izah etmek yerinde olacaktır.
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Harita…:
Birecik‘in
Lokasyon
Haritası

Birecik jeolojik, jeomorfolojik, klimatolojik ve vejetasyon açısından
kelaynaklar için optimum yaĢam sahasıdır denilebilir. Jeolojik açıdan sahanın
özelliği Fırat Nehri ve Birecik arasındaki kesimde karstik yapının hakim olması,
kireç taĢlarından oluĢmuĢ olan sarp yamaçların kelaynakların korunaklı yuvalar
yapması için son derece elveriĢli olması açısından oldukça önemlidir. Tabiattaki
düĢmanı kaya sansarı/kır sansarı (Martes foina) ve diğer yırtıcılardan korunmak
adına oldukça ideal Ģartlar arz etmektedir. Jeomorfolojik açıdan ortalama 500
m. yükseklikteki ġanlıurfa platosunun batıda Fırat Nehrine doğru alçaldığı
düzlükler kelaynakların koloniler halinde beslendiği sahaları teĢkil etmektedir.
Her ne kadar bugün bulunmuyor olsa da Fırat Nehri‘ndeki adacıklar da
kelaynaklar için korunaklı beslenme sahalarını teĢkil etmekteydi. Klimatolojik
açıdan bakıldığında Güneydoğu Anadolu GeçiĢ Bölgesi‘nin Bozkır Bölümü,
Türkiye‘nin en sıcak merkezlerini kapsamakta olup nispi nemin de düĢüklüğü
ile söz konusu canlı için oldukça idealdir. Ġklim hemen her alanda en önemli
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belirleyicilerden biri olup özellikle de söz konusu kelaynaklar gibi nesillerinin
tükenmesi noktasında hassas bir noktada bulunan canlılar için daha da hayati bir
rol oynamaktadır. ġanlıurfa platosu ve Diyarbakır – Cizre arası yarı kurak
koĢulların en etkili olduğu saha olup Türkiye‘de buharlaĢmanın en fazla olduğu
yerdir (Koçman, 1993: 79).Genel olarak sahada Nisan ayı itibariyle baĢlayan
kuraklık Ekim‘e kadar devam eder ve Temmuz – Ağustos aylarında ortalama
yağıĢ oranı % 1‘i dahi bulmaz (Koçman, 1993: 57). Yıllık ortalama kar yağıĢlı
gün sayısı ise 6‘yı (5.4 gün) bile bulmaz. Bu açıdan bakıldığında kuraklıktan
hoĢlanan ve nemden kaçınan kelaynaklar için yöre iklimi oldukça elveriĢlidir.
Bu sayede tabii ve beĢeri bir takım Ģartlardan ötürü göç etmesine izin
verilmeyen (Arzu edilmemekle beraber) kelaynaklar için yılın tamamına yakını
elveriĢli Ģartlar arz etmektedir. Bu noktada dikkat çekilmesi gereken bir nokta
da sahada yapılan barajlar ve bunların kelaynaklara etkisi. Birecik‘te
kelaynakların doğal yaĢam alanına birkaç kilometre mesafede Birecik (Göl alanı
56.2 km²) ve KarkamıĢ (Göl alanı 28.4 km²) barajları yapılmıĢ olup bunların iki
açıdan büyük etkisi olmuĢtur. Ġlki yakın mesafede sahanın iklimini
ılımanlaĢtırıcı etkisi ki kelaynaklar için istenmeyen bir durumdur. Ġkincisi ise
Fırat Nehri üzerindeki adacıklar kelaynaklar için korunaklı beslenme alanlarını
teĢkil ederken barajların yapımıyla birlikte bunların sular altında kalması. Zaten
Ģehrin geliĢimi kelaynakların doğal yaĢam alanlarını büyük ölçüde tahrip etmiĢ
olup aynı zamanda sınırlı alanların da dolaylı olarak kelaynaklar için elveriĢsiz
hale gelmesi ise ilerleyen dönemlerde popülasyondaki artıĢa paralel olarak
koruma alanının ihtiyacı karĢılayamaz hale gelmesine neden olacaktır.
Vejetasyon açısından bakıldığında çölümsü step görünümündeki sahada
güneye doğru bitki örtüsü önemli ölçüde seyrekleĢir. Bu gibi sahalara yakın
yerlerde beslenmeyi tercih eden kelaynaklar için bölgedeki böcekler temel besin
kaynağını teĢkil etmektedir. Bununla birlikte doğal beslenme alanlarındaki
tahrip ve kelaynakların koruma altında bulunmasından ötürü beslenmelerinde
hazırlanan özel yemler kullanılmaktadır.
Türkiye‘deki kelaynak popülasyonunun geliĢimine baktığımızda ise tablo
2‘de de görüldüğü üzere birey sayısı hakkında çok sağlıklı veriler söz konusu
değildir. Özellikle 1950‘lerden öncesine ait verileri büyük ölçüde tahmine
dayalı özelliktedir. Bununla beraber tarihsel veriler ve yaĢayan hafıza (Yöre
halkının ifadesi) 1800‘lerin sonu ve 1900‘lerin baĢlarında kelaynakların
rahatlıkla binlerle ifade edilebileceğini göstermiĢtir. Yöre de bugün hala yaygın
bir Ģekilde ―Kelaynakların sürüler halinde havalandığında havayı kararttıkları‖
ifadesi kullanılmaktadır. Tarihsel ve de tahminsel verilerin akabinde bir de
bilimsel rakamlar vardır ki bunlarda ekseriyetle 1950‘lerden sonrasını
kapsamaktadır. 1950‘lerin ikinci yarısında yaĢanan olaylar neticesinde sayının
süratle gerilemesi kelaynaklara olan dikkati artırmıĢ ve yasal tedbirler
alınmıĢtır. 1970‘lere gelindiğinde ise alınan tedbirlerin yetersizliği anlaĢılınca
1977‘de Birecik‘teki koruma istasyonu faaliyete baĢlamıĢ, ilk yıllar müspet bir
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geliĢme kaydedilemese de ilerleyen yıllarda küçük ölçekli artıĢlar gözlenmiĢtir.
2000‘de 45‘e çıkan sayı 10 yılda iki katını aĢmıĢ, 2014‘e gelindiğinde ise sayı
200‘e yaklaĢmıĢtır (Tablo 2). Türkiye‘deki artıĢ hızını Avusturya‘daki artıĢla
karĢılaĢtırdığımızda geliĢim daha net anlaĢılacaktır. Avusturya (Innsbruck)‘da
1991‘de ilk giriĢimlerin baĢladığı 2002‘de de vahĢi doğada yeniden göç eden
kelaynakların tesisi için yapılan giriĢimlerle Fas‘tan getirilen 10 – 20 arasındaki
birey çeĢitli hayvanat bahçelerinden getirilip değiĢ tokuĢ yapılan kelaynaklar
sayesinde sayı 2012‘de 127‘ye ulaĢmıĢtır. Türkiye ise 1980‘deki 10 bireylik
popülasyon ile ancak 30 yıl sonra 128‘lik bir birey varlığına ulaĢabilmiĢtir. Bu
noktada iĢaret edilmesi gereken bir nokta ise Avusturya‘daki popülasyon Fas
kökenli kelaynaklarla çeĢitli hayvanat bahçelerinden dönüĢümlü olarak
beslenerek daha sağlıklı bir gen havuzu oluĢturmasının da bir etkisi vardır.
Türkiye kelaynakları daha öncede bahsedildiği gibi Fas kökenlilerden farklı
olduğundan zengin bir gen havuzu oluĢturmak mümkün olamamıĢtır.
Tablo 2: SeçilmiĢ Yıllar Ġtibariyle Türkiye‘deki Kelaynak Sayısı6
Yıllar Kelaynak (Birey) Yıllar Kelaynak (Birey)
1879

5000

2005

70

1930

3000

2006

83

1950

1200

2007

108

1960

600

2008

95

1970

72

2009

99

1980

-

2010

112

1985

10

2011

117

1990

-

2012

128

1995

-

2013

154

2000

45

2014

189

Kaynak: Mundan ve Çetin, 2012: 63, Anonim, 2014, Kılıç, 2015: 7.
Kelaynakların doğal yaĢam ortam ve istekleri ile popülasyondaki
geliĢmenin ardından tesis edilen yapay geliĢim ortamına da kısaca değinmek
6

Kelaynak sayıları ile ilgili bilgiler çoğu kaynakta farklı verilmekte, çok eski yıllara ait verilerin
ise büyük bir kısmı tahmini değerler olarak ifade edilmektedir. Örneğin ġanlıurfa Ġl Çevre Durum
Raporuna göre 2013‘te 117 kelaynak mevcudu bulunmaktadır. Bu durumda kelaynaklarla ilgili
veri ve yazılım iĢlemlerinin çok geç baĢlaması ve yetersizliği etkili olmaktadır.
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gerekmektedir. Kelaynakların neslinin tükenmesi tehdidi nedeniyle 1977‘de 2
ergin ve 9 yavru ile ―Kelaynak Üretme Ġstasyonu‖ faaliyete geçmiĢtir. Söz
konusu tesisin kuruluĢ yeri karstik sahada önce insan eliyle oyulan yuvalar daha
sonrasında ise ahĢap barınakların konuĢlandırıldığı yerde kurulmuĢtur.
Birecik‘in 3 km. kadar kuzeyinde bu yerde iki adet voliyer (Adaptasyon kafesi)
tesis edilmiĢ olup bu sayede yarı-vahĢi yaĢam tarzını korumaları hedeflenmiĢtir.
Önceleri göçlerine izin verilse de 1989‘daki son göçün ardından sadece 3
kelaynağın dönmesi nedeniyle 1990‘da göçlerine izin verilmemiĢtir. 1998‘de
yeniden göçlerine izin verilmiĢ, 2008‘de de 4 kelaynağa verici takılarak göç
rotaları tespit edilmiĢtir. Fakat Suriye‘de yaĢanan olaylar neticesinde
kelaynakların göçlerine yeniden izin verilmemeye baĢlanmıĢtır. Bu nedenle
dünya üzerindeki göçebe nitelikte tam anlamıyla vahĢi kelaynaklar olarak
nitelendirilen Türkiye‘deki popülasyon kayıtlara yarı-vahĢi veya koruma
altındaki koloni olarak geçmiĢtir.

Fotoğraf: Birecik‘te Karstik Yamaçta Tesis EdilmiĢ Olan Kelaynak Barınakları
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Fotoğraf: Birecik‘teki Voliyerlerden Bir Görünüm
Kentsel Bir Ġmge Olarak Kelaynak
Daha öncede bahsedildiği üzere insanlık var olageldiği günden bugüne
çevresiyle sürekli etkileĢim içinde olmuĢtur. Ġnsan pek çok faaliyetinde doğayı
etkilediği gibi aynı Ģekilde doğadan da etkilenmiĢtir. Ġktisadi faaliyetler bir yana
doğanın insan üzerindeki etkisi pek çok duygu ve düĢüncenin yanında,
folklorda, sanatta, hatta inançlarda da karĢımıza çıkmaktadır. Tabiat
varlıklarının
insanlarda
yarattığı
izlenimlerin
bir
Ģekliyle
sembolleĢtirilmesi/simgeleĢtirilmesi ise türlü yönlerle yapılabilmektedir. Bu
sembolik hale getirme heykeller, resimler, dokumalar Ģeklinde olabileceği gibi
paralarda, bayraklarda, devlet ve hanedan armalarında, iĢletme logolarında da
kullanmak suretiyle gerçekleĢebilmektedir. Örneğin günümüzde 23 ülkenin
bayrağında hayvan sembolü bulunmaktadır.
Tabiat varlıklarından çeĢitli anlamlar yüklenerek birtakım duygu ve
düĢüncelerin aktarımında yararlanılanların baĢında ise hayvanlar gelmektedir.
Hayvanlar cesaret, korku, tehdit, barıĢ, savaĢ, kurnazlık, nankörlük, bilgelik,
uğursuzluk, sağlık/Ģifa, bereket, bazı inançlarda tanrı/tanrıça gibi sayısı
artırılabilecek pek çok duygu, düĢünce ve kavramın tasvirinde
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kullanılagelmiĢtir. Bu açıdan bakıldığında sembolik hale gelmiĢ ve birtakım
özel anlamların yüklendiği hayvansal sembolleri aynı zamanda kullanan ülke,
devlet veya halkların sosyo-kültürel hayatının bir parçası olarak da
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Günümüzde hayvanlar; kültüre alınan hayvanlar (Sığır, deve, hindi,
domuz gibi) ve yaban hayatındaki hayvan varlığı olmak üzere iki kategoride
toplanmıĢtır. Oysa ki günümüzde her türlü faaliyetin birbiriyle bağlantılı olduğu
düĢünüldüğünde hayvanların ele alınırken belli alanlarda değerlendirilmesi ne
yazık ki hatalıdır. Nitekim bu Ģekliyle nesli tükenme tehlikesi ile karĢı karĢıya
olan bazı türlerin çok yönlü bir Ģekilde ele alınmadan salt neslin devamı
kaygısıyla hareket edilen koruma çalıĢmaları olumlu sonuçlar vermemekte veya
çok ağır ilerlemektedir. Halbuki ekseri fen bilimleri odağında ele alınan bu gibi
konular doğrudan ve dolaylı sosyal bilimlerle olduğu kadar sosyo-kültürel
hayatla hatta doğrudan folklorla dahi alakalıdır. Bu açıdan popülasyon
açısından kritik seviyelerde olan bir canlının kurtarılması noktasında meselenin
geniĢ bir perspektifle ve çok boyutlu ele alınması bir zorunluluk arz etmektedir.
Bunun bir ayağını da ĢehirleĢme oluĢturmaktadır.
ġehirler günümüz dünyasında üstlendikleri misyonlar vesilesiyle gerek
iktisadi gerekse sosyal açıdan dünyanın önemli merkezleri halini almıĢlardır.
Özellikle temelleri yüzlerce yıl öncesine dayanan Ģehirler günümüzde yaĢayan
birer tarih merkezleri pozisyonunda olup her bir beĢeri yapı çok sayıda bilgi
içermektedir. Örneğin günümüzde ekosisteminde kelaynak bulunmayan
Mısır‘da piramitler baĢta olmak üzere pek çok yapıda kelaynak figürünün
kullanılıyor oluĢu söz konusu sahada geçmiĢte bu canlının var olduğunu
ispatlamaktadır. Günümüzde çoğu Ģehirde her ne kadar tabii çevreye ait
elemanlar büyük ölçüde silinmiĢ olsa da bir Ģekilde sembolik hale getirilerek
varlığı sergilenebilmektedir. Bu sembolik hale getirme bilimsel açıdan hem de
kültürel açıdan önem taĢımaktadır. Özellikle kritik seviyede bir popülasyona
dikkat çekmekte bu sembolikleĢtirme büyük önem taĢıdığı gibi kültürel anlamda
da yaĢayan bir hafıza yaratmada dikkat çekici bir ehemmiyettedir.
ÇalıĢma konumuzu oluĢturan kelaynaklar ise tüm bu sayılan özellik ve
önemle Birecik‘in bir sembolüdür. Her ne kadar bu sembolik hale taĢımada
gecikilmiĢ olunsa da yapılan tanıtım ve altyapı çalıĢmalarıyla ulusal ve
uluslararası arenada Birecik ile özdeĢleĢmiĢ bir canlı olarak kelaynak
farkındalığı sağlanabilmiĢtir. Yapılan koruma faaliyetleri, kelaynak istasyonu,
turistik ürünler ve son olarak Birecik‘teki kelaynak heykeli bu noktada önemli
geliĢmeler olmuĢsa da yeterli değildir. Bu noktada özellikle hayvansal
değerlerini ön plana çıkaran ülkelerdeki uygulamalar dikkatle izlenmelidir.
Avusturalya‘da koala ve kangurularla ilgili uygulamalar, Çin‘in pandalarıyla
ilgili yaptığı çalıĢmalar en popüler örnekler olarak gösterilebilir. Yapılan
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uygulamalar ve yerel değerlerde göz önüne alındığında yapılabilecekler
arasında;

Kelaynakların baĢta turistik mekanlar (Oteller, pansiyonlar,
çarĢılar, müzeler gibi) ve kamusal alanda kelaynak imgesinin daha etkin
kullanılması gerekmektedir. Van‘ın kedisini, Denizli‘nin horozunu, Ankara‘nın
keçisi etkin bir Ģekilde kullanımı örneklerinde olduğu gibi.

ġehrin belli alanlarında kelaynakları tanıtan, karĢı karĢıya
olduğu tehdide dikkat çekici Türkçe ve diğer dillerde bilgilendirme panoları
tesis edilmelidir.

Her yıl düzenlenen festival dahilinde özellikle yöre halkına
yönelik aydınlatıcı bilgiler verilen çalıĢtayların düzenlenmesi, dikkat edilmesi
gereken hususlar hakkında bilgi verilmesi popülasyonun devamı için oldukça
önemlidir.

Kelaynaklara dikkat çekecek farklı yaĢ gruplarına ve tüketici
kitlesine hitap edecek ürün çeĢitlemesine gidilerek hem ekonomik bir kazanç
hem de sosyal algı yaratılması noktasında yarar sağlanabilir (Oyuncak, tiĢört,
anahtarlık, magnet, dokuma).

Ġstasyondaki kelaynaklardan dökülen tüyler hatıra eĢya olarak
ürün çeĢitlemesine dahil edilip elde edilen gelir tesis için kullanılabilir (Kolye,
tüy kalem gibi).

Farklı teknik ve sanatsal açılardan Ģehirdeki kelaynak imgesi
çeĢitlendirilebilir. Örneğin seramik rölyefler, post-modern yaklaĢımda kelaynak
heykelleri, geleneksel Türk çinisiyle simgelemek gibi.
Elbette ilerleyen zamanla birlikte ve geliĢen Birecik Ģehriyle kelaynak
varlığı ile ilgili çalıĢmalarda da yeniden bir düzenlemeye gidilebilir. Nitekim
günümüzde istasyon yoğun bir konut istilasıyla kuĢatılmıĢ durumdadır. Belki
ilerleyen günlerde bir çevre düzenlemesi ya da ikinci bir istasyon tesisi
zorunluluk halini alabilecektir. Söz konusu düzenleme artan kelaynak sayısı
dikkate alındığında hayvan refah seviyesi içinde bir zorunluluk teĢkil
etmektedir. Ġlerleyen yıllarda kelaynak sayısı umut verici bir Ģekilde artsa ve
göçlerine izin verilmesinde bir sakınca görülmese dahi Suriye baĢta olmak
üzere Ortadoğu‘daki mevcut olaylar nedeniyle göçe izin verilmeleri en azından
yakın vadede uygun görülmemektedir. Bu açıdan Birecik‘te çok daha geniĢ bir
popülasyona hizmet verecek Ģekilde istasyonların tesisine ayrıca değinilmesi
uygun olacaktır.
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Fotoğraf: Birecik‘in Simgesi Kelaynağın Kent Meydanındaki Heykeli
SONUÇ:
Kelaynaklar (Geronticus eremita) hem bulunduğu ekosistemde hem de
kültür tarihimizde özel ve de önemli bir yer iĢgal etmiĢler ve de etmektedirler.
Yapısal özelliği ve beslenme alıĢkanlıkları ile yaĢadığı bölge ekosistemi
içerisinde hem toprağın havalanması hem de zararlı mücadelesi açısından
zincirin önemli bir halkasıdır. Kültür tarihimizde ise erdem, bilgelik, bereket
gibi olumlu anlamların yüklendiği özel bir yer tutmaktadır.
Dünya genelinde ve Türkiye‘deki durumu ise bilinçsiz uygulamalar ve
yanlıĢ müdahaleler neticesinde tükenme noktasına gelmiĢtir. Avrupa vahĢi
doğasında nesilleri tamamen tükenmiĢ, Afrika‘da sadece Fas‘ta yaban özelliğini
yitirmiĢ iki koloni ve Ortadoğu‘da Suriye ile Türkiye‘de küçük iki popülasyon
kalabilmiĢtir. Suriye‘de son dönemlerde yaĢanan terör olayları ile mevcut
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popülasyon tamamen yitirilmiĢ, Ortadoğu‘da sadece Türkiye‘de ġanlıurfa‘nın
Birecik ilçesinde koruma altındakiler kalabilmiĢtir. Bir dönem sayılarının 15 ila
30 civarında olduğu yörede günümüzde yapılan çalıĢmalar neticesinde sayı
200‘e yaklaĢmıĢtır. Bununla birlikte yapılması gereken kısa, orta ve uzun
vadede çalıĢmalar gerekmektedir. Bunların ilki ve belki de en önemlisi geleceğe
yönelik olarak kelaynak nüfusundaki artıĢ dikkate alınarak voliyerlerin buna
göre planlanmasıdır. Bu noktada öncelik hayvan refah seviyesinin gözetilerek
tesisin geliĢtirilmesidir. Kelaynakların sağlıklı geliĢimi ve neslin devamı için 1
bireyin dahi çok önemli olduğu göz önüne alındığında istasyonun gerek altyapı
gerekse üstyapı açısından yeniden düzenlenmesi (Kuluçkahane tesisi, veteriner,
zoolog gibi kalifiye eleman istihdamı, salgın hastalık, yangın gibi doğal ve
beĢeri afetlere karĢı tahliye araç ve kafesleri gibi) bir zorunluluk arz etmektedir.
Teknik açıdan yapılması gerekenler dıĢında kültürel/sosyal açıdan yapılması
gerekenler de söz konusudur. Örneğin ilki 1984‘te yapılan ―Ulusal Kelaynak ve
Çevre Festivali‖ daha sonra gelenekselleĢmiĢ ve yörede her yıl temmuz ayının
ikinci haftası festival düzenlenmektedir. Bunların yanı sıra akademik, sosyal ve
teknik noktalarda da çalıĢtaylar, sempozyumlar düzenlenerek Türkiye kelaynak
popülasyonuna dikkat çekilmelidir.
Sonuç olarak hayvanlar salt ekosistemin bir parçası değil aynı zamanda
iktisadi ve kültürel hayatında özel bir parçası olarak değerlendirilmelidir.
Kelaynaklar da sürdürülebilir bir koruma programı ve iktisadi gelir kaynağı
olarak (Ornito-turizm gibi) değerlendirilerek kısa, orta ve uzun vadede kapsamlı
bir Ģekilde yeniden ele alınmalıdır. Birecik‘in kentsel kimliğinde ve tarihi
dokusuyla uyumlu olacak Ģekilde kelaynakların ön plana çıkartılması
gerekmektedir. Bu sayede kelaynakların geleceği konusunda sponsor ve bağıĢ
temini konusunda bir kamuoyu bilinci oluĢturulması önemli yararlar
sağlayacaktır. Ayrıca salt Birecik değil ġanlıurfa‘da da kelaynaklarla ilgili daha
etkili tanıtımlara yer verilmesi ilin turizm potansiyeli de göz önüne alındığında
daha da etkili olacağı söylenebilir. Harran Üniversitesi bünyesindeki ulusal ve
uluslararası bilimsel kongre ve etkinliklerde kelaynakların tanıtımı ve tematik
kullanımı da çok düĢük bütçeyle etkili bir reklam sağlayacaktır.
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BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠNĠN Ġġ ORTAMINDAKĠ ETKĠLERĠ VE
ÖRGÜTSEL ĠLETĠġĠM SÜRECĠ: EĞĠTĠM KURUMLARI ÖRNEĞĠ1
H. Aydan (SĠLKÜ) BĠLGĠLĠER
ÖZET
Yirmi birinci yüzyılda teknoloji ve iletiĢim alanındaki geliĢmeler, bilgiye
ulaĢmayı ve bilgiyi kullanmayı kolaylaĢtırmıĢtır. Günümüzün hızla dönüĢen,
rekabetçi ortamında organizasyonlar, bilgi teknolojilerindeki yenilikleri
yakından takip etmek ve bu yeni bilgi teknolojilerini örgütlerinde kullanmak
durumundadırlar.
Bilgi teknolojileri, örgütün misyonunu gerçekleĢtirirken gerekli olan bilgi
kaynaklarının yönetimidir. Bilgisayar ve iletiĢim teknolojileri ile örgütün bilgi
ve iletiĢim süreçlerindeki her türlü verinin toplanması, iĢlenmesi, saklanması ve
dağıtılmasını sağlayan teknolojilere bilgi teknolojileri adı verilmektedir.
Özellikle son yıllarda bireylere ve örgütlere ulaĢan bilgi yoğunluğu nedeniyle
bilgi teknolojilerinin kullanımında da artıĢ gözlenmektedir. Bilgi teknolojileri
ile bilgi etkin bir biçimde kullanılır. Organizasyonlarda bilgi teknolojilerinin
kullanılması, örgütte yapısal değiĢikliklere, iĢ fonksiyonları ve çalıĢanların
yeniden yapılandırılmasına yol açabilmekte ve iletiĢim süreci üzerinde de bir
takım etkiler yaratabilmektedir. Bu nedenle organizasyonlarda bilgi
teknolojileri kullanımından kaynaklanan etkilerin belirlenmesi gereklidir. Bilgi
iletiĢim teknolojileri alanındaki hızlı geliĢmelerin etkileri sadece yeni iĢ
alanlarının yaratılmasıyla sınırlı kalmayıp, hizmet sektörü olan eğitim
kurumlarında da etkin kullanıma bağlı olarak gözlenmeye baĢlanmıĢtır.
Özellikle eğitim örgütlerindeki her türlü faaliyeti takip etmek, bilgiyi
denetlemek, koordinasyon ve yürütmek amaçlı bilgi iletiĢim teknolojileri
kullanılmaktadır. Bilgi iletiĢim teknolojilerinden internetin ‗interaktif‘ iletiĢim
ile bilgiyi tek taraflı aktarmaksızın hedef kitlenin taleplerine göre yönlenen bir
bilgi akıĢı söz konusu olmaktadır. Bu yeni interaktif iletiĢim biçimi ile bireyler
karĢılıklı etkileĢim sürecine girmektedir. Bilgi iletiĢim teknolojileri ile eğitim
kurumları yönetimleri, kurum içi ve dıĢı etkili iletiĢim ortamı oluĢturarak
kurumsal farklılık yaratarak ve iĢ ortamı oluĢturarak verimliliklerini de
arttırmaktadırlar. Bu çalıĢma biliĢim ile iletiĢim alanlarındaki araçların ve
teknolojilerin birlikte kullanılmasının ortaya konulması bakımından önem arz
etmektedir.

1

―Bu çalıĢma 11-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği
Eğitimi Sempozyumunda (USOS 2016) Sözlü bildiri olarak sunulmuĢtur‖.
Instructor at Ege University, Faculty of Communication, Department of Public Relations,
Research Methods Division, e.mail:aydansilku@hotmail.com/hidaye.aydan.bilgilier@ege.edu.tr
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Bu bağlamda, bu çalıĢmanın amacı, bilgi teknolojilerinin iĢ ortamındaki
etkilerini ve örgütsel iletiĢim sürecindeki önemini eğitim kurumları üzerinden
inceleyerek, literatüre bağlı teorik bir değerlendirme ortaya koymaktır. Ayrıca
çalıĢma sonunda bir takım öneriler sunularak, örgütsel verimlilik ve etkinliğin
arttırılması umulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Bilgi Teknolojileri, Ġnteraktif ĠletiĢim, Örgütsel
ĠletiĢim, Eğitim Kurumları

THE EFFECTS AND PROCESS OF INFORMATION
TECHNOLOGIES IN BUSINESS AND ORGANIZATIONAL
COMMUNICATION: EDUCATIONAL INSTITUTIONS EXAMPLE
H. Aydan (SĠLKÜ) BĠLGĠLĠER·
ABSTRACT
The developments of communication and information technology in the
21st century have facilitated of the use and made the access easier to the
information. In today's fast competitive environment organizations closely
follow up the technological innovations in the field of information technology
and are obliged to fell use them in to use in their organizations. Information
technology is used for the management of information resource, which is
needed for all kind of processes like data collection, processing, storage and
distribution and all these supports to realize the task/mission of the
organization. Especially in the last years there is an increase in reaching
information to individuals and organizations which is based due the very easy
access for information and which is used effectively by them. Also this usage
of the information technology helps the organizations to make their structural
changes itself, also in restructuring of business functions, help at leading the
employee and impact on the communication process during a team. Therefore,
arising from the of use information technologies in organizations, it is
necessary to determine and identify their domain. On the effect of rapid
development in the field of communication technologies is not only limited by
creation of new jobs or business areas, also the service sector and the
educational institutions begin to observe depending effectively on use.
Especially to follow activity information technologies in the organizations in
the educational organizations is used by this technology. Individuals fall into a
process of a mutual interaction with this new interactive communication
format. This information technology in the educations institution management,
is creating an effective communication tool for inside and outside the
institution offers differences between the institution and the business
100

TÜRKBĠLĠM TEMMUZ 2017

environment and also for the increase with the business environment. This
work is in the field of information and communication and the usage of both of
them with their tools should offer the importance of this technologies.
In this context, the aim of this study, is to showing the effects of
information technology on business environment and the importance for
educational institutions during their process of organizational communication
by reviewing the literature connected through a theoretical assessment.
Furthermore, a number of recommendations at the end of the work will be
presented, which is hoped to increase the efficiency and effectiveness on
organizational communication.
Key words: Information Technology, Interactive Communication,
Organizational Communication, Educational Institutions.
GĠRĠġ
Günümüz toplumu, bilgisayar ve iletiĢim teknolojilerinin iç içe geçtiği,
bilgi üretim ve yönetim süreci üzerinde önemli etkiler yarattığı ve geniĢleyen
bir hizmet sektörünün oluĢtuğu bir oluĢum içerisindedir.
Bugün gelinen noktada bilgi teknolojileri bireylerin hayatının tamamında,
doğal olarak da toplumun tüm alanına etki etmiĢ durumdadır. Sürekli geliĢen,
gün geçtikçe yenilenen teknolojiler etrafında değiĢim de kendini ortaya
çıkarmıĢtır. Toplumlarda meydana gelen bu geliĢimlerin sözü geçen bilgi
teknolojilerinin kullanılmasıyla ve devamında bu kullanımın yaygınlaĢmasıyla
mümkün olmuĢtur. Bilgi iletiĢim teknolojileri yalnızca birey bazında değil
toplumun bir parçası olan iĢletmeleri, örgütleri eğitim kurumlarını da etkilemiĢ
vaziyettedir. Teknolojinin bu alanlara girmiĢ olması, çoğu Ģeyin yeniden
tasarlanmasına, gözden geçirilmesine, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda hareket
edilmesine vesile olmuĢtur.
Ġlk olarak örgütlere olan etkisinde iĢ süreçlerindeki değiĢimler buna örnek
gösterilebilir. DeğiĢen rekabet koĢullarında, yeni pazar ortamının meydana
getirilmesinde, yeni kaynak arayıĢlarında sayıca çoğaltabileceğimiz iĢletme
etkinliklerinin hemen hemen tümünde bilgi teknolojilerinin izini görmekteyiz.
ĠĢ süreçlerinin yönetilmesinde öğrenme etkinliği ile bilgi kavramının ne derece
önemli olduğu düĢünüldüğünde teknolojik imkanların sunduğu fırsatların göz
önünde bulundurulması gerekmektedir.
Bilgi teknolojilerinin toplumun dinamiklerinden olan eğitim kurumlarına
olan etkisinden söz edilirken yine organizasyonlarda olduğu gibi burada da
iĢleyiĢi derinden etkilediğinden bahsedilebilir. Teknolojinin eğitim sisteminde
kendini var etmesiyle birlikte, öğrenme etkinliğinin daha kaliteli ve kalıcı
sürdürülmesi söz konusu olmuĢtur. Bu kalite ve kalıcılık, teknolojik yeniliklerin
101

TÜRKBĠLĠM TEMMUZ 2017

neticesinde meydana gelmiĢ teknolojik araçlar, materyaller vasıtasıyla ivme
kazanmıĢtır. Bilgi teknolojilerinin eğitim sürecinde verimliliği artırdığı
yönündeki görüĢe ait literatürde pek çok çalıĢma yer almaktadır.
Eğitimin temel görevi; toplumun ihtiyaçlarına, gereksinimlerine uygun
bireyler yetiĢtirmektir. Tüm bu süreçler yaĢanırken de çağın gerekliliklerine
uyma, güncel olma, sürekli farklılık yaratma ve dinamik bir anlayıĢa sahip olma
eğitim olgusu için önem arz etmektedir. Bu noktada sanayi toplumundan bilgi
toplumuna geçiĢin yaĢandığı günümüz dünyasında bilgi teknolojilerini hayatın
çoğu kısmına entegre etmek, sözü geçen bilgi toplumu olma yolunda atılacak
sağlam adımların bir baĢlangıcı olacaktır.
Bu gerekçelerden hareketle çalıĢmamızın amacı, ―bilgi‖ye ulaĢma
anlamında yaĢanılan teknolojik geliĢmelerle bilginin kuramsal yapısı içerisinde
kuramsal düzlemde nasıl bir değiĢim yarattığı ve özellikle de örgütsel iletiĢim
sürecine etkilerinin yansımalarını ortaya koymak ve eğitim kurumları örnek
olayı ile iliĢkilendirmektir.
BĠLGĠ KAVRAMI
Bilgi kavramı; bazı Avrupa dillerinde ―bilgi‖ teriminin hem bilme
etkinliğini hem de bu etkinlik sonucu elde edilen çıktıyı tanımlamak için
kullanıldığına iĢaret edilmekte ve bir etkinlik olan bilginin birçok etkinlikten
(algılama, anlama, düĢünme, yorumlama vb.) meydana geldiği
vurgulanmaktadır (Kuçuradi, 1995: 97‘den akt. Tonta, 2004: 1).
Bireysel açıdan bilgi, insanın geçmiĢte öğrendikleri ile deneyimlerinin bir
toplamıdır (Atılgan, 2009: 201). Bilgi, bilmeye, kavramaya iliĢkin ileri düzeyde
kiĢisel bir etkinliktir (Özdemirci ve Aydın, 2007: 166).
Organizasyonlar için ise bilgi; müĢteriler, ürünler, süreçler, hatalar ve
baĢarılar hakkında sahip olunan enformasyondur. Davis ve Olson bilgi
kavramını (1985: 200‘den akt. Baytekin, 2012: 17) alıcısının bugünkü ve
gelecekteki eylem ve kararları için gerçek bir değeri olan anlamlı bir biçimde
ĢekillendirilmiĢ veriler ve enformasyonlar bütünü olarak tanımlamıĢtır.
Bilgi genel olarak, tecrübelerin, değerlerin, hedefe yönelik
enformasyonun ve uzman fikirlerinin, yeni deneyimlerin ve enformasyonun bir
araya getirilip değerlendirilmesi amacıyla çerçeve oluĢturan bir bileĢim Ģeklinde
tanımlanabilmektedir (Atılgan, 2009: 202).
21. yüzyılın simgesi olan bilgi ve iletiĢim uluslararası geliĢmiĢliğin bir
göstergesi olarak kullanılmaya baĢlamıĢtır. Bilgiyi üreten, bilgiye ulaĢan ve
topluma yaymayı baĢarabilen ülkeler, yeni bilgilerin üretilmesi için gerekli
kaynağı da hazırlamıĢ olmaktadır. Bu nedenle, günümüz toplumların yeni bilgi
iletiĢim ortamlarını hazırlamaları sürdürebilir kalkınmalarının sağlanması için
bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.
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BĠLGĠ TOPLUMU
Bilgi toplumunun ne olduğuna dair çeĢitli görüĢler bulunmaktadır.
Bunlardan ilki; bir toplumun mal üretiminden çok bilgi üreten bir yapısının
olduğu görüĢtür. Diğer bir görüĢ ise, bilgi toplumunu enformasyon patlaması
Ģeklinde değerlendirmiĢtir. Bir diğer yaklaĢımda ise sözü edilen bilgi
toplumunun iletiĢim ve enformasyon teknolojileriyle özdeĢleĢtiğinden
bahsedilmiĢtir (Irzık, 2002: 6‘dan akt. Kocacık, 2003: 3).
Bilgi toplumu; yeni teknolojilerin ve sosyal yaĢamın, bilginin
egemenliğinde olduğunu ifade ederken, iletiĢim toplumu ise bilgi ve iletiĢim
teknolojilerinin gücünü, önemini betimlemektedir (Vural ve Sabuncuoğlu,
2008: 10).
Gelinen son noktada bilgi toplumu olmak, bilginin önem kazanması,
bilginin dağıtılması gibi kavramlar son derece önemlidir. Önceleri sanayi
toplumu olmak büyük bir güç olarak atfedilirken günümüzün küreselleĢen
dünyasında bilgi toplumu olmanın daha hayati olduğu ifade edilmektedir.
Enformasyon toplumunda ―bilgi‖, toplumun stratejik kaynağını
oluĢturmaktadır. Bilgiyi üreten de kullanan da insan olduğu için, insan
kaynakları; dolayısıyla eğitim bu toplumun varlığını sürdürebilmesinin olmazsa
olmaz koĢulu haline gelmiĢtir (Bozkurt, 1996).
Bilgi toplumunda yaĢanan teknolojik geliĢmeler neticesinde sanayi
toplumunda görülen ucuz iĢgücü ve niteliksiz çalıĢan kitlesinin yerine bilginin
ana merkezde olduğu, bilginin üretilmesine dönük olarak eğitimli iĢgücü ortaya
çıkmıĢtır. Pazara yakınlık, doğal kaynaklara ve hammaddeye yakın olma gibi
kaygılar yavaĢ yavaĢ ortadan kalkmıĢtır. Gelinen bu noktada bilgi kavramı
sermayenin ve servetin kaynağı olmuĢtur ( Kocacık, 2003: 6).
Bilgi toplumunun inĢasında ana rolü sürekli geliĢen teknolojik
dinamikler, bilgisayar, haberleĢme ve iletiĢim ağları olduğu ifade edilirken
bunların bütünleĢik bir hal aldığı da görülmektedir (Demirel ve Diğerleri,
1994‘ten akt. Tor ve Erden, 2004: 121). Sanayi toplumuyla bilgi toplumu
arasında gelinen bu noktada bir takım farklılıklar bulunmaktadır.
Bu farklılıklar aĢağıdaki tabloda maddeler halinde sıralanmıĢtır (Masuda,
1990: 6-7; Erkan, 1998: 102-103; Crawford, 1991: 6; Bozkurt, 1996: 43‘den
akt. Kocacık, 2003: 4).
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Tablo 1. Sanayi Toplumu ve Bilgi Toplumu Farkı
Sanayi Toplumu

Bilgi Toplumu

Buhar Makinesi

Bilgisayar

Maddi Üretim

Bilgi Üretimi

Fiziksel Emek

Zihinsel Emek

Fiziksel Sermaye

Beşeri Sermaye

Fabrikalarda Üretim

Veri Bankaları
ve
Bilgi
Ağlarına Bağlı
Üretim

İmalat Sanayinin Ön Planda Olduğu Tarım,

Bilgi Endüstrisi

Sanayi ve Hizmetler Şeklinde Üçlü
Endüstriyel Yapı.
Merkeziyetçilik

Çok Merkezlilik

BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ
Bilgi teknolojisi Ģu Ģekilde tanımlanmaktadır; bilginin toplanıp bir araya
getirilmesi ve toplanan bilginin iĢlenmesi, depolanması, ağ teknolojileri
aracılığıyla bir yerden baĢka bir yere aktarılması ve iletilmesinde mevcut
kullanıcıların hizmetine sunulan iletiĢim ve bilgisayar teknolojilerinin
bütünüdür (Tonta,1999‘dan akt. DüĢükcan ve Kaya, 2003: 33).
Teknolojik geliĢmelerin merkezinde yer alan ―bilgi‖ ve ―iletiĢim
teknolojileri (teknolojik geliĢmeler)‖ içinde yer aldığı toplumun bilgi toplumu
olduğunun bir iĢareti olarak nitelendirilmektedir (Horzum ve Yılmaz, 2005:
109) .
Bilgi teknolojisi, bir örgütün sahip olduğu misyonunu hayata
geçirebilmesi için ihtiyacı olduğu bilgiyi elde etme ve yönetme ile iliĢkili bir
kavramdır. Diğer bir bakıĢ açısına göre ise bilgi teknolojisi, bilgisayar ve
iletiĢim teknolojilerinin, özellikle iletiĢim alanında meydana gelen altyapısal
geliĢmelerin sonucuyla her türlü verinin toplanması, iĢlenmesi ve depolanması
hususunda yeni ve sürekli geliĢime açık olan bir teknolojidir (Ġraz, 2004: 408).
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Bilgi iletiĢim teknolojileri, bilginin bir araya getirilmesi, depolanması,
iĢlenmesi, eriĢilmesi ve dağıtılmasına ön ayak olan teknolojiler, uygulama ve
hizmetlerin bütünü ve sistem üzerindeki bilgilerin tümü olarak açıklanabilir
(Ġnceler, 1998: 9‘dan akt. Eğinli, 1).
Bilgi teknolojileri; bilgilerin kaydedilmesi, saklanması, birtakım
iĢlemlerden geçerek bilgiler üretilmesi, ardından bu bilgilere tekrardan
eriĢilmesi gibi iĢlemlerin verimli ve nitelikli bir biçimde yapılmasına fırsat
sunan araçların toplamı Ģeklinde ifade edilebilmektedir (Çağlar ve Kılıç, 2008:
49).
Teknolojinin hızlı geliĢmesi, bilgi kavramının çok farklı boyutlarda
değerlendirilmesini, zamandan ve mekândan bağımsız olarak paylaĢılmasını,
dağıtılmasını beraberinde getirmiĢtir (Campbell, 2000).
Bilgi teknolojilerinin eğitim sistemine kolaylıkla entegre edilebileceği
ortadadır. Hâlihazırda eğitim sisteminde bilgi teknolojileri sayısı oldukça
fazladır. Bu teknolojileri nitelikli ve disiplinli bir biçimde kullanıldığında
eğitimin de kalitesinin ve etkililiğinin yükseleceği ortadadır. Bilgisayara dayalı
bir eğitim atmosferinde, bu araçlar yerinde ve etkili bir biçimde kullanıldığı
takdirde öğrenme ve öğretme süreci daha da zenginleĢecektir (Akkoyunlu,
1995: 106).
Teknolojik geliĢmeler var olduğu ve sürekliliği sağlandığı sürece bilgi
toplumu kavramının içeriği de değiĢime ve geliĢime uğrayacaktır. Bu
değiĢimler, geliĢimler bireylerin sosyal hayatlarına direkt olarak etki etmektedir.
Bilgi iletiĢim teknolojilerinin bireylerin hayatları üzerine etki etmekte ve bu etki
alanları da yeni pazarlar, yeni yatırım alanları, yeni sosyal ve kültürel
kavramlar, yeni istihdam alanları, yeni yönetim biçimleri Ģeklinde ortaya
çıkmaktadır (Vural ve Sabuncuoğlu, 2008: 12).
Bilgisayar ve ĠletiĢim Teknolojileri
Bilgi teknolojilerinin bu denli geliĢim gösterip yayılmasında önemli bir
payı olan bilgisayarların birçok yeni bilgi teknolojisi ortaya çıkartmasında rolü
olmuĢtur. Özellikle eğitsel alanda ağırlığını hissettiren bilgisayarların, öğrenmeöğretme süreçlerine önemli katkılar sağladığı çeĢitli araĢtırmalarla ortaya
konulmuĢtur. Bilgisayarların eğitim süreci içerisinde yer alan dinamiklere
sağladığı yararlar Ģunlardır (Tor ve Erden, 2004: 122) :
 Öğrencinin kendi öğrenme hızına göre öğrenmesine olanak tanıması,
 Diğer eğitsel ortamlara nazaran daha kalıcı yaşantılar kazandırması,
 Yazılımlar aracılığı ile öğrenilen konuya özgü resim, animasyon,
hareketli gerçek görüntü filmleri vb. olanakları sunarak öğrenmeyi daha kısa ve
etkili biçimde gerçekleştirmesi,
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 Gerek öğrencinin kendisini ve gerekse öğretmenin öğrencinin öğrenme
düzeyini takip olanağı tanıması.
Bilgisayarlar hayatımızın her alanına nüfuz eden bir teknolojik buluĢ
olmakla birlikte, eğitim ve öğretim alanlarında kullanılması da kaçınılmaz bir
hal almıĢtır. Bilgisayarın karmaĢık yapısı, eğitim ve öğretim alanlarında
kullanılan diğer eğitim teknolojilerinden daha fazla niteliği bir araya
getirmesine neden olmuĢtur. Bu niteliklerden ötürü bahsettiğimiz eğitim ve
öğretim alanlarında bilgisayarların kullanılması birçok fayda sağlamıĢtır.
Bunları kısaca sayacak olursak; öğrencilerde kendine güven algısının oluĢması,
öğrenme pratiği için güven ortamının yaratılması, anında geri bildirimlerin
alınması, baĢarısız öğrencilere yardım edilmesi, yazılarda hızla ve kolayca
değiĢikliklerin yapılabilmesi, zengin bilgi kaynakların yaratılması ve onlara
kolaylıkla ulaĢılabilmesi, bilgilerin yeni tekniklerle öğrencilere sunulabilmesidir
(Rıza, 2001‘den akt. Horzum ve Yılmaz, 2005: 110).
Sözü edilen tüm bu faydalardan ötürü bilgisayarlar, eğitim– öğretim
kurumlarında gösterilen faaliyetlerde, laboratuvarlarda ve çeĢitli alanlarda aktif
olarak kullanılmaya baĢlanmıĢ ve gerekli bir teknoloji olarak karĢımıza
çıkmıĢtır. Bahsettiğimiz bu bilgisayarlar, bilgiyi depolama, saklama yeninden
kullanma gibi pratik üstünlükleri bilgilerin baĢkalarıyla paylaĢma gerekliliğini
de beraberinde getirmiĢtir (Horzum ve Yılmaz, 2005: 110) .
Bunlara ek olarak önemli bir geliĢme de iletiĢim teknolojilerinde
meydana gelmiĢtir. Bireyler arasındaki haberleĢmeyi sağlamaya yönelik araçlar,
gün geçtikçe çeĢitliliğini arttırmıĢ ve geliĢimini sürdürmüĢtür. Mikro
elektronikte ve bilgisayar teknolojilerindeki geliĢmelerle eĢ zamanlı olarak
iletiĢim teknolojisinde de yeniliklerin ve değiĢimlerin yaĢandığı görülmüĢtür.
Bundan dolayıdır ki teknik bakımdan iletiĢim ve bilgisayar teknolojilerini
bütüncül olarak ele almak yanlıĢ olmayacaktır (DüĢükcan ve Kaya, 2003: 35).
ĠletiĢim teknolojisi bilginin elektronik olarak uzak mesafedeki bir yere
iletilmesini sağlamaktadır. ĠletiĢim teknolojisi ilk olarak yalnızca sesin telefon
hatları vasıtasıyla iletilmesini olanaklı kılmıĢ, ancak ilerleyen zamanlarda
verilerin taĢınmasına da imkan vererek, sayısal veri aktarımı sağlamıĢtır (Çağlar
ve Kılıç, 2008: 53).
Organizasyonlarda (ĠĢ Ortamlarında) BĠT Kullanımı
Günümüzde yüksek bir ivmeyle geliĢim gösteren bilgi iletiĢim
teknolojilerinin birçok iĢletmelerde, mevcut durumları ile kaynak ve pazar
durumlarına göre farklılıklar göstermeleriyle beraber uygulamaların olduğu
söylenebilir (Ünüvar, 2008: 599).
Bilgi teknolojileri ile ilgili bahsettiğimiz genel açıklamaların ardından
iĢletmelere, örgütlere bir takım kolaylıklar sunduğu da ortadadır.
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ĠĢletmelere kattığı değerleri Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür; girdi
temini, üretim, çıktı yönetimi, pazarlama ve satıĢ yönetimi gibi alanlara temel
olmuĢtur. Girdi temini; hammadde ve yan malzemeler gibi üretim için gerekli
olan Ģeylerin teminini bilgi iletiĢim teknolojilerinin olanak sağladığı otomatik
olarak stoklama sistemiyle saydığımız bu gibi iĢlerde etkinlik sağlamaktadır.
Üretim; bilgisayar tabanlı imalat ve kontrol süreçleri, üretim faaliyetlerini etkili
bir biçimde sürdürme fırsatı vermektedir. Çıktı yönetimi; çevrimiçi sipariĢ
sistemi ile ürünlerin, sipariĢlerin dağıtımı ve yönetimi kolaylıkla
gerçekleĢtirilebilmektedir. Pazarlama ve satıĢ; bilgisayar teknolojileri yoluyla,
planlaması, hesapları, çeĢitli analizleri yapılabilmektedir (DüĢükcan ve Kaya,
2003: 36).
Organizasyonların da mevcut iĢ süreçlerini yürütmek için öğrenme
ihtiyaçları sonsuzdur. Bu ihtiyaçlarını karĢılamak için teknolojik yeniliklerden
faydalanma yoluna gidilmiĢ ve özellikle internetin sağladığı fırsatlar ile
elektronik
ortamlarda
öğrenme
alanı
oluĢturulmuĢtur.
Kurumlar,
organizasyonlar e-öğrenmeyi çok çeĢitli alanlarda kullanabilmektedir. Örneğin,
bankacılık, tarih, hukuk ya da halkla iliĢkiler, iletiĢim gibi bireylerin tutum ve
davranıĢlarını değiĢtirebileceği alanlarda kullanarak eğitim ihtiyacı
giderilebilmektedir (Çakır ve Yükseltürk, 2010: 508).
Örgütlerde bilgi iletiĢim teknolojilerinin kullanılmasında temel olarak iki
görüĢ vardır. Bu görüĢlerden ilki; bilgi teknolojilerinin performans ve
verimliliğe faydasını ortaya koyan araçsal görüĢ, bir diğeri ise araçsal olmayan,
daha çok sembolik ve kültürel bakımdan bilgi teknolojilerinin etkilerini
inceleyen kurumsal görüĢtür (Ġraz, 2004: 411).
Örgütler de ―etkin ve hızlı karar alma ve örgütsel iletiĢim‖ süreçlerinin
her aĢamasında bilgisayarlar kullanılmaya baĢlanmıĢ ve bilgisayarlar örgütlerin
bu anlamda vazgeçilmez bir parçası haline gelmiĢtir (Ada, 2007: 545).
Bilgi ve iletiĢim teknolojileri organizasyonların pek çok iĢleyiĢinde, iĢ
süreçlerinde kendini var etmiĢ ve birtakım hizmetler sunmuĢtur. Bunlardan en
yaygın olanları; internet, elektronik posta, intranet, dosya aktarım protokolü,
telnet, web, ekstranet, sesli mesaj, iç web, haber grupları, sohbet, kelime
iĢlemciler, telekonferans sistemi, groupwaredir (Çağlar ve Kılıç, 2008: 55).
Eğitim Teknolojileri
Teknolojik değiĢimler ve yenilikler, toplumları bilgi yoğunluğu olan bir
yaĢama yöneltmektedir. Bununla birlikte eğitim alanında da bu etkileri
görmekteyiz. Eğitim programları ve eğitime harcanan bütçeler de bilgi yoğun
bir hale gelmiĢtir (ĠĢman, 2011: 2).
Eğitim teknolojilerinde teknoloji kavramı, potansiyel olarak eğitim
dinamiğini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu durum aynı zamanda
nitelikli insan gücünün istihdamını sağlamıĢ ve eğitimdeki verimliliği
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artırmıĢtır. Bunun yanında kimi yeni teknolojik geliĢmeler uzaktan eğitimi de
geliĢtirmiĢtir (Horzum ve Yılmaz, 2005: 110) .
Eğitim Teknolojisi, öğrenme-öğretme ortamlarını etkili bir Ģekilde
tasarımlayan, öğrenme ve öğretme de görülen olası sorunları çözen, öğrenme
ürününün niteliğini ve kalıcılığını artıran bir akademik sistemler bütünüdür
(Altıparmak, Kurt ve Kadıpere, 2011: 320).
Eğitim teknolojisi; eğitimde kullanılan araç-gereç tanımından uzaklaĢmıĢ,
teknolojik geliĢmeler doğrultusunda birey-teknoloji etkileĢiminden performans
teknolojilerine kadar birçok konuyu içine alan bir disiplin haline gelmiĢtir
(ġimĢek, Özdamar, Becit, Kılıçer, Akbulut ve Yıldırım, 2008: 440).
BĠT‘in Eğitim Kurumlarındaki Önemi
Yeni teknolojilerin eğitim sürecinde de rol aldığı söylenebilir. Eğitimin
yürütülmesi, sürdürülmesi, birtakım eğitsel hedeflerin kazanılmasında bu
teknolojilerin rolü ve önemi yadsınamaz (Tor ve Erden, 2004: 121).
Gelinen noktada sınıf kavramının dört duvar arasına sıkıĢmayıp,
dünyanın herhangi bir yerinde bilgisayar bir sınıfın yerini alabilmekte ve
eğitime eriĢimi yükseltmektedir. Bilgi, internet vasıtasıyla geniĢ kitlelere eĢ
zamanlı ve az bir maliyetle ulaĢabilmektedir. (Horzum ve Yılmaz, 2005: 109).
Bilgi iletiĢim teknolojileri yoluyla eğitimin niteliği düĢürülmeden, daha
ucuz maliyetle ve sayıca çok daha fazla öğrenciye ulaĢılmaya çalıĢılmaktadır
(Akkoyunlu, 1995: 106).
Bilgi iletiĢim teknolojilerinin eğitim alanına sayısız yararları vardır.
Bunlardan bazıları Ģu Ģekilde sayılabilir (http://ozgurseremet.com/bitin-gunlukyasamdaki-onemi-13/, EriĢim tarihi: 11.04.2016):
 ÇeĢitli dinamiklerle ve öğretmen-öğrenci arasındaki iĢbirliklerini bilgi
iletiĢim teknolojileri vasıtasıyla geliĢtirmek,
 Öğrenme mecralarını, eğitimsel yazılımlar ve elektronik referanslar yoluyla
desteklemek,
 Bahsedilen bu teknolojileri öğrenmenin her kademesine entegre ederek
niteliği artırmak,
 Öğrencilere eğitim hayatları süresince geliĢen
teknolojilerinin araçlarına ulaĢma imkânını vermek,

bilgi

ve

iletiĢim

 Bilgi ve iletiĢim teknolojileri yoluyla bilgiye ulaĢma, sorun çözme, bilginin
elde edilmesi, depolanması ve yayılması hususunda gerekli becerileri
kazandırmak,
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 Öğrenen kiĢi kendisini pasif öğrenme mecralarından kurtararak bireysel
olarak aktif bir Ģekilde öğrenme yeteneğini elde etmesini sağlamak.
Eğitim kurumlarında bilgi teknolojilerinin kullanılmaya baĢlanması
birtakım değiĢikliklere sebep olmuĢtur. Yeni bilgi teknolojileriyle öğrenciler
katılımcı bir role bürünmüĢ, aktif olarak öğrenme sürecine katılmıĢlardır.
Öğrenciler, elde ettikleri bilgileri kendi zihinlerinde iĢlemekte,
değerlendirmekte ve analiz etmektedirler (Ma, Anderson ve Streith, 2005).
Günümüzde, yeni teknolojileri eğitim kurumlarının birtakım sorunlarına
çözüm getirecek niteliği yakalamıĢ durumdadır (Surry, 2000). Eğitimde
BĠT‘lerin kullanımında, eğitimciden çok öğrenme olgusu önem kazanmakta,
eğitimci kendi bilgi ve deneyimlerini öğrenciye aktararak bu sürece dâhil
olmaktadır. Özellikle kuramsal bağlamda zorlanılan konularda televizyon, CDROM gibi BĠT‘ler kullanılarak konunun görsel açıdan daha iyi anlaĢılmasına
olanak sağlanmaktadır.
E-öğrenme
Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler, açık öğrenme sistemlerinin
eğitim kurumlarında kullanılmasını gündeme getirmiĢtir. Bilgi ve iletiĢim
teknolojileri arasında internet teknolojilerinin özel bir konumu vardır ve eğitimöğretim sürecinde yoğun bir Ģekilde kullanılmaktadır (Turan ve Çolakoğlu,
2008: 109).
E-öğrenmenin ne olduğu açıklanacak olursa, internet teknolojileri
aracılığı ile eğitmen ve eğitimi alanın aynı ortamda ve aynı anda bulunmaları
aranmaksızın gerçekleĢtirilen eğitim faaliyetleridir. Eğitimi alan kiĢiler, ders
içeriklerine istedikleri zaman ulaĢabildikleri gibi, e-mail veya tartıĢma odaları
gibi etkileĢim araçları ile kendi aralarında ve eğitmenlerle iletiĢim
kurabilmektedirler (Çakır ve Yükseltürk, 2010: 508).
E-öğrenme, zaman ve mekân konusundaki tercih değiĢiklikleriyle
öğrenme kavramına yenilik getirmiĢtir. Bilgisayar ve iletiĢim teknolojileri
yoluyla, eğitim ve öğretim süreci, öğretmen ve öğrencinin fiziki olarak aynı
mekanda bulunulmadığı bir eğitim tekniği olarak karĢımıza çıkmaktadır
(Altıparmak vd., 2011: 321).
Anadolu Üniversitesinde uygulanmakta olan Mobil öğrenme sistemi
aracılığıyla, Açık öğretim Fakültesi ile birlikte, tüm öğrenciler cep telefonları
aracılığıyla bilgiye eriĢim mümkün kılınmıĢtır. Bu durum üç aĢamadan
oluĢmaktadır:
 Not Öğren: Sınav sonuçlarının öğrenebildiği kısımdır. Sınav sonuçlara
sisteme girildiğinde öğrencilerin cep telefonlarına mesaj yoluyla
iletilmektedir.
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 Sor Öğren: Öğrenciler cep telefonları üzerinden sistem içerisindeki
devamsızlık takibi, not öğrenme, gibi çeĢitli bilgi edinme bölümünden
yaralanabilmektedirler.
 Duyuru Öğren: Bu bölümde sisteme kayıtlı tüm öğrenciler yapılan
duyurulardan anında haberdar olabilmektedirler (Çuhadar ve OdabaĢı, 2004:
320).
Son dönemlerde eğitim sürecinde teknolojiden yararlanma yolunun sıkça
tercih edildiği söylenebilir. Eğitim sürecinde uygulanan yeni yaklaĢımlar,
maliyetlerin azaltılmasında, mekân olgusunun sınırlarının kalkmasına, istek ve
ihtiyaca yönelik eğitim programlarının oluĢturulmasına ön ayak olmuĢtur. Tüm
bunların devamında öğrenme süreci baĢarılı bir Ģekilde sürdürülmektedir
(Martinez Torres vd., 2006).
Eğitim kurumları internet aracılığıyla, bireysel istek ve ihtiyaçlara göre
hazırlanan eğim programlarını yeni teknolojik ortamlarda sunabilmektedirler.
Bunların neticesinde öğrenci, pasif ve etkisiz rolden aktif, kendi kendisini
motive eden, katılımcı ve etkileĢimli bir role bürünür (Turan ve Çolakoğlu,
2008: 110).
Bilgisayara dayanan eğitim ve öğretim yöntemlerini, geleneksel
yöntemlerin yerini alan bir yenilik olarak görmek yerine bütüncül bir biçimde,
tamamlayıcı bir yenilik olarak görmek rasyonel bir davranıĢ olacaktır (Croy,
1988).
Uzaktan Eğitimde BĠT kullanımı
Uzaktan eğitin programı öğrenciyle eğitsel kaynaklar arasındaki bağlantı
sağlanarak eğitimin gerçekleĢtirildiği bir sistemdir (Gülnar, 2008: 261).
Mevcut öğrenci ve öğretmenin aynı mekânda ve ortamda bulunamaması
durumunda kullanılan bir eğitim teknolojisi olarak da tanımlanabilmektedir
(Erturgut, 2008: 80).
Diğer bir ifadeyle, öğrencilerin fiziki olarak bir okul ortamına ihtiyaç
duymadan, bireysel olarak yerleĢik bulunduğu bir alanda eğitilmesidir (Tuncer
ve TaĢpınar, 2008: 130).
Geleneksel öğrenme ve öğretme metodunun kısıtlılıkları sebebiyle sınıf
içi etkinliklerin yürütülemediği hususlarda, eğitim faaliyetlerinin eğitimci ve
öğrenci arasında, iletiĢim ve etkileĢimin özel olarak hazırlanmıĢ öğretim
üniteleri ve farklı koĢullarla belirli merkezden gerçekleĢtirilen bir öğrenme
metodudur (Gezer ve Koçer, 2008: 87).
Televizyon, uydu, radyo, bilgisayar, internet ve diğer biliĢim
teknolojilerinde yaĢanan geliĢimler eğitimin yapısını ve Ģeklini etkilemiĢ,
eğitimciler yeni eğitim programları ve yeni modeller geliĢtirmek durumunda
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kalmıĢtır. Uzaktan eğitimin ilk uygulaması 1728 yılında posta ile yapılmıĢ,
günümüzde gelinen noktada ise daha kaliteli, telekonferans ve internet
etkinlikleriyle karĢımıza çıkmaktadır (ĠĢman, 2011: 2).
1960‘lı yıllarda televizyon yayıncılığı uzaktan eğitim medyası olarak
kullanılmaya baĢlamıĢtır. Ardından 1980‘li yıllarda videoların kullanılması ve
yaygınlaĢmasıyla birlikte öğrencilerin derslere katılımında sayıca artıĢ
görülmüĢtür (Ruksasuk, 1999: 2‘den akt. OdabaĢ, 2003: 4).
Uzaktan eğitim tarihsel olarak günümüze kadar üç farklı kuĢağı
barındırmıĢtır. Ġlk kuĢak; öğrenci-öğretmen iletiĢiminin yazıĢmalar vasıtasıyla
gerçekleĢtiği geleneksel kuĢaktır. Bir diğeri; sanayileĢmiĢ multimedya uzaktan
eğitimi olarak ifade edilmektedir. Bu kuĢakta ses ve video üzerine kurulmuĢ bir
eğitim yapısı söz konusudur. Üçüncü ve son kuĢakta ise eğitimde bilgisayar ve
modem aracının kullanılmasıdır. Bu kuĢakta diğer kuĢaklara nazaran etkileĢim
oldukça fazla, interaktif medyanın kullanıldığı, iletiĢim ve öğrenmenin sosyal
bir süreç olarak kabul gördüğü bir kuĢaktır (Tuncer ve TaĢpınar, 2008: 130).
Telekonferans, video konferans gibi eĢ zamanlı, çift yönlü iletiĢime
olanak sağlayan teknolojik geliĢmelerle birlikte, fiziki olarak farklı mekânlarda
yer alan öğretmen ve öğrencilerin birbirleriyle aktif bir biçimde iletiĢim
kurmaları olanaklı hale gelmiĢtir. Bilgiyi elde etme ve yayma aracı olarak
internetin meydana çıkması ve web sayfalarındaki büyümeler, gelinen noktada
uzaktan eğitime interaktif bir özellik kazandırmıĢtır. Video konferans, haber
grupları ve FTP gibi ağ araçları ile bütünleĢtiğinde web sistemi, etkileĢimli ve
çift yönlü, katılımlı eğitim görmek isteyenler için uygun çevrimiçi sınıf ortamı
oluĢturulmuĢtur (OdabaĢ, 2003: 4).
Uzaktan eğitim, sohbet kanalları ve video konferans gibi eĢzaman, eposta ve tartıĢma grupları gibi eĢ zamansız iletiĢim olanakları, öğretici-öğrenci,
öğrenci-öğrenci ve öğretici-öğretici arasında sürekli ve etkili bir iletiĢim
kurulmasını olanak sağlar (Altıparmak vd., 2011: 320).
Eğitimde yüz yüze, etkileĢimli ve çift yönlü iletiĢim son derece önem arz
ederek günümüzde vazgeçilmez bir öğe olmuĢtur. Eğiticinin kendine has
anlatım yöntemleri olduğu gibi öğrencilerin de kendilerine has algılama
durumları vardır. Sözü geçen eğitimde etkileĢimin eksik olması ya da hiç
olmaması, eğiticinin jest ve mimikleri, ses tonu, vurgulama gibi anlatım öğeleri
eksik olacaktır. Hal böyle olunca da öğrenciler bahsettiğimiz bu öğelerden
yoksun kaldığında eğitimde tam anlamıyla verimlilik sağlanamayacaktır
(OdabaĢ, 2003: 11).
Uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrencinin zaman ve mekân kavramından
bağımsız olarak çift yönlü iletiĢim ve etkileĢim sağlayabilmeleri için internet
teknolojileri yaygın olarak kullanılmaktadır. Uzaktan eğitimlerde internet
merkeze alındığında öğretmen ve öğrenci arasındaki iletiĢimin sağlanmasında e111
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posta, sohbet, tartıĢma grupları, mesaj panoları vb. olanaklardan da
yararlanılmıĢ olacaktır (Oran ve Karadeniz, 2007: 167).
Mevcut eğitimlerini interaktif teknolojiler üzerinden sürdüren eğitim
kurumları, bu alanda yapmıĢ oldukları yatırımların karĢılığında olumlu sonuçlar
kazanmıĢlardır. Bundan dolayı uzaktan eğitim programları çift yönlü etkileĢimli
video ve çift yönlü çevrimiçi etkileĢimli bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla
sürdürülmesi söz konusudur (OdabaĢ, 2003: 11).
Uzaktan eğitimde öğrenciler ve eğiticiler farklı mekânlarda olmalarına
karĢın gerektiğinde birbirlerini görmeleri, etkileĢimde bulunmaları
gerekebilmektedir. EĢzamanlı uzaktan eğitimde bu bir zorunluluk olarak
görülmektedir (Gezer ve Koçer, 2008: 87).
Uzaktan öğretim metotları dört aĢamada incelenebilir:
Mektup: Uzaktan öğretimin tamamen posta hizmetleri aracılığı ile basılı
materyal kullanarak yapılan şeklidir.
Radyo ve Televizyon: Tek yönlü iletişimli radyo ve televizyon kanalları
kullanılarak yapılan uzaktan öğretim şeklidir.
Bilgisayar / İnternet: Bilgisayar ve internet kullanılarak yapılan uzaktan
öğretim şeklidir. Bu öğretimde e-kütüphane, e-posta, sanal ortamda paylaşılan
beyaz tahtalar, sohbet odaları ve sanal kantin sıkça kullanılan kaynaklardır.
Bilişim Teknolojileri: Görüntülü telefon, sanal ortamlar, gelişmiş uydu
ve fiber optik kablolar kullanılarak öğrencinin istediği anda ve yerde öğretim
faaliyetlerine katılabildiği uzaktan öğretim yöntemidir. Öğrenci-öğretmen,
öğrenci-öğrenci arasında sürekli olarak çift yönlü iletişim söz konusudur
(Çukadar ve Çelik, 2003: 34).
Uzaktan eğitimin sesli ve görüntülü birtakım faaliyetleri vardır. Gezer ve
Koçer (2008: 91) bu faaliyetleri Ģu Ģekilde sıralamaktadır:
 Eğitimcinin seçtiği bir veya birden fazla öğrenci ile eĢzamanlı görüĢme
yapabilmesi ve bu öğrencilerin de interaktif olarak bu görüĢmeye
katılabilmesi,
 Eğitimcinin tüm sınıfa çevrimiçi olarak hitap edebilmesi,
 Bir öğrencinin bir veya birden fazla öğrenci ile canlı olarak görüĢebilmesi,
 Belirlenen izinlere göre multimedya içeriğin tekrar izlenebilmesi ve
kaydedilebilmesi Ģeklinde sıralanabilmektedir.
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Ġnternet Tabanlı ve Mobil Öğrenme Araçları
Sunucular: Öğretim sırasında yararlanılacak sunucular ve birtakım
araçlar söz konusudur. Bunlar kendi içerisinde veri tabanı sunucusu, web
sunucusu, wap sunucusu, SMS sunucusu, e-posta sunucusu gibi sunucuları
içermektedir. Bahsedilen bu sunucuların ayarlaması yapılarak, bir ekip
yardımıyla arzu edilen eğitim ortamı yakalanabilmektedir.
Mobil Telefonlar: Sık kullanım durumu gösteren mobil telefonlarda
birtakım ayarların yapılmasıyla birlikte e-posta sunucusuna eriĢmek mümkün
olmaktadır. Ancak ekran boyutlarının kimi telefonlarda küçük olması gibi bir
takım sorunları barındırmaktadır.
Cep Bilgisayarları: Teknolojik bakımdan kiĢisel bilgisayarlara yaklaĢmıĢ
ve onların yaptığı benzer iĢleri yapabilen araçlardır. Bu araçlar aracılığıyla her
türlü bilgiye her ortamda ulaĢımı kolay sağlamaktadır. Telefonlara nazaran
ekranların daha geniĢ ve büyük olması mobil öğrenme için bir avantaj olarak
algılanmıĢtır.
Tablet bilgisayarlar: Cep bilgisayarlarına göre daha ağırdır ama ekran
boyutları düĢünüldüğünde cep bilgisayarlarına göre daha elveriĢlidir. Fiyatının
fazla olması bir dezavantaj olarak görülmüĢtür.
Dizüstü Bilgisayarlar: Masaüstü bilgisayarlarla kıyasladığımızda dizüstü
bilgisayarların çok fazla özellikleri bulunmaktadır. TaĢınabilir bir özelliğinin
olması, her ortamdan internete bağlanma kolaylığının olması sebebiyle mobil
eğitim alanında kullanılabilirliği gerçeği vardır. Ancak ağırlıkları ve pil
ömürleri bir sorun olarak devam etmektedir (Oran ve Karadeniz, 2007: 169).
Uzaktan eğitim boyunca hem planlı hem de kendiliğinden gerçekleĢen
öğrenme çevrelerinin olumlu yönde etkilendiği söylenebilir. Öğretmenler, ders
içeriklerini belirler ve haftalık dersler için zaman, referanslar ve ilgili kaynaklar
sağlayıp planlı ortamları devam ettirirler. Öğrenciler, tartıĢma gruplarında yer
alma, e-posta ile birbirlerini bilgilendirme ve çevrimiçi sohbet kanalları yoluyla
iletiĢime geçme ile ortamları devam ettirirler (Altıparmak vd., 2011: 320).
Uzaktan eğitim sistemleri sayesinde öğretmen ve öğrenciler çeĢitli
fırsatlar elde etmektedirler. Altıparmak vd. (2001: 320) bu fırsatları aĢağıdaki
Ģekilde sıralamamıĢtır:
 Farklı yerlerde yaĢayan öğrenci ve eğitimciler aralarında aktif, etkileĢimli
iletiĢim kurma fırsatı yakalamıĢlardır.
 Öğrenciler uzaktan eğitim ile farklı ülkelerde bulunan eğitim kurumlarından
faydalanmaktadırlar.
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Uzaktan eğitimin geleneksel eğitime göre birtakım avantaj ve
dezavantajları vardır. Bunlar aĢağıdaki tabloda gibi özetlenebilir (Altıparmak
vd. 2001: 321).
Tablo 2. Uzaktan Eğitimin Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları

Dezavantajları

Çok daha fazla sayıda kitleyle

Ġlk yatırım gerçekleĢirken
olabilmektedir.

maliyetli

Teknolojik altyapıdan
yaĢanabilmektedir.

sorunlar

iletiĢim kurulabilir.
Fiziksel olarak uzaklık sorun
teĢkil etmemektedir.
Engelli bireylerin okul ihtiyaçları
bu yollarla sağlanabilmektedir.

Mekân ve zaman kavramı
ortadan kalkar.
Öğrencilerin ilgili konuyu anlama
oranı daha da artabilmektedir.

kısmi

Laboratuvar ve atölye gibi pratiğe ve
uygulamaya dönük konuların iĢlenme
zorluğu mevcuttur.
Ders
müfredatının
hazırlanmasında
birtakım zorluklar yaĢanabilmektedir.

Bireysel olarak çalıĢma yeteneği olmayan
öğrencilerin
motivasyonu
zor
olabilmektedir.

Öğrenci kendi bireysel hızına göre
uygun eğitimi seçebilmektedir.
Güncellenmeye ihtiyacı vardır.
Güncellenmeye ihtiyacı vardır.
Uzaktan eğitim teknolojisinin sözü geçen dezavantajları ortadan
kaldırıldığında ya da en az seviyeye indirgendiğinde avantajları daha da belirgin
bir Ģekilde ortaya çıkartıldığında, bu tarz teknolojilerin eğitim sürecine katkısı
kısmen daha fazla olacaktır.
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Bilgisayar Destekli Uzaktan Eğitimde Çoklu Ortam EriĢim Metotları
Çoklu ortamdan bahsederken bu kavramın en temel anlamda iletiĢimin
farklı yollar aracılığıyla gerçekleĢmesi Ģeklinde ifade edilebilir. Sözü geçen
iletiĢim olgusu tek yönlü olacağı gibi çift yönlü de olabilmektedir. ĠletiĢim
etkinliği birden fazla boyut kazandığı durumda etkileĢim öğesi devreye
girmektedir. EtkileĢimli ortamlar, kullanıcıya tasarımı yapılan ortamın
iĢleyiĢini, Ģeklini vb. unsurları değiĢtirecek kontrolleri beraberinde
getirmektedir. Günümüzde etkileĢimli çoklu öğrenme ortamları, çeĢitli
teknolojik yeniliklerle var olan CD-ROM, internet ağları, sunucular gibi
faktörler sayılabilir (Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005: 10).
Çetiner ve Gencel (1999:5) çoklu ortama eriĢim uygulamalarını Ģu
Ģekilde sıralamaktadır:
Bağımsız Sunucu (Stand Alone): Dersle ilgili malzeme (yazılımlar, ders
içeriği, vb.) tek bir bilgisayar üzerinde çalışmak.
CD-ROM: Dersle ilgili malzemenin bir bölümü hard disk, video, ses, ve
animasyon dosyalarını içeren diğer bölümü kompakt disk üzerinde çalışmak.
Omurga Ağı (Ana Frame): Ders malzemesini bir ana frame ağı
üzerinden öğrencilere ulaştırılmak. Ancak eğitimi metin tabanlı ve tek renkli
görüntü üzerinden yürütmek.
Yerel ĠletiĢim Ağı (Local Area Network - LAN) / GeniĢ Alan Ağı (Wide
Area Network - WAN): Bir ağ sunucusunda depolanan ders malzemesi ile çok
sayıda kullanıcının erişimine imkân sağlamak. Bu yaklaşım sayesinde, sadece
ağ sunucusundaki ders malzemesinin güncellenmesiyle tüm öğrencilerin zaman
kaybetmeksizin ders notlarının son şekline erişebilmelerini sağlamak. Ayrıca,
güncellenmiş malzemenin tüm öğrencilere gönderilmesine gerek olmaması
sonucu genel maliyeti düşürmek.
Internet / Intranet: Küçük ya da büyük dağınık yapılanmış
organizasyonlar için uygun bir çözümdür. Bu metotla LAN / WAN erişim
metodunun geniş kitlelere, daha uzun erişim süresiyle hitap edebilmek.
Literatür taraması yapıldığında, çoklu ortamda öğrenme iĢleminin daha
nitelikli ve kalıcı olduğu yönünde çeĢitli çalıĢmalarla karĢılaĢılmaktadır
(Raupers, 2000; Shepherdson, 2001; Tsoua, Wang ve Tzeng, 2004‘ten akt.
Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005: 10). Çoklu ortamda öğrenmenin baĢarılı olmasının
altında yatan sebepler Ģu Ģekilde sıralanabilir:
 Gerçek yaĢama yakınlık: Teknoloji tabanlı çoklu öğrenme
ortamları baĢarılı bir biçimde tasarlandıklarında gerçek yaĢamın simüle
edilmiĢ hali olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu tarz öğrenme
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gerçekleĢtirenler, renkleri ve hareketleri görür, sesleri duyar ve
nesneleri üç boyutlu bir biçimde algılarlar.
 Kalıcılık: GerçekleĢtirilen araĢtırmalar neticesinde görsel yolla
öğrenilen bilgilerin anımsanma oranı % 20; görülen ve duyulan
bilgilerin anımsanma oranı % 50; hem görülen, hem duyulan, hem de
yapılanın hatırlanma oranı ise % 80 olarak saptanmıĢtır. Bu doğrultuda
öğrenme etkinliğinde görme ve duyma yolu ile çoklu ortamlarda
aktarılan bilgilerin kalıcı olduğu ortadadır.
 Dikkat çekicilik: Çoklu ortam etkinliği birden fazla duyu
organına hitap etmesinden dolayı, öğrenme esnasında dikkatlerin sözü
geçen bilgi üzerine yoğunlaĢması ve bu ilginin uzun süre korunması
mümkün olabilmektedir.
Birden fazla duyuya hitap eden çoklu ortamda öğrenme iĢleminin
eğitimin kalitesi açısından faydalı olabileceği, öğrenme iĢleminin sıkıcı bir
aktivite olmaktan çıkıp daha dikkat çekici unsurlar kullanılarak eğlenceli ve
sıkmadan yürütülen bir süreç yaratılabileceği söylenebilir.
SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
KüreselleĢen dünyada, istisnasız her alanda kendisini göstermiĢ olan
zorlu rekabet koĢullarında teknoloji bir an dahi duraksamadan geliĢimini ve
değiĢimini sürdürmektedir. Bu doğrultuda bilginin önemi anlaĢılmıĢ ve içeriği
en titiz Ģekilde doldurulması gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Sanayi toplumundan
bilgi toplumuna geçiĢin yaĢandığı dünyamızda, bahsedildiği gibi çağın
gereklerine, güncelliğin önemine, teknolojinin sürekliliği ile takibine toplumun
hemen hemen tüm kesimleri ve tüm dinamikleri yer vermek durumundadır.
Günümüzde kurumlarının iĢ süreçlerinde daha etkili olabilmek ve yeni
pazarlar edinebilmeleri için, kurum yönetiminin; bilgi, bilgi teknolojileri ve
bilgi iletiĢim teknolojilerine gereken önemi vermeleri kaçınılmaz bir hal
almıĢtır. Özellikle de kurum içinde zaman ve mekândan bağımsız bir biçimde
iletiĢimin ve etkileĢimin anlık, karĢılıklı, çift yönlü ve sürekli sağlanmasının
önemi daha iyi anlaĢılmıĢ ve tüm bu süreçlerin eksiksiz ve etkili bir biçimde
geçekleĢmesi hususunda bilgi teknolojilerinin kullanılmasının gerekliliği
anlaĢılmıĢtır.
ÇalıĢmada, öğrenme-öğretme sürecinin ve bilgi paylaĢımının eĢ zamanlı
ve çift yönlü olduğu eğitim kurumlarında daha verimli olabilmek adına bilgi
iletiĢim teknolojilerinden olabildiğince fazla yararlanmanın artılarından söz
edilmiĢtir. GeliĢen ve değiĢen tüm bu teknolojik süreçler, öğrenme biçimlerinin,
öğrenme ortamlarının, öğrenme materyallerinin yeniden gözden geçirilmesini,
yeniden tasarlanmasını, yeniden oluĢturulmasını gündeme getirmiĢtir. Bilginin
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çok basit bir biçimde elde edilip devamında paylaĢılmasıyla bilgi ihtiyacı aynı
oranda artıĢ göstermektedir. YaĢanan bu süreçlerle birlikte, bilginin en etkili, en
verimli ve en kalıcı Ģekilde, eğitim kurumları tarafından eğitimcilerden
öğrencilere bilgi teknolojileri aracılığıyla aktarması kaçınılmaz bir hal almıĢtır.
Böyle bir platform oluĢturulduğunda eğitimin ve öğrencinin verimliliğinin
sürekli kılınması sağlanabilecektir. Bu sebeple çalıĢmada günümüzün eğitim
kurumlarında bilgi iletiĢim teknolojilerinin etkin kullanımı özellikle
vurgulanmaktadır.
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SOSYOPSĠKOLOJĠK AÇILARDAN GÖÇ OLGUSUNUN
ĠRDELENMESĠ
Suavi TUNCAY
Canan Sevimli GÜR
Gözde BUDAK
ÖZET
YerleĢik hayatımızın gerek etik değerleri gerekse dil ve kültür iliĢkisi ile
tarih bağı farklı bir süreci gerektirse de; göç olgusunun nedenleri ve kapsamı ile
yerleĢik hayatın gerçekleri ile örtüĢmediği müĢahede edilmektedir. Göç olgusu
farklı açılardan iĢlenmesi gereken bir olgu olmakla birlikte ―zorunlu göç
olgusu‖ bu kavrama yepyeni değerlendirmeleri de eklemlemektedir. Özellikle
günümüzde ve güneydoğu sınırlarımızda yaĢanan göç dalgası, insan
davranıĢlarının normal bir düzlemde incelenmesi yerine zora düĢen göçmenlerin
etkileĢim boyutları ile beklentileri arasındaki uçurumu da ifade eder. Bu
bağlamda göç ve kültür kavramının yepyeni bir yaklaĢım ile ele alınması ve
sadece ulusal değil uluslararası bir iĢbirliği çerçevesinde sosyolojik olmaktan
çok sosyopsikolojik bir algı ile incelenmesini de gerekli kılar.

SCRUTINIZING THE FACT OF IMMIGRATION FROM THE
SOCIOPSYCHOLOGICAL POINT OF VIEW
ABSTRACT

Despite the fact that ethical values and the relationship between
language and culture of our settled lives are both linked to history, each
necessitates somewhat different processes. It is observed that the reasons and
content of the immigration phenomenon do not match to the facts of settled
life. Whereas immigration is a phenomenon that requires a treatment from
different points of view, the fact of ―compulsory immigration‖ adds new
considerations to this phenomenon. The immigration wave that is seen
currently at the southeastern border of Turkey, which expresses a big gap
between interaction dimensions and the expectations of immigrants that have
fallen into difficulty, precludes scrutiny of human behaviors on a normal plane.
In this regard, it is necessary to adopt a different approach to immigration and
culture and to scrutinize it with a higher socio-psychological perception rather
than a sociological one and within not only a national, but also an international
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cooperation framework.
Keywords: Immigration wave, Human behavior, International
cooperation, Turkish borders, Immigration and culture, Social psychology
GÖÇ OLGUSUNUN OLUġMASINA ETKĠ EDEN FAKTÖRLER
Türklerde yaĢam ve yerleĢim iliĢkisi içinde toplumsal aidiyet duygusunun
önemi oldukça yüksektir. Gerek yaĢadığı yer ve ortam ve gerekse ait olduğu
toprakların tarihsel açılardan yüklediği anlamlar bu topluluğu birbirine sıkı
sıkıya bağlamakla kalmaz, topraklarının bir baĢkası tarafından paylaĢılmasına
veya bu yönde göç dalgası gibi yaĢam düzeylerine etki edecek bir eyleme de
kanaatimizce asla olumlu yönde bakmadıkları vakıadır.
Bu bakımdan günümüzde yaĢanan göç eylemi hem sosyolojik ve hem de
psikolojik temelli bir sorun olmakla kalmamıĢ ekonomik boyutu ile de ülkemize
büyük maliyetler yüklemiĢtir. Türkiye açısından olduğu kadar dünyamızın da
önemli bir sorunu olan göç olgusunu daha önce Avrupa Birliği üyeliği sürecinde
göç olgusunun irdelenmesi ve Almanya örneği kapsamında yaptığımız bir
çalıĢmada da ele almıĢtık. Bu çalıĢmada ―Göç olgusu insanın dünyada
neredeyse canlı olarak bulunmasından itibaren gerçekleĢtirdiği bir eylemdir‖
saptamasıyla değerlendirilmiĢ, insanın gerek zorunlu koĢullardan ve gerekse
daha iyi bir yaĢam arama saikiyle yer değiĢtirme eylemi gündeme gelmiĢtir
(Tuncay, 2010, S.1,2). Zira tam olarak kapsamasa da o dönemde toplayıcılık
bir noktada göç eylemini de ifade etmektedir yaklaĢımında bulunmuĢtuk.
Çünkü hayatını devam ettirmek zorunda kalan insanlar sürekli yer
değiĢtirerek ve uzun mesafeler kat ederek beslenmek ve hayatlarını devam
ettirmek zorunda kalmıĢlardır. Daha kapsamlı bir ifade ile bu tanımlamamıza
―yerleĢik bir düzenden diğer bir yerleĢik düzene geçilebilmek için yapılan
eylemdir‖ görüĢümüzü de bu çalıĢmamızda aktarmak isteriz. Bu bağlamda
psikolojik algı sorunlarının kültürel analizi ve göç olgusunun AB sürecine
etkileri adlı 2008 yılında yapmıĢ olduğumuz bir çalıĢmamızda da göç konusunu
farklı açılardan ele almıĢ, yapmıĢ olduğumuz göndermeler hakkında Ģu
saptamalara da değinmiĢtik. Göç konusu çokça iĢlenmesine rağmen, bu olguya
dayandırılan ya da dayandırılmak istenen ve dünyada giderek artan ve de çok
farklı geliĢen sorunlar, bütün bireyleri yani herkesi tüm insanlığı olduğu kadar;
―her ülkeyi‖ ve de iktidardakileri oldukça yakından ilgilendirmektedir.
Bize göre kategorik olarak soyo-ekonomik, sosyo-kültürel, sosyopsikolojik ve her üç alanı da içeren sorunların aslında, özellikle günümüzde
üzerinde durulması gereken belki de en önemli boyutu psikolojik algı sorunları
olduğudur. Gerek etnik ve gerekse kültürel uyumun bu kavramın anlaĢılması ve
kabullenilmesi sonucu ancak göç eylemi ile ilgili çözümlemelerin böylece ele
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aldığımız sosyopsikolojik açılardan bulunabileceğini belirtmeliyiz. Çünkü
kentlere göçle gelenler denetim olgusunun dıĢında kalmakta, özgürlük
alanlarını da sorumluluk bilinciyle algılayamamaktadır. Diğer yandan
Kentlilerin de giderek azalması veya çözümlemelere etkisiz kalması hatta
yaĢadığı kentte yalnızlaĢması, yabancılaĢması ve hatta dıĢ göçlerle birlikte
giderek yozlaĢması sonucu uyarı ve denetim rolü de giderek zayıflamıĢtır.
Böylece kentlere göç edenler gerek yasal kuralları ve gerekse ahlaki etik
kuralları çiğneyerek, adeta istediklerini yapabilecekleri gibi bir psikolojik algı
içine girme eğilimleri oluĢmuĢtur. Bunun yanında çocuk istismarları da had
safhaya eriĢmiĢ denetimden uzak bir asosyal yapı gündeme gelmiĢtir.
Bunun için göçle gelenlerin bir düzen içinde sorumluluk bilincine uygun
en azından belli bir izleme bandı içine alınarak rehabilite edilerek hukuki
olduğu kadar, sosyal uyum ve insani olmayan davranıĢlarından ve bu
algılarından arındırılması ve böylece birey kurum ve ülkeler ile dayanıĢma ve
iĢbirliğinin de sağlanabileceği düĢünülmektedir. Çünkü ―iyi bir yönetim iyi bir
denetimle mümkündür‖. (Bkz. Tuncay,2009, S.256-257). Göçle gelenlerin
normal bir vatandaĢ hakları ile örtüĢtürülmesi ve kalıcı halde düĢünülmesi son
derece heterojen bir aidiyet duygusuna sebep olur ki ileride altından
kalkılmayacak tarzda olayların vuku bulması da önlenemez. Nereden geldiği,
nerede oturduğu ve nasıl geçindiği bir merkez tarafından kayda alınması
zarureti vardır. Para karĢılığı alındıklarını ortaya koymak ise insani bir siyasal
karar mahiyeti taĢımaz. Bir ülkenin vatandaĢı öncelikle kendi ülkesinin
sorunlarını çözmekle yükümlüdür.
Göç olgusunu yönetemeyen devletler ve buna konu olan kentler hem
görüntü kirliliği, gürültü ve hem de güvenlik kirliliğine muhatap olmaktadır.
Örneğin 20. yüzyıl içinde yaĢanan hızlı iç göç hareketlerinde Kadife Kale gibi
bir tarihi mekân alt üst edilmiĢ, kontrolsüz gecekondulaĢma ile karĢı karĢıya
kalan kent psikososyal açıdan sıkıntı ve kargaĢa ile karĢı karĢıya kalmıĢtır(Bkz.
Ege TV. Kadife Kale ve Tarih). Bunun için göçle gelenlerin rehabilite edilerek
kentlere uyumu sağlanmalı bu tip kent görüntüsünü ve tarihi dokusunu
korumaya yönelik bilinç kazandırılmalıdır. Bununla birlikte ister zorunlu göç
ister isteğe bağlı veya isterse zorunlu yer değiĢtirme veya mülteci olarak
meydana gelen göç hareketlerinde insani boyutun da göz ardı edilmemesi bu
konuda uluslararası organizasyonlarla ve yönetimleriyle istiĢare edilerek
çözüme insani açılardan olduğu kadar güvenlik açısından da eğilinmesi
gerekmektedir.
Daha da ileri bir düĢünce ve eylem ―Göç ve KentleĢme Bakanlığı‖
kurularak bu bakanlık bütçesinin bir diğer ayağı uluslararası örgütlerden kaynak
ve devletlerin de katkısı aranacak bir esneklik taĢıması düĢünülebilir. Bu
konuda uzmanların fikirlerine ve çalıĢmalarına bakmak oldukça yararlı
görülmektedir.
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SavaĢlar baĢta birçok nedene, güvenlik baĢta daha iyi bir yaĢam, iĢ bulma
ya da daha farklı bir dünyada yaĢama isteği gibi çeĢitli nedenlere bağlı geliĢen
zorunlu göç eylemi karĢısında tüm dünya ülkelerinin ve siyasal politikacıların
iĢbirliği yapması gerekmektedir. Göç olgusu gibi bir insanlık ayıbı haline gelen
mülteci durumuna dönüĢen yani zoraki göç eylemini yaĢamak zorunda kalan
insanlara yönelik birlikte kararlar alınması ve bu insanlık ayıbına son verilmesi
gerekiyor. Bu nedenlerle devletleri yönetenlerin kamuoyunu biçimlendirmekte
ve yönlendirmekte olumsuz mesajlar vererek ülkeler arasındaki iĢbirliğini
tüketmemeleri gerekmektedir. Çağlar boyu sürdürülen düĢmanlıklardan ve
bugün yaĢanan krizlerden ve emperyalist tahakkümlerden ve maddi ve moral
içerikli çıkar beklentisinden beslenmemelerinin gerektiği artık görülmelidir.
Ġnsanın insana tahakkümü çağımızın demokratik ölçüleriyle asla
örtüĢtürülemez. Özellikle batılı ülkeler kar güdüsü yanında ötekileĢtirdiği insan
kitlelerine hukuk çerçevesinde olduğu kadar, çağdaĢ normlar açısından da
bakmalı üstünlük algısı sendromuna yenik düĢmeden çıkar savaĢlarına mutlaka
son vermelidirler.
ÇeĢitli nedenlerle göç olgusu karĢısında tüm dünya ülkelerinin ve siyasal
politikacıların göç olgusu hakkında bir insanlık ayıbı haline gelen mülteci
durumuna gelen yani zoraki göç yaĢamak zorunda kalan insanlara yönelik
birlikte kararlar alınması ve bu insanlık ayıbına son verilmesi gerekiyor. Bu
nedenlerle kamuoyunu biçimlendirmekte ve yönlendirmekte olumsuz mesajlar
vererek iĢbirliğini tüketmemeleri ve düĢmanlıklardan ve bugün yaĢanan
krizlerden ve emperyalist tahakkümlerden ve maddi ve moral içerikli çıkar
beklentisinden beslenmemelerinin gerektiği artık görülmelidir.
Avrupa‘nın tarihsel sürecinde gözlemlediğimiz durum bu gün içinde de
ne yazık ki söylemde olmasa da uygulanan politikalarda apaçık görülmektedir.
Batı ne yazık ki üstünlük sendromu içinde diğer ülkelerin tüm değerlerini ve yer
altı ve yer üstü maddi kaynaklarını kendi toplumlarına aktaran bir katı politikayı
benimsemiĢ; bin yıldır iĢbirliği yapıyor görüntüsü içinde Türk ulusunu da adeta
―öteki‖ olarak algılanmıĢ; Ġslam dinini de bu paralelde adeta ―Hıristiyanlık‖
karĢıtı olarak aĢağılanan bir konum ile değerlendirilmiĢtir. Bugün AB sürecinde
hedeflenen politika hem iĢbirliği ve hem de her ülkenin kendi değerlerinin
yaĢatılması bağlamında kuĢaklararası kültür aktarımıyla uyum içinde birlikte
yaĢanması gereken dünyamızı aydınlatan yolun öncelikle insana saygıdan
geçtiği politik bir olgu olarak ileri sürülmektedir. Oysa bu sürecin iĢleyen
biçimine iĢleyiĢ safahatlarına bakıldığında bu eylemin anahtarının halen
psikolojik algı olduğu anlaĢılmaktadır.
Zira ülkeler arasında sürdürülen dıĢ politikalar sadece ekonomik iliĢkilere
göre değil; karĢılıklı saygıya ve barıĢ içinde yaĢamayı öncelikle kabule
dayandırılmalı; ulusal çıkarların karĢılıklılık esasına dayalı olduğu gerçeği de
asla unutulmamalıdır. Bu nedenle eğitim kurumları ve özellikle de devleti
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yönetenler ile muhalefet dâhil tüm siyasetçiler, bürokratik yapıda yer alan tüm
yöneticiler ile özellikle medya olumsuz ve kıĢkırtıcı açıklamalardan mutlaka
kaçınmalıdır. Konumuzun daha açık anlatılması ve anlaĢılabilmesi için aĢağıda
Bu baĢlıklar altında vereceğimiz saptamalarımızın oluĢturduğu duruma yönelik
düĢünce ve önerme sistematiğimizi daha açıkça ortaya koyabiliriz. Bunları
sırasıyla Ģöylece ele alabiliriz.
Tarih, kültür ve dil: Bir milletin bulunduğu yerin tam olarak tayin
edilebilmesi ve doğru değerlendirilmesi için; bazı ölçülerin belirlenmesi
kaçınılmazdır. Ayrıca bu ölçütler diğer ülkelerin düzeyi ile mukayese
edilebilmesi içinse oldukça gereklidir. Çünkü millet olabilmenin ancak üç temel
koĢulu vardır: Dil, Tarih Ve Kültür. Bu üç kavramın ele alınmasıyla o milletin
dünyada taĢıdığı önemi de ortaya çıkar.
Tarih neyi ifade eder? Tarih bir ülkenin ve milletin orijin yerini belirler.
Devletin geliĢim safahatlarını devletin kronolojik safahatlarını, coğrafik,
demografik ve yaĢam tarzı çerçevesinde ürettiklerini ve dünya ile iliĢkilerini
ifade eder. Özellikle belirtmek gerekirse Türkler Orta Asya ve Kafkaslarda
büyük hâkimiyetler ve imparatorluklara yönelik devletler kurmuĢtur. Tarihte 16
devlet kurabilen bir baĢka ülke yoktur. Nüfus bileĢimi açısından da aslında
oldukça geniĢçe bir büyük alanda soy birliğini de temsil etmektedir.
Kültür bir birikimdir: Türkler yaĢam tarzları içinde ihtiyaç duydukları
her Ģeyi kendi duygu ve düĢüncelerine ve kullanılabilir değerine bağlı olarak
geliĢtirmiĢ ve hayatlarının içine yaĢam kültürlerini katmıĢtır. Ok yay ve kılıç
baĢta, At ve araba ile çadır sanatını yan yana düĢünüp yerleĢim alanlarını
düzenlemiĢ; kilim ve keçe dokumaları ile çadır sanatını da süslemiĢtir. Han,
hamam, cami, medreseler ile vakıflar ve eğitim kurumları büyük önem
taĢımıĢtır. Türklerin medeni bir vasfı gerek yönetim ve gerekse yaĢam
tarzlarından bu kültürleriyle anlaĢılır. Bu bağlamda Tarihî, toplumsal geliĢme
süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada,
sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çerçevesine
egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. Bir topluma veya
halk topluluğuna özgü düĢünce ve sanat eserlerinin bütünüdür.. Muhakeme,
zevk ve eleĢtirme yeteneklerinin öğrenim ve yaĢantılar yoluyla geliĢtirilmiĢ olan
biçimidir(Bkz. Akarsu, 1998).
Dil bir milleti tanımlar: Ġnsanların birlikte yaĢama mecburiyetinden
doğan ve birbirleriyle anlaĢmasını sağlayan en temel gösterge dildir. Aynı dili
konuĢmayan milletlerin gerçekte bir milli duruĢ sergilemesi beklenemez. Bunun
için aynı topraklarda yaĢayan insanların hiçbir aĢağılık duygusu taĢımadan bağlı
bulunduğu toplumun dilini en iyi ve güzel biçimde konuĢması o topluma olduğu
kadar kendine dönecek değeri de ortaya koyar. Bu kapsam içinde
önemsediğimiz hususları aĢağıdaki ana baĢlığımız içinde daha kapsamlı
saptadığımız ifadelerimizle açabilir ve değerlendirmeye gidebiliriz. Bu
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çalıĢmada öne çıkan baĢlıklar yalnızlaĢma, yozlaĢma ve yabancılaĢma
bağlamında incelenecek psikolojik algı temelli bir çerçeve içinde ele alınarak
yönetim ve politikalar da değerlendirilecektir.
Bu bağlamda Ziya Gökalp, dili kültürün temel unsuru sayar. Bir milletin
bütün duygu ve düĢünce hazinesi dil kalıbına dökülür; dil aracılığıyla yerden
yere, kuĢaktan kuĢağa aktarılır. Milletin dili ile ifade ettiği sözlü, yazılı her Ģey
kültür kavramının içine girer. Sabahtan akĢama kadar evde, sokakta, iĢ yerinde
konuĢan halk, farkında olmadan dil tarlasını eker, biçer. Aslında dili oluĢturan
toplumsal hayattır. Her millet dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu
sırada akan bir nehir gibi içinden geçtiği her topraktan bazı unsurlar alır. Her
milletin konuĢma ve yazı dili, karĢılaĢtığı medeniyetlerden alınma kelime ve
deyimlerle doludur. Dil ile tarih ve kültür arasındaki ilgiyi bilen bir kimse dili
tek baĢına almaz. Çünkü dilde her sözcüğün yazılıĢ, ses, biçim ve anlamını tayin
eden, tarih ve kültürdür. Yunus Emre'nin Ģiirlerinin dilini, yazıldığı dönem ve
çevreden ayrı ele alamazsınız. Çünkü o ağacın kökleri gelenek ile beraber,
yetiĢtiği topraklara sımsıkı bağlıdır. Bu da gösterir ki filolog sadece dilci değil,
geniĢ kültürlü, kafası dil gibi yaĢamın bütün olanaklarına açık bir insan
olmalıdır(Bkz. Kaplan, Kültür ve Dil; Hocaoğlu, Dil ve Kültür; Dilset
Yayınları, Ġstanbul).
YALNIZLAġMA YABANCILAġMA VE YOZLAġMA KAPSAMINDA
KURUMSAL YAPILARIN KARARA YÖNELĠK EYLEMLERĠNĠN GÖÇ
OLGUSU BAĞLAMINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Aslında bu konu çok disiplinli ve farklı alanların da analizi ile ortaya
konulması gereken bir gerekliliği içermektedir. Bu bağlamda son derece
kapsamlı ve önemli sonuçları da ortaya koyan Hamit Hancı‘nın, 1999 yılında
yaptığı bir çalıĢma oldukça önemli ve hala günceldir. Bu çalıĢmada çocuk
suçluluğuna yol açan sosyal bir yara, iç göçler ve çarpık kentleĢme içinde
oldukça geniĢ bir kapsamda ele alınmıĢtır(Bkz. Hancı, 1999).
Konumuzun daha kapsamlı ve anlaĢılır olmasında odak noktası olarak ele
aldığımız psikososyal davranıĢlara göç olgusunun etkileri bu nedenle de büyük
önem taĢımaktadır. Özellikle son dönemde ülkemizde ve çevremizde oluĢan
kanlı eylemler ile güney sınırımızda yer alan devletlerin bölünme sendromu
yaĢaması bu sürece ne yazık ki gerek ülkemizin ve gerekse emperyalist
dünyanın sorunu çözmede geç kalması veya farklı politik nedenlerle göz
yumması sonucunda özellikle ülkemize dört milyonun üzerinde olduğu
söylenen bir dıĢ göç yaĢanmıĢtır. Bu süreç hala devam etmektedir.
Böylesine süatle artan oranlar içinde göç hareketlerinden en çok etkilenen
gruplar ise aslında çocuklardır. Ege Üniversitesinde yaptığımız bir araĢtırmada
çocukları suça iten nedenler arasında birinci sırada göç hareketleri çıkmıĢtır. Bu
proje kapsamında çocukları hangi sebep sokağa itmektedir Ģeklindeki sorumuza
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verilen cevaplar oldukça düĢündürücüdür. Birinci sırada göç eylemi ve buna
bağlı çarpık ve sağlıksız yerleĢme, yoksulluk, kontrolsüz nüfus artıĢı, ailelerin
eğitimsizliği, parçalanmıĢ aile, sokakta zorla çalıĢtırılma, sevgisizlik ve
ilgisizlik, çocuk haklarının yeterince hayata geçirilememiĢ olması, gelir
dağılımındaki adaletsizlik, geleceklerinden emin olmamak, fakir olarak
yaĢamak istemedikleri ve denetimsizlik vb. gibi yöndedir. Kamu kurum ve
kuruluĢlarının görevlerini yapmadıkları hukuki yönden de çaresiz kaldıkları
belirtilmiĢtir(Bkz. Tuncay, 2014, S.48,49).
Bu çalıĢmadan göç ve suç iliĢkisi profiline yönelik çıkardığımız diğer bir
sonuç ise bu nüfus yoğunluğunun gerek kontrolü ve gerekse beslenme dâhil
yaĢam sorunları gereği gibi karĢılanamadığından; plansız bir biçimde ülkemizin
en ücra köĢelerine kadar dağılmaları önlenememiĢ, yoksulluk ile çaresizlik
arasına sıkıĢan bu kiĢiler de suç iĢleme eğilimine yenik düĢmüĢlerdir. Aslında
bilindiği gibi göç olgusu en genel ifadesiyle yerleĢik bir düzenden diğer bir
yerleĢik düzene geçebilmek için yapılan yer değiĢtirme hareketi yani eylemidir.
Kısacası göç aslında bir hareket ve bir eylemdir. Bunu baĢlatan sebepler vardır.
Bunlar ekonomik, sosyal siyasal hukuki dini olduğu kadar kiĢiler üzerinde
oluĢan grupsal veya kurumsal hatta devlet organizması kapsamında da
görülebilen bir baskı da olabilir.
Bu durumda veya benzeri durumlarda bireyin gerek algısında veya gerek
duygu ve düĢüncelerinde oluĢan sıkıntı veya panik onu ―Stres ve Korkuya‖ iter.
Gayri iradi eylemlere ve davranıĢlara da itebileceğinden toplumsallıktan da
uzaklaĢtırabilir bir yalnızlaĢmayı da gündeme getirebilir. Stres, ―korku, kaygı ve
kuĢku‖ yalnızlaĢma üçgeni içindeki psikolojik temelli sosyolojik döngü, insanın
iç dünyasında da davranıĢ kalıplarımızı ve toplumsal uyumumuzu ne yazık ki
bozmuĢ; öncelikle içe kapalı, yeni bilgi ve görüĢlere yönelik enerji girdisine
öncelik tanımayan kalıplaĢmıĢ tutumlar geliĢtiren birey öncelikli, gruplar ve
aileler de yalnızlığa itilmiĢtir. Bu bağlamda, algı bozukluğu ve yabancılaĢma
olarak ele aldığımız ve toplumumuzu derinden etkileyen ve görülmedik bir
hızla bozulmalara ortam hazırlayan ve tüm bireylerle birlikte aileler, kurum ve
kuruluĢlarda ve özellikle aile okul ve çevre standartlarında görülen bozulmalara
sebep olan bir sonucu da ortaya çıkarmıĢtır(Bkz. Tuncay, UĢak Haber.).
Aslında kiĢi veya kiĢilerde oluĢan ―Algı Bozukluğu‖ giderek toplumun
değerlerinden de kopması yanında birey ve grubun da aidiyet duygusundan
uzaklaĢarak yaĢadığı topluma ve hatta dünyamıza da yabancılaĢması gündeme
gelir. BiriktirilmiĢ ve kabul edilmiĢ tüm değerler manzumesinin aksine algısal
yeti bozukluğuna dayanan böyle bir sürecin devamlılığı sosyolojik olarak
toplumsal yapıyı da zaafa uğratır. Ġlke ve hedefler erozyona uğrar. Böylece tüm
bireylerin ana kültürünü davranıĢ biçim ve modellerini düĢünce sistematiğini ile
buna yönelik toplumsal yani sosyal iliĢkilerini de bozacağından kısacası bağlı
olduğu ana kültür ve insani değerlerinden de uzaklaĢır, bir notada kopar ve bu
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kültürel Sapmadaki artıĢ miktarına paralel bireysel olduğu kadar toplumsal bir
yozlaĢmayı da gündeme getirir. ĠĢte bu nedenlerle yalnızlaĢma, yabancılaĢma ve
yozlaĢma üçgeninde bir Türkiye görüntüsü oldukça düĢündürücüdür. Bu sorun
giderek büyümektedir. Demografik yapımızda etnisite sorunu yaĢanmaması
açısından kalıcı tedbirlerin alınması elzemdir. Bunun için kent yönetimleri ile
merkezi yönetimler iĢbirliği ve dayanıĢma çerçevesinde üniversitelerden ve bu
alanında çalıĢmıĢ uzmanlardan mutlaka destek ve yardım alarak kurumsal bir
çerçeveye kavuĢturulmalı kamu yönetiminin de iĢlevselliği sağlanmalıdır.
Çünkü iyi bir yönetim iyi bir denetimle mümkündür.
TOPRAĞA, DOĞAL DOKUYA BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠĞE VE
SOSYAL DOKUYA UYUM
Yapılan araĢtırmalar kente göçmüĢ insan popülâsyonlarının uyum
sürecinde geldikleri yörelere göre farklı davranıĢlar sergiledikleri gözlenmiĢtir.
Bu bağlamda, Türkiye‘ye göçen Balkan göçmenlerinin asimile olarak, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu‘dan gelen göçmenlerin ise kendi gruplarıyla bütünleĢerek
uyum gösterdikleri anlaĢılmıĢtır (Bkz. ġeker B. D. 1303-5134, 2006).
Göçmenlerin yaĢam standardını iyileĢtirmeyi amaçlayan uygulamalarda
önceliklerin hukuksal/siyasal ve ekonomik boyutlara verilmekte olduğu
görülmektedir. Genellikle toplumla sağlıklı ve uyumlu iliĢkilerin dengeli bir
kimlik ve aidiyet duygusu içerisinde sürdürülmesini öngören sosyo-psikolojik
boyuta en son aĢamada yer verildiği gözlenmektedir. Kente göçmüĢ insan
toplulukların yerleĢtikleri yerin toprağına, bitki örtüsüne, biyolojik yapısına,
çeĢitliliğine ve doğal dokusuna uyumunun ise hiç çalıĢılmadığı anlaĢılmaktadır.
Oysa uzun vadede bireylerin yerleĢtikleri toplumun bir üyesi olabilmeleri ve
sosyal sermayeye tüm potansiyelleri ile katkı sağlayabilmeleri sosyopsikolojik
boyuta ve göçtüklerin yerin biyolojik yapısına ve çeĢitliliğe verilen önemle
doğru orantılı olduğu da görülmektedir (Bkz. Türker D. Yıldız A; Sayfa 23-34,
2015).
Toprak, doğal doku ve biyolojik çeĢitlilik hemen her Ģeyi verir ve canlılar
evreninin dünyamızdaki sınırlarını çizer. Bütün canlıların yaĢamı Biosphere
denilen ve en derin denizlerin dibi ile en yüksek dağların doruğu arasındadır.
Madenler topraktan çıkarılır, sular toprak üzerinde durur, ya da akar. Hayvanlar
ve bitkiler, hammaddeler onun üzerinde üretilir. Konumuz bakımından toprağın
en önemli özelliği üretilmemesidir. Dünya üzerindeki topraklar sınırlıdır.
Ülkelerin topraklarını, baĢka ülkelere saldırarak çoğaltma olanağı da kalmamıĢ
gibidir. Öyle ise insanlık açısından, dünya topraklarından, ülkeler açısından da
kendi sınırları içindeki topraklardan akıllıca yararlanmak zorunluluğu vardır. Bu
zorunluluk hızlı artan nüfus karĢısında her geçen gün elle tutulur, gözle görülür
bir biçimde ortaya çıkmaktadır (Bkz. Yavuz, F., 1974, Ankara).
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Göçmen nüfusların yoğun olduğu toplumlarda, karĢılıklı ‗ötekileĢtirme‘
süreçlerini engellenebilmesi ve göçmenleri yerleĢtikleri toprağı ve doğal
dokuyu harap etmeyerek baĢka bir deyiĢle sağlıklı aidiyet duygusunun
oluĢturulabilmesi için sosyo-psikolojik, biyolojik, doğa ve toprak entegrasyona
odaklı kamu politikalarının sorunların çözümüne önemli bir katkı sağlayacağı
düĢünülmektedir (Bkz. Türker D.Yıldız A. Sayfa,.23-34, 2015). Kırsaldan kente
göç ve göçmenlerin uyum sürecinde en dramatik örneklerden birisi de Van
örneğidir. Van‘daki göçmenler Van‘ın kendi kırsalından gelerek kentin
periferine(merkez karĢıtı uç bölgeler)yerleĢmiĢlerdir. Göçle birlikte kente
yaĢanan en büyük sorunlar altyapı sosyokültürel ve ekonomik sorunlar gibi
görünmesine rağmen, aslında kentli olamayan göçmenlerin kendi kültür ve
yaĢam tarzlarını kente taĢıyan göçmenler, kentte oluĢturdukları gecekondular ile
yerleĢtikleri yerin doğal dokusuna, biyolojik yapısına ve çeĢitliliğine kısacası
bitki örtüsüne zarar verdikleri de gözlenmiĢtir (Bkz. Deniz O. Etlan E., 13035134, 2009).
Aslında birey baĢta toplumun uyumu ve mutluluğu yanında güvenliği ve
huzuru da son derece önemlidir. Bunun için kargaĢa ortamından ve
bunalımlardan uzak durulması ve stres ortamının da ortadan kaldırılması;
toplumsal sağlığımız açısından olduğu kadar sosyal hareketlilik ve yer
değiĢtirme gibi göremeyeceğimiz göç olgusunun etkilerinin mutlaka önlenmesi
de özellikle yönetenlerin çözmesi gereken son derece önemli konular arasına
girer. Bu nedenle gerek birey ve gerekse toplumsal/sosyal açılardan gerginliğin
önemli bir sebebi ve çıkıĢ noktamızın da dayanağı haline gelen stres olgusu; aile
kurumu baĢta eğitim ve diğer sosyal kurumların da incelenmesini gerekli
kılmaktadır. Kısacası kamu kurum ve kuruluĢlarınca, ele aldığımız göç
olgusuyla da iliĢkili gördüğümüz çalıĢmamızda özel olarak ele alınması gereken
stres son derece gerekli bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bir çalıĢmada
kalabalıklar arasında yalnızlık duygusunu ele almıĢtık. Ġnsanın böyle bir algı
taĢımasının sebeplerinin arasında gördüğümüz göç hareketlerinin bireylerin
psikolojik yani zihinsel süreçlerinde yer alması rasyonel ve gerekli bir yol
olarak karĢımıza çıkmaktadır. Çünkü stres en genel tanımıyla, beden ve ruhun
yorgun ve kaygı halini almasıdır. Hayatından, güvenliğinden ve geleceğinden
kaygı duyan bir birey/toplum dengeli davranamaz. Bu durum Ģiddet içerikli
eylemlerin de oluĢmasına ortam hazırlar.
Bu cümlelerden olarak bedende oluĢan stersin oluĢturduğu bedensel ve
ruhsal durum kiĢiyi aynı zamanda da korkuya sevk eder. Korku ise Adrenalinin
daha fazla salgılanması durumudur. Bireyin duygu düĢünce ve karar
mekanizmasında oluĢan somut bir tehlike veya durum sonucu çarpıntı ile
birlikte güvensizlik ortamı da hızla artmakta bu duruma bağlı olarak bireyin
güvenlik dürtüsüne yönelik davranıĢ bütünlüğü kaybolmakta ve buna bağlı
olarak da psikolojik dengesine etki edecek tansiyonu da düĢmektedir(Bkz.
Töbü, 2016). Kalabalıklar arasında çaresizliğe itilen bu göç kapsamındaki
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demografik yapıya farklı etki eden eylem, yerleĢik hayat içinde yaĢamını
sürdürenleri de tedirgin eder güvenlik sorununun dıĢında da psikolojik eziklik
veya acıma duygusunun pekiĢtirdiği çaresizliğe de itmesi gündeme gelebilir.
Bütün bu iliĢkilerin analizinde göç olgusuna yön veren psikolojik ve
sosyal çerçeve oldukça önemlidir. Bu nedenle psikososyal bir açıdan göç
olgusunu ele almak, kiĢi veya gruplar arasında oluĢacak iletiĢimin ve
etkileĢimin çözümlenebilmesinde anahtar rol oynayabilecek bir psikoloji algı
tanımını önermek ve bu kavramı çerçevesi içinde incelemek oldukça önemlidir.
Tarafımızdan geliĢtirilen Psikolojik Algı kavramını Ģöyle tanımlayabiliriz.
―Ġnsanın tarihi derinliklerinden getirdiği, aile, grup, cemaat, birlik, kurum ve
toplulukların; öteki olarak konumlandırıp geliĢtirdiği izleri ve yargıları, korku
ve kuĢkuları, coĢku ve sevinçleri yani süje ve objeleri mensubu olduğu topluluk
üyelerine kuĢaktan kuĢağa aktarma bilincini(üstünlük ya da aĢağılık) duygu, his
ve sendrom biçimine dönüĢtürerek; bunlara ait tutku ve değerlerini, eylem ve
düĢüncelerini, inançlarını pekiĢtirme, ayrıĢtırma veya yönetme yeteneğinin,
bireyin zihinsel süreçlerine indirgenerek istendik yönde bir algının maddi ve
moral içerikli olarak oluĢturulmasıdır(Bkz. Tuncay, 2008, 2009, 2011ve 2014
S:40).
Çünkü Yönetilemeyen algının olumsuzluk ve uyumsuzluk yani negatif
enerji biriktirmesi kaçınılmazdır. Zira Hafızalara kilitlenen izler kolay kolay
silinmez. Oysa sosyalleĢmeyle birlikte bireye etki eden çevresi bireyde
psikolojik bir algı oluĢumuna da neden olur. Bu nedenle ―psikolojik algı‖ insan
iliĢkilerinde önemli bir yeri olan kavram olarak karĢımıza çıkar. Psikolojik algı
sürecine etki eden birçok faktör vardır. Belçika Anvers‘teki sempozyumda
sunulan ve tarafımızdan geliĢtirilen psikolojik algı tanımına etki eden faktörler
için,(Bkz. Türkbilim Sayı:15 Sayfa 39‘a bakınız).
ĠĢte bu birey ve toplumun yaĢadığı coğrafyada geliĢen yaĢama ait
kavramların yanında güvenliğine ait geliĢtirdiği duygu ve düĢünceler veya
önlemler ile yaĢam biçimlerini belirleyen davranıĢ setlerinin de incelenmesini
gerekli kılıyor. Aslında sosyopsikolojik bir bakıĢla incelenmesi gereken göç
olgusunun çözümlenmesinde belki de ―psikolojik algı‖ nın anahtar kavram
olması, ileri sürdüğümüz tezlerimizin de dayanak noktası olarak önemli rol
oynayacak bir düĢünce sistematiği olarak karĢımıza çıkıyor. Çünkü isteğe bağlı
göç ile zorunluluk paralelinde geliĢen bir eylem türü olarak göç apayrı anlamları
taĢımaktadır. Birlikte bile ele alınsa bu kavramın her iki eylem türü içinde de
değerlendirilmesi mümkün görülmektedir. Ancak konu baĢlığımıza uygun
olarak ele almamız gereken göç olgusunda temel dayanaklarımızdan olan korku
ve kuĢku psikolojik bir örüntü kapsamında özel olarak önem taĢımaktadır. Bu
bağlamda günümüzde geliĢen göç dalgasının dayanak noktası yaĢam korkusu ve
buna yönelik kaygıdır. J. Favez-Boutonier Pierre Mannonı‘nın belirttiği gibi
―Korku, tehlikenin varlığını ve tanınmasını gerektirirken, kaygı bizzat ve
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özellikle bilinmeyen tehlikenin olasılığından ve beklentisinden doğar‖. Kaygı
her bireydeki bir tür gizli eğilimdir. Kaygıyı bir nesne veya olay etkisi altına
aldığında ―kaygı korkuya dönüĢür‖.(Bkz. Pıerre Monnonı, S.37 ve devamı). Bu
süreç insanın kuĢku kavramını da içselleĢtirmesine yol açar. Bunun için korku,
kuĢku ve kaygı bir toplumun çağdaĢlaĢmasında olumsuz etki yapar. Çünkü
birey burada göç olgusu içinde var olması muhtemel kiĢiler yeteneklerini böyle
bir ortam içinde geliĢtiremez. Toplumsal uyum ve entegrasyon dıĢında kalan bu
kesim toplum ile uzlaĢamaz entegre olamadığından yaĢadığı ortama karĢı
yabancılaĢır. Bunun için yalnızlaĢma, yozlaĢma ve yabancılaĢma üçgeni
daraltılmalı toplum dinamikleri ve yönetimler kurulan doğru iletiĢimle aidiyet
örüntüsünün içselleĢtirilmesinde farklı yol ve yöntemler bulabilmelidir.
Ġçinde bulunduğumuz yüzyılı incelediğimizde çağımızın hastalığının
nedenlerini daha rasyonel irdeleyebiliyoruz. Dünyamızda görülen ve teknoloji
pazarlayan ülkelerin lehine geliĢen teknolojik buluĢ ve geliĢmeler insanı kendi
küçük evrenine kilitlemiĢtir, Ġnsan asosyal, apolitik durumdadır. Özellikle bu
süreç insanoğlunu toplumsal, kurumsal ve grupsal yapılardan uzaklaĢtırmıĢtır.
Özellikle güneydoğu illerimizde oluĢan kanlı olaylar bu bölgelerimizde
yaĢayanları bulunduğu topraklardan kaçmaya terk etmeye itmiĢ adeta ―zorunlu
göç‖ olgusu gündeme gelmiĢtir. Diğer yandan sosyal, siyasal, ekonomik ve
kültürel sorunlarımızla terör ve Ģiddet sarmalı birlikte algılanmıĢ; özellikle de
ülkemizde toplumumuzu darbe adı verilen bir baĢkaldırı ile yüz yüze yani karĢı
karĢıya bırakmıĢtır. Aslında bu süreç algısal yeti farklılıklarından, ulusal
değerlerin törpülenmesi ve bazı kesimlerce yitirilmesinden, devletin ve
kurumların tüm vatandaĢlarımızı kapsayıcı tarzda yönetilememesinden ve de
hiçbir bilimsel temele dayandırılamayan ―ideolojik çıkar‖ boyutlu ayrıĢtırılmayı
―oy devĢirmeye yönelik‖ körükleyici politikalardan doğrudan etkilenmektedir.
Diğer önemli bir etkense ulusal bütünlüğümüze aykırı milli eğitim
politikalarımız ve özellikle de üniversitelerimizin akademik yönden düzey
kaybetmesi ve bilimsel yöntem ve çıkarımların aksine eğitim düzeyine yönelik
eksikliklerinden de kaynaklanmaktadır.
Son olarak dördüncü kuvvet olarak denetim görevi yapması gereken
basın sermaye/çıkar ve iktidar yanlılarının hatta tabir yerinde olursa iktidarların
tekelinde yani adeta elinde pervasızca at koĢturmakta hiçbir değer hükmü
taĢımayan haber ve yönlendirmelerle toplum bunaltılmaktadır. Toplumun büyük
bir kesimi ideolojik veya dini tercihlerle ―kalıplaĢmıĢ tutum ve davranıĢlara‖
yöneltildikleri için sorunlar hem ülkemizde hem de komĢularımızda çığ gibi
büyümüĢtür. Yukarıda ele aldığımız ―yalnızlaĢma, yozlaĢma ve yabancılaĢma‖
bağlamında geliĢen toplumun genelinde de hızla artan ruhsal bunalımlarla baĢta
kadınlara ve çocuklara olmak üzere tüm ülkeye kısacası askere polise ve devlete
hizmet eden gruplara yönelik Ģiddet/terör kitlelere yönelik biçim aldığından
örgütsel baĢkaldırı giderek artmıĢtır. Aslında göç eylemine konu olan insanları
biçimsel ya da biçimsel olmayan grup olarak ele almamızda da yarar vardır.
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Çünkü grubun bireye ve topluma etkisine ve gücüne yani grup
dinamiğine bakarak değerlendirmemiz sonucunda göç eylemine uyum veya
uyumsuzluk gözlemlenebilir. Bir grup içindeki iliĢkiler, grubun oluĢumu ve
iĢleyiĢi olarak ifade edilen grup dinamiği kavramı irdelendiğinde; genellikle
insanların yalnız oldukları zaman davrandıkları tarzın dıĢında daha farklı
davrandıkları görülür. Ancak göç karĢılaĢan kiĢi ve gruplar yeni ulaĢtıkları
ortam ve insan çevresinden daha hızlı bir biçimde etkilenmektedir. Diğer bir
tespitimiz ise kötü alıĢkanlıklar ve yaĢam tarzı göçle gelenler ile yerleĢik
toplumsal dokunun standartları ile örtüĢmediğinde; kiĢi kavramları ve davranıĢ
setlerini tam olarak değerlendirme ve genel toplum kurallarına uyabilmede
baĢarısızlığa ve uyumsuzluğa düĢer.
Diğer yandan göç psikolojisiyle oluĢan olumsuzlukları da içerecek
psikolojik/bedensel yani biyolojik yapısında muhtemel oluĢabilen sorunlar eğer
varsa; beden bio-enerji ürettiğinden kiĢilerde negatif enerjiler oluĢur ki bu da
bireyin iç dünyasından gelen psikolojik eğilimleri körükler karar verebilme
yetisini de bozar. Böylece çevresel faktörlerin ve kiĢilerin olumsuz temsili
gündeme gelir davranıĢları da akıl yürütmeden çıkarak gayri iradi bir eğilim ve
eyleme dönüĢerek toplumun benimsemediği sapkın diyebileceğimiz davranıĢ
setleri uç örneklere göre geliĢir.
Özellikle çocukluk döneminde yaĢanılan denetimsizlik ve sevgisizlik
eklenince göçle ulaĢılan yeni kültürün doğru algılanması ve uyumu genellikle
söz konusu olamaz. Göç olgusunun çocuklara yönelik etkilerini Selmin ġenol
Ģöyle ifade etmektedir ―Göç, bireylerin/ toplulukların ekonomik, sosyal, siyasal
ve kültürel nedenlerle kısa ya da uzun süreli, yaĢadıkları yerden ayrılarak baĢka
bir yere yerleĢmeleridir. Günümüzde küreselleĢmenin doğrudan ya da dolaylı
etkileri, bölgesel çatıĢmalar, yoksulluk, teknoloji ve buna bağlı olarak ulaĢım ve
iletiĢim olanaklarının geliĢmesi nedeniyle göç nüfusunda büyük artıĢ
izlenmektedir..
Göç süreci insanlar ve toplumlar üzerinde fiziksel, duygusal, zihinsel
yönüyle olduğu kadar ekonomik yönlerden de derin izler bırakıp, ağır sonuçlar,
travmalar yaĢatabilir. Bu olumsuzluklardan en çok etkilenenler ise savunmasız
ve günahsız çocuklardır. Çocuklar, göçmenler arasında özel bir grup olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Yüzyıllardır Dünya‘da milyonlarca çocuk, savaĢ,
çatıĢma, ülke içi terör ve Ģiddet eylemlerinden dolayı mağdur olmaktadır. Bu
eylemlerin çocukların yaĢamında meydana getirdiği olumsuz sonuçlar da
bulunmaktadır. Örneğin yaralanma ve ölüm yanında sakat kalma, iĢkence ve
kötü muameleye maruz bırakılma, ebeveynlerinin ve yakınlarının yaralanması
ve ölümüne tanık olma, Ģiddet görme (fiziksel, psikolojik, cinsel) gibi. ġiddetin
hem mağduru veya hem faili olma, çocuk asker olarak savaĢ ve çatıĢmalarda
kullanılma, zorunlu göçe tabi tutulma, göç edilen yerlerde dıĢlanma hatta
ötekileĢtirilme, aĢırı politize edilerek çeĢitli ideolojik bölücü veya milliyetçi
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ayrılıkçı eğilimler aĢılamak bozuk çevre koĢullarında yaĢam ve hastalık
kapması, yoksulluk yaĢaması ve yetersiz beslenme sayılabilir. (Bkz. ġenol ve
diğerleri Sınırlar Arasında Kaybolan Çocuklar, Türkbilim, 20. sayı, 2016).
Bireylerin katılımı sonucu oluĢan gruplar ister formel -biçimsel- olsun,
isterse informel -biçimsel olmayan- biçimde kabul edilsin, nihayetinde
karĢımızda az ya da çok bir kitlenin varlığını gündeme getirir. Bireylerin
psikolojik algısından kaynaklanan psikolojik süreçleri artık kalabalığın,
çevrenin ve kullandığı teknolojik aygıtların örneğin telefon ve bilgisayar gibi
bunların da etkisinde farklı eğilimleri betimleyen davranıĢ seti geliĢtiren
psikolojisiyle örtüĢmekte, kalabalığın davranıĢ örüntüleri, zihinsel
süreçlerimizde yer etmektedir. Özellikle biçimsel olmayan-informel yapılarda
bunlar mantık zincirinden uzak, korku, kuĢku, kaygının aksine duygu ve
heyecan yüklüdürler. Özellikle sapmalar ve kabul edilebilir değerleri aĢan
davranıĢ bozuklukları böyle doğar. Yığınları teĢkil eden insanların
beklentilerinin yönlendirilmesinde kiĢilik oluĢum süreçlerinin ve aile ve
çevrenin popülerize ettiği yaĢam tarzının ve buna bağlı eğilimlerin iyi analiz
edilmesi gerekir.
Çocukluk döneminde sevgi ve ilgiden yoksun kiĢiler yanında özellikle
ekonomik zorluklar içinde bulunan ailelerin ve eğitim durumlarının etki
düzeyinden söz etmek doğru bir yaklaĢımdır. Toplum denetiminden yoksun,
yaĢamları kopuk çizgilerle yüklü, karamsarlık boyutu yüksek hatta yalnızlığa
itilmiĢlik algısının yerleĢmesi sonucu bireyin iç kontrolünden uzak olması da
esrar eroin, uyuĢturucu gibi bir takım kötü alıĢkanlıkları ve cinsel sapkınlıkları,
kısacası toplum değerlerine ters davranıĢ setlerini açığa çıkarabilir. Bir diğer
etkili faktör de gelecekten umudunu kesmiĢ yüksek ideal ve hedef beklentisi
olup ta gerçekleĢtiremeyen bireylerin böyle bir eğilim taĢıması ve umursamaz
bir yaĢam tarzını benimsemesi mümkündür.
Bu nedenle gündelik ihtiyaçlarının karĢılanmasıyla bile ilgilenmeyen ve
umursamazlık sendromuna kapılmıĢ aile, kurum ve bireylerden-burada
insanlardan- meydana gelebilecek bir toplumun yüksek ideallere taĢınabilmesi
zorlaĢır. Bu olaylar zinciri içinde hem iç göç biçiminde ve hem de dıĢ daha
doğrusu adeta zorunlu göçler yaĢanmıĢ ve halen yaĢanmaya devam etmektedir.
Devlete isyan adeta bir baĢkaldırı sonucu devletlerin özellikle güney
sınırımızdaki ülkelerin dıĢ devlet politikaları ve iç siyasetin de bununla
örtüĢmesi sonucu milyonlarca insan göç olarak ele alacağımız ancak kaçıĢ
ekseninde değerlendirilmesi gereken bir eylemle karĢı karĢıya kalınmıĢtır.
Bu süreçle beraber zorla kaçırılan çocuklar hızla artmıĢ, oldukça yüklü
rakamlar ile çok sayıda ve grupsal bir tarzda yolsuzluk görüntüleri de ortaya
çıkmıĢtır. Bu bağlamda davranıĢsal açıdan kiĢilik motifleri de öne çıkmıĢtır.
Fizik merkezi baskın kiĢiler ne yazık ki gerek zihin merkezi baskın kiĢilere ve
gerekse duygu merkezi baskın kiĢilere üstünlük sağlamıĢ geniĢ halk yığınlarında
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korku, kuĢku ve kaygıya yönelik bir biçim almıĢtır. Bu süreç siyasal baskılara
yönelik olumsuz geliĢmeleri de beraberinde getirmiĢtir. Bu zaman dilimine
yönelik Ģöyle bir soru geliyor aklımıza: Yalnızlık dünyamızı çevrelemiĢ olabilir
mi? Bu sorunun cevabı öncelikle yüksek eğitim ve Öğretim kurumlarımızda ve
kuĢku ile sorgulanan iktidara yönelik siyasal kurumlarımızda ve basınımızda
özellikle de üniversitelerimiz ile bilimsel çevrelerimizde aranmalıdır. Daha
sonra farklı görüĢ, düĢünce ve fikirlerle örtüĢen politikalar ile mutlaka çareler
köklü kalıcı kiĢilere değer veren bir iklim oluĢturulmalı ve çareler
bulunmalıdır(Bkz. Rana Garolova, 2015).
Bu nedenlerle bireyin uyum ve uzlaĢmaya yönelik seçme ehliyeti
kazanmasını yani diğer bir deyiĢle öngörüsü arttırılmalıdır. Ayrıca doğru bilgi
girdisi vatandaĢa tarafsızca kazandırılmalıdır. Çünkü ―bireyin sosyalleĢmesi
yalnızlıktan kurtulması ve algısal yetisinin yükseltilmesi ve bağımlı halden
kurtarılmasına‖ bağlıdır. Kısacası bireyle birey, grupla grup ve toplumla geniĢ
anlamda toplum etkileĢim içinde olmalıdır. Tüm iletiĢim kanalları açık olmalı
ve tarafsızca bilgi akıĢı sağlanmalıdır. Çünkü iletiĢim etkileĢimdir. Ancak tutum
değiĢikliği oluĢturan iletiĢim etkileĢimdir. Burada önemli bir soru geliyor
aklımıza stres faktöründe önemli bir psikolojik algı kabul ettiğimiz yalnızlık
duygusu acaba dünyamızı da çevrelemiĢ olabilir mi? Buna özellikle güneydoğu
bölgemizden ülkemize dört milyonun üzerinde göç dalgasıyla gelen göçe
zorlanmıĢ kiĢilerin durumu cevap olarak verilebilir. Orada çaresizliğe ve
yalnızlığa itilmiĢ binlerce aile bu psikoloji içinde can derdine düĢmüĢ ve
evlerini barklarını terk ederek ülkemize gelmiĢtir. Eğer o ülkeye aidiyet
duygusu taĢısa mal ve can güvenliği olsa bu yalnızlık duygusunu taĢır mı sorusu
bütün dünyamızın üzerinde durması önemli bir konudur. Zira bireyin içinde
bulunduğu toplumun dayandığı ana kültürü onun etnisite veya inanca yönelik
referansları değildir.
Tarihsel süreç içinde var olan toplumun edinmiĢ olduğu her türlü moral
değerler ile örf adet ve geleneklere dayalı birikimler ile maddi olarak elde ettiği
uygarlığı temsil eden kazanımlar ortak kültürü temsil eder ki bu ana kültürdür.
Ana kültürün yani sosyo kültürel sistemin herhangi bir yerinde kopan veya
bozulan ve küçük bir azınlık tarafından benimsenerek ana kültürü baskısı altına
alan türedi kültür olarak isimlendirilen popüler kültür; çevresel uyumu
güçleĢtirdiğinden bireyin iç dünyasında ve kurumsal yapılar ile gruplar arasında
strese de neden olduğu gözlemleniyor. Stres, korku ve yalnızlaĢma üçgeni
içindeki psikolojik temelli sosyolojik döngü, insanın iç dünyasında da değiĢiklik
yaratmıĢtır.
Bu durum davranıĢ kalıplarımızı ve toplumsal uyumumuzu ne yazık ki
bozmuĢ; öncelikle içe kapalı, yeni bilgi ve görüĢlere yönelik enerji girdisine
öncelik tanıyamayan kalıplaĢmıĢ ön kabullere dayanan tutumlar çerçevesinde
korku ve kuĢkuya yönelik bir ortam oluĢmuĢtur. Adeta biat kültürünü temsil
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eden söylem ve eylemler toplumsal dinamikleri ortadan neredeyse kaldırmıĢtır.
Dördüncü kuvvet olarak ele aldığımız basın ise tarafsızlığını ve aydınlatma
haber verme görevini ortadan kaldırmıĢ tek merkezli bir söyleme yenik
düĢmüĢtür. Bu iklime yönelik geliĢtiren politikalarla birey ve toplum adeta
çaresizliğe ve yalnızlığa itilmiĢtir. Dil ve söylemlerde bozulma, algı bozukluğu,
kültürel bozulma yanında geliĢen yalnızlaĢma ve giderek davranıĢ
kalıplarımızda görülen yozlaĢma kapsamında bir süreci yaĢayan toplumlarda
doğal olarak yaĢadığı topluma da yabancılaĢma olarak ele aldığımız bir sonuca
yaklaĢtırıyor.
Çünkü yaĢadığımız son olaylar göstermektedir ki insan iliĢkilerinde
toplumumuzu derinden etkileyen bu süreç görülmedik bir hızla bozulmalara da
ortam hazırlamıĢtır. Özellikle tüm bireylerle birlikte aileler, kurum ve
kuruluĢlarda, özellikle kalabalık alanlarda, okul ve çevre standartlarında ve
bunun da ötesinde üzülerek tanık olduğumuz siyasal yönetimlerde görülen dil
ve söylem bozulmalarına da ortam hazırlamıĢtır. Bugün yaĢadığımız vahim bir
tablo bunca devlet tecrübemizden sonra neleri yanlıĢ yaptık sorusunu sormamızı
da gerektirmektedir. Ülkemizin kurumsallaĢma düzeyinin artması gerektiği bir
ortamda ―dıĢ göç‖ sarmalı içinde çaresizliğe düĢtüğümüzü açıkça ifade
etmeliyiz. Adeta isyan ve baĢkaldırı düzeyine gelen Ģiddet eylemleri her gün
can ve mal kaybı yaĢatmaktadır. Dilimiz varmasa da devlet yönetimini de
çaresizliğe iten Ģiddet sarmalının önlenemediği bir sürecin yanında; birde
yaĢanan ürkütücü darbe teĢebbüsü durumu ülkemizin her köĢesine sirayet eden
korku, kuĢku, karamsarlık kısacası güvensizlik ve hatta çaresizlik kapsamında
bir sonucu da ortaya çıkarmıĢtır(Bkz. Tuncay, 2016).
Çünkü çevre insanın doğal olarak bulduğu, yapay olarak geliĢtirdiği ya da
tahrip ettiği, tüm yaĢamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için canlı ve cansız
varlıklar, olay ve olgular ile etkileĢim içinde olduğu eylemsel iliĢkilere yönelik
fiziki, sosyal, doğal ve yapay alanlar ve mekânlardır. Bu çevrenin içinde toprak,
su, hava gibi vazgeçilmez doğal kaynaklar ve yaĢamsal süreçlerimiz içinde elde
ettiğimi örf adet ve değerler de vardır(Tuncay, 2005. S.130). ĠĢte bu yaĢamsal
ve sosyolojik olduğu kadar psikolojik bir algıyı da taĢımamıza ortam hazırlayan
çevre göç kavramının neden olduğu bir tahribatı da beraberinde getirmektedir.
ORTADOĞUDA GELĠġEN BÜYÜK GÖÇ DALGASI ĠÇĠNDE
BÖLGESEL YALNIZLAġMA VE SAVAġ TEHLĠKESĠNĠN FARKINDA
MIYIZ?
Ortadoğu adeta güç dengeleri savaĢları içine sürüklenmektedir. Her
ülkenin çeĢitli çıkara yönelik beklentileri burada yaĢayan halkların çeĢitli
yollarla etki altına alınarak savaĢın aktörleri haline getirilmesi Ortadoğu‘da
büyük göç dalgasının daha devam edeceğine de iĢaret etmektedir. Türkiye‘de
hemen her bölgemizde ve çeĢitli kentlerimizde hissedilir oranlarda ve giderek
artan gerilim ve Ģiddet ortamı; vatandaĢlarımızın büyük bir kısmında stres,
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depresyon, psikolojik bunalım gibi birçok kronik rahatsızlığı tetiklemiĢ ve bu
durumdaki vatandaĢlarımız adeta çaresizliğe itilerek etkisizleĢtirilmiĢ veya içe
kapanmıĢ kısacası hayal dünyası içinde umutsuzluk içine sokulmuĢtur. Ülkemiz
bölgesel yalnızlaĢma ile karĢı karĢıyadır. Hemen her komĢusu ile derinliği her
geçen gün artan sorunlarla karĢı karĢıyadır.
Batı devletleri ile de çıkar savaĢlarında yenik düĢtüğüne dair bir algıya
mahkûm edilmektedir. Almanya baĢta Ġngiltere, Fransa Ġtalya ve Yunanistan‘la
kapalı da olsa sorunları derinleĢmektedir. Hala iç kavgalarla tabir yerindeyse
―dar alanda top koĢturmak‖ tabirine uygun hareket edilmektedir. Yönetemeyen
demokrasi sonucu kendi birlikte oldukları grup ve cemaatlerden darbe
hareketine maruz kalmalarına yönelik açıklamalar aslında tatmin edici olarak
vatandaĢ tarafından kabul edilmemektedir. Bu görünümden ülkemizin mutlaka
kurtarılması, dünya sorunu haline getirilen göç dalgasında nimet ve külfetlerin
eĢit dağıtılması hem içerideki sorunların azalmasını sağlar ve hem de ancak
yalnızlık ve yalnızlaĢmadan ülkemizi kurtarabilir.
Diğer yandan eğitim kurumlarımızda özellikle baĢta üniversitelerimizdeki
adeta çürüme belirtisi saydığımız Türk örf ve adetlerine aykırı davranıĢlardan
da söz etmeliyiz. Asla insani bir boyutu olmayan davranıĢ kalıpları haline gelen
―selam vermeme‖ ―ötekileĢtirme‖ ve ―dıĢlamanın‖ giderek yerleĢtiği ideolojik
kutuplaĢmanın da çok arttığı görülmektedir. ĠĢte bu setlerin incelenmesi ve
irdelenmesi öncelikle bilimselliği ve objektifliği gerektirir. Bunun mutlaka
araĢtırılmasını ve de mutlaka düzeltilmesini gerekli kılmaktadır.
Aynı
kurumlarda birlikte çalıĢanların, ortak alanları birlikte yaĢayanların birbirlerine
karĢı en azından yurttaĢ olarak saygı duymaları gerekir. KiĢilere özel
gerçekleĢtirilen bazı uygulamaların kültürel sapma ve yozlaĢma hatta
toplumuna ve yaĢadığı ülkesine ve değerlerine karĢı geliĢtirilen ötekileĢtiriĢin
demokratik davranıĢlara da aykırı uzlaĢmayı reddeden bir ideoloji adına esef
verici boyutlara ulaĢmakta olduğunu da söyleyebiliyoruz. Bu sürecin mutlaka
hukuken de bir yaptırımı olması ve bu durumun mutlaka çözümlenmesi ise ayrı
bir sorun olarak karĢımıza çıkıyor. Eğitim ve adalet kurumlarımız baĢta
toplumun içine düĢtüğü bunalımdan kamunun mutlaka çıkartılması gerekiyor.
Görev yetki ve sorumluluk yönetimi elinde tutan kiĢilerin keyfiliğine emanet
ediliyor. Böylece oldukça önemsediğimiz, ülkemizin ana sorunlarının baĢında
gördüğümüz bu olumsuz süreç içinde kültürel sapma ve yozlaĢma gündeme
geliyor. ĠĢte bu durum hem ―YalnızlaĢmayı ve hem de YabancılaĢmayı‖
tetikleyerek baĢta öğrencilerimizi, gençlerimizi ve toplumun büyük bölümünü
umutsuzluğa ve gelecek kaygısına itiyor.
Kalkınma, sanayileĢme, geliĢme ve üretme yerine ne yazık ki medya
baĢta üniversitelerimiz ve siyasal erki elinde tutanlar ülke içinde olduğu gibi
ülke dıĢında da bu bunalımların sonucu hızla artan ve milyonları aĢan bir göç
dalgasına da sebep oluyor. Kendi ülkesinde ulus devlet olarak dünyada yerini
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alan bir büyük geçmiĢi olan Türkiye adeta fabrika ayarlarından çıkarılarak
üniter yapısının bozulması anlamına gelen olasılığı bile asla olamayacak
―demokratik özerklik‖ gibi apolitik kuruluĢ felsefemize aykırı söylemlerle ve
büyük bir sorumsuzluk içinde coğrafik bölünmeleri farklı hayali yönetimleri
bile konuĢabiliyor. Medyanın da sürekli gündemde tutması ve sorumsuzca
davranması sonucu bir algı yanılsaması oluĢturularak ―siyasal patolojik‖ bir
ortama Türk toplumu bütünüyle itilmeye ve ayrıĢtırılmaya çalıĢılıyor.
Göç olgusunun aslında iki ana eksen üzerinde ele alınması yaklaĢımı
ağırlık kazanıyor. Birincisi göç ve afet iliĢkisi ikincisi de göç kavramı ve
çağrıĢtırdığı suç ve suçlu iliĢkisi, olarak ele alınmasını gerektiriyor. Çünkü göç
olgusu eylem boyutları açısından ve doğurduğu sonuçları da içerecek bir
yaklaĢımla günümüzde afetler bağlamında hatta birlikte ele alınmak zorundadır.
Çünkü göç eski tanımını kaybetmiĢ zorunlu göç haline gelmiĢtir. Daha rahat ve
refah içinde yaĢamak, yeni iĢ imkanlarına kavuĢmak veya yeni yerler
keĢfederek farklı geliĢmiĢ standartlarda bir yaĢam aramaya matuf eski göç algısı
günümüzdeki göç algısıyla asla örtüĢemez. Uluslararasi savaĢin ve körüklenen
ayirimciliğa dayali ötekileĢtirmenin araci haline getirilen Ģiddetin oluĢturduğu
yıkım afet yönetimini de beraberinde getirmektedir.
Bu bağlamda Recep Akdur‘un Afet yönetimi ile ilgili yaptığı bir
çalıĢmada belirttiği gibi, afetlerde su yönetimi apayrı bir önem taĢır. ĠĢte bu
nedenle burada ele aldığımız göç konusu da bizce sonuçları bakımından aynı
zamanda bir afettir. Bizce özellikle göçe konu olan zorunlu göç etmek zorunda
olan insanların içine düĢtüğü bunalım aslında bir insanlık ayıbıdır. Çünkü göç
dalgalarında mutlaka ekolojik denge bozulur. Can ve mal kayıpları ortaya çıkar.
Bu sonuçlar toplumun uyum ve yanıt verme kapasitesini aĢar, hatta dıĢ
yardımlara ve iĢbirliğine dayalı bir gereksinim doğurur. Örneğin bunların içinde
―Çevreye yönelik koruyucu hizmetler‖ yani barındırma, su güvenliği, gıda
güvenliği, vektör kontrolü, atık kontrolü ile ―KiĢiye yönelik koruyucu
hizmetler‖ yani aĢılar, kemoprofilaksi, sağlık eğitimi gibi hizmetler oldukça
önemli hale gelir (Bkz. Akdur, 2015).
Gerek iç göçler ve gerekse dıĢ göçlerin en önemli etkileri arasında
görülen göç olgusu yanında bir de ekolojik yani çevreyle ilgili bozulmaya da
sebep olduğu yolundadır. Hancının 1999 yılında yaptığı çalıĢmada bu hususa
yer verilmiĢtir. Zira iç göçler, gecekondulaĢma ve ekoloji ile iç
içedir. Organizmayla çevre arasındaki iliĢkileri inceleyen "Ekoloji" her ne
kadar biyoloji bilimine ait bir kavramsa da, artık Kriminolojide de kullanılmaya
baĢlamıĢtır. Kriminoloji "suçluluk bölgeleri" adı altında harita metodunu
uygulayarak suçun yer itibarıyla dağılıĢını tespit eder, suça yönelten
faktörlerden biri olan suçlunun içinde bulunduğu ortamın analizini
yapar. Ekoloji teorileri belli fenomenlerin dağılımını ve çevreleriyle iliĢkilerini
inceler. Ekoloji ile uğraĢanlar suçu, çevrenin değiĢimi ile birlikte ortaya çıkan
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sosyal değiĢmenin bir fonksiyonu olarak açıklamaya çalıĢır. ġehrin ekolojik
yapısı nüfus, teknoloji ve ekolojik düzenlemelerden oluĢur. Nihayetinde
kültürel özellikleri ve yaĢam tarzları ise o Ģehrin toplumsal yapısını oluĢturur.
Sosyal ekoloji teorisyenleri; yoksulluk oranları, nüfus değiĢmeleri, yerleĢim
yerinin özellikleri, sosyal eĢitsizlik ve göreli rahatsızlık gibi makro düzeyde
değiĢkenlerle ilgilenmektedir.(Bkz. Hancı, 1999).
Bu sürecin analizinde sadece devlet aygıtının ve kurumlarının ne yazık
ki yeterli olamadığı müĢahede edilmiĢtir. Oysa demokrasilerin iki temel ayağı
vardır. Birincisi açıklık, ikincisi de katılımdır. Günümüzde yaĢanan tüm
olayların tam tersine katılımı değil; siyasal iktidara yönelik fikirlerin, görüĢ
tutumların ve düĢüncelerin ileri sürüldüğü tartıĢılmadığı anlamındadır. Kapalı
kapılar arkasında alınan, toplumun anlamasına olanak vermeyen her karar ve
uygulama antidemokratik olarak anlaĢılmalıdır. Özellikle siyasal ve kurumsal
yöneticiler ve iktidarı elinde tutanlar olumsuz yöndeki uzlaĢmaz ve hayalperest
politikalarıyla kamuoyunu oluĢturduğundan; ne yazık ki vatandaĢlar ile genelde
ise seçmen düzeyindeki insanlar karar vermekte bocalıyor. Oysa ―ilgi bilgi ve
sevgi‖ üçgeni içinde geliĢmeyen hayali bir süreç sonunda verecekleri kararları
da tüm ülkeyi ve rejimin geleceğini de doğrudan ilgilendiriyor. Sonuç olarak iyi
bir yönetim iyi bir denetimle mümkündür.
VatandaĢın tarihsel kazanımları içinde elde ettiği tüm kültürel ve milli
değerler ve bulunduğu jeopolitik konum iĢgal ettiği yer, durum, mevki,
zenginlik ve statü gibi kazanımları yeterli görülmeyip; hayali bir hedefe
kapılarak ―yurtta sulh cihanda sulh‖ ilkesi zaafa uğratılarak, kargaĢa ve
bocalama içinde umutsuzluğa sevk edilmeye ve çaresizliğe itiliyor. Toplumsal
değerler sisteminin aksine ―sevgi‖ sözcüğünün karĢıtı bir tutum geliĢtiriyor.
Böylece bireysel tatmini önceleyen çıkara yönelik tüketilen kalıplar içinde
irrasyonel siyasal davranıĢ setleri oluĢturuluyor. Son olarak DanıĢtay
Toplantısında bir BaĢbakanın «edepsizlik» kelimesini devlet baĢkanı sıfatı
taĢıyan CumhurbaĢkanı yanında Barolar Birliği BaĢkanına yönelik konuĢması
esef vericidir. Kısacası değer yargılarımız yanında davranıĢlarımız da hızla
olumsuz yönde değiĢiyor.
Ben ve öteki algısı derinlik kazandığından taĢıdığı pozitif anlamlar da
farklılaĢıyor. Kısacası sürekli arayıĢ ve baĢkalaĢım içinde insanın tarihsel
birikimleri sosyolojik gerçekleri kısacası ―dil, tarih ve kültür üçgeninde‖
geliĢtirdiği tüm değerler; duygu, sevgi ve hoĢ görgü içinde var olan tüm anlam
ve önemleri değiĢiyor. ―Ġlgi, bilgi ve sevgi‖ üçgeni yerini ―yalnızlaĢma,
yabancılaĢma ve yozlaĢmaya‖ bırakıyor. Toplumsal düzen ve dayanıĢma içinde
―ulusal mensubiyet bilincinin‖ tanınması ve yerleĢmesine yönelik çabalar
giderek zayıflayıp daralıyor. Hemen hemen toplumun bütün kesimlerinde
özelikle ailelerimiz ve milli eğitim baĢta, yüksekokullarımız ile siyasal
kurumlarımızın kültürel ve siyasal yozlaĢması kapsamında ayrıĢtırıcı bir dil ve
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buna yönelik toplumda hızla artan suç profili içinde ele alacağımız eylemler ve
söylemler giderek artan Ģiddet dili çerçevesinde değiĢiyor.
ĠĢte bütün bu açıklamalarımızdan sonra grubun bireye ve topluma
etkisine ve gücüne yani grup dinamiği ‗ne değinebiliriz. Bir grup içindeki
iliĢkiler, grubun oluĢumu ve iĢleyiĢi olarak ifade edilen grup dinamiği kavramı
irdelendiğinde; genellikle insanların yalnız oldukları zaman davrandıkları tarzın
dıĢında daha farklı davrandıkları görülür. O halde insan çevresinden hızlı bir
biçimde etkilenmektedir. Kötü alıĢkanlıklar ve yaĢam tarzı toplumsal dokunun
standartları ile örtüĢmediğinde kiĢi kavramları tam olarak değerlendirme ve
genel toplum kurallarına uyabilmede baĢarısızlığa ve uyumsuzluğa düĢer. Bir de
biyolojik yapısında muhtemel sorunlar varsa beden bio-enerji ürettiğinden
bedende negatif enerjiler doğar ki bu da iç dünyasından gelen bilinçaltında
biriktirdiği veya sakladığı eğilimleri körükler sağlıklı karar verebilme yetisini
bozar. Böylece çevresel faktörlerin ve kiĢilerin olumsuz temsili gündeme gelir
davranıĢları da akıl yürütmeden çıkarak gayri iradi bir eğilim ve eyleme
dönüĢerek toplumun benimsemediği sapkın diyebileceğimiz uç örneklere göre
geliĢir.
Özellikle çocukluk döneminde yaĢanılan eğitimsizlik yanında
denetimsizlik ve sevgisizlik de eklenince uyum ve uzlaĢmayı temsil eden ana
kültürün doğru algılanması söz konusu olamaz. KentleĢme eğiliminin sosyal
yapı ve davranıĢlar yönünden etkileri(Bkz. Tuncay, 1974) içinde bu hem itici ve
hem çekici sebepler olarak örtüĢür. Bu kargaĢa ve belirsizlik ve çaresizlik
ortamından kurtulabilmek için kurtuluĢ yolu olarak düĢünülen yer değiĢtirme
yani göç olgusu bir eylem olarak gündeme gelir. Bu eylem sadece güvenlik
boyutuyla ilgili değildir. Yeni çevrede yeni iĢ arayıĢları ve özgürlük ortamı da
çekici sebepler olarak karĢımıza çıkar. Kısacası göç, yerleĢik bir düzenden diğer
yerleĢik bir düzene geçmek için yapılan eylemdir. Ġnsanların çok çeĢitli
nedenleri de olabilir. Ancak genellikle sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi
nedenlerle yapılan bu eylemler hem geçici ve hem de kalıcı olarak tanımlanır.
Bu algı çerçevesinde özellikle son çeyrek asırda iç güvenliği bozulan
doğu illerimizde yaĢayan terör olaylarıyla sıkıĢtırılan halk kitleleri de
yüzyıllardır yaĢadığı toprakları ve değerlerini bırakarak ne yazık ki batı
bölgeleri ve diğer güvenli olarak algıladıkları bölgelere göç etmek zorunda
kalıp yer değiĢtiriyorlar. Göç olgusunun gerek birey ve gerekse toplum üzerinde
yarattığı olumsuzluklar bireyleri olduğu kadar ülkeleri ve dünyamızı da
yakından ilgilendirmektedir. Bu olumsuzluk çeĢitli hedef ve beklentilere
yönelik bu bölgelerde emperyalist bir savaĢın adeta parçası haline getirilen
Ortadoğu ve bölge halkları, güçler dengesini temsil eden batı güdümündeki
savaĢın getirdiği bombalamalar sonucu oluĢan yıkım ve yerle bir olmuĢ evler ile
Ģehirlerde insanlar afetlere maruz kalarak çaresizlik halinde yaĢarken; ikinci
olarak bu eylemlere bağlı ele almamızı gerektiren bizce göç olgusundan da
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kaynaklanan suç çeĢitleri ve profili çerçevesinde oluĢan suç profilleri ve
suçluluk psikolojisinde ülkemizin ve bölgelerimizin de durumudur.
Çünkü suç ve suçluluk psikolojisinde bireylerin sosyal çevresi, yaĢam
tarzı, psikolojik ve sosyolojik etkenler, kültür ve dil gibi çeĢitli bölgesel, kentsel
ve çevresel faktörler büyük önem taĢımaktadır. Bu hususun uzunca bir zamandır
ülkemizin gündemine taĢınması ne yazık ki yönetenlerin dikkatinden veya
ilgisinden kaçmaktadır. Toplumun bugün içine düĢtüğü bunalım sadece bir
baĢkaldırı olarak değil; bizce onun arka planında var olduğunu düĢündüğümüz
Ģizofrenik kodlara dayalı davranıĢ bozuklukları ve ruhsal patolojilerle birlikte
kültürel Ģizofrenik yapıların kısacası psikolojik nevrozların da bazı odaklarca
güdülendiğine yöneliktir. Bu açılardan bu hususun analizi bizce oldukça
önemlidir. Bu bağlamda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Hamit Hancı‘nın üzerinde çalıĢtığı ve önemli
saptamaları, T24‘e, verdiği röportajda da görmekteyiz. Hamit Hancı bu
röportajında doğuĢtan genetik kodlarla ilgili suçlu teorilerinin sürekli hep
tartıĢıldığını; suçluluğu doğuĢtan unsura bağlayan görüĢlerin yeni olmadığını,
tartıĢmaların birkaç yüzyıldır devam ettiğini belirterek, ancak bu teoriler pek
destek görmedi. Çünkü çocuk suçluluğu haritalarına bakıldığında, genetik ve
doğuĢtan gelen faktörlerin suçu belirlemediği de müĢahede edilmektedir
Ģeklinde konuyu özetliyor. Çünkü DNA‘dan bakıldığında ‗Bu çocuk cani
olacak. Suçlu olacak‘ deme imkânı yok. Saptamasını yaparak bizim de
üzerinde durduğumuz çevresel ve sosyolojik faktörlerin etken etken olduğunu
daha kapsamlı ve yol gösterici olarak belirtmektedir.
Böylece Prof. Hancı‘ya göre, çocuk suçluluğunda, çevresel, ekonomik ve
sosyolojik faktörler öne çıkıyor. Sevgi yoksunluğu, yanlıĢ veya eksik eğitim,
baskıcı disiplin yöntemleri, çocuk istismarı, iç ve dıĢ göçlerin oluĢturduğu
kültür çatıĢmaları, gecekondulaĢma, yöresel gelenek ve görenekler, ekonomik
bunalımlar, çocuğun erken yaĢta zorla çalıĢtırılması ve çalıĢmak zorunda
kalması, parçalanmıĢ aileler, ailede suçlu birey örnekleri ile kitle iletiĢim
araçlarındaki Ģiddet ve suçlarla ilgili programların etkili rol oynadığı da
belirtilmektedir(Bkz.. Hancı, 24 ġubat 2012,T24).
Bütünüyle bu çok yerinde ve oldukça önemli saptamalara katılmakla
birlikte göç ve suç eylemi iliĢkisinin farklı bir paradigmadan da bakılmasında
yarar görüyoruz. Çünkü özellikle son on beĢ yıla yakın uygulanan politikalar
sonucu ana kültürümüzden ve kuruluĢ felsefemizden uzaklaĢılmıĢtır. Ġç politika
adeta siyasal ringe çıkmıĢ aslalar gibi dövüĢ alanına benzer Ģekilde aĢağılayıcı
ve ötekileĢtirici bir dil ve görünüm sergilemektedir. Oldukça yüksek bir
perdeden tek ses tek ideoloji görüntüsü içinde bağırma ve çağırma, yok sayma
ve aĢağılama adeta hitabet ve edebiyat kapsamında kabul edilmiĢ; bu üslup ve
içerikle her alanda üstünlük kurma eylemine dönüĢmüĢtür. O halde siyasal
baskılar demografik yapıların olduğu kadar aile gibi sosyal kurumların da
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davranıĢ setleri ve kalıplarına da etki eder dememiz de bir mahsur görülemez.
Çünkü yöneten yönetilen iliĢkisi içinde uyum ve uzlaĢma esastır. Ülkenin
geleceğini belirleyen politikalarda uzlaĢma ve dayanıĢma olmadan karar
alınmasını sadece oy oranına veya iktidar erkine bırakmak aslında demokrasi
prensiplerinde denge kontrol esasına da aykırı kabul edilir. Yönetimin
denetlenmesi aslında kurumsal demokrasilerde muhalefetin yanında sivil
toplum kuruluĢlarının da görüĢlerine yer verilmesi, siyasal yöneticilerin
kararlarında isabetliliği ortaya koyar. Bu nedenle asıl olan halkın çeĢitli duygu
ve düĢüncelerini temsil eden kuvvetlerle büyük ölçüde Elele tutuĢması karara
yönelik fikirlerinin alınması esastır.
Bu bağlamda göç olgusu bütün kurum ve kuruluĢları ilgilendiren ve
sadece hükümete değil tüm muhalefete de hesap verilmesi gereken bir konudur.
Çünkü sadece güvenliği ve dıĢ ülkelerle çözümü değil, aslında genellikle
sosyolojik olarak iĢsizlik, yoksulluk, çaresizlik, kültürel ve çevresel ve suça
yönelik eylemlerden ve bozulmalardan kaynaklandığından parlamentonun
tümüyle ortak hareket etmeyi gerektirir. Bu savaĢ kararı gibi bir olgudur.
Bireyin can korkusu ve güvenliği ile birlikte bizce aidiyet ve ulusal
değerlerimizden giderek kopma psikolojisi içinde oluĢturduğu bir psikolojik
algı değiĢikliğine iten psikososyal hatta irrasyonel biçimde algılanan siyasal
ortamdan da söz edilmelidir. DıĢ göçün geldiği bölge ve kentlerde yaĢayan halk
bu eylem karĢısında tek baĢına kaldığından olumsuzluk ve çaresizlik görüntüleri
içinde kendi topraklarından da iç göç olarak uzaklaĢmaktadır.
Bu nedenle göç olgusunu çocukları suça iten nedenler arasında önemli bir
faktör olarak göç olgusu bağlamında ele almak gerekiyor. Psikososyal açılardan
da göç eylemini korku ve kuĢkuya dayalı kaçma, iltica etme ve mülteci
durumuna gelme gibi ele alıp değerlendirmemizin gerektiğine inanıyor ve göç
olgusunun günümüzde çocukları suça iten nedenler arasında gördüğümüzü
yineleyerek ülkeleri yönetenlerini sağduyuya ve uzlaĢma içinde bir dünya
sorunu olarak çözümlemeye davet ediyoruz. Göç artık eskisi gibi kentleĢmeyi
güdüleyen bir faktör olmayıp yaĢamak için yapılan bir eyleme ne yazık ki ortam
hazırlıyor. Böylece bizimde üzerinde durduğumuz göç eylemi son zaman dilimi
içinde milyonları ifade kapsamıyla aslında günümüzde büyük bir felaket,
insanlık ayıbı olarak değerlendirilmesi gereken uluslararası boyut içinde geliĢen
çok değiĢkenli ve farklı ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, dinsel nedenlere de
dayanıyor. ĠĢte bunun için eski dönemlerde oluĢan doğal ve masum bir eylem
olmadığı sor ve can derdine düĢen insanların yaĢam hakkı için zorunlu olarak
bir kaçıĢı ifade ettiğini de belirtmeliyiz.
Hamit Hancının yaptığı diğer bir çalıĢmada da, Türkiye‘de bölgeler
bazında suç faktörleri ve suçluların profili değiĢkenlik göstermektedir. Kısaca
suç evrensel bir olgu olmakla birlikte, suça neden olan faktörler ve suç türleri,
ancak sorunun ortaya çıktığı yerel koĢullar dikkate alınarak açıklanabilir. Suç
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kavramı ile ilgili araĢtırmalara bir bütün olarak bakıldığında, önemle üzerinde
durulan iki kavram olduğu görülür. Birincisi suçu önlemeye yönelik tedbir ve
erken tanı çabaları, ikincisi suçun ortaya çıkıĢındaki ilk belirtilerin çocuklukta
görüldüğü düĢüncesiyle, çocuk suçluluğu araĢtırmalarıdır. Bu araĢtırmalarda
suçun ortaya çıkıĢı, geliĢmesi ve önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin
tanımlanması amaçlanmaktadır (Hancı,1999).
Aslında özellikle göç eyleminin ortaya çıkardığı sorun boyutlarında
görülen sözel olarak karĢısındakini suçlama, her eylem ve hareketini kınama
yanında; aslında daha da ilerisi adeta dayak atma, aĢağılama, hınç alma ve hatta
katletme gibi bir düĢünceyi pekiĢtirerek toplumu birbirine karĢı örgütlüyor.
Bütün bunları yaparken büyük bir böbürlenme, sürekli övünme, her halde
yapılanlarla gururlanma gibi bir tavır takınarak toplumun kamplaĢmasına ortam
hazırlıyor. Öylesine ileri gidiliyor ki, din duyguları ve inanç sistemlerini bile
hiçe sayılarak ahlak sınırlarını da aĢan sözcüklerle suç profili ve eylemleri
içinde geliĢen kültürel yozlaĢmayı körüklüyor. Suç ve suçlu iliĢkisinde
biyolojik, psikolojik ve sosyolojik temelde ifade edildiği görülüyor. Biyolojik
yaklaĢımlar yasaları ihlal eden çocukların suç nedenlerini kalıtımsal özelliklerle
iliĢkilendirirken, psikolojik yaklaĢımlar, temelde sapmıĢ bireyin psikolojik
yönden sapkınlık içerebilen patolojisini; sosyolojik teoriler ise sosyal doku ve
yapılarıyla açıklamaya çalıĢırlar. Bundan dolayı toplumsal yaĢamın temel
koĢullarından biri düzendir. Bu sadece yasal çerçeveleri ve yapıları ifade etmez.
Toplumda düzen, toplumsal norm ve kurallara uyulmasına da bağlıdır. Bununla
birlikte bir eylem ve hareketi ifade eden göç eyleminin içeriğinde toplumsal
düzene uymak ve o kültüre ait davranıĢ setlerini görebilmek ne yazık ki yaĢam
koĢullarının da zorluğundan norm ve kurallara uyulabilmesi asla mümkün
olamıyor.
Suç çeĢitleri ve profilleri incelendiğinde özellikle ―Göç ve Çocuk
Suçluluğu‖ arasında doğrusal bir bağ olduğu görülüyor. Çocuğun suç
iĢlemesine etki eden ve literatürde yer alan faktörlerin yanı sıra ülkemiz
açısından iç göçün yanında bugün güncel olarak karĢı karĢıya kaldığımız dıĢ
göç ve hatta zorunlu göç olgusu mutlaka siyasal kararlar açısından da
değerlendirilmeli, bir sorumluluk ve bütünlük içinde ele alınması
gerekmektedir- Bu konunun göç süreci içindeki ailenin aynı zamanda
yoksullaĢması ve hatta dağılması olarak da ele alınması gerekmektedir. Çünkü
suç teĢkil eden eylemlerin masum sayılmamakla birlikte zorda kalım faktörü ile
de değerlendirilmesi daha akılcı kararların ve denetimlerin gerekliliğini de
ortaya koyuyor. Ancak içinde yaĢadığımız günlerde oluĢan göç dalgası
kapsamında bu etmenin açık açık ele alınmadığı da görülmektedir. Çünkü göç
eylemi hem etkileyen hem de etkilenen bir süreci temsil etmektedir. Göçü kendi
baĢına bırakırsanız her Ģeyi etkiler ya da etkileme gücü etkilendiklerinden
fazladır. Ama göçe bir Ģekil verirseniz o zaman olumsuz olarak etkileyeceği
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iĢsizlik, yoksulluk, çocuğun eğitim sisteminden kopması gibi pek çok duruma
müdahale edilebilecektir. Bu eylemde toplumsal uyum, kentsel yapılarla
iliĢkiler, çalıĢma alanı oluĢturma ve iĢ bulma ile diğer pek çok konu ortaya
çıkmakla birlikte etkileri azaltılabilir ve daha çözümlenir olarak görülebilir
(Rüstem ERKAN, M. Yüksel ERDOĞDU, S.9 sayfa 81).
Günümüzde üzülerek de olsa doğrunun yerini yalancılık, adaletin yerini
adaletsizlik, umut ve geleceğin yerini karamsarlık ve dostluğun kardeĢliğin ve
yardımlaĢmanın yerini de ne yazık ki fesatlık, çekememezlik ve düĢmanlık gibi
ilkel dürtüler yer alıyor. Oysa sevgi bilmekle, kendini tanımakla ve değere
değer katmakla baĢlar. Çünkü atalarımızın dediği gibi ―bilgi sahibi olmadan
fikir sahibi olunmaz‖. Bilgili olmak, ağacı, toprağı, böceği, dünyayı, evreni
insanı ve yaratanı sevmekle baĢlar. Toplumsal düzende yardımlaĢma ve iĢbirliği
esası oluĢturabilmekle anlam kazanır. Ancak öncelikle bu konu bize ilgi, bilgi
ve sevgi duymamız halinde bir Ģeyi öğrenebileceğimizi, uyum içinde
olabileceğimizi, yani ilgi, bilgi ve sevgi üçgenini hayatımızın parolası olarak ele
alabileceğimiz önemle anlatılmalıdır. Peki, bunu kim yapacak sorusu oldukça
önemlidir. Öncelikle; SosyalleĢme sürecinde büyük bir yeri olan aile kurumu
ilk basamaktır. ĠĢte o hayatımızın büyük bir zamanını vermek zorunda
olduğumuz okullarımızdır. BaĢta milli eğitim bakanlığı olmak üzere Ġlkokul,
Ortaokul, Lise, Üniversitelerimiz bir bütün olarak görevlidir. Daha da ötesi
çevre ve arkadaĢ grupları bu sosyalleĢme sürecinde oldukça etkilidir. Her türlü
insan ve komĢuluk iliĢkisi Ģiddet dâhil her ülkenin kendi toplum yapısı etik
değerler sistemlerinin bir yansıması olarak belirir; sorunların buna yönelik
çözümleri de bu kapsamda değerlendirilir. Sorunların saptanması iletiĢimin
kurulmasına ve yabancılaĢmanın ve yalnızlaĢmanın da önlenmesine bağlıdır.
Gençlik, bütün sosyolojik kurumların üzerinde durduğu ve ilgi alanı
oluĢturduğu popülasyon/nüfus ölçeğidir. Gençlik, özellikle üniversitelerimiz
baĢta nüfus hareketleri yani demografik açıdan oluĢan sorunların odak noktasına
çekilerek; enerjilerinin farklı saplantı biçimine dönüĢtürülme sürecini yaĢıyor.
Bu süreç içinde ideolojik olduğu kadar ayrılıkçı bir çerçeve içine çekilmek
isteniyor. Böyle irrasyonel süreç içinde kiĢileri ötekileĢtiren yıkıcı ve bölücü
yasadıĢı faaliyetlere ve illegal örgütlere yönelik ilgi artıyor. Gençlerimizin
katılma eğiliminin artması gündeme geliyor. Oysa yepyeni oluĢ ve olgulara
yönelik iĢbirliği, sevgi ve üretim süreçlerine yönlendirilebilmesi bu kesimin
psikolojik sorun olmaktan ziyade, gençlik sorunlarının psikolojik boyutu önem
taĢımaktadır. Ruhsal açıdan sosyalizasyon süreci dıĢında kalındığı takdirde;
gençlik, yüksek idealler yerine, insanlara karıĢmaktan hoĢlanmayan, çaresizlik
içindeki ruhsal yapılarıyla kırıcılık, agresiflik, Ģiddet ve vahĢet gibi görüntüler
geliĢtirmekte siyasal ve sosyal bütünleĢme, patolojik hatta Ģizofrenik ölçülere
varan mantık kurgularıyla çağın hastalığı biçimine dönüĢebilmektedir. Esas
olarak gençlik gibi tüm ulusa ait enerji yüklü önemli bir kaynağın daima
korunması ve temiz tutulması geleceğe hazırlanması gerekmektedir. ĠĢte
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çağımızın bu hastalığı siyasal yabancılaĢma, psikolojik yalnızlaĢma ve
sosyolojik Ģiddet örüntülerini içermektedir. Bu paradigmalardan yani model ve
çerçeveden bakıldığında; Türkiye‘de gençlik sorunlarının analizi büyük önem
taĢımaktadır.
Bu sürecin gerek bireyler üzerinde ve gerekse kurumsal bir algı olarak
kabulü değerler manzumesiyle ele alınır. Toplumların sosyokültürel olduğu
kadar psikososyal açılardan da ele alınmasını gerekli kılıyor. Bu bağlamda
farklı kültürlerde gelen göç dalgası ile yerleĢik düzenin biriktirdiği ve
geliĢtirdiği davranıĢ örüntüleri örtüĢtürülemez. Bu göç dalgasının yüklediği
sorunların çözümü kurumlar arası iĢbirliği ve dayanıĢmayı gerektirdiği gibi
daha kapsamlı olarak bakanlık düzeyinde örneğin Göç Takip ve YerleĢim
Bakanlığı gibi organizasyonu da gerekli kılar. Böylece diğer batılı ülkelerin de
maddi ve diğer katkılarını talep imkânı resmiyet kazanır. Bir diğer önemli husus
ise tarihi geliĢim çizgisi ile ulusal aidiyet bilincinin örtüĢtürülmesine de ortam
hazırlar. Son olarak belirtmemiz gerekirse, örgütleĢme düzeyi bir kurum ve
ülkenin baĢarısının önemli bir göstergesi olup, baĢarı grafiğinin de ölçüsüdür.
Bütün bu önermelere bağlı geliĢmeler neyle kazanılır? ĠĢte bunun cevabı
aslında sadece ve sadece insanı, doğayı sanatı ve yaĢadığı tabiatı ve toplumu
sevmesidir. Yani kısacası Sevgi‘dir. Ġç dünyamızı aydınlatan en önemli duygu
bireyi, toplumu, kurumları, ülkeyi tarihsel geliĢme süreci içinde değerlendirerek
kucaklayıcı ve dost çerçevesinden vatandaĢlarını sevmekle onları anlamak ve
düĢüncelerine değer vermekle kazanılır ancak. Çünkü sevmek bir ibadettir.
Önce anamızı, babamızı, öğretmenimizi, vatanımızı, bayrağımızı, ülkemizi
hâsılı taĢımızı ve toprağımızı Büyük Türk Kültürümüzü sevmek bir ibadettir.
ĠĢte bu nedenle okullarımız ve özellikle üniversitelerimiz ayrıĢtırmayı pekiĢtiren
ve baĢka ülkelerin güdümünde ülkemizin kuruluĢ felsefesinin aksine ikame
edilebilecek asla farklı bir hayale kapılmamalı ve bu yönde bir düĢünce ve
ideolojiyi de asla ve asla pazarlamamalıdır.
Göç olgusu son yüzyılın belki de en can yakıcı ve acilen çözümlenmesi
gereken bir dünya sorunudur. Ġnsanoğlu ne kadar teknolojik yenilikler bulsa da
insanın sırlarını ve sınırlarını çözebilmesi hala mümkün değildir. Zira her birey,
her kurum ve her devlet kendi çıkarı ve geleceği Ģekillendirmekteki arzu ve
hevesleri doğrultusunda bir öteki yaratmakta bu çıkar saiki nedeniyle olduğu
kadar üstünlük sendromu çerçevesinde de dünyayı Ģekillendirmek istemektedir.
Bu güne kadar uyum ve barıĢ içinde yaĢayan bir dünya ne yazık ki halen
kurulamamıĢtır. Yüksek perdelerden yapılan atıĢmalar ve boy gösterici
davranıĢlar ancak bir üstünlük sendromunu ifade etmekte ve fakat dünyamıza
ve geleceğine son derece zarar vermektedir. Oysa dünyamız herkese yetecek
kadar doğurgandır. Ancak bu doğal dengesini bozmamasına da bağlıdır. ĠĢte
göç böyle bir hem nüfus dengesi açısından ve hem doğal örtümüzün kirlenmesi
değil bilakis yok olmasına ortam hazırlayacak bir süreci yaĢamaktadır.
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Sonuç olarak devletler yan yana gelerek ortak alanın ortak dilini bulmalı
barıĢ dostluk ve kardeĢlik ilkelerini içselleĢtirmeleri patolojik hatta Ģizofrenik
olgulardan arındırılmaları ve iĢbirliği esasına dönüĢtürülen bir yüzyıla damga
vurmalıdırlar.
Çünkü çevre, eğitim, adalet üçgeninde kentleĢme ve sanayileĢme
insanımızın huzur ve mutluluğunun yanında ülkesine duyduğu bağlılık ve
güveni de temsil ediyor. Bu üçgen içinde en önemli husus iletiĢim araçlarıdır.
Bu sadece basın demek değildir. Bir toplum tarihi birikimi, eğitim üniversiteler
ve bilim olarak var olmalıdır. Ġnsan psikolojisi ve sosyolojik örüntülerin birlikte
değerlendirilmesi gereklidir. ĠĢte bir diğer önemli gösterge ise ―güzel sanatlar ve
edebiyat‖ alanıdır. ĠĢte bu nedenle toplumların geliĢmiĢlik düzeyinin çağdaĢ
ölçüsü bu alanda dünyaya ne kattığıdır. Türk kültürü içinde el sanatları ve
mimarlık yanında roman, Ģiir, deneme ve örf ve adetlerimizin sesi olan beste ve
güfte çalıĢmaları yani her türden müzik ortaya koymaya çalıĢtığımız ve
sunduğumuz konuyla iliĢkilendirilebilir. Bu bizim dıĢ dünyayla kurduğumuz
iletiĢim ve etkileĢime ayrıca insan olarak birlikte yaĢamamızdan kaynaklanan
görevlerimize de bağlıdır.
Ġnsan sosyal bir varlıktır. Birlikte yaĢamak ve iĢbirliği içinde olmak
zorundadır. Ancak hızla geliĢen kentler ve hızla artan sorunlar insan iliĢkilerini
de değiĢtirmiĢ özellikle günümüzde giderek artan zorunlu ve oldukça sorunlu
olan göç olgusu yalnızlaĢma, yabancılaĢma ve yozlaĢma bağlamında kurumsal
yapıların yeniden değerlendirilmesini de zorunlu kılmıĢtır. Bu nedenle insan,
doğa ve evren üçgeni kurgusunun etkileĢim boyutlarını ―göç olgusu ve etkileri‖
bağlamında daha akılcı ve yön verici boyutlarda irdeleyebiliriz. Zira ilgi
artırıldıkça kiĢinin bilgisi de artar. Sevgi ilginin de temelidir. Aslında öncelikle
―ilgi bilgi ve sevgi‖ üçgeni içinde çocuklarımızı yetiĢtirmeliyiz. Daha sonra ise
insan ve kurum iliĢkileri içinde birleĢtirici dil ve politikalar ve müfredat mutlaka
―dil tarih ve kültür‖ bağlamında geliĢtirilmeli aidiyet ve dayanıĢma, mutlaka
milli eğitimle pekiĢtirilmelidir. Bir milletin değerleri kendi tarihine ve
kurucularına sahip çıkmakla artar. Bir milletin değerlerinin en baĢında gelen
değerlerse özgür ve bağımsız mutlu ve refah içinde yaĢamasıdır.
ĠĢte bütün bunları birey ve toplum ancak ―Ulusal Mensubiyet Bilinciyle‖
kazanır. Ulusal Bilince ise sanat, edebiyat, Ģiir, müzik ve tarih Ģuurunu temsil
eden Türk dili ve kültürü içinde örf adet ve gelenekler ulaĢtırabilir. Tek
meĢalesi ve tek bir hedefi mutluluk ve güven verecek bir yolu vardır. Bu yol
büyük Atatürk‘ün iĢaret ettiği ―akıl ve bilim yoludur‖ Bilimsel araĢtırmalar ve
Tarihsel derinlik kökten türetilen üstün ve kapsayıcı bir ―Dil‖ ile uzunca asırlar
övünç dolu ancak tecrübe de edeceğimiz bir ―Tarih ġuurunu‖ bıraktı Türk
toplumuna. Ülkemizin her insana, çocuğa, kadına, ağaca ve toprağa hâsılı
varoluĢumuza etki eden her Ģeyi temsil eden ―Kültürel‖ birikimlere ve sağlam
temellere dayandığını belirtebiliriz. Son yüzümüzü güldüren güneydoğumuzdan
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çıkan asil Nobel Kimya Ödülü kazanan Prof. Dr. Aziz SANCAR hocamızın
Anıtkabir‘e armağan ettiği madalyası haklı olarak ülkemize ait gururumuzdur.
Kısacası aidiyete bağlı kucaklayıcı birleĢtirici kalkınmıĢ ve mutlu, tüm dünyaya
örnek olabilecek barıĢ temelli ―güçlü bir ulus olabilmektir‖. Önemli olan bu
gücün insanın mutluluğu, sağlığı ve refahıyla orantılı bir devlet yönetimine
aktarabilmektir.
Etnik yapıların gündeme getirilmesi bu çağda ancak ilkel kavimlerin
görüntüsü olarak algılanır. Dünyamız bir bütündür. Bunun etrafında insan
hakları ve mutluluğu çerçevesinde barıĢ ve dayanıĢma içinde yaĢamayı öğrenen
medeni toplumlar olmalı kıĢkırtmalara asla prim verilmemelidir. Bunun için göç
olgusunun yarattığı incinme ve yoksunluk algısı her ülkeye ve insana örnek
olmalı; bu uğurda bu vahĢet tablosuna son verebilecek formüller üzerinde
mutlaka çalıĢılmalıdır. Son olarak her millet kendi örf adet ve değerlerine tarihi
koĢullarına göre yaĢar. Onun içindir ki bir ülkeye aidiyet Dil, Tarih ve Kültür
birliği içinde olur. Daha da kapsayıcı ulusal mensubiyet bilinci kapsamında bu
değerler anlamlı olur.
O halde Atatürk gibi bir dâhinin kurduğu Cumhuriyete ve onun tüm
eserlerine sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyetine yakıĢır Ģekilde davranmalıyız.
Parolamız: Büyük Atatürk ilkelerine ve hedeflerine gönülden bağlı olarak dünya
ile barıĢık bir devlet politikası çerçevesinde ülkümüz ile hedefimiz kültür ve dil
birliği kapsamında Atatürk ilkelerine bağlı çağdaĢ bir devlet idealini
gerçekleĢtirmek olmalıdır. Kısaca Türk kültürünün incelikleri örf adet
gelenekleri çerçevesinde oluĢan dil ve semboller kullanılarak Türk gibi yaĢa
öyle gel baĢa! Hedefimiz kalkınmıĢ refah içinde bir Türkiye Olmalıdır. Diğer
devletlerin de dünyamızı kana bulayan çıkar ve teknolojik üstünlüğüne dayalı
gizli ajandaları olmamalı, suiniyet taĢımamalı kandan ve kinden beslenen bir
psikolojik algıdan tüm dünya iĢbirliği yaparak mutlaka kurtarılmalıdır.
Sosyopsikolojik olarak insan ve devletlerarasındaki iliĢkiler barıĢ ve
kardeĢlik içinde iĢbirliği çerçevesinde geliĢtirilmelidir. Dünyamızı yönetenler
―birlikte değerlilik ilkesi‖ çerçevesinde mutlaka iĢbirliği sağlamalı; yaĢamdan
yana olmalı ve barıĢ ilkesi çerçevesinde silahlanma hastalığından da mutlaka
arındırılmalıdır. Kısacası kinden ve kandan arınan dünyamız mutlaka
yaĢanabilir kılınmalıdır. Çünkü ne kadar ararsanız arayınız bir baĢka
yaĢayacağımız bu görkemlilikte bir dünyamız yoktur. Var olanın insanın ve
insanlığın rengine, boyuna gücüne ve kudretine asla farklılık ve öteki olarak
pozisyon yükleyerek bakmadan, tüm insanlığın dünyada özel bir kıymet olduğu
asla ve asla unutulmamalıdır. Bunları yapacak olanların baĢında ülkeleri
yöneten siyaset adamlarının ve bilim insanlarının üslup ve yaklaĢımları ile
tutum ve davranıĢları ile akılcı projeleri önemli bir yer tutacaktır.
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SONUÇ
Türklerde yaĢam ve yerleĢim iliĢkisi içinde toplumsal aidiyet duygusu
son derece önemlidir. Göç olgusu iç göç ve dıĢ göç olarak değerlendirilmelidir.
Bu bağlamda göç olgusunun da üç faktörde ele alarak sonuca ulaĢmamız son
derece önem taĢır. Çünkü ulusal yani milli mensubiyet bilincini ―dil tarih ve
kültür‖ tanımlar. Bir topluma veya ulusa aitlik duygusu yani toplumsal aidiyet
aslında gruplardan ve ailelerden oluĢan ve giderek büyüyen iç birliklerinin
biçimlendirdiği yaĢam ve yerleĢim değerleriyle bütünleĢerek ulusal mensubiyete
dönüĢür. Burada yerellik ve kültürel birikimi pekiĢtiren eğitim ve inanç
sistemleri de rol oynar. O halde biz daha kapsamlı bir açıdan göç olgusuna
bakmak zorundayız. Bunu dil, tarih ve kültür üçgeni olarak belirlediğimiz
baĢlıklar altında sonuca ulaĢmak istiyoruz. Zira göç olgusu bu eyleme konu
olanlar baĢta olmak üzere yalnızlaĢma, yabancılaĢma ve yozlaĢma üçgeni içinde
bir toplumda sorun boyutlarını maksimize ederler. Bu durum sadece göç
eylemini değil bilakis sosyopsikolojik olarak toplumun diğer alanlarına da
yansır.
Oysa bir milletin bulunduğu yerin tam olarak tayin edile bilinmesi ve
doğru değerlendirilmesi için; bazı ölçülerin ve ortak özelliklerin de belirlenmesi
kaçınılmazdır. Ayrıca bu ölçütler diğer ülkelerin düzeyleri ile de mukayese
edilebilmesi için kaçınılmazdır. Çünkü yukarıda belirttiğimiz gibi millet
olabilmenin ancak üç temel koĢulu vardır bunlar daha önce belirttiğimiz gibi
dil, tarih ve kültür olarak yani bu üç kavramın ele alınmasıyla o milletin
dünyada taĢıdığı önem ve değeri ile uluslararası yeri nihayetinde insanlığa
kattığı her Ģey ortaya çıkar. Tarih bir ülkenin ve milletin orijin yerini belirler ve
geliĢme safahatlarını coğrafik, demografik ve yaĢam tarzı çerçevesinde
ürettiklerini ve geliĢme düzeyini de ifade eder. Türkler Orta Asya ve
Kafkaslarda büyük hâkimiyetler ve imparatorluklara yönelik devletler
kurmuĢtur. Tarihte 16 farklı devlet kurabilen bir baĢka ülke yoktur. Nüfus
bileĢimi açısından aslında saf bir ırk ve soy birliği mevcuttur.
Türkler yaĢam tarzları içinde ihtiyaç duydukları her Ģeyi kendi duygu ve
düĢüncelerine ve kullanılabilir yaĢam değerine bağlı olarak geliĢtirmiĢ ve
hayatlarının içine yaĢam kültürlerini katmıĢtır. Ok yay ve kılıç baĢta, At ve
araba ile çadır sanatını yan yana düĢünüp yerleĢim alanlarını düzenlemiĢ; kilim
ve keçe dokumaları ile çadır sanatını da süslemiĢtir. Han, hamam, cami,
medreseler ile vakıflar ve eğitim kurumları büyük önem taĢımıĢtır. Türklerin
medeni bir vasfı gerek yönetim ve gerekse yaĢam tarzlarından bu kültürleriyle
dünyaya kattıklarıyla da anlaĢılır. Bu bağlamda etkileĢim ve iletiĢim için bir
araç vardır bu araç ise o toplumun ortak ideallerini ve kültürel aktarımını
tarihsel süreçler içinde gelecek kuĢaklara aktaran dildir. Zira insanların birlikte
yaĢama mecburiyetinden doğan ve özellikle birbirleriyle anlaĢmasını sağlayan
en temel araç ve gösterge dildir. Aynı dili konuĢmayan milletlerin gerçekte bir
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milli duruĢ sergilemesi beklenemez. Bunun için aynı topraklarda yaĢayan
insanların hiçbir aĢağılık duygusu ve yabancılaĢma taĢımadan bağlı bulunduğu
toplumun dilini en iyi ve en güzel biçimde konuĢması o topluma ait olduğu
kadar kendine ve ülkesine dönecek değeri de ortaya koyar.
Sonuç olarak ülkemizin demografik yapısını düĢünce yapısını ve değerler
sistemini değiĢtirecek olan nüfus hareketleri yani gerek iç ve dıĢ göç son derece
tehlikeli ekonomik sosyal ve siyasal açılardan da oldukça büyük yaralar açacağı
asla unutulmamalıdır. Özellikle bu konularda insani bir katkı sunmak isteyen
ülkeler dıĢ topraklarda güvenli bölgeler oluĢturarak maddi yönden ve diğer
anlamdaki ihtiyaçları karĢılayabilecek önlemlerle destek olmak ve katkı
yapabilmek için, dıĢ politika yürütücülerini de devreye sokarak özellikle de
parlamentolarından uzlaĢma oluĢturarak karar almak durumundadır. Bu
demokrasi gereği olduğu kadar ülkeleri geçici süreler içinde yönetim görevi
alanların bu tip büyük sorunlara gebe olabilecek ulusal sorunlarda ortak karar
almaları zarureti vardır. Çünkü geçici sürelerle iĢbaĢına gelen iktidarlar sorun
boyutlarında kalıcı arızalar doğmasına asla sebep olamazlar.
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DOĞU/BATI MÜZĠKLERĠ ARASINDAKĠ AġILMAZ
DUVARLARA DAĠR
Ahmet Yürür
ÖZET
Eski Ġpek Yolu‘nun yeniden canlandırılması çabaları ilerledikçe, Asya
müziğini derinliğiyle anlayabilmeyi arzu eden müzikseverler de çoğalmaktadır.
Asya yaĢam ve kültürünü gerçekten temsil eden değerler ve kavramlar
aradığımızda, Taoizm ve Budizm, gibi büyük yaygınlığı olan manevi gelenekler
bize yol gösterebilir. Birçok ileri gelen kompozitör yaratıcılıklarına yön veren
kavramları bu geleneklerde bulduklarını söylemektedirler.
Asya müziğinin baĢta gelen öğesi ―zamandır.‖ Müzik yapıları lineer
hedefleri olan mimarî anıtları değildir. Bu müzikler zigzag bir zaman modeline
sahiptirler—kum saati örneğinde olduğu gibi. Bu zaman‘ın yönü belirgin
değildir--dökülen suyun önüne çıkan her yöne doğru akabildiği gibi. Zamanın
bu özelliğine akıĢkanlık denir. Zamanın hızı ve yönü bir andan öbürüne
değiĢebilir, yana, ileri-geri gidebilir; buna yuğurulabilirlik denir. Zamanın
hiçbir boyutunu tasfiye etmemek gerekir, zigzag model sayesinde sağlanan içzaman bu boyutları oluĢturarak üç-boyutluluğu oluĢturur. Ġç-zaman çok
sayıdaki metod ve tekniğin kullanımıyla güçlendirilebilir, buna da adetlere
uygunluk denir. (Huang, 1981)
Anahtar sözcükler: zaman, iç-zaman, zig zag zaman, Isang Yun,
Taoism, Budizm, kuantum, akıĢkanlık, yoğurulabilirlik, üç boyutluluk, adetlere
uygunluk, Asya müziği

ABOUT THE IMPASSIBLE WALLS SEPARATING EASTERN AND
WESTERN MUSICS
ABSTRACT

As East and West are in a process of rapprochement in technology and
economics, it is time we stop referring to Asian music as ―strange‖ and make
an effort to become literate about some basic concepts of mainstream global
culture. In culture, a rapprochement does not allow concepts and values to be
mechanically translated; thus, a way to penetrate the sense of music culture in
Asia would be to appropriate it through the premises of a very widespread
spiritual teaching of the East, i.e., Taoism. Many prominent contemporary
composers have made it known that Taoism and Buddhism have guided their


Prof. Dr, Ege Üniversitesi Konservatuarı Öğretim Üyesi, Müzikolog araĢtırmacı.
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inspiration in their creative careers.
The main element in Asian music is time. Music structures are not
architectural monuments with a linear aim—their music is based on a zigzag
time pattern that can be visualized as an hour-glass. Their time is not one with
a clearly-defined direction; it is comparable to the multi-directional trajectory
of flowing water or, fluidity. Time can run at varying paces, sideways, backand-forth, etc.: plasticity. Time is never left devoid of any of its dimensions. It
has to be provided with internal-time thanks to the zigzag pattern:
sculpturality. Internal time can be enhanced through the use of an arsenal of
devices and techniques: conventionality (Huang, 1981).
Key words: Time, internal time, zigzag time, Isang Yun, Taoism,
Buddhism, quantum, fluidity, plasticity, conventionality, sculpturality, Asian
music
GĠRĠġ
Pasifik havzası, hem beĢbin yıllık sosyal geçmiĢindeki kültür hazineleri,
hem de, 20-21.yy‘larda kazandığı kalkınma momentum’uyla, yeryüzünün baĢat
gücü haline gelmiĢtir. Pasifik havzasında bu gücün öncülüğünde oluĢan
dinamizm, teknoloji ve sosyal bilimler alanlarındaki varlığıyla ve ticaretteki
baĢarılarıyla, ABD/AB uygarlığının tek-kutuplu üstünlüğüne alternatifler sunan
bir düzeye ulaĢmıĢtır. Ortaçağ‘da ―Ġpek Yolu‖ diye bilinen ve, geçmiĢte Asya
bozkırlarını aĢıp, Avrupa pazarlarına üstün kaliteli mallar arz etmiĢ olan, büyük
iletiĢim ağını anımsatacak bir ürün transferi modelini yeniden canlandırma
arzusu, küreselleĢme çağında, hem Doğu‘nun, hem de Batı‘nın ortak
gündemidir. Bu konuda uygulanan “One Belt-One Road (kısaca, OBOR)‖
projesi yüzyılın en büyük yatırımıdır.
Yeni Çağ döneminde, Ġpek Yolu‘nun Batı müziği tarihine kazandırmıĢ
olduğu en büyük değer opera geleneğidir. Asya kültürlerinde çok köklü bir
sanat dalı olan ―opera‖ türü kervanlarla gelen italyan tacirlerin hayranlığını
uyandırmıĢ,
bu sürecin sonunda, 17.yy‘daVenedik‘teki zenginlerin
konaklarında, ilk operalar sahnelenmeğe baĢlamıĢtı.
Çin operası‘ndan esinlenmiĢ olan bu yeni sanat, Çin‘deki örneğin basit
bir taklidi olmaktan uzaktı.―Armoni‖ denilen, 14.yy‘dan beri kontrpuan
sanatının bir Ģubesi olarak eserlerde görülmekte olan, müzik anlayıĢı, opera
müziğinin yaygınlaĢtığı yıllarda artık büyük önem kazanmıĢ, kontrpuan‘ı ikincil
öğe haline getirmiĢti. ―Armonik fonksiyon‘ların uzaması‖ adı verilen yeni
tekniğin kullanımıyla, dramatik süreçlerin uzun süre ayakta tutulması, müzikle
desteklenmesi sağlanmaktaydı.
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O çağa dek kompozitörlerin kullanmaktan kaçındıkları ―kontrast,‖
―çatıĢma,‖ gibi öğeler, orkestra çalgılarının birer dramatik kiĢi gibi derinlikli,
içerik sahibi, özgün mesajlar veren, bir yolla kullanılması sayesinde, müziğin
çok etkileyici özellikleri arasına yerleĢtiler. Çalgıların eĢleĢtirilmesi, dramatik
gruplaĢmalarda yer almaları, opera sanatının müziğe kazandırdığı
değerlerdendir.
Çoğu batı müziği eseri, giderek karmaĢıklaĢan süreçlerin ―en karmaĢık‖
noktaya erdikleri, bir ―bitiĢ‖e varma çabasına hizmet eder—―bitiĢ‘i amaçlayan
(end-oriented)‖yani ―lineer
(doğrusal)‖ bir yapıda oldukları söylenebilir.
Böyle bir özellik parçanın bitiminde seyircinin alkıĢlamasını sağlar, ama, çoğu
örnekte, tutarlı bir içeriğe sahip yapılar oluĢturulmasına engeldir.
ĠĢte, 17.yy‘dan bu yana, Batı müziğinin ―yıldız öğesi‖ olan armoni Batı
kültürünün dünyaya ihraç ettiği önemli bir kültür ürünü haline gelmiĢtirsenfoni‘lerden rock müziğine kadar yayılan türler… Uzayan fonksiyonel
armonilerin oluĢturduğu bir ―dikey‖ eksen ile, onu dik açıyla kesen, adına
―melodi‖ denilen ―yatay‖ eksenden oluĢan, bir parametre… Herhangi bir batı
müziği eseri, yapısal anlamda, bu katı ―dikey-yatay çerçevesi‖ üzerine
kurulmuĢtur.
Doğu‘nun Müzik Kültürlerinin Ayırd Edici Özellikleri
―Dikey ile yatay‖ karĢıtlığı mimarî sanatının aslî öğesidir. Yüzyıllar
boyunca, Batı müziği mimarî doktrinlerin öncülüğünden yararlanmıĢ,
mimarî‘nin doğasındaki ―mekân‖ ağırlıklı estetik duyuĢunu baĢ tacı etmiĢtir.
Oysa, müziğin doğası ―zaman‖dır. Mimarî yapıların belkemiği olan dikey
sütunlara, müzikte gereksinme yoktur. Müzik, demir, çelik, gibi, dokusunu
ayakta tutacak destekler olmadan da var olur. 20.yy‘da, müzik için, mimarî‘nin
―meĢru‖ kıldığı yolların dıĢında yollar aranırken, çin müziğindeki ―akıĢkanlık
(fluidity)‖ kavramı yeni ufuklar açmıĢtır.
Lineer zaman değil, zigzaglı zaman
ÇağdaĢ müzik kültürümüzün oluĢumunda, Asya-Pasifik havzasının
geleneksel müzik kültürlerini tanımanın, izlemenin, tartıĢmanın, katkısı olacağı
görülüyor. Anadolu Selçukluları‘nın halefi olan ortodoks Doğu Roma‘nın
katolik Batı Roma‘dan kopuĢu sürecine baktığımızda—bu kopuĢ pek ―rakip
hanedanların kutuplaĢması‖ sürecine benzemiyor! Bizans, Asya-tipi bir
hristiyan kültürü olduğu için, Avrupa‘dan koptu. Anadolu kültürü de, keza,
―armoni-temelli‖ müzik duyarlılığını yabancı bir duyarlılık gibi konuk etti.
―Armoni‖ katmanlı bir varoluĢ türüne sahiptir. Bir armoniyi ―do akoru,‖
―re akoru,‖ diye, üzerine kurulu olduğu ―kök ses‖ ile adlandırırız. Batılı müzik
teorileri ―aĢağıdan yukarı doğru‖ bir kavramlaĢtırmaya yöneliktir. ―Armoninin
kök sesi daha yavaĢ devinirken, üçlüsü yükselir, yedilisi inici olmalıdır, vb…‖
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Asya kültürleri ise, gerek nota gruplarını, gerekse her türlü öğeyi,
―ortadan-çevreye‖ kavramlaĢtırırlar. Bunun ilk akla gelecek örneği,
bağlamamızın ―çöğür‖ düzeninde, tellerin sıralanıĢıdır—―çöğür‖ sözcüğü
göktürk kültüründen mi alınmıĢtır? (goguryeo, ĠÖ. 37-ĠS. 668)
Gerek Batı‘da, gerekse Asya‘da, Ġlkçağ ve Ortaçağ bilimsel düĢünüĢünün
evrensel metodolojisi olan, element‘ler üzerine kurulu bir kozmolojiyi
tanıyoruz. Batı‘da ―dört element‖ esasına dayanılırken, Asya‘da beĢ element
kullanılmaktaydı. Örneğin, Batı biliminde yönleri tanımlamak için ―Doğu-BatıKuzey-Güney‖den oluĢan dörtlü bir Ģema kullanılırken, Asya‘da, bir de
―merkez yönü‖nün eklenmesiyle, beĢli bir Ģema kullanılmaktaydı.
Sun Tzu‘nun (Ġ.Ö.7.yy.), ünlü SavaĢ Sanatı adlı eserinde ―müzik nasıl
beĢ notayla yapılıyorsa, görsel sanatlar beĢ esas renk üzerine, aĢçılık ta beĢ ana
tat üzerine kuruludur.‖ görüĢü dile getirilir. Kore‘deki Goguryeo (yani, Doğu
Göktürk) devletinde, toplumun yapısı dört kast arasında pay edilmiĢti. Bunların
ortasında da, beĢinci öğe olarak, ―imparator hanedanı‖ yer almaktaydı. Bu dört
kastın simgeleri olan bazı efsanevî hayvanlar vardı.
doğuda, çungriong (mavi ejder),

soylular kastı

batıda, baek-ho (ak kaplan),

bilgeler kastı

güneyde, cucak (kızıl huma kuĢu),

çiftçiler, çalıĢanlar kastı

kuzeyde, hyunmu (kara kaplumbağa,
yılan-kuyruklu olabilir),

tüccarlar kastı

Ordunun savaĢtaki mevzilenmesi de, gene beĢ öğeden oluĢan bir yapıya
sahipti.ġehircilik geleneğini yöneten ilkeler ise, gene beĢli Ģemayı
yansıtmaktaydı. Kral mahallesi ortada idi ve dört kastın mahalleleri onu
çevrelemekteydi. Simya bilimindeki bu beĢli metodolojinin çekirdeğini
oluĢturan ―Orta‖ elementinin taĢıdığı karakter ―durağanlık‖ idi.
BeĢ toplumsal element‘in karakterleri ―zaman‖ın kendilerine özgü
yorumlanıĢlarını, estetik değerlendirilmelerini, anlatmaktadır. Kavramların
incelenmesinde, bunların çağdaĢ müziğin çeĢitli kavramları ile ne denli iç içe
olduklarını gözleyebiliriz.
Çin operasının dört kavramı Ģunlardır:
―akıĢkanlık (fluidity),‖
―yoğurulabilirlik (plasticity),‖
―üç-boyutluluk (sculpturality),‖
―âdetlere bağlılık (conventionality).‖ (Huang, 1981)
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1. AkıĢkanlık ve simetriler
―AkıĢkanlık‘ (fluidity)‖tan kastedilen, Zaman‘ın yönü‘nün çoğulcu
anlayıĢıdır: zaman, akan
suyun her yöne yönelebiliĢi gibi, nereye
yöneleceğinde özgürdür. Ġki eylem arasında, zaman kısaca duraklayabilir. Ya
da, zaman donabilir—böylece zamanın akıcılığı ―lineer‖ olmaktan çıkıp, bir ―iç
zaman‖ kazanır. ÇağdaĢ müziğin zaman‘a iliĢkin kavramları arasında da
―simetriler (pallendromi)‖ ağırlıklı bir yer tutar. Bu pratikte, ―akıĢkanlık‖
kavramının etkisi görülmektedir. Çin estetiği‘nin ―akıĢkanlık‖ yoluyla elde
ettiği, ―simetrilerden oluĢan yapı,‖ dramanın derinlemesine yayılmasını,
―yatay-dikey parametresi‖ içinde hapsolmamasını, mekanik bir lineerliğe teslim
olmamasını sağlar. Dört elementin yanında, bir de‖orta‖ elementinin
bulunmasıyla, simetrilerin kurulmasının mümkün hale geldiğini, bunun da
akıĢkanlığa katkıda bulunduğunu anlıyoruz.
2. Yoğurulabilirlik ve öykü-içinde-öykü
―Yoğurulabilirlik
(plasticity)‖ denince, zamanın hızı ve yönü
anlaĢılmaktadır. Asya müziğinde, zaman ―yoğurulabilir‖ bir öğedir. Bir sanat
eserinde, zaman bazen gürleĢerek, bazen de zayıflayarak akabilir. Sık-sık,
zaman geleceğe, ya da geçmiĢe, sıçrayabilir. DeğiĢik zaman ve mekanlara ait
olaylar eĢ-zamanlı olarak sunulabilir. Bu özellik örneğin, ―öykü-içinde-öykü‖
tekniğinin kullanımında ortaya çıkar. Antik Yunan estetiğinin temel ilkesi olan
―üç birlik‖ (zaman birliği-konu birliği-mekân birliği) kuralının tam tersi Asya
kültüründe geçerlidir. ―Göndermeler‖ yapılarak, eser baĢtakinden görünüĢte
bağımsız konularda, yerlerde ve mekânlarda cereyan etmeğe baĢlar.
3. Üç boyutluluk ve iç-zaman
―Üç boyutluluk, (sculpturality)‖ kültürel söylemde yer alan karakterlerin
iç-zaman‘larının (yani, kendilerine özgü varoluĢ özelliklerinin) canlı dramatik
yapılar ile yaĢama geçirilmesini içerir. Tersine, eğer yapı, teknik nedenler
yüzünden, ―iç-zaman‖ öğelerinden arındırılmıĢsa, söylem iki-boyutlu
kalabilir— bir çerçevenin içine hapsolmuĢ resimler gibi…
Geleneksel çin tiyatrosundaki karakterlerin, gerçek dünyadaki gibi, üç
boyutlu olmaları istenir. Ġcracı, ―üç-boyutlu‖ olduğunu düĢündürecek biçimde,
izleyicilerinin gündelik yaĢamı ile, gönderme yaptığı kurgulanmıĢ zaman
arasındaki bir noktada, bir simetri ekseni oluĢturur.
Asya sanatında, ―zaman‖ kavramı, bir continuum içinde ―mükemmel bir
bitiĢ‖e doğru ilerlemez. O sanat anlayıĢında, ―iç-zaman‖, bir kum-saatinin
sürekli baĢaĢağı edilen varoluĢu gibi, tekrar-tekrar, sonsuz bir nitelik-değiĢimi
içinde ortaya çıkan ve öznel öğeler tarafından belirlenen bir yapıya sahiptir. Bu
tür süreçlerin seyri zigzag-modelli bir harekettir.
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4. Adetlere bağlılık ve süslemeler
―Adetlere bağlılık (conventionality)‖ ilkesiyle kastedilen, müziğin
kimliğini rasyonel kavramlarla, ya da mimarî biçimlerle, ifade etmek yerine,
―bir müzik eserinin süslemelerden ibaret olduğu‖ yolundaki, dolaysız olarak
benimsenen bir öznel tavırdır. Gündelik yaĢamın, gözümüze göründüğü
biçimde, aynen, kopyalanması hoĢa gitmeyen, hatta rahatsız edici bulunan bir
yoldur. Sanatçının gündelik gerçeği iĢleyerek sunması beklenir, çünkü sanat
eseri gerçek yaĢam değildir. Bu amaçla, Çin tiyatrosunda, ―zaman ve mekânın
sınırlılığı‖nı kıracak, zigzag zaman‘ı baĢlatacak, bir dizi âdetler
oluĢturulmuĢtur. Böylece, yaĢam daha özgür, daha derinliğe sahip, görünür.
(Huang, 1981: 15)
Doğu Felsefesi ve Taoculuk
Kim Seokyung‘un Doktora tezinde (2003), Asyalı kompozitör Isang
Yun‘un taĢıdığı Budizm ve Taoizm inançlarının yaratıcılığına olan etkisi
konusunda araĢtırmalar yer almıĢtır. 1960larda, Darmstadt‘daki yeni müzik
toplantılarından etkilenen ve meslek yaĢamının önemli bir bölümünü
Almanya‘da geçiren bu koreli kompozitör 17 Eylül 1917de Duk San‘da doğdu.
San Cheun Gun‘da ve (Ģimdiki adı Chung Mu olan) Tongyong‘da yaĢadı.
Berlin‘de, 3 Kasım 1995te öldü. Doğu müziğinin ileri gelen kompozitörü, Isang
Yun, alıntılanan metinlerinden belli olduğu gibi, Taocu felsefeye çok değer
vermekteydi:
Taocu ve Budist mistik düĢünüĢünün etkisi altında büyüdüm.
Örneğin, ―karanlık olmadan aydınlık, kadın olmadan erkek, eski
olmadan yenilik olmayacağı gibi. Doğu felsefeleri hakkında yazılmıĢ
olan çağdaĢ kitapları okuyarak, bu düĢünüĢün o çağdaĢ yazarlara ilham
ettiği deneyimlere aĢina oldum. Bu sürecin müziğim üzerinde derin
etkileri vardır. Eserlerimin yüzde yetmiĢinden fazlası Taoculuk ya da
Budizm temellidir, ya da, o kültürler bağlamındaki efsanelerle
iliĢkilidir...‖ (Kim, 2003: 12)
Taoculuk içinde karĢılaĢtığı teoriler Yun‘un esin kaynağı olmuĢtur.
―Yang‖ ve ―Yin‖ Taoculuk içinde birlikte var olan karĢıt kavramlardır ve,
ayrılmaz bir biçimde, birlikte varolurlar. Evren bir enerji üretir. Bu enerjinin bir
bölüğü, gökyüzü, toprak ve güneĢ‘i var eden ―Yang ruhu‖nu, oluĢturur. Öbür
bölüğü olan ―Yin ruhu‖ ise, ―ay‖ kavramında yoğunlaĢmıĢtır. Evrendeki tüm
yaratılmıĢlar Yin ve Yang'ın dengesi sayesinde var olurlar. Yang eril, sert ve
hareketli özellikleri, Yin ise diĢi, yumuĢak ve durağan özellikleri temsil eder.
(Yin ve Yang'ın sembolü olan Tajitu simgesi iliĢiktedir.). Yun, eserlerinde, Yin
ve Yang arasındaki dengeyi betimlemek için ―makrokozmos içinde
mikrokozmos‖ tekniğini, bazen de
―durağanlık içinde ―ani hareket‖i
uygulamıĢtır. Bu iki karĢıt güç yan yana yerleĢerek dengeyi yaratırlar.
156

TÜRKBĠLĠM TEMMUZ 2017

Yang
Cheng
Fu
Tai
Chi
Chuan,
http://www.yangchengfu.org/yin_yang_symbol.html . YoonTaek Chang (1998), Taoculuk‘un, ―Parça bütündür; bütün de
parçadır‖ teorisinin Isang Yun‘un çalıĢmalarına yön verdiğini ileri sürmektedir.
(Chang, 1998)
Robert Provine‘a göre (2001), Taoculuğun içeriğini büyük ölçüde
oluĢturan Doğu felsefesi Yun‘un müziğinin önemli bir yönüdür:
Taoculuk hayatın a) birey ve doğa, b) insanın aklı ve fiziksel
benlikleri, c) canlılık ve yaratıcılık, temelindeki konularını tanımlar.
Jeaneane Fowler (2005) “Tao” sözcüğünü araĢtırmıĢtır:
―Tao‖ terimi ―bir yol, bir patika‖ anlamında çevrilebilir; Tao
dengede olduğu zaman, mükemmel mutluluğu bulmak mümkün
olabilir. (Fowler, 2005:106-107)
Çin felsefesi uzmanı Wing-Tsit Chan (1963) Tao‘culuğun temel
düĢünüĢünü Ģöyle özetlemiĢtir:
Tao, her varlığı kendiyle aynı bağlam içinde gören ve onlarla
aynı küre ve aynı doğa içinde iĢleyen bir ―öz dönüĢüm süreci‖dir.
―DeğiĢim‖ temel temadır, ancak o hiçbir zaman değiĢmez ve böylece
tek olur." (Chan, 1963:260-263)
Ortaçağ Asya toplumlarındaki yaygın manevî ve estetik kavramların,
21.yy‘da Batı‘daki bir grup seçkin entelektüelin yenilikçi sanatında, yeniden
benimsenmesi dikkat çekicidir. Bu yeniden doğuĢta, belki de, Nils Bohr‘un,
formel rasyonalizme bir alternatif olarak, 1950lerde dünyaya tanıttığı, kuantum
tipi düĢünüĢü kullanmağa giriĢen, bir öncü çevrenin rolü olabilir. Felsefe ve
bilim metodlarını sarsan ―quantum‖ teorisi müzikte de etkisini göstermekte
gecikmemiĢtir. Gerçi, müziğin ―notalar ve ritimler‖ konusunda yeni metodlar
kullanması büyük bir atılım idi, ama Kuantum teorisinin ―zaman‖ konusunda
modernizm‘in tersine bir anlayıĢ sunmasıyla, müzik sanatı kendini büyük
maceraların eĢiğinde buldu. Zaman‘ın kavramsallaĢtırılması Newton‘cu fizikte
mekanik bir yolla yapılmaktaydı. Yeni anlayıĢta ise, müzik olgusunun birçok
yönü ―iç zaman‖ tarafından belirleniyordu:
Yeni müziğin Asya müziğine benzemesi süreci
Batılı müzisyenlerin çoğunluğu, günümüzde, Asya müziğinin değerlerine
uyan davranıĢları benimsemektedirler. Doğu/Batı müzikleri arasındaki duvarın
aĢılmazlığı, bugün, daha azdır.
Müzisyenler ―lineer (doğrusal) zaman‖ın boyunduruğundan,
böylece, kurtulmaktaydılar. Örneğin, bu tür bir birlikte çalma
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etkinliğinde, orkestra Ģefinin diktatörlüğü gereksiz olmaktaydı. Müzik
parçalarının kimliğini belirlemede ―form‖ tahlilinden yararlanılması
gereği ortadan kalkmıĢtı—kimliği ―doku‖ ve ―yapı‖nın tahlili ortaya
koyuyordu. Ölçü çizgisi ve ―kuvvetli vuruĢ‖ kavramının kullanımı eski
önemini yitirmiĢti. Tema kullanımından vazgeçilmiĢ, ―a-tematik‖ müzik
yazısı yaygınlaĢmıĢtı.
Çoğunlukla, yeni müzik eserlerinin baĢından sonuna, bir tek
müzik düĢüncesinin büyük ölçekli çeĢitlemelerini içeren ―kum saat‘ine
benzer bir süreç mevcut oluyordu. Böyle olunca, eski dönemde çok
önemli olan ―geliĢme (development)‖ bölmelerinin yazılması terk
edildi. Bir yapıtın sonunda, ağırlıklı bir yazıyla ―bitiĢ‖ etkisi yaratılması
rahatsız edici olmağa baĢladı. ―Sona yöneliĢli (end-oriented)‖ müzik
yapılarında, anlatımın ―ikna edici‖ gücü pekiĢtirilirken, macera duygusu
yitirilmekteydi. Yeni müzik yapıları ise ―sürece yönelik (processoriented)‖ niteliktedirler. Ağırlıklı, görkemli, bir son‘a sahip olma
kaygıları yoktur. (ĠĢler, 2000:10-)
Gazi Mağusa, 18 Temmuz, 2017
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DEMOKLESĠN KILICI
Rasim ÖZGÜR
ÖZET
Ġlkel sanat örneklerinin keĢfiyle bütünleĢen yaratıcılığın geliĢmesinde,
folklor ve ayin gösterilerinden hediyelik eĢya pazarlarına kadar uzanan kültürün
tüm esintileri, toplum kesimlerinin refah düzeylerine göre sıralanırken, sınıfsal
ayrıĢımlar baĢta olmak üzere dini ve etnik sorunların aktüelliği açısından sanat,
ideolojik bağlamda desteklenen gayri meĢru hedeflerin meĢru bir zeminini de
oluĢturmuĢ olacaktır. Ekol, çevre ve kültür bağlamında boy gösteren aidiyet ve
kimlik sorunlarını konu edinen bu makale, bu sorunların savaĢ ve zorunlu
göçlerle sonuçlanan uzantılarını tartıĢarak, ekonomik çıkar peĢindeki
ideolojilerin asırlarca değiĢmeyen yüzünü açıklanmakla birlikte, modernleĢme
sürecinde ulaĢılan evrensel değer ortaklığının tutarsızlığı karĢısında, reaksiyona
geçen radikal örgütlenmelerin illegal faaliyetlerini de sorgulamaktadır.
Anahtar sözcükler: Ġlkel sanat, politeizm, monoteizm, laiklik.

SWORD OF DEMOKLES
ABSTRACT
While in the development of creativity coalescing through the discovery
of the examples of primitive art, the entire breadth of culture from folklore and
rituals to souvenir markets aligns according to the society‘s level of welfare, art
constitutes the legal ground for the ideologically supported and unjustified
goals in terms of the actuality of religious, ethnic and, last but not the least,
class problems. Trying to find solutions to problems arising in the context of
artistic schools, environment and culture, this article questions the illegal
activities of radical organizations reacting upon the inconsistencies of modern
universal values. This article dealing with problems of belonging and identity
in the context art, environment and culture questions the illegal activities of
radical organizations reacting against the inconsistencies of the so-called
universal values and touches upon the persistent aspect of ideologies pursuing
economical interests.
Keywords: Primitive art, polytheism, monotheism, laicism.
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GĠRĠġ
ĠMGENĠN SESSĠZLĠĞĠNĠ BOZAN BĠR BULUġMA
Evrensel bir dili alt kimliğin sınırlarına buluĢturan bir katalog, belirgin
olduğu kadar karmaĢık bir özlemin de ifadesi olacaktır. Ve belki de yitirmiĢ
olduğumuz bazı duyguların, çaresiz bir çağrısı. Ancak aniden boy gösteren bu
emelin özeti, hayallerimizin gerçekliğidir ve yılların birikimini barındıran bu
gerçeklikse, kimliğini korudukça onurlu ve kutsal bir katkıyla anılacaktır.
Bulgaristan Türk Ressamlarını tanıtan bir katalog‘ un hazırlık aĢamasında
ele aldığım bu üst satırlarda sıradanlığı aĢan bir duyumsama ve tedirginliği hala
anımsıyorum. Çeyrek asırlık bir aradan sonra, kader ortaklığıyla pekiĢen bu
dayanıĢma, sanata gönül vermiĢ, seçkin kiĢileri buluĢturmakla, kimlik ve aidiyet
konusunun bir Ģaka olmadığını hatırlatıyor bana. Bu gün kıvançla paylaĢtığım
anılarım varsa, bunlar da kararlılık ve inançla attığımız adımlardır.
Buna rağmen dur durak bilmeyen bu mücadelede bazen insan ve
edinimlerini düĢündüğümde, Demokles‘in kılıcını anımsatan gerilim, endiĢe ve
sarsıntıların sezgisel bir uyarısıyla uyanıyorum sanki. Dünya görüĢümüzün
imgesel bir yansıması olarak tanımladığımız sanatın amacını aĢan bu ürpertici
yanı, mantığa aykırı olmasa da, imgenin sessizliğini bozan böyle bir saptamanın
yankısı Ģüphesiz iddialı olacaktır. Ancak kanıtların katı kurallarla yürütülen
mantıksal açıklamalarına karĢın, kapsamlı bir gözleme dayanan yaratıcılığın
isabetli buluĢları, imgesel betimlemenin belirginleĢmesiyle gerçekleĢir. Arkaik
formundan günümüze kadar kendine has özellikleriyle ayrıĢan sanatın iĢlev ve
tanımları değiĢse de, arınmıĢ bir eseri bütünleyen bu yapıda, içeriğin dıĢında
hiçbir Ģey yoktur. Salt sanatla da örtüĢen benzeri tespit ve kıstaslarını spontanite
ve özgünlüğe dayandıran Hegel, duyularla tasarlanıp duyulara sunulan sanatı
tam olarak anlamanın imkânsız olduğunu söylese de, zorunlu üretimden
uzaklaĢan bu yaratıcılığın, ussal olanla duyusal olanın uzlaĢmasından doğan bir
uyum olduğunu belirtecektir.
Sosyal çalkantıların eĢiğinde, ontolojik bağlamda ters yüz edilen bu
görüĢler sarsıldıkça, aura ve asaletinden uzaklaĢan sanat, dini etkilerinden
kurtulacak ancak algısal bir derinliği yitiren bu kırılmalar, gittikçe çığırından
çıkacaktır. Ve soyutlandıkça sosyal konulardan uzaklaĢan sanatın ideolojik
iĢlevini oluĢturan vasıfları, etik ve estetiğin normlarıyla kaynaĢmadan evrensel
bir kimliğe uzansa da, esin ve yaratıcılığın tezahürü, kültürel değer
bütünlüğünün bir uzantısıdır. Ve çağdaĢ sanata damgasını vuran tüm ekoller
kendi benzerini türeten birikimiyle çeĢitlenirken, medeniyetlerin ortak
paydalarına dayanan bir etkileĢim de varlığını sürdürecektir. ĠĢte bu bağlamda
ekollerin özerkliğine iliĢkin aĢırı yüklenmeler, milli veya dini duygularla
sınırlandığında, bu kapalı çemberin girdabından uzaklaĢmak da, öngörü ve
sezgilerin uyarısıyla mümkün olacaktır.
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Ancak ilkel sanat örneklerinin keĢfiyle bütünleĢen yaratıcılığın
geliĢmesinde, folklor ve ayin gösterilerinden hediyelik eĢya pazarlarına kadar
uzanan üretimin cazibesiyle, sınıfsal ayrıĢımlar baĢta olmak üzere dini ve etnik
sorunların aktüelliği açısından sanat, ideolojik bağlamda desteklenen gayri
meĢru hedeflerin meĢru bir zeminini de oluĢturmuĢ olacaktır. Evrensel değer
ortaklığının bu karmaĢık ortamında aidiyet ve kimlik sorunlarını tartıĢarak,
savaĢ ve zorunlu göçlerle sonuçlanan değiĢimleri, konu edinen bu makale
ekonomik çıkar peĢindeki ideolojilerin asırlarca değiĢmeyen yüzünü
açıklamakla birlikte, reaksiyona geçen bazı radikal örgütlenmelerin illegal
faaliyetlerini de irdelemeyi amaçlamaktadır.
KLASĠK VE MODERN DÖNEMĠ AYRIġTIRAN KISTASLAR
Bulunduğu sosyal ortamda bireysel keĢif ve öznel yorumlar sayesinde
dini ve etnik sınırları aĢan kültür olağanüstü bir zirveye ulaĢtığında bile,
insanlığın ortak bir mirasıdır. Klasik ve modern dönemin belirgin özelliklerini
karĢılaĢtıran yaygın görüĢlere göre, evrensel bir kimlik arayıĢına tekabül eden
bu geliĢme dini inanç, sanatsal kıstas ve ahlaki değerler üzerinden yansıtılır.
Dolayısıyla ataerkil‘den anaerkil‘e geçen modern dönemde bireye atfedilen
erdem; sözünde durmaktan esnekliğe, mükemmel olma ve tanrıya ulaĢma gibi
dini hedeflerse, dinamik bir sarman içinde sürekli değiĢen ateistçi bir döneme
girmiĢtir. Bu tarihsel dönüĢüm sürecinde klasik dönemin sanatsal tavrı ayna,
modern döneminse dinamo‘dur.
Ancak ekonomik iliĢkiler üzerinden bakıldığında bu süreçleri belirleyen
hareketler kapsamında dinamo, tarihsel bir döngüselliği temsil ettiği kadar
geliĢme sürecindeki kesintileri de belirginleĢtirmektedir. Bu durumda,
putperestlik, politeizm ve monoteizm‘in sunduğu dünya görüĢlerine tekabül
eden, ilkel, köleci ve feodal toplumlardan sonra laiklik, ilmin ıĢığında geliĢen
çağdaĢ bir açılım olmuĢtur. Ancak sanatın düĢünce tarihiyle olan iliĢkisinde
köklü değiĢimleri baĢlatan bu dönemin görüĢleri geçmiĢ ve geleceğe yönelik
düĢüncelerin çatıĢmasından doğacaktır. GeçmiĢe meydan okuyan bu devrim
arifesinde sanat, ideolojik tartıĢmaların odağı olmakla birlikte, düĢ gücüyle
tasavvur edilen tüm beklentilerin nabzıdır aynı zamanda. Bu bağlamda
meĢrulaĢan devrimler eĢiğinde resim sanatını dibe vuran giriĢimler, yeniden bir
doğuĢun belirtilerini de içinde barındırır.
Dolayısıyla klasik dönemde doyuma ulaĢan birikim, ilkel sanatın
kıstaslarıyla yüzleĢecektir. Bu yüzleĢme sürecinde, özümsendikçe el değiĢtiren
ve karmaĢık katmanlar içinde depreĢen, kültürel miras sorunlarının yanıtıysa
anlamını yitirecektir. Çünkü iletiĢim çağında doruğa ulaĢan etkileĢim sürecinin
asıl amacı, dini ve etnik sınırları zorlamaktan ziyade yabancılaĢmadan önceki
kültürün kaynağına ulaĢmaktır. Diyalektiğin bu dönüĢüm süreci kaçınılmaz ve
yaĢamın belleğine sinmiĢ birikim, bugünkü çeĢitliliğiyle birlikte, süreklilik
içinde geliĢen bir görüngüyü belirlerken, ilkel kültürle yüzleĢmek, yeniden bir
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diriliĢin beklentisiyle gerçekleĢir. Ġsyanlarla birleĢen bu beklenmedik arınmadan
sonra, birçok zirveyi hüsrana uğratan sanat, homojen bir toplum yapısını
hedefleyen ilke ve kıstaslar açısından bakıldığında, oldukça karmaĢık ve
çeliĢkili bir döneme girmiĢtir.
Ancak kültürel bağlamda depreĢen reddi miras sorunlarına karĢın,
ilkelciliğin bir alternatif olarak gündeme geliĢi, algıda baĢlayan sarsıntıların
tepkisel bir ifadesidir sadece. Ayrıca büyüsü bozulmuĢ gerçekliğin kuĢkusu
içinde, sanat ve sanatçı görüĢlerini arındıran bu geliĢme, her iktidarın eziciliğine
karĢı duyulan bir isyandır sonuçta ve temsili formda sunulan bu isyanın etkisi,
gerçekte savaĢan ideolojik kutuplar tarafından bile yadsınacaktır. Buna rağmen
ideolojinin pençesinden sıyrılıp lirizmin sınırlarını geniĢleten yaklaĢımlar,
kendine has referanslar arayıp yayıldıkça, kurumları ayakta tutan sanatın yerini,
zaman ve mekân koĢullarına nispeten uzak duran imgeler alacaktır.
Salt sanat adına geliĢen bu düĢünsel temele karĢın, ekspresyonizmin
izlediği sezgisel tercih ilkel sanattan yanadır. Gerçekliğin tasvirinde süreklilik
içinde geliĢtirdiği ortak tavır ve kendine has özellikleriyle içsel duygulara
verdiği önem sayesinde, ilkel sanat kıstaslarıyla bütünleĢen bu uyumsuz tavrın
yankısı, ardı ardına yaĢanan savaĢlar ve bir soykırımın eĢiğinde imgenin
sessizliğini bozan bir çığlıktır adeta. Bu sarsılmadan sonra, dehĢet içeren
facialar arasında ilkel dönemin vahĢeti, medeni zirvede yapılan katliamlar
önünde masum kalır. Yükselen bu gerilim sahasında büyümenin getirdiği
ürkütücü güç ve akla hayale sığmayan her Ģey gibi gittikçe masumiyetini yitiren
üstünlüğün hedefi, uzaydan dünyayı denetlemek olacaktır
Bu koĢullar altında kutuplara ayrılan ideolojilerin stratejik hedefleri
arasında sanat, aktüel sorunları tartıĢan alıĢılmıĢ bir alan olmakla birlikte,
çılgınlığı bile dıĢlamadan meĢru düzeyde karĢılayan sanal bir dünyayı
anımsatacaktır. Ancak yozlaĢan kitlelerin duyarsız ortamında, oyun bazında
sunulan bu eylemlerin katılaĢan görüntüsü, özellikle plastik sanatlar alanında bir
intihar giriĢimini anımsatan bu süreç Tarkovski‘nin (2000: 114) de belirttiği
gibi, fazlasıyla kan kaybeder hem de yerine hiçbir Ģey koymadan. Ve böyle bir
kan kaybından sonra plastik sanatları ayakta tutan iradenin gayreti, sürekli
değiĢen ilke ve kıstaslar eĢiğinde zorlanacaktır.
Artık müze kültürünü parçalara ayırıp sorunlar yaĢatan bu dönemin
eserleri, kendi mekânını oluĢturan sanat adına kendi ortamında sunulacak,
dolayısıyla öncü sanatın gündeme getirdiği müze karĢıtı giriĢimler bile her Ģeye
rağmen müzelik olacaktır. Sanatı ironiyle tanımlayan birçok yazarın mizacında,
iĢe yaramayan Ģeylerle örtüĢen bu saçmalıklar, birbirinin varlığıyla meĢrulaĢan
bir sır perdesinin ardında, aykırılıklarıyla var olacak. Aykırılığı bir kıstas olarak
gündeme getiren ilke, yer çekimiyle boğuĢan her canlının nefsine sinmiĢ ve yine
bu çekim sayesinde ayakta kalan hayatın seyrinde ani ve iddialı değiĢimlere
önayak olan bir etkileĢimdir. Ancak manevi değerleri tüketen bir sömürüde,
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iĢgüzarlığın aradığı ortamda budur zaten ve çoğaldıkça değer yitiren bu Ģöhretin
öyküsü istismara yönelirken, tüketim kültürünü ayakta tutan gittikçe hızlanan
üretimdir.
Dünyanın akıbetini belirleyen bu enerji yoğunluğunda, gerçekliğin etnik
ve kültürel kimliğini hareketlendiren geliĢmeler, evrensel değerleri birleĢtiren
bir evre olarak nitelense de, ilham ve kehanetler devrini geride bırakan sermaye,
doyumsuz bir güdüselliğin türevlerini de artıracaktır. Teknolojinin zaferlerini
hızlandıran bu üstünlük yarıĢında uzay boĢluğuna uzanan araçlar, dinamik bir
çağın baĢlattığı giriĢimlerin bir örneğidir sadece. Ġdeolojik savaĢın amansız
yarıĢında plastik sanatların dinginliği, sessiz ve durağan imgelerin içeriğine
gömülmüĢ beklerken, her iki cephenin de himayesinde hazineye sığan bu servet,
güvenilir bir ortaktır sanki.
BirikmiĢ değerleri yaĢatan stratejik hedeflerin izdüĢümündeki bu
sıradanlık, ezelli bir rekabetin içyüzünü zorlarken, kurallara aykırı duran sanat,
aĢina olmaktan uzaktır. Nitekim coĢkulu bir çağın eĢiğinde, geleceğe ümitle
bakan makine sevdasının ardından, ideolojik vasfını basın ve medya aracılığıyla
hızlandıran resim sanatı, aplikasyon yöntemlerini meĢrulaĢtıracak ve ters
perspektifin yarattığı mekân yanılsaması yeniden gündeme gelecektir. Israrlı bir
tekrara dönüĢen üslup, kararlılık ve inandırıcılığını otomasyona bırakmıĢ, teknik
bir sorundur artık ve ironik bir tebessümle kiĢiye göre değiĢen estetik yargı,
bölünüp parçalandığında bile yeni bir alana açılacaktır. Ancak modernizmin
özeti bunlarla sınırlı değil.
Kolayca çoğalan transferler dünyasında geriye dönük bir içe bükülme,
yaratıcılığın sırrını ilkel formunda bulacaktır. Ġkileme düĢüren bu yol ağzında
hamam böceklerini aratmayan her istila, zorlandığı son kan naklinde nesebini
unutsa da, evrim sürecindeki süreklilik defalarca çöküp yenilendiğinde parçalar
da yerini bulacaktır. Bulunduğu ortamın dünya görüĢleri içinde biçimlenen
sanatın bu anlam zenginliği imgesel yorumlarla çeĢitlenirken, ilmin getirdiği
hiçbir özellik mantığa aykırı değildir. Çünkü bilimsel tariflere göre sanat, ortak
paydaları olan kültürel bir etkileĢimdir. Dolayısıyla, klasik sanatın kırılma
noktasında anarĢi ve isyanların yanı sıra ilke ve kıstasların zorlandığı bu
kesintili geçiĢlerde karĢı duruĢun yeğlediği içsellik, terk ettiği birikimden
sahidir. Bu bağlamda modernizmin karakterini belirleyen hareketlerin
sorgulanması, objektif bir sentezin hâkimiyetiyle mümkündür. Ancak modern
dönemin evrensel kimliğini belirleyen bu geliĢmelerde tarihsel bir gereksinimi
kavrayıp yönlendiren her öngörü, esneklik göstermeyen tutarlı bir yaklaĢım
değildir. Günü kurtaran birçok dönemde dini ve politik görüĢlerin tutarsızlığı
sırıtsa da sistemler arasındaki karĢıtlığı oluĢturan asıl mesele, sanal ortamda
sınanan bu gerçekliğin nabzıdır sanki ve güç dengelerini tehdit eden
devrimlerde, eĢitlik, özgürlük ve adalet gibi dile dolanmıĢ sloganları ters yüz
edecek her cilve, beklide bu yüzden ironiktir.
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HAYATI FELÇ EDEN TABULARIN YIKILMASI
Sosyal ve kültürel bağlamda dini siyasetten ayıran ilke, etik, estetik ve
hukuk gibi ideolojik disiplinler için de geçerlidir. Tarihin akıĢını değiĢtiren bu
giriĢim, kimilerine göre bir felakettir. Çünkü sabit değerleri sarsan bu
parçalanma hareketinin nihai sonuçları belirsiz ve gerçekleĢen mucizeleri bile
umursamayan kitleler açısından gidiĢat, gittikçe artan bir kaygıdan ibarettir.
Fazıl Ġskender‘e göre Ģiirde karamsarlık, hüzünle yoğrulup örtüĢebilir, ancak
kötümser bir roman, eğer felsefi bir uyarı niteliği taĢımıyorsa ahlaksızdır ve
böyle bir roman ne kadar daha yetenekliyse o kadar daha ahlaksızdır.
Edebiyatın sorumluluğuna iliĢkin bu yargıda, yeteneğin kendi baĢına bir erdem
olmadığı kesindir.
Tarihten de anlaĢıldığı gibi, değer ortaklığını hedefleyen ideolojiler
açısından sanat, estetik ve etiğin normlarıyla kaynaĢmadan, meĢru bir zemine
taĢınmaz. Çünkü umut veya karamsarlık içinde sanatın bıraktığı sonsuzluk
duygusu, zamanla izafiyet gösteren ideolojiler terk edildiğinde bile bakidir.
Modern dönemin yaĢam koĢullarını oluĢturan dinamikler, ekonomik ve sosyal
kalkınmaların ürünü olduğuna göre, ilkel Ģartlarda arkaik formunu koruyan
sanatın da kuĢkusuz, bir cazibesi olacaktır. Ancak misyonerleri bile çılgına
çeviren bu cazibe, modern sanata damgasını vuracaktır. Ġlke ve kıstaslar
açısından kültürel değer bütünlüğünü sarsan bu kaynaĢma sürecinde tabana
doğru yaklaĢan her adım sınıfsal ayrıcalığa karĢı yapılan bir nispettir adeta.
Sınıflara ayrılmadan, günümüze kadar ayakta kalan kültürün bu ilk
aĢaması, doğadan soyutlanmıĢ insanlığın unutulmuĢ bir aynasıdır sanki.
Bıraktığı yalın sanatın yaĢamsal dayanağı tam olarak bilinmese de, kültürel
evrimin genetik kodlarla aktarılan kalıtımsal tekrarı, çocuk resimlerinin
saflığında bile mevcuttur. Ancak tekerrür eden tarihin geliĢme sürecinde
gözlenen sınıfsal farklılıklar açığında hayat, bedel ödemekten ibarettir ve asırlar
boyunca ezilen kitlelerin suskunluğunu bozan isyanlar kendiliğinden belirse de,
tabanın desteğiyle bütünleĢen emelleri hayata geçiren devrimler, yeni bir çağın
iradesidir. ĠĢte bu bağlamda ideolojik disiplinlerin her birini kendi özerkliği
içinde sınırlayan laikliğin bilimsel temelleri çoktan atılmıĢ fakat bunları hayata
geçirmek zaman alacaktır.
BaĢtan da belirttiğimiz gibi tarihsel dönüĢüm süreçlerinde; putperestlik,
politeizm ve tek tanrılı dinlerin dünya görüĢleri, ilkel, köleci ve feodal
toplumların yaĢam biçimleriyle örtüĢürken, bu kültürel yanılsamaları geride
bırakan laiklik, ilmin ıĢığında geliĢecek yeni bir yapılanmanın da ifadesidir.
Dolayısıyla dünya çapında çığır açacak bu değiĢimlerin önde gelen ihtiyacı,
üretim sürecini hızlandırmaktır, ancak hızlanan üretim ve rekabet ortamında
dengeleri sarsan sermaye, modern dönemin birikim ve icatlarını umursamayan
bir nesil de yaratacaktır. Yanıp sönen bu ikaz ıĢığına aldırmayan içe bükülmüĢ
kitlelerin etrafını saran göstergeler arasında, ilizyondan yoksun bir benzetim
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ortamında, satıhta varlığını sürdüren sanat, Baudrillard‘ın da belirttiği gibi,
gerçekliğin duvarına çarpacaktır. (Baudrillard,1998)
ÇağdaĢ sanata iliĢkin atıflarıyla genel kuramlara yerleĢen karamsarlığın
mizacında, geri tepen sosyal devrimler ekseninde yaĢanan bu duraksama,
gerçekliği yorumlamakla yetinmeyen diyalektik görüĢlerin yıpratıldığı bir
dönemdir aynı zamanda. Ve modern dönem kapsamında hâkimiyetini sürdüren
evrensel arayıĢlar sayesinde küreselleĢen sermaye, insani düzeyde buluĢan ortak
değerlerin geliĢmesini beklemeden; din, mezhep ve milliyetçilik bazında içe
bükülmüĢ toplumların özendiği, çoğulcu demokrasiyi bu sefer de parçalamak
için kullanacaktır. Ekonomik koĢullar doğrultusunda belirlenen iĢbirliği ve
diplomaside türlü kılığa bürünmüĢ stratejilerle yürütülen siyaset, önemli bir koz
olarak sanatı da muhafaza ederek savunacaktır. Ancak vitrinde tutulan bu
ayrıcalığına karĢın kurumsallaĢtıkça devrimci gücünü yitiren sanat, Oktavio
Paz‘ın da ifade ettiği gibi, karĢı duruĢundan uzaklaĢacaktır (Genç, 1997).
Dolayısıyla geriye dönüp bakıldığında ardıĢık bir dizin oluĢturan
referanslarda, ısrarla vurgulanan beklentiler, istikrar ve sürekliliği
destelediğinde bile, ideolojik farklılıklar olacaktır. Çünkü etik, estetik, dini,
politik ve hukuki görüĢlerin fikir bütünlüğünü temsil eden ideoloji, artık politik
görüĢlerin himayesinde stratejik hedeflerle belirlenir. Bu durumda, üretim
bazında bütünleĢen ekonomik göstergeler arasında sanat, kapitale dönüĢtüğü
müddetçe önemlidir ve eserlerin ulaĢtığı fahiĢ fiyatlarla güçlenen hazinenin
zimmeti, emniyete alınmıĢ bir can yeleği gibi korunsa da, kaynağından
uzaklaĢtıkça değer kazanan bu servet sermaye sahiplerinin elindedir. Burada
tasarruf ve sahiplenmenin en belirgin özelliklerine de değinecek olursak,
sanayileĢmenin getirdiği muazzam bir fark aristokrasiyle burjuva arasında
açılan uçurumu da aydınlatacaktır.
MeĢaleyi taĢıyan bu maraton yarıĢında ilke ve kıstaslar değiĢse de, elit
sanat üzerinden uzaklaĢan yorumlar tabuları yıkacaktır. Dolayısıyla,
Rönesans‘tan bu yana, dini ve etnik sınırları aĢan bu evrensel geliĢmeler
sonucunda, farklı dünya görüĢlerinin intikaliyle tarihsel bağlamından kopan
sorunlar da, aristokrasiyle burjuva sınıflarının himayesinde yorumlanacaktır.
ĠĢte bu bağlamda neoklasik dönemden sonra gerçekçilik arayıĢlarında araçsal
konumundan uzaklaĢan sanatın kendi özerklik sınırlarında yoğunlaĢması,
bütüncül bir dünya görüĢüne dayanmasa da, bilimle kültürün mahiyetlerini
uzlaĢtıran teorik görüĢler açısından self referans içeren bu sanatsal tavrın
sorunları, dini görüĢlerle yabancılaĢan uygarlıkların üslup veya tavır
uyuĢmazlıklarından farklıdır.
Ardı arkası tükenmeyen bu yorumların yanı sıra, acayip bir hızla değiĢen
yaĢam alanları sıkıĢırken, Ģehirlerde nüfus patlaması ve yozlaĢan iliĢkiler
kaçınılmaz olacaktır. Nispeten bağımsız kalan kıtalarda bile, kolonializmin
sınırları tartıĢılacak ve doyumsuz dürtülerin iĢtahını bozan eylemler, hazmedilip
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pazarlanırken kapitalizmin sunduğu bu yaĢam koĢulları, yatırımcılara açılan bir
fırsat olacaktır. Rekabete geçen ekonomik çıkar ve pazar savaĢlarında
küreselleĢen sermaye etnik ve dini saflara dayanmasa da, içgüdüsel bir korunma
dürtüsüyle içe bükülen toplumların kimlik mücadelesi hassasiyetini
koruyacaktır. Ancak sermaye ortaklığının açılımlarına karĢın muhafazakârlığın
direniĢi, aĢılacak bir engel gibi görünse de, dünya çapında boy gösteren bu
kutuplaĢmaların tepkisi eksplozif patlamalarda gözlenen isyan ve
ayaklanmalardan farklıdır. Dolayısıyla, Neitche‘nin felsefi yorumlarında olduğu
gibi psikoanalitik yöntem ve bilinçaltı çözümlemelerle teyit edilen bu kritik
sorunların yankısı, Baudrillard (1998) tarafından da vurgulanacaktır. Toplumcu
görüĢler açısından, yabancılaĢma kapsamında tanımlanan bu sorunlar arka plana
itilirken, bilinçaltını küçümseyen merkeziyetçi yaklaĢımlar, etnik ve kültürel
ayrıĢımları eriterek homojenleĢtirmeye çalıĢacaktır. Fakat kimlik mücadelesinde
dini ve etnik görüĢlerle derinleĢtiren yabancılaĢma, ideolojik savaĢların bir aracı
olarak da kullanılacaktır.
Bu bağlamda desteklenen radikal örgütlenmelerin en korkunç eylemleri
bile, istihbarat birimlerinin takibinde silah satıĢlarından bağımsız değildir ve
enerji kaynaklarının etrafında oynanan bu senaryoların eylem planları gizlense
de, alçakça izlenen bu kanlı oyunların etkisi sahidir. Ancak kadere boyun eğen
kesimlerin katlandığı bu vebalin eĢiğinde hayatı felç eden tabuların yıkılması,
sermaye ortaklığıyla mümkün olacaktır ve inançla pekiĢmiĢ ahlaki değerleri
esneten bu evrensel geliĢmelerin temin ettiği edinimler, refah, sağlık ve eğitim
düzeylerini yükseltirken, yaĢam alanlarında güvenliği sağlamak gittikçe
zorlaĢacaktır. Dolayısıyla kültürel uyuĢmazlıklara atfedilen bu sorunların gerçek
nedenleri oldukça basit, fakat nükleer güçlerin yarattığı bu gerilim sahasında
rayından çıkan silah sektörünü düĢünürsek, birçok bölgede baĢlatılan savaĢları
da, silah sanayisiyle iliĢkilendirmek mümkündür.
MEġALEYĠ
TAġIYAN
ÇEMBERE ALINMIġ

BĠR

MARATONUN

PEġĠNDEN

KAN ĠZLERĠNĠN EġĠĞĠNE
Sonuç olarak hayatın seyrini değiĢtiren kültürün değiĢmeyen yüzünde
fizyolojik iĢlevini sürdüren dürtüler varlığını korurken, psikolojik alana
yüklenen birikim mesafeli ve soyuttur. BelirginleĢen bu ikilem içinde kiĢiliğin
doğasıyla bilinci arasında geliĢen kültür, doğal olarak çift taraflıdır ve kendi
vücudunu bile dıĢlamakla baĢlayan bu ehlileĢme sürecinde bastırılan duygular,
deneyimle gerçekleĢen sanatsal yaratıcılığın merkezinde yükselirken, algı ve
çağrıĢımların etkileĢimiyle ses değerlerini kavrama dönüĢtüren dil, ilmin
temellerini oluĢturacaktır. Ancak öz bilincin özerkliğinde düĢünce ve
duyguların ifadesi, iletiĢim ve göstergelerin geliĢmesiyle mümkündür.
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Toplumsal bir örgen olarak dil ve göstergelerin geliĢmesinde anlama
ulaĢmanın aĢamaları; göreceli anlam, anlaĢmalı anlam ve asıl anlam olarak
sıralandığında, uyarıcı organların ilettiği mesafeli duyularla sınırlanan
psikolojik alanda beyin ve bedenin hiçbir fizyolojik sorunu olmasa da, kiĢinin
psikolojik ve sosyal sorunları olacaktır. ĠĢte bu bağlamda, temel ihtiyaç ve
gereksinimler hakkında oldukça saf saptamalarda bulunan ÇerniĢevski (1999)
açlığın susuzluktan, susuzluğun da nefesten önemli olmadığını belirterek,
yoksulluğun bollukla aĢılabileceğini savunurken, zevklerin sınıfsal
farklılıklarına da değinerek estetik konusunda hayatı anımsatan her Ģey güzel,
ölümü anımsatan her Ģeyse çirkindir der. Ancak bir sonraki dönemde, objektif
koĢulların önceliğini savunan materyalizmin ideolojik kısıtlamaları, çekilmez
olacaktır.
Çünkü sosyal devrimlerden sonra merkeziyetçiliğin piramidal yapısı
olduğu gibi korunacak ve putların yerini ebedi liderler alacaktır. Teslimiyetçi
bir zihniyeti pekiĢtiren bu hiyerarĢik düzenin baskısı din ve milliyetçiliği
tetiklerken, duygu ve düĢüncelerini sineye çeken sanat, samimiyet ve içtenliğini
ironinin mizacında bulacaktır. MeĢaleyi taĢıyan bu maratonun peĢinden,
çembere alınmıĢ kan izlerinin eĢiğine koĢan insanlığın arınamadığı vahĢet
dürtüleriyse kurban merasimlerini aratmayacak ve büyük sarsıntılardan kaçınan
silahlı güçlerin stratejisinde terör, en az lanetlendiği kadar önemsenecektir.
Panik, korku ve güvensizliği hedefleyen saldırıların bu taklikat oyunları,
zamanla tereddütsüz bir müdahaleye dönüĢtüğünde silahlar konuĢacak, ancak
birçok ülkenin coğrafi sınırları değiĢmiĢ olacaktır.
Ekonomik pazar, enerji kaynakları ve stratejik bölgelerin kontrolünü
geniĢleten bu kanlı oyunların arkasından, baskı ve Ģiddetin bıraktığı en büyük
hasar ise, edilgen bir toplum yapısını oluĢturmak olacaktır. Dolayısıyla nükleer
silahların caydırıcılığına karĢın bölgesel savaĢları hızlandıran bu stratejik
koĢullar, küreselleĢen sermayenin görünmeyen yüzünü de açığa vuracak ancak
alınan önlemler esnekliğini koruyacaktır. Çünkü yeryüzünde barıĢı korumak
mümkün olduğunda bile, silah sektöründen gelir sağlayan ülkeler kuralları
bozacak ve koĢulsuz bir bağımsızlık mücadelesinden sonra Avrupa‘nın
birleĢmesine karĢın, ekonomik bağımlılığın tuzağına düĢen birçok ülkenin
kalkınması, doğal kaynaklarının tüketilmesiyle mümkün olacaktır. Kültür
istismarını da baĢlatan bu istiladan sonra sınıfsal sorunları örtbas ederek irtica
ve kontra devrim hareketleriyle de birleĢen sermaye, konseptsel bağlamda
hedeflediği bölücü faaliyet ve kıĢkırtmalarını da artık, sanatın sağladığı meĢru
bir sahnede sıradaki bir oyunla yürütecektir.
SIRADAKĠ OYUN
Biçimsel yönüyle belirginleĢen bazı deyimlerin kavram kapsamında
yorumlanması dil yetisi ve retoriğe dayanarak kaygan bir zemine sürüldükçe,
modern, post modern dönemlerinde sanat, bilim ve felsefi alanlara yayılan
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tartıĢmalar da tutarsızlığını ancak bu kayganlığın sayesinde sürdürecektir.
Gittikçe derinleĢen bu sürtüĢme odağında modern dönem; rasyonalizm,
pozitivizm ve ampirizm gibi hareketlerle gelen materyalizmin bir ürünü olarak
tanımlanırken, gelenek ve ruhsallığı silip süpüren bu tehlikeli dinamiğin
sorgulanması da post modern dönemi doğuracaktır. Umberto Eco‘ nun
ifadesiyle tarihsel bağlamda yeniden bir orta çağı anımsatan bu süreç;
modernizmin içinde ve hatta onun sayesinde kuyruğuna saldıran bir yılan gibi
devinerek, sanat ve sanat dıĢına taĢınan tartıĢmalı yanlarıyla oldukça sinsi ve
ürkütücüdür.
Artık içgüdü, din ve milli duyguların tetiklendiği bu dönemde, özü
belirsiz, amorf bir kitlenin içinde nefsine düĢkün, dengesi bozuk, hiç durmadan
her Ģeyi tüketen insan, düĢlerinin peĢinde Ģakasız bir oyuna dalmıĢ, alabildiğine
küçük ve yüce, gerçeklerle yüzleĢtikçe inancından olacaktır. Ezelden beri hep
bu oyun ve bu sahnede, çılgınca taptığı tanrıların eĢiğinden uzak ve evrende
yalnız, aklında çocukluğundan kalan ateĢ böcekleri ve yıldızlar, olağanüstü ve
sıradan her Ģeyin içi boĢalmıĢ, süratle yadsınan bir zaman diliminde belleği boĢ
ve her gün, her gece binlerce yüzün, belirdiği gibi silinir görüntüsü. Sınırsız
olasılıklar içinde zaman, dünü bugüne, bu günü yarına bağlarken, satıhta kalan
her Ģeyin sıradanlığı doyumsuz bir tüketim toplumunun sıradanlığıyla yan yana.
Ancak güdümsüz ve kendiliğinden bilinçaltının derinliklerinde, propaganda,
vaaz ve reklam araçlarının arasında, vitrinler ve gece hayatının imajı cazip bir
ikram gibi sunulurken, yaĢam derdi ve güç dengeleri sanıldığı kadar esnek
değil. Bu Ģartlarda bin bir dirençle boğuĢan her nesil, gerçekliği iĢgal eden yeni
bir sahneyle yüzleĢir ve yaĢamın sınırsız Ģeridinden gelen kesitler, neyin
nereden geldiğini belirtse de düĢünce bazında gerçekleĢen bu yüzleĢme, farklı
zeminlere kayan bir fay kırılması gibi tanımlandıkça değiĢecektir. DeğiĢimi
gerekli kılan bu sistemin içinde varoluĢun değiĢmez koĢuluysa yeni bir oyundur
sanki. Fazıl Ġskender‘in deyimiyle; ―Bir çocuğun oyunu erken anlaması, oyunu
geç anlaması kadar acı ve korkunçtur. Ve bu da hayatın acı ve korkunç bir
oyunu‖.
Dolayısıyla, bıçak sırtı hassasiyet içeren bu alanda çocukluğunu
yaĢayamayan toplumlar da, çocuksu bir duygusallıkla bağlanır hayata. Ve dini
inançlarla yoğunlaĢan bu duygular, tutarlı bir dünya görüĢüne dayanmasa da,
kültürel değer bütünlüğünün görkemini oluĢturur tarih boyunca. Bilgi çağında
bu kültürel miras iĢlev ve plastik özellikleriyle yeniden yorumlanır, ancak etnik
ve dini bağlamından soyutlandıkça çağdaĢ kültürle özdeĢleĢen modern dönem,
önemli bir evre olarak özümsense de sınıfsal ayrıĢım ve sosyal sorunlarla da
boğuĢacağı kesindir. Çünkü semantik anlamda makul bulduğumuz bu kavramın
geniĢliği uzlaĢtırıcı bir tanım olarak yayılırken, sınıfsal sorunları görmezlikten
gelen bu kaygan zemin üzerindeki tartıĢmalar da üretim ve tüketim iliĢkilerini
çarpıtan ideolojilerin hedef ĢaĢırtmalarında kullanılacaktır.
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Dolayısıyla ortaçağdan bu yana bireyin kıĢkırtılmasıyla sürdürülen
üstünlük mücadelesinin karĢısında katlanarak artan bu sorunlar da, modern
dönemin baĢlattığı kalkınma giriĢimlerinin doğal bir sonucu olarak sunulacaktır.
Eğer avangardın baĢkaldırı ve öncülüğüne karĢın, ardı arkası tükenmeyen anlam
çoğaltmalarına yönelen sanatı trans-estetik alanda kanser hücrelerine benzeten
Baurillard‘ı hatırlarsak, post modernizmin en büyük rahiplerinden biri sayılan
bu yazar konuyla ilgili bir röportajında düĢünce bazındaki bu yanılgıyı kesin ve
tereddütsüz tavrıyla Ģöyle yanıtlar: Bu rahiplik referansının yersiz olduğunu
düĢünüyorum. Söylenebilecek ilk Ģey, bir insanın büyük bir rahipten söz
etmeden önce post-modernizmin ya da post-modernin ne anlama geldiğini
sorması gerektiğidir. Bu Kavrama benim kadar uzak biri olamaz. Postmodernizm bir deyimdir, insanların kullandığı, hiçbir Ģey ifade etmeyen bir
deyim. Hatta o bir kavram bile değildir, hiçbir Ģey değildir. (Baudrillard,1998:9)
SONUÇ
Kültür bir birikimdir. Dil simge ve sembolleri baĢta, yaĢam tarzları ile
düĢ ve düĢünce sisteminin geliĢme trendi paralelinde; yani tarihi olaylar olgular
ve serüvenlerle çerçevelenmiĢ ve biçimlenmiĢ kültürün kapsadığı yaĢamı
belirleyen ve tarif eden bir dizge ve diziliĢler bütünüdür. Bu bağlamda değiĢim
modeli ve algısal etkisi bağlamında hem bireyi ve grupları ve hem de toplumu
ve kurumsal yapıları ortak değerler manzumesi çerçevesinde biçimlendirir.
Çünkü Süreklilik içinde geliĢen kültürün ani değiĢimiyle boy gösteren bu
tartıĢmalar, geçmiĢe dönük sorgulama sürecinde derinleĢtikçe iç içe geçmiĢ bir
zaman diliminde belirginleĢen kavramların anlamına iliĢkin sorunlar da,
genellikle bakıĢ açısı ve ifade biçimine göre değiĢecektir ve artık sözünü
ettiğimiz fay değil gürültüsüdür sanki tartıĢılan. Çünkü dille iletilen temsili
düĢüncede zıtlıklar da temsilidir ve soyutlandıkları için rahatlıkla yer
değiĢtirebilir. Bu durumda Baurillard‘ın rahipliğini bir yana bıraksak bile
modernizm‘i sorgulayan bir hareketi dıĢlamakla vurgulanan pozisyonu sabit
sayılmaz.
Ancak sanatı araçsallaĢtıran bazı faaliyetlerin nihai hedefleri
önemsenmese de, sermayenin desteğiyle güdümlenen emperyalizmin
stratejisinde sürekli güncellenen birçok oyunun sahnesi zamanla
belirginleĢecektir. Dolayısıyla üretimden kopan kitlelerin tüketim konumundaki
tatminsizliğini doyuran popüler yaklaĢımlar abartılı bir hızla çoğalsa da,
paylaĢım sanatın nesnelliğinde değil, yaĢam biçiminin gerçekliğindedir. Ancak
modernizmi yaĢamadan post-modern dönemin istilasına uğrayan ülkeleri
tabansız bırakan bu vaka, zaman ve mekân koĢullarından uzaklaĢan sanatı ticari
kaygılarla çoğaltılan eĢyalar arasında yıpratacak ve doğal olarak yaratıcılığın
kıstasları da sıradanlıkla erdem arasında sıkıĢacaktır.
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ZOONOZ HASTALIKLARI
HAYVANDAN ĠNSANA GEÇEN HASTALIKLAR
BarıĢ KOCATAġ
ÖZET
Günümüzde giderek artan ve büyük önem taĢıyan hayvandan insana
geçen hastalıklar giderek artmaktadır. Bu alanda aydınlatıcı ve yol gösterici
yayınlar oldukça yetersizdir. Kısacası insan hayatı içinde adeta ayrılmaz bir
parça haline gelen zoonos hastalıkları yani hayvandan insana geçen hastalıklar
irdelenecek ve yol gösterici bir açıdan da ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Zoonoz, Hastalık, BulaĢma

ZOONOSIS: DISEASES THAT PASS FROM ANIMALS TO HUMANS
ABSTRACT
Today the priority placed on the increase in animal diseases that transfer
to humans is increasing. Enlightening and informative literature in this field is
considerably lacking however. In short, it has come to a point where such
diseases have become an inseparable part of the life of humans, will be studied
more deeply, producing informative literature on the subject.
Keywords: Zoonosis, Contagion, Animal diseases

Kedi Tırmalama Hastalığı
Kedi Tırmığı Hastalığı, subakut bir bölgesel lenfodenit sendromudur.
Kedi tırmığı hastalığı, kedilerin ısırması, tırmalamasıyla meydana gelen ve lenf
düğümlerinin ĢiĢmesine sebep olan bir hastalıktır. BaĢta tüberküloz olmak üzere
birçok enfeksiyöz hastalıkla, lenfomalarla karıĢması ve akla en son gelen
hastalıklardan olması nedeniyle hem tanı hem de tanı için süre kaybı sıkıntıya
neden olmaktadır. Hastalığın etkeni ‗Bartonella hanselae' dır. Hastalığın
kedilerde herhangi bir belirtisi yoktur coğrafi bölgeye bağlı olarak kedilerin %
6-70 seropozitiftir, daha az oranda köpekle temas sonrası geliĢmektedir.
Tırmalama ve ısırma sonucu oluĢabilir. Kediler ile kontak halinde bulunan
insanların %90' ında ve özellikle yavru kediler ile iliĢki halinde bulunan
insanlarda sıklıkla gözlenir.
Dünyanın her yerinde bulunan "Bartonella hanselae" adlı bakteri
tarafından bu enfeksiyon oluĢabilir. Genellikle bu hastalık Sonbahar ve KıĢın
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daha çok oluĢur. Hastalıkla ilgili olarak Türkiye de yapılmıĢ herhangi bir
araĢtırma bulunmamaktadır. Amerika'da bu hastalık yılda 22000 insanda
gözlenmiĢ ve genellikle 21 yaĢ altı insanlarda daha çok gözlenmektedir. Bunun
nedeni ise genellikle çocukların kedilerle daha sık oynaması ve
ısırılma/tırmalamaya maruz kalmasındandır. Pireler bu bakteriyi kediden kediye
transfer edebilirler ancak pireden insana transfer hakkında herhangi bir bulgu
yoktur. Bakteri önce kediye bulaĢır ve hayvanların salyasında yaĢar. Bartonella
hanselae kedi yada yavru kedileri hasta etmez ama kedi bu bakteriyi aylarca
taĢıyabilir. Genellikle kedilerin %50' si hayatlarında mutlaka bu bakteri ile karĢı
karĢıya kaldıkları tahmin ediliyor.
Kuluçka Dönemi
Tipik olarak 3-10 gün içerisinde kabarma ve küçük ĢiĢkinlik oluĢur. 1-4
hafta sonra lenf nodülleri genellikle ĢiĢer.
Belirtiler
Çevresinde kedi olan çoğu insan mutlaka kedi tırmalama hastalığını
aklına getirmelidir. Ancak bu sıklıkla mümkün değildir. Genel bir hata olarak
ısırılma veya tırmıklanmadan sonra kabarma ya da küçük ĢiĢkinlikler, birkaç
gün içinde oluĢur ama bu genellikle böcek ısırması veya alerji olarak düĢünülür.
Bu kabarcık ya da küçük ĢiĢkinlikler aĢı yeri gibi gözlenir. Sıklıkla kollarda,
ellerde, kafada görülebilir. Genellikle bu lezyonlar acı verici tipte değildir.
Isırılma veya tırmalanmadan birkaç hafta sonra, bu bölgeye yakın lenf yumrusu
ya da yumruları hassaslaĢmaya ve ĢiĢmeye baĢlar. Örnek olarak travmaya
uğrayan bölge kolda ise dirseklerdeki ve koltuk altındaki lenf nodülleri ĢiĢmeye
baĢlayacaktır.
Lenf nodülleri yaklaĢık 1-4cm deri altında büyümeye baĢlayabilir.
ġiĢmiĢ olan lenf yumrularından sonra deri sıcak ve kırmızı renkte olabilir.
Lenf yumrusu dren edilirse irin akacaktır. Çocuklarda ve gençlerde büyümüĢ
olan lenf yumrusu ana belirtidir. AteĢ 38,3 ve üzeri, bitkinlik, iĢtah azalması,
baĢ ağrısı, boğaz ağrısı, kurdeĢen çıkartma belirtileri gözlemlenebilir. Tipik
olmayan bazı vakalarda aĢağıdaki semptomlar gözlenebilir ancak bunlar çok az
sıklıkla gözlenir. Bu vakalarda kiĢide karaciğer, dalak, kemiklerde ya da
akciğerlerde enfeksiyon, yüksek ateĢ ve diğer semptomlar gözlenmeden
oluĢabilir. Bazı insanlarda küçük, ağrılı konjuktiva, kızarık göz ve kulağın
önündeki lenf nodülünün ĢiĢmesiyle karakterize "Parinaud oculoglandar
sendrom" olarak bilinen göz enfeksiyonu oluĢabilir. Diğer yandan çok az
sıklıkla gözlenen beyinde enfeksiyon ve nöbetler oluĢabilir. Tüm bu
semptomlar "kedi tırmalama hastalığı" tedavi edilince azalır.
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BulaĢma
Kedi tırmalama hastalığı insandan insana bulaĢmaz. Bakteri bakteriyi
barındıran kedilerle yayılır. Eğer bakteri hayvanın salyasından yara ya da göze
temas ederse bulaĢma oluĢabilir. Bazen multiple vakalarda hastalık aynı ailede
aynı kediden ya da direkt kontak sağlamaktan dolayı oluĢabilir.
Kimler için tehlikeli?
Kedi tırmığı hastalığı normal insanlar için fazla bir sorun yaratmaz.
ġiĢmiĢ olan lenf düğümleri birkaç ay içinde kendiliğinden geriler. Hastalık,
AĠDS, diyabet ve kemoterapi gören kanserli hastalarda önemli sorunlara ve
hatta ölümlere de neden olabilir.
ĠyileĢme
Lezyonun oluĢtuğu ve bakterinin vücuda girdiği yerdeki yaranın
iyileĢmesi günler alabilir. Lenf nodüllerinin ĢiĢkinliği genellikle 2-4 ay
içerisinde düzelir.
Profesyonel Tedavi
Çocukların geçmiĢi (anamnez) sonucu doktorlar bu hastalığı teĢhis
edebilirler. Muayene sırasında doktorunuz kedi tırmığı, ısırığına ve ĢiĢmiĢ olan
lenf yumrularına bakacaktır. Bazı vakalarda doktorunuz teĢhis için bazı testler
yapabilir; deri testi, kan testi, lenf nodülünün büyümesine bağlı olarak kültür
testi gibi. Çoğu vakalarda kedi tırmalama hastalığı herhangi bir tedavi
uygulanmadan iyileĢebilir. Daha az sıklıkla ĢiĢmiĢ olan lenf çok daha büyümüĢ
ve ağrılı olduğu durumlarda doktorunuz iğne ile lenf nodülündeki sıvıyı
boĢaltmayı önerebilir. Antibiyotikler bu hastalık için kullanılabilir. Eğer
doktorunuz antibiyotik reçete etmiĢ ise çocuğunuza bu ilacı verilen gün kadar
kullanınız.
Evde Tedavi
Eğer çocuğunuz bu hastalık ile karĢı karĢıya kalmıĢ ise onu evin diğer
fertlerinden uzak tutmak zorunda değilsiniz. Yatak istirahatı gerekli değildir
ancak çocuğunuz için yararlı olabilir. Eğer çocuğunuz oyun oynamaya istekli
ise ĢiĢmiĢ olan lenf yumrusuna dikkat ederek oyun oynatınız. Eğer lenf nodül
çok ağrılı ise sıcak kompres yapabilirsiniz.
Korunma
Eğer teĢhis kedi tırmalama hastalığı ise evinizdeki pet'ten kurtulmak ya
da göndermek zorunda değilsiniz. Öncelikle çocuklarınıza sokakta olan ve
sahipsiz bulunan hayvanlardan uzak durmayı veya onlarla oynarken dikkat
etmeyi öğretmelisiniz. Mutlaka evdeki veya dıĢarıdaki hayvanlarla oynadıktan
sonra çocuklarınıza ellerini yıkamasını öğretiniz. Eğer çocuğunuz kedi
tarafından tırmalanmıĢ ise sabun ve su ile ellerini yıkamasını sağlayınız.
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Kedinizin bu hastalıktan uzak tutulmasını sağlamak istiyorsanız, evde tutunuz
ve pire ile transfer sağlanmaması için önlemler alınız. Eğer ailenizden herhangi
bir kiĢi bu hastalığa maruz kalmıĢ ise evde bulunan petinizi sokağa atmanızı
veya ondan kurtulmaya çalıĢmanızı gerektirmez. Bu problem hakkında
veterineriniz ile konuĢmanız yeterli olacaktır.
Doktorunuzu Ne Zaman Aramalısınız
Kedi tırmalaması ya da ısırığı oluĢmuĢ ve lenf nodülleri ĢiĢmiĢ ise yüksek
ateĢ, tırmalanan yerde çok kızarıklık devam ediyorsa, ağrılı ise veya çok hasta
gözüküyorsa en kısa sürede doktorunuz ile irtibat kurmalısınız.
Lyme artiriti
Lyme hastalığı uzun zamandır tanınmaktaydı ancak 1975 yılına kadar
insanlarda hastalık yaptığı bilinmiyordu. 1975 yılında ABD Connecticut'ta
Lyme kasabasında özellikle gençlerde yoğun bir Ģekilde artrit vakaları
görülmeye baĢlandı. Yapılan araĢtırmalar bu durumun bazı keneler tarafından (
Ixodes Ricinus, Ambylomma Americanum, Lonestar Tick) bulaĢtırılan bir tür
spiroketten kaynaklandığını ortaya çıkardı. Bu hastalığı oluĢturan spirokete
Borrelia Burgdorferi adı verilmektedir. Lyme Hastalığı ise adını ABD'nin bu
kasabasından almaktadır. Etken spiroket köpek, at, sığır ve kedide hastalık
oluĢturmakta, birçok vahĢi memeli ve kuĢları da enfekte etmekte ve böylece bu
hayvanlar keneler için bir konakçı olmaktadırlar. Mikroorganizma, kan emen
kenelerle bir konakçıdan diğerine nakledilir. Hastalığın yayılmasında öncelikli
vektör Ixodes keneleridir. Kene konakçıya yapıĢtığında, Lyme etkeni sindirim
sisteminden kenenin ağız organellerine göç eder ve buradan konakçıya geçer.
YapıĢan kenenin hastalığı bulaĢtırma iĢlemi yaklaĢık 12 saat içinde
olur.1980‘lerde, hem köpeklerde hem de insanlarda rapor edilen hastalık
insidansı dramatik Ģekilde artmıĢtır. Artık Lyme Borreliozis (LB) dünyada en
yaygın artropod kaynaklı hastalık kabul edilmektedir.
NASIL BULAġIR
Lyme hastalığı keneler tarafından bulaĢtırılan bir hastalıktır. Kene cilde
yapıĢtığı andan itibaren hastalığın bulaĢma riski vardır. Ancak kenenin yapıĢık
kalma süresiyle birlikte risk de artar. DüĢük bir olasılık olmakla beraber kan
nakliyle de bulaĢabildiği bilinmektedir. Cinsel yolla bulaĢıp bulaĢmadığı
konusunda tartıĢmalar vardır ancak somut bir kanıt yoktur. Temas veya öpüĢme
ile bulaĢmamaktadır.
HASTALIĞIN BELĠRTĠLERĠ NELERDĠR
Lyme Hastalığı Kenelerle Enfekte OlmuĢ Köpeklerde Akut Tekrarlayıcı
Artirit ġeklindedir. Lyme hastalığının belki de en kötü tarafı teĢhisinin oldukça
zor koyulmasıdır. Hastalığın belirtileri diğer birçok hastalıkla karıĢır. Diğer
hastalıkları taklit etmesi nedeniyle Lyme hastalığı Amerika'da "büyük taklitçi"
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olarak anılmaktadır. Lyme hastalığı, deriyi, eklemleri, sinir sistemini ve diğer
organ sistemlerini etkileyerek yangısal hastalıklara sebep olur. Semptomlar
genellikle enfeksiyonun ilk haftasında oluĢur ancak kene ısırdıktan sonra 30 gün
içinde de geliĢebilir. Bazı vakalarda semptomsuz seyreder. Erken Lyme
hastalığında (erken lokalize dönem) kırmızı halkalı boğa gözü diye tarif edilen
Ģekilde kızarık (erythema migrans) ile kendini gösteren tipik semptom görülür.
Lyme hastalığına yakalanmıĢ birçok hastada geliĢen bu kızarıklık, hastalık
bulaĢtıktan sonra genellikle 1-2 haftada görülür ve 3-5 hafta süreyle kalıcı
olabilir. Dokunulduğunda sıcak olabilir ve genellikle ağrısız veya kaĢıntısızdır.
Erken dönemde görülen diğer semptomlar; kene ısırığının yakınındaki lenf
bezlerinde ĢiĢkinlik, yorgunluk, baĢ ağrısı, ağrı, eklem ağrısı, titreme-ürpertidir.
Lyme hastalığının sonraki aĢaması (erken yayılma dönemi) genellikle
kenenin ısırmasından sonra genellikle 2 hafta ila 3 ay arasında oluĢur. Isırık
bölgesinden uzakta 2 veya daha fazla kızarık alan, Ģiddetli baĢ ağrısı, aĢırı
yorgunluk, büyümüĢ lenf nodülleri, tutulma (özellikle eklemlerde ve boyunda),
ıĢığa duyarlılık, yüz felci, ekstremitelerde titreme veya uyuĢukluk, düzensiz
kalp ritmi, 38-39°C ateĢ, meningitis görülür. Lyme hastalığının son aĢaması
(geç dönem) eğer erken dönemde hastalık saptanamadıysa veya doğru Ģekilde
tedavi edilmediyse oluĢabilir. Geç dönem semptomları, enfekte kene ısırdıktan
sonra haftalar veya yıllar içinde herhangi bir zamanda oluĢabilir. Özellikle
dizlerde artirit, genellikle yetiĢkinlerde görülen idrak bozukluğu görülür. Bu
hastalarda en göze batan değiĢiklikler, kronik artirit, kronik MSS bozukluğu,
yüz felci, kısmi felç, psikiyatrik bozukluklar AĢırı yorgunluk hissi Uyku
bozuklukları, Dikkatte dağınıklık, unutkanlık, algılama performansında düĢüĢ
ve acrodermatitis chronica athropicans (ACA) dır.
LYME HASTALIĞI NASIL TEġHĠS EDĠLĠR
Lyme hastalığının tanısı için CDC tarafından iki aĢamalı bir yaklaĢım
önerilmiĢtir. Lyme hastalığı tanısı için alınan tüm serum örnekleri, birinci adım
olarak EIA veya IFA gibi duyarlı bir serolojik yöntem ile incelenmelidir. Bu
yöntemler ile pozitif yada sınırda bir değer bulunduğunda, standardize
immunblot veya westernblot yöntemi uygulanmalıdır. Negatif bulunan örnekler
için tekrar test yapılması önerilmemektedir. Ancak hastada erythema migrans
oluĢumu varsa, baĢka belirtiler veya test sonuçları beklenmeden hemen tedaviye
baĢlanması gerekir. Lyme'ın teĢhisi ile ilgili asıl sorun bazı hastalarda devamlı
negatif test sonuçları alınmasına rağmen hastalığın var olmasıdır. Bu
nedenle LYME HASTALIĞINDA TANI MUTLAKA KLĠNĠK VERĠLER
IġIĞINDA KONMALIDIR.
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TEDAVĠ
Lyme hastalığının tüm klinik formlarında antibiyotik tedavisi
uygulanmaktadır. Antibiyotik seçimi, dozajı ve uygulama Ģekli hastalığın evresi
ve klinik görünüme göre değiĢir.
KORUNMA
Kenelerin beslenerek ĢiĢmesinin önlenmesi özellikle DEET veya
permethrin içeren kovucu maddeler, kene tasmaları, köpeklerin günlük tımarı
yapılmalıdır. Lyme hastalığı hakkındaki fikir ayrılıkları devam ediyor; tıp
uzmanları Lyme hastalığının teĢhisi ve tedavisi için en iyi yolların neler olması
gerektiğini tartıĢıyorlar. Güncel kan testleri güvenilir değil ve birçok vakayı
kaçırabilir nitelikte. Hastalık yeteri kadar tedavi edilmezse veya hiç tedavi
uygulanmazsa, organdan organa yayılarak daha fazla Lyme hastalığı belirtisine
yol açar. Bu nedenle de, daha uzun süre antibiyotik tedavisine ihtiyaç olur.
Uzmanlara göre Lyme hastalığını önlemeye yönelik kampanyalar, genellikle
kene kontrolüne yoğunlaĢır. DuĢ almaksa yaygın olarak tavsiye edilen bir yol
değildir. Özellikle piknik alanlarında yüksek çalı çırpı ve yeĢilliklerden
sürünmeden geçmek önem arz etmektedir çünkü keneler zıplayamaz sadece
otlara sürünmeniz sonucu üstünüze gelebilir. Lyme hastalığı enfeksiyonuna yol
açmasını önlemenin yolları:
· Günlük kontrol: Vücudunuzda günlük kene kontrolleri yaparsanız,
Lyme hastalığı riskinden yırtarsınız. Görülmesi zor yerleri kontrol etmek için
bir ayna veya birinden yardım alın ve koltuk altları, bayanlarda sütyen ve külot
bölgesi, kasık gibi kenelerin saklanmaktan hoĢlandıkları yerlere özel dikkat
gösterin. Ve tabi ki hayvanlarınızı da kenelerden uzak tutmayı unutmayın.
· DuĢ alın. Uzmanlara göre duĢ almak, Ģu üç nedenden dolayı
Lyme hastalığını önlemek için büyük bir fırsat sunar:
1. Vücudunuza yoğunlaĢmak ve kene kontrolü yapmak için bir Ģanstır.
2. Henüz saldırmamıĢ olan keneleri yıkayarak üzerinizden atabilirsiniz.
3. Üzerinde kene asılı kıyafetlerinizi çıkarmıĢ olursunuz.
· Erken belirtileri öğrenin: Kene tarafından ısırılan insanların sadece
yarısında boğa gözü kızarıklığı meydana gelir. Birçok kiĢi ise ısırıldığını
hatırlamaz bile. Bazıları ısırıldıktan kısa bir süre sonra oluĢan kızarıklıkları,
kırmızı veya mavi lekeleri fark ederler. Bazı erken Lyme hastalığı belirtileri ise,
enfeksiyon oluĢumundan sonraki iki gün ila bir ay arasındaki bir sürede, birden
bire ortaya çıkar. Belirtiler yorgunluk, ateĢ ve titreme Ģeklinde kendini gösterir.
ġayet hastalık vücudunuza daha fazla yerleĢirse kalp ve nörolojik problemlere
neden olur. Eğer Lyme hastalığı enfeksiyonu aldığınızı düĢünüyorsanız,
doktorunuzdan kan testleri yapmasını isteyin, negatif çıkması durumunda ise
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altı hafta sonra tekrarlayın. Sonuçlar yine negatifse ve siz hala Lyme hastalığı
Ģüphesi taĢıyorsanız, Lyme hastalığında ihtisas sahibi bir doktoru görmek
isteyebilirsiniz. Doktorların ilk yapması gereken Ģey, benzer belirtilere neden
olan diğer hastalık ihtimallerini ortadan kaldırmak için testler yapmak olmalıdır.
SONUÇ
Giderek artan hayvan türlerine karĢı insanlardaki ilgi sonucu daha önce
bilinmeyen ancak araĢtırmalar sonucu ortaya çıkan hayvanlardan insanlara
geçen hastalıklarla ilgili yoğun çalıĢmaların giderek artırılması ve bu alanda
insana ve özellikle çocuklarımıza aydınlatıcı bilgiler kazandırılması hatta bu
hususta okullarımızda da giriĢ dersler verilmesinde yarar görülmektedir.
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TÜRK TARĠHĠ VE DERĠNLĠĞĠ AÇISINDAN ÖNEMLĠ BĠR YERLEġĠM
MERKEZĠ: AHLAT
Halil ÜLKER
Ahlat Meydan Mezarlığı
Ahlat meydan mezarlığından bahsetmeden önce çok kısa bir Ģekilde
Ahlat tarihinden bahsetmek gerektiğini düĢünüyorum.

Pek çok uygarlığa konak ve korunak olmuĢ bir Ģehir olan Ahlat‘ın
Türkler ve Türk tarihi açısından önemi Ģüphesiz bir baĢkadır. Bilinen ilk
yerleĢim M.Ö. 4000 li yıllarda bu günkü Altay- Sibirya Türklerinin ataları kabul
edilen Sabur ve Hurriler ile baĢlar. Ardından M.Ö. 1700 Hurri Mitanni, M.Ö.
1000 Asur'un sınır Beyliği, M.Ö. 900-600 Urartu Hakimiyeti, M.Ö. 600 Med ve
Pers Egemenliği, M.Ö. 300 Makedonya Krallığı (Hellenistik selokidler), M.Ö.
200 Partlar, M.Ö. 150 Bağımsızlık Dönemi, M.Ö. 100 M.S. 395 Roma ve
Sasani Bizans mücadelesi, 395-7. yy. Bizans, 641 Ġslam Ġmparatorluğu
egemenliği, 800 Abbasiler, 850 Emeviler, 850 Bizans, 992 Mervanoğulları,
1054 Büyük Selçuklu Ġmparatorluğu'nca alındı, 1085 Dilmaçoğulları, 11001207 Ahlat, ġahlar, 1207-1229 Eyyubiler, 1230 Moğollar (Celaleddin
HarzemĢah), 1232-1243 Anadolu Selçukluları, 1243-1335 Ġlhanlılar, 1340
Celayirliler, 1396-1462 Karakoyunlular, 1470-1501 Akkoyunlular, 1509-1533
Safaviler, 1533 Osmanlılar ve devamında Türkiye Cumhuriyeti. Bilinen ilk


AraĢtırmacı Gazeteci
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uygarlığın ve son uygarlığın Türk uygarlığı olması, özellikle Türklerin
Anadolu‘ya son geliĢleri olan 1071 Malazgirt‘e kapı açması dolayısıyla tarihteki
Türk devletlerinin tamamı için Ahlat ayrı bir önem arz eder.
Jeostratejik konumu dolayısıyla Ahlat tarihte çok el değiĢtirmiĢ, ancak
buna rağmen çok büyük bir ilim ve kültür kentlerinden birisi olmuĢtur. 12.
Yüzyılda Ġstanbul, Roma, ġam, Bağdat gibi dünyanın büyük Ģehirlerinden çok
daha fazla nüfusa sahip olan Ahlat, tarihi kaynaklara göre 1207-1210
tarihlerinde 350 bin kiĢiye ev sahipliği yapıyordu. Özellikle 13. Yüzyılda
yetiĢtirdiği ilim, din, kültür ve sanat adamlarından dolayı Belh ve Buhara ile
birlikte ―Kubbet‘ül Ġslam‖ ünvanını almıĢ üç Ģehirden birisidir.

Bütün bu geliĢmiĢliğine rağmen 18 Nisan 1229‘da Ahlat zaptedildi ve
Celâleddin HârizmĢah‘ın muhalefetine rağmen Ģehir üç gün boyunca
görülmemiĢ biçimde yağmalandı. Bu felâketten bir iki yıl sonra baĢlayan Moğol
istilâsı sebebiyle Ahlat eski önemini kaybederek metrûk bir Ģehir haline geldi.
Bir zamanlar pek çok hükümdarın göz diktiği Ahlat‘a bu dönemde kimse sahip
çıkmak istemiyordu. Nihayet Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad,
veziri Ziyâeddin Karaarslan‘ı göndererek (630/1232-33) Ahlat‘ta iskân ve imar
faaliyetini baĢlattı ve Sinâneddin Kaymaz da subaĢı (vali) tayin edildi. Moğollar
Kösedağ SavaĢı‘ndan sonra Ahlat‘ı istilâ edip Gürcü kumandanı Prens Avak‘ın
kız kardeĢi Tamtam‘a verdiler (1243). Ahlat‘ın 644 (1246) ve 674 (1275-76)
yıllarında meydana gelen depremler sebebiyle harabeye dönmüĢ olmasına
rağmen yine de önemini kaybetmediği, Olcaytu devrinde eyalet merkezi
olmasından da anlaĢılmaktadır. Olcaytu‘nun oğlu Ebû Said Bahadır Han
devrinde de Ahlat zengin ve müreffeh bir Ģehir vasfını korumaktaydı. Ancak
onun ölümünden (1335) sonra Moğollar arasında baĢlayan iç mücadeleler
sırasında Ģehir büyük zarar gördü. Moğollar‘ın Anadolu‘daki umumi valisi
Celâyir ġeyh Hasan, Hülâgû soyundan Muhammed‘i han ilân edip iktidarı ele
geçirmiĢ olan Uyrat Ali PadiĢah‘ı Aladağ civarında yendi. Muhammed‘i tahta
geçirip yönetimi ele aldı ve müttefiki Sutay Noyan‘ın oğlu Hacı Tugay da
Diyarbakır ve Ahlat yöresine hâkim oldu. Nitekim Ahlat‘ta 738‘de (1337-38)
Muhammed Han adına para basıldığı görülmektedir. Aynı yıl Çobanlı Küçük
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ġeyh Hasan, iktidarı Celâyir Büyük ġeyh Hasan‘ın elinden alarak Hülâgû
soyundan Süleyman‘ı hanlık makamına getirdi. Daha sonra Hacı Tugay‘a baĢ
eğdirtmek için MuĢ ve Bulanık yörelerinde yağma ve tahripte bulundu (13401342). 741‘de (1340-41) Süleyman Han adına Ahlat‘ta para basılmıĢ olması,
Ģehrin bu tarihte Çobanlı Küçük ġeyh Hasan‘ın hâkimiyetine geçtiğini gösterir.
Hacı Tugay ile düĢmanı Çobanlı Küçük ġeyh Hasan‘ın öldürülmeleri (1343),
Doğu Anadolu‘da esasen bozulmuĢ olan dirlik ve düzenliğin büsbütün yok
olmasına sebep oldu. Mahallî reisler birçok Ģehri ele geçirdiler. Ahlat da Bitlis
hâkimi Ziyâeddin‘in kardeĢi Bahâeddin‘in eline geçti (1350). ġehrin 1360‘ta
Moğol beylerinden Hızır ġah‘ın idaresinde olduğu görülmektedir. Hızır ġah‘ın
daha sonra burayı tekrar Bitlis hâkimlerine terkettiği sanılıyor. Bitlis hâkimi ile
akrabaları olan MuĢ ve Ahlat hâkimleri Karakoyunlular‘ın aksine Timur‘a baĢ
eğmeyi siyasetlerine daha uygun bulmuĢlardı. Timur devrinde Ahlat‘a hâkim
olan Emîr Muhammed ya Bitlis hâkimleri hânedanına mensuptu veya Bitlis
hâkimi ġemseddin adına burayı idare etmekteydi.

Karakoyunlu Ġskender Mirza ErciĢ, Adilcevaz ve Ahlat yörelerinde
harekâtta bulunan Timur‘un oğlu ve halefi ġâhruh‘un ülkesine dönmesinden
sonra Bitlis, Ahlat ve diğer bazı Ģehirlere hâkim olan Emîr ġemseddin‘i
yakalattı (1422) ve Ahlat hisarının teslim edilmemesi üzerine onu Ģehrin
önlerinde öldürttü (1423). Fakat hisar ele geçirilemedi. Bitlis de üç yıl
kuĢatılmasına rağmen fethedilemedi. Buna karĢılık Ġskender 1425‘te Van ile
diğer bazı kaleleri zapt etti. Ahlat ise hiçbir zaman Karakoyunlular‘ın doğrudan
eline geçmemiĢtir. Böylece, Karakoyunlu Kara Yûsuf Beg‘in türbe ve
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mezarının Ahlat‘ta bulunduğu ve buna bağlı olarak Karakoyunlular‘ın Ahlat‘a
hâkim oldukları Ģeklindeki görüĢlerin bir değeri kalmamıĢtır.
Karakoyunlu Cihan ġah Mirza 1452 ve 1457 yıllarında Ahlat ve Bitlis
bölgelerini yağmalayarak pek çok kiĢiyi esir aldığı gibi 1462‘de de dört
kumandanını gönderip Ahlat‘ı muhasara ettirmiĢ, fakat vergi karĢılığında
kuĢatmayı kaldırmaya ikna edilmiĢti. Daha sonra Cihan ġah Mirza‘nın yerini
alan Akkoyunlu Uzun Hasan Bey Bitlis ve Ahlat üzerine ordu sevketti, fakat
Bitlis hâkimi Ġbrâhim Bey‘in annesinin gayretiyle barıĢ yapıldı (873/1468-69).
1472‘de Bayındır Beg altı ay süren kuĢatmadan sonra Ahlat‘ı ele geçirdi ve
kaleyi yıktırdı. Bayındır‘ın ölümünden sonra Ahlat, oğlu Muhammed tarafından
idare edildi (1481-1488).

Akkoyunlular‘dan sonra Ahlat ve Van gölü havzası Safevî hâkimiyetine
girdiyse de bu konuda hemen hemen hiçbir bilgi yoktur. Ahlat, Adilcevaz ve
ErciĢ, Irakeyn seferi (1533-1535) sonunda Kanûnî Sultan Süleyman tarafından
Osmanlı topraklarına katıldı. Ancak Safevîler bir müddet sonra Van ve ErciĢ‘i
geri aldılar. Kanûnî, ġah Tahmasb‘ın kardeĢi Elkas Mirza‘nın Ġstanbul‘a gelerek
yardım istemesi üzerine Ġran seferine çıktı, fakat sadece Van Kalesi alınabildi.
Bunun üzerine ġah Tahmasb Doğu Anadolu‘da tahribata giriĢtiği gibi AvĢar
ġah Kulu Sultan‘ı da Ahlat tarafına gönderdi. Bu Safevî saldırıları sırasında
Ahlat Kalesi yerle bir edildi. Osmanlılar birkaç yıl sonra Ahlat için göl
kıyısında yeni bir hisar inĢa etmiĢler ve yeni Ahlat da burada kurulmuĢtur. Kırk
bir yıl devam eden Osmanlı-Safevî mücadelesi 1555‘te imzalanan Amasya
AntlaĢması‘yla sona erdi. Fakat çeĢitli sebeplerle Moğol istilâsından itibaren
ehemmiyetini kaybetmeye baĢlayan Ģehir, Safevîler ve Osmanlılar zamanında
Van gölü havzasının en sönük Ģehirlerinden biri haline geldi. Van bir eyalet
merkezi olurken Ahlat da Adilcevaz sancağının bir kazası haline gelmiĢti.
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Nitekim Amasya AntlaĢması‘ndan bir yıl sonra yapılan tahrirde Ahlat‘ın acıklı
durumu açıkça görülmektedir. Defterde verilen rakamlara göre Ģehrin
nüfusunun askerler, diğer vazifeliler ve din adamları dıĢında 1600 civarında
olduğu tahmin edilmektedir. Vergi veren Müslümanların sayısı ise 128 idi.
Geçirdiği felâketler sebebiyle Ahlat‘ta cami ve medreseyle ilgili hiçbir vakıf
yoktur. Zikredilen tarihte mevcut vakfiyeler de zâviyelere ait olup çoğunun yeni
tesis edildiği anlaĢılmaktadır.

Kâtip Çelebi Ahlat‘ın elma ve kaysısı meĢhur bağlık bahçelik bir Ģehir
olduğunu kaydeder; 1655 yılında Ahlat‘a uğrayan ve Ģehir hakkında geniĢ bilgi
veren Evliya Çelebi de Van gölünde tutulan balıkların Acem tüccarlarına
satıldığını ve elde edilen parayla da Van çevresinde görevli askerlerin
ulûfelerinin karĢılandığını söyler.

Ahlat Tanzimat‘tan sonra Van eyaletinin Van sancağına (Van Vilâyeti
Salnâmesi, s. 98), II. Abdülhamid devrinde ise Bitlis vilâyetine bağlanmıĢtır.
1310 (1892-93) yılına ait Bitlis Vilâyeti Salnâmesi‘ne göre (s. 182-185) Ahlat
yedi mahalleden meydana geliyordu ve ikisi hisar içinde olmak üzere yedi camii
vardı. Günümüzde Ahlat‘ta tarihî ve mimari değeri olan altı kümbet, üç mescid
ve bir kale vardır. Ahlat özellikle sanat değeri yüksek mezar taĢlarıyla
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meĢhurdur. Kitâbeleri okunan mezar taĢlarından dördü AhlatĢahlar, sekizi
Eyyûbîler, elli dördü Moğollar, dördü Bitlis hâkimleri (Rûzegîler), dördü de
Safevîler devrine aittir. Akkoyunlu hânedanından Bayındır Beg‘in türbesi
Ahlat‘ın en güzel âbidelerinden biridir. Osmanlı devrinde yapılan eserlerin
baĢında, Kanûnî zamanında göl kıyısında inĢa edilen hisar gelir. Hisar II. Selim
devrinde bir dıĢ kale ile çevrilmiĢtir. Hisarın yanında Ġskender PaĢa Camii
(1564) ile bir hamam, dıĢ kale kısmında da Kadı Camii (1584) bulunmaktadır.
ġehrin en parlak devrini teĢkil eden AhlatĢahlar zamanından günümüze hiçbir
eserin intikal etmemiĢ olmasının sebepleri, yer sarsıntıları ve bilhassa ġah
Tahmasb‘ın yaptığı tahribattır.

Tarihi bu kadar çalkantılı ve savaĢların içinde geçen Ģehirde tarihi
kaynaklara göre ilk Selçuklu akınlarının 1018 lerde baĢlar. Ahlat; Büyük
Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminde de Orta Asya‘dan gelen
Türk boyları Anadolu‘da nereye yerleĢeceklerinin belirlendiği genel bir kabul
ve toplama merkezi konumunda olmuĢtur. Bu durumu en iyi anlatan kanıt ise
Bu gün Ahlat Meydan Mezarlığının doğu tarafında yapılan kazılarda ortaya
çıkan, tarihi henüz kesin olarak bilinmeyen Zaviye kalıntılarıdır. Çünkü zaviye
kalıntılarından Mezar odası diye adlandırılan binanın aĢağı yukarı bütün
taĢlarında farklı bir Türk Boyuna ait damga vardır.
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Orta Asya‘dan gelen Türk Boylarının tamamına ev sahipliği yapmıĢ olan
Ahlat‘ın kültürü de bu gün hala biraz Oğuz, biraz Kıpçak etkisindedir. KonuĢma
Ağzı Azerbaycan, Irak, Suriye Türkmenlerinin ağzına çok benzer.
Mezarlar bulundukları Ģehrin kime ait olduğunun en büyük ispatı ve yok
edilemeyen tapu senetleridir. Ahlat meydan mezarlığı da bu yönden çok büyük
bir öneme sahiptir. Türklerin Toyunizm ile Ġslamiyet arasındaki dini geçiĢ
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dönemini yaĢadıkları ve bu döneme ait eserlerini bıraktıkları Ahlat Mezar taĢları
yapı ve Ģekil itibariyle Orhun Abidelerinin de devamı niteliğindedir.

Hiç kuĢkusuz dünyanın en büyük tarihi Türk Ġslam mezarlıklarından olan
Ahlat Meydan Mezarlığı, mezar tipleri ve mezar taĢlarındaki süslemeler ile
dikkat çekicidir. Bu mezarlıktaki mezar taĢları üzerinde Ayetler, Hadisler, yatan
kiĢi ile ilgili edebi metinler, rumi olarak bilinen Anadolu Selçukluları'nın
kullandığı filiz ve yaprak Ģeklinde üsluplaĢtırılmıĢ stilize hayvan motiflerinin
meydana getirdiği dolaĢık tezyinat, geometrik geçme girift örgüler, Hatai denen
kıvrık dallar arasında stilize çiçeklerden oluĢan bezemeler, kandil ve lale gibi
Türklerin ölümsüzlük sembolleri, çift baĢlı kurt-ejder motifleri Türk milletinin
hikayesi ile bağdaĢlaĢtırılan evreni (sonsuzluğu) temsil eden kabartmalar dikkat
çekicidir.
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210.000 metrekarelik alana sahip mezarlıkta bilinen en eski mezar 1038
tarihlidir. Meydan mezarlığında üç tip mezar yer alır. ġahideli mezarlar, Orta
Asya Arkaik Türk heykelleri olan balbalların Ġslami etki ile değiĢime uğraĢmıĢ
örnekleridir. Esasen Türklerin bazı boylarında görülen koç, koyun, at Ģeklindeki
mezar taĢları ölüyü öbür dünyaya taĢıyan hayvan olarak kabul edilir.
Sandukalar, Ġslamiyette makamlar genelde bu tarzda yapılmıĢlardır.
Oda mezarlar stupa mezarlar olup, Türklerin'in tümülüsü olarak kabul
edilir. Kurgan mezarlarda denilebilir. Oda mezarlarda, oda sayısı bazen bir
bazen iç içe iki-üç oda olarak toprak seviyesinden aĢağıda, yüzeyden düz ya da
tonozlu bir çatı ile belirginleĢmiĢtir. Oda mezarlar kare, dikdörtgen veya dairevi
köĢeli plan gösterir. Oda mezarlar Orta Asya, Kuzey Hindistan, Çin ve
Moğolistan'da 7. ve 8. yüzyıllarda görülen stupaların bir devamıdır. Bazı oda
mezarlarında mumyalanarak yapılmıĢ gömü ile birlikte at iskelet parçalarına da
rastlanmıĢtır. Oda mezarların üzerine küçük bir mescit ilave edilmesi ile
kümbetler oluĢmuĢtur. Kümbetler
Orta Asya
çadır
tiplerinden
kaynaklanmıĢlardır.

Ahlat meydan mezarlığındaki mezar taĢlarının tamamı Ahlat taĢından
yapılmıĢtır. Yükseklikleri 3,85 metreyi bulan her cephesi ayrı ayrı iĢlenmiĢ bu
eserler insanda tarifsiz bir estetik duygusu ve hayranlık hissi bırakmaktadır.
Ahlat meydan mezarlığı içinde adını gömülü olan meftunların ünvanlarından
alan iki ana bölüm bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Kadılar bölümü, diğeri
ise Seyyidler bölümüdür. Bununla birlikte mezarlık sadece bu iki bölümden
oluĢmamaktadır. ġu ana kadar yapılan kazılarda çoğunluğu Ġlhanlılar ve
Akkoyunlular dönemine ait 8203 mezar taĢı ve 178 adet kurgan tipi mezar odası
bulunmuĢtur. 435 mezar taĢında ise toplam 30 sanatkârın imzasına
ulaĢılabilmiĢtir. Sanatkâr imzaları mezar taĢlarının ön bölümünde en çok
görünecek yere yazılmıĢtır. Bu sanatkârlar; Osman Bin Hasan, Hasan Bin
Yusuf, Kedvan, Ġbrahim Bin Kasım, Ahmet El Müzeyyin, Üveys Bin Ahmet,
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Esed Bin Eyyub, Asil Bin Üveys, Cuma Bin Muhammed, Esed Bin Bergî,
Hufeyl Bin Üveys, Muhammed Bin Üveys, Hâvend Bin Bergî, Yusuf Bin
Miran, Mirçe Bin Miran, Esed Bin Hâvend, Miran Bin Yusuf, Emrullah,
Ġbrahim, Evend Bin Bergî, Kasım Bin Ali, Ahmed, AvĢad, Buus Bin ġems EdDarrabi El-Hilati, ġems Bin Üstad Buus, Babacan Bin Toman, Kasım Bin
Muhammed, Ahmet Bin Hüseyin, Muhammed Bin Hüseyin.
Türk-Ġslam sanatında sevilerek uygulanan bitkisel motifler doğada
bulunan ağaç, çiçek, kıvrık dal, gül, yaprak, v.b. bitkilerin değiĢik Ģekillerde
anlatımından meydana gelmektedir. Ahlat Meydan mezarlığında bulunan
taĢların üzerinde de bu Ģekilde süslemeler çoğunluktadır. Genellikle rûmi,
palmet, kıvrık dal, yaprak ve çiçek bulunmaktadır. Süslemelerin haricinde Ayet,
hadis, Allah‘ın isimleri, meftun hakkındaki bilgiler genellikle Farsça ve KufiSülüs tarzı hatlarla yazılmıĢ ve çeĢitli motiflerle süslenmiĢtir.
Rumi Motifler yüzeyde kıvrık çizgilerle hareketi sağlayan ögelerdir.
Kelime anlamı Anadolu‘ya mensup olan rûmi, Türk tezyin sanatında sıklıkla
kullanılan motiflerdendir. Bu motifin kaynağı onuĢunda 3 görüĢ hakimdir.
Yarım palmet motifinden meydana geldiğini belirten görüĢ, zoomorfik
karakterli olduğunu belirten görüĢ ve son olarak kaynağı Anadolu‘ya ait demek
olan genel olarak çatallı, ucu sivri yaprak motifine verilen isim olduğu
belirtilmektedir.

Zoomorfik karakterin en açık dayanağı, Pazırık Kurganında yapılan
kazılarda bulunan M.Ö. 4. -3. Yüzyıllara ait bir çok eĢya üzerinde bulunan
hayvan figürlerine dayandırılmaktadır. Çünkü bu eĢyalar üzerindeki desenler
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rûmi motifini hazırlayıcı nitelikte motifler olarak kabul edilir. Bu bezeme
unsuru ile alakalı en eski belge 9. Ve 10. Yüzyıllarda Uygurlara ait bir freskte
bulunan ejder figürünün kanatlarındaki rûmiye bezetilen motiftir.
Uygurlarda, hayvan figürlerinde, bir motif olarak kullanılan rûmî, ancak
Orta Asya‘da kurulan ilk Türk-Ġslam devleti Karahanlılar devrinde helozon
Ģebekeler üzerinde, kompozisyonlar oluĢturacak kadar geliĢmiĢ ve süsleme
sanatlarında bir üslup oluĢturmuĢtur. Kökeni itibariyle hayvansal kabul edilen
bu motifin, ilk örneklerinde stilize edilmiĢ hayvanların kimliklerini tanımak
mümkün iken, zamanla bazı ayrıntılar atılarak kökeni tanınamayacak hâle
gelmiĢ ve soyut bir biçim olmuĢtur. Rûmî, Büyük Selçuklu Ġmparatorluğu
mimari eserlerinde de önemli bir bezeme unsuru olarak sıkça kullanılmıĢtır.
XIII. yüzyıla ait bazı yazma eserlerde, kaba iĢçilikle yapılmıĢ rûmî
kompozisyonlara rastlanır. Bu yüzyıldan itibaren Anadolu‘daki Selçuklu ve
Beylikler dönemlerine ait mimari eserlerde rûmî ağırlıklı bezeme unsuru
olmuĢtur. Osmanlı döneminde de geliĢimini sürdürmüĢ ve bezeme unsuru
olarak kullanılmıĢ rûmî motifi, bezeme sanatlarımızın klasik dönemi kabul
edilen XVI. yüzyılda en olgun Ģeklini almıĢtır. Türk Sanatı içerisinde
mimariden el sanatlarına kadar birçok alanda karĢımıza çıkan bu motif, mezar
taĢları üzerinde de yoğun bir Ģekilde kullanılmıĢtır.
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Özellikle Ahlat Meydan Mezarlığı, rûmî motifinin Anadolu mezar taĢları
üzerinde tespit edilen en erken örneklerini barındırmaktadır. Rûmî motifi, tek
baĢına kullanıldığı gibi diğer motiflerle birleĢtirilerek estetik açıdan farklı
kompozisyonlarda oluĢturulmuĢtur.
Palmet motifi, dik bir eksen üzerinde uçları aĢağıya kıvrık, karın kısımları
ĢiĢkince olan iki yan yaprak ile bu yaprakların dik eksenindeki birleĢim
yerlerinde küçük bir tepe yaprağından ibaret motife denmektedir . Palmetler
bezeme olarak tek kullanılabildikleri gibi rûmî ve kıvrık dallarla oluĢturulmuĢ
örnekleri de mevcuttur.
Palmet, çok parçalı ve simetrik yapısıyla sonsuz çeĢitleme imkânlarına
sahip bitkisel bir form olarak dikkat çekmektedir. Ġslam sanatı çevrelerinde XI.
yüzyıldan baĢlayarak geliĢen palmet Ġran, Büyük Selçuklu, Zengi, Memlük,
Eyyubi, Anadolu Selçukluları ve Beylikler devri eserlerinde karĢımıza
çıkmaktadır.
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Anadolu mimari süslemesinde XIII. yüzyılın ortalarında görülmeye
baĢlanan palmet, Sasani döneminde sitilize edilmiĢ ve Anadolu Selçukluları
döneminde klasik biçimine ulaĢmıĢtır. Bu çağda taĢ süslemelerdeki zengin
palmet örnekleri kıyaslanamayacak derecede boldur. Osmanlı‘da ve çağdaĢı
Beylikler devrinde de palmet motifi varlığını devam ettirmiĢtir. Bu dönemde
mihrapların taç kısımlarını oluĢturan bir motif durumuna geldiği görülmektedir.
Anadolu mimari süslemesinde XIII. yüzyılın ortalarında görülmeye
baĢlanan palmet, XIII. yüzyıldan itibaren Ahlat Mezar TaĢlarında görülmeye
baĢlar. Daha sonrada XV. yüzyılın baĢlarında Anadolu‘nun diğer merkezlerinde
bulunan mezar taĢlarında da süsleme öğesi olarak kullanılır. Palmet Sasaniler
zamanında stilize edilmiĢ, Anadolu Selçukluları zamanında klasik biçimine
ulaĢmıĢtır. Sümer, Hitit, Mısır, Roma ve Bizans süslemelerinde de
rastlanılmaktadır
Meydan Mezarlığı‘ndaki mezar taĢlarında rûmî motifinden sonra en çok
kullanılan motiflerden olan palmet, Ģahide ve sandukaların yüzeylerinde
kullanılmıĢtır.
Yüzeye kabartma tekniğinde uygulanan motif, özellikle Ģahidelerin batı
yüzlerinde yer alan mihrabiye niĢlerin içerisinde, dikdörtgen pano ve
çerçevelerin köĢelerinde kalan boĢluklarda, Ģahide alınlık panolarında ve
bordürlerde dolgu motifi olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Tamamen soyut olarak ele alınmıĢ iri kabartma sitilize palmet motifleri,
aĢağıdan yukarıya doğru yükselim gösterip göbek ve tepe noktasında rozet, taç
kısmında ise lale benzeri iri bir motifiyle sonlandırılır.
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Palmet motifinin tespit edilen süsleme kompozisyonlarından bir diğeri de
dallarının temsili niĢ Ģekli meydana getirdiği örneklerdir. Bu kompozisyonda
palmet yaprakları ile bu yapraklardan çıkan saplarının aĢağıya doğru bir birine
paralel Ģekilde uzanması taĢkın sivri kemerli niĢ sıraları meydana getirmiĢtir.
Bitkisel süslemeleri meydana getiren kıvrık dal, yaprak, rûmî ve çiçekler
genellikle bir bütün oluĢturmaktadır. Bunların yaprak motifi, stilize rûmîlerden
daha natüralist olmalarıyla rahatlıkla ayırt edilebilmektedir. Yaprak motifi
genellikle kıvrık dal ve çiçekleri tamamlayıcı bir motif olarak kullanılmaktadır.
Kıvrık dal ise, kompozisyonun yüzeye dengeli dağılımını veya
bordürlerde devamlılığını sağlamaktadır. Bunların dağılımı bazen serbest, bazen
de helezonik Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. Kıvrık dalların uçlarında ve aralarında
yaprak veya çiçekler dizilmektedir.
Gülbezek motifi; Gül seklinde dairesel, yüzeyden hafif çıkıntılı motiflere
gülbezek, yarım küre Ģeklinde dıĢa taĢıntılı olanlara ise kabara denmektedir.
Gülbezekler, daire içerisine içbükey veya dıĢbükey yaprakların ıĢınsal düzende
dizilmeleriyle oluĢturulmuĢtur. Bunun dıĢında geometrik desenli, dilimli ve
çarkıfelek seklinde olan örnekleri de mevcuttur.
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Mezar taĢlarında sık rastladığımız motiflerden biri olan gülbezek, baĢta
Ģahideler olmak üzere sandukalardaki yazı boĢlukları arasına kullanılan
örnekleri de mevcuttur. Sayıları süsleme kompozisyonuna göre değiĢebilen bu
motifin aynı ebattaki çarkıfelek motifleri ile birlikte kullanıldığı örnekleri de
bulunmaktadır.

Ahlat mezar taĢlarında görülen süslemelerin önemli bir bölümü
geometrik motifler oluĢturmaktadır. Bu ―geometrik biçimlerin kökeni Orta
Asya‘ya ve inanç olarak Taoizm‘e dayanmaktadır.
EĢkenar dörtgen, altıgen, kare ve daireler; sonsuzluğun ve kâinatın
sembolleridir. Ġç içe geçmiĢ çok kenarlı geometrik biçimler her dönemde
sevilerek kullanılmıĢ olmasına rağmen Anadolu‘da daha çok Selçuklular
döneminde kullanılmıĢtır.
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Ġslam sanatında geometrik Ģekiller tevhid inancının öğeleridir. Bir düzen
içinde süregiden geometrik çizgiler tek ve sonsuz olan gücün, adaletin,
geniĢliğin ve sonsuzluğun sembolüdür.
Geometrik süsleme içerisinde yer alan çizgi sistemleri aynı açı ve sabit
uzunluktaki bir doğruyu izleyen zikzaklar oluĢturarak düĢey ve yatay
kullanımlarla farklı görünümler oluĢturur.
Ġki kırık doğrunun birbirini
kesmesinden oluĢan zencerek motifi, gerek mimari süslemede gerekse el
sanatlarında Anadolu Selçukluları‘nda erken devirden beri kullanılan bir
süsleme ögesidir.
Geometrik kompozisyonları oluĢturan yıldızlar, kollu ve köĢeli yıldızlar
olmak üzere iki kategoride mütalâa edilmektedir. Bu kompozisyonlarda asıl
belirleyici olarak yıldızların köĢe veya kol sayıları kabul edilmektedir. Altı,
sekiz, on ve oniki kollu yıldızlarla; beĢ, altı ve sekiz köĢeli yıldızlar en sık
görülen motiftir. Genelde sonsuz karakterli, kollu yıldız kompozisyonları
birbirini belirli noktalarda kesen ve bu esnada Ģekillenen kırık hatlı çizgi
sistemine dayanmaktadır. KöĢeli yıldızlar, kollu yıldız sistemlerinin arasında da
görülebilmektedir. Ayrıca dairelerin bölünmesi veya kare, altıgen ve diğer
kapalı Ģekillerin birbirlerine bindirilmesiyle oluĢturulabilmektedir.
Kollu yıldızlar, kırık hatlı çizgi sistemine dayalı özelliğinden dolayı
sonsuz ve açık karakterli kompozisyonlar teĢkil etmektedir. KöĢeli yıldızlar ise,
kapalı kompozisyon niteliği göstermektedir.
Ġnsanlar tarafından aydınlanmak için yapılmıĢ olan kandil, zamanla
iĢlevini kaybetse de mimaride ve özellikle mezar taĢları üzerinde motif olarak
iĢlenmeye baĢlanarak, yeni anlamlar kazanmıĢtır. Anadolu‘da, yaygın olarak
kullanılan motiflerin baĢında gelen ―kandil motifi‖ artık ölünün yolunu
aydınlatıcı bir mana kazanarak mezar taĢları üzerine iĢlenmiĢtir. Ebedi
yolculuğun baĢlangıcı sayılan karanlık mezar çukurlarını aydınlatan ıĢık
kaynağının simgesi durumundaki kandil motifiyle, ölünün ruhunun bu
aydınlıkla, Allah‘ın nuruna kavuĢması ve sürekli aydınlık içinde kalması
amaçlanmıĢtır. Kur‘an-ı Kerim‘de Nur suresi 35. Ayetinde Allah‘ın nuru
kandile benzetilerek ikonografik bir anlam yüklenmiĢtir. Sembol olarak kandil,
Ġslam dıĢında da Yahudilik ve Hristiyanlıkta da önemli bir yere sahiptir.
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Anadolu‘da, hem Selçuklu hem de Osmanlı döneminde değiĢik
yörelerdeki mezar taslarında kandil motifine rastlamak mümkündür. Bu
yerlerden bazıları; Ahlat, Konya, AkĢehir, KırĢehir, Tokat, Erzurum, Sivas,
Van, Ġznik, Bursa, Bergama, Selçuk, Balat, Edirne ve Ġstanbul gibi
merkezlerdir.
Kandil motifi, sanatkârına göre zaman zaman farklılıklar arz etse de,
temel öğeleri açısından benzer özellikler gösterirler. Örneğin en altta kaide
(altlık) kısmı yer almaktadır. Bu bölüm genellikle üçgen bir forma sahiptir.
Kaidenin üzerinde ise, gövde (karın) kısmı bulunur. Bu bölüm, farklı tiplerde
karĢımıza çıkar. Bunlar arasında en yaygın olanı dairesel olanıdır. Bazen bu
dairenin içi çarkıfelek ve geometrik geçmelerle doldurulmuĢ, bazen de boĢ
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bırakılmıĢtır. Gövde kısmından sonra boyun gelmektedir. Bu bölüm, genellikle
kaideyle benzer bir form sergiler. Kandilin en üst kısmı ise genellikle herhangi
bir yere bağlamaya yarayan bir zincirle son bulur. Bu zincir çoğu kez palmet
seklinde tezyin edilmiĢtir.

Anadolu mezar taĢlarında yaygın olarak kullanılmıĢ kandil motifinin,
Ahlat Meydan Mezarlığı‘ndaki XIII. yüzyıldan itibaren görülmesine rağmen
geometrik ve bitkisel ağlı kompozisyonların gerisinde kalmıĢtır.
Kozmolojik ve ikonografik boyutu en geniĢ figürlerden biri olan Ejder
tasvirlerinin en yoğun uygulandığı yer, hiç Ģüphesiz Orta Asya‘dır. Hemen
hemen tüm Asya topluluklarında görülen Ejder figürüne, inanç ve hayat
görüĢlerine göre farklı anlamlar yüklenmiĢ ve bu figür farklı adlar ile anılmıĢtır.
Türkler evren, Araplar tannin, Çinliler lung, Moğollar moghur ve Ġranlıların
ejderha dedikleri bilinmektedir.
Büyük ve çift baĢlı yılan olarak tanımlanan ve farklı uygulamalarla
fantastik biçimlerde karĢımıza çıkan mitolojik bir hayvan olan ejder, Sümerlerin
GılgamıĢ Destanında ölümsüzlüğün sembolü, Helen ve Roma uygarlıklarında
Ģifa dağıtıcı, Selçuklu kervansaraylarında malı ve canı koruyucu, Artuklu ve
yine Selçuklu çeĢmelerinde ebedi hayat ve sonsuzluğun simgesi olmuĢtur.
Hz. Musa‘nın asasında Allah‘ın mucizesi ve gücünün temsil ettiğine
inanılan ejderha, Orhun Anıtları ve mezarlarında bekçilik, koruyuculuk, Ġlhanlı
bayrağında hâkimiyet, Moğol ve Çinlilerde güç ve kudretin sembolü olmuĢtur.
Cizre Ulu Camii‘nin kapısında ve Diyarbakır kale kapılarında ise yapıyı koruma
ve kavuĢturma görevi yüklenmiĢtir. Yine Anadolu‘da Ahi teĢkilatının piri Ahi
Evran‘ın bastonu (Evran kelimesi, ejder anlamına gelir) olarak yer almıĢtır.
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Halk arsında ise dünden bugüne ejder veya büyük yılan, gizemli hazinelerin
koruyucusu olarak kabul edilmiĢtir.

Orta Asya, özellikle Çin ve eski Türk kozmolojilerinde ejderha, iyilik
verici, bolluk, bereket, refah, aynı zamanda hükümdarlık ile ilgili olarak iktidar,
kuvvet, güç, yeniden doğuĢ ve tasavvuf gibi kavramlar ile özdeĢleĢtirilmiĢtir.
Ayrıca dönemin inancına göre Ejder fırtına yapar, yağmur yağdırır, insanları
çeĢitli hastalıklardan korurdu. Ön Asya kültürlerinde ise genelde farklılık
göstererek yenilen kötülüğün simgesi olmuĢtur.
Çin mitolojisinde imparatorluk simgesi olan ve bazen hayat iksiri
efsaneleriyle iliĢkilendirilen ejder bu yönüyle Türkleri etkilemiĢ ve yine Çin‘de
olduğu gibi Türk hayvan takviminde de yıl simgesi olarak yer almıĢtır. Bu
takvimde ejder ve yılan sıra ile bir yılı temsil eder. Ejder yılı çok yağmurlu,
bereketli, bolluk içinde geçer. Çok fazla savaĢ yapılır, çok kan dökülür. Yılan
yılı ise kötü bir yıldır, kötülük, fitne, kıtlık, hastalık ve soğuk içinde geçer.
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Türk kozmolojisinde yer ve kök ejderlerinden bahsedilirken bazı
kozmolojik kurgulara göre dört çeĢit ejderha vardır ve her biri dünyanın etrafını
kuĢatan dört denizin hükümdarıdır. Yine her biri dört temel kozmik güce (hava,
su, ateĢ, toprak) hükmeder. Bu inanıĢa göre yeraltında ya da derin sularda
bulunan yer ejderi bahar döneminde yerin altından çıkarak pulları ve boynuzları
oluĢtuktan sonra gökyüzüne yükselerek gökyüzünde bulutları çarpıĢtırıp,
yağmurun yağmasına yani bereket ve refahın oluĢmasına katkıda bulunurdu.
Göktürk ve Uygur kültür çevresinde ejder figürü, daha çok evreni,
yaratıcılığı ve hayatı temsil eden büyük gücün simgesi gibidir. KarĢılıklı iki
ejderin, taĢa kazınmıĢ olan metni, dolayısıyla anısı yaĢatılmak istenen
kahramanı taçlandırıyor olması, bu yaratıklara olumlu nitelikler yüklendiğini
gösterir. Göktürk ve Uygur dönemlerinde büyük boyutlu olan ejderler
Ġslamiyet‘ten sonraki dönemde giderek küçülmüĢ, anıtsal mimarinin süsleme
detaylarında baĢka öğelerle karıĢarak görsel ağırlığını kaybetmiĢ veya
bütünüyle yok olmuĢtur. Buna karĢılık daha küçük boyutlu taĢınabilir eĢyadaki
ejder figürlerinin daha uzun ömürlü olduğu görülür: buhurdanlardaki, çeĢme
lülelerindeki ve kılıç kabzalarındaki ejderler, Osmanlı döneminin sonlarına
kadar varlığını sürdürmüĢtür.
Anadolu beylikler devri sanatında birçok örneği bulunan ejder figürü,
yılan gibi pullu gövdeli, ayaksız olabildiği gibi, sadece ön ayakları olan kanatlı
veya kanatsız Ģekilde de iĢlenmiĢtir. Kubadabad Sarayı çinilerinde ve Ahlat
mezar taĢlarında görülen ejder motifleri, bu özellikleri taĢımaktadır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında çeĢitli raporlara konu olan Ahlat Meydan
Mezarlığı uzun yıllardır kazı ve temizleme çalıĢmaların rağmen maalesef henüz
kazı yarıya bile gelmemiĢtir. Umuyoruz ki Anadolu‘daki Türk tarihinin
baĢlangıç noktalarından olan Ahlat kazıları ve özellikle Meydan mezarlığı
kazıları çok yakın zamanda tamamlanır.
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER
ULUSLARARASI TÜRKBĠLĠM DERGĠSĠNDE YAYINLANAN
MAKALE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ!
ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSĠ UMUT SOMYÜREK‘E
YAYINLANAN MAKALESĠ ÖDÜL ALDIRDI VE BU BAġARI
DENĠZLĠDE SEVĠNÇLE KARġILANDI.

KHB‘den Denizli‘ye Katkı Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği tarafından 2013 yılında kurulan Enerji Verimliliği Komisyonunun
yürüttüğü çalıĢmalarla 5 Milyon TL‘lik tasarruf sağlanırken, elde edilen baĢarı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından da takdir topladı. Birlik
tarafından birliğe bağlı hastanelerde su, elektrik, yakıt gibi giderleri düĢürmek
amacıyla 2013 yılında kurulan Enerji Verimliliği Komisyonu sayesinde
sağlanan 5 milyon TL‘lik tasarruf Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı‘nın da
dikkatini çekti. ―Sağlık Tesislerinde Enerji Verimliliğinin Yeni YaklaĢımlarla
Yeniden Analizi Ve Tasarrufların Yeniden Hesaplanması‖ konulu bildirimiz
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanarak 8. Enerji Verimliliği
Fuarında Genel Sekreterlik ÇalıĢanlarından ElektrikElektronik Mühendisi Umut
Somyürek tarafından sunuldu. Bildiri ayrıca uluslararası hakemli bir akademik
dergide ve Enerji Bakanlığı Bildiriler kitabında yayınlandı. By Denizli Güncel
Sağlık - 13 Ocak 2017

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 2013
yılında kurulan Enerji Verimliliği Komisyonunun yürüttüğü çalıĢmalarla 5
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Milyon TL‘lik tasarruf sağlanırken, elde edilen baĢarı Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı tarafından da takdir topladı. Birlik tarafından birliğe bağlı
hastanelerde su, elektrik, yakıt gibi giderleri düĢürmek amacıyla 2013 yılında
kurulan Enerji Verimliliği Komisyonu sayesinde sağlanan 5 milyon TL‘lik
tasarruf Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı‘nın da dikkatini çekti. ―Sağlık
Tesislerinde Enerji Verimliliğinin Yeni YaklaĢımlarla Yeniden Analizi Ve
Tasarrufların Yeniden Hesaplanması‖ konulu bildirimiz Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanarak 8. Enerji Verimliliği Fuarında
Genel Sekreterlik ÇalıĢanlarından Elektrik Elektronik Mühendisi Umut
Somyürek tarafından sunuldu. Bildiri ayrıca öncelikle uluslararası
TÜRKBĠLĠM hakemli akademik dergide ve daha sonra Enerji Bakanlığı
Bildiriler kitabında da yayınlandı.
Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Berna Öztürk
de yaptığı açıklamada enerji verimliliği yatırımlarıyla enerji tüketiminden 2,6
Milyon TL, enerji giderine yönelik ihalelerden 2,3 Milyon TL olmak üzere
toplam 5 Milyon TL‘ye yakın tasarruf sağlandığını, 3 yılda elde edilen bu
tasarrufun asli görev olan sağlık alanına aktarıldığı bildirdi. Öztürk: 2013
yılında ilk kez Enerji Verimliliği Komisyonunu kurduktan sonra hastanelerde
yerinde tespit ve eğitimler düzenledik. Enerji etütleri, fatura ve tüketimlerinin
düzenli takibini yaptık. Fuel oil olan kazanları kömürlüye dönüĢtürdük.
Aydınlatmada led ıĢıklara dönüyoruz. Suda fotoselli bataryalar takarak su
tasarrufu elde ediyoruz. Yine klimalarla doğal gaz sistemlerinin bakımını
yaptık. Bunların yanında 2017 yılında projesi onaylanan güneĢten elektrik
üretimi projesinin tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu proje ile de bir
hastanemizin enerjisinin tamamının güneĢten karĢılayacağız. Bu da Türkiye‘de
enerjisinin %100‘ünü güneĢten karĢılayan ilk hastane olma özelliğini taĢıyacak‖
dedi. Tüm sağlanan bu tasarrufların Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
tarafından da dikkatle takip edildiğini ve diğer kamu kurum ve kuruluĢlara
örnek gösterildiğini belirten Uz. Dr. Berna Öztürk, Enerji Verimliliği
Komisyonunun yürüttüğü çalıĢmalarda emeği geçen herkese teĢekkür etti.
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NEVġEHĠR – AVANOSLU
AYDIN OĞLU EKREM – 1910
BAġKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESĠ ġEHĠDĠ
Ulusumuzun lideri ulu önder ATATÜRK‘ ün 26 Ağustos 1922 günü
Kocatepe den baĢlattığı ―Büyük Taarruz Harekatı‖ Afyonkarahisar, AltıntaĢ ve
Dumlupınar üçgeninde beĢ gün beĢ gece aralıksız sürer ve BaĢkomutanlık
Meydan Muharebesi ile sona erer. BaĢkomutan Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK, silah arkadaĢları ve Kahraman Mehmetçiğin kesin zaferi ile
sonuçlanan savaĢ; Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin kurulmasının temelini
atmıĢtır.
Büyük Taarruz ya da BaĢkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk KurtuluĢ
SavaĢı sırasında Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karĢı baĢlattığı kurtuluĢ
saldırısıdır. Bakanlar Kurulu taarruz kararını almıĢ ve 14 Ağustos 1922
tarihinde Türkiye‘nin dört bir yanından gelen kolordular taarruz için yürüyüĢe
geçmiĢtir.
26 Ağustos'ta saldırılar baĢlamıĢ, 9 Eylül'de Türk Ordusu Ġzmir'e girmiĢ
ve 18 Eylül'de de Yunan Ordusu'nun Anadolu'yu tamamen terk etmesiyle savaĢ
sona ermiĢtir.
30 Ağustos 1922 yılında Dumlupınar BaĢkomutanlık Meydan
Muharebesinde, NevĢehir‘den gelen birliğin içinde, Avanoslu 1910 doğumlu
Aydın oğlu Ekrem 12 yaĢında Ģehit olmuĢtur.
Kendisi ile birlikte aynı yerde Ģehit düĢenlerin en küçüğü 8 yaĢında olan
Konya – Bozkır‘dan Ömer oğlu Hüsnü ile birlikte kabri Dumlupınar
Ģehitliğindedir.
Yüce kahramanları minnet, Ģükran ve rahmetle anıyoruz.
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RÖPORTAJ HABER
Avanos Belediye BaĢkanı Ġsmet ĠNCE;
KurtuluĢ SavaĢı'nda 30 Ağustos 1922‘de Ģehit düĢen Avanoslu Aydınoğlu
Ekrem‘in heykelini, belediye tarafından yaptırarak, Kızılırmak kenarındaki
parka yerleĢtirdik. KurtuluĢ SavaĢı‘nın önemine değinen Belediye BaĢkanı
Ġsmet Ġnce, "Avanoslu çocuk Ģehidimizin heykelini yerleĢtirerek onunla birlikte
bu topraklar için canını veren tüm Ģehitlerimizi anmak istedik. KurtuluĢ
mücadelemizde çocuk yaĢta birçok Ģehit verdik. Pek çoğunun adı dahi
bilinmiyor. ġehidin yaĢının küçük olması bu vatan için ne fedakârlıklar
yapıldığını ve ne canların verildiğini gözler önüne seriyor" diye konuĢtu. Ġnce;
Bu vesile Avanos‘ta bir çalıĢma daha baĢlattık. ÇeĢitli duyuru ve ilan
kanallarından halka ulaĢmaya çalıĢıyoruz. KurtuluĢ mücadelesinde savaĢan,
kayıtlara geçmemiĢ pek çok Ģehit ve gazimiz bulunuyor. Bunlar hakkındaki
bilgileri kayıt altına almaya çalıĢıyoruz. Elinde bilgi, belge ve sözlü hafızaya
sahip olan vatandaĢlarımızın aktarımlarını arĢivleyerek gelecek nesillere
aktarmak istiyoruz diye konuĢtu.
Avanoslu HeykeltıraĢ Ġbrahim Seğmen çalıĢma hakkında verdiği bilgide;
Mesleki çalıĢmalarımda pek çok eser ürettim ama bu projede günlerce
araĢtırma yaparak üzerinde düĢündüm. Çünkü eserin görselliğinin yanında
taĢıdığı manevi değer ve halkın nazarındaki önemi aynı ağırlığı omuzlarınızda
hissetmenize neden oluyor. Bu yüzden heykelde orijinalliğe büyük önem
verdik. Avanoslu çocuk Ģehit Aydın oğlu Ekrem‘in heykelini yapmak için
Avanos Belediyesinin projesine dâhil olduğumda çok sevindim. Heykelini
yapacağım çocuk 12 yaĢında Dumlupınar‘da Ģehit olmuĢtu. Elimizde sadece bir
tane fotoğrafı vardı ve oda sadece vesikalık formatında çekilmiĢti. Heykeli
yapmadan önce pek çok tarihi fotoğrafı inceleyerek orijinal asker kıyafetler
hakkında bir ön araĢtırmadan sonra çalıĢmaya baĢladık. Heykeli yaparken ölçü
olarak 12 yaĢındaki bir çocuğun vücut ölçülerine bağlı kalarak, yüzünü ise bire
bir fotoğraftaki biometrik özellikler içerisinde çalıĢtık dedi.
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YUNANĠSTAN TEMSĠLCĠMĠZ HÜSEYĠN MACIR BEKĠR
KARDEġĠMĠZĠN OĞLU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠNDEN
MEZUN OLDU. KENDĠLERĠNĠ KUTLAR ÜLKEMĠZE VE TÜM
DÜNYAYA HAYIRAR GETĠRMESĠNĠ DĠLER ULUSLARARASI
TÜRKBĠLĠM OLARAK BAġARILARININ DEVAMINI DĠLERĠZ.
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ERĠYEN BUZULLAR TEHLĠKELĠ HASTALIKLARA GEBE
Balkan Talu btalu@gazeteduvar.com.tr

DUVAR – Küresel ısınmayla birlikte buzulların erimesi Ģimdi de eski
tehlikeli bakteri ve virüsleri gündeme getirdi. 2015 ‗te Sibirya‘nın donmuĢ
topraklarının (permafrost) altında keĢfedilmiĢ olan bir virüsün 300 bin yaĢında
olduğu düĢünülüyor. 300 bin yıllık bu virüsün hâlâ akttif ve bulaĢıcı olduğu
anlaĢıldı. Uzmanlar buzulların altındaki virüslerin hangi hastalıklara sebebiyet
verdiğini bilmedikleri için bu tür örneklerin çoğalmasından korkuyorlar.
BBC‘nin haberine göre araĢtırmacılar, Alaska ‗da 1918 yılından kalma
bozulmamıĢ Ġspanyol gribi virüsüne ve 1890 yılında Sibirya‘nın Kolyma nehri
yakınındaki bir kasabada nüfusun yarısını öldürmüĢ olan çiçek hastalığının
kalıntılarına rastlandı. Son dönemde yeniden ortaya çıkan virüslerle ilgili olarak
güncel somut tehlikelere de rastlandı. Gene Sibirya‘da yaklaĢık yüz kiĢi ve 2300
re geyiği 1941 yılından beri görülmeyen Ģarbon hastalığına yakalandı. Bir tane
çocuk aynı hastalıktan öldü. Bölge valisi Dmitry Kobylkin, duygularını ifade
edecek kelime bulamadığını söylüyordu.
RUS BĠLĠM ĠNSANLARI 2011‘DE UYARDI
Rus bilim insanları henüz daha 2011 yılında yayınladıkları bir
araĢtırmada permafrostların erimesinin ardından eski salgınların tekrar
hortlamasına dair endiĢelerini dile getirmiĢ ve uyarmıĢtı. Nature Climate
Change dergisinde yayınlanan bir makaleye göre ise permafrostlar iklim
değiĢikliği karĢısındaki en kırılgan yer Ģekillerinden biri arasında sayılıyor.
Bundan bir on yıl önce ise araĢtırmacı Paul Epstein sivrisinekler vasıtasıyla
yayılan hastalıkların sebebinin iklim değiĢikliği olduğu öngörüsünde
bulunmuĢtu. Nitekim artan sıcaklıklar sebebiyle Zika virüsünün de etki alanı
giderek daha geniĢ
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Ege Üniversitesinin yeni bir fakültesi olarak Güzel Sanatlar Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi yepyeni bir hedefe doğru koĢuyor…
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EGE ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE
MĠMARLIK FAKÜLTESĠ

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR,
TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ
Fakültemiz 11 Nisan 2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 2012/2972 sayılı karar ile kurulmuĢ olup, 08 Nisan 2016 tarihli ve
29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8562 sayılı karar ile de adı
―Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi‖ olarak değiĢmiĢtir.
Fakültemizin kuruluĢ amacı; Ülkemizin sanat ve mimari potansiyelini ve
birikimini gelenek ve geleceği birleĢtirecek Ģekilde, profesyonel bilgi birikimine
dayalı eğitim - öğretim anlayıĢı içinde, insanlık mirası ve değerlerine sahip,
özgüveni yüksek, yaratıcı, yenilikçi, tasarım ve sanatsal alanlarda faaliyet
gösteren, ulusal ve uluslararası düzeyde yarıĢabilen, milli kültür ve sanata sahip
çıkan, geliĢime açık, giriĢimci, eserlerini özgün bir Ģekilde sunabilen ve ekip
çalıĢmasına uygun bireyler Türk kültürünü,
ülkemizin değerlerini ve
oluĢturduğu eserlerini tüm dünyaya aktarabilen kiĢileri yetiĢtirmek temel bir
dayanağımız ve hedefimiz olmuĢtur.
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Bu temel esaslar ve ulvi amaçlar doğrultusunda; bilim, sanat ve
teknolojiyi bir araya getirerek ulusal kalkınmaya destek olan yaratıcı,
paylaĢımcı kadroları oluĢturmak, bilime ve sanata uluslararası düzeyde katkıda
bulunacak araĢtırmalar yapmak, bu araĢtırmaları yürütecek kadroları yetiĢtirmek
ve sürdürülebilirliğini sağlamak Fakültemizin diğer amaçları arasında
bulunmaktadır.
Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının 02.09.2016 tarihli ve 55550 sayılı
yazısı ile Prof. Dr. Bilgehan GÜLTEKĠN‘ in Dekan Vekili olarak
görevlendirilmesinin ardından Fakültemizin akademik ve idari yapılanmasına
iliĢkin çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Ġdari yapılanma kapsamında 05.09.2016 tarihinde
Doç. Dr. Elif Yıldız Dekan Yardımcısı olarak atanmıĢtır. Akademik yapılanma
kapsamında ise, Fakültemizin Fakülte Kurulu oluĢturulmuĢ olup,
Dekanlığımızın 24.11.2016 tarihli ve E.237639 sayılı yazısı ile E.Ü. Kurul ĠĢleri
ġube Müdürlüğüne BildirilmiĢtir. Fakülte Kurulumuz 28.11.2016 tarihinde ilk
toplantısını yapmıĢ olup, Fakültemizin Senato Temsilcisini ve Fakültemizin
Yönetim Kurulu Üyelerini belirlemiĢtir.
22.02.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında
Fakültemiz bünyesinde Grafik Tasarım, Resim, Mimarlık ve Geleneksel Türk
Sanatları bölümlerinin açılmasına iliĢkin teklifimiz uygun görülerek söz konusu
bölümler kurulmuĢtur. Grafik Tasarım Bölümü bünyesinde Grafik ve
Animasyon Anasanat Dalı, Resim Bölümü bünyesinde Resim Anasanat Dalı,
Mimarlık Bölümü bünyesinde Restorasyon Anabilim Dalı ve Geleneksel Türk
Sanatları Bölümü bünyesinde de Tezhip Anasanat Dalı açılmasına iliĢkin
teklifimiz ise 31/05/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında
uygun görülerek söz konusu Anabilim dalı ve Anasanat dalları kurulmuĢtur.
Yeni Kurulan bu Bölümlerimizin kuruluĢ çalıĢmalarını yürütmek üzere;
Grafik Tasarım Bölüm BaĢkanlığına Prof. Dr. Zafer ÖZDEN, Resim Bölüm
BaĢkanlığına vekâleten Prof. Dr. Elif YILDIZ, Mimarlık Bölüm BaĢkanlığına
Doç. Dr. Aslı GÜNEġ ve Geleneksel Türk Sanatları Bölüm BaĢkanlığına Prof.
Dr. Bilgehan GÜLTEKĠN atanmıĢtır. Ege Üniversitesine büyük güç katacak bu
fakültemiz sadece Ġzmir için değil; tam tersine öncelikle ege için ve Türkiye
için önemli hizmetlerde bulunacaktır. Bundan dolayı Uluslararası Türkbilim
olarak üstün baĢarılar dileriz.
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
ADRES: E.Ü. Rektörlüğü 50. Yıl KöĢkü Bornova / Ġzmir
Tel: 0 (232) 311 25 00

Faks: 0 (232) 311 43 46

Web: http://www.ege.edu.tr/gstmfak/index.html
E mail: gstm@mail.ege.edu.tr
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ĠZMĠR BASININDAN NOTLAR…
TARKEM A.ġ KEMERALTI'NDA NELER YAPACAK?

UĞUR YÜCE TARKEM A.ġ KEMERALTI'NDA NELER
YAPACAK? SORUSUNU ĠZMĠRLĠLERE ANLATMIġTI…
Ġzmir'n tarihi çarĢısı, Ġzmir esnafının gözbebeği, Ġzmirlinin vazgeçilmez
alıĢveriĢ merkezi Kemeraltı'nda, TARKEM ( Tarihi Kemeraltı ĠnĢaat Yatırım
Ticaret A.ġ) adı altında oluĢturulan anonim Ģirketin neden kurulduğu, ne
yapacağı tartıĢılıyor. Kemeraltı'nı ortakları ile birlikte (ortak listesi aĢağıda) eski
parlak günlerine döndüreceklerini, kentin, çarĢının tarihi dokusunu yeniden
düzenleyeceklerini, Ģehir değerlerini (Kemeraltı) gelecek kuĢaklara aktarılması
için çalıĢacaklarını belirten oluĢumun nasıl bir yol izleyeceği baĢta Ġzmirliler ve
çarĢı esnafı tarafından merak ediliyor.
A.ġ'YE DEĞĠL DEVLETE ĠHTĠYACIMIZ VAR!..
Tarihi Kemeraltı A.ġ. ‗yi 19 Kasım 2012 tarihinde kuran TARKEM,
bünyesindeki ortaklarını da Ġzmir‘in geliĢimine gönül vermiĢ, iĢ dünyasının
önemli isim ve Ģirketler olarak tanıtıyor. 116 ortaklı Ģirketin arasında bazı
belediye baĢkanlarının yakınlarının da olması dikkat çekiyor. 270 hektarlık bir
bölgede ve 230'u aĢkın farklı iĢkolunda, 800 Bini aĢkın değiĢik ürün çeĢidi ile
14 bin 482 iĢyerini, 10 bini aĢkın esnaf ve taciri barındıran Kemeraltı
ÇarĢısı‘nın büyük bir bölümünün yıkılarak AVM yapılacağı iddiaları ise
Ġzmirlileri ve Kemeraltı esnafını tedirgin ediyor. Egede Gündem'e konuĢan
esnaf Kemeraltı'nın kurtulması için iĢadamlarından olan bir anonim Ģirkete
değil, devlete ihtiyaçları olduğunu da belirtiyorlar. Kemeraltı'nın eski günlerine
döndürmek gerekiyor. Bunun için kurulduğu belirtilen TARKEM A.ġ'nin
yönetim Kurulunda ise Ģu isimler bulunuyor: Samim Sivri (Yönetim Kurulu
BaĢkanı),Uğur Yüce (Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili),Bekir Pakdemirli, Deniz
Barçın, Hasan Eke, Hüseyin Porsuk, IĢın Yılmaz, Moris Bencuya, Murat
Demirer, Muzaffer Tuncağ, Nazif Ulusoy, Necdet Kestelli, Önder Dağıstan,
Ümit Kaya, Özgür Mineliler, Samuel Azar, Temel Aycan ġen‘den oluĢuyor.
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YEREL YÖNETĠMLERDEN HABERLER
ĠZMĠR‘ĠN PARLAYAN YILDIZI: GÜZELBAHÇE BELEDĠYESĠ
DOĞAL DOKUSU VE KÜLTÜRÜ ĠLE TARĠHĠ BĠRĠKĠMĠ
TARTIġILAMAYACAK BĠR ĠLÇE OLAN GÜZELBAHÇE BELEDĠYE
BAġKANI MUSTAFA ĠNCE ĠLE YENĠ BĠR ATAĞA KALKTI. ĠZMĠR
ĠÇĠN ADETA ARANAN BĠR NEFES OLAN GÜZELBAHÇE
BELEDĠYESĠNĠN GELECEK ĠÇĠN HEDEFLERĠ VE PLANLAMALARI
SON DERECE ÖNEMLĠ VE ÇOK BÜYÜK!

GÜZELBAHÇE BELEDĠYE BAġKANI MUSTAFA ĠNCE VE
GÜZELBAHÇEDEN BĠR GÖRÜNÜġ
GÜZELBAHÇE BELEDĠYE BAġKANI MUSTAFA ĠNCE'NĠN
ÖNCELĠKLE HALKA AÇIK BĠR YÖNETĠM TARZI OLDUĞUNU
BELĠRTMEMĠZ GEREKĠYOR.
Belediye BaĢkanı Mustafa ĠNCE; her zaman tüm icraat ve
hizmetlerimizin değerlendirilmesini beklemenin yanında; bizlere yol gösterecek
ve katkı yapacak fikir ve düĢünce kısacası önerilerin de vatandaĢlarımızdan
gelmesini beklediğimizi belirtmeliyim diyor. Çünkü bu önerilerin de
hizmetlerimize katkısı olacağından öneri ve tekliflerin değerlendirilmesini
yapacak ―öneri ve planlama‖ masamızı yani birimimizi oluĢturuyoruz diyor.
Bu nedenle görüĢ ve önermeleri bekliyoruz dedi. Çünkü
vatandaĢlarımızdan aldığımız geri dönüĢümlerde vatandaĢlarımızın ilçelerinde
özellikle sosyal tesis olmamasından dert yandıklarını, güzelbahçe'ye sosyal
tesisin yanı sıra vapur seferleri ile doğalgaz yanında hastanenin‘de yapılmasını
istediklerini biliyoruz. Bu istek ve talepleri iĢbirliği ve uzlaĢma içinde çözmeye
çalıĢıyoruz diyor.
Belediye BaĢkanı Mustafa Ġnce Ġlçe Belediyeleri olarak projelerimizin
ortaya konulmasında zamana ihtiyaç var. Çevrebilim açısından doğal örtümüzü
bozmadan yeni taleplerin değerlendirilmesinde uzman kiĢilerle de komisyonlar
oluĢturacağız.
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Güzelbahçe‘mizin adı gibi daha güzel ve gerçekten yaĢanabilir ve
bürokratik sıkıntılardan arındırılmıĢ bir yerel hizmet kurumu olduğunun
bilincini muhafaza ediyor ve hemĢerilerimizden daha büyük destek bekliyoruz
dedi.
Güzelbahçe Belediye BaĢkanı Mustafa Ġnce, geçtiğimiz yerel seçimde
güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi. Mavi ile yeĢilin buluĢtuğu Ġzmir'in en
güzel ilçelerinden biri olan Güzelbahçe'de ikinci baĢkanlık dönemini yaĢayan
Mustafa Ġnce'den vatandaĢların en önemli istekleri arasında sahile sosyal tesis
oldu. Sahilde belediyeye ait sosyal tesisler ve alanlar yapılmasını isteyen
vatandaĢlar, ayrıca seçim öncesi söz verilen Güzelbahçe - Konak Vapur
seferleri için yapılması planlanan Vapur Ġskelesi projesinin de bir an önce
hayata geçirilmesini bekliyor.
Yine Güzelbahçe'nin en büyük eksikliklerinden biri de 30 bin nüfuslu
ilçede bir sağlık tesisinin olmaması. Ayrıca mevcut kuyular ve rezerv yetersiz
olduğu için jeotermalden umudunu kesen ilçe halkı doğalgazdan faydalanmak
istiyor.
Sınırlı imkânlarla en iyisini ve en güzelini yapmaya çalıĢtığımız
ilçemizde önemli olan hemĢerilerimizin istek ve taleplerini bürokratik
nedenlerle zorlaĢtırmamak ve kamu hizmeti olan yerel yönetimlerde
memnuniyet oranlarımızı artırabilmek olmalıdır diyerek hemĢerilerimizin
destek ve katılımlarının da önemini ortaya koyuyor.
Son Söz Türkbilimden: HemĢehrilerinin düĢünce, görüĢ ve önerilerine
açık olan bir anlayıĢ ve iĢbirliği çerçevesinde; katılım esaslı yönetim
uygulamasıyla ‗Öneri ve Planlama‘ kapsamında projelere yer veren bir
anlayıĢla, ilçesini yönettiğinden dolayı; Kent ve Çevre bilimci Yerelden
Bölgesele, Bölgeselden Ulusala giden bir yol kapsamında hizmet oluĢturmayı
baĢaran Mustafa ĠNCE BaĢkanımızı TÜRKBĠLĠM olarak kutluyor, baĢarılarının
devamını diliyoruz.
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ULUSLARARASI TÜRKBĠLĠM DERGĠSĠ YAYIM ĠLKELERĠ 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 sosyal bilimler alanında hazırlanmıĢ Türkçe, Ġngilizce, Almanca ve
Fransızca bilimsel çalıĢmalar yayımlanır.
3. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma baĢlanabilecek
Ģekilde iki nüsha ve kopyalanmıĢ disketiyle dergi adresine temsilcilerimizin
kontrolünde gönderilmelidir.
4. Dergiye gönderilen yazılar baĢka bir yerde yayımlanmıĢ ya da yayımlanmak
üzere gönderilmiĢ olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi formatında 15-20
sayfayı geçmemelidir. Yazılar aĢağıda belirtilen biçimde yazılmalıdır:
Üst: 5,2 cm

Sol: 5 cm

Alt: 5cm

Sağ: 3,5 cm

Karakter: Times New Roman 11 Punto Satır Aralığı: 1 Paragraf Aralığı: 6
5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde Uluslararası Türkbilim
Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır.
6. Yazarlar e-mail adresiyle birlikte, gsm numaralarını da bildirmelidir.
7. Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunca ilk değerlendirilmesi
yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden
gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde
düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecektir.
Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.
8. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak yazara
ait çalıĢmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir.
9. Makale baĢlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra ortalanarak
yazılmalıdır. Yazar adı/adları, ünvanları ve mensup oldukları kurum ile birlikte
dipnot olarak ilk sayfada verilecektir.
10. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir.
(Yazarın/Yazarların soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası
sırasıyla).Örnek: (Tatlıdil, 2009, s.41). Açıklama notları ise sayfa altında dipnot
Ģeklinde belirtilmelidir. Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel standartlara uygun
olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar çalıĢmanın sonunda ayrıca belirtilmelidir.
Dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır.
11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
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12. Her makalenin baĢına yazar tarafından mutlaka makale baĢlığı dâhil hem
Türkçe ve hem Ġngilizce veya/Almanca/Fransızca özet verilmeli, özetler 150
kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır.
13. ÇalıĢmanın hem ingilizce hem türkçe baĢlığı mutlaka belirtilerek özet
verilmeli; içerik içinde önemli anahtar kelimeler de türkçe veya diğer belirtilen
dillerde yazılmalıdır.
14. Türkbilim dergisine makale gönderen yazarlar kimlik bilgilerinde email
adreslerini, GSM ve Kurum Telefonlarını diğer yazıĢma adreslerini de
yazmalıdır.
15. Uluslararası Türkbilim dergisi dört aylık periyodlarla yılda üç sayı olarak
yayımlanır.
ULUSLARARASI TÜRKBĠLĠM BaĢ Editörü:
Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY
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