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EDİTÖRDEN
Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın
(THE) 2016-2017 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında bilindiği gibi
Türkiye'den 18 üniversite yer almıştı. Bu araştırmada 1000 kurumu üzerinden
eğitim ve öğretim kalitesi, araştırma etkisi, uluslararası görünüm ile endüstri
bağlantıları gibi ölçütlere göre değerlendirdiği belirtilmektedir. Bu araştırmada
ne yazık ki ülkemizin giderek bulunduğu yerden de daha altta bir duruma
düştüğümüzü gösteriyor. Kısacası 2016-2017 en iyi üniversiteler sıralamasında
ülkemize yakışmayan bir derecelendirme içinde olmamız aslında hiç de hak
etmediğimiz bir durumu da ortaya koyuyor! Ekonomik, sosyal, siyasal hatta
kültür ve sanata ile özellikle iletişim yani haberleşmeye yönelik hayatımızın da
ivme kaybettiği ortaya çıkıyor. Zira başta eğitim kurumlarımız özellikle de
üniversitelerimiz olmak üzere büyük ivme kaybetmekte olduğumuz yönünde
kamuoyunda oluşan bu olumsuz algı toplumsal yapımızda da hüzün ve üzüntü
kaynağı olmaktadır.
Bunun başlıca nedeni gerilimli bir siyasal ve sosyal yapının inşa edilmek
istenmesidir. Bu durum ne yazık ki üniversitelerde kayırma sonucu işbaşı
yapanlar ehil olma yerine gerilim ve insani olmayan davranışlarla yer
edebilmeyi ve grup oluşturarak bulundukları yerde kalabilmeyi hedeflemekte
oldukları yolunda geniş bir kanaat vardır. Oysa uzlaşmaya dayalı ve bilgi
toplumu gerçeği ile biçimlenmiş kurumlar başarılı olabilirler. Böyle bir süreç
sosyal dokunun demografik yapı sorunların çözümünde de anahtar rol oynar.
Kısacası doğru planlamalar, ihtiyaçlar ve hedefler saptanamadığından gelecekle
ilgili olarak doğru planlamalar ve çalışmalar da yapılamıyor. Yeni yüzler ve
yeni görüş ve fikirler ne yazık ki sisteme katılamıyor. Diğer yandan hem
bilimsel ve hem de siyasal alanda değişim döngüsü oldukça düşük. Bu nedenle
sınırlı insan ve enerji girdisiyle yeni fikir ve görüşler de üretilemiyor. Oysa bir
sistemin devamlılığı için mutlaka yeni yüzler ve yeni fikirler gerekiyor.
Kamuoyuna yönetenler tarafından aktarılan metal yorgunluğu yanında, bilimsel
düşünce üretiminde de ülkemiz ve özellikle de siyasal hayatımıza paralel
üniversitelerimiz dış dünyaya oranla çok gerilerde kalıyor. Çünkü fikirsel
yönden daralarak adeta kalıplaşmış bir tutumu ve sürekli aynı konuları içeren
neredeyse aynı düşünceler ve görüşlerle bilimde statik durgunluğu üretim
açısından da üretemeyen solgunluğu yaşıyor.
Kısacası neredeyse tahıl bile ithal durumuna giren ülkemiz ithalat
serbestisini neredeyse her alana yayılmasına engel olamıyor.. Diğer yandan
dünyamız ne yazık ki çevremizde yepyeni yöntemlerle istemediğimiz ve asla
kabul etmediğimiz savaşları yaşıyor. Bu iklim içinde diğer yandan kendisini
bilime ve insani davranışlara adayan bilim insanlarımız özverili çalışmalar
yanında çeşitli buluşlarla da karşımıza geliyor. Bu nedenle Türkbilim olarak
öncelikle bilimsel tıkanmışlığı aşmaya yönelik bazı özel gayrete yönelik
çalışmaları yapanlardan söz ederek, kamuya hizmeti nesnel bir biçimde tüm
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toplum kesimlerine de aktarabilmeyi görev biliyoruz. Zira tüm öğretim
üyelerinin öncelikle ülkesine ve de bilime hizmeti kısacası bilimsel düşünceyi
ve davranışları belli bilimsel verilere dayanarak ele alınmasına inanıyoruz.
Çünkü bilim insanları sadece yaşadığı topluma değil, tüm dünya ülkelerine de
çalışmalarına aktararak araştırmalarını yapar. Ortak alanın ortak dilini ve
kurumsal etkiletişimi iletişim araçlarıyla işbirliğine yönelik kurumsallaşma ile
ortaya koyar. Demokrasilerde siyasal hayatın vazgeçilmez kurumları olan
siyasal partiler ise, kullandıkları uyarıcı aydınlatıcı projelerle sorumluluk bilinci
içinde eleştirel düşünceleri de dinleyerek sorunları çözebilmeyi hedeflerler.
Karşılıklı eleştiriler ise aslında sisteme katkıdır. Bütün bunlar aynı zamanda
yöneteni uyarmak ve doğru karar aldırabilmek için yapılır. İktidarı elinde
tutanların da bu eleştirileri uyarıcı ve yol gösterici hatta katkı yapan bir uyarıcı
davranış olarak değerlendirmesi gerekir.
Yukarıdaki saptamalarımıza esas olan cümlelerimizin asıl nedeni ise
Türkbilim 22. Özel Sayımıza örnek olarak aldığımız çok değerli Ankara
Üniversitesi öğretim üyesi hocamız Prof. Dr. Bülent OKAY olmaktadır.
Üzülerek belirtmemiz gereken ve de özellikle ülkemizdeki üniversiteler ivme
kaybederken; diğer yandan akademik hayatın içinde özveri ile çalışan bir elin
parmağı kadar öğretim üyesi can siper yılmadan bilime katkı ve bilim insanına
ve topluma hizmeti üretmeye çalışıyor. İşte bunlardan bir tanesi de Ankara
üniversitesinin son derece önemli bir öğretim üyesi olan sinoloji bölüm başkanı
Prof. Dr. Bülent OKAY çalıştığı Ankara üniversitesinde örnek bir davranış ile
akademik çalışmaları kamuya aktarılmasına çalışıyor.
Bülent Okay hocamızın titizlikle yaptığı bu özel ilgi ve desteğe bağlı
çalışmalar takdire şayan olup akademik camialarda örnek alınması gereken bir
davranıştır. İşte bu özverili ve sorumluluk bilinci içinde bilime ve bilim
insanına katkı yapmayı en önde görev kabul eden hocamız ve editör hakemimizi
hizmetlerinden dolayı 22. Sayımızı özel sayı olarak Prof. Dr. Bülent OKAY
hocamıza armağan ediyoruz. Yapmış olduğu 22 sayımızda yer alan tüm
çalışmalarıyla kendisini kutluyor ve nice başarılı uzun, mutlu yıllar diliyoruz.
Son olarak büyük bir memnuniyetle belirtmeliyiz ki içinde doğup
büyüdüğüm Ege Üniversitesinde gerçekleşen son yönetim olgusu takdirden öte
bir umudu ve yenileşmeyi de ifade etmektedir.
Rektörlüğe getirilen değerli öğretim üyesi Prof. Dr. Necdet BUDAK ve
yardımcılarını da kutluyor, başarılı hizmetler diliyoruz. 22. Sayımızın
hazırlanmasında emeği geçenlerin tümüne ve yayın sahiplerine teşekkür
ediyoruz. Uluslararası Türkbilim olarak sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
ULUSLARARASI TÜRKBİLİM İNTERNET SİTESİ yenileme ve düzenleme
çalışmalarının teknik ve internet sorumlumuz Kutay GÜROCAK tarafından
tamamlandığını da belirtmek isteriz. Tüm hakem ve editörlerimizle
yazarlarımıza en içten duygularımızla üstün başarıların devamını diliyoruz. .
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KIBRIS ADASI’NDA YENİ BİR JEOPOLİTİK MÜCADELE
SAHASI OLARAK DOĞALGAZ
Sina KISACIK
Şeniz DENİZELLİ
ÖZET
Kıbrıs, Akdeniz’in “Güvenlik Kalesi”dir ve yeni dönemde “enerji
havzası” olmaya adaydır. Bu bölgeyi daha da önemli kılan ise yeni enerji
koridorunun Avrupa’nın Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmasıdır. Doğu
Akdeniz’in uluslararası enerji sektörünün bir parçası olması ve jeopolitiğinin
artması, münhasır hakların paylaşımında ciddi diplomatik çaba gerektirmektedir
ve Ada’nın bütününde çözülmesi gereken ana konuya yeni bir çözüm
getirecektir. Yeni bulunan enerji kaynakları bu noktada soruna çözüm üretmek
açısından önemli bir noktadır. Doğu Akdeniz’deki yeni enerji havzaları KıbrısTürkiye-Yunanistan arasında ki tarihi sorunun çözümüne büyük katkı
sağlayacaktır. Bu nedenle enerji politikalarının da desteğiyle Kıbrıs sorununda
yeni bir sürece girilmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Bu çerçevede ortaya
konulan asıl konu enerji kaynaklarının mevcut sorunu çözmedeki etkisidir.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Enerji Kaynakları, Türkiye, Avrupa
Birliği’nin Enerji İhtiyacı, Kıbrıs Sorunu

NATURAL GAS AS A NEW GEOPOLTICAL BATTLE IN THE
ISLAND OF CYPRUS
ABSTRACT
Cyprus is the security center of Mediterranean and candidate for “energy
area” for new era. The fact that new energy corridor reduces Europe’s
dependency on Russia makes this area more important. That East
Mediterranean is the part of international energy sector and increases its
geopolitics diplomatically require effort in sharing exclusive rights and it will
bring a solution to the main subject that must be solved. At this point, newly
found energy sources are very important in terms of generating solutions. New
energy areas at East Mediterranean make a major contribution to generate
solutions for the problems among Cyprus-Turkey-Greece. Thus, a new period
of settlement seems inevitable in Cyprus. In this frame the primary concern is
the effect of energy sources in eliminating problems.
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Giriş
Büyük kısmı uzun yıllar Osmanlı egemenliğinde kalan Akdeniz dünyanın
en bereketli denizidir bu denizi çevreleyen ülkeler, İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra bugünkü sınırlarına kavuşmuştur. Akdeniz’in doğusunda bulunan
ülkelerarası siyasi anlaşmazlıklar bir türlü çözüme kavuşturulamamaktadır.
Filistin ile İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile de Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti birlikte barış ortamı sağlamak için ciddi adımlar atamamaktadır.
Diğer taraftan, Suriye’de mülteci akını nedeniyle komşu ülkeleri de olumsuz
etkileyen acımasız iç savaş ortamı ve Lübnan’da ise siyasi istikrarsızlık tüm hızı
ile sürmektedir. Avrupa’nın karşı kıyısındaki Libya ve Cezayir petrolü son
müdahalelerden sonra güvenli bir şekilde Batı’ya aktarılmaktadır. Libya’nın
silahlı kabile çetelerine teslim edilmesi Batı için önemli değildir. Önemli olan
Libya petrol ve gazının uluslararası Amerikan ve Fransız şirketlerince
işletilmesi ve Amerikan doları üzerinden satılmasıdır. Ancak Akdeniz’in
nimetleri bununla bitmemiştir. 2008 yılında, Kıbrıs’ın etrafı da dâhil olmak
üzere Doğu Akdeniz havzasında önemli miktarda petrol ve doğal gaz yatakları
keşfedilmiştir. Bu bağlamda bölgedeki kıyı devletlerinin her kilometrelik kıyı
şeridi, son derece değerli binlerce mil kare deniz alanına dönüşmüştür. Mısır,
Türkiye, Kıbrıs (GKRY ve KKTC), Lübnan, Suriye, İsrail ve Gazze Şeridi
bölgedeki petrol ve doğal gazda hak sahibidir. Birleşmiş Milletler (BM) Deniz
Hukuku Sözleşmesine göre, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) adı verilen
deniz alanlarının devletlerin kendi aralarında yapacakları anlaşma ile
belirlenmesi gerekmektedir. 2009 yılına gelindiğinde İsrail’in kuzey sahili
açıklarında Dalit ve Tamar olarak adlandırılan alanlarda çok dikkat çekici doğal
gaz yatakları keşfedildi. 2010’da ise Leviathan diye adlandırılan alanda da
yüksek miktarda doğal gaz ve petrol bulundu. Mısır’ın MEB’inde kalan Nil
Deltasında da 2010 verilerine göre 200 milyar m3 gaz 1,8 milyar varil petrol
bulunmaktadır (Tarakçı, 2013). Görüldüğü gibi dünyanın kurulduğu bu bölge
yine dünyanın kaderini belirleyecek gibi görünmektedir.
Kıbrıs Adası’nda 2009 senesinde ABD’li Nobel Firması tarafından
keşfedilen doğalgaz yatakları, aynen Doğu Akdeniz’in bir başka köşesi olan
İsrail’de keşfedilen gaz rezervleri kadar heyecan uyandırmıştır. Zaten senelerdir
çözümsüz olan Kıbrıs Meselesi’nin gündemde kapladığı yerden ötürü dünya
politikasının gündeminde ilk sıralarda yer alan bu coğrafya, doğalgaz
kaynaklarının keşfi sonrasında sadece bölge ülkelerinin değil aynı zamanda
bölge dışı ülkelerin de yakın ilgilerine mazhar olmaktadır.
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Doğu Akdeniz havzasında son yıllarda keşfedilen geniş enerji yatakları,
sadece Akdeniz havzasındaki jeopolitik dengeleri değil parçası bulunduğu geniş
Orta Doğu coğrafyasındaki dinamikleri de etkileyebilecek özelliktedir.
Günümüzde Kıbrıs Adası çevresinde bu doğrultuda suların yeniden
ısındığı göz önünde bulundurulursa konunun tüm boyutlarıyla irdelenmesi
gerektiği aşikârdır. Söz konusu kapsamda ilk önce Doğu Akdeniz coğrafyasının
içerdiği jeopolitik önemden bahsedilecektir. İkinci olarak ise bölgede keşfedilen
hidrokarbon kaynaklarına yer verildikten mevzubahis kaynakların keşfedilmesi,
çıkartılıp işlenmesi ve dünya pazarlarına sunulması çerçevesinde yaşanan
mücadele incelenecektir.
Doğu Akdeniz’in Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi
Doğu Akdeniz’in stratejik önemini idrak edebilmek için söz konusu
coğrafyanın konumladığı yeri ve özelliklerin iyi bilinmesi gerekmektedir.
Akademik literatürde genellikle benimsenen düşünceler kapsamında adı geçen
bölgenin en geniş coğrafi sınırını Tunus’ta Bon Burnu ile başlayan Sicilya
Adası’nın Batı ucundaki Lilibeo Burnu arasında oluşturulan hattın doğusunda
kalan bölge olarak tarif edilmektedir. Mevzubahis tanımlandırmaya göre
Türkiye’den başlayarak saat doğrultusunda Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin,
Mısır, Libya, Tunus, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ,
Arnavutluk ve Yunanistan kıyıları ile çevrelenmektedir. Üç kıta ve çok çeşitli
kültürlerin birleşim noktasında bulunan coğrafyanın en kayda değer
özelliklerinden birisi, Orta Doğu gibi dünya üzerinde ispatlanmış enerji
kaynaklarının yarısından fazlasını içeren bölgeyi ve Uzak Doğu ile Avrupa
arasındaki bağlantıyı sağlayan Süveyş Kanalı’nı doğrudan denetim altında
tutabilecek bir biçimde konuşlanmış olmasıdır(Sandıklı vd., 2016: 4-5). Doğu
ve Batı’yı birbirine bağladığı için çok stratejik bir konumda bulunan Doğu
Akdeniz, tarihin tüm dönemlerinde dünya ilgisini üzerinde toplayabilmiştir.
Mısır, Anadolu ve Mezopotamya gibi çok verimli topraklarının bölgede yer
alması, Doğu Akdeniz’e yönelik ilgiyi artırmak suretiyle birçok medeniyet
arasında söz konusu coğrafyaya hâkim olabilmek maksadıyla büyük
mücadeleler yaşanmıştır.
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Kaynak: http://21inciyuzyilicinplanlama.org/wpcontent/uploads/2016/08/Necdet-Pamir-2.-Sunum-13.05.2016.pdf , (Erişim
Tarihi: 11.08.2017)
Mevzubahis dinamizm, Akdeniz coğrafyasında canlı bir ticaretin
meydana gelmesine sebebiyet vererek zaman geçtikçe bu bölgenin Doğu-Batı,
Kuzey-Güney yönünde konuşlanan kara ve deniz ticaret yollarının birleştiği bir
ticaret merkezi rolüne bürünmesine sebep olmuştur. Ümit Burnu’nun keşfedilip
açılması sayesinde ivmelenen deniz yolu ticareti, Akdeniz’in bir ticaret merkezi
olarak değerini düşürse de 1869 senesinde faaliyete geçen Süveyş Kanalı
vasıtasıyla bölge yeniden ekonomik canlılığına kavuşmuştur. Söz konusu kanal,
Uzak Doğu ve Avrupa arasındaki Ümit Burnu’nun dolaşılmasıyla tesis edilen
ticaret yolunu takriben 7 bin deniz mili ve 15-20 gün azaltmıştır. Ayrıca söz
konusu kanal vasıtasıyla Doğu Akdeniz’in Arap Yarımadası, Mezopotamya ve
Basra Körfezi’ne bağlantısının sağlanmasına ilaveten Avrupa, Uzak Doğu,
Güneydoğu Asya ve Afrika arasında yapılan ticaretin ana arterlerinden birisi
haline dönüşmüştür (Sandıklı vd., 2016: 5).

Kaynak:http://www.epmag.com/sites/default/files/styles/article_mobile/
public/articleimages/2017/03/medsea2.jpg?itok=XCa7Zswr&timestamp=1488571578.
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Uzak Doğu ve Avrupa arasında ivmelenen ticaret paralelinde Doğu
Akdeniz ticari faaliyetler açısından önemini korumaktadır. Akdeniz’de senede
ortalama olarak 220,000 gemi seyir etmekte olup söz konusu sayı dünya toplam
deniz trafiğinin üçte birine denktir. Akdeniz’in yüzölçümü olarak dünya toplam
denizlerinin yalnızca yüzde birlik bölümünü oluşturduğu göz önünde
bulundurulursa, adı geçen alanda cereyan eden deniz trafiğinin ne kadar büyük
olduğu rahatlıkla anlaşılabilecektir. Akdeniz üzerinde yapılan ticari hareketlilik,
Çanakkale ve İstanbul Boğazları vasıtasıyla Karadeniz’e, Cebelitarık Boğazı
kanalıyla Atlas Okyanusu’na ve Süveyş Kanalı yoluyla da Kızıldeniz ve Hint
Okyanusu’na kadar gidebilmektedir. Yalnızca Cebelitarık Boğazı’ndan senede
ortalama 106 bin gemi geçmektedir ki söz konusu sayı toplam deniz trafiğinin
yüzde onuna denk gelmektedir. İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan günde
ortalama olarak 130, Süveyş Kanalı’ndan ise günde ortalama olarak 49 gemi
geçmektedir Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’nın devreye alınması
ve 2008’den beri dünya pazarlarında tecrübe edilen iktisadi krize karşın, son on
yıllık zaman zarfında Boğazlar’dan geçiş yapan gemi adedinde büyük bir artış
yaşanmıştır. Akdeniz’de cereyan eden ticari faaliyet yoğunluğunun en dikkat
çekici boyutlarından birisini enerji meydana getirmektedir. Avrupa’nın
gereksinim duyduğu enerjinin takriben yüzde yetmişlik kısmı Akdeniz
üzerinden taşınmaktadır. Cebelitarık ve Türk Boğazları’na ilaveten Süveyş
Kanalı da enerjinin nihai tüketicilere ulaştırılması noktasında anahtar bir rol
üstlenmektedir. (Sandıklı vd.,2016: 6-7).
Doğu Akdeniz bölgesi, Ortadoğu ve Hazar havzaları gibi dünyanın önde
gelen enerji merkezlerine yakın bir konumda konuşlanmasından ötürü bu
bölgelerin yanı sıra nihai kullanıcılara giden boru hatlarının denetimi
gerçekleştirebilecek stratejik bir konuma sahiptir. 13 Temmuz 2006 tarihinde
BTC hattının faaliyet geçmesi, bölgedeki enerji trafiğini daha da ivmelendirerek
İskenderun Körfezi’nin söz konusu trafiğin ana merkez noktalarından birisi
durumuna gelmesine yol açmıştır. Bu minvalde son zamanlarda bulunan enerji
rezervlerinin büyüklüğüne ilaveten söz konusu rezervlerin bölgeye sağlayacağı
ticari dinamizm düşünüldüğünde, Doğu Akdeniz coğrafyasının enerji, iktisat ve
güvenlik açılarından içerdiği ehemmiyet daha iyi bir biçimde idrak
edilebilecektir.
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Kaynak:https://www.gisreportsonline.com/media/infographics_images/1
2.
Kıbrıs Adası özelinde konu irdelendiğinde, Türkiye açısından meselenin
gün yüzüne çıktığı 1950lerden bu yana dış politikada milli bir dava olarak ilan
edilmiştir. Söz konusu durum, Kıbrıs’ın üç buçuk asrı aşan bir süre Osmanlı
egemenliğinde kalmasına ilaveten (1571-1914) Ada’daki dikkat çekici bir Türk
nüfusunun varlığıdır. İnsan faktörüne ek olarak Kıbrıs’ın Ankara açısından
içerdiği ehemmiyet Ada’nın stratejik konumundan ileri gelmektedir. Kıbrıs,
Türkiye’de yalnızca 40 deniz mili uzaklıkta bulunup Ortadoğu ve Süveyş
Kanalı’na olan yakınlığının yanı sıra Akdeniz’deki stratejik pozisyonu ve enerji
rotalarına olan yakınlığı hasebiyle genellikle “HİÇ BATMAYAN BİR
DENİZALTI” olarak tanımlanmaktadır (Işıksal, 2016: 268). Son dönemlerde
Doğu Akdeniz’de bulunan el değmemiş hidrokarbon rezervleri ve sıfır
kilometre enerji rotalarının adı geçen coğrafyadan geçmesi, Ortadoğu’da
yaşanan çalkantılar, Suriye İç Savaşı ve karışıklıklar, Kıbrıs Adası stratejik
bakımdan daha da önemli bir hale getirmiştir. Buna ilaveten Türkiye’nin Ege
Denizi’nde Yunan adalarıyla çevrelenmiş bulunması ve tarihsel bakımdan
Gökçeada ve Bozcaada haricindeki bütün adaların Yunanistan’ın elinde
bulunması, Kıbrıs Adası’nın köprübaşı konumunu Ankara açısından bir kat
daha önemli kılmaktadır. Mevcut durumda Ege Denizi’nin takriben yüzde kırk
dördünü kontrolü altında bulunduran Atina, kıta sahanlığını 12 mile çıkartması
durumunda Ege Denizi’nin yaklaşık olarak yüzde yetmiş ikisini denetimi
altında bulundurmuş olacaktır. Eğer Kıbrıs da Rum hâkimiyetine geçerse, Türk
gemilerinin açık denizlere erişmesi ihtimal dışı olacaktır. Tüm söz konusu
saptamalar Kıbrıs’ın Ankara açısından basit bir kara parçası olmadığını açıkça
göstermesi bakımından önem arz etmektedir.
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Kaynak:
http://photos1.blogger.com/blogger/1473/1159/1600/cyprus_map.gif.

Doğu Akdeniz’de Son Dönemlerdeki Doğal Gaz Keşifleri

Kaynak: The Economist
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Kıbrıs adası ile İsrail arasında kalan Leviathan havzası, Mısır ile Kıbrıs
adası arasında kalan Nil havzası, Girit adasının güneydoğusunda Herodot
havzası ile Kıbrıs adası etrafındaki toplam enerji rezervi 30 milyar varil petrole
eşdeğerdir (CNNTURK,2011). İngiltere’nin bu bölgeye olan ilgisini ifade eden
en güzel açıklama Sör Anthony Eden’den gelmiştir. Sör Anthony Eden
emperyalist idealizmin bildik diliyle üzerini örtme zahmetine girmeden
İngiltere’nin çıkarını tek bir sözcükle tanımladı: petrol. Sör Eden şöyle
konuştu(Faustmann, 2012):
‟Ülkemizin ve Batı Avrupa’nın endüstriyel yaşamı bugün
Ortadoğu’dan tedarik edilen petrole dayanmaktadır ve daha yıllarca
dayanması gerekmektedir. Petrol kaynaklarımız tehlikeye girerse,
onları savunmaya mecburuz. Kıbrıs’ta ihtiyaç duyduğumuz olanaklar
bunun bir parçasıdır. Kıbrıs yoksa petrol tedarikimizi koruyacak belirli
vasıtalar da yok demektir. Petrol yoksa İngiltere’de işsizlik ve açlık
vardır. Bu kadar basit.”
( Muhafazakâr Parti Konvansiyonu,1956)
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğal Gaz İhracat Politikası
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz Havzası’ndan daha çok
yararlanabilmek maksadıyla Münhasır Ekonomik Bölgelerini (MEB)1 ilan etme
hususunda girişimlerde bulunmuştur. Bu minvalde Nicosia, belirlediği alanlarda
hidrokarbon kaynaklarını arama çalışmalarına girişmiştir. GKRY tüm bu
girişimleri Paris, Washington ve Brüksel gibi bölge dışı aktörler tarafından
desteklenmektedir. Söz konusu durum, stratejik dengenin Ankara’nın aleyhine
dönmesine sebebiyet vermektedir. Nicosia, zaman geçtikçe bölge ülkeleriyle
münhasır ekonomik bölge anlaşmaları akdederek arama çalışmalarında
bulunmuştur (Tamçelik, 2016: 258-259). Anlaşılacağı üzere Doğu Akdeniz’de
bulunan hidrokarbon kaynakları, stratejik dengeleri temelden sarsabilecek bir
potansiyeldedir. Bu doğrultuda Doğu Akdeniz bölgesinde Nicosia’nın bağımsız
bir biçimde münhasır ekonomik bölge politikası takip etmesi, Nicosia-Tel AvivAtina arasındaki yakınlaşma, bölge dışı diğer güçler tarafından takip edilen
Doğu Akdeniz politikaları, Nicosia’nın Brüksel ve Paris tarafından
desteklenmesi, Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki güvenliğine ve çıkarlarına
meydan okumaktadır. Doğu Akdeniz’in hidrokarbon rezervlerinden
faydalanmaya dönük aktif bir politika yürüten Nicosia söz konusu bölgenin
diğer aktörlerine benzer şekilde karasularını 12 deniz miline yükseltmiştir. İlk
11958

senesindeki Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin V. Kısım’ında 55-75.
Maddeler arasında yer almaktadır. Söz konusu sözleşmeye şuradan erişilebilir:
http://denizmevzuat.udhb.gov.tr/dosyam/denizhukuku.pdf, (Erişim 08.08.2017).
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girişimini 1979 senesinde yapan Nicosia, Ankara tarafından sert tepkiyle
karşılaştığı için başarıya ulaşamamıştır. 2000 senesinde yeniden faaliyetlere
başlayan Nicosia, iki aşamalı bir plan takip etmiştir. İlk önce Doğu Akdeniz’de
“egemen Kıbrıs Cumhuriyeti” statüsüyle “Münhasır Ekonomik Bölge” ilanını
gerçekleştirmiştir. İkinci aşamada ise söz konusu sahaları uluslararası firmalara
açmak suretiyle girişimini meşru bir zemine çekme arayışında olmuştur. Ancak
Kıbrıs gibi sorunlu bir coğrafi alanda karasularının ve münhasır ekonomik
bölgelerin tespiti çok zordur. Söz konusu bu zorluğa karşın Nicosia’nın
uygulamaları bölgedeki gerilimin giderek artmasına yol açmıştır. Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi’ni Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan diğer devletlerden farklı kılan
en önemli özellik münhasır ekonomik bölgeyi tek yanlı olarak ilan etmesi ve
hidrokarbon çalışmalarına girişmiş olmasıdır. Bu çerçevede Nicosia, münhasır
ekonomik bölge hususunda hidrokarbon arama ruhsatları vermek suretiyle
kararlaştırılan sahalarda petrol firmaları sondaj faaliyetlerine girişmiştir. En
başta 12. Parselde Amerikan Noble Enerji Şirketi tarafından gerçekleştirilen
çalışmalar neticesinde bölgede kayda değer miktarda gaz rezervinin
bulunmasının ertesinde Nicosia enerji ihracatçısı statüsüne yükseldiğini ilan
etmiştir.

Kaynak: http://aemstatic-ww1.azureedge.net/content/dam/ogj/printarticles/volume-112/nov-03/z141103OGJtpo01.jpg.
GKRY, Doğu Akdeniz’den en üst şekilde yararlanabilmek amacıyla 2003
senesinde Mısır’la, 2007 senesinde Lübnan ve 2010 senesinde ise “Ortay Hat”
Metodu temel alınarak, münhasır ekonomik bölge anlaşmaları akdetmiştir.
Lübnan ile akdedilen anlaşma meclis onayını beklemekte olup Nicosia 2001
senesinden bu yana Şam ile bir anlaşma yapmak üzere görüşmeler
gerçekleştirmekteyse de bundan herhangi bir sonuç alınamamıştır. Libya ile
müzakerelere devam eden Nicosia, Libya’daki olaylardan ötürü herhangi bir
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gelişme sağlayamamıştır. Fakat imza konulan anlaşmalar paralelinde Nicosia,
Türkiye’nin kıta sahanlığıyla çatışan bir duruma yol açmıştır (Demiryol, 2015:
266-268). Böylelikle iki taraf arasında yeni bir çatışma konusu ortaya çıkmıştır.
Söz konusu kapsamda Nicosia, 2007 senesinden bu yana hidrokarbon aramaları
için ruhsatlandırmaya başlayarak 12. Parselde ABD’den Noble Enerji, 2, 3 ve 9.
Parsellerde İtalyan Eni ve 10. ve de 11. Parsellerde ise Fransız Total firmasını
yetkilendirmiştir. Unutulmaması gereken nokta ise Doğu Akdeniz’de
gerçekleştirdiği keşiflerle dikkat çekici bir konuma yükselmiş olmasına rağmen
Nicosia, Tel-Aviv kadar alternatife sahip değildir. Çünkü Noble Enerji
tarafından 12. Parsel için ortaya konan raporda Nicosia’nın önünde 3 değişik
seçeneğin bulunabileceği ifade edilmiştir:
1.

Nicosia, Tel-Aviv-Nicosia-Atina arasında inşa edilmesi öngörülen
boru hattı projesini desteklemektedir. Fakat bu hattın yüksek
maliyeti, Tel-Aviv’i bu projeden vazgeçirebilecek düzeydedir.
Nicosia’nın kendi kaynakları öngörüle bu hattı kendi başına
gerçekleştirecek veyahut LNG tesisinin maliyetini üstlenebilecek
düzeyde değildir. Buna ilaveten ihtilaflı bölgede Ankara tarafından
ortaya konulacak tepki, Nicosia’yı engellemekte ve Tel-Aviv’in
bölge
dengelerini
sarsabilecek
faaliyetlerde
bulunmasını
engellemektedir (Tamçelik, 2016: 259-260).

2.

Öte yandan Oslo Barış Enstitüsü tarafından yapılan
değerlendirmelerde Kıbrıs-Atina boru hattının muhtemel maliyetinin
16 milyar Avro, LNG tesisinin maliyetinin 10,3 milyar Avro ve
Türkiye’ye bağlanacak olan hattın ise olası maliyetinin 4 milyar
Avro olacağı öngörülmektedir. Yine bu enstitü tarafından yapılan
tahminlerde Nicosia’nın hâlihazırdaki kaynaklarının Atina üzerinden
dünya piyasalarına taşınması durumunda 44,7 Milyar Avro, LNG
tesisinden satış durumunda 41,1 Milyar Avro ve Ankara üzerinden
gerçekleştirilecek ihracat durumunda 56,8 Milyar Avro net kazanç
sağlanabileceğini tahmin etmiştir. Söz konusu durumda Ankara’yı
devre dışı bırakan alternatif projelerin yüksek maliyeti, Nicosia ve
Atina’nın yaşadığı finansal bunalım ve 12,1-15,7 Milyar Avro
arasındaki kazanç kaybı durumu Nicosia’nın alternatiflerini
kısıtlamaktadır.

3.

Nicosia’nın etkisini kıran diğer önemli bir faktör ise uluslararası
toplum tarafından izlenen politikadır. Söz konusu çerçevede
Moskova’nın gaz kaynaklarına alternatifler geliştirmeye çalışan AB,
NATO ve ABD gibi uluslararası oyuncular, bulunan kaynakların
bütün Kıbrıslıların mülkiyetinde olduğuna işaret ederek bu durumun
ayrılığın değil, çözümün bir parçası olarak değerlendirilmesi
gerekliliğinin altını çizmişlerdir. Nihayetinde verilen beyanatlar
Nicosia üzerindeki çözüm baskısının artmasına ve takip edeceği
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siyasette kısıtlanmasına neden olmuştur. Nicosia, bütün maliyetleri
ve kazanç kaybını dikkate alarak uluslararası petrol firmalarıyla adı
geçen projeyi uygulamaya sokabilecek olmasına rağmen Ankara
tarafından bu şirketlere baskı yapılması olasılığı Nicosia’nın Ankara
karşıtı bir hamle yapması konusunda elini kolunu bağlamaktadır.
Söz konusu projenin hayata geçirilmesi durumunda Kıbrıs
Sorunu’nun çözümü ve Ankara’nın Doğu Akdeniz siyasetinin
olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebileceği gibi Doğu
Akdeniz’de kaynakların paylaşılması meselesi Kıbrıs Adası’nın
güneyi ve kuzeyi arasındaki mevcut sorunları daha da
derinleştirebilecektir.

Kaynak:http://www.ecfr.eu/publications/summary/pipelines_and_pipedreams_
how_the_eu_can_support_a_regional_gas_hub_in_7276.
Bölgedeki sahalarda bulunan doğalgaz kaynaklarının dünya piyasalarına
ulaşması ise iki temel nedenden dolayı bugüne kadar gerçekleştirilememiştir.
Burada ticari ve siyasi olarak ikiye ayrılan sorunların ilkine baktığımızda
kaynakların ticarileştirilmesinde finansman, pazar ve fiyat problemleri olurken
ikinci olarak ise bölge ülkeleri arasında yaşanan ve birçoğu kronikleşmiş siyasi
sorun ve gerilimler Doğu Akdeniz gazının dünya piyasalarına ulaşamamasının
önündeki en temel problem olmuştur.
Türkiye’nin Kıbrıs Adası özelindeki doğalgaz keşifleri bağlamında takip
ettiği politikanın daha iyi anlaşılabilmesi için söz konusu alanla yakından
ilgilenen Avrupa Birliği, ABD, Rusya Federasyonu ve Çin Halk
Cumhuriyeti’nin bölgeye dönük politikaları ele alınmalıdır.
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “Tüm Kıbrıs” namına Avrupa Birliği’ne
üye olması, Doğu Akdeniz coğrafyasında Avrupa Birliği’nin de söz sahibi bir
konuma erişmesine sebebiyet vermiştir. Elde ettiği bu stratejik avantaj
sayesinde söz konusu coğrafyanın en kayda değer oyuncularından birisi
konumuna yükselen Brüksel, mevzubahis coğrafyayla alakalı meselelerin de bir
tarafı olmuştur. Brüksel, Nicosia’nın Münhasır Ekonomik Bölge siyasetini ve
hidrokarbon kaynaklarını keşfetmeye dönük çalışmalarına muhalefet eden
Ankara’yı mesele müdahil olmaması konusunda uyararak Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi’ne girişimlerine devam etmesi yolunda destek verdiğini ilan etmiştir
(Tamçelik,
2016:
260,
Kısacık,
2013).
Nicholas
Sarkozy’nin
Cumhurbaşkanlığının ertesinde Doğu Akdeniz’e yönelik Paris’in ilgisinde artış
görülmüştür. Söz konusu zaman içerisinde gereksinim duyduğu enerjinin dikkat
çekici bir bölümünü Ortadoğu’dan tedarik etmesi, bölgede etkinlik kurmaya
dönük girişimlerde bulunması ve rekabet temelinde diğer ülkelerin arkasında
kalmak istememe gibi sebeplerden hareket eden Paris, Doğu Akdeniz
coğrafyasına olan ilgisini artırmıştır. Sarkozy yönetimiyle birlikte Paris,
Akdeniz için Birlik projesinin ortaya konulmasıyla bu coğrafyadaki etkinliğini
artırma girişiminde bulunmuş ve söz konusu hedef paralelinde Nicosia ile iyi
ilişkiler tesis etmek suretiyle hidrokarbon arama girişimlerini desteklemiştir
(Tamçelik, 2016: 261).
Washington ise Suriye, Mısır, Filistin ve Libya’daki yaşanan hadiselerin
dışında kalamayacağını idrak etmiştir. Buna ilaveten hidrokarbon arama
faaliyetlerini yakından takip eden Washington, Amerikan petrol firmalarının
ilan edilmiş sahalarda aramalar gerçekleştireceğini ifade etmek suretiyle
Nicosia’ya zımni bir destek vermiş ve hidrokarbon bulma faaliyetlerine özel
firmalarıyla katılımda bulunmuştur. Tüm bu gelişmeler karşısında Moskova’nın
Doğu Akdeniz’e ilgisiz olması düşünülemez. Söz konusu sahada Washington /
Brüksel’in yükselen etkinliği, Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarına olan
bağımlılığını düşürme ve alternatif enerji rezervlerini değerlendirme isteği,
NATO’nun bölgedeki etkinliğinin artması, Moskova yanlısı yönetimlerin Arap
Baharı neticesinde devrilmelerine ilaveten Moskova’nın Esad Yönetimi’nin
düşmesiyle beraber Akdeniz’deki üssünü yitirecek olması gibi faktörler,
mevzubahis coğrafyayı Moskova açısından kritik önemde bir bölge
yapmaktadır (Tamçelik, 2016: 261, Varol, 2016: 301-305). Doğu Akdeniz
coğrafyasının Moskova açısından içerdiği ehemmiyetten ötürü Kremlin, Esad
Rejimini desteklemekte, Tartus Üssü’nü modernleştirmekte, Akdeniz’de daha
etkili olabilmek maksadıyla uçak gemisini de içerecek şekilde donanmasını
bölgeye göndermekte, Akdeniz’de tatbikatlar düzenlemekte, Güney Kıbrıs ile
yakın ilişkiler geliştirmekte ve Kıbrıs Adası’ndan üs elde etmeye yönelik
girişimlerde bulunmaktadır (LaGrone, 2017). Buna ilaveten hidrokarbon
bulunması faaliyetlerine de dâhil olmak niyetinde olan Kremlin, Gazprom
vasıtasıyla doğalgaz arama çalışmaları gerçekleştirmeyi hedeflemektedir (Varol,
2016: 297-299).
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Kaynak:http://2.bp.blogspot.com/uWPKvRXCDnk/UqfRO7aYnII/AAAAAAABp8s/ZJQCdCndTAY/s1600/201
3-09-12-BZSSR.jpg.
Beyaz Saray’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyalarında yükselen
etkisi neticesinde enerji rezervlerini kontrol altında tutabilecek bir yeteneğe
erişmesi, Çin’in milli enerji gereksinimine ciddi bir meydan okumadır. Bundan
dolayı Doğu Akdeniz, Pekin açısından gittikçe önemli bir hale gelmektedir. Söz
konusu minvalde Pekin tarihinde ilk kez Doğu Akdeniz’e donanmasını
göndermek suretiyle coğrafyanın kendi açısından ne kadar büyük bir önem arz
ettiğini ortaya koymuştur (Kılıç, 2015).Buna ilaveten Pekin, Esad yönetimine
de destek vererek buraya olan ilgisinin sürdüğünü ilan etmiştir. Pekin, Doğu
Akdeniz’in enerji potansiyelinden yararlanarak enerji güvenliği için kaynak
farklılaştırmayı gerçekleştirmek istemekte ve söz konusu amaç doğrultusunda
Çinli firmaların buradaki projelere aktif katılımını önceleyen bir politika takip
etmektedir. Tüm bu unsurlar Pekin’in buradaki etkinliğinde artış yaşanmasına
ve Doğu Akdeniz’e olan ilgisinin yoğunlaşmasıyla neticelenmektedir
(Tamçelik, 2016: 261-262).
Kıbrıs Adası’ndaki Doğalgaz Keşifleri Bağlamında Türkiye’nin
Politikası
Bu minvalde bahsedilmesi gereken konu Türkiye’nin karasuları
hakkındaki
ilk
uygulamasının
1958
Karasuları
Bitişik
Bölge
Konvansiyonu’ndan önce genel uygulamalar paralelinde 3 mil olmasıdır. Söz
konusu durumda referans gösterilebilecek tek belge Lozan Antlaşması olup bu
antlaşmanın metninde doğrudan karasuları genişliği konusunda bir madde
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olmamasına rağmen Asya kıyısından 3 milden az bir uzaklıktaki adalar Türk
hâkimiyetinde bulunacaktır ifadesiyle karasularının 3 deniz mili olarak alındığı
anlaşılmaktadır. Bunu izleyen dönemdeki 15 Mayıs 1964 tarih ve 476 sayılı
Karasuları Kanunu’nda ise Türk karasuları 6 deniz mili olarak ilan etmiştir.
Fakat Yasa karasuları daha geniş olan devletler karşısında Türk karasularının
genişliğini karşılıklılık prensibine göre belirler denilerek Akdeniz ve
Karadeniz’deki pratiklere olanak sağlamıştır. Yasa, hem normal hem de düz
esas hatlardan faydalanılabileceğini ifade ederek ana hatların belirlenmek
suretiyle ilgililere verileceğini beyan etmiştir. Söz konusu yasayla Ege’de 6,
Karadeniz ve de Akdeniz’de 12 mil karasuları genişliği prensibi devreye
sokulmuştur(Caşın, 2013: 770-775). Fakat karşılıklılık prensibinin, karasularını
genişletme hakkını diğer devletlere de bahşetmesi ve bu durumun Ege
Denizi’nde ortaya çıkarabileceği sorunlardan ötürü 476 sayılı Karasuları Yasası,
20 Mayıs 1982 tarih ve 2674 sayılı yeni Karasuları Yasası’nın 6. Maddesi
çerçevesinde yürürlük dışı bırakılmıştır. Mevzubahis yeni kanuna göre “Türk
karasuları 6 mil olup Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denizlere göre söz
konusu denizlerle ilgili tüm özellikleri ve durumları dikkate alarak ve
hakkaniyet prensibiyle paralel olacak biçimde 6 milin üstünde karasularını
belirleme ile yetkilendirmiştir. Söz konusu kanunu takiben 29 Mayıs 1982 tarih
ve 8/4742 numaralı Hükümet kararı çerçevesinde Karadeniz ve Akdeniz’de var
olan durumun devamına karar verilmesi neticesinde hâlihazırda Türkiye’nin
karasuları Ege’de 6 mil, Karadeniz ve Akdeniz’de 12 mildir. Ege Denizi’nde
Ankara ve Atina arasında kıta sahanlığının sınırları belirlenmemiştir. Bir başka
deyişle ne Türkiye ne de Yunanistan, Ege’deki 6 deniz mili mesafesindeki
karasularının ötesinde bir deniz yetki alanına sahip değillerdir. Burada ana
tartışma konusu Ege Denizi kıta sahanlığının Ankara ve Atina arasında iki kıyı
devletinin 6 deniz mili olan karasularının ötesindeki sahaların sınırlandırılması
gerekliliğidir. Türkiye’nin Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle münhasır ekonomik
bölge anlaşması bulunurken, Ege ve Akdeniz’de böyle bir durum söz konusu
değildir. Ege Denizi’ndeki adaların yerleşimi ile Atina ve Ankara arasındaki
tarihsel çekişme bir araya geldiğinde, söz konusu coğrafyadaki deniz alanlarının
sınırlandırılması hususunda “Hakça İlkeler” temelli bir gelişme yaşanmasını
olasılık dışıdır. İlk başta kıta sahanlığı meseleleri çözüme kavuşturulmadan
Ege’de münhasır ekonomik bölge üzerinde konuşmak anlamsızdır. Ankara,
Akdeniz’de MEB’e sahip olmamasından ötürü yabancı balıkçılar karasularının
haricinde de av yapabilmektedirler. Bundan ötürü Türkiye Cumhuriyeti’nin
Akdeniz’de ülkesel yetkilerinin başlangıç ve bitiş noktaları beynelmilel ve milli
düzenlemeler kapsamında açıkça bir biçimde ortaya konulmalıdır. Buna yönelik
olarak Şam ile süren deniz yan sınırı meselesinin de çözüme kavuşturulması
gereklidir ancak Hatay üzerinde hedefleri bulunan Şam Yönetimi meselenin
çözümüne yakın durmamaktadır.
Akdeniz’in yarı kapalı deniz statüsü, Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecek
sınırlamada bölgenin niteliyle paralellik arz edecek şekilde ve tüm ilgili
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durumlar göz önünde bulundurularak kendine özgü kuralların tatbikini gerekli
kılmaktadır. Bir başka deyişle Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının
sınırlandırılması özelinde deniz sınırlarının tek yanlı olarak belirlenmemesi ve
gerçekleştirilecek sınırlandırmanın hakkaniyete uygun bir neticeye varmak
maksadıyla yapılmasının zorunluluğudur. Burada Ankara, Nicosia’nın kendi
başına tüm Kıbrıs Adası adına antlaşma yapma yetkisinin olmadığına işaret
ederek bölgede Nicosia tarafından gerçekleştirilen kıta sahanlığı ve Münhasır
Ekonomik Bölge sınırlandırma antlaşmalarını kabul etmemektedir (Işıksal,
2016: 269-270). Ankara, uluslararası hukuk kurallarını temel alarak ikili
anlaşmalar yoluyla değil, kıyı şeridinin uzunluğu, kıyıların birbirine uzaklığı,
alakalı ülkelerin kaynağa gereksinimi ve ana kara veyahut ada olması gibi
birtakım faktörlerin göz önünde bulundurulması ve bütün kıyıdaş devletlerin
onay verebileceği bir uzlaşı vücut bulması taraftarıdır. Yani Ankara münhasır
ekonomik bölge anlaşmalarının bölgenin tüm alakalı faktörleri göz önünde
tutarak hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde bir çözüm sağlanacak biçimde
gerçekleştirilmesini savlamaktadır. Ankara, Atina ve Nicosia tarafından iddia
edilen münhasır ekonomik bölge sahaları arasında çok büyük bir fark söz
konusudur. Ankara tarafından iddia edilen alan 145,000 kilometrekareyken,
Atina ve Nicosia’nın savına göre Ankara’nın münhasır ekonomik bölgesi
41,000 kilometrekareye gerilemektedir. Mevzubahis durumda Nicosia
tarafından iddia edilen 1, 4, 5, 6 ve 7 sayılı alanlar, Ankara’nın Doğu
Akdeniz’de belirttiği kıta sahanlığı sahaları ile çakışmış olmaktadır. Yakın bir
zamanda Türkiye, KKTC, GKRY, Yunanistan, İsrail, Mısır, Lübnan ve Suriye
deniz yetki sahaları meselelerini çözüme kavuşturamamaları durumunda söz
konusu coğrafyanın daha büyük politik problemlerle yüz yüze geleceği
düşünülmektedir.
Türkiye Doğu Akdeniz gazı konusunda bugüne kadar bölge ülkeleri ile
arasında var olan anlaşmazlıklara rağmen yapıcı, işbirliğini ve karşılıklı yarar
ilkesini temel alan uzlaşmacı ve gerginlikten kaçınan bir politika izledi.
Bununla birlikte Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin sözde MEB’de yaptığı arama
ve sondaj faaliyetleriyle bir oldubitti yaratmasına hem kendi hem de Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) hak ve çıkarları çerçevesinde izin
vermeyeceğini de çeşitli platformlarda yaptığı açıklamalar ve deniz kuvvetleri
aracılığıyla çeşitli vesilelerle göstermeye devam ediyor. Türkiye’nin Doğu
Akdeniz gazı konusunda politika oluşturma süreçlerinde dikkate aldığı en
önemli iki başlık Kıbrıs Sorunu ve Türkiye-İsrail ilişkileri. Güney KıbrısYunanistan-Mısır ve Güney Kıbrıs- Yunanistan-İsrail arasında hem İsrail hem
de Mısır’da keşfedilen Zohr sahasındaki doğalgazın ticarileştirilmesi ve dünya
piyasalarına ulaştırılması için yürütülen çalışmalarda Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi, Yunanistan ve Mısır’ın Türkiye’yi oyun dışına itme yönünde bir
strateji izlediği görülüyor. Türkiye ise adada kalıcı barışın sağlanması adına
yürütülen Kıbrıs barış görüşmelerinin etkilenmemesi amacıyla Güney Kıbrıs
Rum Yönetiminin bölgedeki izlediği kışkırtıcı ve KKTC’nin hak ve çıkarlarını
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göz ardı eden girişimlere rağmen daha itidalli davranmayı tercih ediyordu.
Türkiye’nin Suriye sorunu, artan terör eylemleri ve 15 Temmuz’daki hain darbe
girişimi nedeniyle içeri odaklanmak zorunda kalmasından cesaret alan Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi geçtiğimiz aylarda sonuçlandırdığı ihalelerle yeni
oldubittiler yaratma peşinde olduğunu gösterirken aynı tarihlerde Kıbrıs barış
görüşmelerinin kesilmesi Türkiye’nin Doğu Akdeniz stratejisindeki ilk oyun
değiştirici hamlesini de beraberinde getirdi (www.petroturk.com/makale/doguakdeniz-gazi, 07.08.2017).
“Enerji Güvenliğine Katkı Sunmayı Önemsiyoruz”
9-13 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde
İstanbul’da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi (WPC 2017) petrol ve doğal
gaz sektörünün dev şirketlerinin tepe yöneticileri, önemli petrol ve gaz üreticisi
ülkelerin karar vericileri ve binlerce sektör profesyonelini bir araya getirdi.
Türkiye, dünya enerji sektörünü bir araya getiren bu zirveye başarılı bir ev
sahipliği yaparak büyük bir organizasyondan daha alnının akıyla çıktığı dünya
enerji arenasındaki güçlü konumunu bir kere daha hatırlatmış oldu. Dünya
Petrol Kongresi'ne ev sahipliği yapmanın “Türkiye için büyük bir onur”
olduğunu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrakise
Türkiye'nin enerji alanındaki başarılarını anlattı.
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen
Dünya Petrol Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Günümüzde ülkelerin ve
toplumların gelişmişlik düzeyinin ölçüsü, enerjiye olan erişim ve tüketim
seviyesiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bugün burada ortak bir amacımızın
olduğunu ifade etmek isterim. Bu amaç; petrol başta olmak üzere bütün enerji
kaynaklarının maliyet, çevre boyutu da dâhil en iyi ve en verimli şekilde
kullanımını sağlayacak dünyadaki bütün bölgelerin ve toplumların refahına
katkıda bulunmak olacaktır.” dedi. Ayrıca “Enerji güvenliği kavramının önemli
bir boyutu da siyasi sorunların çözülmesi, gerek kaynak ülkelerde gerekse
güzergâh ülkelerde huzurun ve barışın tesis edilmesidir.” diyen Yıldırım, “Bu
çerçevede terör başta olmak üzere asimetrik tehditlerle etkinlikle ve kalıcı bir
mücadele şarttır. Bu mücadelenin bir terör örgütüne karşı bir başka terör
örgütünün kullanılarak yapılamayacağı aşikârdır. Sorunları çözerken yeni
sorunlara yol açmaktan özenle kaçınmalıyız. Enerji güvenliği ancak birlikte
ve tutarlı bir mücadele yöntemiyle sağlanabilir.” şeklinde konuştu
(www.haberler.com/basbakan-binali-yildirim-kibris-adasi-etrafindaki-9814390haberi/, 07.08.2017).
Başbakan Yıldırım, “Türkiye olarak enerji politikalarımızla ulaşmaya
çalıştığımız nihai amaç, enerji güvenliğini, çeşitliliğini artırarak milletimizin
refahını, huzurunu teminat altına almaktır. Ayrıca üretici ve tüketici olsun barış
ve işbirliğini destekleyen bütün komşu bölge ülkelerinin enerji güvenliğine
katkı sunmayı önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı. Yıldırım, “Özellikle Kıbrıs
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adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının her iki tarafa ait olduğunu bir kez
daha hatırlatmak isterim. “Rum liderliğinde, önümüzdeki günlerde Doğu
Akdeniz’de tek taraflı tasarruflardan kaçınılmasını, uzun zamandan beri telkin
etmekteyiz. Türkiye kendisine ait ipso-fakto hakları ve Kıbrıs Türklerinin
haklarını sonuna kadar koruyacaktır. Kıbrıs Rum liderliğinin barışın önünü
tıkamak ve tek yanlı arama işlemlerine başlamak yerine yapıcı bir tutuma
yönelmesinde fayda vardır.” şeklinde konuştu(www.haberler.com/basbakanbinali-yildirim-kibris-adasi-etrafindaki-9814390-haberi/, 07.08.2017).
Açık Deniz Arama-Sondaj Atılımı: Barbaros İşbaşında
Türkiye bugüne dek bölge ülkelerinin aksine Güney Kıbrıs Rum
Yönetiminin faaliyetlerine karşı Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin MEB’indeki sahalarda yaptığı 2 ve 3 boyutlu sismik arama
çalışmalarının haricinde ne kendi ne de KKTC’nin MEB’de herhangi bir sondaj
faaliyetinde bulunmuyordu. Türkiye’nin yeni açık deniz arama-sondaj
stratejisini Doğu Akdeniz enerji jeopolitiği açısından önemli kılan nokta ise
artık Türkiye’nin geçmiş yıllarda izlediği stratejinin aksine Akdeniz’de sondaj
faaliyetlerine de başlayacak olması. Nitekim yeni stratejiye ilişkin açıklanan
detaylar sonrası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’da yaşanan
şaşkınlık ve endişe bu iki ülkeden gelen açıklamalara da yansıyor.
Türkiye Petrollerine (TP) ait Barbaros Hayrettin Paşa sismik
araştırma gemisi Türkiye’nin yeni açık deniz stratejisi doğrultusunda 21
Nisan’da Doğu Akdeniz’de belirlenen bölgelerde 31 Mayıs’a kadar süren
sismik arama faaliyetlerine başladı. Türkiye, Doğu Akdeniz’de başladığı
çalışmalarla birlikte geçmiş yılların aksine artık pro-aktif bir strateji
izleyeceğini ve milli çıkarlarından taviz vermeyeceğini tüm bölge ülkelerine ve
taraflara açık olarak gösteriyor. Yunanistan’ın Türkiye’nin bölgede deniz
kuvvetlerinin de refakat ettiği faaliyetlerini AB, BM ve NATO nezdinde
gündeme getirmeyi planlaması ve açıklamaları Türkiye’nin Akdeniz’deki yeni
stratejisinin zamanlama ve içerik olarak ne kadar doğru bir zamanda yapıldığını
ve bölge ülkelerinde sürpriz etkisi yarattığını gösteriyor. Türkiye bu adımla
birlikte Doğu Akdeniz enerji jeopolitiğinde kendisini oyun dışı bırakmayı
amaçlayan yaklaşım ve tüm oldubittilere karşı oyun değiştirici bir karşılık
verdiği gibi açık deniz yerli petrol ve gaz arama-sondaj faaliyetlerini arttırarak
yerli kaynaklardan maksimum oranda faydalanma hedefi doğrultusunda da
önemli bir adım attı.
Daha önce de Akdeniz ve Karadeniz'de sismik araştırmalar yapan gemi,
denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor, iki ve üç boyutlu
sismik veri toplayabiliyor. Brüt 4 bin 711 ton ağırlığındaki arama gemisi, yön
ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor.
Uzunluğu 84, genişliği 21,6 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunuyor.
Ayrıca, buzullarda çalışma özelliğine de sahip gemi, dizel itici gücüyle
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çalışıyor. Barbaros Hayrettin Paşa, sismik ses kaynağı, yüksek özellikli katalitik
çeviricileri, çift gövdesi ve su temizleme sistemleriyle çevreci gemilerden biri
olarak nitelendiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bu
aybaşında açıkladığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında,
denizlerdeki arama faaliyetlerinin yoğunlaşacağını ayrıca MTA Oruç Reis
sismik
gemisinin
de
çalışmalarına
başlayacağını
belirtmişti(www.aljazeera.com.tr/haber/akdenizde-petrol-ve-dogalgazaramalarina-baslandi, 07.08.2017).

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/barbaros-isbasinda-40519426 (Erişim
Tarihi: 07.08.2017)
Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında sismik arama çalışmalar yapan Barbaros
Hayreddin Paşa sismik gemisinin Akdeniz’de Magosa’daki çalışmalarını
tamamlayarak, Türkiye’nin BM’ye münhasır sahamız olarak ilan ettiği
Güzelyurt’ta hareket etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
“Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Magosa’daki sismik çalışması bitti. Bir
sonraki adım Güzelyurt. Burası kıta sahanlığı özelinde bir saha. Güzelyurt’taki
bu çalışmalarla birlikte Akdeniz’de artık çok daha aktif bir rol oynayacağız.
Sismik çalışmanın ardından çıkacak raporlar eşliğinde arama ve alacağımız
gemiyle sondaja başlayacağız” diye konuştu.

Kaynak: http://www.takvim.com.tr/ekonomi/2017/07/15/barbaros-yola-cikti ,
(Erişim Tarihi: 07.08.2017)
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Rum Kesimi’nin Tutumu
Bu sürecin önündeki en büyük engellerden biri ise Türkiye-Kıbrıs Rum
Kesimi sorunudur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin bu konudaki
tutumuna itiraz ediyor. Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Nisan
ayının başında devlet TV kanalı RIK’e verdiği mülakatta ‘boru hattının
Lefkoşa'nın izini olmadan Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinden
geçemeyeceğini' açıklamıştı. İsrail Enerji Bakanlığı'nın temsilcisi ise hem
Kıbrıs, hem de Türkiye ile çeşitli boru hatları konusunda görüşüldüğünü
söyledi. Kıbrıs Rum Kesimi, kendi sularında daha önce geliştirilmemiş küçük
bir gaz yatağı buldu ve Rum enerji şirketleri, bölgedeki sularda daha büyük
yatak arayışlarını sürdürüyor. Kıbrıs Rum Kesimi'nin, Türkiye-İsrail doğalgaz
boru hattının inşaatına karşı çıkmayacağı ve bu konuyu barışçıl yollardan
çözmeye çalışacağı düşünülüyor (www.gunes.com/ekonomi/turkiyeden-kritikaciklama-rum-kesiminin-onayina-gerek-yok-780493, 07.08.2017).
Uluslararası camia ve Rumlar neden Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki
enerji planlarına dâhil etme ihtiyacı duymaktadırlar? Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı
Türklerin onayını almadan, Ada’nın doğal zenginliklerinden tek yanlı olarak
istifade etmesi, 1960 Anlaşmaları gereğince mümkün değildir. Garanti
Anlaşması halen yürürlüktedir ve bu Anlaşmanın 2. Maddesine göre, Türkiye,
İngiltere ve Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın temel maddeleriyle
oluşturulan düzeni korumayı garanti emişlerdir. Zira Kıbrıs Türk Halkı da
Rumlarla eşit olarak Ada üzerinde egemenlik haklarına sahiptir. Nitekim Eski
Rum Dışişleri Bakanı Rolandis de şu sözleriyle bunu açıkça itiraf etmektedir: “
…Size, Kıbrıslı Türklerin de petrollerde hak sahibi olduğunu teslim eden Kıbrıs
Rum partileri olduğunu hatırlatayım. Ve bunun doğru olduğuna inanıyorum…
Yani, petrolü bizim çıkarmamız ve Kıbrıslı Türklerin hiçbir şey almamaları
adalet mi? Biz kendi büyütecimizden bakarak, adalet olduğunu zannediyoruz.
Gerçekler böyle değil. Çoğu bize hak vermiyor, bunu bilmeliyiz. Biraz siyasi
zekâmız olsaydı, uluslararası alanda daha iyi çalışsaydık ve doğruyu
söyleseydik olgular şimdi daha iyi gelişecekti.” Yunanistan’da yayınlanan
internet gazetesi To Vima’nın konuyla ilgili olarak hem Atina’ya hem de Kıbrıs
Rum Yönetimi’ne yönelik, “Bu Türkiye için lafta değil gerçek casus belli (savaş
nedeni) olur” şeklindeki uyarısının mutlaka dikkate alınması gerekir. Yine, Rum
Politikacı Rolandis’in 1974 Kıbrıs Barış Harekâtını ve KKTC’nin kurulması ve
tanınmasını hatırlatarak “Türkiye, tehditlerini bugüne kadar maalesef hayata
geçirmiş bir ülkedir” şeklindeki uyarısının da Rum Yöneticiler tarafından
değerlendirilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz.
Rumlar enerji konusunu, Kıbrıs Meselesini AB platformuna taşıyıp bu
kanaldan kendi lehine çözme senaryolarının bir parçası olarak ele almaktadırlar.
Mesela, Doğu Akdeniz’de tek taraflı olarak 2001 yılı sonlarında başlattıkları
sondaj çalışmalarının hemen akabinde Brüksel’i de bu meselenin bir tarafı
haline getirmeyi ihmal etmemişlerdir. Bu kapsamda, AB’nin 2012 Yılı Türkiye
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İlerleme Raporunun Kıbrıs bölümünde Rumların sözde münhasır ekonomik
bölgelerinden bahsedilerek Türkiye’nin, Rumların haksız sondaj çalışmalarını
engellediğinden şikâyet edilmiş ve bu paragraf 2013 Yılı Türkiye İlerleme
Raporunda da tekrarlanmış olup, bundan sonraki Raporlarda da tekrarlanacağı
aşikârdır. AB’nin 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporunda şu ifadeler yer
almaktadır “ …Ancak, Türkiye, GKRY’nin tüm Kıbrıslıların menfaatine
Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde hidrokarbon arama haklarını tehdit eden
açıklamalar yapmayı sürdürmüş ve GKRY tarafından lisans verilen bir AB
şirketi aleyhine misilleme tedbirleri ilan etmiştir. AB, üye devletlerin, BM
Deniz Hukuku Sözleşmesi dâhil, uluslararası hukuka ve AB müktesebatına
uygun olarak, diğerleri yanında, ikili anlaşmalar yapma, doğal kaynaklar ile
ilgili arama yapma ve bunlardan yararlanmayı da kapsayan egemenlik hakları
olduğunu vurgulamıştır…” Rumlar, içine düştükleri ekonomik krizden
çıkabilmek için Doğu Akdeniz’den çıkarılacak doğalgazı bir fırsat olarak
görmekte ve bu konuda çok aceleci davranmaktadır. Zira ABD Jeoloji
Araştırmalar Merkezi başta olmak üzere birçok ülke ve kuruluşun yaptığı
çalışmalar göstermektedir ki Doğu Akdeniz’de toplam değeri 1,5 trilyon doları
bulan 30 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon yatakları
bulunmaktadır(www.nejatcogal.com/2015/04/02/kibrista-dogalgaz-senaryolari/,
07.08.2017).
9-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nda himayelerinde 22. Dünya Petrol Kongresi düzenlenecekti. Bu
kongrenin açılış konuşması esnasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Kıbrıs Sorunu’ndaki çözümsüzlük ve
bu bağlamda Ada’daki doğalgaz keşifleriyle ilgili olarak aşağıdaki
değerlendirmeler yapılacaktı;
“Maalesef geçen hafta Doğu Akdeniz’de büyük bir fırsat
kaçırıldı. Bizim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yapıcı tutumuna
rağmen Güney Kıbrıs tarafının olumsuz tutumundan ötürü adadaki
anlaşmazlıkların bir kez daha çözümsüz kalmasından ötürü üzüntü
duyduk. Tarafların tutumlarının son derece açık olmasına rağmen bazı
enerji firmalarının Rum tarafınca atılan sorumsuzca adımların bir
parçası olmasını kabul etmek mümkün değildir. Adalet ve uluslararası
hukuk, adadaki hidrokarbon kaynaklarının tüm taraflara ait olduğunu
zorunlu kılmaktadır. Kıbrıs’taki gelişmelerde taraf olanlardan
beklentimiz ise bölgede yeni gerilimlere yol açabilecek adımlardan uzak
durmalarıdır. Onlara hatırlatmak isteriz ki aksi takdirde Türkiye gibi bir
dostu sadece bölgede değil aynı zamanda her yerde tüm alanlarda
kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceklerdir” (Presidency of The
Republic of Turkey 2017).
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SONUÇ
Günümüz uluslararası ilişkiler anlayışının en güncel kavramlarından biri
enerji ve enerji kaynaklarına sahip olmaktır. Enerjinin erişilebilir ve
sürdürülebilir olması enerjiye sahip olmayan diğer ülkeler için zorlaşır. Bu
nedenle de hem kaynak bazında hem tedarikçi ülkede hem de taşıma yollarında
çeşitlilik sağlanmasının zor olmasına rağmen oldukça önemlidir.
Yarım asırdan fazladır çözümsüz durumda bulunan Kıbrıs Meselesi’nde
2009 senesinde İsrail’in yanı sıra Kıbrıs açıklarında 180 milyar metreküp
civarında doğalgazın keşfi, sorunu bambaşka bir noktaya taşımıştır. GKRY’nin
tüm adanın hâkimi iddiasıyla kendi başına belirlediği Münhasır Ekonomik
Bölgelerde yabancı enerji şirketlerine arama ruhsatı verilmesi Ankara’nın haklı
olarak şiddetli protestolarına yol açmıştır. Bölgedeki devletlerarasında deniz
yetki sahalarının yapılacak bir anlaşmada söz konusu sahadaki tüm faktörlerin
dikkate alınması suretiyle hakkaniyet prensibine göre belirlenmesi Türkiye’nin
ana tezidir. Bu çerçevede, Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmelerde Türkiye’nin en
büyük sorununun bölgedeki yalnızlığı olduğu söylenebilir. Ayrıca Kıbrıs
Sorunu tam olarak çözülmeden böyle girişimlerin yapılması Ankara’ya göre
yeni gerilimlerin yaşanmasına yol açacaktır.
Temmuz 2017 itibariyle Kıbrıs’ta barış masasının bir kez daha
dağılmasıyla durum gittikçe karmaşıklaşmıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,
AB üyesi olarak buranın desteğini sağlamıştır. Avrupa enerji güvenliği
bağlamında kaynak ülke çeşitlendirmesinin verilen önem doğrultusunda
Nicosia’ya destek verilmekte ve Türkiye’nin bu konudaki tehditlerinin boş
olduğu vurgulanmaktadır. Öte yandan bölge hidrokarbon kaynakları araştırması
için firmaları bulunan Washington sorunun hangi yönde evirileceğini yakından
takip etmektedir. Asırlardır süren sıcak denizlere inme politikası çerçevesinde
Rusya Federasyonu’nun hem Suriye’de deniz ve hava üsleri bulundurarak hem
de GKRY’de hava üssü elde etmeye çalışarak bu noktada oyuna dâhil olması
dikkatlerden kaçmamaktadır.
Ayrıca Gazprom firmasının hidrokarbon kaynakları arayışı bağlamında
bölgede bulunması dikkat çekici bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB üyeliği de Brüksel’i bölgedeki
gelişmelerin bir tarafı haline getirmiş ve GKRY’nin hidrokarbon kaynakları
arayışı Ankara’nın tüm uyarılarına rağmen AB tarafından açık bir biçimde
desteklenmektedir. ABD ise Kıbrıs Adası civarındaki hidrokarbon
kaynaklarının aranmasına sadece özel firmalarıyla katılımda bulunarak yine
Türkiye’nin uyarılarını ciddiye almayan bir tutum sergilemiştir. Çin ise kendi
enerji güvenliğine katkıda bulunacak şekilde kendi firmalarının burada yer
almasına ve bölgede etkinlik oluşturma doğrultusunda çalışmalarını
sürdürmektedir. Ayrıca deniz gücü gönderme suretiyle de bölgede varlığını
Rusya ile beraber çok yakından hissettirmektedir.
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Özetle bugün Ortadoğu’nun Akdeniz bölgesinde yaşanan olaylar,
önümüzdeki en az yüz yıllık bir yansımanın hedef ve stratejilerinden ibarettir.
Enerji konusu, uzun yıllardır çözüme kavuşturulamamış olan Kıbrıs sorunu için
adeta yeni bir yol çizmektedir. Çünkü ilk defa tüm taraflar ortak bir çalışma
içine girmiş olup sorunun çözümü için aktif olarak çaba harcamaktadırlar.
Böylece enerjinin gücü politik arenadaki sorunun çözümünü gün yüzüne
çıkarmaya yetmiş olup, siyasi bir kavram olarak da gündeme gelmiştir. İşte bu
nedenle Kıbrıs’ta bulunan yeni enerji kaynaklarının Kıbrıs sorunu çözümüne
etkisi bulunmaktadır.
Türkiye’nin Kıbrıs Adası açıklarında sismik araştırma gemisi göndermesi
suretiyle hidrokarbon aramaları çerçevesinde proaktif bir tutum takınması çok
anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü yukarıda bahsedilen sebeplerden ötürü Kıbrıs
Adası, “BATMAYAN BİR DENİZALTIDIR”. Ankara’nın her ne pahasına
olursa olsun mevzubahis sahada çıkarlarını korumalıdır. Çünkü buranın
kaybedilmesi Türkiye’nin denizlere çıkışını engelleyecek bir unsur olup
olumsuz jeopolitik ve jeostratejik gelişmelerin yaşanmasına yol açabilecektir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin keşfedilenden daha fazla gaz kaynağına sahip
olmadığı yapılan araştırmalar neticesinde ortaya konmuştur.
Ayrıca inşa edilmesi düşünülen İsrail-Yunanistan-GKRY boru hattının
yanı sıra sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi kurulması yoluyla gazın ticarileştirilmesi
güvenlik ve ekonomik açıdan uygunsuzluk engellerine takılmaktadır. TelAviv’in gaz kaynaklarının öncelikle Avrupa piyasalarına taşınmasına yönelik
yapılan değerlendirmelerin hepsinde ortaya çıkan sonuç, söz konusu
kaynakların en ekonomik şekilde Türkiye üzerinden taşınmasıdır. Sonuç olarak
Ankara’nın burada gerektiği takdirde sert güç unsurlarını kullanarak çıkarlarını
sonuna kadar savunması çok mantıklı bir hareket olarak değerlendirilebilir
çünkü bölge jeopolitiği ve jeostratejik unsurları bunu gerektirmektedir. Kısacası
Doğu Akdeniz’in Kıbrıs Adası üzerinde özellikle doğalgaz kaynaklarının
araştırılması, çıkartılması ve dünya piyasalarına sunulmasına yönelik çok
kapsamlı ve çok taraflı mücadelenin önümüzdeki yıllarda daha da
şiddetleneceği öngörülebilir.
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TÜRKİYE’DEKİ JUNİPER SP.,SMİLAX SP. VE GANODERMA SP.
TÜRLERİNİN HAM METANOL ÖZÜTLERİNİN ANTİMİKROBİYAL
AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Canan SEVİMLİ GÜR
Sevgi OĞUZ AKIN
ÖZET
Bu çalışmada Juniper sp. (ardıç katranı), Smilax sp. (saparna) ve
Ganoderma sp. (reishi mantarı) türlerinden elde edilen ham metanol
ekstrelerinin antimikrobiyal etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Elde edilen
ekstreler MİK testi ile Staphylococcus aureus (MRSA) ve Escherichia coli’ye
karşı test edilmiştir. Elde edilen antimikrobiyal aktivite testi sonuçlarına göre
Juniper sp.,Smilax sp. veGanoderma sp. türlerindenelde edilen ekstrelerin
düşük MİK değerlerine sahip olduğunu ve anlamlı antimikrobiyal aktivite
sergiledikleri belirlenmiştir. Özellikle 0.312g/ml’lik MİK değeriyle Juniper
sp. türüMRSA’ya karşı antimikrobiyal etki bakımından umut vaat etmektedir.
Anahtar kelimeler: antimikrobiyal, Juniper sp., Smilax sp. ve Ganoderma
sp., MİK.

INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF RAW
EXTRACTS OF JUNIPERUS SP., SMILAX SP. AND GANODERMA SP.
IN TURKEY
ABSTRACT
In this study, it was aimed to investigate the antimicrobial effects of raw
methanol extracts obtained from Juniperus sp., Smilax sp. and Ganoderma sp.
The extracts obtained were tested against S. aureus and E. coli by MIC test.
According to the results of the obtained antimicrobial activity test, we can say
that the MIC values of Juniperus sp., Smilax sp. and Ganoderma sp. extracts
are in low concentrations and have significant antimicrobial activities. The
antimicrobial effect of Juniperus sp. against MRSA, in particular with a MIC
of 0.312g/ml, is promising.
Key words: antimicrobial, Juniperus, Smilax, Ganoderma, MIC
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GİRİŞ
Son yıllarda, yaygın bulaşıcı hastalıkların tedavisinde kullanılan ticari
antimikrobiyal ilaçların gelişigüzel kullanılması nedeniyle, insan patojenik
mikroorganizmalarında çoklu ilaç direnci gelişmiştir. Bu durum, bilim
insanlarını yeni antimikrobiyal terapötik ajanların iyi bir kaynağı olan tıbbi
bitkiler gibi çeşitli kaynaklardan gelen yeni antimikrobiyal maddeler aramaya
yöneltmiştir (Karaman İ.ve ark., 2003).
Juniper sp. (ardıç katranı), Cupressaceae (servi) ailesine ait kozalaklı
cinslerin en çeşitlilik gösterenlerinden biridir. Ardıç katranı, bu cinsin en yaygın
olan türüdür. Bir Akdeniz bitkisi olmasına karşın, Trakya'da ve Anadolu'nun
birçok yöresinde rastlanır (Koyuncu M. ve Çoşkun M., 2007).Türkiye’de; ardıç
katranı, yaprakları ve meyveleri yaygın olarak yaraları iyileştirmek, karın ağrısı
ve mide bozuklukları, kadın hastalıkları, hemoroid, soğuk algınlığı, öksürük,
bronşit, eklemlerde kalsinozi, mantar enfeksiyonlarına karşı, diyabetes mellitus,
böbrek iltihabı ve böbrek taşını tedavi etmek için kullanılır (Tuzlacı E. ve Erol
MK., 1993).

Şekil 1:Juniperus sp. (ardıç katranı)
bitkisi(http://plants.nature4stock.com/?page_id=2320).
Juniper sp. (ardıç katranı) bitkisinin dalları ve odun kısmından yıkıcı
distilasyonla elde edilen yağ yaygın olarak kronik, egzema ve diğer cilt
hastalıklarını tedavi etmek için, insan ve veteriner dermatolojisinde kullanılır
(Bouhlal K. ve ark.,1988). Saf hale getirilmiş ardıç yağı sabunlar, deterjanlar,
kremler, losyonlar ve parfümlerde bir koku bileşeni olarak kullanılır (Leung AY
ve Foster S.,1996). Ayrıca bu bitki aynı zamanda hiperglisemi, obezite,
tüberküloz, bronşit ve pnömoni gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde halk ilacı
olarak kullanılmaktadır (Sanchez de Medina F. ve ark., 1994; Swanston-Flatt,
SK.ve ark., 1990).
Saparna olarak bilinen Smilax sp.,Liliaceae ailesine ait yaprak dökmeyen,
son derece sert çalılardan oluşan, tipik bir Akdeniz Bölgesi bitkisidir. Son
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yıllarda, saponinler sahip oldukları antidiyabetik, antitümör, öksürük kesici ve
antidemans ve platelet agregasyon inhibitörleri dahil olmak üzere birçok farklı
biyolojik aktivitelerden dolayı giderek artan bir ilgi çekmiştir (Sparg SG. ve
ark., 2004).

Şekil 2.Smilax sp. (saparna) bitkisi
(http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=6444).
Bu bitkinin yaprakları ve köklerinin yenebilen kullanımı vardır: kökleri
yumuşak içeceklerin bir bileşeni olarak kullanılır ve genç sürgünleri pişirilerek
kuşkonmazın yerine kullanılmaktadır (Longo L. ve Vasapollo G., 2006). Bunun
yanında saparna geleneksel olarak sifilis, diyabet ve romatizma tedavisi için ve
kadınlarda menopoz semptomlarının tedavisinde bir antioksidan olarak
kullanılır (Harb A.H. ve ark.,2009). Saparna temizleyici, terletici, idrar
söktürücü, uyarıcı ve tonik aktivitesinden dolayı bitkisel ilaç uygulamalarında
yer almaktadır (Longo L. ve Vasapollo G., 2006).

Şekil 3.Ganoderma sp. (reishi mantarı) bitkisi
(https://mushroomsworld.wordpress.com/category/lingzhi-ganoderma-lucidum).
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Reishi mantarı iki bin yıldan fazla zamandır geleneksel Çin tıbbında
önemli bir şifalı bitki olmuştur. Reishi mantarının en yaygın olarak kullanılan
türü Ganoderma sp. ticari olarakta yetiştirilmektedir. Reishi mantarı Çin,
Japonya ve diğer Doğu ülkelerinde hipertansiyon, tümör oluşturucu hastalıklar
ve immünolojik bozukluklar gibi çeşitli hastalıkların önlenmesinde ve
tedavisinde kullanılmaktadır (Russell R. ve ark., 2006).
Reishi mantarı aynı zamanda alerji, artrit, bronşit, mide ülseri,
hiperglisemi, hipertansiyon, kronik hepatit , hepatopati, uykusuzluk, nefrit,
neurasthenia, skleroderma, iltihap ve kanser gibi çeşitli insan hastalıkları tedavi
etmek için kullanılmaktadır (Sliva D. ve ark., 2003). Yeni çalışmalar viral
enfeksiyon tedavisinde, özellikle de HIV için potansiyelini vurgulamaktadır
(Boh B. ve ark., 2007).
MATERYAL VE METOD
Materyal
Bu çalışmada kullanılan bitki materyallerine ait ham metanol ekstreleri,
Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, süperkritik akışkan teknolojileri
laboratuvarından Sayın Doç. Dr. Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ tarafından Soxhlet
apareyi yöntemi kullanılarak elde edilmiştir.
Antimikrobiyal aktivite testi (MİK testi)
Ekstraktların minimum inhibitor konsanstrasyonları (MİK) 96 kuyucuklu
kültür kaplarında sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Test
bakterilerinin CLSI, M07-A9 standardına göre katyon-ayarlı MHB içerisinde
37°C’de 24 saatlik aktif kültürleri hazırlandıktan sonra McFarland 0.5
standardına göre inokulum standardize edilmiştir. Her bir kuyucuğa 100µl
MHB (Mueller-Hinton) sıvı besiyeri dağıtılmıştır. Ardından DMSO içerisindeki
stok solüsyonları hazırlanan ekstrelerin 1250µg/ml-9.765µg/mlkonsantrasyon
aralığında olacak şekilde kuyucuklara eklenerek seri seyreltmeleri yapılmıştır.
Bakteriler için son inokulum konsantrasyonu 5×105cfu/mlyoğunlukta olacak
şekilde 100’er µl kuyucuklara eklenmiştir. İnokülasyonun ardından plaklar
37°C’de 24 saat inkübe edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
MRSA ile yapılan MİK testi sonucunda elde edilen verilere göre ardıç
katranı (Juniperus sp.), saparna (Smilax sp.) ve reishi mantarı (Ganoderma sp.)
MİK değerleri sırasıyla 0.312g/ml, 0.625g/ml ve 0.625 g/ml olarak
saptanmıştır. MRSA’nın pozitif kontrol olarak seçilen ampisilin’e karşı MİK
değeri ise 80g/ml olarak belirlenmiştir.
E. coli (O157:H7 RSKK 234) ile yapılan MİK testi sonuçlarına göre ardıç
katranı (Juniperus sp.), saparna (Smilax sp.) ve reishi mantarı (Ganoderma sp.)
ekstrelerinin MİK değerleri hepsinde 0,312g/ml olarak saptanmıştır. E.
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coli’nin pozitif kontrol olarak seçilen ampisilin’e karşı MİK değeri ise 5g/ml
olarak belirlenmiştir.
Tablo 1. Ardıç katranı (Juniperus sp.), saparna (Smilax sp.) ve reishi mantarı
(Ganoderma sp.) ham methanol özütlerinin MİK değerleri.

Ardıç
katranı

Test
organizmaları (Juniperus
sp.)

Reishi
mantarı

Saparna

Ampisilina

(Smilax sp.)

(Ganoderma
sp)

0.312
(µg/ml)

0.625
(µg/ml)

0.625
(µg/ml)

80 (µg/ml)

0.312
(µg/ml)

0.312
(µg/ml)

0.312
(µg/ml)

5 (µg/ml)

MRSA
(S. aureus
ATCC
43300)
E. coli
(O157:H7
RSKK234)
Bakteriler için pozitif kontrol Ampisilin

90

80

MIC değerleri µg/ml

a

70
60
50
40
30
20
10
0
PK

J. Oxycedrus
MRSA

S. Aspera

G. Lucidum

E. Coli

Şekil 4. Ardıç katranı (Juniperus sp.), saparna (Smilax sp.) ve reishi mantarı
(Ganoderma sp.) ham methanol özütlerinin MİK değerlerinin karşılaştırılması.
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SONUÇ
1961 yılında ilk metisilin dirençli S.aureus (MRSA) suşunun
saptanmasından sonra bu suşların meydana getirdiği hastalıkların tedavisi tüm
dünyada hastane enfeksiyonu etkenleri arasında önemli bir sorun
oluşturmaktadır. Bu nedenle, çalışmamızda kullanılan ekstrelerin MRSA’ya
karşı aktivitesinin yüksek olması özellikle önem teşkil etmektedir. Literatüre
göre, gentamisin, vankomisin, daptomisin gibi antibiyotiklerin MRSA’ya karşı
sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile belirlenen MİK değerleri sırasıyla 0.25g/ml,
1g/ml, 2g/ml olduğunu görmekteyiz (Sancak B.,2011).
Juniperus türlerinin esansiyel yağlarıyla yapılan bir çalışmada Candida
ve Aspergillus türlerine karşı antifungal ajan olarak klinik kullanımda yararlı
olabileceği tespit edilmiştir (Cavaleiro C.ve ark.,2005).
Yapılan bir diğer çalışmada Juniperus macrocarpa esansiyel yağlarının,
gram pozitif bakterilere karşı, özellikle de Clostridium perfringens'e karşı 28g/ml arasında değişen MİK değerleriyle önemli bir antimikrobiyal aktivite
gösterdiği tespit edilmiştir (Marija M.ve ark, 2014).
G. lucidum aseton ekstraktı ile yapılan antimikrobiyal bir çalışmada E.
coli (MTCC-443)’ye karşı 20.8mg/ml ve S. aureus (MTCC-737)’ye karşı
8.17mg/ml’lik MİK değerleriyle patojen mikroorganizmaların neden olduğu
çeşitli hastalıklarla mücadele etmek için kullanılabileceği tespit edilmiştir
(Quereshi S. ve ark., 2010).
Bizim yaptığımız antimikrobiyal aktivite testi sonuçlarına göre Juniperus
oxycedrus, Smilax aspera ve Ganoderma lucidumekstrelerinin MİK
değerlerinin düşük konsantrasyonlarda olduğunu ve antimikrobiyal ve
antikandidal etki bakımından anlamlı bir aktiviteleri olduğunu söyleyebiliriz.
Özellikle 0.312g/ml’lik MİK değeriyle J. oxycedrus’un MRSA’ya karşı
antimikrobiyal etkisi biyolojik ajan olması için umut vaat ettiğini söyleyebiliriz.
Teşekkürler;
Bu çalışmada Ege üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Hücre kültürü
ve Mikrobiyolji Laboratuvarları alt yapı imkanları kullanılmıştır. Çalışmamızda
bizden her türlü desteğini esirgemeyen sayın Doç. Dr. Özlem YEŞİL
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Prof.Dr. Hu Zhenhua, Çinli bir müslümandır. Çin'deki Türkoloji
çalışmalarına katkısı büyüktür.1986 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih
Coğrafya Kafültesi, Sinoloji Anabilim dalına gelmiş burada Çince dersler
vermiştir. Türkoloji ve Çin'de İslamiyet konulu çok sayıda kitabı ve makalesi
bulunmaktadır. Aynı zamanda Manas destanı uzmanıdır. Bu alanda da çok
sayıda makalesi bulunmaktadır. Ünlü Manasçı Zhusupu Mamayi'yi,
Xinjiang'dan alıp Pekine getirmiş ve Manas destanını kayıt altına almıştır.
Emekli olmasına rağmen, halen Çin Merkezi Milliyetler Üniversitesinde
doktora öğrencisi yetiştirmeye devam etmektedir. Çin'de yetişmiş olan
Türkologlar onun öğrencileridir. Ülkemize de pek çok defalar kongrelere
katılmak üzere gelmiştir. Eski Türk tarihi açısından Çince kaynakların önemi
büyüktür. Çinliler tarih kayıtlarına büyük önem vermişler ve tarihi olayları günü
gününe kayıt altına almışlardır. Türklerin yazıyı kullanmadığı dönemlere ait ilk
belgeler Çince yıllıklardır. Bu nedenle Türkoloji çalışmalarında Çincenin önemi
tartışılamaz.
Çin Halk Cumhuriyetinde halen yaşamakta olan 8 Türk milliyeti
bulunmaktadır
Çince günümüzde de Türkoloji çalışmalarında önemini korumaktadır.
Çinli Türkologların, günümüzde, Çin'de yaşayan Türk milliyetleri, dil ve
kültürleri hakkında yazılmış çok sayıda kitap ve makaleleri bulunmaktadır.
Prof. Dr.Hu Zhenhua'nın, Türkoloji alanında yaptığı çalışmalar fazladır.
Kendisinin 1971 yılında yeniden kurulan, Türk ve Çin dostluğunun gelişmesi
için yaptığı katkılar da çok önemlidir.
Anahtar sözcükler: Hu Zhenhua, Türkoloji, Çin, Müslüman, Araştırma.

CONTRIBUTIONS OF CHINESE MUSLIM PROF. DR. HU
ZHENHUATO TURCOLOGY STUDIES
ABSTRACT
Prof.Dr. Hu Zhenhua is Muslim and Chinese citizien. He has
bigcontributions to Turcologystudies in China. He had givenlectures in
Yrd.

Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü, Sinoloji Anabilim Dalı, inceerdogdu@yahoo.com.tr
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SinologyDepartment of Faculty of Languages, History and Geograpy of
Ankara University in 1986. He had written many books and
articlesaboutTurcology and Islam in China. At the same time he is expert on
Legend of Manas. He has many articlesabout this subject. He
broughtZhusupuMamayifamous reader of Legend of Manas to Beijing and
recorded the legend. Although he is retired he is givingstilllessons to
phdstudents in Central University of Nationalities of China.Turcologiststudied
in China are his students. He visitedTurkeyseveral times to
attendcongresses.Chinese sources has bigimportance for the Turkish history.
Chinese has been giving bigimportance to historicalrecords and recorded the
events daily. First documentsbelongsto period in whichTurkic groups
hadn’twriting are Chinese annuals. Because of this importance of Chinese in
Turcologystudies is undiscussable. StilleightTurkicetnic groups are living
inPeople’s Republic of China. Chinese language has stillimportance in
Turcologystudies.There are many books and articleswritten by Chinese
turcologists on Turciketnic groups living in China and theirculture and
languages. Prof. Dr. Hu Zhenhua has many studies in Turcology and
contributionsto develeopment of friendshipbetween China and Turkey
reestablisheddiplomaticrelations in 1971.
Keywords: Hu Zhenhua, Turcology, China, Muslim, Study.
GİRİŞ
Dil, bir kültürün inşacısı ve taşıyıcısıdır. Bir toplumu bir arada tutan ve
ona kimlik veren büyüleyici bir hafızadır dil. İnsan ve dil özdeş iki kavramdır.
İnsan konuşur ve dil bilir. Dil olmadan insanın kendini inşa etmesi, geçmişine
ilişkin birikimi, yani mirası devralması olanaksızdır. Mimarinin, tarihin ve
uygarlığın dili düşünce sisteminden beslenmektedir. Dil bu sistemin
kurucusudur ve aktarıcısıdır. Dilin, toplum, kimlik, medeniyet, sanat, edebiyat
gibi boyutları vardır. Bu nedenle dilden söz ederken, aslında bütün bir
zamandan, mekandan ve yaşamdan söz etmekteyiz (Salmış,2015,s. 25).
Diller, bir toplumun sosyal yapısını, sanatsal bağlarını oluşturdukları için
kimlik belgesi niteliğini taşımaktadırlar. Dil bir toplumun belleğidir.
Günümüzde küreselleşen dünyada, dillerin sınırları, coğrafyaları,
zenginlikleri de yeniden gündeme gelmektedir. Çünkü diller çağın
gereksinimlerine göre kendilerini yenilemeyi, zenginleştirmeyi, güncellemeyi
sürdürmektedirler. Bu süreç karşılıklı etkileşimle gerçekleşmektedir. Dil
kültürün dinamik olmasını sağlar. Günlük yaşamla devamlı bir alışveriş içinde
olduğu için, dil sürekli olarak kendini yeniler.
Dillerin gelişmesi, gerilemesi ve değişmesi daima hem zamanın etkisiyle
hem de bir toplumun gücünün veya zayıflığının sonucu olarak meydana
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gelmektedir. Bütün diller değişmektedir. Ama güçlü toplumların dilleri gelişip
yaygınlaşır. Zayıf toplumların dilleri ise yok olmaktadır. Diller her zaman o
dilleri konuşan topluluklar kadar, hatta belki de daha fazla yok edilmişlerdir
( Fischer,2010,s. 110).
Türkler, dünyanın 20-90 doğu boylamları ile 33-65 kuzey enlemleri
arasındaki bölümünde yaşamaktadırlar. Zaman içinde sınırları bazen daralıp
bazen de genişlemiştir. "Türk Dünyası" olarak adlandırdığımız bu coğrafyanın
doğudan batıya uzunluğu 6-7 bin kilometre kadardır. Bu büyük coğrafyada çok
sayıda Türk devleti kurulmuş ve uzun yıllar "Avrasya" coğrafyası Türk kökenli
halklar tarafından yönetilmiştir. Türkler, fethettikleri toprakları imar etmiş,
yollar, köprüler, hanlar, hamamlar, camiler yaptırmış ve yönettikleri topraklara
çok sayıda Türk kökenli nüfus yerleştirerek o bölgeleri vatanlaştırmışlardır.
Türklere tabi olan yerli halklar, yüzyıllarca Türklerle birlikte, dillerini, dinlerini,
kültür ve kimliklerini korumuş, adalet ve barış içinde yaşamışlardır
(Buran,2011,s. 11).
Dillerin edebiyat, sanat, tarihi birikimleri ve medeniyetleri yazılı kültürle
daha kalıcı hale gelmiştir. Bu nedenle tarihte kalıcı eserler bırakmış olan dillerin
altyapısı, zenginliği ve bunlara bağlı olarak oluşan hafızası daha güçlü
olmaktadır.
Türkçe köklü tarihi geçmişe sahip olan bu dillerden biridir. Türkçe’nin
konuşulduğu bölgeler belirlenecek olursa, bu dilin çok geniş ülke ve
topraklarayayılmış bulunduğu görülmektedir. Türkçe, bir bölümü dile
dönüşmüş pek çok lehçesiyle Sibirya'nın kuzeydoğusundan Çin içlerine, oradan
Hazar denizine, Anadoluyu içine alarak Balkanlara uzanan geniş ülke ve
bölgelerde konuşulmaktadır (Aksan,2015,s. 13).
Türkçe, Ural-Altay dillerinin, Altay kolundandır. Biçim (morfoloji)
yönünden yapılan sınıflamalarda ise Türkçe'nin "bitişimli" diller gurubunda yer
aldığı görülür. Çekim ve sözcük yapımlarında sözcük kökü değişmez.
Çekimlerde ve yapımlarda ekler kullanılır. Bunların dışında Türkçenin büyük
bir özelliği de "sonek" lerin çokluğudur. Türkçede ekler, takılar kullanılarak
yeni sözcükler türetmek, dili zenginleştirmede öteki dillerde pek bulunmayan
büyük bir olanak sağlamaktadır (Turan,2014,s. 60).
Türkoloji ve Türkolog terimlerinin tarifi son yıllarda değişmiş ve
genişlemiştir. A.N. Kononov, Türkolojiyi: "Türkoloji, Türk dili ve Lehçelerini
konuşan halkların filolojisini, tarihini, arkeolojisini, etnografyasını, sanat ve
müzik bilimlerini kapsayan geniş bir ilim dalıdır" şeklindeki tanımlamaktadır
(Kolesnikov ve Kamalov,2011,s. 2).
Türkoloji’nin ortaya çıkışı bir yönüyle oryantalist çalışmalara
dayanmaktadır. Esas itibariyle Türkler ve Türk diliyle ilgili her çalışmayı
oryantalizmin bir ürünü olarak değerlendirmek doğru değildir. Ancak genel
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karakteri ve çalışmaların amaç ve yoğunluğu açısından böyle bir genelleme
yapılması mümkündür. Dolayısıyla XVII. yüzyılda Cizvit papazların başlattığı
Sinoloji çalışmalarının bir şubesi olarak gelişen Türkoloji, daha sonra bağımsız
bir inceleme alanı haline gelmiştir. Sinoloji araştırmaları, Orta Asya Türklerinin
dil ve tarihi ile ilgili bilgilerin ortaya çıkmasını sağlamış ve böylece
Türkolojinin gelişmesine katkı yapmıştır.
Batı’da Türklere ait ilk raporlara 12.yüzyılda rastlanmaktadır. Bir 13.
Yüzyıl Benedikten manastırında bulunmuş olan ve din dışı dünyadan, şehvet,
kadın, içki, sarhoşluk, aşk coşkusu gibi töre dışı konulu şarkılar içeren Carmina
Burana (Köylü Şiirleri) adlı ünlü el yazmasındaki bir bölümde, Frankların
Hıttin’de Sultan Selahaddin Eyyubi (1138-1193) tarafından mağlup
edilmelerinden (1187) şöyle söz edilmektedir: ‘’Türkler mızraklarını atarak
hararetle savaşmakta, Hıristiyanlar’ı yaralamakta ve karşı gelenleri
öldürmektedir. Ve yırtıcı hayvanlar gibi dişlerini gıcırdatarak, Boynuzlarıyla
korkunç gürültü çıkartarak atları ürkütüyorlar ‘’. ‘’ Carmina Burana ‘’ operası,
1937 yılında Carl Orff (1895-1982) tarafından bestelenerek ölümsüzlüğe
kavuşturulmuştur. 1453’te İstanbul’un fethi ile Türkler, tehdit öğesi olarak
Avrupa bilincine yerleşmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu’nun devamı olarak
dünya hâkimiyetine soyunmaları, Habsburg imparatorlarıyla 250 yılı aşkın
mücadelelere yol açtı. Türk savaşçıları hilal ve sarıkla, ok, yay, sadak (kubur)
ve pala ile karakterize edilir oldu. (Tez,2015,s. 172) Bazı Batılı araştırmacılar,
Türklere "Barbar" gözüyle bakma alışkanlığından kurtulamadılar (Tezcan ve
diğerleri, 2001,s.319).
Türkoloji, Avrupa’da önce Fransa’da sonra diğer Avrupa ülkelerinde
gelişmiştir. XX. yüzyılın başlarında Almanya ve Rusya doğu biliminin ve
Türkolojinin önemli merkezleri haline gelmişti. Geleneksel Türkolojinin
merkezi Almanya, kurucusunun Georg Jacob, bilimsel Türkolojinin merkezinin
Rusya, kurucusunun ise Alman kökenli Rus Türkoloğu Wilhelm Radloff (18371918) olduğu söylenebilir. ( Buran,2011,s. 278)
Türkoloji-Türklük
bilimi,
(Esk.ter.Türkiyat,
Fr.Turcologie,
Alm.Turkologie, İng.Turkology) dar anlamda Türk dili ve lehçelerini, geniş
anlamda , Türkleri ve Türklükle ilgili konuları araştıran bilim koludur.
Özellikle, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk tarihi, Türk folkloru ve Türk sanatı
gibi konular, Türklük biliminin ilgi alanını oluşturur. Avrupalılar, Türkler
hakkındaki bilgileri, Ammianus marcellinus (IV.yy), Priskos (V.yy.), Sidonius
Apolinaris (V.yy.), Jordanes (VI.yy.), Prokopios (VI.yy.), Menandros Protektor
(VI.yy.), Gregoire de Tours (VI.yy.) gibi Latin ve Bizans yazarlarından
öğrenmişlerdir.
Avrupada ilk Türkoloji kürsüsü, Pariste 1795 tarihinde açılan ‘’ Ecole des
Langues Oriantales Vivantes’’ ta kurulmuştur. XVIII. ve XIX. Yüzyıllardan
itibaren Türkoloji alanındaki çalışmalar gittikçe yaygınlaşmış ve Avrupa başta
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olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Türkoloji Bölümleri açılmıştır. Ziya
Gökalp, Avrupadaki bu gelişmeleri şöyle değerlendirmektedir: Avrupa’da
Türklüğe dair iki hareket vücuda geldi. Birincisi Fransızcada ‘’turquerie’’
denilen Türkperestlik, ‘’Türk severliktir’’. Bu hareketin özünde Türk kültürüne
duyulan sevgi ve sempati vardır. Lamartine, Auguste Comte, Pierre Lafayette,
Misner, Pierre Loti, C.Farrere gibi kişilerin Türklerle ilgili dosthane yazılarını
görmekteyiz.
İkincisine Türkiyat, Türkoloji adı verilir. Rusya’da, Almanya’da,
Macaristan’da, Danimarka’da, Fransa’da, İngiltere’de bir çok bili adamı eski
Türklere, Hunlara ve Moğollara dair araştırmalar yapmaya başladılar. ( Gökalp,
2015,s.2) Günümüzde, Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan,
Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hindistan,
Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada,
Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Kore, Lübnan, Macaristan, Meksika, Mısır,
Moldovya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Suriye, Tunus,
Türkmenistan, Ürdün, Yugoslavya, Yunanistan gibi ülkelerde çok sayıda
Türkolog, Türklük bilimi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Rusya'da
Türkolojinin temellerini, Türkolog Friedrich Wilhelm Radloff (1837-1918)
atmıştır. Radloff ile Vilhelm Ludwig Peter Tomsen (1842-1927), Kök Türk
(Göktürk) alfabesini çözen dilbilimcilerdir (Tez,2015,s. 80). Türk, Tanrı, Köl
Tigin ( Kültigin) gibi özel adların Çince metinlerde yer almasından
yararlanarak, Danimarkalı dilci, V. Thomsen, Orhun metinlerini çözmeyi
(1893) başarmıştır. (Thomsen,1993,s. 7). Orhon yazıtları; Kül Tigin ve Bilge
Kağan anıtları Moğolistan Halk Cumhuriyeti'ndeki Orhon ırmağının eski yatağı
yakınında , Koço Çaydam adlı göl civarındadır. Anıtlar arasındaki uzaklık 1
km.kadardır. Kül Tigin anıtının bütün yüzleri 2.75 m boyunda yazıtlarla
kaplıdır. Batı yüzünde uzun bir Çince yazıt vardır. Anıtın öbür yüzleri baştan
başa Türkçe yazıtlarla doludur. Bilge Kağan anıtı, Kül Tigin anıtından bir kaç
cm. daha yüksektir. Bilge Kağan anıtının batı yüzünde de Kül Tigin anıtında
olduğu gibi, Çince bir yazıt vardır. Ancak bu yazıt büyük ölçüde tahribata
uğramış, bu nedenle çok az bir kısmı okunabilmiştir (Tekin,2014,s. 8).
Anıtlardaki Çin yazısının varlığı, bize Türkoloji çalışmalarında Çincenin
önemini vurgulamaktadır.
Orhon yazıtları Türkiye'de ilk kez Necip Asım tarafından yayımlanmıştır.
"Orhon Abideleri", İstanbul 1340 (=1924). Necip Asım bu kitabını Radloff ile
Thomsen 'ın eserlerinden yararlanarak hazırlamıştır ( Tekin, 2014,s.2 ).
Ülkemizde Ankara’da, 1935 yılında Türk dilini, tarihini ve coğrafyasını
araştırmak üzere kurulan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türklük bilimi
araştırmalarına büyük katkı sağlamıştır.
Bilindiği gibi Türk Dili’nin ortaya çıkışı, Türklerin tarih sahnesine çıkış
yeri ile ilgilidir. Türklerin çıkış yeri, coğrafya açısından, Asya veya Orta Asya
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olarak gösterilmektedir. Bu konuda tarihçiler açısından herhangi bir anlaşmazlık
yoktur. Hatta kimi yazarlar, Asya kıtasını yalnız Türklerin değil, bütün
insanların çıkış yeri olarak kabul ederler.
Dolayısıyla Türkçenin en eski dillerden biri olduğu ve eski uygarlık
dillerinden Yunan ile Latin dilleri üzerinde etkisi olduğu görüşünde olan
araştırmacılar da bulunmaktadır ( Karal ve diğerleri, 2001,s.9).
Türk tarihine baktığımızda, Türklerin yerlerinde sabit kalmadıkları ve
pek çok coğrafyada boy gösterdiklerini görmekteyiz. Bununla birlikte tarihteki
hiç bir kavim nedensiz yer değiştirmez. Ve yaşadığı toprakları bırakarak başka
ülkelere göç etmez.
Büyük çaplı göçlerin olması için olağanüstü şartların doğması gerekir. Bu
yüzden Türk göçlerine baktığımızda genellikle açlık ve kuraklık gibi doğal
felaketlerin yanı sıra, kendi aralarında ve komşu kavimlerle olan savaşlar, onları
vatanlarını terk etmeye zorlamıştır. Örneğin doğudan batıya doğru olan göçlerin
başlıca sebeplerinden biri, sürekli meydana gelen savaşlardır. Türklerin,
Çinliler, Moğollar ve diğer halklarla yapmış oldukları mücadelelerin bir kısmı
kötü sonuçlanınca, onlar da zaman zaman toplu göçlere başvurmuşlardır.
Toprağın artan nüfusu besleyemez hale gelmesi, temel ekonomisi hayvancılığa
dayalı bir toplumun sürüleri için gerekli olan otu ve suyu bol arazilerin
aranması ve çevrede nüfus bakımından az olan bölgelere kayma, bu göçlerin
temelini teşkil etmektedir (Gömeç,2006,s. 14).
Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan, Sarı Nehrin büyük kuzey kıvrımı
içindeki bölge, Ordos bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Ordos bölgesi, Orta
Asya Türk tarihi bakımından da büyük önem taşımaktadır. Türk ve Moğol
göçebe halkları esas itibarı ile Ordos Bölgesinde yaşamışlardır. Bu dönemin
hatırası olarak günümüze pek çok eser kalmıştır (İnce,2015,s. 22).
Eski Türk tarihiyle ilgili bilgilere ilk olarak, Çin yıllıklarında
rastlamaktayız. Çin tarihi kayıtları eski Türk tarihi araştırmaları için büyük
önem taşımaktadır. Çin yıllıklarında, Çinlilerin, komşuları hakkında da kayıt
tuttukları görülmektedir. 24 Tarih (bazı kaynaklarda 25 tarih veya 26 tarih
olarak ta geçer) olarak adlandırılan kitaplar, Çin tarihinin klasikleridir. Bu
klasikler Çin tarihi ve milliyetler tarihi ile önemli tarihi şahsiyetler hakkında
ayrıntılı bilgiler içerirler. Bu kitaplarda Türkler ve Türk boyları hakkında
önemli bilgiler bulunmaktadır. Eski Türk tarihi açısından önem taşıyan
klasiklerdir (İnce,2015,s. 32).
Türk-Tujüe (突厥 )adına ilk olarak Çin tarihi kayıtlarından olan
"Zhoushu" nun 27. Bölümünde rastlanmaktadır. "Türk" kelimesi Çin tarih
kitaplarında, M.S.6-8. yüzyıllarda Gobi Çölünün kuzeyindeki geniş bölgede
göçebelikle yaşamını sürdüren, ortak dil gurubuna mensup, eski bir milliyet
olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Gurubuna mensup milliyetler, Dil ailesi
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olarak Altay Dil ailesine girmektedir. Günümüzde, Çin’de 8 Türk azınlık
milliyeti yaşamaktadır (İnce,2015,s. 35).
Çince metinlerde "Tujue" olarak geçmekte olan Göktürkler, Eski
Moğolca'da "Türk" kelimesinin çoğulu "Türküt" olarak geçmektedir. Anlam
olarak "Güçlü" anlamına gelmektedir. Türk adı çeşitli kaynaklarda farklı
biçimlerde yer almaktadır. Örneğin; Arapça ‘da "Turk", Rumca'da "Turkoi",
Sanskritçe'de "Turuşka", Soğdça2da "Twrk", Tibetçe'de "Drugu" olarak
geçmektedir. Birçok Çinli bilim adamının görüşlerine göre, Çin'deki tarihi
belgelerde geçmekte olan "Tiele", "Chile", "Dingling" ve "Dili”, Türk adının
değişik dönemlerdeki seslerinin yazılışıdır (Erdoğdu,2003,s. 16). Çin
kaynakları, Göktürklerden önceki dönemde yaşamış olan Hunlardan
bahsederken, Hu (胡 )kelimesini de kullanmaktadır. Bu kelime, Çince ‘de
"sakal" ve " Barbar" anlamına da gelmektedir. Hunların yazıları yoktu.
Anlaşmalarını Çince kullanarak yapmaktaydılar. Eski Türk tarihi araştırmaları
açısından Çincenin önemi bu nedenle çok büyüktür.
Dünyadaki en eski yerleşim yerleri olan Asya, Avrupa ve Afrika’nın
çeşitli bölgelerinde devlet kuran Türkler, çeşitli zaman ve mekânlarda
birbirinden çok farklı din ve inanç sistemlerinin etkisi altında kalmışlardır.
Türklerin kullanmış olduğu yazı sistemleri: Göktürk, Uygur, Arap, Latin ve
Kril’dir. Alfabe, dilbilimi açısından sadece bir işaret sistemi olmasına rağmen,
toplumların alfabe benimsemesine, sadece inanç sistemleri değil, ticari, siyasal
ve sosyal bazı olayların da neden olduğunu belirtmek gerekir. Türkçenin
Türkler tarafından kaydedildiği ilk alfabe Göktürk yazısıdır (User,2006,s. 24).
Çin’de Türk dilleri üzerine yapılan araştırmaların en eskisi ‘’ Eski
Kuşarca- Eski Uygurca Sözlüğü’’ dür. (Bazı Çin Türkologlarının
araştırmalarına göre, bu eser 5. Ve 8.yy.arasında yazılmış olabilir. Bu eser
hakkında daha fazla bilgi bulunamamıştır. Eski Türk dilleri üzerindeki
araştırmaların en önemlisi 11.yy’da Kaşgarlı Mahmut tarafından hazırlanmış
olan Divanü Lugat-it-Türk’tür. 15.yüzyılda Çin’in Ming (明)sülalesi zamanında
(1368-1644),imparator, Yongle (永乐)’nın, tahta çıkışının beşinci yılında
(M.S.1407),yabancılara ve milli azınlıklara tercüman sağlamak üzere, Sı Yi
Guan (四夷馆) kurulmuştur. Bu dünyanın dört bir yanından gelen yabancılara
ve Çin sınırları içerisindeki azınlık milliyetlere yardım etmek için kurulmuş bir
tercüme bürosuydu. Bu büro tarafından Çince-Uygurca sözlük hazırlanmıştır.
18.yüzyılda Çin’in Qing (清) sülalesi zamanında (1616-1911 ), yazılan üç
önemli sözlükten burada bahsetmemiz gerekir:
1. 五体清文鉴 – Wu Ti Qing Wen Jian : Manchu, Moğol, Tibet, Uygur ve Çin
dilleri sözlüğü. Beş dilden oluşan bu sözlük, İmparator Qianlong (乾隆),
(1736-1795), döneminde hazırlanmıştır. Sözlükte 18.000’den fazla madde
bulunmaktadır.
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2. 西域尔雅 – Xi Yü Er Ya : Batı bölgelerinde bulunan, Çin, Tibet, Uygur,
Moğol dillerindeki kelimelerin karşılaştırılması yapılmıştır.
3. 钦定西域同文志 –Qin Ding Xi Yü Tong Wen Zhi: İmparatorun imzasını
taşıyan Batı bölgelerindeki özel adlarla ilgili notlardan oluşmaktadır. Bu
eserdeki kelimelerin çoğu, eski Xinjiang’da bulunan çeşitli yer adlarıyla
ilgilidir ( Wang,2006,s. 30).
Bu önemli sözlükler, Çin'de yaşayan farklı milliyetlerden bilim
adamlarının Türk dilleri üzerinde yaptıkları araştırmalarla ilgili olan önemli
eserlerdir. Çince yazılmış olan Türklerle ilgili özel adlar ve kelimeler tarihi
eserlerde oldukça fazladır. Tüm bu kaynaklar dünyadaki, bilim adamlarına
değerli bir miras olarak kalmıştır. Afyon Savaşından sonra (1840), Batılı
Türkologların eski Türk anıtları ve Eski Uygur metinleriyle ilgili çalışmaları
Çin’e tanıtılmıştır. 1930 yılından itibaren Çin'de Çağdaş Türk Dillerinin eğitimi
ve araştırılmasına yönelik bölümler açılmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti
kurulmadan önce, dönemin başkenti Nanjing'de bulunan, Merkez Üniversitesi,
Sınır Siyaseti Bölümünde Uygur Dili Bölümü açılmıştır. Bunun dışında Gansu
Eyaletinin merkezi, Lanzhou'da bulunan, Kuzeybatı Üniversitesi, Lanzhou
Üniversitesi, Urumçi'de bulunan, Xinjiang Enstitüsü ve Polis okulunda Uygurca
bölümleri açılarak, Uygurca eğitim verilmiştir.
Çin'de Türkoloji çalışmalarının, Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan
(1949), sonra daha hızlı ilerlediğini görmekteyiz. 1949 yılının Eylül ayında,
Pekin Üniversitesi, Doğu Dilleri Bölümünde, Uygur Dili Anabilim Dalı
açılmıştır. Bu Anabilim Dalı daha sonra, Pekin Merkezi Milliyetler Üniversitesi
bünyesine katılmıştır. 1951 yılında Pekin Merkezi Milliyetler Üniversitesi
kurulmuştur. Çağdaş Uygurca, Kazakça ve Eski Türk Yazıtları ve Metinleri
olmak üzere dört anabilim dalı açılmıştır. Zamanla bu üniversite, Çin'deki Türk
Dilleri, araştırmaları merkezi haline gelmiştir.
Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki, Türkoloji çalışmalarının gelişmesiyle, çok
sayıda kitap ve sözlük basılmıştır.
50'li yılların sonunda ve 60'lı yıllarda, Xinjiang Eğitim Üniversitesi,
Xinjiang Üniversitesi, Kaşgar, Hoten, İli Eğitim okulu gibi okullarda Uygurca,
Kazakça, Kırgızca dalları ve kurslar açılmıştır.1960'lı yıllarda Pekin Radyo
Enstitüsünde,80'li
yıllarada
Pekin
Yabancı
Diller
Enstitüsünde
(günümüzde,üniversite olmuştur) ve Luoyang Yabancı Diller Enstitüsünde,
Türkçesi Bölümleri açılmıştır.
1950'li yılların ortasında, Çinli Türkologlar, Çin'deki Türk dillerini
ayrıntılı olarak araştırmışlardır. 1955 yılında Türk dillerini daha iyi tanımak ve
araştırmak için, Çin İlimler Akademisi (yeni adıyla Çin Sosyal Bilimler
Akademisi), Merkezi Milliyetler Üniversitesi ve Xinjiang'da bulunan bir kaç
kuruluş tarafından bir Dil araştırma gurubu kurulmuştur. Gurupta yeralan
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Türkologlar Uygur, Kazak, Kırgız gibi Türk dillerini detaylı bir şekilde
araştırmışlardı. Bu araştırmaların sonucunda, "Xinjiang'da Bulunan Azınlık
Dillerinin Araştırmaları Raporu" başlıklı rapor Prof.Dr.Li Sın, Wei Cuiyi, Chen
Zongzhen, Geng Shimin, Hu Zhenhua ve Doç.Dr.Gao Shijie tarafından
hazırlanmıştır. 1956 yılında, Çin bulunan tüm azınlık milliyetlerinin, dillerini
araştırmak üzere, Merkezi Milliyet İşleri Komisyonu ve Çin Bilimler
Akademisi, 700 kişiden oluşan 7 gurup kurmuştur. 7 guruptan biri olan ve
Xinjiang, Gansu, Qinghai’da bulunan gurup, Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek,
Tatar, Sarı Uygur, Salar dillerini araştırmıştır. Aynı gurup, aynı zamanda Tuwa
dili malzemelerini de toplamıştır. Gurubun başkanı Prof.Dr.Li Sın'dır.
Bu araştırmalar sonucunda Çinli Türkologlar tarafından "Diyalektler
Araştırma Kılavuzu" (Türk Dilleri Bölümü) ve "Kelimeler Listesi" adı altında
başvuru kaynakları hazırlanmıştır. Bu kitaplar, sonraki dil araştırmalarına temel
oluşturmuşlardır. Bu önemli dil araştırmalarından sonra, Xinjiang Üniversitesi,
Xinjiang Azınlık Dilleri Araştırmaları Komitesi 'nin adı, 1960 yılında adı Yazı
Reform Komitesi olarak değiştirilmiştir. Yeni adı : Xinjiang Diller ve Yazılar
Komitesi olmuştur. Bu kurumlarda çalışan Türkologlar, Xinjiang, Gansu gibi
Türk azınlık milliyetlerinin yaşadığı yerlere giderek dil araştırmaları
yapmışlardır.
1950'li yılların sonlarına doğru, Çin Türkologları tarafından yapılan bir
seri araştırma sonucunda, çok zengin dil malzemeleri toplanmıştır. Ve bu
kaynaklara dayanılarak birtakım araştırma raporları meydana getirilmiştir. Bu
belgelerin en önemlilerinden olan ; "Çin'deki Kırgızların Dili ve Yazısı" Hu
Zhenhua tarafından, 1958 yılında yayına hazırlanmıştır. 1966 yılına kadar,
Çin'deki Türkoloji çalışmalarının, yoğun bir şekilde sürmüş ve önemli eserler
basılmıştır. 1966 yılında, on yıl süren, (1966-1976), Kültür devriminin (文化大
革命 ), etkisiyle bu çalışmalarda azalma görülmektedir. Kültür devrimi dönemi
bittikten sonra, yeni bir modernleşme dönemine gelişmiştir. Bu gelişmeyle başta
Türkoloji çalışmaları olmak üzere, Çin kültürü kalkınmaya başlamıştır. Çin'de,
1980'li yıllara gelindiğinde Türkoloji çalışmalarının sayısında artış olduğu
gözlemlenmiştir.
12 Ocak 1980 yılında, Bao Erhan (包尔汉 ) tarafından Türk Dilleri
Araştırma Merkezi kuruldu. Bu merkez tarafından Türk Dilleri dergisi çıkarıldı.
Prof.Dr. Hu Zhenhua, Çin Halk Cumhuriyetinin tanınmış Türkologlarından
biridir. Türkoloji alanında çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. Değerli
hocamızın yapmış olduğu çalışmalara burada değinmek isterim: Prof.Dr. Hu
Zhenhua, erkek, Hui (Müslüman) milliyetine mensuptur. 1931 yılında
Shandong eyaletinin Qingdao şehrinde dünyaya gelmiştir. 1949-1951 yılları
arasında Shandong Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, Rusça Anabilim
Dalında eğitim görmüştür. 1951-1953 yılları arasında Pekinde bulunan Çin
Halk Cumhuriyeti Merkezi Milliyetler Üniversitesi, Uygurca Anabilim Dalında
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eğitim görmüştür. Aynı yıl mezun olmuş ve aynı okulda çalışmaya başlamıştır.
Halen aynı üniversitede çalışmalarını sürdürmektedir. 1953 yılından başlayarak
sürekli olarak Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Milliyetler Üniversitesinde,
Türkoloji, Orta Asya, İslam Kültürü alanlarında eğitim ve araştırma
çalışmalarını sürdürmektedir.( 50 li yılların başlarında bir Rus uzmandan
dilbilim, tercüme, Türkoloji, Eski Türkçe metinlerin incelenmesi ve Türkçe ile
Kırgızca, Moğolca dersler almıştır.)
Prof. Dr. Hu Zhen Hua Çin'de, Manas destanı araştırmalar yapan bilim
adamlarının başında gelmektedir.1960 yılının son ayları ve 1961 yılının ilk
ayları arasında, altı ay kadar, Merkezi Milliyetler Üniversitesi, hocalarından
oluşan bir heyetle, Kızılsu Kırgız Özerk İline giderek, Manas Destanıyla ilgili
araştırmalar ve tercümeler yapmış bunları kayıt altına almıştır. 1966 yılında
Kültür Devriminin başlamasıyla, Manas araştırmaları da yarım kalmıştır. 1976
yılında Kültür devrimi bittikten sonra, Manas araştırmaları yeniden hız
kazanmıştır.
1978 yılının, Kasım ayı'nın 24. günü, Prof. Dr.Hu Zhenhua, o tarihte 60
yaşında olan Manasçı, Yusuf Mamay (朱素普.玛玛依 -Zhusupu. Mamayi)'ı
birlikte çalışmak üzere, Urumçi'den, Pekine getirmiştir. Prof.Dr. Hu Zhenhua, o
dönemin zor şartlarından bahsetmektedir. Pekin’de etin karne ile verildiği
günlerdir. Kişi başına verilen et aylık 250 gramdır. Sütte zor bulunmaktadır. Ve
Manasçı'nın nüfusu Pekin dışında olduğu için et ve süt almada problem
yaşarlar. Manasçı Yusuf Mamay'ın sağlığını koruyabilmek için Hu Zhenhua ve
eşi çok çaba harcar. O dönemde yalnızca Pekin Haidian bölgesinde bulunan
müslüman kasaplardan et alıp, kaynatıp, Yusuf Mamay için hazırlarlar ( Dai
15).
Prf.Dr.Hu Zhenhua ve Yusuf Mamay birlikte çalışarak, Kültür
devriminde kaybolan ilk altı bölümü ve hiç kaydı yapılmamış olan ,14800
mısradan oluşan, 7. bölümü ve 12325 mısradan oluşan, 8. bölümü, kayıt altına
alırlar. Yusuf Mamay'ın okuduğu Manas’ın toplam uzunluğu 232165 mısradan
oluşmaktadır. 1979 yılının kışında, Prof.Dr. Hu Zhenhua, Yusuf Mamay'a eşlik
ederek, onu Xinjiangdaki memleketi olan Aheqi (阿合奇) ilçesine götürmüştür.
Pekin hükümeti tarafından kendisine "Yaşayan Kültür Mirası" unvanı
verilmiştir. Manas Destanı, Türk boylarından biri olan Kırgızların milli destanı,
dünya edebiyatının da sayılı şaheserlerinden ve en uzunu olan destan, adını,
destandaki kahramanlar alır.
Ünlü Türkolog Wilhelm Radloff (1837-1918) Manas Destanı'yla ilgili ilk
derlemeyi, Kırgızistan'ın Tokmak şehri güneyindeki Sarı Bağış boyuna mensup
bir Manasçı’dan 1869'da yaptı. Radloff'un derlediği yedi bölümlük Manas
Destanı, toplam 11 bin 454 mısradan oluşuyor. Fakat Manasçı’ların okuduğu
dize sayısının, 16 bin mısra civarında olduğu belirtiliyor (Ögel,1993,s.406).
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Rusça, Türkçe, Kırgızca, Kazakça, Uygurca, Özbekçe gibi diller
araştırmalarını gerçekleştirirken yararlandığı dillerdir. 1980 yılında Doçent
unvanı almıştır.1985 yılında Japonya’da ders verdiği dönemde Japon
Üniversitesi tarafından konuk profesör unvanıyla onurlandırılmıştır.1986
yılında Profesör olmuştur. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
Türkiye’ye uzun süreli ders vermek üzere gönderilmiştir. Ankara Üniversitesi
tarafından başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir.
1992 yılında Devlet Konseyi tarafından kendisine ‘’ Başarı Uzman’’
belgesi verilmiş ve kendisi Devlet Konseyi tarafından Doktora öğrencileri
danışmanı olarak atanmıştır (Dai,2011,s. 118).
1993 yılından bu yana doktora öğrencilerine ve yabancı öğrencilere
dersler vermektedir. 53 yıldan bu yana çok sayıda, çeşitli milliyetlerden farklı
dil ve kültüre sahip birçok Çinli ve yabancı öğrenci yetiştirmiştir. Aralarında
büyük çoğunluğu Orta Asya tarihini araştıran doktora ve yüksek lisans
öğrencileri şimdi, Orta Asya tarihi araştırmalarına danışmanlık yapmaktadırlar.
1995 yılında Kırgız Hükümeti Bilimler Akademisi tarafından kendisine
‘’Akademik Onur Belgesi ‘’ verilmiştir (Dai, 2011,s.46).
Çin Halk Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti arasında dostluk
ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde yaptığı çalışmalardan dolayı, 2002 yılında
Kırgız Başbakanı tarafından kendisine ‘’ Manas’’ Başarı ödülü verilmiştir.
2003 yılında Kırgız Halk Edebiyatı Üniversitesi tarafından konuk profesör
olarak davet edilmiştir. 07.01.2004 tarihinde emeklilik işlemlerine başlamıştır.
Fakat Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Milliyetler Üniversitesi tarafından
Doktora öğrenci danışmanı olarak eğitim vermeye devam etmesi istenmiştir.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından, 2009 yılında
ülkemizde düzenlenen 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika
Çalışmaları), kongresine davetli konuşmacı olarak toplantıya katılmıştır.
Toplantıda " Kırgız Milliyetine Ait "Kırkkız" Efsanesi " , konulu bildiriyi
sunmuştur. Bu bildiri tarafımdan Türkçeye tercüme edilmiştir. Hu Zhenhua’nın
Çin’deki Müslümanlarla ilgili çok sayıda makalesi ve kitabı bulunmaktadır.
2009 yılında " Çin'deki Donggan Araştırmaları" konulu kitabı, Çin Merkezi
Milliyetler Üniversitesi Yayın evi tarafından yayınlanmıştır. Sayın hocamız bu
kitabında, benim de iki makaleme yer vermiştir.
2011 yılında, Hu Zhenhua'nın, Çin Merkezi Milliyetler Üniversitesi,
Azınlık Dilleri ve Edebiyatları Fakültesi tarafından hazırlanan ve hocamızın
yayınlarının yeraldığı üç ciltlik " Hu Zhenhua Lunwen Ji" , Çin Halk
Cumhuriyeti, Merkezi Milliyetler Üniversitesi yayınevi tarafından
yayınlanmıştır.
Sayın Hocamın, 2015 yılında, Kırk yayınevi tarafından, yayınlanmış
olan,"Çin'de Türk ve Müslüman Nüfusu"" adlı kitabımda yer alan Türk
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milliyetlerinin saptanması ve kaynak taraması konusunda büyük yardımları
olmuştur. Kitabıma ön sunuş bölümü yazarak beni onurlandırmıştır. Hu
Zhenhua, 1986 yılında, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sinoloji Anabilim
Dalında, bir yıl süre ile Çince dersler vermiştir. Değerli Hocam bölümümüzün
ilk Çinli hocasıydı. 30 yılı aşan süre içerisinde, eğitimimin her alanında destek
ve yardımlarını esirgemedi. Çin'de doktora yaptığım süre içerisinde de engin
bilgisi ile bana her zaman yol gösterdi. Kendisi Türk ve Çin dostluğunun
geliştirilmesinde de büyük katkılar sağlamıştır.
Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Milliyetler Üniversitesi, Azınlık
Milliyetleri Dil ve Edebiyatları Fakültesinde profesörlük görevini, doktora
öğrenci danışmanlığı, Donggan ( Orta Asya Hui Milliyeti) Bilimi Araştırmaları
Enstitüsünün Enstitü Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Çok defalar davet
üzerine yurt dışında dersler vermiş, bilgi alış verişinde bulunmuştur. Aralarında
Orta Asya’daki çeşitli ülkeler olmak üzere bu gezilerin sayısı 14 tür. Türkiye’yi
dört kez ziyaret etmiştir. Japonya’ya 14 kez gitmiştir. Güneydoğu Asya’daki
çeşitli ülkeleri 3 kez ziyaret etmiştir. Fransa’yı 1 kez ziyaret etmiştir.
Pekinde düzenlenen ‘’Birinci Donggan (Orta Asya Hui Milliyeti)
Araştırmaları Bilimi konulu uluslararası toplantıya başkanlık etmiştir. Çin’de
araştırma yapmak için davet edilen bilim adamlarıyla fikir alış verişinde
bulunmuştur. Bazı üniversiteler, araştırma merkezleri, kuruluşlar ile çok sayıda
Esasen dostane fikir alış verişleri ve çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu
çalışmalarıyla da büyük takdir kazanmıştır.
Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Milliyetler Üniversitesinde, Rus Dili –
Kazak Dili, Rus Dili – Kırgız Dili, Rus Dili – Özbek Dili, Rus Dili – Türkmen
Dili olmak üzere dört tane Çin Halk Cumhuriyetinin, Orta Asya’daki
yetenekleri için uzmanlık sınıfının açılmasına öncülük etmiştir (Hu,2009,s. 22).
Önemli Eserleri ve tercümeleri arasında : " Orta Asya’daki 5 devlet",
"Çin’deki Hui Milliyeti", " Günümüz Hui Milliyeti Edebiyatçı ve Sanatçıları
Sözlüğü", "Kırgız Dili Edebiyatı Araştırmaları", " Milliyet Dilleri Kültürleri
Araştırmaları", "Kırgız Dili", " Kırgız Dili Öğretimi" ( Amerika’da basıldı).
"Kırgız Dili Okuma Kitabı", " Çince- Kırgızca Başlıca Kelimelerden oluşan
Sözlük", " Kırgız Atasözleri", " Manas, Birinci Bölüm Çince Tercüme",
(Japonyada basıldı), " Çince- Kırgızca Sözlük ", (Kırgızistan’da basıldı), ''İli
Uygur Halk Şarkıları", "Ming Dönemi Huigu (Uygur) Eserleri", "Türk Dilleri
Araştırmaları Makaleleri" gibi. Yurt içinde ve dışında iki yüzden fazla makalesi
yayınlanmıştır. Yurt içinde ve dışında pek çok ödül almıştır. Kültür Bakanlığı
ve Devlet Konseyi tarafından "Manas çalışmalarına öncülük eden kişi",
Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Milliyetleri Dilleri-Yazıları çalışmalarını
yürüten konsey tarafından da "Milliyet Dil ve Edebiyatları Çalışmalarına
Öncülük eden kişi " olarak Pekin Milliyetler Birliği toplantısına özel davet
edilerek toplantının başkanlığını yapmıştır. Diğer sosyal görevleri: Devlet
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Konseyi Araştırma Geliştirme Merkezi Asya Avrupa Sosyal Gelişme Araştırma
Enstitüsü Araştırmacısı, Çin İslam Birliği Komisyon üyesi, Çin’deki Türk
Dilleri Araştırma Komitesi, komite Başkan Yardımcısı, Çin Halk Cumhuriyeti
Azınlık Milliyetleri İki Dilde Eğitim Araştırmaları Komitesi Üyesi. Çin’deki
Hui Milliyeti Bilimi Komite Üyesi. İç Moğolistan Üniversitesi konuk profesörü.
Ningxia Üniversitesi Dil, Kültür Fakültesi konuk öğretim üyesi ve Kırgız
Cumhuriyeti, Dongganlar (Hui Milliyeti) Dergisinin (Rusça ve Dongganca)
komite üyeliğini yapmaktadır (Hu,2009,s. 88).
SONUÇ
Türkler dünyanın en köklü milletlerindendir. Türk kültürünün oluşumu
ve gelişiminde çevre koşulları büyük ölçüde etkili olmuştur. Türkler,
yüzyıllarca, Çinlilerle aynı coğrafyada komşu olarak yaşamlarını
sürdürmüşlerdir. Halen Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamakta olan 8
Türk milliyeti bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak ta iki toplum birbirinin dil
ve kültüründen etkilenmiştir.
Eski Türk tarihi açısından, Çince kaynakların önemi tartışılamaz.
Çinliler tarih yazımına büyük önem vermekteydiler. Olayları günü gününe
kaydetmekteydiler. Eski Türk tarihine, Hunlarla başlıyoruz. Elbette Hunlardan
önce de Türk boyları bulunmaktaydı. Hunların yazıları olmadığı için
anlaşmalarını Çince kullanarak yapmışlardır. Çin yıllıkları eski Türk tarihi
araştırmaları için ilk ve önemli kaynaklardır.
Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra (1949), Çin'deki Türkoloji
çalışmalarının hızlandığını görmekteyiz.
Çinli bir Müslüman olan, Prof. Dr. Hu Zhenhua’nın, Türkoloji alanında
yapmış olduğu çalışmalar çok önemlidir. Bu çalışmalar dünyadaki, Çin Halk
Cumhuriyetindeki ve Türkiye'deki Türkoloji çalışmalarına büyük katkı
sağlamıştır. İlerleyen yaşına rağmen halen bilimsel çalışmalarına ve doktora
danışmanlıklarına özveriyle devam etmektedir. Çin Halk Cumhuriyetinde
yetişmiş olan pek çok Türkolog, onun öğrencisidir. 1971 yılında Çin ile Türkiye
arasında, kurulan diplomatik ilişkilerin, bilimsel ve kültürel anlamda
gelişmesinde katkıları büyüktür. Türkiye’ye pek çok defalar gelmiş ve bilimsel
çalışmalarda bulunmuştur. Prof. Dr. Hu Zhenhua, Çin'deki Müslümanlar
konusunda da uzmandır. Ve bu konuda pek çok kitabı ve makalesi
bulunmaktadır.
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18 AĞUSTOS 1917 SELANİK YANGINI’NIN 100.YILINDA OSMANLI
ŞEHİR DOKUSUNA VE MİMARİSİNE ETKİLERİ
Neval KONUK
ÖZET
Tarihi ve çağdaş yapıların iç içe geçtiği coğrafyalar içinde uzun yıllar
Türk hâkimiyeti altında kalan Selanik şehri Osmanlı İmparatorluğu tarafından
başlatılan Tanzimat Reformları çerçevesinde yeniden canlandırılmak
istenmiştir. Özellikle eski mimari tarzlarla inşa edilen kent dokuları üzerinde
yoğun faaliyetler görülmüş eski mimari üsluplarla yapılan yapıları korumakla
birlikte yeni bir kent yenileme projelerinin ve kültürel varlıkların yeniden bakım
ve onarımları ele alınmıştır. Bu durum yıllar itibariyle çalışmamız içinde ele
alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler. Mimari tarz, Kent dokuları, kent yenileme, kültürel
varlıklar

EFFECTS OF 18TH AUGUST 1917 THESSALONIKI FIRE ON THE
OTTOMAN CITY TEXTURE AND ARCHITECTURE IN ITS 100th
YEAR
ABSTRACT
The City of Thessaloniki which was under the Turkish rule for long
years in geographies where historical and contemporary buildings intertwined
was wanted to be revived within the framework of Tanzimat reform era that
had initiated by the Ottoman Empire. Especially intense activities have been
carried out on city textures that were constructed in old styles, while preserving
the buildings that were constructed in old architecture, projects of a new city
renewal and renovation and maintenance of cultural assets have been treated.
This situation per years is dealt with in our study.
Key Words: Architectural Style, City Textures, city renewal, cultural
assets
GİRİŞ
Elinize aldığınız bu çalışma, 1917’de Selanik’i tahrip eden büyük
yangının öncesi ve sonrası ile 1910-1920’li yılların konjonktüründe, Selanik
kentinin tarihsel merkezinin yeniden düzenlenmesini içermektedir.


Öğr. Gör. Dr. Marmara Üniversitesi
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Selanik, 1,1 milyon nüfusuyla Yunanistan’ın ikinci büyük yerleşim
merkezidir. Ülkenin ikinci büyük limanına da sahip şehir, aynı zamanda Orta
Makedonya Bölgesi’nin başkentidir.
Tarihi ve çağdaş yapıların iç içe geçtiği, ülkenin önde gelen dört
üniversitesine ve ayrıca Yunanistan’ın ikinci büyük fuar alanına ev sahipliği
yapan Selanik, tarih boyunca Balkanların dünyaya açılan kapısı olarak
nitelendirilmiştir. Kara, deniz ve demiryolu bağlantılarına sahip şehir, Kuzey
Yunanistan’ın sanayi, ticaret ve kültür merkezi olarak kabul edilmektedir.
20’nci y.y.’ın başında, minareler ve narin kubbelerin yanı sıra limanın ve
kentin modern şık yapıları, Selanik’te karaya ayak basan bir yolcunun diğer her
şeyden önce gözlerini kamaştırırdı. Ancak, o dönemde uzaktan çok görkemli
gözüken Selanik, pek o kadar da etkileyici sayılmazdı. 1.000 yıllık kent,
19.y.y.’ın başında ne yazık ki tarihinin en karanlık döneminden geçer.
Savaş, güvensizlik ortamı, salgın hastalıklar, yangınlar, ekonomik çöküş,
tüm bu felaketler, paylaşılamayan kenti sıradan bir kasabaya indirgemek üzere
üst üste biner. Kent, 1839’da Osmanlı İmparatorluğu tarafından başlatılan
Tanzimat Reformları çerçevesinde yeniden canlanır. Babıali’nin reformları daha
da ileri götürme isteğini bir kez daha ifade eden Hatt-ı Hümayun, şehirde 17
Şubat 1856’da bir törenle okunur.
Şehrin imar planındaki ilk girişimler, Tanzimat sonrası reformların
uygulanmasını pekiştirmek amacıyla 1859 Temmuz’unda vilayetlerde büyük bir
geziye çıkan Sultan Abdülmecidin ziyareti sırasında görülür. Hükümet
Konağı’nı iskeleye bağlayan anayol, birkaç dükkânın balkonlarının ve evlerin
cumbalarının yıkılmasıyla genişletilir, civardaki sokaklara kaldırımlar döşenir.
Padişahın bu ziyareti, kent için olağanüstü bir olaydır. Sultan genel bir esenlik
içinde karşılanır. Sultan Abdülmecid, yörenin beyi ve büyük toprak sahibi
Yusuf Paşa’nın evinde kalırken, maiyetindeki pek çok kişi Dario Allatini ve
Salomon Fernandez gibi Yahudi ileri gelenlerinin konukları olurlar. Beşçınar
bahçesinde, Padişahın sabahtan akşama kadar kent sakinlerinin heyetlerini
kabul ettiği görkemli bir çadır kurulur. Geçici olarak kurulan bu çadır hakkında
anlatılan övücü ve etkileyici öyküler, kentin padişahı kabul etmeye layık
herhangi bir kamu binasına sahip olmadığı hususunu gizleyememektedir.
1879’a kadar şehirde etkin bir yenileşme hareketi görülmez. 1879’a
gelindiğinde Vali Sabri Paşa, Babıali’den kentin deniz tarafındaki surlarını
yıkmak ve buraya boylu boyunca bir boşaltma rıhtımı inşa etmek üzere yetki
alır. Kent ilk defa antik çerçevesinin dışına çıkar ve doğudaki surlar yıkılır. O
zamana kadar tarım amacıyla kullanılan büyük parsellerin sahipleri, 1864
Vilâyet Kanunu’na uygun olarak inşaat yapmak için imara uygun alan talep
ederler. Yetkililer bu girişime destek olur ve yıkılan sur boyunca rıhtıma dikey
gelen büyük bir bulvar (Hamidiye Bulvarı) açılır. Padişaha ait olan surlardan
kalan arazide sıralı evler inşa edilir. Bu evler, ‘Sultanî’ ya da ‘Hamidiye’ olarak
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adlandırılır. Eklektik mimarili bu konutlar konsoloslara ya da hâli vakti yerinde
olan Selaniklilere kiralanır. Bulvarın öte yanında şaşırtıcı bir hızla, sur dışının
ilk semti oluşur. Padişahın adını taşıyan “Hamidiye Çeşmesi’, 1899’da semtin
başlangıç noktasına inşa edilir. Büyük bir açılış töreni düzenlenir. Törende,
yarısı doğulu kalmış, yarısı Avrupalılaşmış alacalı bulacalı ve çok kültürlü bir
geçiş toplumunun ortaya çıktığı görülür. Orkestra önce Hamidiye Marşı’nı,
ardından dans müziği çalar. Duaların ardından dağıtılan vişne şurubuyla açılış
yapılır1.
Selanik, 1888’de inşaatı tamamlanan demiryoluyla Belgrad-Mitroviça
üzerinden Paris’e ve batının büyük metropollerine bağlanır. Aynı yıl belediye
kentin ilk planını yayımlar. Ancak, 1890 yılında büyük bir yangın çıkar.
Bilanço korkunçtur. Hz. Meryem’in göğe yükseldiği 15 Ağustos’ta çıkan
yangında, 3.500 ev ve mağaza, 7 büyük 25 küçük sinagog, Ortodoks katedrali
ve Yunanlıların bütün hayır kurumları ve camiye dönüştürülmüş Eski Ayasofya
Kilisesi alevlere yenik düşer. 1890 yangını Selanik’in modernleşmesinin son
evresini belirler. Yangından etkilenen alan, geniş ve düz sokaklar, dik kenarlı
adalar, kare şeklinde meydanlar öngören yeni bir belediye planıyla düzenlenir.
Yüzyıllar boyunca kapalı ve içe dönük mahallerin yerine düzenli, açık ve tek
biçimli binalar inşa edilir. Geleneksel Osmanlı şehir dokusu değişir, o zamana
kadar etnik ve dinî benzerliklere göre yaşayan halk artık gelir düzeyine göre
dağılır ve bir kopuş meydana gelir.
1899’da şehir imar planı hayata geçer; 1890’da Selânik gazla aydınlatılır;
1893’te içme suyu şebekesine kavuşur; 1907’de tramvaylar elektrikli hâle
getirilir; eski kent merkezinde küçük meydanlar ve parklar ortaya çıkar.
Selanik’te meydana gelen bu kentleşme faaliyetleri, 9 Kasım 1912’de Vali
Tahsin Paşa’nın herhangi bir muharebe yapılmaksızın şehri Yunanlılara teslim
etmesiyle sona erer. Ardından Türklerin Anadolu’ya ilk büyük göçleri yaşanır.
1917’de çıkan yangın ise, şehrin fiziksel yapısındaki dönüşüme destek olur.
18 Ağustos 1917’de başlayan Selanik yangınını ilk ağızdan anlatan iki
önemli yazılı kaynak olay hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bu
kaynaklardan ilki İngiliz ordusunda görevli olan gazeteci Henry Collinson
hatıraları2, diğeri de annesinin yaşadığı yangını tüm çocukluğu ve hayatı
boyunca dinleyen Sayın Ali Dilber’in yazdığı “Selanik Alev Alev” romanıdır3.
Romanda yazar Selanik’e gitmediği hâlde mekân analizlerini ve yapıların
Yerolympos, Alexandra, Colonas, Vassilis, “Kozmopolit Bir Kentleşme”, Selanik, 1850-1928,
Derleyen: Gilles Veinstein, İletişim Yay., İstanbul, 2014, s.200.
2 Owen, H. Collinson, Salonica and After The Sideshow That Ended the War,BCR
(Bibliographical Center for Research), 2010.
3 Onyedi yaşındayken bu yangını yaşayan ve yangın sonrasında kaçarak geldikleri İzmir’in Frenk
mahallesindeki Fegaro terzihanesinde işgal günlerini geçirmiş olan annesinin anlattıkları oğlu
tiyatro-sinema dekor tasarımcısı Sayın Ali Dilber tarafından roman olarak kitaplaştırılmıştır.
Bkz.: Ali Dilber, Selanik Alev Alev, İstanbul, 2013, 389s.
1
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konumlarını hatasız aktararak bizlere yangını adeta yaşamış gibi aksettirmiştir.
Romanda yer alan bu ayrıntılı tasvirlerde yazarın; yangını 17 yaşında yaşamış
annesi, ailesi ve komşularıyla uzun yıllar İstanbul’da birlikte yaşamalarının
etkisi şüphesiz fazladır.. Sayın Dilber, birebir yaptığımız görüşmede, yangın
sonrası İstanbul’a göç eden ailesi (sakallı dedesi ve ananesi) ve komşularının
hayatları boyunca Selanik’i ve yangını adeta sayıklar gibi derinlere dalarak
anlattıklarını ifade etmiştir. Yazarın romanda aktarımında yangın, Yahudi
Mahallesi’nden çıkar:
“İkindi ezanı çoktan okunmuştu. Vakit akşama yaklaştığında Yahudi
Mahallesi’nin arka taraflarında alevler göründü.. Önceleri herkes büyük bir ev
yanıyor sandı. Çok geçmeden yanan nasıl bir ateşse; üstüne gazyağı dökülmüş
gibi aniden harlandı, alevler yükseldikçe yükseldi. Bir yandan da çatapat
atılmış gibi yayılan sarılı kırmızılı ışıklı tozlar gökyüzünü kapladı. Durulmuş
olan yüreklerimiz hareketlendi. Gözler tekrar merakla dolup Yahudi
Mahallesi’ne çevrildi.. Bunun büyük bir yangına benzediğini düşünenler
gittikçe çoğaldı. Bir takımı ellerindeki iş acil değilse bir kenara bırakarak
yangını daha iyi görebilecekleri yerlere gittiler. Her evin, o tarafları iyi gören
bir yerine, ya da bahçesine insanlar birikti.. Gözler, zihinler tek hedefte buluştu.
Yanan tek bir ev ya da müştemilâtlı iri bir köşk değildi: Artık bu
anlaşılmıştı. Alevler, böyle çoğalıp kümeleştiğine göre; yangın başka evlere de
sıçramaya başlamıştı (s.37)”.
“Yangının ilk çıktığı yerin hangi aileye ait olduğunu, kimlere komşu
olduğunu bilmiyor, isim veremiyorduk ki. O mahallede yaşayanlarla tanış
olmadığımız, sokaklarında sık dolaşmadığımız için, daha iyi bildiğimiz
yerlerdeki gibi evleri sahipleriyle anamıyor, sıralayamıyorduk. Mesela bize
yakın olmasa da, Yalı Köşkleri’ni, Cezeri Kasım’daki, ya da Subaşı
Mahallesi’ndeki evleri, konakları tek tek, isim isim bilirdik; ama Yahudi
Mahallesi için böyle bir bilgimiz yoktu. Alevler iyice yayılmaya başlayınca,
eksik malumat yüzünden ‘Şimdi şunun, şimdi filancanın evi tutuştu’ diyemedik.
Artık birden fazla yerin yandığı belli olmuştu. Gördüğümüze göre ateşin
merkezi güç kazanıyor ve adım adım ilerliyordu. Buna itiraz eden ‘Canım şimdi
söndürülür’ diyen kalmamıştı (s.38)”.
“Yahudi Mahallesi’nde belki üç ev, belki fazlası, yani bir sokak
yanıyordu. Böyle olduğunun doğruluğu Gülbeyaz Teyzemizin dediklerinden
çıktı. Teyzenin demesi, o mahallede yangına dayanabilecek taş ev yokmuş.
Binaların çoğu, ahşap dedikleri tahtadanmış, hem de çoğu eğri büğrü
harapmış. Tahta evlere bulaşan evlere hemen su sıkılıp ıslatılmazsa çok
geçmeden yanındakini de çıra gibi yakarmış! Bunları dinledikten sonra,
hepimiz, orada koca bir sokağın tutuştuğunu ve cayır cayır yandığını, yakınına
gidip bakmadan, görür gibi olduk.
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Yangın mahallesindeki bu ışık bolluğu az da olsa bize kadar aksediyordu.
Selanik düştüğünden beri kesilen elektrikler yüzünden, mahkum olduğumuz,
-yaşlıların ‘kör karanlık’ dediği- o ışıksızlığın saltanatı bu gece biraz sarsılır
gibi olmuştu! Yollarda önümüzü görmek için kullandığımız cılız fenerlerin
gayretlerine, kandillerin loş ışıklarına gerek kalmamıştı. Alevler, uzaktan olsa
da, buralarda gezinenlerin yollarına, mehtaplı bir gecedeki gibi ışık
tutuyorlardı…Ama esas ışıl ışıl olan Yahudi mahallesiyle, onun tam üstündeki
Tumba denilen tepeye uzanan yamaçlardı.
İlk ateşi göreliden beri saatler geçmişti, ama herkes hâlâ bahçelerdeydi;
hava soğumadığından, kimse içerilere girmeyi düşünmüyordu. Gece vakti
sokağa çıkmasına izin verilmeyen çocuklarla, yaşlı insanlar uzakları daha iyi
görebilmek için gece kıyafetli de olsalar balkonu olan evlere geçmiştiler.
Büyükler sandalyelere yerleşmiş, küçükler birer oturarak bulmuşlardı
kendilerine.
Bu kadar çok insanın dışarıda olmasına rağmen sessizlik vardı. Böyle
konuşmadan duran herkesin aklında, eminim, orada evi, barkı yanan
insancıklar vardı.
Balkan tarafından gelen esinti alevleri denize doğru sürüklemeye başladı.
O üflemeyle onların renk cümbüşü kara bir dumanla gizlendi. Şimdiye kadar
seyrettiğimiz o aldatıcı güzellik duman perdesiyle örtüldü. Işıma kayboldu. Artık
felaketin hakiki, kapkara yüzü görülmeye başladı. Duman şehrin her yerine evet, her yerine- yangın olmayan yerlerine de yayılıyordu. Suskunluk yavaş
yavaş sona erdi. Herkes konuşmaya başladı. Tahminlere göre duman şimdi
çayırlık alanla Koca Çarşı’nın üstündeydi. Bu tahminle görüntü birleşince önce
fısıltıyla yapılan konuşmalar artık her yerden duyulmaya başladı. Sürüp giden
sessizlikte sona erdi. Daha kuvvetli esmeye başlayan rüzgâr kopup gelen
bağrışmaları, feryatları bizim mahalleye kadar taşımaya başladı. İlk alevlerle
şehir parlıyor, ışıldıyor derken, bu duman her şeyi değiştirmişti. Göz alıcı
parıltıyı gittikçe kalınlaşan örtüsünün altına alarak, bütün şehri karartıyor,
kendi rengine çeviriyordu! İçinde fokur fokur kaynamaya devam eden felaketi
de gözlerden gizliyordu.
Selanik’in bir ucu yana yana tükeniyordu (s.40-42).”
İngiliz gazeteci Henry Collins Owens ise, yangının 18 Ağustos 1917
Cumartesi günü öğle saatlerinde, Türk Mahallesi’nde, Mevlevihâne ile yukarı
şehir arasında yer alan bir evin mutfağında çıktığını hatıralarında ifade eder.
Evin bitişiğindebir saman deposu olduğundan yangın kısa sürede oraya sıçrar.
Su eksikliği ve etraftaki komşuların yangına ilgisizliği yüzünden yangın
yakındaki evlere yayılır ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle kısa sürede çok geniş
alanları etkilemeye başlar:
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“Selanik’te yangın çok yaygın olduğundan, dehşete kapılmaktan ziyade,
merakı uyanan Owen, tüm kenti görebildiği çatıya çıkar. Dürbünle baktığında,
Yukarı Kent’in kuzey batı köşesinde, limanın üstündeki tepede, yangının hatırı
sayılır bir alanı sardığını ve rüzgârla savrularak kendisine doğru yöneldiğini
görür.
Yavaş yavaş eski kentin üstündeki duman sütunları yoğunlaşır;
alacakaranlık çöktüğünde, tepelerden inen sokaklar ve dar geçitler, alevden
kaçarak Egnatia Yolu’ndan deniz kıyısındaki açık alanlara inen felaketzedelerle
tıklım tıklım dolar. Kalabalığın arasından zorla yollarını açarak tırmanmaya
çalışan askerler, fesleri, terlikleri ve uzun gabardin entarileri içinde
Müslümanlarla ve Ma’aminler, yaşlı Yahudilerle ve çocuklarını ellerinden
yakalamış, hıçkıran bağıran ve yardım dileyen kadınlarla karşılaşırlar”.4
Gece olduğunda alevler aşağı kente yayılır ve yangının ilerleyişini
önlemeye yönelik nafile çabayla binalar havaya uçurulmaya başlanır. Gece
yarısına doğru, denize cephesi olan binalar tutuşur ve dakikalar içinde bir buçuk
kilometrelik kıyı şeridinin dörtte üçü alev alır5. Onlarca talika, üzerlerinde
felaketzedelerin can havliyle evlerinden çıkarabildikleri, minder, şilte, yorgan,
yastık ve elbiselerle Beyaz Kule civarına birikir. Etraflarında ise, kısmen
taşınabilen ve kurtarılabilen pirinç karyolalar, karyola başlıkları ve halılar yer
alır.
Ateşler Osmanlı döneminde inşa edilen Hükümet Konağı’na kadar ilerler.
Bina herkesin yardım etmesi sayesinde kurtarılır. Ancak, bitişiğindeki Selim
Paşa Camisi, Selim Paşa Rüştiyesi, Polis Mektebi ve Saat Kulesi alevlere yenik
düşer. Caminin haziresinde Evrenos ailesine mensup mezarlarda bundan
nasibini alır. Rüzgârın şiddetlenmesiyle birlikte yangın kent merkezine kadar
uzanır. Bütün gece devam eden yangın, şafak sökerken, yani 19 Ağustos Pazar
günü iki koldan tüm alışveriş merkezlerine ve saat 12.00 olmadan Ayasofya
Mahallesi’ne kadar ulaşır.
Şehirdeki müttefik kuvvetler, kamplarının güvenliklerini sağlamak için
önlemler almaya çalışır. Hükümet Konağı yakınındaki Fransızlara ait bir silah
deposundaki dinamitler patlamaya başlar. Ertesi sabah iki İngiliz yangın
pompası Beyaz Kule yakınında yangına müdahale eder. Gümrük binası, Fransız
askerleri tarafından kurtarılır. Derken yangın, ağır ağır da olsa, etkisini

Mazower, Mark, Selanik: Hayaletler Şehri, Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler (14301950), Çev..Gül Çağalı Güven, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2007, s.327; Preece, R., “Great Fire
Impressions”, The Mosquito, S.119, Eylül 1957. Ayrıca bkz.:Pierce, Harry, (Mawson, T., Life
and Works of and English Landscape Architect, London, 1927, s.281-282; Luck, S., Jewish
Chronicle, 5 Ekim 1917.
5 Mazower, a.g.e., s.329.
4
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kaybetmeye başlar. Askerlerin hasarı tespit etmek üzere kente döndükleri iki
gün sonra bazı binalar halen yanmaktadır6.
Eski şehrin dörtte üçünden fazlası, Selanik’in % 32’si yok olur. Yangın
sonrasında 120 hektarlık alanda yeni bir imar planı uygulamaya konulur. Bu
yangın sonucunda 500 milyon Franklık hasar meydana geldiği tespit edilir.
Haritada da görüldüğü üzere; Vardar Caddesi ile Rıhtım arasındaki bölge
tamamen yanar. Şehrin Yahudi bankaları, büyük dükkanları, otelleri, gazinoları
hep bu bölgede bulunmaktaydı7. Başta; Hotel Splendid, Hotel Olympes, Pate
Sineması, Posta Telgraf Şirketi Binası, Su ve Gaz Şirketleri Binası, Osmanlı
Bankası, Ulusal Banka, Atina Bankası ve diğer bütün bankalar, 4.096 mağaza
ve tüm ticaret binaları, bütün oteller ve sinemalar kül olur. Üç Ortodoks Kilisesi
haricinde, kiliselerin çoğu kurtulur. Fakat, Bizans’tan kalma Aziz Dimitrios
Kilisesi’nden geriye sadece çıplak duvarlar kalır. Güçlü rüzgâr, su kıtlığı, dar
sokakların itfaiyecilere çıkardığı engeller gibi etkenlerin tümü yıkımın bu denli
büyük olmasına katkıda bulunmuştur. 9.500 bina harap olur, 70 bini aşkın insan
evsiz kalır. Yangının en çok Yahudilerin tarihî semtlerini kül etmesi nedeniyle,
Yahudi cemaati en çok etkilenen kesimdir: otuz yedi sinagog, kütüphaneler,
okullar, kulüp binaları ve işyerlerinin çoğu yok olur8. Osmanlı mimari
eserlerinden Selim Paşa (Saatli) Camisi ve haziresi ile on cami ve yüzlerce ev,
Polis Mektebi, Saat Kulesi, İsmail Paşa Hanı, Eski Tomruk ve Pasha Oriental
tamamen yanar, onlarca tarihî bina hasar görür.
Yangın sonrasında, müttefik askeri personel, evsizlere barınak sağlamak
konusunda Yunan yetkililerine yardımcı olur. Birçoğu geçici olarak kent
civarında çadırlara, kulübelere ve barakalara yerleştirilir. Başka yerlerdeki
akrabalarında kalabilecek olanlar gitmeye teşvik edilir. Beş bin Rum Atina’ya,
Volos’a ve Larissa’ya taşınır; çoğu yoksul yüzlerce Yahudi de Fransa, İtalya,
İspanya ve ABD’ye göç eder9. Şehrin eski sahipleri Türklerden yangında
evlerini dükkanlarını kaybedenlerde bulabildikleri gemilerle İstanbul’a gitmeye
çalışırlar. Ama, önlerinde önemli bir engel vardır: İngilizlerin mayın döşediği
Çanakkale Boğazı’nda güvenli yol alabilecekleri bir gemi ve kaptan bulmak..
Selanik Yunanistan’a 1912’de katıldığında; yüzyılın dönemecinde yavaş
yavaş batılılaşmasına rağmen, kentsel mimari açısından sanayi öncesi dönemin
ve bir Osmanlı kentinin karakterini taşıyordu. Nüfusu, 1913 resmî nüfus
sayımına göre 157.889 kişiydi (32184 aile). Bunun 61.439’u Yahudi, 45.867’si
Türk, 39.956’sı Yunanlı, 6.236’sı Bulgar ve 4364’ü yabancıydı10. Ancak, bu
verilerde Türklerin büyük bir çoğunluğunun 1912’de şehri terk ettiği de göz
6

Mazower, a.g.e., s.329.
Efkâr, 31 Ağustos 1917, Sayı: 2208
8 Mazower, a.g.e., s.329.
9Smart, F.H., “The Great Fire”, The Mosquito, 93, Mart 1951.
10 Dimitriadis, Vassilis, “1913’te Selanik Nüfusu Yunan Cemaati”, Makedonika, c.23, 1983.
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önünde bulundurulmalıdır. Yangından 4 yıl önce gerçekleştirilen bu nüfus
sayımına göre, yangın sonrası 72.000 kişinin evsiz kalması şehrin yarısından
çoğunun etkilendiğini göstermektedir.
Yangın sonrasında şehirde kurulan aşevlerinde, günde 30 bin kişinin
karınlarını doyurabilmeleri sağlanır. Eylül ayına gelindiğinde, çadırlarda
kalanların sayısı 7.500’e düşer. Bir İngiliz askeri, yangından iki ay sonra,
“Selanik bir ölüler kentidir” diye yazar11.
Balkanlar’da Osmanlı konut mimarisinde, ahşabın en yaygın malzeme
olması yüzyıllardır süren bir gelenektir. Selanik, Manastır, Karaferye, Üsküp ve
Filibe şehirleri başta olmak üzere, tüm geleneksel konut dokusunda ahşap
oldukça yaygındır. 19.y.y.’da şehir nüfuslarının artması (göç,v.b. nedenlerle)
yangınların sonuçlarını daha da kötüleştirdiğini gösterir. Seyyah, Ami Boue
1854’te “Fransız Konsolosu bize, sayfiyeye gitmeden önce, yangın korkusuyla
en değerli evrâkını muhafaza altına almak zorunda kaldığını söyledi” diye
yazar12. Kırk yıl ve üç büyük yangın sonrası, bir Amerikan bilgini, Yahudi
kültürüne ilişkin kitap koleksiyonunu geliştirmek amacıyla Selanik’e yaptığı
gezisinde şu yanıtı alır: “Kitaplarımız vardı. Ama, hepsi yandı.”13
Selanik’te 1917 öncesinde, 19.y.y.’ın en büyük ve son yangını 1890
yılında yaşanır. Bu yangın; şehir merkezine, özellikle de Hipodrom civarındaki
Hristiyan kesimine büyük hasar verir. Fakat o yangın, Osmanlı kentinin özünü
ve Yahudi çekirdeğini imha eden 1917 yangınının yanında hiç kalır14.
Yangın sonrasında, Yunanistan Devleti ilk kez, arsa fiyatlarının artışını
teşvik ederek ve mevcut normların çok üstünde yoğunlukta inşaatlar dayatarak
(özellikle betonarme zorunluluğu), inşaat sektöründe öncü rolünü bilerek,
başarılı bir görev üstlenir. Aynı zamanda, yeniden inşa, şehri yeniden
düzenlemenin toplumda yarattığı artı değerin sahiplenilmesini ve mekânların
örgütlenmesinde devlet müdahalesinin yaygınlaşması konularında bir resmî
söylemin formüle edilmesini mümkün kılar.
Şehrin 1912’den Sonra, Yangın Öncesi İmarı
Selanik’i tahrip eden 1917 büyük yangınından sonra ve 1910-1920
yıllarının konjoktüründe, şehrin tarihsel merkezinin yeniden düzenlenmesi,
şehrin tarihsel gelişiminde başlıca unsur olarak göze çarpar.
Selanik’in 1912’de Yunanistan’ın egemenliğe geçişinden sonra, yeni
siyasal durum ve kentin hinterlandındaki değişimler dolayısıyla ortaya çıkan
belirsizlik nedeniyle, kentin hem eski tarihî çekirdeğinde hem de yeni gelişme
bölgelerinde sınırlı sayıda yeni binanın inşa edildiği görülür. Bu dönemde
11
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yapılanlar arasında, Des Campegnes Bulvarı’nda bir miktar özel konut binasının
yanı sıra, Gümrük Binası ve Katedral gibi bazı kamu binaları ve kentin batı
bölümünde yeni fabrikalar bulunmaktadır. I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf
Devletleri’ne ait güçler, buğday siloları, buzhane gibi bazı altyapı projelerinin
inşasında önemli rol oynar ve şehirde ekonomik yaşamın, özellikle ticaret ve
rekreasyon işlevlerinin güçlendirilmesine ciddi katkılarda bulunur.
Yangını izleyen hafta içinde ve kentte ikmal ve iletişimi yeniden
sağlamak, felaketzadeleri geçici olarak bakmak ve barındırmak için gösterilen
çabalara ek olarak Yunan Hükümeti, 4/3’ü Yahudi, 4101 mal sahibine ait olan
yanmış alanı kamulaştırma kararını açıklar15.
İlkeler belirlendikten sonra, üç komisyon kurulur: ilk komisyon
topografik ve kadastro rölövelerini çıkarır. “Selanik Planı Uluslararası
Komisyonu” adı altında ve Mimar Ernest Hebrard başkanlığında ikinci
komisyon toplanır. Bu komisyon, daha ilk günden itibaren, kentin 350.000 kişi
için öngörülen planı ve büyüme alanları üzerinde çalışır. Üçüncü komisyon ise,
Ulaştırma Bakanı Alexandre Papanastassiyu başkanlığında, seçkin hukukçularla
toplanıp; planın uygulanması ve kolaylaştırmayı amaçlayan bir yasanın
hazırlanması işine koyulurlar.
Başbakan Venizelos, önceki dört yıl boyunca Selanik’te çok ihtiyaç
duyulan estetik ve hijyeni geliştirememekten oldukça sıkıntı duyar. 1917
Yangını, “neredeyse ilahi bir inayet gibi” yardıma koşmuştur. Venizelos,
komitenin başkanı olan seçkin peyzaj mimarı İngiliz Thomas Mawson’a kente
boş bir tahta gibi bakmasını söyler16.
1917 Yangınıyla Selanik’in Osmanlı şehir dokusu ve mimarî eserleri
önemli ölçüde silinir. Şehir merkezinde yangının etkilediği alanda ikâmet eden
Türklerin tamamı çadırlarda yaşamayı değil, şehri terketmeyi uygun görür. Bu
nedenle, bu projenin gerçekleştirilmesi sırasında Türkler hukuki olarak hak
sahipliğinde bulunmazlar.
Mimar Thomas Mawson, sömürge malikânelerindeki çalışmalarıyla
tanınan bir peyzaj mimarıdır. Bununla birlikte savaştan önce Yunan
yetkililerine Atina’daki kentsel gelişme konusunda danışmanlık yapmıştır.
Planlama komisyonunun ilk toplantısının üzerinden üç ay bile geçmeden, bir
hazırlık çalışması halka sergilenir ve çalışmalarda bitap düşen Mawson
iyileşmesi için İngiltere’ye gönderilir. Yerine daha genç Mimar Ernest Hébrard
atanır. Hebrard, bu göreve getirilme öncesinde Ordunun Arkeoloji Dairesi
adına, şehirdeki Bizans ve Roma yerleşimlerinde kazılar yapmış; Fransız
Yerolympo, Alexandra, “Yangının Rolü”, Selanik 1850-1918, Derleyen: Gilles Veinstein,
İletişim Yay., İstanbul, 2014, s.334.
16The Orient Weekly, 2 Eylül 1917; Karadimou-Gerolympou, A.,I anoikodomisi tis
Thessalonikis meta tin pyrkaia tou 1917, Thessaloniki, 1985, s.35.
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Hinduçin’inde kentler tasarlamıştır. Bu görevlendirmeyle, Selanik’in yeni şehir
planının imzasını taşıması, kariyerinde önemli bir adım olur17.
Yangından sonra yeni kent planının yapımı konusunda Fransız Mimar
Ernest Hebrard başkanlığında yedi kişilik bir kurul görevlendirilir. Yeni plan,
anayol akslarında ve kent meydanlarında yapılacak binalar için belirlenen cephe
tiplerine uyulması zorunluluğunu getirmektedir. Bu cephe tiplerinin ana
karakteristiği, dönemin Fransız sömürge mimarisinin belirgin etkisi altında
eklektik özellikler taşımasıdır.
Komisyonun planı, dönemin egemen anlayışı ile dönemin özelliklerinin
bir sentezidir. Geleneksel Selanik’ten uzak, yavaş yavaş modernleşen ve
Avrupalılaşan kozmopolit şehir yok olur. Yerini, geçmiş özelliklerinin yok
oluşuyla belirginleşen “modern” bir şehre bırakır.
Hebrard’ın planı; tarihsel bir merkezli ve şehrin banliyölere doğru
yayılmasının bütüncül bir şekilde yapılmasını öneren, düzensiz eski
mahallelerin kaldırılmasını, tekdüze bir mimari tarzının dayatılmasını, kentin
belleğinin Romen ve Bizans binalarına bağlı kılınması düşüncelerini
içermekteydi. Hebrard, yeni plana karakter aşılamak ve şehre geçmişte yoksun
kaldığı serbest hareket alanları kazandırabilmek için, eski binaları özellikle
Bizans Kiliselerini değerlendirir. Eski Roma Rotondosu’ndan, Zafer Anıtı’na ve
Bizans Sarayı’nın kalıntılarına kadar uzanan bir arkeolojik gezinti alanı da
yaratır.
Selanik şehrini yeniden inşa komisyonu, binaların inşasında modern
usullerin kullanımının kolaylaştırılması, betonarmenin devreye sokulması,
model apartman planlarının devreye sokulması ile düzenli ve tekparça parsel
planlarının hazırlanması çalışmalarını da gerçekleştirir.
Yangından sonraki ilk yıllarda şekillenen “yeniden inşa” döneminin
mimarisi, önceki dönemden radikal bir farklılık göstermez. Çok katlı binaların
cephesi, özel konut binaları için geçerli kriterlere uygun şekilde; “temel”,
“gövde” ve “üst bölüm” olmak üzere üçlü bir bölümleme aksında oluşur.
Betonarmenin kullanılması, aynı anda çok sayıda bina inşaatının gerektirdiği
hızı sağlar. Ancak, mimarlar kendi morfolojik dillerini yeni strüktürlere
aktarmakta zorlanır18.
Denenmiş ve sınanmış Fransız konut modeli, yangın yerlerinde yükselen
ilk büyük binaların mimarisini etkilemeye devam eder. Bir önceki dönemde
mimarların ve bina sahiplerinin tercihlerine damgasını vuran eklektisizm, her
türlü morfolojik kuralı belirleyen ana akım olur. Bu arada, Yunan zevkine

17Bu

konu hakkında en ayrıntılı kitap için bkz.:The Life and Work of a Northern Landscape
Architect: Thomas Mawson, Lanchester, 1978; Mazower, a.g.e., s.334.
18 Colonas, Vassilis, “Selanik 1912-1922” (Çev.:Arif Şentek), Ege Mimarlık, 25, s.39.
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uyarlanmış ve bir hayli stilize edilmiş Art-Nouveau unsurlarının etkilemesiyle
hafifçe bir yeniden canlandırma yaşanır.
1918’de Parlemento tarafından “Yeni Selanik Planı Uygulama Yasası” oy
birliğiyle kabul edilir. Bu yasayla; kamu arsalarının yanan bölgedeki mülklerin
tümünü biraraya getiren bir taşınmaz mal grubu lehine devrini öngörüyordu.
Eski hisselerin değerinin tahmin edilmesinde sonra, her mülk sahibi bu değere
denk düşen, devredemeyeceği bir bono alıyordu. Böyle yasa bonoların tek elde
toplanmasını ve spekülasyonu önlemeye çalışıyordu. Yeni plan uyarınca,
hisseler arttırmaya çıkarılacak ve her ilgilenen kişiye açık olarak açık
arttırmayla satılacaktı. Fakat bu durum, mülklerin %75’i Selanik’in Yahudi
sakinlerine ait olduğu için, siyasi bir yön taşımaktaydı.
Şehirdeki yanan bölgenin kamulaştırması yönündeki hükümet kararı,
Yahudileri kovma girişimi olarak yorumlandı. Selanik Yahudi Cemaati içinde
büyük tepkilere neden oldu ve uluslararası Musevi makamlarından destek istedi.
Dışarıdan gelen güçlü baskılara rağmen, hükümet uzlaşmadı. Venizelos
parlamentoda tavrını açıklarken, bu şehri yeniden imar girişiminin gerçek
hedefleri konusunda Fransız ve İngiliz heyetlerinin başkanlarını ikna etmiş
olduğunu ileri sürdü.
Türkiye’ye karşı bir savaş başlatmanın eşiğindeki (1918), uluslararası
desteğe çok ihtiyaç duyan küçük bir ülkenin, uluslararası topluluğunun büyük
bir bölümünün husumetini üzerine çekmeyi göze alması, doğrusu kolay anlaşılır
bir şey değildir19.
Hetty Goldman, Amerikan Yahudi Birleşik Dağıtım Komitesi’ne
gönderdiği mektupta, “Mawson’un açıkça belirttiği gibi, planın temel amacı
Yahudileri kentin tüm denetiminden yoksun bırakmaktır.” şeklinde yazar;
“Fakat…” diye devam ettiği yazısında “(Mawson) onları büsbütün kovmak gibi
bir arzunun bulunmadığını da ifade eder” şeklinde ekler. Tam tersine, Yunan
yetkililer nüfusun Yahudi unsurunu alıkoymayı istiyorlardı ve… daha büyük
inşaat arsalarını yeniden satın alabilecek olanların bunu yapabileceklerine kuşku
olmadığını belirtiyorlardı. Durumdan asıl zarar görecek olanların küçük arsa
sahipleri olduğu anlaşılıyordu20.
1919-1920 yıllarına ait Yunanistan Ulusal Bankası’nın raporlarına göre,
yeni parsellerin satın alınmasında Selanikli olmayan Yunanlılar en önemli
yatırımı yapmışlardı. Gerçekten de bonoların toplam değerinin sadece %56’sı
yeni parsellerin satın alınmasında kullanılmıştır; %18’i ödenmiş ve %26’sı mal
sahipleri tarafından hiç talep edilmemiştir21. Bu durumdan, yanan bölgenin

19

Yerolympo, a.g.m., s.338.
Goldman, Hetty, AJDC, Newyork, 30 Kasım 1918, AJDC, 1914-1918.
21 Yerolympo, a.g.m., s.339.
20
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büyük bir bölümünün, şehrin yeniden inşası sırasında el değiştirdiği sonucu
kolayca çıkartılabilir.
Yahudiler, geleneksel şehir planında Osmanlı kent dokusunun ayrılmaz
bir parçasıydılar. Yahudileri söküp atmaksızın Selanik’i yeniden inşa etmek
olanaksızdı. Öte yandan, Yahudilerin kent merkezindeki yeni arsaları almaları
yasaklanmadı. Aksine, Yahudi cemaati merkezî kuşaktaki araziye yoğun
biçimde yatırım yaptı. Meyve ve sebze hali olarak Stoa Modiano ve Sinagog
inşa edildi. Bu gelişmeler, etnik olduğu kadar sosyo-ekonomik bir değişimdi.
Devletin, yeniden inşa faaliyetinin maliyetlerini karşılamak konusunda özel
yatırımcılarla iş birliğine girmesi, merkezin en zengin ve eski sakinlerinin en
kârlı çıkanları olmasına sebep oldu. Onlar geri dönerken, sertifikalarını
erkenden satanlar veya yeterli parası olmayanlar kentin varoşlarındaki
gecekondulara itildiler. Yahudi emekçiler ise, şehrin, doğu ve batısındaki
bayırlara yerleşirken, Yahudi orta sınıf Kalamarya yolundaki villalarından deniz
manzarasının tadını çıkarmaya başladı.22”
Ağır siyasal buhrana eklenen genel hoşnutsuzluk, 1920 seçimlerinde
ortaya çıktı ve beraberinde Venizelos Hükümeti’nin düşüşünü getirdi. Venizelos
Hükümeti’nin yerini alan kralcılar, şehrin yeniden düzenlenmesi çalışmalarının
terk edilmesi vaatlerini unuttular ve projenin reformcu karakterini değiştirerek,
planda bir dizi değişiklik ve uygulama önlemiyle yetindiler.
Selanik şehrinin tarihsel merkezi, çok çeşitli tüccarlar, satıcılar ve
zanaatkârlar grubundan temizlendi. Kentsel arazinin etnik ve dini geleneksel
sahipliğinin tüm izleri tasfiye edildi; eski geleneksel mahallelerin yerini, işçi
mahallelerine ya da küçük veya orta burjuvaziye bıraktı; Mawson’un kent
merkezi içinde demiryolunun bitim noktasını büyük bir garda birleştirmeye
yönelik planından vazgeçildi. Bu planın vazgeçilmesinde, planın
gerçekleşmemesi için ellerinden geleni artlarına koymayan bireysel mülk
sahiplerinin ve bağlantıları güçlü emlak yatırımcılarının katkısı büyüktür.
I.Dünya Savaşı ve II.Dünya Savaş arası dönemin otelleri, iş hanları,
apartmanları, kafeleri ve sinemaları Mimar Hébrard’ın bir bütün olarak şehre en
uygun gördüğü, Bizans-İtalyan tarzı ve üslup çeşitliliğiyle sonuçlanır. XIV.
Louis, neo-Rönesans, neo-Venedik ve neo-Magribi, Art-deco, “Moritanyaİslamî” ve ara sıra Bauhaus tarzı bile göze çarpar. Sahildeki ana meydan Aristo
Meydanı, 1950 ve 1960’larda bitirilebilir. Eleftherias Meydanı da açık alan
22Amerika

Yahudi Birleşik Dağıtım Komitesi: Yahudi Savaş Mağdurları Fonları-JDC, 20
Şubat 1920, AJDC, 1919-1921, Yunanistan, Dosya: 146. Kent, 1890’lardan itibaren etnik
olmaktan çok, sınıfsal çizgilerde ayrılıyordu. Fakat, Yahudi önderlerin yakınmalarında daha derin
bir gerçek vardı. Planın asıl amacı; Yunan yetkililerin kentin merkezi üzerinde denetim kurmasını
sağlamaktı ve bunu da kesinlikle başarmıştı. Bu hedef, Osmanlı Selanik’inin çok yoğun yerleşimli
Yahudi mahallelerinin kentin merkezine hakim olduğu eski örgütlenmesiyle uyuşmuyordu.
Bugün şehrin sokaklarının krokisine bakıldığında, bir zamanlar sayısız 16. ve
17.y.y.sinagoglarının bulunduğunu ele vermez (Mazower, a.g.e., s.336).
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olarak planlanıp, sonradan otoparka dönüşür. Planlamacılar, şehrin Bizans
karakterini vurgular, anıtsal geçmişine çok önem vermez, camiler yeniden
kiliseye dönüştürülür ve Osmanlı dönemindeki ilavelerden arındırılacak tarzda
onarılır –veya Aziz Dimitrios örneğinde olduğu gibi yeniden inşa edilir. Ancak,
bazı aksaklıklar da yaşanır. Yeni bir kimlikle inşa olunan şehirde, Arkeoloji
Müzesi için yer ayrılmaz. Bu yüzden müze müdürü, koleksiyonunu Ma’minlere
ait Yeni Cami’de muhafaza etme iznini almak için çok çabalar23.
Yunan Hükümeti, şehirleşme operasyonunun aracılığıyla mekânın ve
ekonominin denetimini yıllar boyunca sağlamayı gerçekleştirir. Yunan
idaresinin kütlesel varlığını hissettirmeyi içeren bu girişimler, geleceği belirsiz
Selanik’e yöneltmeyi, yatırım yapmaya istekli başka kökenden gelen Yunan
sermayesini buraya çekmeyi başarır. Bu ise, o güne kadar Yahudilerin
egemenliğindeki kentin ekonomik yapısını değiştirir.
Tüm bu yaşananlara karşın; 1920’lerin belirgin özellikleri, bina inşaatı
hacmindeki artış ve nüfusun bileşiminde meydana gelen değişimlerdir. 19281932 yılları arasında iktidarda olan liberal hükümetin “büyük 4 yılı” boyunca,
dünya buhranının Yunan ekonomisi üzerindeki önemli etkilerine karşın, Selanik
ve hinterlandında kamu kullanımı için gerekli altyapının geliştirilmesi ve bina
stoğunun yenilenmesinde başarılı girişimler de başlatılır.
1912’den sonra, Selanik’te ilk kez kamu kuruluşları tarafından
kullanılacak binalar yapılır. Devlet, yabancı misyonlar, değişik örgütler, sanayi
ve ticaret firmaları, kente değişik tip ve biçimlerde yeni binalar kazandırırlar.
Yangın bölgesinde ticarî yoğunluğun fazla olduğu 3.bölümde, beş yeni banka
binası ve çok katlı bir betonarme bina, gecikmiş bir neo-klasisizmin ilk
örneklerini vermektedir. Ulusal Banka (A.P. Valvis-I.Isigonis, 1928), İyonya
Halk Bankası (M.Lykoudis, 1929), Atina Bankası (M.Axelos, 1926), Doğu
Bankası (M.Filippotis, 1925) ve Ticaret Bankası (K.Kitsikis, 1926). Bu
binaların yanısıra, Ticaret ve Sanayi Odası binası (Dimitriadis Kardeşler, 1929)
ile Merkez Çarşı (E.Modiano, 1929), son dönem Yunan neoklasiszminin
örneklerini oluştururlar24.
Yangın bölgesinin 3.bölümünde dükkân, büro gibi ticari kullanım amaçlı
blokların ortaya çıkmaya başlaması, Selanik’in bu eski iş merkezinin geçmişteki
özelliğini yeniden kazanmakta olduğunu gösterir. Bu ticari işlevli yapılar, çok
geçmeden tarihi kent merkezinin her yerini işgal edecek ve 1929 yılında
çıkartılan “Kat Mülkiyeti Yasası”yla yaygınlaşmaya başlayan apartmanların ilk
Mazower, a.g.e., s.337-338. 1962’de Yunan mimar Patroklo Karantino tarafından yapılan
Selanik Arkeoloji Müzesi, Yunan modern mimari akımının bir parçası kabul edilir. 1980’de
müzeye yeni bir kanat eklenir. 2002’de ise, tamamen yenilenir. Sergilenen önemli eserler arasında
Derveni krateri, Arpokratis’in Heykeli (M.Ö. 2.yüzyıl), Agia Paraskevi’de bulunan Makedon
mezar anıtının mermer kapısı vardır. Müzede yılda bir büyük, 2-5 küçük çaplı geçici sergi
düzenlenir (Archeological Museum of Thessaloniki, Müze Tanıtım Dokümanı, 2011).
24 Colonas,a.g.e., s.39.
23
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örnekleriyle birlikte, Hebrard Planı’nın öngördüğü yeni kentsel blokların
formunu tanımlayacaklardır.
Bu dönemin apartman binaları, kendini tekrarlayan tipik kat
düzenlemelerini gösteren bir eğilimi ve bunun cephe görünüşlerinde
algılanabilen etkilerini yansıtmaktadır. Bu dönemde, yapıların modernleşen
görüntüsünü tamamlayan, çağdaş bir kentteki sosyal yaşamın gerektirdiği
oteller, kulüp binaları, dükkân ve benzeri binalar da yapılır. Surların dışında,
yüksek gelir gruplarının yaşamakta olduğu Campagnes semtinde yeni konut
binaları yükselmeye devam eder. Ouziel yerleşkesi (J.Moche, 1927) inşa edilir;
Panorama ve Nea Rysio (Aretsou) bölgelerinde ilk yazlık evler görülmeye
başlanır25.
Bu dönem, aynı zamanda, iplik, tekstil, tütün, gıda ve yapı malzemeleri
gibi başlıca endüstri dallarının ortaya çıkmaya başladığı bir dönemdir. Yangın
bölgesinde apartman binalarının hemen yanı başlarına inşa edilen tütün
depoları, günün kentsel mimari modeli ile uyumlu, geliştirilmiş cephe
morfolojileri ile sanki kentin yeniden inşasında sahiplerinin varlığını duyurmayı
amaçlayan (aslında amaç budur) blok görüntüler oluşturur. Yeniden inşa
girişiminin en hızlı dönemi olan 1920’lerin binaları, o günün çağdaş
mimarisindeki bütün eğilimleri yansıtır. Bu dönemin yapılarında Bauhaus’un
modernleştirilmiş formlarının, modern akımların ve hatta Art Deco’nun etkin
olmadığı doğrudur. Ancak, bu modern eğilimlerden morfolojik alıntılarla
zenginleştirilmiş ve betonarme teknolojisine uyumu sağlamış bir neoeklektisizm söz konusudur. Bu eklektisizm, hem mimari uygulama hem de
metodoloji olarak, kendini kentin daha önceden varolan imajına eklemeye
çalışmıştır. 1920-1923’te Anadolu’dan yüzbinlerce Rum mübadilin gelmesiyle
de, şehir her yöne doğru ve son derece gelişigüzel bir şekilde genişler. Bu
genişleme; ağır baskı altındaki yerel ve ulusal yetkililerin olan biteni
gözlemlemekten başka bir şey yapamayacakları kadar hızlı olur26.
Selanik’in merkezindeki sokakların planı, şaşırtıcı derecede planın özgün
hâline yakın kalır. Ama, şehir merkezinin dışında planın uygulaması aniden
zayıflar. Bahçe ve parklarla bezenmiş semtlere yönelik büyük planlar
uygulanmaz. Çok sayıda mübadil teneke, sunta ve tahtadan derme çatma
yapılmış kulübelere sığınır veya kendilerine ayrılan Fransız, İtalyan ve İngiliz
ordusundan kalan kışlalarda ve askerî hastanelerde barınır. Örnek bir işçi
yerleşimi, yarı tamamlanmış olarak kalır. Mimar Mawson’ın doğu surlarına
bitişik yeni bir üniversite kampüsü hayali, II. Dünya Savaşı’ndaki Alman işgali
sonrasında Aristoteles Üniversitesi’nin inşasıyla gerçekleşir.

25
26

Colonas, a.g.m.,s.39-40.
Colonas, a.g.m.,s.40.
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SONUÇ
1917 Yangını sonrasında siyasal planda, tarihî Selanik’i tümüyle yeniden
düzenleme kararı o dönemde girişilen modernleşmeci çabaların genel çerçevesi
içinde yerini almış ve iktidardaki liberallerin reformcu heveslerini olduğu kadar,
gerçekler tarafından dayatılan engelleri de çarpıcı bir biçimde ortaya
koymuştur. Şehri yeniden düzenleme, Yunan yöneticilerin eğilimlerine göre,
kente büyük yeni-Helen kenti idealine uygun yeni bir imaj kazandırırken,
sermaye yatırımlarına yeni bir alan sunarak ve kentsel alanın yeniden
tabakalaşmasına elverişli bir ortam yaratarak, geleneksel grupların da yeniden
oluşumunu engellemiştir. Ayrıca, Selanik’in yeniden inşası, eninde sonunda
bireylerin geleneksel alanlarından kopartılmaları ve ellerindeki kaynakların sert
rekabet koşullarında seferber edilmesi sonucunu doğurmuştur.
1917’de yaşanan yangın sonrası planlamacıların Selanik’in karşı karşıya
kalacağı yeni zorlukları (Anadolu’dan göç) önceden tahmin edememeleri de bir
başka önemli etkendir. Çünkü, Gazi Mustafa Kemal’in yeni Türk Ordusu’nun
Yunan ordusunu yenilgiye uğratması üzerine ve akabinde tarihte eşi benzeri
olmayan bir nüfus mübadelesiyle şehre önemli ölçüde Rum nüfus gelir. TürkYunan Nüfus Mübadelesiyle şehirde kalan son Müslümanlarda zorunlu olarak
Selanik’i terk etmek zorunda bırakılır. Aynı zamanda, Doğu Trakya, Anadolu
ve Karadeniz’den neredeyse yüz bine yakın Rum Selanik’e gelerek, asırlar
sonra ilk kez şehrin nüfusunda Yunanlıları bir çoğunluk hâline getirir. 1930’lara
gelindiğinde; savaş, yangın ve yüzbinlerce kişinin evlerinden ayrılması sonucu,
burası artık yeni ilkelerle düzenlenmiş ve yeni gelenlerle iskân edilmiş yeni bir
şehirdir. 1930 yılında, Selanik’i Sultan II.Abdülhamid döneminde olduğu
hâliyle hatırlayabilenlerin oranı çok düşüktür27.
Günümüzden Osmanlı sonrası Selanik’inde yaşanan gelişmelere
baktığımızda, daha öncesiyle uzlaşan veya karşıt olan bir kent buluyoruz.
Yukarı şehirde çok sayıda çeşme evler arasında kaybolmuş, az sayıda kalan eski
evler yeni sahiplerine kucak açmış, camiler cemaati olmadığından ayakta
kalanlar fonksiyonlarını kaybetmiş, kamu binaları kimlik değiştirmiş,
mezarlıklar ortadan kaldırılmıştır. Selanik’te Osmanlı’nın kaybolan ruhu, deniz
yoluyla gelenler için kent ikonografisinin ebedi sembolü olma özelliğini
sürdüren Beyaz Kule ve onun evladı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün Evi ile hâlâ yaşamaktadır.

Pallis, A., “Racial migrations in the Balkans during the year 1912-1924”, Geographical
Journal, 315-317; Darques, R., Salonique au XXe siécle, Paris, 2000, s.67-68, 103.
27
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Resim 1-1912 öncesi Selanik şehir dokusundan bir görünüş

Resim 2 -1917 Selanik yangınının başladığı ana ait ilk fotoğraflar
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Resim 3-1917 Selanik yangınının sonlanması sırasında zeplingten
çekilen sahil şeridi

Resim 4- Yangın sırasında Beyaz Kule önünde ve rıhtımda toplanan
insanlar
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Resim 5-Yangın esnasında alevler içinde kalan Saat Kulesi ile Selim
Paşa Camisi. Hükümet Konağı,zarar görmez

Resim 6-Yangın sırasında eşyalarını evlerinden çıkartan Selanikliler
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Resim-7 Yangında zarar gören Halil Ağa (Yahudi) Hamamı

Resim 8-Yangın sonrası ortadan kalkan camilerin minareleri ve yokolan
Osmanlı şehir dokusu
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Resim 9-Yangın sonrası evlerini kaybedip, rıhtımda eşyalarını, yüklerini
taşıyan insan kitleleri

Resim 10-Selanik Ayasofya Camisi ve yangın sonrası batısında yokolan
mahalleler
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Resim 11-Rıhtım boyunca yıkılan evlerin enkazları

Resim 12-Aziz Demetrios Kilisesi (Kasımiye Camisi) yangından büyük
zarar görür
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Resim 13-Yangın enkazları içinde dolaşan Türk kadınları

Resim 14-Selim Paşa(Saatli) Camisi ve Saat Kulesi yangında tahrip olur.
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Resim 15-1917 Selanik Yangını’nın şehir merkezinde ortadan kaldırdığı
mahalleleri gösteren harita

Resim 16 - Yangın sonrası Selanik Yeni Camide konaklayan Türkler
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Resim 17- Mart 1918’de teşekkül eden ve Selanik’i yeniden inşa edecek
heyet

Resim-18 Yangından sonra yeni kent planının yapımı konusunda
görevlendirilen Fransız Mimar E.Hebrard
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İPEK YOLU ve DUNHUANG ŞEHRİ
Şükrü AKTAŞ
ÖZET
Tarihi İpek Yolu’nun kadim merkezlerinden Dunhuang şehri, tarihte
sahip olduğu önemi günümüzde yeniden kazanmaya başlamıştır. Çin Halk
Cumhuriyeti tarafından hayata geçirilen “Bir Kuşak Bir Yol” projesi temelde iki
ana güzergâhı içermektedir. “Kuşak”, Çin’den Avrupa içlerine kadar uzanan
kara yolunu, “Yol” ise deniz İpek Yolunu ifade etmektedir. Tarihte önemli bir
yere sahip olan Dunhuang, bu projenin hayata geçirilmesi ile tekrar ön plana
çıkmaktadır. Bunun yanı sıra Orta Asya Türk Tarihi, Hun Tarihi, kuzeyli
göçebe halklar ve bu bağlamda Genel Türk Tarihi açısından Dunhuang son
derece önemli bir konuma sahiptir. Ayrıca Dinler Tarihi, Budizm Tarihi ve
içerisinde barındırdığı tarihi belge, metin ve Mogao mağaraları açısından ele
alındığında bu bölge sadece Çin’e ait değil aynı zamanda tüm dünya ve insanlık
tarihine mal olmuş bir yerdir. Bu yazıda, Dunhuang penceresinden bakarak Orta
Asya Türk Tarihi ile ilgili kısa bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Dunhuang, Hun, Xianbei, İpek Yolu, Orta Asya Türk
Tarihi
SILK ROAD and DUNHUANG CITY
ABSTRACT
On The Ancient Silk Road, one of the most archic place,Dunhuang, has
begun to gain its importance as it had in ancient history. Thought “One Belt
One Road” project, thats’ been initiated by Peoples Republic Of China, is
mainly sea-based project, on ancient silk road with its importance Dunhuang, is
gaining its importance again. Besides, Middle Asia Turk History, Hun History,
and Northern Nomadic Peoples and with regard to this, Dunhuang has a unique
place. Furthermore, history of religions, History of Buddhizm and the
documents, papers and also by considering on the point of remains of Mogao
caves, this region not only belongs to Chinese and also become the worldwide
human beings common culture heritage. In this paper, we are studying
Dunhuang, on the point of history of Ancient Turks and Dunhuang’s relation
and also reviving the Ancient Silk Road as Modern Silk Road.
Key words: Dunhuang, Hun, Xianbei, Silk Road, Middle East Turks
History
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GİRİŞ

Bin Buda (Mogao) Mağaraları, Dunhuang
Dunhuang1 günümüz Çin Halk Cumhuriyeti Gansu eyaleti Jiu Quan2
şehrine bağlı bir yerleşim yeridir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuzeybatısında
bulunan Dunhuang iki yüz bin nüfuslu bir şehirdir. Çin Halk Cumhuriyetinin
günümüz şehirleri ile kıyasladığımız da nispeten küçük diyebileceğimiz bir
şehirdir. Küçük, şirin ve bir o kadar da derin tarihi, stratejik konuma ve eşsiz bir
doğaya sahip olan Dunhuang tarihi İpek Yolunun3 en önemli ticaret ve kültür
kavşağıdır. Taklamakan çölü sınırına yakın bir yerde bulunan Dunhuang şehri
Taklamakan çölü üzerindeki birkaç vahadan birini barındırmaktadır.
Dunhuang’da bulunan bu vaha, “Hilal Pınarı”4 olarak adlandırılmaktadır.
Bunların yanı sıra Dunhuang, tarihi ve kültürel pek çok turistik yer
barındırmaktadır. Bin Buda (Mogao) mağaraları5, Yang Guan Geçidi6,
Dunhuang Minsu Müzesi7, Dunhuang Müzesi8, Ming Sha Dağı9 ve bu dağın
hemen eteklerinde yer alan Hilal Pınarı Vahası, Dunhuang antik şehri, Han
Dönemi Çin Seddi10 Kalıntıları bunlardan birkaçıdır.

Dun Huang- 敦煌
Jiu Quan - 酒泉.
3 “İpek Yolu” ismi Alman araştırmacılar tarafından verilmiştir.
4 Yue Ya Quan- 月牙泉
5 Qiān Fó Dòng veya diğer adı Mò Gāo Kū (千佛洞- 莫高窟)
6 Yáng Guān - 阳关
1
2

7

Dūnhuáng Mínsú Bówùguǎn - 敦煌民俗博物馆)

8

Dūnhuáng Bówùguǎn (敦煌博物馆)

9

Míng Shā Shān (鸣沙山)

10

Çin Seddinin Çin dilinde “长城” olarak yazılmaktadır. “Uzun Duvar” anlamına gelmektedir.
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Danggu (当谷) civarı Han Dönemi Çin Seddi kalıntılarından bir kare.

Dunhuang’da Türk Kültürü ve Budizm İzleri
Dunhuang, Hun devleti tarihi, Orta Asya Türk tarihi bağlamında da eşsiz
bir yere sahiptir. Sadece Hun tarihi açısından değil aynı zamanda ilerleyen
dönemlerdeki kuzeyli boy ve kabilelerin tarihi ve tarihte Türk ismiyle anılan ilk
devletin kurulmasına kadar giden sürecin derinlemesine incelenmesi ve
araştırılması açıdan çok önemli bir tarihe ve zengin kültür tarihine sahiptir. Bu
nedenle Türk adı ile kurulan ilk devlet öncesi dönemin araştırılması hususunda
Dunhuang sadece Çin Halk Cumhuriyeti kültür tarihi açısından değil aynı
zamanda Orta Asya halkları kültür tarihi ve Orta Asya Türk ve Türk dünyası
tarihi açısından da son derece kıymetli bir konumda bulunmaktadır.
Dunhuang, Budizm ve Budizm tarihi açısından da çok önemli bir yerdir.
“Bin Buda Mağaraları” olarak anılan bu yerde, kayalara oyulmuş beş yüzden
fazla fazla mağara bulunmaktadır. Bu mağaralar içinde, çeşitli dönemlere ait
yüzlerce heykel, resim ve tapınak bulunmaktadır. Dunhuang ayrıca, İpek Yolu
güzergâhı boyunca elde edilen binlerce tarihi, kültürel dini ve sosyal binlerce
belgenin muhafaza yeri olmuştur. Dunhuang, eski dönemlerden itibaren
başlayarak binyıl boyunca İpek Yolunda meydana gelmiş ticari, kültürel, dini ve
sosyal gelişmelere tanıklık etmiş bir yerleşim merkezidir. Şehir asırlar boyunca
çok kez el değiştirmiştir. XI. yüzyıla dek çok hareketli bir kültür ve ticari
bağlantı merkezi olma özelliğini sürdürmüş ancak bu tarihten sonra İpek Yolu
ticareti gerilemeye başlamış ve bu dönemden itibaren de Dunhuang önemini
yitirmiştir.
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Çin’den batıya doğru uzanan İpek Yolunun bağlantı güzergâhı üzerinde
en önemli bağlantı noktası olan Dunhuang aynı zamanda Gobi Çölünün batı
sınırı yakınındadır. Ayrıca Mingsha kum tepeleri ve Mingsha üzerinde bulunan
vaha tacir ve kervanlar ile pek çok yöreden hac amaçlı gelip gidenler için
güzergâh üzerinde çok önemli bir konaklama ve dinlenme yeridir. MS. Birinci
bin yıl boyunca ticaret kervanlarının batıya intikallerinde Dunhuang anahtar bir
rol oynamış ve ipek yolu kervanları boyunca gelişme kaydetmiş en önemli
rotalardan biri olmuştur. İpek yolu, batıya giden güzergâh olması ve hac amaçlı
gelip gidenlerin uğrak yeri olmuş olan Dunhuang bu özelliğini bu hattı
kullananlar için can ve mal güvenliğinin sağlamasından da almaktadır. Çünkü
burası ilk dönemlerde bölge ve ticaret yolu güvenliğini sağlayan sınır birliği
olarak kurulmuştu daha sonra ise MÖ. II. yüzyılda Han Hanedanlığı tarafından
komutanlığa dönüştürülmüştür. Dunhuang da bulunan pek çok geçit arasında
“Yü Men Guan”11 ve “Yang Guan”12 geçitleri bölgenin ne denli önemli ve
stratejik bir yerde olduğuna dair önemli iki örnektir.
Bu tarihi şehrin binlerce yıllık geçmişi Mogao mağaraları tarafından
yansıtılmaktadır. Mogao mağarasının diğer bir ismi “Bin Buda Mağaraları”13
ismiyle de anılmaktadır. Bu mağaralar şehrin güney yönünde yer almaktadır.
MS. 366 yılında bir Budist keşiş tarafından ilk defa keşfedilen Mogao
mağaraları, keşfedilmesinden sonra hızla ün kazanmış ve Budizm’e inananlar
tarafından yoğun ilgi görmüş ve önemli bir dini merkez haline gelmiştir.
Budizm’e inanan çevre yerleşim yerleri ve coğrafyalardan insanlar buraya ipek
yolu güzergâhı üzerinden ulaşmış ve yine bu hat boyunca Budizm çevre
coğrafyalara yayılmıştır. Onuncu yüzyıl itibariyle 15 adet Budist manastır vardı.
XIII. ve XIV. yüzyıllarda son mağaralar kazılmıştır.
Dunhuang, ayrıca Tibet’ten ve kutsal Wu Tai dağına olan hat üzerinde
yer almaktadır. Mogao mağaralarında Budizm’e özgü şekil ve simgeler
resmedilmiştir. Burada yer alan resim, heykel ve diğer yapıtlar Budist yaşamla
ilgili ritüelleri ifade etmektedir. Burada bulunan en eski resimler MS. Beşinci
yüzyıla dayanmaktadır. Bunlar arasında tarihi en eski olan resim Buda ve onun
hayatını dair olayları sahnelemektedir.
Mogao mağaraları Dunhuang’ın dini bir bir merkez olmasını
vurgulamanın yanı sıra Dunhuang’ın kültür ve ticaret merkezi olarak da
önemine işaret etmektedir. Mogao mağaralarından birisinin içinde yaklaşık kırk
bin tomarın saklı bulunduğu kütüphane mağara olarak anılan bir mağarada
bulunmaktadır. Binlerce tarihi belgenin saklı olduğu bu mağaralar İpek Yolu
tarihini, kültürünü ve bu çerçevedeki zenginliğinin anlaşılması bağlamında son
derece kıymetli belgelerdir.
Yu Men Guan - 玉门关
Yang Guan - 阳关
13 Qiān Fó Dòng - (千佛洞).
11
12
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Bu belgeler XVIII yüzyılda İngiliz, Fransız, Alman ve Rus bilim insanları
ve Sinologlar tarafından keşfedilmiştir. Bunlardan bazı Sinolog ve
araştırmacılar şunlardır:
İngiliz Marc Aurel Stein (1862-1943)14

Stein’ın araştırma seferlerinden bir kare, yıl 1900.15
Alman Albert Von Le Coq 16

Berlin-Brandenburg Bilim Akademisinde sergilenmekte olan bir kare.17

Http://İdp.Bl.Uk/Pages/Collections_Fr.A4d
Http://İdp.Bl.Uk/Database/İmg_Popup.A4d?Recnum=111
16 Http://İdp.Bl.Uk/Database/İmg_Popup.A4d?Recnum=509
14
15
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Fransız Paul Pelliot (1878–1945)

Guimet müzesinde sergilenmekte olan bir kare. Pelliot Dunhuang Mogao
mağaralarından 17 numaralı mağarada el yazmalarını okurken 1908 de çekilmiş
bir kare.18
Pelliot XVIII. yüzyılın sonlarına doğru burada bulunan tomarları
incelemiştir. Ancak ne var ki pek çok tarihi belge, eser ve kitap ait olduğu
coğrafyalardan Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ve Rusya’ya götürülmüştür.
Dunhuang’dan götürülmüş bu eserlerin çoğu Avrupa’nın çeşitli müzelerinde
sergilenmektedir.
Bu mağaralarda bulunan eserlerin burada kasıtlı olarak saklandığı
anlaşılmaktadır. Mağaralar kayıt odası olarak kullanılmıştır. Tüm bu belgeler
ipek yolu ticaretinde Dunhuang’ın önemli bir ticaret ve kültür kavşağı olduğunu
göstermektedir. Ayrıca bu belgelerden hareketle büyük miktar ithal ürünlerinde
çok uzak bölgelerden hatta kuzeydoğu Avrupa’dan dahi ürünlerin buralara
ulaştığını kanıtlamaktadır. Özellikle tomarlarda bahsi geçen ticaret kervanları
Soğd dili, Uygur dili ve Turko-Soğdca dilinde yazılmış ve bunların şehirdeki
yabancı tüccarlar tarafından yapıldığına işaret etmektedir. İthal edilen ürün
yelpazesi ve özellikle perslerden gelen ipek, metal eşyalar, kokular, tütsüler,
çeşitli değerli taşlar, Hindistan’dan gelen akik, kuzeydoğu Avrupa’dan gelen

17Http://İdp.Bl.Uk/İmage.A4d?İmg_Field=%5bpublicity+Images%5dımage;Qry_Field=Urlunique

ıd;Qry_Value=509;Format=Jpg
18Http://İdp.Bl.Uk/İmage.A4d?İmg_Field=%5bpublicity+Images%5dımage;Qry_Field=Urlunique
ıd;Qry_Value=176;Format=Jpg
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amber, okyanus bölgesinden gelen mercan ve genellikle Sri Lanka bölgesinden
gelen inci bunlardan bazılarıdır.19
Dunhuang sadece dışardan ürünlerin geldiği bir ticaret merkezi değil aynı
zamanda çok aktif bir ihracat noktası da olmuştur. Mağaralardan elde edilen
tomarlarda yazılanlar buranın aynı zamanda üretim merkezi olduğunu
aktarmaktadır. Çeşitli ipek, yün, pamuk, seramik, tıbbi malzeme, esans, deve,
koyun, keçi, kuru meyve ve nakış eserleri üretilmiştir. Dunhuang’ın İpek Yolu
üzerindeki önemli merkezlerden biri olduğu anlaşılmaktadır. Çin ile Batı
arasında yer alan önemli bir durak konumundadır.20
Dunhuang Topraklarında Hüküm Sürmüş Bazı Beylik ve Halklar
Esasen Hint topraklarında ortaya çıkmış ancak pek çok çeşitli
sebeplerden dolayı burada tutunamayıp öncelikle Orta Asya, Hindistan’ın
kuzeyi ve oradan da Dunhuang’a ve oradan Han toprakları iç bölgelerine geçen
Budizm kendi toprağında göremediği önemi anayurdundan çok uzaklarda
görmüş ve kendi topraklarından çok uzakta kök salmıştır.21 Budist keşiş ve din
adamı ve müritleri tarafından toplanıp muhafaza edilmiş bu belgeler, I. Binyılda
Dunhuang’daki pek çok farklı din ve dillere ışık tutacaktır. Buradan da
anlaşılıyor ki bu coğrafya ticaret kervanları ve geliş gidiş güzergâhı üzerinde
olması sebebiyle çok hareketli ve çok kültürlülüğü yaşamış bir yerdi. Budist
belgelerin yanı sıra, zerdüştlüğe, Maniheizme, Doğu Hristiyanlığına, Daoizme
ve Yahudiliğe dair belgeler de bu koleksiyonlar arasında yer almaktadır.22
Farklı din ve dildeki toplumların varlığından bahseden bu belgeler bize burada
halkların din, dil ve toplumsal yapı ve inanışları farklı olsa da herhangi bir
sıkıntı olmaksızın sulh ve huzur içinde yaşadıklarını gösterir niteliktedir. Esasen
toplumlar arasında hiç sorun olmamıştır ya da diğer bir ifadeyle sıfır sorunla
gayet huzur içinde yaşamışlardır demenin doğruluğu tartışılabilir. Çünkü
kozmopolit bir bölgenin tam anlamıyla sorunsuz olması şartlar ve farklılıkları
da düşündüğümüzde mümkün değildir. Ancak böylesi bir durum, başa geçen
veya birliği sağlayan önder ve onun siyaseti ve yönetimi ile doğrudan
bağlantılıdır.
MS. 373 yılında Dunhuang bölgesi Ön Liang beyliği Zhang (张) soyu
idaresi altındaydı. Kuzey Wei Tai Ping Zhen Jun üçüncü yılında (442)23 Kuzey
Wei’ler, Dunhuang’ı yönetmeye başladılar. Bu tarihle beraber Dunhuang tarihi
“Kuzey Hanedanlıkları” tarihi dönemine girdi. Dunhuang da ki yazma tarihi
eserler arasında MS. 373- 442 yılları arası yetmiş yıllık döneme dair edebi belge
19

Https://En.Unesco.Org/Silkroad/Content/Dunhuang
Https://En.Unesco.Org/Silkroad/Content/Dunhuang
21 Demirel, Şengül, “Budizm’in Doğduğu Topraklarda Barınamaması Üzerine”, Türkbilim
Dergisi, Kasım 2015, sayfa 128.
22 Https://En.Unesco.Org/Silkroad/Content/Dunhuang
23 “Tàipíng Zhēn Jūn Sān Nián 太平真君三年” dir.
20
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ve eserler halen keşfedilmiş değildir. Ancak Dunhuang eserleri içinde tarihi en
eski olan belge Huang Xing Wu Nian24 dönemine işaret etmektedir ki bu dönem
Kuzey Wei hanedanlarından Xian Wen Di (献文帝) dönemi, hükümdar ismiyle
uyuşmaktadır. Huang Xing’in iktidarda olduğu dönem ise MS. 471 yılıdır. Bu
dönemden MS. 618 yılına dek olan 150 yıllık süreçte Dunhuang bölgesi Kuzey
Wei, Batı Wei Ve Kuzey Zhou, Sui hanedanlıklarının hüküm sürdüğü bir
bölgedir.
Dunhuang, salt antik Han soyunun yaşadığı ve himaye ettiği bir bölge
değildir. Han soyunun dışında, Da Yuezhi (大月氏), Xiong Nu (匈奴), Qiang
(羌), Di (氐), Tu Yu Hun (吐谷浑), Xianbei (鲜卑), Rou Ran (柔然) vs. pek
çok boy ve soyun varlık gösterdiği bir coğrafyadır. Coğrafi özelliğinden dolayı,
Dunhuang ulusların büyük geçit koridoru niteliğindeydi.
Dunhuang Batı Han Hanedanlığı döneminde Hunların yaşadığı bir
bölgedir. Hunların idaresi altında bulunan bu bölge tarihi İpek Yolu
güzergâhının da bir bölümünü içerisinde barındırmaktaydı. Zhongyuan’den
çıkan ticaret kervanları Dunhuang ve “Batı Bölgelerinden” geçerken Hun
akıncılarının ve kuzeyli göçebe boyların saldırılarına maruz kalmaktaydı. Bu
akın ve saldırılar gerek mal gerekse can kaybına yol açmaktaydı ki bu o dönem
ürünlerin ve kervanların gidiş ve dönüş güzergâhları yol süresini
düşündüğümüzde ciddi anlamda yorucu, acı verici nitelikteydi. Çünkü insanlar
kervanları develerle doğudan batıya sevk ediyor ve günlerce aylarca hareket
ediyorlardı. Güzergâh üzerinde uğranan herhangi bir saldırı ve yağma onca
zahmet ve emeğin bir çırpıda hiç olmasına sebep oluyordu. Bu zayiatı ve
zararların önünü almak için batı Han Hanedanı Han Wu Di (汉武帝), Zhang
Qian’i25 Batı Bölgelerine daha doğrusu Yüezhilar’a (月氏) elçi olarak
göndermişti. Zhang Qian bu seferinde Yüezhilar’a, Hunlara karşı birlik olma
teklifi ile gönderilmişti. Ancak Hunlara yakalanmış ve tam 11 yıl esir edilmiştir.
Esir alındığı bölge yine Dunhuang ve çevresidir. Hun’lar yıkıldıktan sonra bu
topraklara Xianbei’ler girmişlerdir. Hunların bakiyesi halk da kendisini Xianbei
olarak adlandırmış ve kuzey coğrafyasını tek çatı altında toplayan Xianbei’lerin
himayesine gönüllü olarak katılmışlardır.
Xianbei’lerin hâkimiyet kurdukları kuzey bölgesi, özellikle günümüz
Dunhuang, Gansu eyaleti, günümüz İç Moğolistan eyaleti ve Xinjiang Uygur
Özerk Yönetim Bölgesi her devir ve dönemde özellikle milat öncesi ve
sonrasında geçen on asırlık süre boyunca ticari, siyasi, ekonomik, dini ve

24

“Huáng Xìng Wǔ Nián 皇兴五年” dir.

25

Zhang Qian张骞
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kültürel bir merkez olma kimliğin muhafaza etmiştir. Tüm bu devirlere, hüküm
sürmüş devlet ve beyliklere dair izlere rastlamak mümkündür.
Dunhuang’daki Çince ve Tibetçe belgelerden başka, Sanskritçe, Hotanca,
Uygurca ve Soğdca dilinde de yazmalar mevcuttur. Bunun yanı sıra bölgeden
nispeten uzak olan bölgeler ve halkların dilinde de yazmalar bulunmaktadır.
Buna bir örnek olarak, küçük bir çanta içinde, katlanmış İbranice dua
bulunmuştur. Araştırmacılar bunun muhtemelen gezgin veya tüccar tarafından
bir tılsım olarak giyildiğini düşünmektedirler. Ancak her ne olursa bu belge ve
bulgular çevre millet ve bölgelerden çokça tüccar ve insanın buraya gelip
gittiğini Dunhuang ile bir bağlantısı olduğunu ve Dunhuangda kendilerinden
izler bıraktıklarına delildir. Yine doğu batı arasında birbirlerine has pek çok
sanat, kültür ve teknik vb. konularda etkileşim ipek yolu kervanları vasıtasıyla
güzergâh üzerinde bulunan şehirlere bölgelere ve halklara geçmiştir.
El sanatları ve çeşitli zanaat ustalığı teknikleri İpek Yolunda ticaret yapan
tüccar ve zanaatkârlarca takas edildiği Çin kaynaklarında aktarılmaktadır.
Dunhuang Mogao mağaralarında bulunan bu belgelerden çok azı, ahşap baskı
tekniğinin o dönemde kullanıldığına dair bilgi vermektedir. Bahsedilen bu baskı
tekniğinin tarihi MS.Ⅷ. yüzyıla dayanmaktadır. Bunlar arasında en bilineni
elmas sutra olarak anılan, tarihi MS. 868 yılına dayanan belgedir. Bu belge
sadece tarihi bir belge olmasından değil aynı zamanda bu tekniğin kullanımını
anlatması ve yine bu teknikle basımı tamamlanmış tarihte ilk baskı kitap olma
özelliği ile de apayrı bir eserdir. Çin’de keşfedilen bu yöntem daha sonra Orta
Asya’ya ve oradan da daha uzak diyarlara ve Batı’ya yayılmış bir tekniktir.
SONUÇ
Dunhuang günümüzde tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması ve
bununla birlikte “Bir Kuşak Ve Bir Yol”26 projesinin hayata geçirilmesi, doğu
ve batının yeniden birleştirilmesi için önemli bir kültür ve ticaret merkezi olma
yolunda hızla ilerlemektedir. Projeye bağlı olarak şehirde müze, kongre ve
toplantı salonları, lokanta ve otel vb. çok sayıda tesis inşa edilmiştir.
Kalkınmada öncelikli bölgeler arasında olmakla birlikte aynı zamanda turistik
merkez konumundadır.
“Genç Sinologlar Araştırma Projesi” kapsamında buraya geziler ve çeşitli
seminerler düzenlenmektedir. Diyebiliriz ki, Dunhuang, “İpek Yolu” ve “Bir
Kuşak Bir Yol” projelerin vazgeçilmez ana merkezi konumundadır.
26

“Bir Kuşak Bir Yol” veya “Kuşak Ve Yol” olarak anılan projedir. Çin Halk Cumhuriyeti devlet

başkanı Xi Jinping (习近平) tarafından 2013 yılında ilan edilmiş projenin adıdır. “Tarihi İpek
Yolunun” 21. yy. da deniz merkezli olarak yeniden hayata geçirilmesini hedefleyen ekonomik
işbirliği ve uluslararası ticaret projesinin adıdır.
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Çin Halk Cumhuriyeti tarafından düzenlenen toplantılara ve seminerlere
Avrupa, Asya ve Afrika’dan çok sayıda biliminsanı ve üst düzey bürokrat davet
edilmektedir. Anlaşılan şudur ki Dunhuang şehri uluslararası alanda sürekli
gündemde kalacaktır. Pek çok uzman ve araştırmacının ısrarla vurgulayıp
benimsediği gibi günümüz Dunhuang toprakları, Çin Halk Cumhuriyetine aittir
ancak bünyesinde barındırdığı eserler, kayıtlar, tarihi bilgi ve belgeler ile
beraber o eşsiz tarihi ve kültürü tüm dünyanın ve insanoğlunun ortak mirasıdır.
Türk’ler olarak bizlerde öz kültürümüzü ve atalarımızın aziz hatıralarını,
tarihlerini araştırırken bu kadim topraklara ve şehre hak ettiği önemi verebilmek
uğrunda elimizden gelenin en iyisini yaparak bir nebze olsun katkı sağlamayı
hedefliyoruz
Dunhuang “İpek Yolu” ve “Bir Kuşak Bir Yol” Projesi bağlamındaki
öneminin yanı sıra Budizm ve Türk Tarihi açısından da son derece önemlidir.
Bu projenin gerçekleşmesi Doğu ve Batı arasında ekonomik ve ticari ilişkileri
geliştirmekle kalmayıp kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayacağı bir
gerçektir. Bu bağlamda, Türk akademisyenler için Türk Tarihi, Kültürü ve
Dilinin tarihin derinliğindeki kadim izlerinin gün yüzüne çıkmasına vesile
olacaktır.
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SAĞLIK İLETİŞİMİNDE SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME
BECERİLERİ
Miray BEŞBUDAK
ÖZET
Gündelik hayatta kişilerin kullandığı iletişim yöntemleri hızla
değişmektedir. Yüz yüze ve kişiler arası iletişimin yerini djital ortamlar, sosyal
medya vb. iletişim araçları almakta ve kişilerin fiziksel olarak birlikteliği
giderek azalmaktadır. Dijital ortamın sıklıkla yarattığı yanlış anlaşılmalar ise
beraberinde yeni sorunlar ile doğru ve etkili iletişim kurmayı gitgide
zorlaştırmaktadır. Kişilerin birbirini dinlemek, gönderilen mesajı doğru olarak
anlamak için iletişim yöntemlerini ve iletişim becerilerini doğru kullanmaları
gerekmektedir. İletişim sürecinde çevresel faktörlerin gürültü olarak ele
alınması, hem iletişimin kalitesini düşürmekte hem de sürecin vazgeçilmez bir
parçası olmaktadır. Bu durumun en belirgin şekilde sağlık alanındaki iletişim
süreçlerine etki ettiği görülmektedir. Sağlık alanında iletişimi oluşturan taraflar,
sağlık sağlayıcısı ile hasta ya da hasta yakını olup, tarafların çeşitli faktörler ve
engeller dolayısıyla kaliteli ve doğru iletişim kuramaması ise sağlık
hizmetlerinin kalitesini dramatik biçimde etkilemektedir. Sağlık sağlayıcıları,
doktorlar, günlük rutinlerinin ve çalışma temposunun yoğunluğu nedeniyle
iletişimin gelişmesi için gerekli zamanı, sabrı gösterememekte, genellikle de bu
nedene bağlı sorunlar yaşamaktadırlar. Sağlık profesyonellerinin meslek
hayatlarında geçirdikleri süre, mesleki becerileri ve deneyimleri arttıkça iletişim
becerileri de artabilmektedir. Bu konuda profesyonellerin sosyal ve duygusal
öğrenme becerilerine yatırım yapılmasının, sağlık iletişimine ciddi anlamda
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri;
empati, iletişim becerileri, problem çözme, stresle başa çıkma ve kendilik
değerini arttırmadır. Bu çalışmada sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinin
sağlık iletişimindeki yeri ve önemi üzerinde kuramsal bilgiler yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: İletişim becerileri, sağlık iletişimi, sosyal ve duygusal
öğrenme becerileri
SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING COMPETENCY IN HEALTH
COMMUNICATION
ABSTRACT
The communication methods used by people in everyday life are rapidly
changing, resulting in misunderstandings. People need to use communication
methods and communication skills correctly to effectively listen to each other
and correctly understand the message sent. The consideration of environmental


Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Araştırma Görevlisi.
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factors as noise in the communication process both reduces the quality of
communication and becomes an indispensable part of the process. This
situation seems to be most influential on the communication processes in the
field of health care. The communicating parties cause problems and
disagreements that the parties in the field of health are close to the healthcare
provider and the patient or the patients’ family, the quality and correct
communication due to various factors and obstacles, the noise factor in the
establishment and development of the communication process. Due to the
intensity of health providers, doctors, daily routines and long working hours,
the time required for communication to develop is patience, and often cause a
problem. It is thought that communication skills increase as time spent in
professional life, professional skills and experience increases and social and
emotional learning skills will improve and contribute to health communication.
Social and emotional learning skills; empathy, communication skills, problem
solving, managing stress and self-esteem. This study focuses on theorical
information about the influence and importance of social and emotional
learning skills in health communication.
Keywords: Communication skills, health communication, social and
emotional learning skills
SAĞLIK VE SAĞLIK İLETİŞİMİ
Sağlık kavramı, sadece bedensel olarak değil, psikolojik ve sosyal olarak
da iyi olma ya da hasta olmama durumudur. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi
bağlamında sağlık, soyut bir durumdan çok fonksiyonel terimlerle anlatılabilen
bir sonuca ulaşma aracı olarak, insanların bireysel, sosyal ve ekonomik olarak
verimli bir yaşam sürmesine izin veren bir kaynak olarak düşünülmektedir.
Sağlık, günlük yaşam için bir kaynaktır, hayatın amacı değildir. Sosyal ve
kişisel kaynakları ve fiziksel kapasiteyi öne çıkaran pozitif bir kavramdır
(Sağlık Bakanlığı, 2011: 1).
Sağlıklı olmak, her bireyin en temel hakkıdır. Dahası, kişinin diğer yaşam
haklarını
gerçekleştirebilmesi
için
sağlıklı
olması
gerekmektedir
(Çınarlı,2008:5). Yemek yeme, korunma, öğrenme çalışma ve sosyal hayata
sahip olma gibi temel hak ve ihtiyaçlarını sağlayabilmesi için hasta olmaması,
iyi ve bu ihtiyaçları karşılayacak bedensel ve ruhsal güce sahip olması
gerekmektedir. Yine de bir şekilde sağlık açısından iyi olma durumunu
kaybetmiş ya da mevcut durumunu korumayı amaçlayan kişiler için devletin
bazı yasa ve hükümlere uygun yükümlülükleri bulunmaktadır. İnsanın sağlıklı
bir hayat sürebilmesi için devletin imkanları, hastalık durumunda herkese tıbbi
hizmet ve bakım sağlayacak koşulların yaratılması için gerekli şartları yerine
getirmelidir(Kuzu, 1997:742).
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Sağlıklı olma durumu bireysel, kamusal ve toplumsal olarak ele
alınabilmektedir. Sağlık tanımını yapmadan önce sağlık kavramının bireyden
bireye, toplumdan topluma ve hatta kültürden kültüre farklılık gösterdiği
unutulmamalıdır. Aynı zamanda bu durum hasta olmama ve tamamen rahat ve
iyi olma durumunun sürekli değişim içinde olmasına ve tanımın birçok farklı
alanda değişiklik göstermesine neden olmaktadır. Günümüzde farklı kültürlerde
farklı hastalık tanımları mevcuttur (Cirhinlioğlu,2001:43). Bu tanımların ortak
özelliği sağlık kavramını hastalık ile ilişkilendirerek ortaya koymasıdır. Bireyin
hasta olmama durumu yani işlevsel olarak günlük ihtiyaçlarını ve günlük
yaşama rutininde gereken aktiviteleri yerine getirebilecek güçte olması sağlıklı
olduğunu göstermektedir.
Tıp kavramı ve sağlıklı olma durumunu tanımlama çalışmaları Antik
Yunan’a, M.Ö. 5.yy’da Hipokrat’a kadar uzanmaktadır. Hipokrat’a göre
vücuttaki dört sıvı sağlık açısından çok önemlidir. Bunların dengede olması
hastalıkları önlemekte ya da iyileştirmekte olduğu düşünülmektedir. Bu sıvılar;
kan, sarı ve siyah öd, balgamdır. Bu sıvılar ilerleyen zamanla hava, su, ateş ve
toprak ile ilişkilendirilmiştir (Çınarlı, 2008: 10). Bu noktada yiyecekler önem
kazanmış, bu sıvıların yiyeceklerin dengeli tüketilmesi ile dengelenebileceğine
inanılmıştır. Bunun için de dört elementin kullanılması, yani yiyecekleri katı,
sıvı, soğuk ya da sıcak olması gerektiğine olan inanç artmıştır.
Günümüzde de beslenmenin yaşam kalitesini yükseltmekte önemli bir yere
sahip olduğu bilinmektedir. Modern tıbbın ortaya çıkışından ve ilaçların
kullanımından önce hastalıklar ile baş etmede en etkili yardımcılar
yiyeceklerdir. Bireylerin belli yiyecekleri tüketerek sağlık sıkıntılarına son
verdiği, başlıca hastalıkların tedavi sürecinde belli yiyecekleri tükettikleri ya da
tüketmekten kaçındıkları bilinmektedir. Kültürden kültüre farklılık gösteren bir
olgu olması itibariyle sağlıklı olma durumu ya da bir kişiye sağlıklı
denilebilmesi için öncelikle dış görünüşünün ve fiziksel bir sorunu olmaması
gerekmektedir. Bu nedenle belli coğrafyalarda yaşayan kültürlere mensup
kişilerin sağlık sorunları yiyeceklerin etkileri ve belirli miktarda gıda alması ile
ilişkilendirilmiştir.
Tüm bu bilgiler ışığında sağlık olgusundan sadece tıbbi bir terim olarak
bahsetmek yanlış olacaktır. Sağlık birçok farklı disipline dahil edilebilen, farklı
alanlarla birleştirilebilen bir yapıya sahiptir. Bireyin toplumun en önemli
parçası olduğu düşünülürse, insanın olduğu her yerde sağlık ve iyi olma
durumundan da bahsetmek gerekmektedir.
İnsanın ayrılmaz bir parçası olduğu diğer en önemli konu da iletişimdir.
İletişim bireylerin var oluş sebebi, vazgeçilmezidir. Bu nedenle sağlık
olgusunun psikoloji, ekonomi ve sosyoloji gibi alanlarda yer alması, iletişimle
ilgili çalışmalarda sağlıkla ve sağlıklı olma sürecine dahil olan kişiler (doktor,
hasta ve hasta yakını) ile ilgili çalışmalar yapılması kaçınılmazdır.
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Sağlık ve iletişim konularını birleştiren sağlık iletişimi kavramının özünde
bireylerin yaşamını idame ettirebilmesi için gerek beceri ve yeteneklere sahip
olması, bu becerileri iletişim kurdukları ortamlarda etkili şekilde
kullanabilmeleri, bu şekilde gerekli bilgiye, ya da tedaviye, ulaşabilmelerini
içermektedir.
İletişimde temel unsur insanların hem kendileri ile hem de çevresindeki
kişiler ile bilgi alışverişi yapmasıdır. İnsanlar yaşadıkları toplumlarda
kendilerini iletişim ile gerçekleştirebilirler. İletişim genel olarak anlamak,
anlatmak ve anlaşmak basamaklarında ilerlemektedir (Gürüz ve Eğinli, 2014).
İletişim sürecine dahil olması gerek öğeler bulunmakta, bu öğelerin her biri
önemli görevleri yerine getirmektedir. Birçok farklı çalışmada, farklı açılardan
ortaya konan iletişim tanımlarında belli noktalar dikkat çekmektedir. İletişim;
bir kişinin gönderici olarak (bu kişi konuşma, yazma ya da sadece varlık
gösterek bile iletişim sürecini başlatabilir) karşısındaki kişiye (bu kişi maruz
kaldığı bilgiyi dinleyerek ya da okuyarak iletişim sürecinde alıcı olarak ifade
edilir) bir konu hakkında herhangi bir yolla (bilginin karşı tarafa iletilmesi için
en elverişli yol ya da kanal olarak ifade edilir) bilgi iletmesi (gönderilen içerik
mesaj olarak ifade edilir ve gönderen kişi tarafından belli kriterlere göre
kodlanır) ve bu bilginin alıcı tarafından çözümlenmesidir (Uzuntaş, 2013: 14).
Sağlık iletişimi, sağlık konusuyla ilgili kişi veya grupların, ilgili hedef
gruplarına yönelik gerçekleştirmiş olduğu iletişim şeklidir (Okay, 2016:11).
Sağlık iletişimi, kişilerisağlık konusundaki endişeleri hakkında bilgilendirmek
ve sağlık sorunlarıyla ilgili durumları güncel tutmak için kullanılan bir
yöntemdir. Topluma yararlı sağlık bilgilerinin geniş kitlelere ulaşması için
multimedya, iletişim araçları ve diğer teknolojik yeniliklerin kullanılması,
kişisel ve toplumsal iyileşmenin spesifik yönlerinin farkındalığını artırmaktadır.
Sağlık iletişimi, bireylerin ve toplumların sağlık durumunun iyileştirilmesine
yöneliktir.Yapılan çalışmalarsağlık iletişimi teorilerinin sağlığın teşviki ve
geliştirilmesi adına yönlendirici etkiye sahip olduğunu, sağlığı kamuoyunun
gündemine alan ve sağlık ile ilgili mesajlarını güçlendirdiğini (bu mesajlar
günümüzde çoğunlukla kamu spotu ya da bilgilendirme broşürleri aracılığıyla
kitlelere ulaşıyor), insanları sağlık problemleri ile ilgili daha fazla bilgi aramaya
teşvik ettiğini ve bazı durumlarda kişilerin sağlıklı yaşam biçimlerini sağlamak
ve
sürdürmek için motivasyon sağladığını göstermektedir (Rimal ve
Lapinksi,2009).
Sağlık iletişimi konusu farklı düzeylerde gerçekleşebilmektedirmektedir.
2010 yılında sağlık iletişimi ilgili Amerika’da yapılan ilk çalışmalar sağlığın
sağlanması amacını taşımakta ve kişilerin sağlığını kaybetmesi durumunda
kullanabileceği tavsiyeler ya da sağlığını yeniden kazanması aşamasında sağlık
profesyonelleri ile iletişimin tedavi sürecine ne şekilde etki ettiği bilgisini
içermektedir. Gelişen ihtiyaçlar ve karşılaşılan durumların yönlendirmesi ile
ileriki dönemlerde çalışmalar, sağlığı sağlamak ile sınırlandırılmadan sağlıklı
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kişileri de hedef alarak, sağlığın korunması ve sağlıklı yaşamın
sürdürülebilmesi için ipuçları içerir hale gelmiştir. Bu durum da sağlık alanında
iletişimin ne derece önemli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır.
Sağlık iletişiminin kişilerarası özellikle de yüzyüze iletişim kapsamında ele
alınışında, genellikle sosyal-psikolojik etkenlerden ötürü kişinin kendini ifade
etme zorluğu üzerinde durulmaktadır. Kişilerarası iletişim engellerine ilişkin
analizler, büyük ölçüde doktor-hasta iletişimindeki aksayan yönleri ve bunların
giderilmesine odaklanmaktadır (Becerikli, 2013: 26).Bu noktada bireylerin
duygusal zeka düzeyleri ve iletişim becerileri önem kazanmaktadır. Yüz yüze
iletişim sürecindekişilerin duygularının farkında olması, ifade etmek istediği
duygu ve düşünceleri bir takım engellerden ötürü karşıdakine aktarma ya da
doğru şekilde aktarma zorluğu yaşayabildiği, bunun nedenleri arasındayanlış
anlaşılma ve korku unsuru olduğu düşünülmektedir. Sağlık sağlayıcısına
duyulan ihtiyaç, sağlık problemine çözümün sağlık profesyonellerinde olduğu
düşüncesi hastaları ve hasta yakınlarını, duyguları ve düşüncelerini
karşılarındakine doğru şekilde iletmek konusunda çekingen davranmalarına
neden olabilmektedir. Korku öğesinin sağlık iletişimindeözellikle ikna
sürecinde kullanılmasına sıkça rastlanmaktadır. Hedef kitlelere (sağlıklı, hasta
kişiler ve yakınları) sağlık konusunda tutum ve davranış değişikliği sağlamak
amacıyla tedavi ve hastalıkların belirtileri, sağlıkla ilgili ve/veya sağlık riskleri
gibi konularda bilgi verilmesi, belirli ürün ve gıdaların zararları hakkında
bilinçlendirilmelerinde korku unsuru kullanılmaktadır. Bu bilgilerin daha etkili
ve kişilerin hafızalarında kalıcı yere sahip olması için duygusal göndermeler
kullanılmakta, özellikle korku ya da öfke duygularını teşvik edici yöntemler
uygulanmaktadır. Bu uygulamaların en bilinen örnekleri; sigara paketlerinin
dizaynı, sigara ve alkol kullanımı ile ilgili tv reklamları, gereksiz ilaç kullanımı
ve uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar hakkında bilgilendirici videolardır.
Kitle iletişim araçlarının en bilinen özelliği ayı anda birçok kişiye
ulaşabilmesidir. Bu özelliği ile medyanın kullanımı sağlık iletişiminde önem
kazanmıştır. Görsel öğelerin insanların algısı ve dikkati üzerine olumlu etkisi
bilindiğinden belirli kitlee iletişim aracı aktif şekilde kullanılmaktadır. Sağlık
iletişiminde, insanların sağlık risklerini tanımaları, kendi sağlıklarını
geliştirmeleri, erken teşhis ve tedaviye ulaşmaları ve sağlık risklerini
azaltmaları amacıyla çeşitli mesaj stratejileri kullanılmaktadır. Bu mesajlar
çeşitli iletişim kanalları kullanılarak (çoğunlukla verilecek bilgiye en çok
ihtiyaç duyacağı tahmin edilen kişilerin maruz kalacağı ve bilginin bu kişilere
ulaşabileceği kanallar seçilmektedir)kişilere ulaştırılmaktadır(Çınarlı,2008:
144). Bu noktada medya, halkın sağlığında etkili bir faktör haline geçmekte,
bilgilerin aktarılması görevini üstlenmektedir. Yine de sağlık iletişiminde sağlık
ile ilgili tüm haber ve içeriklerin halka aktarılması amacıyla hareket eden
medyanın, bazı noktalarda önceliklerinin değiştiği, hatta sağlık iletişimi ile
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çakıştığı görülebilmektedir Aşağıdaki tabloda kamu sağlığı ve medyanın
önceliklerinin çakıştığı noktalar özetlenmiştir (Çınarlı, 2008: 111).
Tablo 1. Kamu Sağlığı ve Medyanın Önceliklerinin Çakışması

Kitle İletişiminin Amaçları

Kamu Sağlığının Amaçları

Eğlendirmek, ikna etmek, bilgi
vermek

Eğitmek

Yarar sağlamak

Kamu sağlığını iyileştirmek

Toplumu yansıtmak

Toplumu değiştirmek

Kişisel konulara eğilmek

Toplumsal konulara eğilmek

Kısa süreli kampanyaları izletmek

Uzun süreli kampanyalar yürütmek

Tanımlanmış mesajları iletmek

Karışık bilgilerin anlaşılmasını
sağlamak

Kaynak: Çınarlı, 2008:111
Sağlık iletişiminin bilgi vermek ve toplumun sağlık bilincinde gelişim
sağlamak amacıyla medyayı kullanması, hedef kitlede davranış değişikliği
oluşurma çabasından kaynaklanmaktadır. Sağlık davranışının ne şekilde
işlediğine dair birçok çalışma yapılmış ve hepsinde de iletişim süreçlerinde
belirsizliği azaltmak için kullanılan neden, nasıl sorularının cevapları
aranmaktadır. Bu sayede yapılan araştırmalar, sağlık sorunlarının içeriği,
tanımlamalar, bulgular ve yapılabilecek öneriler etkili bir şekilde ortaya
konmaktadır. Sağlık iletişiminde değerlendirme ve planlama aşamalarında bu
soruların cevapları yol gösterici durumundadır. Ne sorusunun yanıtı, sağlık
sorunları, kanser vb. riskler, beslenme ve kilo kontrolü, hasta hakları, çocuk ve
yaşlı bakımı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, madde bağımlılığı hakkında bilgi
vermek amacı ile hareket edilmesini açıklayabilmektedir. Nerede sorusu,
bireylerin yaşam tarzları ve rutinleri, tüketim alışkanlıkları, çevresel faktörler
göz önüne alınarak, bilginin aktarabileceği en etkili iletişim yöntemin
seçilmesini içerebilmektedir. Neden ve niçin sorularını cevaplamadaki amaç,
özellikle açıklayıcı teoride, sağlığını yitirmiş kişilere yardımcı olmak ve
sağlığını korumayı ve bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin sağlık bilinci ile
hareket etmesini sağlamaktır. Nasıl sorusu ise kitle iletişim araçları ve
kişilerarası iletişim ile bilgi paylaşılır. Tüm bu soruların cevabını araken yapılan
çalışmalar sonucunda sağlık davranışı teorilerini açıklayıcı ve değişim teorileri
olarak iki grupta toplamıştır (Rimmer ve Glanz, 2005: 5)Bu gurplar açıklayıcı
ve değişim teorileridir. Açıklayıcı teori bir sorunun var olma nedenlerini tarif
etmektedir. Değişim teorileri ise sağlık müdahalelerinin gelişimine ışık
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tutmaktadır. Değişim teorisi davranış değişikliği programının neden yarar
sağlaması gerektiğine dair varsayımları açıklamaya yardımcı olmaktadır (Okay,
2016: 74).
Bireylerin davranış değişikliği fikrine açık olması, değişikliğe hazır olacak
motivasyona sahip olmaları durumu dikkate alınmalıdır. Aksi halde teorilerin
işe yaraması, kişilerin davranış ve tutumlarında değişikliği sağlaması mümkün
olmayacaktır. Bunun nedeni iletişimin de ilk kuralı olan niyettir. Kişilerin niyeti
gerçekten bilgi sahibi olup, doğru bilgiyi kullanma çabası ise davranış
değişikliği gerçekleşecektir. Değişim aşamaları çerçevesinde beş ayrı basamak
tanımlanmıştır (Okay, 2016: 82-83)
1. Ön tasarım: Kişinin bir sağlık sorunu olduğundan yakın çevresi
ve ailesi haberdar, fakat kişinin kendisi durumunun farkında
değildir. Bu basamakta kişinin yakın çevresi kişiye etki etmeye
çalışmaktadır.
2. Tasarlama: bu aşamada birey sorunun varlığından haberdar ve
daha da önemlisi sorunundan kendisi de şikayetçidir. Bu konuda
bir şey yapıp yapmayacağına henüz karar vermemiştir. Sadece
karar verme aşamasında davranış değiştirmesinin kendisi için
yararları ve zararlarını düşünmektedir.
3. Karar verme: Bu aşamada kişinin davranış değiştirme niyeti
açıkça bellidir. Sağlık durumundaki sorunun giderilmesi için
harekete geçmektedir. Bu nedenle bu aşamaya hazırlık aşaması da
denilebilir.
4. Hareket: Bu aşamada kişiler sorunlarının üstesinden gelmek için
davranış değişikliği yapmaktadır. Pek çok davranış değişikliği
içermekte, bu değişiklikler yakın çevresi ve ailesi tarafından açıkça
görülmektedir. Amaç, sağlık sorununun üstesinden gelmek,
sağlıklı hale gelmektir.
5. Sürdürme: Değişiklik sonrası edinilen davranışın uzun süre
tekrarlanması sonucunda sürdürülebilir hale gelmesidir.
6. Sonuç: Bu aşamada artık kişi, değişiklik sonrası edindiği davranışı
benimsemiştir. Davranışını gerçekleştirmek için çalışmak, efor
sarf etmesine gerek yoktur.
Daha önce de bahsedildiği gibi sağlık iletişimi farklı düzeylerde
gerçekleşmektedir. Bu bazı durumlarda hastanın kendisi ile (sağlık bilgisine
ulaşması), bazı durumlarda hasta ve yakın çevresi ile (iletişim becerilerinin
kullanılması), bazı durumlarda da sağlık sağlayıcı görevini gerçekleştiren
doktor ve hasta ile (hastalığı teşhis ve tedavi sürecinde kişilerarası iletişim
becerilerinin kullanımı) gerçekleşebilmektedir. Tarafların karşılaştığı ilk an olan
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görüşme ya da muayene başlayan ve tıbbi yardımın tamamlanmasına kadar
devam eden süreçte iletişimin katkısı büyüktür. Bu nedenle sağlık
profesyonellerinin ( doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları) çalışma
hayatları süresince edindikleri bilgi ve deneyim, kişilerarası iletişim
becerilerinin gelişmesine vesile olmaktadır. Hastanın tedavi sürecine dahil
edilmesi, karar verme aşamalarında gereken bilgiyi doğru şekilde alması,
tarafların işbirliği içinde çalışması iyileşme sürecine olumlu etki etmektedir. Bu
nedenle iletişimin doğru kurulması ve doğru şekilde ilerlemesi için doktorlara
da bazı görevler düşmektedir.
Sağlık İletişiminde Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri
Duyguların önemi ve davranışlara etkisi yadsınamaz. Günlük hayatın
birçok alanında kişilerin davranışına duygular etki etmektedir. Duygularını
tanıma ve yönetme, topluluk içinde olumlu ilişkiler kurabilme, problem
çözebilme ve bu süreçte alınan kararların sorumluluğu yerine getirebilme,
zorlayıcı durumlar karşısında sakin kalarak yaşanan krizi etkili şekilde
yönetebilme, tüm bunların yanında doğru kişilerarası iletişim kurabilmek adına
iletişim becerilerini etkili kullanabilme kişilerin sosyal ve duygusal öğrenme
yoluyla edindiği becerilerdir. Sosyal ve duygusal öğrenme ile sosyal duygusal
gelişim aynı anlama gelmektedir. Esasen sosyal ve duygusal öğrenme becerileri
erken çocukluk döneminde gelişmeye başlasa da yetişkinlik dönemine kadar
gelişim devam etmektedir. Bu nedenle yapılan çalışmalar ergenlik ve öğrenim
gören gençlik dönemindeki kişilerin katılımıyla yapılmış olsa da meslek
hayatına atılmış ve meslekte tecrübe edinmiş kişilerin de sosyal ve duygusal
öğrenme becerileri ölçülebilmekte, elde edilecek bulguların alan yazınına büyük
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Sosyal duygusal öğrenmenin becerileri bireyin erken çoculuk döneminde
yani 5-6 yaşlarında çevresini takip etmesi, davranışları ve hareketleri fark
etmesi ve çevresindeki kişilerin kendilerini ifade biçimlerinin kayıtları ile
başlamaktadır. Daha sonra okul yıllarında bu kayıtlara yenileri eklenmeye ve
birey öğrenme sürecine devam etmektedir. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar,
hatta sosyal ve duygusal öğrenme becerileri ölçeği geliştirme çalışmaları
(Kabakçı & Owen, 2010) ilkokul ve ortaokul seviyesinde kişilerin becerilerini
ölçmek, ileriki çalışmalar da üniversite öğrencileri (Kocakülah & Ad,2015)
üzerinde kullanılması için derlenmiştir. Bu durum da sosyal ve duygusal
öğrenme konusunun sadece çocukluk dönemi içinde değil yetişkinlik
döneminde de kulanılan bir alan olduğunu ortaya koymakta, bu sınırlılığı da
ortadan kaldırmaktadır. Geçerlilik ve güvenilirliği sağlanan gelecek çalışmalar,
ölçeğin yetişkinler üzerinde uygulanmasına, sosyal ve duygusal öğrenme
becerilerinin meslek sahibi yetişkinleri konu almasına olanak sağlamaktadır. Bu
da alan yazınına bir fırsat olarak ele alınmalıdır.
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Sosyal ve duygusal öğrenme yani SDÖ (Social and Emotional LearningSEL) en genel anlamıyla çocuklar ve genç yetişkinlerin öğrenmeyi destekleyen
becerileri edinme, olumlu ve yapıcı davranışlarını geliştirme, sosyal ilişkilerini
düzenleme sürecidir. Bahsedilen beceriler; duyguları tanımak, doğru ifade
etmek, doğru şekilde duygusal dışavurumları farketmek ve yönetmek,
başkalarının bu yöndeki gelişimine vesile olmak ve teşvik edici
davranışlarsergilemek, olumlu sosyal ilişkiler kurmak, karar verme sürecini
etkili yönetmek, kararların sorumluluğunu almak ve zorlu durumlarla etkili bir
şekilde mücadele etmektir. Bu becerileri edinebilmek için bireyin hali hazırda
sahip olması gereken ya da gelişimine hazır olduğu yetkinleri olmalıdır
(Greenberg, 2003) Bu yetkinlikler ruhsal sağlığın gelişmesine olanak
sağladığından akademik ve sosyal gelişimi de beraberinde getirmektedir.


Öz farkındalık (Self-awareness): Kişinin kendi duygularını
tanıması ve doğru tanımlaması
kişinin kendisinde ve
diğerlerinde güçlü olan yönlerini tanıması, kendi kendine
yetebilme becerisi yani
öz yeterlilik duygusunu
geliştirebilmesi ve kendine güveni olması durumudur.



Öz yönetim (Self-management): Dürtü kontrolü, stres
yönetimi, sebat edebilme, hedef belirleme ve hedefe ulaşmada
kişisel / içsel motivasyon sağlayabilme becerilerini
içermektedir.



Sosyal farkındalık (Social awareness): Empati kurabilme,
diğerlerinin duygularını anlayabişme ve saygı duyabilme, aynı
durum ya da sorunlara farklıı bakış açıları ile bakabilme
becerileridir.



İlişki becerileri (Relationship skills): Sağlıklı ve ödüllendirici
ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi, sosyal baskıya karşı
durabilme ve işbirliği, uygunsuz davranışları önleme, yönetme
vekişilerarası çatışmayı yapıcı bir şekilde çözme, gerektiğinde
yardım isteme becerilerini içermektedir.



Sorumlu karar verme (Responsible decision making):
Değerlendirme ve yansıtma yolu ile alınan kararların kişisel ve
etik sorumluluğunu alabilme becerisidir.İlgili tüm faktörlerin
dikkate alınarak kararlar verilmesi,güvenlik konularının göz
önüne alınması, güvenlik uyarıları ve sosyal normlar dahil
olmak üzere farklı alternatif eylem yolları denenmesi ile
muhtemel sonuçları ön görebilme ve başkalarına saygı
becerilerini içermektedir.

Yapılan çalışmalarda sosyal ve duygusal öğrenmenin akademik
performans üzerinde olumlu etkileri olduğunun ortaya çıkması kavramın
93

TÜRKBİLİM ARALIK 2017

genellikle okullarda, öğrencilerin performansını arttırmada kullanıldığını
göstermektedir.SDÖ, fiziksel sağlığa fayda sağlamakta, kişinin çevresine ve
dahil olduğu kuruma olan bağlılık ve vatandaşlığını geliştirmekte; bu nedenle
de bazı kurumlarda işverenler tarafından talep edilmektedir. Hayat boyu başarı
için esas teşkil etmesi, problem çözümünde etkili olması, olumlu davranışları
arttırması ile iletişim kaynaklı çatışma risklerini azalttığı, uyumsuzluk ve
başarısız ilişkiler kurulmasına engel olduğu, kişilerarası fiziksel ya da psikolojik
şiddeti engellediği düşünülmektedir.
Erken yaşlardan itibaren çocukların öğrenme sürecinin başlaması ileriki
yaşlar da çocukların sosyal ve duygusal bakımdan yaşayabileceği olası sorunları
önleyici nitelik taşımaktadır. Sosyal ve duygusal öğrenme kavramı erken
çocukluktan yetişkinliğe kadar uzanan bir yaşam boyu öğrenme sürecidir (SDÖ
Akademisi, 2015). Bireyler sosyal ve duygusal öğrenme ve gelişimlerini sosyal
çevreleri ile ilişki içinde oldukları her an geliştirmektedir. Çocukluk yıllarında
empati becerileri, sosyal ilişki ve iletişim kurmada kolaylık ve akademik
başarıyı olumlu etkileyen sosyal ve duygusal öğrenme, yetişkinli döneminde de
öz farkındalık, sosyal farkındalık gelişimini, kendini motive edebilen ve stres ile
başa çıkabilen bireylerin iletişim becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
Sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinin gelişimi sosyal yaşantı
içerisinde sürekli devam etmektedir. Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri
gelişiminin temel amacı çoğu alanda olduğu gibi problemleri önleyici bir
yöntem olmasından geçmektedir. Bu nedenle sosyal ve duygusal öğrenme
becerisinin hedef kitlesi sorun yaşamakta olan ya da sorunları öngörüp önlemek
isteyen ayrımı gözetmeksizin sosyal hayatın içinde bulunmak zorunluluğu
dolayısıyla iletişim kurna tüm bireyleri kapsamaktadır.
Sosyal ve duygusal öğrenmenin duygular ile ilgisi büyüktür. Önemli olan
kişilerin kendi duygularının farkında olması ve etkili şekilde dışa
vurabilmesidir. Dahası iletişim içerisinde bulunduğu kişilerin de hangi duyguyu
yaşadığının ya da yansıttığının farkına varabilmesi, başka bir deyişle empati
kurabilmesi gerekmektedir. Özellikle sağlık kurumlarında empatik davranışın
yarattığı etki, diğer sosyal ortamlardan daha fazladır. Genel anlamıyla empati;
bir kişinin kendini karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısı ile
bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması,
hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi süreci olarak tanımlanabilmektedir (Şahin
& Özdemir, 2015: 1). Bireylerin empati göstermesinin nedeni, iletişim
sürecinde niyetin açıkça belli edilmesi, güven duygusunun geliştirilmesi,
karşısındaki kişiyi bir bütün olarak anlayıp tanıyabilmesidir.
Sağlıklı iletişim kurabilmek için empati becerileri sağlık kurumlarında
profesyoneller tarafından kullanılması gereken bir beceridir. İnsana verilen
değer her kurumda göz önünde bulundurulmalıdır. Kişilerin birbiri ile yaşadığı
sorunlar ya da anlaşmazlıklar tüm kurumları etkilemektedir. Kendini etkili
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şekilde ifade edebilen bireyler,karşısındaki kişilere de değer verme
eğilimindedir. Bu anlamda sağlık kurumlarında sağlık personellerinin hasta ve
hasta yakınlarına yaklaşımlarını değerlendirmek gerekmektedir. Birbirlerinin
varlığına değer veren kişilerin çalıştığı kurumlarda iletişim sorunlarının daha az
yaşanacağı öngörülebilmektedir.
Empati, sadece tahmin etme ya da anlamaya çalışma işi değil, kişinin
kendini karşısındaki yerine koymai rol değiştirme işi olarak görülebilmektedir.
Bireylerin karşılarındakini anlayabilmesi için o kişiyi daha önceden tanıyor
olması gerekmemekte, birbiriyle ilk karşılaşmada bile iletişim becerilerini etkili
kullanmak, anlamayı ve anlaşmayı arttırmaktadır. Bu durum, birbirini
tanımayan kişilerin de birbirine karşı empati duyabileceğini göstermektedir. Bu
noktada önemli olan sebat göstermek ve olumlu duygular içerisinde
bulunmaktır.
Sağlık sağlayıcılarının sosyal ve duygusal öğrenme becerileri gelişmiş
kişiler olması beklenmektedir. Çocukluk döneminde başlayan bu öğrenmenin,
özellikle sağlık sorunu yaşayan kişilerle arşılaşmaya başladıkları dönemde
devam etmesi, meslekteki tecrübenin öğrenme sürecini etkilediği
düşünülmektedir. Özellikle problem yaratan durumlarda kendilerinden fazlaca
ödün veren, başkaları tarafından duygusal ve sosyal zorlamaya maruz kalan ve
duygusal açıdan yıpranan kişilerin sağlıklı bir iletişim kurması ve sürdürmesi
mümkün değildir. Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri gelişmiş olan bireyler
empati kuran, problemlere adil ve barışçıl çözümler getirebilen, öfkelerini ve
yoğun duygularını daha rahat kontrol edebilen, duygularını açıkça ifade
edebilen bireylerdir. Bu beceriler sağlık kurumlarında en çok ihtiyaç duyulan
becerilerdendir. Tıbbi bilgi ve becerilerin yanında iletişim ve empati becerilerini
geliştirebilen sağlık sağlayıcıları hastaları ile daha rahat iletişim kurabilmekte,
tedavi sürecini işbirliği içerisinde sürdürebilmekte, hastaları karar verme
sürecine dahil ederek fikir birliği saylayarak iyileşme sürecinin kısalmasına
olanak sağlayabilmektedir.
Sağlık kurumlarında duygudaşlık yani empati ile; yoğun tempodan
fiziksel ve ruhsal olarak yorulan sağlık profesyonelleri ve yaşamakta olan sağlık
sorunu nedeniyle ihtiyaçlı olan hastalar ya da üzüntü / endişe vb. olumsuz
duygular içerisinde sebat göstermeyi beceremeyen hasta yakınları arasında
agresif davranışların azalması, problem çözümünde tartışma ve kavgadan
kaçınma, kısa veya uzun vadede olumlu sosyal davranışın artması
sağlanabilmektedir. Bu ortamlarda olumlu sosyal davranışın artması, sağlık
sağlayıcıları açısından akademik ve iş başarısı ile doğru orantılıdır. İletişimin
iyileşmesi ve sosyalleşmenin artması daha uzun süreli ilişkilerin kurulmasını
sağlamaktadır.
Sağlık
profesyonellerinin
duyarlı
davranması
gerekmektedir.
Karşılaştıkları kişileri anlamak, etkili şekilde dinlemek için zaman ayırmalı ve
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kişilere kendilerini ifade etmeleri için fırsat vermeleri gerekmektedir. Sağlık
kurumlarında artan okuma davranışı (karşıdaki kişinin duygularını anlama,
sözlü ve sözsüz iletişim becerileri ile psikolojik durumunu anlamaya çalışma
kast edilmektedir), tarafların karşılıklı sergiledikleri tutumlara dayalı
aksaklıkların azalması ile sonuçlanabilmektedir. Böylece tarafların sosyal
becerileri gelişmiş, iletişim becerilerini etkili kullanmaları ve ihtiyaçlarını
karşılamaları ile kendilerine ve çevresine olan güveni artmış olacaktır.
SONUÇ
Hipokrat “Önce söz, sonra ilaç, en son bıçak.” sözüyle her türlü
girişimden önce iletişim unsurunun ön planda tutulması gerekliliğine vurgu
yapmaktadır. İletişim olgusunun bu önemli rolü yalnızca tıp alanında değil,
yaşamın diğer pek çok alanında geçerlidir. İletişim ve insan ilişkilerinin kalitesi
her alanda yapılan işin kalitesini etkilemektedir.Sağlık kurumlarında doktorlar,
hemşireler, danışma, randevu alma vb. konularda hastalarınhastaneye
girişlerinde karşılaştıkları ilk kişiler yani kısaca sağlık profesyonelleri iletişim
becerileri yüksek, empati kurabilen ve karşısındaki kişinin içinde bulunduğu
durumu öngörerek davranışlarını değiştirebilen kişiler olmalıdır. Özellikle
hastane gibi stres bakımından yoğun kurumlarda çalışan personellerin sürekli
olarak hizmet içi eğitime tabi tutulmaları, empati kurmada ve iletişim
becerilerinin gelişiminde başarılı sonuç verecektir.
Sağlık profesyoneli ve hastanın işbirliği içinde çalışması, ortaklıkların ve
tedavi sürecinde fikir alışverişi yapılacak grupların kurulması, hastanın
ihtiyacının tam anlamıyla belirlenmesi ve karşılanması sosyal ve duygusal
öğrenme becerilerinin etkili kullanımı ile mümkündür. Bu noktada sorumluluk
tarafların her ikisine de eşit olarak paylaştırılmakta, kişilerarası iletişimin çift
yönlü olarak gerçekleşmesi için gereken çabayı her iki taraf da sergilemelidir.
Olumsuz yaşam şartlarının iyileşmesi, sosyalleşme ve katılımın artması,
ikili ilişkilerin gelişmesi, etkili ve kaliteli iletişim kurulması, duygu yönetiminin
artması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi iletişim ve etkileşimin karşılıklı
olarak sağlanması ile oluşturulmaktadır. Bu nedenle sağlık iletişimi ile bu
alanda çalışanların sosyal ve duygusal öğrenme becerilerine yatırım yapılması
toplumun genel iyilik hali ve sağlık hizmet kalitesindeki artışa eşlik edebilir.
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MODERN ÇİN EDEBİYATI: LU XUN’UN “AH Q’NUN GERÇEK
HİKÂYESİ” ADLI HİKÂYESİNİN İNCELEMESİ
Yasemin ÖZYÜREK
ÖZET
Bu çalışmada, köklü bir tarihe sahip olan Çin Edebiyatının, 1919 yılında
ortaya çıkan ve “Dört Mayıs Hareketi” olarak adlandırılan edebiyat ve
modernleşme hareketinin öncü yazarlarından Lu Xun adlı yazarın öne çıkan
kısa hikayelerinden biri olan “Ah Q’nun Gerçek Hikayesi” ele alınacaktır.
Hikâye ilk olarak 4 Aralık 1921 ve 12 Şubat 1922 tarihleri arasında bir dergide
aralıklı olarak yayınlanmaya başlamış ve yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi
toplamıştır. Başlangıçta yazarın kimliği tam olarak bilinmediğinden çoğu kişi
tarafından Ah Q’nun gerçekte yaşayan biri olduğunu düşünülmüştür. Hatta
bazıları kendi hayatından bahsedildiğini hissettiğini söylemiştir. Çin
toplumunun modernleşmeye adım attığı yıllardaki durumunu oldukça başarılı
bir şekilde yansıtan bu hikâye Çin’i ve Çin toplumunu anlama açısından
oldukça önemli bir yere sahiptir. Hikâyeyi öne çıkaran bir diğer özelliği ise
Çin’de “baihuawen(白话文)” dediğimiz günlük konuşma dili kullanılarak
yazılan ilk hikâye olmasıdır. Hikâye esas alınarak Çin’deki modernleşme
hareketinden ve o dönemdeki Çin edebiyatından bahsedilecektir. Çalışmanın
Modern Çin Edebiyatı hakkında bilgi sahibi olma açısından yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çin Edebiyatı, Lu Xun, Hikâye İncelemesi, Dört
Mayıs Hareketi, Modernleşme, Çin toplumu.

RESEARCH ON THE STORY NAMED “THE REAL STORY OF AH
Q” WRITTEN BY LU XUN FROM THE CONTEMPORARY CHINESE
LITERATURE
ABSTRACT
In this study, It is aimed to examine "The True Story of Ah Q", which is
one of the short stories of Lu Xun, who is one of the leading writers in Modern
Chinese Literature history. literary and modernization movement called "May
Fourth Movement" The story was first published in a magazine permanently
between December 4, 1921 and February 12, 1922, and attracted great interest
from the readers. In the beginning, the identity of the author was not fully
known, and it was thought by many that Ah Q was actually a living person.
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Some even said that they felt they were talking about their own life.
This story, which reflects the situation of the Chinese society in the
years that it has already begun to modernize, is very important in terms of
understanding China and Chinese society. Another feature about the story is
that it is the first story written in China using the daily conversation language
"baihuawen (白话文)". Based on this story, the modernization movement in
China and the Chinese literature of that period will be examined. It is thought
that this study will be useful to have knowledge about Modern Chinese
Literature.
Key Words: Chinese literature, Lu Xun, May Fourth Movement,
Modernisation, Chinese society.
Modern Çin Edebiyatı ve Dört Mayıs Hareketi
Çin Edebiyatında modernleşme hareketi 19. yüzyıl sonlarında Mançu
hanedanlığının son dönemlerinde hareketlilik kazanmıştır. 4 Mayıs 1919
tarihinde patlak veren Dört Mayıs Hareketi ile birlikte Modern Çin Edebiyatı en
yaratıcı ve en parlak dönemini yaşamıştır.
Dört Mayıs Hareketi, 1919 tarihinde Versailles’deki batılı kuvvetlerin
Shandong eyaletini Japonya’ya teslim etme kararına boyun eğen Pekin
hükümetine karşı gerçekleştirilen bir gösteri ile başlamıştır. Bu siyasi bir
hareket olarak başlamış olsa da 19. yüzyılın sonlarında büyümeye başlayan ve
Çin’deki geleneksel konfuçyanist düşünceden sıyrılarak kendisini dışarı açan ve
batı kültürüne yönelmeyi sağlayan bir kültür devriminin de başlamasına ön ayak
olmuştur. (Goldman, 1973)
Dört Mayıs hareketinin siyasi ayağında Mao Zedong, Li Zhao ve Chen
Duxiu gibi isimler öncü olurken, edebiyat ayağında ise Lu Xun, Mao Dun ve
Guo Moruo gibi yazarlar ön plana çıkmıştır. Bu yazarlar yeni bir edebiyat
akımıyla birlikte yeni değerler ve modern bir anlayış oluşturmayı hedef
edinmişler ve bu konuda da önemli adımlar atmışlardır. Batı edebiyatını ve
düşüncesini araştırmışlar ve yaptıkları çevirilerle o güne kadar Çinliler
tarafından isimleri duyulmamış birçok eseri Çin toplumuna tanıtmışlardır.
Yeni bir edebiyat oluşturma süreci sanıldığı kadar kolay değildi.
Geleneksel Çin edebiyatında kullanılan şekiller bilinçli bir şekilde çıkarılmaya
çalışılsa da Dört Mayıs Hareketi yazarlarının üzerindeki geleneklerin etkisi
tamamen silinmemişti. Çünkü bu yazarlar geleneksel düşüncenin şemsiyesi
altında büyümüşlerdi. Ayrıca kendilerine adapte etmeye uğraştıkları batı
edebiyatı Çin toplumuna oldukça yabancı olan bir yapıya sahipti. Ülkenin siyasi
olarak zor bir dönemden geçmesi de işlerini güçleştiriyordu. Biraz da bu
nedenle Dört Mayıs Hareketi yazarları 1930’lara kadar süren dönemde
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kendilerini sol bir görüş altında örgütlediler ve bu yazarların büyük çoğunluğu
yazdıkları konularda kişisel tecrübelerinden görüşlerinden daha çok ideolojik ve
siyasi konulara yoğunlaştılar. Dört Mayıs Hareketi yazarlarının toplumu
algılama yetenekleri sadece gerçeği yansıtmadı, aynı zamanda sahip oldukları
bu güç, gerçeği değiştirmeye de yardım etti. Okurlarını henüz sezemedikleri
konularda onları bilinçlendirmek onları değişime itti. Dört Mayıs Hareketleri
yazarları nesilleri için yeni semboller, hayaller ve modeller ortaya koydular. Bu
dönemde yazılan birçok ünlü eser toplumun aksayan yönlerini tedaviden
bahsetmeden hastalıkları anlatmak yoluyla gözler önüne sermiştir. Bu
hastalıkların ortaya çıkmasıyla beraber halk da bundan kurtulmak için
çabalamaya başlamış kendi tedavi şekillerini kendileri üretmeye başlamışlardır.
Örneğin dönemin önemli kadın yazarlarından Ding Ling’in hikayelerinde
görülen bağımsız, cinsel olarak özgür, şehirli genç kadın imajı, okurlarının
kendi yaşamlarını sorgulayıp kimliklerini keşfetmelerinde yardımcı olmuştur.
(Hu, 2013)
Bu dönemde ortaya çıkan eserler, fazla politik ve didaktik olması yönüyle
edebi açıdan yoksun olmakla eleştirilse de edebi eserlerin incelemeleri, Dört
Mayıs Edebiyatının sosyal gerçekleri yansıtmasının yanı sıra sanatsal değerinin
de olduğunu gösteriyor. (Goldman,1973) Hepsi bu konuda başarılı olmasa da
çoğu eser, politik gerçekleri anlatmanın yanında sanatsal beceriyi de kullanma
arayışındaydılar.
Bir edebiyat eserini gerçekten anlayabilmek için yalnızca yazarın yaşam
öyküsü yeterli değildir. O’nun sosyal ve politik duruşunu ve hatta ideolojik
görüşünü de bilmek gerekir. Bu da eserlerindeki alt metinleri incelemekle
öğrenilebilir. Çünkü bu yapı yazarın gerçek duygu ve düşüncelerini ele
vermektedir. Hikâyemizin yazarı Lu Xun’un eserlerini incelediğimizde de
yalnızca edebi yeteneğini değil, dünya görüşünü de anlayabiliyoruz. Lu Xun’un
kapalı ve farklı şeyleri çağrıştıran anlatımı O’nun eserlerinin gücünün en önemli
nedenidir. Eserlerindeki nüanslar sansür korkusundan olsa da ya da tam tersi
kendi hayal gücünden türemiş olsa da Lu Xun’un bilinçli bir yazar olduğu su
götürmez bir gerçektir. Batıdan öğrendiklerini kendi sahip olduğu geleneksel
mirasla harmanlayarak az bulunur bir edebiyat tekniği oluşturmuştur. (Pong,
1997) Diğer Dört Mayıs Hareketi yazarları da kronolojik olmayan zaman ve
psikolojik tahliller gibi modern teknikleri kullanmışlardır.
Dört Mayıs Hareketi edebiyatını incelerken eserlerdeki yaklaşımın
yalnızca edebi veya yalnızca tarihi ve sosyal olduğunu söyleyemeyiz. Edebiyat
ve toplum arasında çok yakın bir ilişki olduğundan Dört Mayıs Hareketi
edebiyatını anlamak içi tüm bunları bir arada düşünmeliyiz. Dört Mayıs
Hareketi eserleri bütünüyle yansıtıldığında, kişisel fakat genelleştirilmemiş,
özgün ve farklı şeyleri temsil eden, kavramsal ve de halkın modernleşme
eşiğindeki değişimini resmeden gerçekçi bir resmi sunan eserlerdir. Dört Mayıs
Hareketi edebiyatı eserleri, siyasi olduğu kadar sanatsal açıdan da ilgi
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çektiklerinden, devrin politik öğretileri ve sloganlarını içermenin dışında
eğitimli Çin gençliğinin de düşüncelerine hitap edebilmeyi başarmışlardır.
Yirmi yılı aşkın süren Dört Mayıs Hareketi, 1937’de Shanghai’da
hükümetin gerçekleştirdiği bombalamayla ve yapılan baskı sonucu çoğu yazarın
Japonya’ya kaçmasıyla sona erdi. İlk bakışta kısa gibi görülen bu dönemde
sayısız eser ortaya konuldu ve modern edebiyatın da temelleri atılmış oldu.
Yazar Hakkında
Dört Mayıs Hareketinin öncü yazarlarından olan ve Çin’de modern
edebiyatın babası olarak anılan Lu Xun’un aile adı Zhou Shuren’dır. (Chen,
2012) 1881 yılında Çin’in Zhejiang eyaletinde dünyaya gelmiştir. Eğitimli bir
aileden gelmektedir ve kendisi de geleneksel bir eğitim almıştır. Daha sonra ise
devlet bursuyla Japonya’ya gidip tıp eğitimi almış fakat doktorluk yapmamıştır.
Kendisini eğitim alanında geliştirmiştir. Eğitim bakanlığında çeşitli görevler
üstlenmiş ve Almanca, Rusça ve Japoncadan birçok kitap çevirmiştir. (Chen,
2012)
1921 yılında yazdığı Ah Q’nun Gerçek Hikayesi adlı eseri büyük beğeni
toplamış ve bu eserle ülkece tanınan bir yazar olmaya başlamıştır. (Foster,
2006) Bu eserin yazımında kullanılan teknik kadar konusu da Çin edebiyatına
yabancı bir konuydu. Bu açıdan Ah Q’nun Gerçek Hikayesi eseri uzun süre
çeşitli eleştiriler alsa da günlük konuşma dilini yazı diline aktarması ve edebi
yönüyle takdir edilmeye başlamıştır. Lu Xun günlük konuşma dilini kullanarak
modern edebiyatın öncüsü konumuna gelmiştir.
Hikâyenin Tanıtımı
Lu Xun’un “Ah Q’nun Gerçek Hikâyesi”1 isimli eseri ilk kez “Beijing
Sabah Haberleri”2 dergisinde aralıklı zamanlarla 4 Aralık 1921 ve 12 Şubat
1922 tarihleri arasında yayınlanmıştır. Daha sonra ise 1923 yılında Lu Xun’un
eserlerini derlediği, 1923 yılında yayınlanan “Nahan”3 kitabının içinde yer
almıştır. (Xun, 2000) Ah Q’nun Gerçek Hikâyesi, bu kitap içindeki en uzun
hikâyeler arasındadır. Dört Mayıs Hareketinden sonra tamamen konuşma dili
kullanılan ilk eser olması açısından modern Çin edebiyatı eserleri arasında
önemli bir yer tutmaktadır. (Hu, 2013) Hikâyenin yazarının Lu Xun olduğunu
1Çincesi
2

:阿Q正传

Çincesi: 北京晨报副刊

3Çincesi

:呐喊: Bu kitap Lu Xun’un Çin Devrimi (辛亥革命) ve Dört Mayıs Hareketi (五四运动)

arasında yazdığı ve Bai hua wen (白话文) kullandığı eserlerinin toplanıp yayınlandığı bir kitaptır.
Lu Xun’un yenilikçi ve devrim taraftarı yazılarını içermesi bakımından önemlidir. İçerisinde Lu
Xun’un çokça bilinen “Bir Delinin Hatıra Defteri” (狂人日记), “Kong Yi Ji (孔乙己), İlaç (药)
ve “Ah Q’nun Gerçek Hikâyesi” (阿Q正传) gibi önemli 14 adet hikâyesi bulunmaktadır.
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sadece çevresindeki birkaç kişi bildiğinden uzun süre “Ah Q’nun Gerçek
Hikâyesi” eserinin gerçek yazarının kim olduğu bilinememiştir. (Xun, 1995)
Toplam dokuz bölümden oluşan hikâyenin ilk bölümü 4 Aralık 1921 yılında
yayınlanmış, bu tarihten sonra da haftada bir ya da on beş günde bir
yayınlanmış final bölümü ise 12 Şubat 1922’de yayınlanmıştır.
Konusu
Hikâye genel olarak kırsal kesimde yaşayan, düzgün bir eğitim almamış
ve düzenli bir işe sahip olmayan bir adam olan Ah Q’nun başından geçen
hikâyeleri ele almaktadır. Ah Q, kendi içinde yaşadığı zaferleriyle meşhurdur.
Lu Xun’de bu zafer hissini Ah Q’nun içsel konuşmalarıyla ve kelime
oyunlarıyla oldukça iyi yansıtmaktadır. Ah Q kendisinden mevki, para ve daha
birçok yönden üstün olan insanlara karşı yaşadığı hezimetlerden sonra, kendi
düşünce yapısıyla bir yol bulup kendini zafer kazanmış olarak gösterir. Öyle ki
bu kendini kandırma hali, Çinceye “Ah Q Ruhu”4olarak kullanılan bir deyim
olarak girmiştir. Lu Xun hikâyesinde Ah Q’nun tüm hatalarını geleneksel
toplumun yaşayış biçimindeki bulgularla ortaya çıkarmış ve hikayenin sonunda
da Ah Q’nun çok önemsiz bir suçtan idam edilerek ölmesiyle büyük bir hiciv
örneği sunmuştur.
Hikâyenin ilk bölümünde yazar Ah Q’nun gerçek ismine
ulaşamadığından bahseder. İsminin “Q” olarak kısalttığı bölümünün aslında
“gui” olabileceği, fakat Çincede aynı seste birçok im olduğundan hangisinin
doğru olduğu bilgisine ulaşamadığından bir kısaltma olarak Latin alfabesinden
bir harf olan “Q”yu kullanmaya karar verdiğini söyler. Burada özellikle Latin
alfabesinden bir harf kullanması boşuna değildir. Böylece batıya ait öğelere
aşina olmaya başlamak için böyle bir yol seçildiği düşünülmektedir. Bir başka
görüş ise Mançu Hanedanlığı döneminde halka dayatılan bir saç stili olan saçı
kazıtıp ortasında bir bölümü uzatarak ördüğü saç modeline verilen ismin
İngilizcesi olan “queue”5 kelimesine benzerliği için bu harfi seçtiğidir. Bu saç
modeli
geleneksel
yaşamla
özdeşleştiğinden,
örgülerin
kesilmesi
modernleşmenin sembolü olarak kullanılmıştır.
Ah Q, ne zaman bir yenilgiye uğrasa kendini kandıracak bir bahane
bularak zafer kazanması ile öne çıkmaktadır. Hikâyenin bir bölümünde dayak
yiyen ve gümüş parasını çaldıran Ah Q, kendisine tokat atmış ve tokat atanın
kendisi olması sebebiyle bu durumda kazananın kendisi olduğuna inanmıştır.
Yine bir başka bölümde zengin bir toprak sahibi olan Bay Zhao’dan dayak
yediğinde onunla bir akrabalığı olduğu düşünülmüş ve bölgedeki insanlar Ah

Çincesi: 阿Q精神: Yaşadığı bir olumsuzluk karşısında kendisini kandırarak başarılı hissetme
gibi durumlarda kullanılan bir söz.
4

5

Çincesi: 髨发
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Q’nun gerçekten Bay Zhao’nun ailesinden olup olamadığını sorgulamak yerine
Ah Q’ya daha fazla saygı göstermeye başlamışlardır.
Ah Q’nun öne çıkan bir diğer özelliği ise yaşadığı yerdeki insanlar
tarafından sürekli aşağılansa da onlar tarafından şiddet de görse mutsuz
olmuyordu. O’na doğuştan verilen unutma içgüdüsü ile dayak yedikten bir iki
dakika sonra şarap dükkanının kapısına vardığında mutlu olabiliyordu. Bu
özelliği de onu isyandan uzak, olumsuzluklara karşı mücadele etmeyen,
yaşadığı tüm acıları olduğu gibi kabul edip haksızlıklar karşısında sessiz kalan
biri haline getiriyordu.
Ah Q oldukça geri kafalı ve yeniliklere kapalı bir insandır. Örneğin yeni
gittiği bir kasabada alıştığının ve kendi doğru bildiğinin dışında bir durumla
karşılaştığında ön yargıyla bu kasabadaki insanların bir iş bilmeyen tamamen
yanlış düşünen kişiler olduğuna hükmeder. Örneğin gittiği bir yerde “uzun
tezgah” yerine “düz tezgah” deniliyorsa bu insanlar her konuda yanlış
düşünüyor demektir.
Ah Q’nun ne kadar sabit fikirli ve gelişime kapalı olduğunu, ne eğitimin,
ne paranın ne de insan olarak kendini geliştirmesinin bir önemi olmadığını
hikayenin şu bölümünde açıkça görebilmekteyiz:
“… Ah Q her zaman kendisini yukarda görürdü. Weichuang
kasabası sakinlerinin hepsini küçümserdi. Zorlu hükümet sınavlarını
başarı ile geçen genç alimler bile bir tebessümü hak etmiyorlardı.
Kasabanın zenginlerinden olan Bay Zhao ve Bay Jian köylüler
tarafından büyük bir saygı görse de Ah Q onlara diğer insanlardan farklı
davranmıyordu. Ona göre kendi oğlu hepsinden daha iyi bir konuma
sahip olacaktı. … ”
Hikâyenin bir başka bölümünde Ah Q bir rahibeyi sırf kendisini daha iyi
hissetmek için taciz eder. Rahibeyi çimdikler ve yaşadığı problemler için O’nu
suçlar. Bu anlamsız durumdaki adaletsizliği ortaya koymak yerine etraftaki
kalabalık sadece gülmekle yetinir.
Hikâyenin son bölümünde bir gün Çin Devrimi (Xinhai Devrimi)
gerçekleştiğinde zengin ailelerden olan Zhao’lar ve Jian’ler güçlerini
koruyabilmek için devrimcilere katılır. Kendilerine “Devrimci ordusu” diyen bir
grup ise zenginlerin evine girip onları soyar. Ah Q da bu gruba katılmak ister ve
kendisine “devrimci” demeye başlar. Fakat soygunun yapılacağı gün uyuyakalır
ve onlara katılamaz. Yine de günah keçisi olarak seçilip tutuklanarak idamına
karar verilir. İfadesini imzalaması istendiğinde okuma yazma bilmediğini
söyler. O zaman kağıda bir yuvarlak çizmesi istenir. Ah Q’nun tek endişelendiği
ise düzgün bir yuvarlak çizememesidir. İdama giderken ise izleyicileri
eğlendirmek için bir opera parçası söylemek ister fakat aklına söyleyecek bir
parça gelmez. Kısacası ölümü bile trajikomiktir. Her zaman haksız yere
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suçlanıp aşağılanan, dayak yiyen Ah Q yine haksız yere suçlanarak idam
edilmiştir.
Çin halkı tarafından büyük beğeni toplayan bu hikâye sayesinde Çinceye
yeni bir deyim girmiştir. “Ah Q ruhu” ya da “Ah Q kafası”6 olarak
çevirebileceğimiz ve günümüzde de kullanılan bu deyim, gerçeklerle yüzleşmek
yerini kendini kandıran ve kendini başarılı sanan insanlar için kullanılır.
Hikâye genel olarak kırsal kesimde yaşayan, düzgün bir eğitim almamış
ve düzenli bir işe sahip olmayan bir adam olan Ah Q’nun başından geçen
hikâyeleri ele almaktadır. Ah Q, kendi içinde yaşadığı zaferleriyle meşhurdur.
Lu Xun’de bu zafer hissini Ah Q’nun içsel konuşmalarıyla ve kelime
oyunlarıyla oldukça iyi yansıtmaktadır. Ah Q kendisinden mevki, para ve daha
birçok yönden üstün olan insanlara karşı yaşadığı hezimetlerden sonra, kendi
düşünce yapısıyla bir yol bulup kendini zafer kazanmış olarak gösterir. Öyle ki
bu kendini kandırma hali, Çinceye “Ah Q Ruhu”7olarak kullanılan bir deyim
olarak girmiştir. Lu Xun hikâyesinde Ah Q’nun tüm hatalarını geleneksel
toplumun yaşayış biçimindeki bulgularla ortaya çıkarmış ve hikâyenin sonunda
da Ah Q’nun çok önemsiz bir suçtan idam edilerek ölmesiyle büyük bir hiciv
örneği sunmuştur.
Hikâyenin ilk bölümünde yazar Ah Q’nun gerçek ismine
ulaşamadığından bahseder. İsminin “Q” olarak kısalttığı bölümünün aslında
“gui” olabileceği, fakat Çincede aynı seste birçok im olduğundan hangisinin
doğru olduğu bilgisine ulaşamadığından bir kısaltma olarak Latin alfabesinden
bir harf olan “Q”yu kullanmaya karar verdiğini söyler. Burada özellikle Latin
alfabesinden bir harf kullanması boşuna değildir. Böylece batıya ait öğelere
aşina olmaya başlamak için böyle bir yol seçildiği düşünülmektedir. Bir başka
görüş ise Mançu Hanedanlığı döneminde halka dayatılan bir saç stili olan saçı
kazıtıp ortasında bir bölümü uzatarak ördüğü saç modeline verilen ismin
İngilizcesi olan “queue”8 kelimesine benzerliği için bu harfi seçtiğidir. Bu saç
modeli
geleneksel
yaşamla
özdeşleştiğinden,
örgülerin
kesilmesi
modernleşmenin sembolü olarak kullanılmıştır.
Sonuç
Hikâyeye baştan sona baktığımızda Ah Q karakteri üzerinden Çin
geleneksel toplumunun çarpık yönleri göz önüne konulmuştur. Okuyan her
Çinli kendisinde Ah Q’dan bir parça bulmuştur. Ah Q’nun yaşadığı
haksızlıklara karşı sessiz kalması ve sadece kendisini kandırmakla yetinmesi
6

Çincesi: 阿Q精神

Çincesi: 阿Q精神: Yaşadığı bir olumsuzluk karşısında kendisini kandırarak başarılı hissetme
gibi durumlarda kullanılan bir söz.
7

8

Çincesi: 髨发

105

TÜRKBİLİM ARALIK 2017

hikâyenin temelini oluşturuyor. Ah Q’nun kendisini aşağılanmalara ve
kendisine uygulanan şiddete karşı nasıl avuttuğunu ve durumu hiç
umursamadığını hikâyenin şu bölümünde rahatça görebiliyoruz:
“… biraz ilerden Ah Q’nun düşmanlarından biri daha geldi. Bu
Ah Q tarafından küçümsenen Bay Jian’in büyük oğluydu. Şehirdeki
yabancı okulunda okuduktan sonra sanırım Japonya’ya gitmişti. Altı ay
sonra Japonya’dan döndüğünde saçındaki örgüsü yok olmuştu. Saçını
kestiği için annesi günlerce ağladı. Karısı ise üç kez kuyuya atlamaya
teşebbüs etti.9 Daha sonra annesi oğlunun saçının sarhoşken alçak biri
tarafından kesildiğini söyledi. Çok iyi bir memur olabilecekken şimdi
saçı uzayana kadar beklemek zorundaydı. Ah Q bu söylenenlere
inanmadı ve onu ne zaman sahte at kuyruğu ile görse başladı arkasından
sövmeye… Yine bir gün [Ah Q’nun deyimiyle] bu “imitasyon yabancı
şeytan” ona doğru yaklaşıyordu. “kel kafalı pislik” dedi. Daha önceleri
bunu sadece içinden söylüyordu. Fakat bugün kötü bir gününde
olduğundan içindekileri dökmek isteğinden sözcükler istemsizce
ağzından çıkıvermişti. Ne yazık ki bu kel kafa uzun parlak bir sopa
taşıyordu… Tabii ki birden kafasına küütt diye inen sopayı hissetti.
_Ben ona söylemiştim dedi yanındaki çocuğu göstererek. Sonra yine
küütt! küütt! küütt!
Ah Q’nun hatırladığına göre bu hayatındaki ikinci aşağılanmaydı.
Çok şükür kafasına inen sopalardan sonra olay kapanmıştı da biraz
rahatlamıştı. Ayrıca atalarından gelen “unutma kabiliyeti” ile daha da
iyi hissediyordu. Yavaşça yürüyüp gitti. Şarap dükkânının kapısına
vardığında ise eskisi gibi mutlu hissediyordu.” (Xun, L.)
Hikâye yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi toplamış, oldukça popüler
olmuştur. Başlangıçta yazarın kimliği tam olarak bilinmediğinden çoğu kişi
tarafından Ah Q’nun gerçekte yaşayan biri olduğunu düşünülmüştür. (Foster,
2006) Hatta bazıları kendi hayatından bahsedildiğini hissettiğini söylemiştir.
Çin toplumunun modernleşmeye adım attığı yıllardaki durumunu oldukça
başarılı bir şekilde yansıtan bu hikâye Çin’i ve Çin toplumunu anlama açısından
oldukça önemli bir yere sahiptir.

Mançu hanedanlığı döneminde erkeklerin uzattığı örgülü saç toplumda yer edinmek için oldukça
önemliydi. Modernleşme kıpırtılarının başladığı bu dönemde saçını kestiren erkekler toplum
tarafından dışlanır, hükümet tarafından cezalar alır ve hiçbir memuriyete başvuramazdı.
9
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DİSİPLİNLERARASI SANAT
Rasim ÖZGÜR
ÖZET
Bu makale, disiplinler arası sanatın entelektüel çıkışlarındaki bulguları
tartışarak, sanatta yaratım süreçlerini estetik kıstaslar ve değer yargılarının
bütünlüğü açısından sorgulamayı amaçlar. Yaratıcılığın özüne ilişkin esaslarının
belirlenmesine yönelik bu sorgulama, burada irdelenecek eserlerin düşünce
düzeyindeki evrelerinden bağımsız yapılamaz. Özellikle hazır nesne
kullanımında gündeme gelen bu yaklaşım sanat alanlarında yaygınlaşan
demokratikleşme sürecini de aydınlatacaktır.
Anahtar sözcükler: disiplinler arası sanat, hazır nesne, demokratikleşme
süreci, öze dönüş

INTERDISCIPLINARY ART
ABSTRACT
This paper aims at questioning the creative process in art in terms of the
aesthetic criteria and the unity of value judgments, by discussing the
intellectual findings emerging from interdisciplinary works. This inquiry into
the principles of creativity cannot be done independent of the development of
thought that gives rise to the works to be examined here. This approach will
illuminate the process of democratization pervading the various fields of art
especially through the use of the ready made.
Keywords: Interdisciplinary art, ready made, process of democratization,
return to essence.
İFADE
ARAÇLARININ
AYRIŞIMI
TANIMLAR AÇISINDAN SANAT

VE

MORFOLOJİK

“…Kapıyı çalan Marcel Duchamp olduğunda her seferinde şaşırırız
ama işte içeri girmiştir bile ve çok kalmasa da o ilk ziyaretinden sonra
ev hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır…” (O’ Doherty, s. 8.)
Resim ve Heykel alanında olağanüstü deneyimiyle Michelangelo; “Resim
ne kadar heykele benzerse o kadar iyi, heykel ise ne kadar resme benzerse o
kadar kötüdür” der. Plastik amacı doğrultusunda sınıflandırmayı amaçlamadan
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sınır belirleyen bu saptama, her iki disiplinin de kıstaslarını karşıtlık içinde
tanımlar. Bir iletişim aracı olarak sanatın tanımı, iletişim araçlarının ayrışımıyla
yapılmıştır. Bu tanımlamaya göre bilim-kavramla, sanat ise imgeyle betimler.
İmgenin ayrışımıyla (renk, hacim, ses) yapılan en yalın sınıflandırma, pür
sanatlarda görülür (resim, heykel, müzik). Hareket, vücut dili ve edebiyatla
karışan karma sanatların morfolojik özbelirginliği pantomim ve şiirde yalınlaşır.
Görüntü ve ses üzerinden algı eşiğine dayandırılan imgenin görsel ortaklığı
zihinde tamamlanır. Bu durumda imge; görsel sanatlarda-doğrudan, müzikteçağrışımlı, kavramda-anlaşmalı anlamıyla algılanır. Dil üzerinden ayrışmalarına
karşın ortak özellikleriyle de gruplaşan disiplinlerin amaca yönelik tanımı
tarihsel bağlamda belirlenir. Sanatın tanımına ilişkin analojik yorum ve
sınıflandırmalar Antik Yunan’da başlar, Rönesans döneminde geliştirilir ancak
modern yorumuna, 18.yy' da ulaşmıştır.

Antik dönemde
sınıflandırma
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Raffaello Sanzio, “Atina Okulu”
Kant’a göre sanat eseri, kendi amacının dışında hiçbir amaca hizmet
etmeyen eserdir. Ancak algı eşiğinde ayrışan iç ve dış dünyanın mahiyetlerini
kendi amacı doğrultusunda betimleyen sanatın özerkliğine sığınan bu
tanımlama, maddeye nüfus etmiş ihtişamlı bir geçmişin gerçekliğiyle çelişirken,
kaynayan alt yapının soğurma görevinden uzaklaştıran bu tanımlamayla
yetinmeyen Hegel, ideolojik bağlamda desteklenen sanatın en yüksek görevini
ereksel amacında bulacaktır. Dolayısıyla sanat, nihai amacına yönelik tarihsel
işlevinde, ideolojiktir. Dini, politik, estetik, etik ve hukuki görüşlerin işbirliğiyle
gerçekleşen ideoloji, değer yargılarının gücüyle kültürel değer bütünlüğünü
belirleyen en önemli etkendir. Tematik bağlamda bu sınırlar içinde erişilen
özgürlük, Hegel’e göre, öznenin en yüksek kaderidir:
Her şeyden önce, tamamen biçimsel yönünde özgürlük,
öznenin karşısına çıkan şeyde yabancı hiçbir şeyin
bulunmamasından ve bu şeyin sınırlama veya bir engel
olmamasından ibarettir, bunun tersine özne onda kendisini bulur. Bu
biçimsel özgürlük tanımında bile, her acı, her talihsizlik gözden
kaybolup gitmiş, özne dünya ile uzlaştırılmış, dünya içerisinde
doyurulmuş ve her karşıtlık ve her çelişki çözülmüştür. Fakat daha
yakından bakılırsa, özgürlük içeriği olarak, genelde akılsal olana
sahiptir; örneğin eylemde ahlaklılık, düşüncede hakikat. Fakat
özgürlük başlangıçta yalnız öznel olduğu ve fiili olarak kazanılmış
olmadığı için, özne özgür olmayanla, doğanın zorunluluğu olarak
tamamen nesnel olanla karşılaşır ve burada derhal bu karşıtlığın
uzlaştırılması baş gösterir. (Hegel, s. 97)
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Ancak özgürlüğün bu tarifinde Hegel, zorunlu üretim üzerinde durmaz.
Çünkü elit sanatın ereksel amacı ihtiyacı aşmakla başlar. Diyalektiği tarihsel
bağlamda geliştiren Marx, özgür koşullarda gerçekleşen üretimi, sanatsal
yaratıcılığa benzetir. Marx’a göre yaratıcılığı engelleyen yabancılaşma,
toplumsal iş bölümüyle derinleşen üretim ilişkilerinin olumsuz bir neticesidir.
Emeğin sınıflanmasıyla ayrışan meslekler arasında özgür seçim ve özgünlüğünü
koruyan sanat; tasarı, deney ve haz bütünlüğünde ürünüyle özdeşleşirken buna
karşın el ve akıl emeğinin bölünmesiyle üretim ve tüketim ilişkilerinin
çelişkisinden doğan yabancılaşma, kutuplaşan bir dünya yaratacaktır.
Yaratıcı eylem olarak genişletilmişsanat kavramıyla Beuys’un gündeme
getirdiği bu sorun, yeni-dadacılık veanti-sanat eğilimlerinekarşı düzenlediği
performans gösterilerinde açıklık kazanır. Ancak sanatı profesyonellikten
çıkarıp yaşam süreciyle buluşturan Beuys,hazır nesnekonusunda Duchmp’tan
aldığı spesifik stratejilerle Duchmp’ı eleştirdiği gibi Marks’ın devrimci
görüşlerini de hafif bir ironiyle Marks’a karşı kullanacaktır.
Alternatif ifade araçları
Farklı ifade araçlarını birlikte sunan Kosuth gerçekliğin soyutlanmasına
ilişkin referanslarını didaktik bir gösteriye dönüştürse de felsefeyle sanatın
arasındaki mesafeyi daraltan sunumlarında içerik olarak bağlamı oluşturan
imge, dolaylı ve soyut bir ifadeye de anlaşmalı anlam üzerinden ulaşacaktır.

Joseph Kosuth, Bir ve Üç sandalye
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Yalın bir nesnenin teşhiri ve imajıyla desteklenen ansiklopedik
açıklamalar, görsel dilin kavramsallaşmasını sağlasa da, her çeşit mecazdan
arınmış temsili anlatımın bu türevlerinde, başka bir şeyler aranacaktır mutlaka.
Hâlbuki sandalye ve tabure örneklerinde olduğu gibi alternatif ifade araçlarının
anlam bütünlüğü, morfolojik bağlamda ısrarla vurgulanmıştır. Kosuth’a göre
“Kendini kavramsal sanatçı olarak tanımlayan kişi, dadaizm’den doğan ve
1960’lı yıllarda neo-dadaist ve hepining ile yeni bir atılım yakalayan bütün
ifade biçimleriyle birlikte, anti- sanatı reddeder.” (Farago, s. 263)
“Dada” sözcüğünün ilk kez 1916 Şubat’ında Zürih’te kullanılmış
olduğuna bakarak, bunun kendiliğinden bir içedoğuşun ürünü olduğu
sonucu çıkarılmalıdır. Aslında, dadacı devrim, sadece, bütün yüzyılların
ve bütün ülkelerin batılı yazınında var olan özgürleştirici ve nihilist bir
protesto duygusunun en katışıksız ve en aşırı formunu temsil etmektedir…
Akımın gerçek düşünürü 1916’dan itibaren, bütün bir Zürih
dönemi boyunca yazılarında, yeni dadacı doktrini daha önceki ya da
çağdaş, başka avangard hareketlerden ayrıştırmaya çalışan Hugo Ball
olacaktır. Bugün bize temel öğeler olarak görünen kimi kavramlar, ilk
kez onun güncesinde dile getirilmişlerdir: İlkelcilik anlayışı, yaratıcı
kendiliğindenlik, sanattaki tat ve imalatçılık anlayışına muhalefet,
sanatçının kendisini çevreleyen dünyaya duhulü ve özelliklede sanatçının
kişisel ve kolektif deneyimi içinde dile atfedilen başat önem…
Dil, toplumsal örgen olarak, yaratıcı süreç herhangi bir sıkıntıya
düşmeksizin tahrip edilebilir. Hatta görünen odur ki yaratıcı sürecin
bundan yalnızca kazancı olacaktır.
1. Dil tek ifade aracı değildir, içimizin en derinindeki deneyimleri
iletemez.
2. Konuşma örgeninin tahribi kişisel bir disiplin haline gelebilir.
İlişkiler koptuğunda, iletişim kesildiğinde, kendi içine doğru dalış,
dingin-kopuş, yalnızlık gelişecektir
3. Sözcükleri tükürmek: Toplumun boş, aksayan, sıkıcı dili. Kara
suratlı alçak gönüllülüğü ya da deliliği oynamak. İçindeki gerginliği
korumak. Anlaşılmaz erişilmez bir küreye ulaşmak. (Sanouillet, 1999, s.
303-306).
Yabancılaşma, gerilim ve özelliklede sanatçının kişisel ve kolektif
deneyimi içinde dile atfedilen önemi yadsıyan bu görüşler savaş psikolojisinin
etkisiyle nefret kusan bir içtepiye dönüşecektir. Ekspresyonizmle başlayan bu
tepkinin sonucunda gerçekliğin irdelenmesinde izlenimcilerin bıraktığı renk
dünyası dekoratif bulunur ve 1. Dünya Savaşının etkisiyle yükselen sosyalleşme
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sürecinde sanat, sezgisel tedirginliğiyle politik sorunların nabzını taşır
gündeme. Andre Breton’a göre: “ …Kübizm bir resim okulu olmuştu, fütürizm
siyasal bir hareket: Dada ise bir anlayıştır. Birini öbürünün karşıtı olarak ileri
sürmek cahilliği ya da kötü niyeti gösterir. Din konusunda özgür düşüncenin bir
kiliseyle hiçbir benzerliği yoktur. Dada da sanat konusundaki özgür
düşüncedir… “
Sınırları aşan bu özgürlük tutkusuyla 2. Dünya savaşından sonra eyleme
geçen sanat, plastik dilin morfolojisine yönelik yeni bir sorgulamayla gelir
gündeme. Tarihsel bağlamda demokratikleşme ve öze dönüş sürecinde
disiplinlerin sınırlarını zorlayan bu gelişme izleyiciye yöneliktir. Çünkü sanatın
tarihsel işlevi izleyicinin katılımıyla tamamlanır. Ancak Duchamp’ın adıyla
özdeş hale gelen ve sanattaki karşı duruşun varacağı son ve belki de tıkanma
noktası olarak görülebilecek hazır-nesne kullanımıyla ilgili olarak karşımızda
önemli bir sorun bulunmaktadır. Beuys’a göre, hazır nesne teşhirinde Duchamp,
ne politik ne de estetik bir amaç izler ve yaratıcılığa ilişkin demokratik
göndermeden yoksun bu tutumuyla, binlerce kişinin icadını hiçe saymıştır. Bu
yüzden hazır nesne kavramına özenle karşı çıkan Beuys genişletilmiş sanat
kavramıyla, plastik dilin morfolojisine yönelik yaratıcı eylem ve
düzenlemeleriyle, sanatsal ifadeyi kültür öncesi temellerine dayandıracaktır.
Ancak primitivist eğilimlerin sezgiselliğine karşın kavramsal sanatta, yaratıcı
kendiliğindenlik gibi kavramlar bile algı psikolojisinin merceğinde incelenir.
Bilgi yöntemlerinin doğrultusunda başlayan bu yaklaşım, formun esas alındığı
modern dönemde, analitik çözümlemelerle çoğalan yapı bozumculuğun aksine
yapısal sorunlardan ziyade içerik olarak bağlama odaklanır.
Kültürel değer bütünlüğünü kökten sarsacak bu gelişmelerde içerik olarak
bağlam eylemin amacına ilişkin araçlarla irdelenir ve eylemden kalan tortu, çöp
gibi artıklara bile çarpıcı anlamlar yüklenecektir. Müzelerin loşluğunda
folklorik duruma itilen sanatsal mirasa gelince, medyanın desteğiyle el
değiştirecek sermayeyi bekleyen bu yapıtlar, devşirildikçe yenilenecektir. Bu
koşullar altında anti-sanat eyleminde Duchamp’ı anlamak mümkündür. Nesil
değişmeden devir değiştiren bu dönemde radikal görüşleri eşitleyen ironi,
zamanla sözün çirkinini devrimci sanata atfedecek ancak akıp giden bu sürecin
içinde hiçbir şey tarafsız yorumlanarak eşitlenemez ve gelişim açısından önem
teşkil eden bu sorun bir sağlık sorunudur aslında. Freud’un tanımına göre;
Sağlıklı insan, sevebilen ve üretebilen insandır. Ancak tüketim tarzında gelişen
yaşamdan edindiği acı sonuçlara dayandığında; Uygarlığın sonu nevrozdur, der.
Dolayısıyla psikolojik sorunlara dayanan bu sonuca göre, doğaya, sanata ve
kendine yabancılaşan bilgi toplumunun, bilinçaltı sorunları artacaktır. Bu tek
yönlü bilgi donanımında çoğunluk, riskli bulduğu girişimlerden kaçınır ancak
hayatın seyrinde bu monotonluğu bozan, bir çılgın olacaktır mutlaka. Kuyuya
taş atmak gibi bir şeydir bu, ne var ki deli meşhur olunca taş atanlar çoğalır,
dolayısıyla çığırından çıkan her olay gibi hazır nesne teşhiri, Duchamp’ı bile
114

TÜRKBİLİM ARALIK 2017

şaşırtacaktır. Çünkü yaratım sürecini belirleyen ilke ve kıstasları formüle
dönüştüren bu yaklaşım, amacını aşmıştır.

Marcel Duchamp, “Bisiklet Tekerleği” Joseph Beuys, “Yağlı Sandalye”
Ancak Duchamp’ın ironik tavrını belirleyen isyan, dilin ve kültürün ortak
paydalarına dayanarak tarihsel bağlamda sanata kavramsal veya demokratik bir
açılım sağlamaktan uzaktır. Genişletilmiş sanat kavramıyla Beuys’un izlediği
bu amaç Antik dönemden beri asal sanatlar üzerinden analojik yorum, ilke ve
yöntemlerle tanımlanan disiplinleri yadsımakla başlar. Çünkü savaşın
buhranında kültür katmanlarını yüzeye çıkaran sarsıntı, etkileşim sayesinde
gelişen sanatın tarihsel işlevini yeniden gündeme getirip hatırlatacaktır. Sanatı
morfolojik bağlamda sorgulayan Beuys’un bu tartışması, izleyiciyi yönlendirme
açısından gereklidir. Çünkü Duchamp’ın tıkandığı noktada ifade araçlarını
birleştirmekle yorumu, anlam üzerinden düşünsel bağlama çeken sınırsız bir
açılımdır tartışmanın konusu. Demokratik bir eğilim gösteren bu sentezden
hareketle her insan bir sanatçı, hazır nesnede anonimleşmiş biricattır.
Dolayısıyla Beuys, nesneyi dönüştürmekle değil, nesnenin göstergeleriyle
kavramsal bir bağlamın peşindedir. Bu durumda stratejik araçların teşhirinde
amaç, değer bütünlüğünü sağlayan ilke ve kıstaslar açısından önemlidir ve
anlam geçişmesinde klasik bir örneğe dönüşen bu vaka, muhtemelen uzunsüre
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tartışılacaktır. Çünkü özel stratejilerle alternatif sanat arayışlarına yönelen
konseptüalizmin açılımlarında, içerik olarak bağlam, kısa devreye yaklaşan
kışkırtma ve anlam çoğaltmalarından oldukça farklıdır.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇİN EDEBİYATINA GENEL BAKIŞ
Cansu KÖRKEM
ÖZET
Çin denildiği zaman hemen hemen herkesin aklına köklü tarihi ve zengin
kültürel yapısı gelmektedir. Fakat Çini anlamak sadece tarih ve kültür
çalışmalarıyla değil bunun yanında Çin edebiyatına da hâkim olmayı gerektirir.
Çünkü Çinliler kendi dillerinde yazılmış romanları anlamak için bile enstitüler
kurmuşlar ve bizlere edebiyatlarının onlar için ne kadar önemli olduğunu
vurgulamışlardır. 11 Ekim 2012 de İsveç Akademisi’nin Çinli yazar Mo Yan’a
Nobel Edebiyat ödülünü vermesi Çin edebiyat tarihinde bir ilke imza atmış ve
bu vesileyle Çin edebiyatı pencerelerini dünyaya açmıştır. Geçmişe baktığımız
zaman Çin edebiyatının en az 3000 yıl öncesine uzandığı görülmektedir. O
zamandan 20. Yüzyılın başlarına kadar Çin edebiyatı hiçbir değişikliğe
uğramamıştır. 1915 yılında başlayan ve “4 Mayıs” Yeni Kültür Hareketinin bir
parçası olan “Edebiyat Devrimi”, klasik Çinceye karşı bir hareket başlatarak,
“Standart Çince”yi savunmuştur. Böylece, eski edebiyata karşı yeni edebiyat
akımı başlamıştır. Bu çalışmada genel hatlarıyla Çin edebiyatında meydana
gelen değişim ele alınacaktır. Bu bağlamda, meydana gelen yenileşme
hareketinin edebiyata olan etkilerine ve önemli yazarların eserlerine kısaca
değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çin, Çin Edebiyatı, Çin Edebiyat Tarihi, 4 Mayıs
Hareketi, Mo Yan.

A GENERAL LOOK AT CHINESE LITERATURE FROM PAST TO
PRESENT
ABSTRACT
When it is talk about China, the first thing comes to everyone’s mind is
her deep-rooted history and cultural structure. However, it is not only through
studying history and culture that it is necessary to understand China also to
dominate “Chinese Literature”. Because the Chinese have set up institutes to
understand the novels even written even in their language telling us how
important their literature for them. On October 11, 2012, the Swedish
Academy has set a precedent in the history of literature in China with the
award of Nobel Literature for the Chinese writer Mo Yan and has opened the
Chinese Literary perspective to the world. When we look back in the history, it
seems that Chinese literature stretches at least 3,000 years ago. Then until the
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beginning of the 20th century the Chinese literature had undergone no changes.
The literary revolution began in 1915 and also which is a part of the May 4th
new cultural movement, defied the classical Chinese language and defended
the language of speech and supported new literature against the old literature.
In this short study, it will be discussed that a few events that made break
through changes in Chinese Literature.
And then effects of these events on literature will be analyzed. Finally,
Chinese Literature studies in Turkey will be mentioned shortly.
Key words: China, Chinese Literature, History of Chinese Literature,
4th MayRevulation, Mo Yan.
GİRİŞ
Türk tarihini daha iyi anlayabilmek için şüphesiz ki Çin kaynaklarına
ihtiyaç duyarız. Çünkü Türk tarihi ve kültürü hakkında, en eski ve en ayrıntılı
bilgileri Çin kaynakları vermektedir. Yüzyıllar öncesine dayanan Türkiye-Çin
ilişkileri gerek ekonomik gerek siyasi gerekse kültürel alanda birçok paylaşımda
bulunmuş bu dostluğun devamı için iki ülke de üzerine düşen hassasiyeti
koruyarak dostluklarını uzun yıllar sürdürebilmişlerdir.
Bulunduğu konum itibariyle stratejik bir öneme sahip olan Türkiye’nin
Çin’in yeni bir projesi sayılan “Bir Yol Bir Kuşak” güzergahı üzerinde;
Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika’ya açılan kapı olarak kara, deniz ve hava
taşımacılığı bakımından merkezi bir konumu bulunmaktadır. Türkiye ve Çin
arasında proje kapsamında, demiryolu altyapısının geliştirilmesi, limanların
kullanılması ve kara yolları bağlantılarının oluşturulması amacıyla şimdiye
kadar birçok anlaşma da imzalanmıştır. (Akçay, 2017, s. 1) Bu gelişmeler
ışığında gelecekte de bu iki ülkenin sadece ekonomi değil birçok alanda ortak iş
birliği yapacağı da aşikârdır.
Çin’de hala varlığını sürdüren ipek yolu güzergâhı üzerinde bulunan
sekiz adet Türk ve Müslüman topluluğu bulunmaktadır. Çin için özel bir önem
taşıyan bu bölgeler, Türkiye için de büyük önem taşımaktadır. Türk ve
Müslüman topluluklarının bölgedeki varlığı, iki ülke arasındaki geçmişten gelen
dostane ilişkilerin devamı ve gelişmesi için de son derece önemlidir. (Erdoğdu,
2017, s. 342).
Türk tarihinin en eski yazılı belgelerinden olan ve uluslararası
literatürdeki adıyla Bain Tsokto Yazıtları olarak bilinen 720-725 senelerinde
Tonyukuk'un kendisi tarafından dikilmiş, Bilge Tonyukuk anıtı şöyle başlıyor:
“Ben Bilge Tonyukuk, Çin'de doğdum.”Türk yazınının ilk örneklerinden olan
bu cümlenin içinde Çin olmasına rağmen hala dilimize kazandırılmamış birçok
eser vardır. Bunu yapmak ise Sinolojinin vazifesidir. (Eberhard,1941, s. 37)
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Türkiye’de Sinoloji alanındaki çalışmaların temelleri Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından
atılmıştır. Atatürk’ün direktifiyle 1935 yılında Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi
kurulmuştur.1 Fakülte bünyesinde 16 Kürsü bulunmaktadır. Bu kürsülerden biri
de “Sinoloji Kürsüsü”dür. Kürsünün kurucusu Alman Türkolog Prof. Dr.
Annmarie von Gabain’dir. Von Gabain altı ay kadar çalıştıktan sonra görevini
Prof. Dr. Wolfram Eberhard’a2 devreder.
Çinliler için edebiyat son derece önem taşır. Özellikle Çin romanlarında
işlenen her konu bizlere o dönemin tarihi, siyaseti, ekonomisi ve kültürü
hakkında önemli bilgiler vermektedir. Çinliler romanlar ve çevirileri için çok
sayıda enstitü kurmuşlardır.
Çin edebiyat çevirileri ilk olarak 1941 yılında MEB tarafından
yayınlanan ve Dünya klasikleri dizisinde toplam 16 Çin öyküsünü Çinceden
Türkçeye çevirip kitap haline getiren Eberhard ve Hayrunnisa Boratav
olmuştur. (Eberhard-Boratav, 1998, s. 27) Daha sonra yetişen değerli hocalar da
gerek çevirileriyle gerek yazdıkları kitap ve makalelerle Çin alanında çalışan
herkes için önemli bilgiler oluşturmuşlardır. Eberhard’ın Türk edebiyatına
kazandırdığı bazı Çin edebiyat çalışmalarına şu çalışmalar örnek gösterilebilir:
Çin Denemeleri, Çin Halk Hikayeleri, Çin Romanının Çin Hayatındaki Yeri.
Daha sonra felsefe ve edebiyat alanında çalışan Prof. Dr. Muhaddere
NabiÖzerdim’i görmekteyiz. Eberhard’ın öğrencisi olan Profesör Özerdim, Çin
kasiklerini Türkçemize kazandırmanın yanı sıra şiir çevirileri yapmıştır.
Eberhard’dan sonra Çin edebiyatını anlamak için Türkiye’de şimdiye kadar
Çinceden Türkçeye, Türkçeden Çinceye kazandırılmış yaklaşık 250 edebiyat
eseri bulunmaktadır.
Çin Halk Cumhuriyeti, 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 32.
Uluslararası İstanbul Kitap Fuar’ının onur konuğu olmuştur. Çin Halk
Cumhuriyeti’nin “İpek Yolu - Yeni Sayfa” başlıklı bir tema ile katıldığı kitap
fuarına çok sayıda yayınevi ve Çinli yazar katılmıştır. Çin Yazarlar Derneği
Başkanı Tie Ning3, yazar ve senaryo yazarı Wang Gang4ile genç kuşağın önemli
Çinli yazarlarından Zhang Yueran5, Jiang Nan6, Wei Wei7, Zhang Wei8
katılmıştır.

1
2

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi’nden 11 yıl sonra kurulmuştur.
Aslında Sosyolog olan Eberhard, daha sonra dünyada ünlü bir Sinolog olarak isim yapmıştır.

3

Tiě Níng (铁凝)

4

Wáng Gāng (王刚)

Zhāng Yuèrán (张悦然)
Jiāng Nán(江南)
7 Wèi Wēi (魏微)
5
6
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Kültür ve Turizm Bakanlığının kurmuş olduğu TEDA projesi kapsamında
Çince - Türkçe Çeviri Atölyesi sayesinde de birçok eser dilimize kazandırılmayı
beklemektedir. İki tarafında da Nobel ödülü almış yazarların eserlerine ilgi
gösterdiği gözlemlenmektedir.
Yakın zamanda çevrilmiş bazı romanlar isimleri şu şekilde sıralanabilir:
Çince’den Türkçeye Kazandırılmış Bazı Eserler:
1.

Mo Yan - Kızıl Darı Tarlaları - Can Yayınları, 2013, Çeviren: Erdem
Kurtuldu.9

2.

Mo Yan - Yaşam ve Ölüm Yorgunu - Can yayınları, 2015. Çeviren: Erdem
Kurtuldu.10

3.

Mo Yan - Saydam Turp - Can yayınları, 2017.Çeviren: Erdem Kurtuldu.11

4.

Mo Yan-İri Memeler ve Geniş Kalçalar-Can yayınları, 2017.Çeviren:
Erdem Kurtuldu.12

5.

Mo Yan - Değişim- Can yayınları -2017, Çeviren: Erdem Kurtuldu.13

6.

Modern Çin Edebiyatı Deneme Eserler Seçkisi -2017. Çeviren: Gonca
Ünal Chiang.14

7.

Lu Xun- Çığlık - Yalçın Yayınları, 1983, Çeviren: Atilla Tokatlı.15

8.

Ai Mi- Alıç Ağacının Altında - Crea Yayıncılık, 2013, Çeviren: Eda
Aksan.16

9.

Su Tong - Pirinç - Can Yayınları -2007, Çeviren: Nilgün Şarman.17

10. Gao Xingjian - Yalnız Bir Adamın Kitabı - Doğan Kitap, 2003, Çeviren:
Gülseren Devrim.18

8

Zhāng Wěi (张炜)

9莫言：《红高粱》
10莫言：《生死疲劳》
11莫言：《透明的红萝卜》
12莫言：《丰乳肥臀》
13莫言：《变》
14欧凯编：《中国现代散文选》，翻译者：宫札
15鲁迅：《呐喊》
16艾米：《山楂树之恋》
17苏童：《米》
18（法）高行健：《一个人的圣经》
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11. Luo Guangbin ve Yang Yiyan- Kızıl Kayalar Kaynak Yayınları, 1998,
Çeviren: Mustafa Tutkun.19
Türkçe’den Çince’ye Kazandırılmış Bazı Eserler:
1.

奥尔罕·帕慕克：《我的名字叫红》, Orhan Pamuk: Benim Adım Kırmızı,
2006

2.

奥尔罕·帕慕克：《白色城堡》, Orhan Pamuk: Beyaz Kale, 2006

3.

奥尔罕·帕慕克：《黑书》 , Orhan Pamuk: Kara Kitap, 2007

4.

奥尔罕·帕慕克：《雪》, Orhan Pamuk: Kar, 2007

5.

奥尔罕·帕慕克：《新人生》, Orhan Pamuk: Yeni Hayat, 2007

6.

奥尔罕·帕慕克：《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》, Orhan Pamuk:
İstanbul: Hatıralar ve Şehir, 2007

7.

奥尔罕·帕慕克：《寂静的房子》, Orhan Pamuk: Sessiz Ev, 2008

8.

奥尔罕·帕慕克：《杰夫代特先生》, Orhan Pamuk: Cevdet Bey ve
Oğullar, 2009

9.

奥尔罕·帕慕克：《纯真博物馆》, Orhan Pamuk: Masumiyet Müzesi,
2010

10. 奥尔罕·帕慕克：《别样的色彩》, Orhan Pamuk: Öteki Renkler, 2011
11. 奥尔罕·帕慕克：《天真和感伤的小说家》, Orhan Pamuk: The Native
and The Sentimental Novelist, 2012
12. 奥尔罕·帕慕克：《我脑袋里的怪东西》, Orhan Pamuk: Kafamada Bir
Tuhaflık, 2016
13. 奥尔罕·凯马尔：《父亲的家园》, Orhan Kemal: Babaevi, 2011
14. 奥尔罕·凯马尔：《流浪的岁月》, Orhan Kemal: Avare Yıllar, 2011
15. 奥尔罕·凯马尔：《在富饶的土地上》, Orhan Kemal: Bereketli
Topraklar Üzerinde, 2012

19罗广斌和杨益言：《红岩》
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16. 李凡纳利：《伊斯坦布尔的幸福》, Ömer Zülfü Livaneli: Bliss（
Mutluluk）, 2010
17. 埃利芙·沙法克：《伊斯坦布尔孤儿》, Elif Şafak：The Bastard of
İstanbul (Baba ve Piç), 2014
18. 典南·桑恩：《爱在伊斯坦布尔》，Canan Tan：PİRAYE，2012
Çin edebiyatının anlaşılabilmesi için şimdiye kadar çevrilmiş eserler
elbette yeterli değildir. Çin klasiklerinin tamamı dilimize kazandırılması bize
Çin edebiyatının aralanmamış perdelerinden bakma imkânı verecektir. Bunun
için de dönem olaylarının edebiyata yansımasını yakından takip edilmelidir. Çin
edebiyatını iki dönemde ele almak mümküdür: 1919 öncesi ve sonrası.
1915 yılında başlayan Yeni Kültür Hareketi ve bu sürecin bir parçası
sayılan 1917 de tam anlamıyla gerçekleşen Edebiyat devrimi, Çin edebiyatında
bir çağın bitişi yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul görmektedir. Edebiyat
devrimi öncesine ise Klasik Çin edebiyatı olarak adlandırılmaktadır. Binlerce
yıllık Çin edebiyat tarihini ana hatlarıyla; “Eski Klasik Dönem” (M.S.3.y.y.’a
kadar) “Orta Klasik Dönem” (M.S. 3.y.y.- 16.y.y. arası) ve “Yakın Klasik
Dönem” (M.S.16.y.y – 20.y.y. arası) olarak üç döneme ayırmak mümkündür.
Eski Klasik Dönem
Kendi içinde iki döneme ayrılır. Xia Hanedanlığı başlangıç olarak kabul
edilse de bu döneme ait yazılı bir kayıt bulumamaktadır. Bu nedenle Shang
Hanedanlığı’ndan başlanır. Shang Hanedanlığı (M.Ö.1600-1046), Batı Zhou
Hanedanlığı (M.Ö.1046-771), İlkbahar ve Sonbahar Dönemi (M.Ö.770-476) ve
Savaşan Beylikler Dönemi (M.Ö.475-221)’ni kapsamaktadır. İkinci dönem ise
Qin Hanedanlığı (M.Ö.221-M.Ö.206) ve Han Hanedanlığı (M.Ö.206M.S.220)edebiyatını oluşturmaktadır. Qin öncesi dönemin temel özelliği
edebiyatın hala kültürle iç içe olması ve edebiyat, tarih ve felsefe üçlüsünün
birbirinden ayrılmamasıdır. Bu döneme ait eserler mitolojik unsurlarlar taşır.
Yazının ilk örnekleri bu dönemde ortaya çıktığı bilinmektedir. Yazı,
bugünkü Çin yazısının ilk şeklini göstermektedir. Bugünkü yazıya çok
benzeyen ve birçok fonetik işaretleri olan bir resim yazısıdır. Günümüze kadar
ulaşan yazı örnekleri ise kaplumbağa kabukları ya da sığır kemikleri üzerinde
bulunmuştur. (Eberhard, 1947, s 29). Bronz kaplar ve hayvan kemikleri üzerine
yazılmış fal yazıtları önemli belgelerdir. Bu yazılar, Çin edebiyatının başlangıç
dönemi olarak sayılır. Halk şarkıları, efsaneler ve ilk düzyazılar dönemin
başlıca örnekleri gösterilebilir. Sözlü edebiyat ürünü olmalarından dolayı az
sayıda halk şarkısı günümüze kadar gelebilmiştir.
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Savaşan Beylikler döneminde Çin düşünce ve fikir dünyasının en parlak
dönemlerinden birini yaşamış (Okay, 2017, s. 16) ve birçok edebi eser ortaya
çıkmıştır. Bu dönemde en başarılı yazılı eserleri arasında “Shang Shu”20, “Zuo
Zhuan”21 ve “Savaşan Beylikler Yıllığı”22 gibi tarihi eserlerinin yanı sıra “Ru
Ji”a (Konfuçyanizm), Dao Jia (Taoizm), Mo Jia (Mohism) gibi düşünce
okullarından çıkan, Lún Yǔ (Konuşmalar) , Yì Jīng (Değişimler Klasiği), Mèng
Zǐ (Meng Zı), Zhuāng Zi (Zhuang Zı)23 gibi felsefi eserler yer almaktadır.
Bu dönemin bir diğer göze çarpan başarısı ise şiir alanındadır. 500 yıllık
bir dönemin şarkılarını içeren “Shi Jing (Şarkılar Klasiği)”24.Qin öncesi
dönemde sadece ‘Shi’ ya da 300 şiir anlamına gelen “Shi Sanba”25 olarak
bilinmekteydi. (Wang, 2009, s. 75) Orjinalinde yaklaşık olarak 3000 kadar eski
halk şiirlerinin yer aldığı kitap Konfüçyus bu kitabı yeniden derlemiş ve şiirleri
sınıflandırmasıyla şiir sayısını 305’e indirmiştir. (Özerdim,1986, s.3) Bu
düzenlemeden sonra kitap ders kitabı olarak kullanılmaya başlanmıştır (Okay,
2017, s. 46). Konfüçyanizmin özellikle tarihi düşünceleri büyük önem arz
etmektedir. Bu düşünceler sonraki yıllarda Çin’in 2000 yıl içinde ana temel
taşlarını oluşturan kurumlarda kullanılmıştır (Chun, 2015, s. 114). Chu
Antolojisi26 da bu dönemde ortaya çıkmıştır. Chu Ci’ nın baş şairlerinden Qu
Yuan27 Çin edebiyat tarihinin en büyük şairlerindendir.
Eski Klasik Dönem’in ikinci bölümünü oluşturan Qin Hanedanlığı ile
Batı ve Doğu Han Hanedanlığı edebiyatı ise siyasetin etkisi altında kalmış ve
eski canlılığını yitirmiştir. Qin Beyliği hükümdarı Qin Shi Huang Di28 kendisine
rakip olan altı beyliği yenerek, ülkede siyasi birliği sağlamış ve Çin
Hanedanlığı’nı kurmuştur. “Qin Hanedanlığı’nın İlk Hükümdarı” unvanı alan
Qin Shi Huang Di, Çin’i birleştirmesiyle köklü değişikliklere gitmiştir.
(Görez,2011, s. 26) Halkın kontrol altında tutmak için, tıp ve tarım kitapları
dışında kalan tüm kitapları yaktırmıştır. Konfüçyanizm’e karşı da sert önlemler
almıştır. Tarihte ilk kitap yakılması olayı29 bu dönemde meydana gedelmiştir.

20

Shàng Shū (尚书)

21

Zuǒ Chuán 左传

22

Zhànguó Cè 战国策

Rú Jiā (儒家), Dào Jiā (道家), Mò Jiā (墨家), Yì Jīng (易经), Lǎo Zi (老子), Lún Yǔ (论语),
Mèng Zǐ (孟子), Zhuāng Zi (庄子)
23

24

Shī Jīng 诗经

Shī Sānbǎi (诗三百)
Chǔ Cí (楚辞) Chu Antolojisi
27 Qū Yuán (屈原)
28 Qin Shi Huang Di (秦始皇)’nin asıl adı Ying Zheng (嬴政)’dır.
25
26

29

Kitap yakılması olayı Çin tarihinde焚书坑儒 (Fén shū kēng rú) olarak anılmaktadır.
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Han Hanedanlığı döneminde, Qin Hanedanlığı’nın yıkmış olduğu
değerler yeniden benimsenmiş ve düşünce ekolleri tekrar önem kazanmaya
başlamıştır. Bu dönemin edebiyatı ağırlıklı olarak şiirlerinden oluşmaktadır. En
büyük yenilikler şiir alanında olmuştur. Sade bir dil ve samimi duygular
eşliğinde yazılmış dönem şiirleri yüzyıllar sonra bile şiir sevenleri etkilemeyi
başarmıştır.
Han Hanedanlığı döneminde şiirin yanı sıra ilk defa kitaplar yazılmaya
başlanmıştır. Felsefi kitaplar ortaya çıkmaya başlamıştır. Ayrıca ilk
ansiklopediler meydana gelmiştir. Çin tarih yazıcılığını sistemleştiren Sima
Qian30 Çin tarihine damga vurmuş bir kişiliktir. Sima Qian’in tazmış olduğu
Tarih Kayıtları31, “24 Tarih32” olarak bilinen resmi hanedanlık tarih kitaplarının
ilkinin oluşturmaktadır. Bir başka tarihçi olan Ban Gu33 da, yazmış olduğu “Han
Tarihi” adlı kitabıyla Çin tarihinde yerini almıştır.
Orta Klasik Dönem
Han Hanedanlığı’nın parçalanması sonucunda Çin topraklarında çok
sayıda devlet kurulmuştur.34 Wei Jin Güney Kuzey Hanedanlıkları35 (Wei Jin
Nan Bei Chao) olarak adlandırılan bu dönemi takiben Sui Handanlığı
kurulmuştur. Sui Hanedanlığı çok uzun ömürü olmamış ve dağılmıştır. Sui
Hanedanlığı sonrasında sırasıyla Tang, Beş Hanedanlık, Song, Yuan, Ming
hanedanlıkları kurmuştur.36
Çin’in parçalanma devri olarak bilinen Jin ve Kuzey Güney
hanedanlıkları dönemi, yabancı halkların Çin’e bir şekilde sızarak yönetimde
rol oynadıkları bir dönem olarak bilinir ve Doğu Han hanedanlığından sonra
Wei, Shu, Wu olarak bilinen “Üç Devlet Dönemi”37başlar. Kuzey ve Güney
Çin’in kültürlerinin kaynaşması yeni bir Çin kültürünün oluşmasına neden olur.
Kuzeyli ulusların Çin topraklarına gelmeleriyle aralarındaki ilişkiler daha da
gelişir. Bu kültür etkileşimi sırasında daha farklı gelişmeler de yaşanmıştır.

30

Sīmǎ Qiān (司马迁)

Shǐjì (史记)
Èrshísì shǐ (二十四史)
33 Bān Gù (班固)
31
32

Bu parçalanma döneminde güneyde, Cáo Wèi (曹魏), Shǔ Hàn (蜀汉), Dōng Wú (东吴)
devletleri urulmuştur.. Bu devletler Çin tarihinde “Üç Hanedanlık” (M.Ö. 220-280) adıyla anılır.
35 Bu dönem Çin tarihinde, “Wei Jin Güney Kuzey Hanedanlıkları” (Wei Jin Nan Bei Chao)
olarak adlandırılır. Wèi Jìn Nán Běi Cháo (魏晋南北朝). Wei (魏M.S.220- M.S. 265). Jin (晋
M.S.265-420). Nán Běi Cháo (南北朝M.S. 420-581)
36 Sui (隋 581-618), Tang (唐 618-907), Beş Hanedanlık (五代 907-960), Song (宋 960-1271),
Yuan (元 1271-1368) ve Ming (明 1368-1644).
37 Sānguó (三国)
34
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“Brahmanizm’e tepki olarak ortaya çıkan Budizm, Hindistan
topraklarında doğmasına rağmen, doğduğu topraklarda barınamış ve Orta
Asya’ya geçmiştir. Özellikle Dunhuang vadisinde gelişen Budizm daha
sonraları Çin topraklarına girme fırsatı bulmuştur.” (Demirel, 2017, s. 129)
Çinli yöneticilerin koruyucu politikalsrı sayesinde Budizm Çin topraklarında
hızla yayılmıştır. Budizm ile birlikte Hint kültür öğelerinin de Çin’ girdiğini
görmekteyiz.
Budizm’i benimseyen Çinli din adamları kutsal toprak olarak gördükleri
Hindistan’a gidip Budizm’e ait kutsal kitapları Çin’e getirmiş ve Çinceye
çevirmişlerdir. Bunlardan en ünlüsü Xuan Zhang38 adındaki din adamıdır.
Hindistan seyahati 16 yıl sürer. Xuan Zhang Hindistan seyehati romanlara konu
olmuştur. Çin klasik romanlarından olan “Batıya Seyahat” adlı eser içinde Hint
kültürü unsurlarını görmek mümkündür.
Çin edebiyatında Güney ve Kuzey bölgesi edebiyatları arasında temel
farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Özellikle IV. ve VI. yüzyıllar arasında,
Kuzey bölgesinde savaş konuları hakimken, Güney’de ise aşk ve eğlence
konuları ana temayı oluşturmaktaydı. Çin kültürünün Kuzey ve Batı kültürüyle
etkileşimi Çin edebiayatını da derinden etkilemiştir.
Wei –Jin’den Tang hanedanlığının ortalarına kadar Çin edebiyatı ani bir
bilinçlenme evresine girmiş, özellikle şiir alanında yüzyıllar boyunca çok sayıda
şair yetişmiş ve bu şairlerin ürettikleri şiirler uzun yıllar boyunca Çin
edebiyatında önemli eserler arasına girmiştir. En derin ve en eski geleneği olan
realizm Çin şiirinin Tang döneminde en parlak dönemine ulaştırdığı ünlü şairler
yetişmiştir. Çin edebiyatında adı “Şiir Üstadı” olan “Du Fu”nun (712-770)
günümüze ulaşan 1400 şiiri bulunmaktadır. Cesur ve hür ruhuyla bilinen Li Bai
(701-762) ise atalarının sürgüne gönderildiği yer olan Batı Xinjiang da dünyaya
gelmiştir. Du Fu gibi birçok ölümsüz şiir yazmıştır. Du Fu,Li Bai, Gao
Shi,Wang Wei39gibi birçok ünlü şairler bu dönemde yetişmiştir. Tang
hanedanlığının ortalarından güney Song hanedanlığının yok oluşuna kadar
geçen sürede edebiyat camiasının yazın tarzında, üslupta ve edebiyat dilinde
değişikliğe gidilmesini desteklemeleri bu dönemin en önemli olayları arasında
bulunmaktadır. Güney Çin ile Kuzey arasındaki farklı siyasi gelişimler
edebiyata da yansımıştır. Kuzey de Türk hakimiyetinin yoğunluğundan dolayı
halk dilinde yazılmış kolay anlaşılır şarkılar vardır.
Tang Hanedanlığı dönemi şiirin en güzel örneklerinin ortaya çıktığı bir
dönemdir. (Pamuk, 2016 s 85) yaratılmıştır. En çok göze çarpan şiir temelinde
oluşturulan yeni tarz yani ritmik bir şiir türü olan “Ci”40nın meydana çıkmasıdır.
38

Xuán Zàng (玄奘)

39

Dù Fǔ (杜甫), Lǐ Bái (李白), Gāo Shì (高适), Wáng Wéi (王维)

40

Cí (词)
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Aynı zamanda Tang edebiyatı üzerinde Budist tercüme edebiyatının da etkisi
bulunmaktadır. Tang hanedanlığının bir diğer önemli edebiyat yeniliği ise kısa
öykülerin hızla çoğalmasıdır. Bu ise bizlere Çin romanında olgunlaşma evresine
girildiğini ve klasik Çin şiirinin altın çağını yaşadığını göstermektedir. Çin’in
ikinci bölünme devri olarak da bilinen Beş Hanedanlık döneminde çok fazla
edebiyat eseri meydana gelmemiştir. Bazı eserlerinde Tang dönemi şiirlerinin
güzelliği vurgulanmaktadır.
Song döneminde ekonominin gelişip halkın kültür seviyesinin
yükselmesiyle konuşma dilini yazın dili olarak kullanan popüler roman dizgileri
doğmuş ve bu da klasik Çinceyi kullanan antik Çin edebiyatı geleneğinde derin
bir değişiklik yaratmıştır. Bu dönem de aynı zaman da Çin porselenleri ve
Pusulanın da ortaya çıktığı görülür.
Yuan hanedanlığından itibaren Ming hanedanlığının ortalarına kadar olan
süreçte ise roman ve opera öyküsel edebiyatın temsilcileri olmuş şiir ve
denemenin yerini almıştır. Çin operası edebiyat, müzik ve dansı da içine alır.
Yuan tiyatrosu Çin tiyatro tarihinde bir dönüm noktası olmuş Tang şiirleri ve
Song Cı’ları ile birlikte antik Çin edebiyatı tarihinde bir klasik olmayı
başarmıştır. Konuşma diliyle yazılan bir roman olan “Üç Krallık Efsanesi”41 ve
“Bataklık Klasiği”42 Çin edebiyatında yeni bir döneme girildiğini de
göstermektedir. Ming döneminde hikâyede gelişme görülür ve en parlak
zamanlarını 18. Yüzyılda yaşamıştır. Yazılan hikayeler batı dillerine tercüme
edilmeye de başlanmıştır. Aynı zaman da Risale alanında da gelişme gösterdiği
bir dönem olmuştur.
Ming ve Mançu dönemleri Klasik Çin edebiyatının en parlak
dönemleridir. Kısa öykülerin yanında edebiyat alanındaki en büyük
başarılarından birini de toplumsal olaylara fazlasıyla yer verilen roman alanında
da yaşamıştır. Ming hanedanlığının ortalarına gelindiğinde ise içerik
bakımından eski edebiyat anlayışının değiştiği de görülür. Geleneksel Çin şiiri
ya da edebiyatı değil opera ve roman bu dönem yazarlarının tercih ettiği ve ön
plana çıkardığı alanlar olmuştur. Özellikle roman alanında olgunlaşma
sürecindeki hızla ilerlemiş ve Çinliler için çok önemli sayılacak hatta klasik
sayılacak olan romanlar ortaya çıkmıştır. ‘Wu Cheng’en43(1500-1582)
tarafından yazılmış fantastik bir roman olan “Batı’ya Seyahat”44 en çok ses
getiren romanlardan biri olmuştur. “Kızıl Köşkün Rüyası”45 gibi romanlar bu
41

Sānguó Yǎnyì (三国演义)

42

Shuǐhǔ Zhuàn (水浒传)
Wúchéng'ēn (吴承恩)

43
44

Xīyóu jì (西游记). Bu kitapta Hint kültürünün etkisi açıkça görülmektedir.

45

Kızıl Köşkün Rüyası, [“Hónglóumèng (红楼梦)].Bu eser “Taşların Hikayesi” [“Shítou Jì (石头

记)”] olarak da bilinmektedir.
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dönemde meydana gelmiştir ve antik Çin romanın en başarılı temsilcileri
sayılmıştır.
Klasik edebiyat, özellikle 1840 yılında gerçekleşen Afyon savaşıyla
yavaş yavaş gerileme evresine girmiştir. 19. yüzyılda Batı edebiyatından
çevrilmiş bazı edebi eserler Çin edebiyat anlayışını da etkilemiş Çinli yazarların
yeni düşünce sistemleri geliştirmesine vesile olmuştur. 1917 yılında başlayan
“Edebiyat Devrimi”46 klasik edebiyata karşı durarak “Standart Çince”47
kullanımını desteklemiştir. Böylece Çin edebiyatında yeni bir çağ olan Modern
edebiyat anlayışı ortaya çıkmıştır.
Modern Edebiyat
Shang döneminde yazılmış Fal Yazıtlarından, 1915 yılında başlayan Yeni
Kültür Hateketi’ne kadar geçen süreç incelendiğinde, Çin edebiyatının geçtiği
aşamalar açıkça görülebilmetedir.
Yeni Kültür Hareketi ile başlayan
modernleşme, Çin edebiyatında öemli değişikliklerin yaşanmasına neden
olmuştur.
Klasik Çin romanları çok üst seviyelere ulaşmıştır. Artık “devlet memur
sınavı” sırasında kesinlikle bilinmesi gereken unsurlar haline gelmişlerdir.
Memur sınavında, klasik romanlar hakkında sorulurdu ve bilemeyenler başarılı
olamazlardı. Ancak bu romanların çoğu halkın diliyle yazılmış romanlar
değildir. Halkın anlaaması kolay değildir. Modern edebiyat anlayışı ile yaızlan
eserler ise halkın anlayacağı bir dilde yazılmış ve herkesin anlayabileceği
romalardır. Romanların konusunda da önemli değişiklikler olmuş, halkın
yaşamı ve yaşadıkları sorunlar dile getirilmeye başlanmıştır.
Çin klasikleri günümüzde de önemini korumaktadır. Klasikler Çin
edebiyatında her zaman farklı bir yerde tutulurlar.
Modern dönem bu olgunlaşma sürecini yaşarken kendi içinde ilk on yıl
(1917-1927), ikinci on yıl (1928-1937) ve üçüncü on yıl 1937-1949) olmak
üzere 3 bölüme ayrılır. 4 Mayıs 1919 da emperyalizm ve feodal sisteme karşı
çıkan ayaklanmalar sonucunda Modern edebiyat dönemi de olarak başlamış
olur. Ülkede büyük kaosların oluşturduğu bir dönem olarak tarihe geçerken
edebiyatta da bir devrin kapanışı olmuştur. Artık Modern edebiyatta eski
edebiyat anlayışı tamamen kapanmaya başlamış yerine kişisel bilinçten çok
toplumsal bilinci ortaya çıkarma düşüncesi hakim olmaya başlamıştı. (Kumru,
2013, s 41)
Dönemin ilk on yılında modern edebiyatın temelleri atılmıştır. Lu Xun,
Guo Moruo, Mao Dun, Ba Jin, Lao She, Yu Da Fu, Cao Yu, Zhang Ai Ling gibi

46

Wénxué Gémìng (文学革命)

47

Standrt Çince: Herkesin anlayabileceği konuşma dili. Pǔtōng Huà (普通话)
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dünyaca tanınmış birçok edebiyatçı48 bu döneme katkı sağlamış, ilk edebiyat
topluluklarını oluşturmuşlardır. Bu dönemde, edebiyatı halka yaymak bilinci ile
bir çok dergi çıkarılmış ve edebiyat devriminin yükselişi böylelikle başlamıştır.
Bu dergilerden en ünlüleri “Yeni Gençlik Dergisi”49ve 1918 de çıkarılan Lu
Xun’ un “Bir Delinin Günlüğü”50 olmuştur.
İkinci on yıl (1927-1937) Modern edebiyatının olgunlaşma sürecidir.
1928 yılında ortaya çıkan Devrimci İşçi Sınıfı Edebiyat Hareketi, edebiyat ve
toplum ilişkilerini bir adım daha ileriye götürmüştür. Bu dönem içerisinde
Çin’in karmaşık toplumsal yapısı, düşünce sistemindeki değişiklikler, politika
ve ekonominin inişli çıkışlı süreci, halkı edebiyata yakınlaştırmış, edebiyatta
yazarlar artık toplumsal sorunları halkın içinde bulunduğu durumu tüm
çıplaklığıyla gözler önüne seren eserler yayınlamaya başlamışlardır. Böylece
“halk-edebiyat birliği” oluşmuştur. Ulusal Parti, Shanghai'da 12 Nisan 1927 de
karşı devrimci bir darbe başlatır ve “15Temmuz 1927” de karşı devrimci
katliamı olur. Ulusal parti sol görüşe sahip birçok yazarı sürgüne göndererek
veya katlederek edebiyata baskı kurmaya çalışmış ama buna rağmen yazarlar
edebiyatın toplumsal işlevine değinmişlerdir. Sağ-sol, eşitlik, adalet, özgürlük,
burjuva sınıfı gibi konular edebiyat aracılığıyla halka öğretilmiştir. "Milli
Savunma Edebiyatı" ve "Ulusal Devrim Savaşı Popüler Edebiyatı" ön plana
çıkmıştır. (Wen,2016,s 117)
Üçüncü on yıl (1937-1949) “Çin -Japon Savaşı”51 edebiyatta işlenmeye
başlanmıştır. Japon karşıtı hareketin ortaya çıkmasıyla özgürlük anlayışının
daha yoğun olmaya başlaması ulus ve sınıf mücadelesi edebiyatın ana başlıkları
olmuştur. Japon Karşıtı Ulusal Kurtuluş Hareketi olarak benimsedikleri konular
edebiyatta sıkça yer almaya başlamıştır. Yazarların amaçları halkı
bilgilendirerek birlik olmalarını sağlamalarıydı. Özellikle Guo Moruo’nun “Qu
Yuan”52 ve “Tanrıça”53 gibi eserleri döneme damgasını vuran eserler
arasındadır. Bu on yıllık süreçte edebiyatta iki farklı görüş benimsenmiştir.
Liberal bölge ve Kuomintang kontrolündeki bölge edebiyat anlayışları
birbirinden farklıdır. Liberal bölgede Mao Ze Dong54"Edebiyat ve sanat; işçi,
köylü ve askerlere hizmet eder" görüşünü savunmuştur. Kuomintang55
48

Lu Xun (鲁迅 1881-1936), Guo Moruo (郭沫若 1892-1978), Mao Dun (茅盾 1896-1981), Ba
Jin (巴金19041-2005), Lao She (老舍1899-1966), Yu Da Fu (郁达夫1896 -1945) Cao Yu (曹禺
1910-1996), Zhang Ai Ling (张爱玲1920-1995)
49 Xīn Qīng Nián (新青年)
Kuángrén Rìjì (狂人日记)
Çin- Japonya Savaşı (18.09.1931-15.08.1945)
52 Qū Yuán 屈原
53 Nǚ Shén 女神
50
51

54
55

Máo Zé Dōng (毛泽东)
Guó Mín Dǎng (国民党)
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kontrolündeki bölge ise baskı karşıtlığı ve demokrasi mücadelesini savunmuş ve
eserlerinde bu konulara yer vermiştir.
Çağdaş Edebiyat
1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Modern edebiyat
anlayışı yerini Çağdaş Edebiyata bırakmıştır. Her ne kadar yeni bir dönem
olarak görülse de Modern edebiyat anlayışı bir miras olarak
benimsenmiştir.Çağdaş edebiyat kendi içinde; “Onyedi Yıl Edebiyatı (19491966)”, “Kültür Devrimi Yeraltı Edebiyatı (1966-1977)” ve “Yeni Dönem
Edebiyatı” (1978 yılından günümüze) olarak üç döneme ayrılır.
Çağdaş Çin edebiyatının ‘Onyedi Yıl Edebiyatı’ döneminde ulusla
özdeşleşme eğilimi düşüncesi korunmuştur. Halkın çağdaş bağımsız
cumhuriyetine duyduğu özlemle, şairler ve yazarlar arasında yeni cumhuriyetten
beklenti duygusu yaratmıştır. Çin Komünist Partisi'nin ilan ettiği gibi halkın
temel çıkarları için mücadele edip, refaha dayalı sosyalist devleti inşa etme
hedefinden güç alan şairler edebiyata daha sıkı sarılarak eserler çıkarmaya
devam etmiştir. En ünlü yazarlardan bazıları olarak ‘Zhao Shu Li(1906-1970),
Zhou Li Bo (1908-1979),Liu Qing (1916-1978), Wang Meng
(1934)56gösterilebilir.
İnsanların idealizm şeklindeki ruhsal özelliği, “Gelecek Bizi Çağırıyor”
sloganıyla düşünce yapısıyla birleştirilip çağdaş Çin edebiyatının ana hattını
oluşturmuştur. Sosyalizmin özellikleri daha iyi kavranıp, ulusun modernleşme
hedefi daha açık şekilde anlaşılmıştır. Geçmişi gözden geçirme, sadece acıları
hatırlamak için değil, savaş yıllarındaki direnişe ve devrim sürecine saygı
göstermek için yapıldı. Bu nedenle devrim savaşlarını ve tarihini tasvir etmek,
sanat yoluyla halka yeni hükümetin meşruluğunu doğrulayan ve edebiyatçıların
gerçeklerle özdeşleşmesini gösteren önemli bir yöntem oldu. Kahramanlık
destanlarını yazanların çoğu zaten savaşlara veya yeraltı mücadelelerine bizzat
katılmışlardı. Devrim tarihi, cumhuriyetin ilk döneminde önemli bir edebiyat
konusuydu. Bunun yanı sıra, yeni karakterler, yeni çağ, yeni sosyal rejim altında
halkın yaşam ve mücadelesi de çok tasvir edildi.
1966-1976 yılları arasında gerçekleşen “Kültür Devrimi Yeraltı
Edebiyatı”nın, edebiyat tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu dönemde meydana
gelen “Kültür Devrimi” sonucunda oluşan toplumsal ayaklanmalar, Çağdaş Çin
edebiyatının gelişme evresini durma noktasına getirmiştir. (Chen,2014, s162)
Çıkan eserlerde siyasi konular işlenmiştir. Şimdiye kadar kabul görmüş olan
edebi yaklaşımlar siyasetle içiçe olmuştur. Kültür devrimi sonrasında “Yeraltı
Edebiyatı”, yavaş yavaş resmi yayın ürünleri olarak halkın karşısına çıkmaya
başlamıştır. Bu eserler, “Kültür Devrimi” sırasında yaratılan edebiyat
eserlerinin bir bölümünü yansıtır.
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1978 yılından günümüzde devam eden süreç “Yeni Dönem Edebiyatı”
olarak adlandırılır. Kültür Devrimi’nin sona ermesiyle birlikte “Yeni Dönem
Edebiyatı” başlamıştır. Bu dönem; “Kültür Devrimi”nin sona erişi ile “Dışa
Açılım ve Reform Politikası”na kadar geçen süreçtir. Bu dönemde yazarlar,
tarihi olayları gerçekçi bir dille ele aldılar. Modern ve Çağdaş ve edebiyatta
olduğu gibi realizmin yanı sıra sembolizm, sürrealizm, demokrasi, kişisellik,
eleştirel bakış, hoşgörü ve gericilikle hesaplaşma, edebiyatın tekrar ana
eğilimlerini oluşturdu. Dışa açılımla birlikte yabancı ülkelerin sadece edebiyatı
değil, kültür ve düşünce yapısı da yazarları derinden etkilemiştir. Küreselleşen
bilgi ve teknoloji çağına ayak uyduran yazarlar, 1990 yılından itibaren edebi
ürünler ve ticari faaliyetler ikileminde kalmış, kültürel farklar ve kültür
çatışmaları ortaya çıkmıştır. 2012 yılına gelindiğinde ise Çin edebiyatında güçlü
bir kaleme sahip olan Mo Yan 莫言1955’in Nobel ödülü almasıyla Çin
edebiyatı kendini dünyaya duyurma fırsatı bulmuştur. Mo Yan’in yanı sıra,
Wang An Yi, Tie Ning, Wang Zengqi, Yu Qiuyu, Zhang Chenzhigibi57 daha bir
çok yazar edebi hayatlarına devam etmektedir.
SONUÇ
Çin edebiyat tarihi yaklaşık olarak 3000 yıllık bir geçmişe sahiptir. 20.
yy. başlarına kadar süren Klasik Çin edebiyatı ağırlıklı olarak şiir temalarıyla ön
plana çıkmaktadır. “4 Mayıs Yeni Kültür Hareketi” yenileşme hareketi sonucu,
20. yüzyılın başlarına kadar devam eden eski edebiyat anlayışının yavaş yavaş
değiştiğini görmekteyiz. 1915 dönem olaylarıyla başlayan bu devrim, Çin’de
modern edebiyat anlayışını getirmiştir. Modern edebiyat yeni tarihsel koşullar
altında geçmişle gelecek arasında bir bağ oluşturmuştur. 1949 yılında Çin Halk
Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte, edebiyatta yeni bir döneme girilmiştir.
Bu dönemden sonra Modern edebiyat anlayışı yerini Çağdaş edebiyat anlayışına
bırakmıştır. Çağdaş edebiyat anlayışı; sosyalist ortamın sağladığı imlanlardan
yararlanarak, günümüzün küreselleşen bilgi ve teknoloji çağında kültürel
farklılıklarını özümsemeyi başarmıştır.
11 Ekim 2012 de İsveç Akademisinin Çinli yazar Mo Yan’e Nobel
ödülünü vermiş olması, tüm dünyanın dikkatini çekmiş ve birçok Çinli yazarın
romanları da farklı dillere çevrilmeye başlanmıştır. Mo Yan tarafından açılan
kapı, gözleri Çinli yazarlara çevrilmesini sağlamıştır. Çin edebiyatının seçkin
eserleri dünya kütüphanelerde yerlerini almaya başlamıştır. Bu rüzgar, gün
geçtikçe daha da güçlenecek gibi gözükmektedir.
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LOVE IN THE TIME OF SOCIAL MEDIA
Serra SEZGİN
ABSTRACT
A while ago, there was a romantic wedding ceremony; a beautiful bride, a
groom with radiant eyes and excited witnesses... Although it sounds pretty
usual, that day was not just the wedding day of this couple, but also the first day
they have ‘really’ seen each other. This couple have met, communicated and
fallen in love online without any face-to-face communication. After the
aforementioned wedding, there was a single question in my mind: How was it
possible to fall in love just through online communication? On the one hand,
some people think the love established online is not ‘real’, but how can we
categorize emotions into real and unreal/virtual? On the other hand, some say
there is no difference between online and old school relationships. In this paper
I argue that we cannot categorize emotions into real and virtual. However, it is
clear that the way we fall in love, we become lovers and the way we show our
love is transforming fast. How we experience love and relationships has
changed due to advanced communication technologies, since we adopted social
media to our daily routines. Thus, I think these changes on our emotions and
their relations to social media are worth to research. Through these questions
and thoughts, this study aims to find out how people fall in love through social
media, in the context of affect and communication studies. In order to
understand and interpret this subject, I have begun deep interviewing with
people stated they have fallen in love without any face to face contact, but
communicated through social media platforms like Facebook, Twitter, etc. At
the end of the study I hope to find out how social media transforms love
relationships; how this processes work, and whether establishing love is
different with social media today.
Key Words: Love, affect, emotions, social media, new media, Internet.
SOSYAL MEDYA ZAMANINDA AŞK
ÖZET
Bir süre önce, güzel bir gelin, gözleri parlayan bir damat ve heyecanlı
şahitleri ile romantik bir nikâh gerçekleşti. Kulağa her ne kadar sıradan da
gelse, o gün, söz konusu çiftin yalnızca nikâh günü değil, aynı zamanda
birbirlerini “gerçekten” gördükleri ilk gündü.
Çift, internet yoluyla, hiç yüz yüze görüşmeden tanışmış, iletişim
kurmuş ve aşık olmuşlardı. Bu nikahtan sonra akla gelen yegane soru, sadece
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çevrimiçi iletişim ile aşık olmanın nasıl mümkün olduğuydu. Bazılarına göre,
“internet üzerinden gelişen aşk “gerçek” değil; ancak duygular “gerçek” veya
“sanal/gerçek olmayan” şeklinde nasıl kategorize edilebilir?” derken, öte
yandan, bazıları için “eski usul veya çevrimiçi ilişkiler arasında hiç bir fark
yoktur” görüşleri araştırmanın çıkış noktası olmuştur. Bu çalışmada,
duyguların “gerçek veya sanal/gerçek olmayan” şeklinde kategorize
edilemeyeceğinden hareket edilmiştir. Fakat şu da açıktır ki, aşık olma, sevgili
olma ve aşkımızı gösterme biçimlerimiz, tarzlarımız hızlı bir biçimde dönüşüm
içindedir. Aşk ve romantik ilişki deneyimlerimiz, sosyal medyanın gündelik
yaşamımızın önemli bir parçası haline gelmesiyle, gelişen iletişim
teknolojileriyle birlikte değişmektedir.
Bu nedenle, duyguların ve sosyal medya ile ilişkisinin değişimi,
araştırmaya değer bulunarak bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Söz konusu soru
ve düşüncelerden yola çıkarak, insanların sosyal medya aracılığıyla nasıl aşık
olduklarını, duygulanım ve iletişim çalışmaları bağlamında anlamaya çalışmak
ve yorumlamak adına, hiç yüz yüze görüşmeden, Facebook, Twitter gibi sosyal
medya platformları üzerinden iletişim kurarak aşık olduğunu belirten insanlarla
derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sırasında dinleyerek,
anlamaya çalışarak ve bazen de yazarın kendi düşünce ve yorumları ile
benimsenen öz-düşünümsel yorumsamacı yaklaşım doğrultusunda çalışmada
birinci şahıs zamirleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, bireylerin deneyim ve
hikâyelerinden yola çıkarak sosyal medyanın aşk ilişkilerini nasıl
dönüştürdüğünü, sosyal medyada aşık olma sürecini ve aşkın sosyal medya ile
günümüzde farklılaşıp farklılaşmadığı tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Aşk, duygulanım, duygular, sosyal medya, yeni
medya, internet

1. Introduction
Love is strong enough to make us the happiest person in the world or the
most depressed person alive. Most of the songs are about love; almost every
movies, serials etc. include love stories. Also when we think about our own
lives, our own love stories, romantic relationships, we probably feel the
intensity of these experiences. That’s why I think love should be studied more
by academics from various disciplines.
Like all other emotions love is a cultural and social factor as it is a
psychological one. Emotions tell us a lot about time as Sara Ahmed mentioned.
Even if we can’t remember consciously, emotions tell us how history stands,
how the history of colonialism, slavery, racism and violence shaped lives and
worlds. Plus, emotions open up to the future by including different tendencies
toward others. When we talk about emotions, we don’t just talk about emotions
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since they are contagious, sticky and switch. In other words, emotions are
related to cultural, political and social environment, such as the capitalist social
and economic system, the modern individualism or technological developments.
This is what motivated me to study the relationship between love and social
media. Love is neither totally personal nor stands alone. As all emotions, love is
contagious and triggered by social and cultural factors. From this perspective,
love may have been experienced differently today in respect of advanced
communication technologies, new spaces, new publicities or cultural forms.
In this context, after witnessing a wedding ceremony of two people who
contacted face to face in their wedding day for the first time, I begin wondering
if something is changing about love in this respect. How couples meet, the way
we fall in love, we become lovers and the way we show our love is
transforming somehow. The aim of this study is to understand if love as a
performance has changed with the advanced communication technologies,
especially social media, and if it is what exactly is different today.
In order to understand and interpret this subject, I have begun deep
interviewing with men and women stated they have fallen in love without any
face to face contact, but communicated through social media platforms like
Facebook, Twitter, Instagram etc.
In this study, the goal is to listen people’s experiences, try to understand
them and interpret these stories. In this context, by listening, trying to
understand and sometimes sharing my own thoughts with the interviewees, I
adopted a self-reflective hermeneutic approach.
Thus I have reached seven people between the ages 18 to 56. One of
them is Gillian, who I have attended his wedding ceremony, the others, some
are my friends or the relatives of people that I know. While explaining the study
and its problematic to people I know, I figured out some of my friends have
already experienced this kind of relationships or they know someone who has.
Hence, the people I interviewed are mostly around my personal circle.
The youngest interviewee of the study is Mike (18), is a university
student; David (39) is a software developer. Gillian (56) is a retired professor.
Helen (28) has her master’s degree and works in a company. Michelle (27) is a
PhD candidate; Phoebe (40) and Oliver (40) are associate professors. It can be
said that all of the interviewees are well-educated, middle class people. All of
them are from Turkey. 4 of them are men and 3 of them are women.
Before the interviews, which last approximately an hour for each, I
prepared semi-structured questions begun with demographic questions and
preceded with the questions about social media usage practices. During these
interviews we talked about their experiences of love relationships developed on
social media. We discussed how they met through the social media, what they
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were expecting and also what they encountered, whether they have been
disappointed after their initial face to face contact, how they felt during the
relationships, whether it is different from old school romantic relationships for
them and so on.
Before beginning the interviews, I introduced myself and explained this
study broadly and told them why am I doing this and where will I present the
study, what will I do with the information. They all gave their permissions for
voice recording and presenting this paper as long as their identities remain
anonymous. Therefore English nicknames for each interviewee are used in this
paper.
2. Social Media: Easier, Faster and Sharper
All of the interviewees define social media as fast, easy, yet a deceptive
space with lots of options and opportunities. Most argues that the Internet is a
medium that we can establish deep relationships. They mostly think social
media is not so safe, like the real life itself. People may deceive or trick you
with fake profiles but at the end it is not more dangerous than the real life, like
Michelle says ‘it is not very safe but it is like going outside’.
They trust their instincts about the dangers on social media. They mostly
believe they can separate the liar from an honest person by their online actions
(such as the things they write or choose not to write, the frequency or amount of
pictures they like). Gillian argues that he can understand whether a person is
honest by looking at the pattern of that person’s sharings or posts.
On the other hand, according to Helen, observing someone's social media
accounts are not enough to understand the real purpose of him/her. Then she
assumes there is a deeper reality and there is an appearance which is probably
different from that reality. The basis of this assumption lies on social media’s or
the cyber space's potential that gives chance to present themselves as how they
want by creating an online profile, building an identity. Including the
interviewees, people, even if they don’t lie about themselves, are selective about
the type and amount of information they present. According to interviewees this
is another way of cheating someone. Michelle’s experience is quite an example;
she falls in love deeply with a man she met online. One day while she was
stalking she found out by a photo comment that he’s married. She says she had
disappointed terribly. When she asks him about this, she gets the answer ‘you
never asked about it’.
Her experience is a good example of the selection of information
presented online. It also proves that social media is a space where both anything
can be kept as a secret and nothing can stay as a secret. As Helen says ‘If there
is an affair, the only medium that it can be revealed is social media.’ Also
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Phoebe thinks ‘social media makes things apparent, you can see things that
“normally” you wouldn’t be aware of’.
None of the interviewees stated that they could really know a person
through online communication. At best the half of his/her personality can be
known as they say. On the other hand, this is not peculiar for the online world,
‘Can we really know a person offline?’ Gillian asks. From this perspective,
relationships developed on social media are not so different than the real life
relationships when it comes to ‘really knowing a person’. At this point although
there are problems defined for online relationships, they are not excluded from
the offline world by the interviewees. Still this argument doesn’t mean there is
no difference between online and offline relationships. Michelle points out one
of the differences: ‘everything is sharper in social media, maybe they are
performing and that’s why everything's bigger in social media, the love, and the
breakups... Emotions are on the margins.’
Jensen stated that the Internet has contributed to a new kind of
communicative infrastructure. Then a new question arises; what kind of
contribution does the Internet make to romantic relationships?
3. Love: Jealousy, Hope, Imagination and the Other Fish in the Sea
When I asked if there is a change caused by social media in love
relationships, Michelle answered:
Definitely there is a change after the Internet era, you are
reachable all the time. The distance is closed. The situation of
being informed and to inform any minute like I am in the
shower, in the bathroom... Social media has changed all these
practices. It defines the criteria of beginnings, progresses and
endings of relationships but there are also positive effects for
instance, distance relationships are easier to conduct.
Accessibility is the basis of the change in love relationships. It also
causes trust problems and jealousy. Mike thinks social media caused greed and
mistrust about love. Although Mike himself experienced this kind of a
relationship,falling in love through social media is not right according to him.
In addition, there is a new common reason for couple fights: the blue
ticks that appear when the message is read on Whatsapp. None of my
interviewees except Mike, stated that they would or had start a fight or debate
because of the blue tick, but they all know couples that fought, even ended
relationships because of it. In Mike’s words; ‘It is very bad that she says she’s
asleep but has “seen” on Whatsapp.’ Since social media made our lives more
transparent, couples have more information about each other about what they
are doing, where they are, whom they are with. Surveillance and control in
relationships seem to increase with social media.
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The interviewees stated that their online romantic relationships are based
on hope and the common interests. They say they hope and make assumptions
based on the online actions of the person they are in touch. Gillian explains
better:
You’re going to ask how I fall in love without knowing
that person... Love itself has an imaginary world, an
assumption. In normal life, you fall in love with someone by
assuming; you think that person has the same values with you.
This may not be the case, there is no guarantee. In cyber space
it is similar. You fall in love by thinking she has the same
values with you based on her sharings.
It seems like the Internet provides more room to make assumptions and
imagination. We are imagining the person laughing when we made jokes, or
smiling while flirting. Instead of actually seeing the mimics or reactions, we are
mostly imagining them and wondering that person like David explained:
There was always a wonder I guess, an unknown. You
don’t know her skin, you know nothing. I mean you don’t know
her that much actually, but as much as you know, everything
seems fine. You imagine that somehow it will be better, you are
sort of in an expectation. When I think about that relationship,
it affected me so much. There was always yearn, I guess
yearning was one of the reasons we sank into the relationship.
Love is always about expectations, to imagine and to hope but the
Internet, mostly through social media, leaves much more room for imagination,
hope, yearning and mystery.
On the other hand social media provides many options also for romantic
relationships. The relationships or partners may always be replaced by another.
In Michelle’s words, ‘there are plenty of fish in the sea.’ Eva Illouz states that
the Internet positions the person seeking a partner in a market opens to
competition with the others. Mike also said:
If a girl is writing you back on social media, tomorrow
she may write to another one… Why she is writing back to me?
Because I play football, she sees my photos, she likes what she
sees, I am a university student, she sees these, she likes.
Someday in the future, if a model would write her, she will also
answer to him.
Once something or in this case someone becomes easily replaceable, it
becomes less precious and does not worth to spent effort or time, as most of the
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interviewees say ‘why would we strive for?’ This explains the abundant and
alterable soul of the Internet which Illouz mentions.
Another point is the way people show their love online which Phoebe and
Oliver have an example for. They met on Icq and they are married for 15 years.
They had chatted almost for 6 months then married in a few weeks. Oliver says
he sent his picture to Phoebe but he didn’t see hers until they have met. Phoebe
says he sent her a card read ‘I love you’ for the Valentine’s day - later I found
out it’s an online greeting card sent on Icq and Oliver had no idea what was
read on the card - and it was the first time he declared his love for Phoebe.
Besides creating new ways of expressing love, it seems social media
helps the ones having troubles with meeting new people. For example Oliver
thinks he has communication problems and he’s a very shy person so he
probably would never have a girlfriend if it weren’t on the Internet. So he says
he feels lucky. Mike also mentioned that ‘it takes courage to meet someone in
real life.’

4. Conclusion
After the interviews, I realized that there is a problem with definitions.
The real and virtual division in the literature also reflects to our daily language.
Although interviewees don’t define their virtual experiences as unreal, they
define offline world as ‘the real life’.Apart from that, interviewees think there is
a difference in love relations after social media’s role in our lives. However
according to Gillian, even if the Internet wouldn’t exist, we would experience
these transformations anyway. In his words,
The transformation on love happened both on the
Internet and in the real life. It’s a sociological transformation
comes with the age. Even though the communication
technologies seem like the reason, the decrease in sincerity and
the feeling of love is related to this age. The transitions between
socio-economical systems and the Internet is nothing more than
a medium that we experience these effects.
Gillian has a point, it is not just social media alone the reason of any
cultural, social changes. Yet, asserting the Internet or social media as neutral
element of socio-economic cultural transformations would be unfair since as
McLuhan pointed medium is the message itself. In order to other’s statements,
the transformation of love through social media may be analysed into three
levels. Firstly, the way how romantic relationships begin has transformed.
Social media allows more room for imagination and the expectations, whereas,
to begin a relationship is also faster and easier. Likewise the partners are
dispensable because as Mike said ‘there is always a more beautiful girl.’
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Secondly, since social media is both a medium of deception and reveals
the duplicity, the way love evolves has transformed. It created new surveillance,
control mechanisms (such as stalking) also for romantic relationships. It’s
reshaping the practices within romantic relationships. The new motto is: we
stalk, we find out. Moreover, online relationships may help to keep problems
away. Since couples communicate in prearranged time scales with less actors
involved like friends or families, it may be easier to avoid ‘real life’ problems in
online communication as happened in David’s story: David has a nationalist
family and the women he was in love with, is a Kurdish activist. He told that
there would be problems if they were dating in real life and the families would
be involved, but that was never an issue since they were communicating online.
He stated that they have been avoiding mentioning these kinds of problems
during their online talks.
Thirdly, the way relationships end and the period after the breakup seem
different today. Stalking and the heavy responsibility of being accessible
anytime may cause a relationship end. Besides, interviewees think social media
keeps emotions fresh after breakups because you keep seeing your old
boyfriend/girlfriend on Facebook, Instagram etc.
As realized, those are not exclusive for online love relationships. Love in
‘real life’ isn’t entirely free from these issues or it’s not an absolutely different
style of loving. All of the interviewees had their own love experiences/stories
either offline or online and each of these stories intersect in both worlds. In
other words, the couples, even if it is their wedding day, eventually meet in ‘real
life’ or offline relationships continue in virtual space. Hinton and Hjorth also
mention that social media contains offline mode of engagement, it is never
entirely just an online phenomenon thus the relationships that people have
online are always shaping and shaped by the offline.
In this study, I was wondering how people fall in love online without
face-to-face contact and whether it is different from old school experiences. As
much as I observed, the smile on people’s face while they’ve been talking about
their romantic conversations, the tears they shed mentioning how they were
disappointed or cheated show that there is no difference between the reality of
emotions. Offline world is not a parallel universe and online love doesn’t
flourish in a parallel universe since both are connected and embedded to our
daily lives.
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ESKİ ÇİN KAYNAKLARINA GÖRE GÖKTÜRKLERLE
İLGİLİ EFSANELER
Yıldız BERKKAN
ÖZET
Türkler ve Çinliler kültür ve tarih olarak iki kadim medeniyettir. Türkler
göçebe kültürünün, Çinliler ise yerleşik hayatın özelliklerini günümüze kadar
taşımışlardır. Bilindiği gibi; Çinliler yazıya çok erken dönemlerden itibaren
geçmiştir. Meydana gelen siyasi ve sosyal gelişmeler sonucu tarih yazıcılığıı bir
gelenek halini almıştır. Bunun sonucunda başa geçen hanedanlar döneminde
Resmi Hanedanlık Kayıtları hazırlanmıştır. “24 Tarih” adı verilen bu kayıtlarda
Türklerle ilgili ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. “24 Tarih” kayıtları Han
Hanedanlığı’ndan (M.Ö.206-M.S 220) Ming Hanedanlığı’na (1364-1644) kadar
uzun bir tarihi dönemi kapsamaktadır. Bu makalede sadece Çin kayıtlarında
bulunan Göktürklerle ilgili türeyiş efsaneleri hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarih Yazmacılığı Geleneği, 24 Tarih Kayıtları,
Göktürk Türeyiş Efsaneleri
EPICS ABOUT GOKTURKS FROM ANCIENT CHINESE RECORDS
ABSTRACT
Turks and Chinese are two civilizations that their Cultural and historical
ties go bact to ancient times. Turks in nomadic culture Chinese in resident life
both have made a significant contribution to history. As it is known, the
Chinese began to use their own writing from very early times. In china, as a
result of political and social development historiography had became a
tradition. In consequence of this, in the period of the ruling dynasties official
dynastic records were prepared. These official dynastic records had been called
"24 History". There have been detailed information about the Turks in these
"24 History" records.
These "24 History" records cover a long historical period from the Han
Dynasty (206 BC - 220 BC) to the Ming Dynasty (13364 - 1644 BC). In this
context, these records have significant information about Gokturks which
established as a first country under the name of "Turk" and played an important
role in the history scene. In this article, only the legends of descendents of
Gokturks in the Chinese records were given.
Sivas

Divriği Kütüphane Müdürü. yberkkan@yahoo.com
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Keywords: traditional historiography, “24 History" records, legends of
descendents of Gokturks
GİRİŞ
Tarihte, ilk kez Türk adıyla 552 yılında devlet kuran Göktürklerdir.
Göktürklerin ataları, bir kısmıyla Tabgaç Devleti ile bağlantılıdır.1 Göktürkler
582 yılında doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Batı Göktürkler
658’de Çin tarafından sona erdirilmiş, 682 yılında İkinci Göktürk Hanlığı
kurulmuştur. 745 yılında Uygurların hâkimiyeti ele geçirmesiyle bu devlet sona
ermiştir.2 Türk tarih kitaplarında Göktürk veya Köktürk olarak adlandırılan bu
devlet 3, Çinliler tarafından “Tu Jue” ve “Lan Tu Jue” olarak kaydedilmiştir.
“Türk” sözcüğü, Moğolca güçlü, kuvvetli anlamı taşıyan “Türük” kelimesinin
söyleniş biçimidir. Çinceye Tu-Jue şeklinde yansıtıldığı düşünülmektedir.4 “Lan
Tu Jue” ise “Mavi Türk” yani “Köktürk (Göktürk)” anlamına gelmektedir.5
Göktürklerden önce, ilk çağlardan itibaren yerleşik toplum yapısına
geçen Çinliler ile göçebe6 olarak yaşamını sürdüren Türklerin, kısaca iki farklı
kültürün uzun bir tarihi süreç içinde bir arada yaşadıkları ve yakın temas
kurdukları bilinmektedir. Çin kaynaklarına göre Xiong-Nu7 yani Hun
İmparatorluğu döneminde Çinlilerle savaşları sona erdirmek üzere akrabalık
ilişkileri kurmak suretiyle8 barış yapılmıştır. Çince “He Qin Politikaları” olarak
adlandırılan bu sistem Türk ve Çin toplumlarını birbirlerine yakınlaştırmıştır.
Tarihi gelişmeler çerçevesinde birçok kez gerçekleşen evlilikler

Aktaş, Şükrü, “Toba Wei (Tabgaç) Devleti’nin Orta Asya Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi”,
Genel Türk Tarihi Araştırmalarına Adanmış Bir Ömür – Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na 75. Yaş
Armağanı”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 2017. S. 285-300.
2 Roux, Jean Paul, Türklerin Tarihi, Büyükokyanustan Akdeniz’e İki Bin Yıl, Milliyet Yayınları,
1

AD Yayıncılık A.Ş. İstanbul, 1997, S:45-55 Tu Jue(突厥) Göktürkler olarak tarihimize geçmiştir.
3 Yazıcı, Mustafa, Tarihte Kurulan Türk Devletleri ve Özellikleri, Ankara, 1996, s:33.
4 Roux, Jean Paul, a.g.e S:49 Mavi renk bugün bile Macarcada “kök” olarak ifade edilmektedir.
İlk çağlarda kutsal olan gökyüzü Kök olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda Kök mavi rengin
karşılığıdır.
Tue Jue(突厥) Göktürkler olarak tarihimize geçmiştir. Lan Tu Jue: 蓝突厥 Mavi Türkler yani
Köktürk, Göktürk şeklinde ifade edilmektedir.
6 Türkler için “göçebe”, “atlı göçebe”, “konargöçer” gibi ifadeler kullanılmaktadır. Biz “göçebe”
terimini kullanmayı tercih ettik.
5

Xiong-nu(匈奴)Hunlar Çince kaynaklarda Xiong-nu şeklinde ifade edilmektedir.
Türker, Nurcan, He Qin Politikaları Çerçevesinde Hun-Çin İlişkileri ve Wang Zhao Jun, İnsan
ve Toplum Bilim Araştırmaları Dergisi, 2013, Cilt: 2 Sayı: 2 s. 215 He Qin Politikası: He Qin
7
8

Zheng Ce（和亲政策) “akrabalık/evlilik yoluyla barış sağlama politikası” olarak tanımlanabilir.
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sonucu,9Göktürkler döneminde iki toplum arasında karşılıklı etkileşim ve
kaynaşma süreci yoğun bir şekilde devam etmiştir.
Orta Asya bozkırlarında Göktürkler, göçebe kabileleri bir çatı altında
toplarken, güneyde Çin topraklarında da Sui Hanedanlığı sona ermiş ve Tang
Hanedanlığı (618-907) kurulmuştur. Çinlilerden müteşekkil olan Güney Çin ile
bilhassa Türklerin hâkimiyeti altında bulunan kuzey arasındaki ayrı siyasi
gelişme, edebiyatın da ayrı şekillerde gelişmesine yol açmıştır.10 Tang
Hanedanlığı kurulduktan sonra Çin’in sınırları hızla genişlemiş ve çok sayıda
ulusu idaresi altına alan evrensel bir imparatorluk haline gelmiştir. Bunun doğal
sonucu olarak Çin ile kuzeyindeki uluslararasındaki ilişkiler daha da gelişmiş ve
birbirlerini bütünleyen parçalar haline gelmişlerdir.11 Bu dönemde Çin
Sarayında çok sayıda Türk kökenli kişinin üst düzey görevlerde bulunduğu
dikkat çekmiştir. 12 Bu ilişkiler, “24 Tarih“13olarak bilinen resmi hanedanlık
kayıtlarına yansımıştır. Çinliler yazıyı ilk çağlardan itibaren keşfetmişler,
ilerleyen siyasi ve ekonomik gelişmelere paralel olarak tarih yazıcılığı babadan
oğula, nesilden nesile geçen bir gelenek halini almıştır. Hatta başa geçen
hanedanlar saray bünyesinde özel birimler oluşturarak tarihi ve siyasi olayları
kayıt altına almışlardır. Bu kayıtlarda sadece Çin’e ait bilgiler değil
çevrelerindeki ulusların da sosyal yapıları, siyasi ve ekonomik durumları ile
gelenekleri, görenekleri, dini inanç sistemleri, sözlü kültür ürünleri gibi ayrıntılı
bilgiler bulunmaktadır. Bu kayıtlar, ilk çağlarda yazı kullanmayan, sözlü
kültürlerle ilgili günümüzde yapılan araştırmalar için büyük önem taşımaktadır.
Bu kayıtlar olmasaydı Türk tarihi ve Türk kültürünün ilk çağları hakkındaki
bilgilerde büyük bir boşluk oluşurdu. Türk Mitolojisi içindeki önemli bir yer
tutan “Kurt” ve “Kurttan türeyiş” efsanelerinin ilk örneklerine 24 Tarih
içerisinde rastlanmaktadır.
“Efsaneler, bir toplumun yaşam deneyimi ve hayallerinin sentezidir. Hiç
şüphesiz her toplum kendi özgü efsanelere sahiptir. Efsaneleri, bir toplumun
He Qin Politikası: He Qin Zheng Ce（和亲政策 Hé qīn zhèngcè）, “kan bağı, akrabalık, evlilik
yoluyla barış sağlama politikası” olarak tanımlanabilir.
10
Eberhard Wolfram, Çin Tarihi, Türk Tarih Kurumu, 1947, Ankara, S. 219.
11Yrd. Doç. Okay Bülent, Eski Tang Hanedanlığı Tarihi, A.Ü. DTCF Doğu Dilleri Dergisi, Sayı:
2 Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1993.
12 Okay, Bülent, Sui-Tang Hanedanlıkları Döneminde Çin’deki Orta Asya Kökenli Kişiler ve Çin
Uygarlığına Katkıları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora
Tezi), Ankara, 1988.
13 “24 Tarih”, Çin’de asırlar öncesinden başlayan tarih yazmanlığı geleneği, Han Hanedanlığı
döneminde sistemli ve metodlu bir şekilde nesilden nesile aktarılan bir meslek haline gelmiştir.
Han Hanedanlığı döneminden itibaren, imparatorlar; vezir ya da üst düzey memurlarından oluşan
bir ekip kurarak, bu ekibe resmi tarih kayıtlarının tutulması görevini vermişlerdir. Resmi Çin
Hanedanlık Kayıtları’nın ortaya çıkışı ve günümüze kadar ulaşmasının öyküsü, Çin’deki tarih
yazmacılığı geleneğinin bir sonucudur. Bu eserler, Han Döneminden (M.Ö. 206 - M.S.220) Ming
Dönemine (1368-1644) kadar Çin tarihi ve Orta Asya tarihi açısından kaynak olarak büyük önem
taşımaktadır.
9
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hayal dünyası olarak tanımlamak hiç de yanlış olmaz. Bu hayal dünyası içinde,
o toplumun sevinçlerini, acılarını, korkularını, kaygılarını, umutlarını, kısacası
tüm düşüncesini görmek mümkündür.”14
Sinoloji Profesörü Bülent Okay bu konuyu şöyle ifade etmektedir:
“Efsaneyi bir toplumun hayal dünyası olarak tanımlamak mümkündür. Bu hayal
dünyası içinde, o toplumun sevinçlerini, acılarını, korkularını, kaygılarını,
umutlarını, kısacası tüm düşüncesini görebiliriz.”15
“Kurt”, Türklerin saygı duydukları bir hayvandır. Yaşadıkları ortamda
kurtlarla içiçe yaşayan Türkler, bu hayvanı yakından izlemişler ve saygı
duymuşlardır. Bilindiği gibi kurtlar, aynı göçebeler gibi organize bir yaşam
sürerler. Sürünün başında yaşlandığı için kılları kırlaşmış bir dişi kurt
bulunmaktadır. Türkler soylarının bu hayvanla bir ilişkisi olduğuna inanmışlar
ve hayallerinde canlandırdıkları efsanede, kendilerini kurt soyundan geldiklerini
ifade etmişlerdir. Türkler “kurt motifini” kendi yaşamlarına nasıl dahil
etmişlerdir, bunu öğrenmek için Çin kaynaklarına göz atmak gerekmektedir.
Kurt motifi “24 Tarih“ adlı kaynakların ilki olan “Tarih Kayıtları“ nda
“16 (123. Bölüm Da Wan Kayıtları, Sayfa 3168) Wu-Sun17 Hükümdarına ait bir
efsanede görülmektedir. Efsaneye göre; “Xiong-Nu’ların batı sınırında
bulunan Wu Sun’lar düşman akınlarına maruz kalır, bu şiddetli saldırı
karşısında sadece küçük bir çocuk olan Wu Sun Hükümdarı‘nın oğlu KunMo18hayatta kalır. Bir çayıra atılarak kendi kaderine bırakılan küçük oğlanı bir
dişi kurt sütüyle besler, bir karga gagasıyla ona et verir. Bu manzara karşısında
Xiong-Nu Kağanı19 bu çocuğun ilahi bir güçle korunduğuna kanaat getirir, bu
nedenle çocuğu himayesi altına alır. Kun-Mo, savaşlarda gösterdiği başarı
sonucunda ordu komutanlığına getirilir. Xiong-Nu Kağanı öldükten sonra Kunmo kendi devletini kurarak halkını bir araya toplar.”
Demirel, Şengül, “Kutsal Kuş Motifi: Garuda ve Niao Di”, Journal of History and Socıal
Sciences,
Volume: 9, October 2017.
15 Okay, Bülent (1985) “Çin Efsanelerinde Güneş” Ankara Üniversitesi Doğu Dilleri ve
Edebiyatları Dergisi. IV: 161-168
14

Tarih Kayıtları (Shı Ji 史记); Batı Han Dönemi’nde (M.Ö 206-M.S. 220) Sı Ma Qian
tarafından yazılmıştır. Eser, 130 bölümden oluşmaktadır. Tarih Kayıtları, Tarihi Kayıtlar şeklinde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda, Tarihçinin Anıları şeklinde de çevrilmiştir. Ancak
ülkemizde “Tarih Kayıtları” olarak bilinmektedir
17 Wu-Sun: Ülke adı. Xiong-Nu’ların komşusu.
18 Kun mo: Wu-sun’larda kullanılan hüküdarlık ünvanı. Kun Mo: Çin kaynalarının bazılarında
Kun Mi olarak görülmektedir. Çeviri metninde Hükümdar olarak kullanılmıştır. Bu bölüm, Tarihi
Kayıtlar, 123. Bölüm, Da Wan Kayıtları, Sayfa 3168’den alınmıştır. Sonraki Han Hanedanlığı
Tarihi’nde bu saldırının Yüe Zhi’lar tarafından yapıldığı, Kun Mo’nun ise Xiong Nu Hükümdarı
Mao Dun tarafından himaye edildiği bildirilmektedir.
19 Xiong-Nu Kağanı: Çince metinlerde Xiong-Nu liderlerine Chan-yü denmektedir. Chan Yü,
Tanhu veya Tanju kelimesinin çevrisi olduğu düşünülmektedir. Burada Kağan olarak
kullanılmıştır.
16
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Tarih Kayıtları ve Sonraki Han Hanedanlığı Tarihi adlı eser içerisinde
bulunan bu efsane, Türkler ve Çinliler arasındaki ilişkilerin çok yoğun olmadığı
dönemlerde yazıya dökülmüştür. Göktürkler hakkında anlatılan Kurt ve Kurttan
Türeyiş Efsaneleri ile Tang Hanedanlığı Dönemi’nde yazılmış olan Kuzey Tarih
(Bei Shi 99. Bölüm 87. Kayıtlar, Sayfa: 3285), Sui Tarihi (Sui Shi; 84. Bölüm,
49. Kayıtlar, Sayfa:1863) Zhou tarihi (Zhou Shu; 50. Bölüm, 42. Kayıtlar,
sayfa: 907-908) içerisinde bulunmaktadır.20
Zhou Tarihi içinde yer alan efsane ülkemizde ve Türk dünyası içinde
geniş bir coğrafyada asırlardır dilden dile kulaktan kulağa aktarılan Türk
Mitolojisinin iki önemli destanına, Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı’na
kaynaklık etmiş önemli bir belgedir. Söz konusu belge şu şekilde tercüme
edilebilir:
“Tu-Jue’ler, Xiong-Nu’ların bir koludur, soyadları A-ShiNa’dır.21 Ayrı
bir kabile halinde yaşarken komşu kabile22 tarafından yıkılır, soyları tümüyle
yok edilir. Sadece on yaşında bir çocuk hayatta kalır, askerler onun küçük
olduğunu görünce, öldürmeye kıyamazlar, ayaklarını keserek bataklığa atarlar.
Bir dişi kurt onu etle besler, o da hızla büyür, kurt ile birleşir. Sonunda kurt
hamile kalır. Hükümdar, bu çocuğun hala hayatta olduğunu duyar, askerlerine
onu öldürmeleri için emir verir. Askerler çocuğun yanındaki kurdu görünce,
onu da öldürmek isterler. Bunun üzerine kurt Gao Chang‘ın23 kuzeyindekidağa
kaçar. Dağda bir mağara, mağaranın içinden geçilerek bol bol ot bulunan
düzlüğe ulaşılır. Bu alan çok geniştir. 24 Dört tarafı dağlarla kaplıdır. Kurt
burada gizlenir, 10 tane erkek çocuk doğurur. 10 oğlanbüyüyünce, dışarıdan
kendilerine gelin getirir, gelinler hamile kalır, herbir gelinin soyu değişiktir. AShi-Na bunlardan biridir. Çocuklar, torunlar derken insan sayısı çoğalır, yavaş
yavaş birkaç yüz aileye ulaşırlar, birkaç nesil geçer, birlikte mağaradan
çıkarlar, Ru-Ru’lara25 tabi olurlar. Altay Dağı‘nın güneyine yerleşirler. RuBei Shi 北史 , Sui shu, 隋书, Zhou Shu周书
A-Shi-Na: Göktürklerin kurucusu olan sülalenin adı. Bu gün kızılderililer arasında Atshina adlı
bir kabilenin yaşadığı ortaya çıkmıştır. Bu, Kızılderililerin Orta Asya kökenli olduğu yönündeki
iddiaları kanıtlar niteliktedir.(Yeni Avrasya haber ve Kültür dergisi Mart 2001 Sayı:2001/3.).Bu
teoriye göre, Kızlderililer,
buzullar devrinde Bering Bogazı’ndan Amerika Kıtası’na
geçmişlerdir. Kızılderililer ile Orta Asya efsanelerinde, inanç sitemlerinde, şaman törenlerinde,
Tuva, Yakut Saha, Şor’lara ait efsane ve adetlerde benzerlikler bulunduğu söylenmektedir.
22 Efsaneye göre, Wu Sunlar komşu kabile tarafından saldırıya uğramaktadır. Bazı kaynaklarda,
çeviri hatasıyla Wu-sun’ların Lin ülkesinin saldırısına maruz kaldığı bilgisi verilmektedir. Lin,
Çince komşu anlamına gelmektedir.
23 Gao Chang: Turfan
24Metinde uzunluk ölçüsü olarak Çinliler tarafından kullanılan Li verilmiştir. Li, değişik
hanedanlıklar döneminde farklılıklar göstermektedir. Örneğin, Han Döneminde 415, daha sonraki
dönemlerde, 500 m. olarak kabul edilmektedir. Günümüzde, 500m. olarak kabul edilmektedir.
25 Ru-ru,: kabile adı. Ru-Ru, Juan Juan-Avar olarak tarihte değişik adlarla karşımıza çıkmaktadır.
Avar-Apar duran manasına gelmektedir. Moğol veya Türk-Moğol karışımı veya Türk kabilesi
oldukları yönünde değişik görüşler bulunmaktadır. 552 yılında Göktürkler tarafından
20
21
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Ru’lara demir işçisi olurlar. Altay Dağı‘nın şekli miğfere benzer, bunların
lisanında miğfere Türk derler, bu nedenle onlara da Türk adı verilir.
Göktürkler ile ilgili başka bir efsaneye göre,26 Türklerin ataları, Xiong
Nu’ların kuzeyindeki Suo27 ülkesinden çıkmıştır, o kabilenin liderine A-BangBu28 derler, 17 kardeşlerdir, bunlardan biri olan Yi-Zhi-Ni-Shi-Du’nun,29
kurttan doğduğu (annesinin kurt olduğu) söylenir. Bang-Bu’ların hepsi de
aptaldır, ülkeleri bu nedenle yok edilmiştir. Ni-Shi-Du ise farklı üstün güçlere
sahiptir, dilerse yağmuru, rüzgarı kontrol edip onları çağırabilir,( dilerse
rüzgar estirir, istediği zaman onları çağırır) istediği zaman onları durdurur. NiShi-Du, iki kadınla evlenir, rivayete göre biri yaz tanrısının biri de kış
tanrısının kızıdır.Onlar hamile kalıp dört erkek doğurur.Bunlardan biri beyaz
kuğuya dönüşür; bunlardan bir tanesi ise A-fu Irmağı30 ile Jian Irmağı 31
arasını yurt edinir, Qi-Gu32 lakabını alır.Bir tanesi Chu-Sı-Irmağı33 etrafında
ülke kurar; bir tanesi Jian-Sı-Chu-Shi-Shi-Dağı34 civarına yerleşir, işte bu
büyük oğlandır. Dağda halihazırdaA-Bang-Bu kabilesinden insanlar
bulunmaktadır, dağda müthiş bir ayaz vardır (halk donmak üzeredir)..Büyük
oğlan ateş yakar, onları ısıtır ve besler.Hepsi rahata erer, hepsinin ihtiyaçları
karşılanır.Böylece topluca büyük oğlanı başkan olarak seçerler, (oğlan) Türk
lakabını alır (ona Türk lakabını verirler), işte bu Na-Du-Liu-Shi’dır.
Na-Du-Liu Shi’nin 10 karısı vardır, doğan çocukların hepsi de
annelerinin soyadını alır, A-Shi-Na onun küçük karısının oğludur. Na-Du-Liu
ölür, 10 kadın kendiçocuklarından birini seçip başa geçirmek ister, sonunda
şöyle bir karara varırlar: “Bütün çocuklar şu ağacın tepesine doğru zıplasın,
en yükseğe kim zıplarsa onu lider yapalım”, A-Shi-Na0yaşça en küçüktür ve en
yükseğe zıplar, bunun üzerine onu lider seçerler, A Xian-Shi35 ünvanını alır. Bu
hâkimiyetlerine son verilmiş, 568-805 yılları arasında Orta-Avrupa’da kuvvetli bir devlet kurarak
Macaristan’da yeni bir kültürün doğmasına sebep olmuşlardır.
26 Efsanenin birinci kısmı Kuzey Tarihi ve Sui Tarihi’nde bulunduğu halde, bu kısmı yani ikinci
kısmı sadece Zhou Tarih’inde bulunmaktadır.
27 Suo: Ülke adı. Sogd. Pers, İran. Divan-ı Lugat-it Türk adlı eserde, Sogdlar için Türk kılığı
almışlardır ifadesi dikkat çekmektedir.
28
A–Bang-Bu, kabile adı. Bu kelimenin Moğolca abambeğ’den (yaşlı kişi)
geldiği
söylenmektedir. Değişik kaynaklarda Kapangu şeklinde yer almaktadır.
29 Yi-Zhi-Ni-Shi-Du: Annesi kurt olan ve ilahi güçleri bulunan efsanevi lider. İki eşi de onun
olağan üstü gücünü simgelemektedir. Eşlerinden biri Yaz Tanrısı, biri Kış Tanrısı’nın kızlarıdır
ve bu şekilde yağmura, rüzgâra hüküm etmektedir.
30 A Fu Shui. Abakan Irmağı
31 Jian Shui: Kem Irmağı, Kama Irmağı
32 Qi Gu: Kırgızların ataları olarak kabul edilmektedir.
33Chu Sı Shui: Chu Si Irmaği
34 Jian Si Chu Shi Shi Shan: göktürk metinlerinde Kögmen denilen sayan ve tannu olan dağ
silsilesi
35
A Xian: Bilge kişi, Shi; Şad, Bilge Şad, Türk kabillerin her biriin başında bir Şad
bulunmaktadır. Şad, kabile lideridir. Kabileler boyları, boylar da illeri meydana getirir.
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hikayede de her nekadar farklı bir konu anlatılmaktaysa da sonuç itibarıyla
bunların (Tu Jue’lerin) kurt soyundan geldiği ifade edilmektedir.”
Zhou Tarihi’nden alınan Göktürklerin türeyişi ile ilgili bu belgedeki
birinci efsane, Wu-sun Hükümdarı Kun Mo hakkında anlatılan efsane ile
benzerlikler göstermektedir.Her iki efsanede de komşu kabilelerin saldırısı
sonucunda bir soykırım söz konusudur.Saldıran ve saldırıya uğrayan birbirine
yakın mecralarda yaşayan kabilelerdir.Yani farklı kabileler arasında bir rekabet
söz konusudur.
Bu efsanelerde, Kurt Motifi ile ilgili bir fark göze çarpmaktadır. WuSun’ların tarih sahnesinde devamını sağlamak amacıyla, Kurt ilahi bir güçle
kırsal alanda ölüme terk edilen Kun-mo’yu sütüyle beslemiş, açlıktan ölmesine
engel olmuştur. Burada Kurt, süt anne işlevi görmektedir. Göktürk efsanesinde
ise kurt bataklıkta çaresiz bir şekilde yatan, ölümü bekleyen çocuğu besleyen,
yaralarını tedavi eden ve onun neslinin devamını sağlayan “Soy Anası“ olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Türk-Çin toplumları arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasından sonra
yazılan ve Zhou Tarihi’nde yer alan bu efsanenin, tarih olarak da ilk çağlara ait
olduğu anlaşılmaktadır. Wei Tarihi içerisinde 6. Yüzyıl sonunda kaydedilen
Uygurların ataları Gao Che türeyiş efsanesinde, Baba Erkil toplum yapısının
izleri görülmektedir. Çünkü bu efsanede kurt, soy atası işlevi görmektedir. 36
Göktürk efsanesi, ilk kez Tang Hanedanlığı Dönemi’ne ait 89.yüzyıllarda yazılan kayıtlarda yer almaktadır. Ancak, 3. Yüzyılda yazıya
dökülen ve Çin Resmi Hanedanlık Kayıtları’Nin ilki olan “Tarih Kayıtları” adlı
eserde yer alan Wu-sunların türeyiş efsanesi ile büyük benzerlik görülmektedir.
Göktürk Türeyiş Efsanesi ile Wusun liderini konu alan efsanedeki benzerlik ve
bu eserlerin taşıdığı ana erkil toplum yapısının izleri dikkat çekmektedir. Bu
bilgiler, Göktürk Türeyiş Efsanesi’nin tarih olarak ilk çağlarda anlatıldığını
kanıtlamaktadır.Çocukların annenin soyadını alması, soyun devamlılığını
sağlayan kurdun dişi oluşu, kurdun üstün güçlere sahip oluşu, Ana Erkil
Toplum’un en belirgin özelliklerindendir. Buradan, doğa ile iç içe yaşayan
göçebe kabilelerde kurt ve kuşların kutsallığını ön plana çıkaran sözlü kültür
ürünlerinin köklerinin çok eski dönemlere kadar uzadığı anlaşılmaktadır.
Göktürklerin türeyişi ile ilgili belgedeki İkinci efsane, sadece Zhou Tarihi
içerisinde bulunmaktadır, diğer kaynaklarda bu ve benzeri bir efsaneye
rastlanmaması dikkat çekici bir unsurdur. Efsanede, büyük kardeşi bir kurtun
doğurduğu, bu yüzden insanüstü güçlerle donatıldığı belirtilmekte ve rivayetin
sonunda bunların soyunun kurttan geldiği, kurtun kutsallığı vurgulanmaktadır.
Efsanede liderlerin seçimi ile ilgili töre hakkında da bilgi edinmek mümkündür.
Gao Che Türeyiş efsanesinde, hükümdar, iki güzel kızını Tanrı’ya adamış, Tanrı temsilci
olarak bir erkek kurt göndererek soylarının devamını sağlamıştır.
36
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Lider seçimi dönem dönem farklılık göstermektedir. Birinci efsanede,
çocukların büyüğü tahta çıkmaktadır, ikinci efsanede ise küçük hatunun
soyundan gelen en küçük çocuğun tahta geçtiği ifade edilmektedir. Bu lider
tayinindeki iki farklı unsur, Türk kabilelerde devlet töresi’ne göre büyük
oğlanın, halk töresi’ne göre küçük oğlanın önemli olduğunu vurgulamaktadır.37
Lider konumunda gösterilen Ni-shi-du’nun, yaz tanrısı ve kış tanrısının
kızları gibi insanüstü varlıklarla evlenmesi Türk Mitolojisi’nde ve kuzeydeki
göçebeler arasında sıkça rastlanan bir motiftir. Bu vasıfları nedeniyle, lider
konumundaki kişilerin topluma yararlı olmak amacıyla Tanrı tarafından
görevlendirildikleri ve Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcileri oldukları kabul
edilmektedir. Efsanedeki en önemli motiflerden biri de ateş kültünün işleniş
tarzıdır. Türk adı verilen büyük lider, ateşi icat etmiş, ocağı alevlendirmiş, ateş
ibadetini bu şekilde başlatmıştır.38 Türk sadece ateşi icad etmekle kalmayıp, ya
da taşı ile kozmik büyü yapan Hanlar gibi, yağmur ve rüzgâra da hâkim
olmaktadır. İstediği zaman rüzgâr estirmekte, istediği zaman yağmur
yağdırmaktadır. Bu vasıfları, onların lider konumlarını kuvvetlendirmekte,
topluma yararlı olmak amacıyla Tanrı tarafından gönderildiklerini
kanıtlamaktadır. Göktürklerde, gök ve yerin ikili ilkesine paralel olarak, yaz ve
kış, gündüz ve gece, hayat ve ölüm kavramları ve rüzgâr kutsal öğeler arasında
yer almaktadır.
Eski Türk inancına göre kuş kültü de önemli bir yer tutmaktadır. Yırtıcı
kuşlar Gök Tanrı’nın temsilcisi sayılmaktadır. Kırgızların, saksağanı Oğuzların
turnayı kutsal saydıkları bilinmektedir Ayrıca, yırtıcı kuşların adları tahtın varisi
olan oğula verilmektedir. Su Kuşları, kaz, kuğu gibi hayvanlar, kut ve beylik
işareti kabul edilmektedir. Göktürk Türeyiş Efsanesi’nde de yer verildiği gibi
ruhun uçması, ruhun kuş şekline dönmesi kavramı Türk kabilelerinde çok eski
dönemlerde ortaya çıkmıştır. Türk kabilelerde ilk çağlardan itibaren ruhun,
öldükten sonra kuş şekline dönüşerek göklere uçtuğu inancı hâkimdir. Bu
nedenle efsanelerde edebi bir dille ifade edilen beyaz kuğuya, sungura, turnaya
dönüşmek motifi, bazı tarihçilere göre ölmek olarak yorumlanmaktadır.
Kutadgu Bilig’de de, ömrün son dönemi “şaçım sungur tüyü gibi oldu, kugu
başıma kondu, yaşım yetti” ifadesiyle açıklanmaktadır.39
Beyit:5639:
Saqım boldi sonkur tüsi-teg xaxut
Sakal boldi yazki gülaf tag orut
Beyit:5643

Ögel, Bahaettin, Türk Mitolojisi; Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara, 1995 Cilt I s-29
Emel, Türk Kozmolojisine Giriş- Toplu Eserler 1-Kabalcı Yayınevi, Istanbul 2001 S:57-58
39 Hacip, Yusaf Has, Kutdgu Bilig, Milletler Neşriyati, Pekin,1986 S: 115
37

38Esin
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Kara erdi kuzgun tüsi teg başım
Kuğu kondu başka yetildi yaşım,
Uygurların çeşitli kabilelerin ongunlarında, tamgalarında kullandıkları
kuş türlerinin kutsallığı görülmektedir. Eski Türk inançlarında, turna, kuğu,
sungur ruhu temsil etmektedir.40 Bu inancın günümüzde de devam ettiği, bazı
ermiş kişilerin, örneğin Hacı Bektaş Veli’nin güvercin şekline dönüştüğü çeşitli
kaynaklarda ve temsili resimlerde ifade edilmektedir. Tuğrul, kartal, şahin gibi
yırtıcı kuşların isimleri halen Türk Dünyası içerisinde yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Efsanede söz edilen Qi Gu’lar ise Kırgızların atalarıdır. Kırgızlar, diğer
Türk kökenli kabilelerin aksine kurttan değil, sığırdan türediklerine
inanmaktadırlar. Tang Döneminde, Duan Chen Wu ve ekibi tarafından yazılmış,
Yu Yan Za Zu’nun.6. bölümü’nde, Göktürk Türeyiş söylencesine şu şekilde yer
verilmektedir:41
Kuzey’deki kölelerin atalarının Su Guo’dan geldiği rivayet edilmektedir.
Ni-Shi-Du adlı kişinin iki cariyesi 4 çocuk doğurmuş. Oğlanlardan biri beyaz
kuğuya dönüşmüş (gitmiş), üç oğlan onu takip etmiş. Beyaz kuğuya dönüşen
oğlan kardeşlerine şöyle demiş: “Siz Gu Dan’dan geldiniz. Gu Dan, bir
sığırmış, üç oğlan sığırı takip etmiş, sığır onlara kendi etinden ve gübresinden
nasıl yararlanacaklarını anlatmış”.
You Yan Za Zu adlı eserdeki bu efsane, Zhou Tarihi’ndeki efsane ile
paralellik göstermekle birlikte, kabilenin sığırdan türemiş olması bir farklılık
olarak kabul edilmektedir. Çin kaynaklarında yer alan Göktürklere ait bir diğer
efsane ise, geyik motifine örnek teşkil etmektedir. You Yan Za Zu 4.
bölümünde, yer alan bu efsane bir türeyiş efsanesi değildir. Ancak, Moğol ve
Göktürk kabilelerinin iç içe yaşaması sonucu iki kabile arasındaki etkileşime
örnek teşkil etmektedir. Çeşitli kaynaklarda Cengiz Hanın, annesinin dişi bir
maral olduğu belirtilmektedir.. Bu efsanede “Göktürklerin atası Shi Mo’nun
Deniz Tanrıçasıyla bir gönül ilişkisi kurduğu, sık sık bir mağrada buluştukları,
ancak Shi Mo’nun adamlarından birinin av sırasında kutsal ak geyiği vurması
sonucu deniz tanrıçasının kızdığı ve geyiği vuran askerle onun kabilesini
cezalandırarak hep bu kabileden deniz tanrıçasına insan kurbanlar verildiği
anlatılmaktadır. Su unsuruna bağlı geyik ve geyik başlı ejder motifi Budist
uygurlar arasında da yaşamaktadır. Dağ keçisi-maral, Tanrının kutsal hayvanları
arasında yer almakta, Ak Geyik ise Su Tanrıçası’nın kutsal hayvanı
sayılmaktadır. Dağ keçisi, Kağan sülalesinin tamgasında yer almaktadır.42Ancak
40Esin

Emel, Islamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, Edebiyat Fakültesi
Matbaası. Istanbul,1978 S:89
41 You Yan Za Zu,Tang Döneminde yazılmış, efsanelerin derlendiği bir eserdir.
42Esin Emel, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş, Edebiyat Fakültesi
Matbaası. Istanbul,1978, S:88
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bu efsanenin çok eski dönemlere ait adetlerin bir yansıması olduğu
anlaşılmakta, insan kurban edildiğine dair Göktürklerde hiç bir kayıt
bulunmamaktadır.43
Türk kabileler, demir ve at temelinde önemli bir hâkimiyet kurmuşlardır.
Göktürklerin hakkında Zhou Tarihi’nde anlatılan efsanede Göktürklerin yani
Tu-Jue’lerin demircilik geleneği ortaya konmaktadır. Bu göçebelerin en önemli
özellikleri demirden silah yapmaktır. Demircilik, savaşçı bir toplum olan Türk
kökenli kabileler için hayati önem taşımaktadır. Türkler demir için Kök Temur
tabirini kullanmaktadır. Kök kelimesi, Gök Tanrı ile ilgisi nedeniyle demirin
kutsallığını simgelemektedir. Demircilik üstün bir sanat gücü gerektirmektedir.
Bu da Göktürklerin eriştikleri yüksek düzeyi göstermektedir. Türk Toplumu,
yeni yurtlar bulmak için demirden dağı eritmeyi başarmakla, bu alandaki
üstünlüklerini ıspatlamışlardır.
Türk efsaneleri arasında kurt motifi önemli bir yer tutmaktadır. Bu
motifin kökeni çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Göçebe kabileler
hayvanlarla iç içe yaşamakta, çetin doğa şartları ile bir yaşam savaşı
vermektedir. Bu yaşam savaşı sadece doğa şartları ile sınırlı kalmamakta sık sık
diğer kabilelere mensup atlıların saldırılarına mağruz kalınmaktadır. Bu nedenle
var olma mücadelesinde toplu halde, bir arada yani sürü halinde hareket
edildiğinde başarıya ulaşılmaktadır. Kurtlar da göçebeler gibi sürü halinde
gezmektedir. Kurt sürülerinin başlarında göçebelerde olduğu gibi bir lider
bulunmaktadır. Kurtlar düşmanlarına göçebelerde olduğu gibi toplu halde
saldırmakta, günlük yaşamları birçok yönden göçebelerle benzerlik
göstermektedir. Kurtların, doğuştan getirdikleri özellikleri arasında göçebeler
gibi zeki, gözü pek ve cesur olamaları dikkat çekmektedir. Ayrıca, kurt göçebe
sürüleri için büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Bu nedenle halk onlara karşı
korku ve saygı duymaktadır. Kurtlar, giderek toplum tarafından tanrısal, ilahi
bir güç verilerek yüceltilmiş, kutsal bir yaratık olarak gökten indiği veya tanrı
tarafından elçi olarak gönderildiği kabul edilmiştir.
Göçebe kabileler, yaşam ve kişilik yapılarını kurt ile özdeşleştirmişler,
ona, efsane ve destanlarında kimi zaman uluslarını yok olmaktan kurtaran,
soylarının devamını sağlayan bir ata, kimi zaman yol gösteren bir rehber rolü
vermişlerdir. Kurt başlı sancaklar, asırlar boyunca Türk kabilelerin simgesi
olmuştur. Göktürk Devleti’nin yıkılışından sonra bile, Çin İmparatorlarının
Türgeşler gibi Türk kavimlerine Kağanlık ünvanı verecekleri zaman, kurt başlı
bir bayrakla bir davul verdikleri çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir.44
Göktürlerin türeyişini anlatan ikinci efsanede, Aşina’nın başa geçişi
sırasında ağaca tırmanma yarışması yapılmaktadır. Göktürklerde ağaç etrafında
Ögel Bahaettin, Türk Mitolojisi; Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara, 1995 Cilt I s.40. s-570,
Eberhard, Wolfram, Çin’in Şimal Komşuları, Ankara, 1942 S:86
44 Ögel, Bahaettin, Türk Mitolojisi; Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara, 1995 Cilt I s.40
43
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yer-su ayinleri yapılmaktadır. Ağaç motifi, sonbahar ayinleri ve ata
mezarlarından çok bahar ve hükümdar sülalesi simgesi olarak görülmektedir.
Bu itibarla, hükümdar makamlarının birer ormanlı dağ olmasına özen
gösterilmektedir. Bu söylencede, ağaç ve hükümdar sülalesi ile kurulan bağ,
tarihi gerçeklerle paralelik göstermektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi, ağaç
motifi, Türk mitolojisi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Türk destanlarının
bütün unsurlarını bünyesinde toplayan, Oğuz Kağan destanında, ikinci Hatun,
iki nehir arasında, bir ağaç kovuğundan çıkmıştır. Göçebe kabilelerin
yaşamlarında en çok kullandıkları ok, kayın ağacından yapılmakta, yay kılıfı,
çadır ve kulübelerin çatıları için kayın kabuklarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Kayın Ağacı, Karaçam, Ardıç. Türk kökenli kabilelerce kutsal sayılmaktadır.
Yukarıdaki efsanelerde Şamanizmin etkileri açıkça görülmektedir. İlk
çağlardan itibaren, göçebe kabilelerde şamanlar toplum içinde bilgin, hekim,
büyücü, müzisyen, destan anlatıcısı gibi çeşitli işlevlere sahiptir. Şamanların
Tanrılara kurban sunmak, ölülerin ruhlarını gökyüzüne çıkarmak, kötü ruhların
getirebileceği hastalık vb. gibi kötülükleri büyü ile önlemek, gelecekten haber
vermek gibi çeşitli görevleri vardır. Bütün bu işler özel törenle yapılmakta, bu
törenlerde şamanlar coşup kendilerinden geçerek vecd halinde davul
çalmaktadır. Genellikle kadın olan şamanlar, bir hayvanı temsil etmekte ve
onun postuna bürünmekte, onun gibi davranmakta, onun gibi sesler çıkarmakta,
temsil ettiği hayvan kurt ise Şaman’a halk arasında “kurt” adıyla hitap
edilmektedir. Burada, halk arasında muhtemelen kurt olarak hitap edilen şaman,
ailesi soykırıma uğramış, üstelik ayakları kırılarak bataklığa atılmış küçük bir
çocuğu tedavi etmiş, onu hayata döndürmüş ve soyunun devamını sağlamıştır.
Bu teori, olaya bilimsel bir boyut kazandırmakta ve gerçeğe daha yakın
görünmektedir. Şamanların diğer bir işlevi de hekimliktir. Günümüzde
“kocakarı ilacı” olarak kullanılan değimin kökeni de şamanların toplum
içerisindeki bu rollerine bağlanmaktadır. Şamanlar, ruhen hasta insanları kötü
ruhların etkisinden kurtarmak için büyü ve ayinler yaparken, bedenen hasta
olan, ya da yaralı kişileri iyileştimek için doğadaki tedavi etme niteliği olan
bitkilerden yararlanmaktadır.
Bu efsanelerde Türk kabilelerdeki şamanizmin yanısıra kurt ve ağaç
kültünün ilk çağlardan itibaren yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Toplum içinde
yaygın dini inançlar çerçevesinde zamanla çeşitli kültler oluşmuştur. Kült
denilince hayvan kültü (kurt kültü, kuş kültü, geyik kültü), atalar kültü, tabiat
kültü (dağ, ağaç, su vs.) akla gelmektedir. Kült kavramı içerisinde
değerlendirilen kurtlar, atalar, dağ, ağaç, su vs. Tanrı değil Tanrısal olarak kabul
edilmişlerdir. Türk inanç sisteminde kutsallaştırılan hiçbir nesneye
tapınılmamıştır. İster yer, ister gök cisimleri olsun, kutsal olarak görülen
nesneler Tanrı ile irtibat kurmanın birer vasıtası olarak algılanmıştır.45Bir başka
45Doç.Dr.

Ergun, Pervin, Türk Kültüründe Ağaç Kültü, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,
Ankara 2017, S:21-22
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değişle Tanrı’yı sembolize ederek Tanrı tarafından bahşedilen kutun kaynağı
olarak görülmüşlerdir. Destan anlatma geleneği ile Tanrı’nın temsilcisi olarak
gönderilen liderin etrafinda birleşilmesi, kurulan bu birliğin korunması, törelere
uyulması gibi toplumsal kurallar her ferdine duyurulmuştur. Bu şekilde toplum
olma bilinci aşılanmıştır.
“H’yung-nu” (Hun) adına gelince, bu ad Çince tarih kayıtlarında çeşitli
şekillerde kaydedilmiştir. Zhou döneminde “Hun-yi” (混夷), “Xun-yı”, “Xianyun” (猃狁); Chun-qiu döneminde “Rong” (戎), “Di” (狄); Zhan-guo, Qin, Han
dönemlerinde “Hu” (胡) veya “ Xiong-Nu” (匈奴); Qin, Han döneminden sonra
genellikle “Xiong-Nu” olarak kaydedilmiştir. Wang Guo-wei’e göre, yukarıda
değişik biçimlerde kaydedilen kavimlerin hepsi Hunlarla aynı ırktandır4.
Beşbalıklı Uygur tercüman Sıngku Seli Tutung’un 10. yüzyılın ilk yarısında
Çinceden Uygurcaya tercüme ettiği “Hüen-Tsang (Xuan-zang)’ın
Biyografisi”nde “Xiong-Nu” adını “türk (y)očul bodun” (Göçebe Türkler) diye
çevirmesi de bunu teyit etmektedir5. Di (狄) “Türk” adının Çince ahenk
tercümesidir. Di (狄)ler “Kızıl Türk (赤狄)= Güney Türkleri”, “Ak Türk (白狄)
= Batı Türkleri”, “Kök Türk (青狄) = Doğu Türkleri” olmak üzere üç büyük
kola ayrılmışlardır.
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI SİYASAL LİDERLERİN
TWITTER KULLANIMLARI
Baki CAN
Mustafa AYDEMİR
ÖZET
Bireyin siyasal olaylara katılma isteği, kitle iletişim araçlarının kullanıcı
üzerindeki etkisini giderek arttırmaktadır. Bireyin sanal temelli bir iletişimle
gündemi takip etmesi ve eylemde bulunması, siyasal davranış düzeyindeki
iletişim faaliyetlerine yön verebilmektedir. Halk ile siyasal liderler arasındaki
bağlantının yeni medya araçları üzerinden gerçekleşmesi, zaman ve mekan gibi
iki önemli iletişim ögesini sıradan hale getirip paylaşım sitelerine işlerlik
kazandırmaktadır. Günümüzde siyasal kurumların, en önemli kurumsallaşma
göstergelerinden biri, yeni medyanın kullanılması ve içeriklerin bireylere
yönelik hazırlanmasıdır. Siyaset kurumunun ana unsurları olan partilerin, parti
yöneticilerinin, kendi seçmenleri ile takipçi ya da beğenen niteliğe dönüşmesi,
internet tabanlı bir iletişim modelinin ön plana çıkmasını sağlayabilmektedir.
Siyasetçi ile vatandaş arasında toplumsal olaylar karşısındaki ortak tavrın,
yaşadığımız “darbe girişimi” ile yeni medya bağlamında nasıl şekillendirildiği
ve etkileşim düzeyi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır.
Anahtar Kelime(ler): Alternatif Medya, Darbe, Twitter, Demokrasi.

POLITICAL LEADERS’ USAGE OF TWITTER AFTER THE JULY 15
COUP ATTEMPT
ABSTRACT
The individual’s will to participate in political events increased mass
media’s effects on the user. Following and participating the agenda with
virtual-based communication gives a direction to communication activities on
the political level. With the help of new media tools, connection between
public and political leader, important elements of communication like time and
space become common and social networking sites become functional. Today,
one of the most important indicators of institutionalization for political
corporations is the use of the new media and appropriation of its contents in
accordance with individuals. The transformation through which parties and
party administrators, the basic elements of a political corporation, turn into
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followers or fans makes an internet-based communication model come to
prominence. How the common attitude, shared by the politician and the citizen,
toward the social events is shaped after the experienced “coup attempt” in the
context of the new media and the level of interaction underlie this study.
Key Word(s): Alternative Media, Coup, Twitter, Democracy

1.

GİRİŞ

Medya ile siyasal kurumlar arasında ciddi bir etkileşim bulunmaktadır.
Siyasal liderler ve çalışma ekipleri, güncel olaylar karşısında doğru bir eylem
gerçekleştirebilmek ve doğru mesajı verebilmek için çeşitli yollar bulmaya
çalışmaktadır. Bireyler sadece gerçek kimlikleriyle değil, sanal kimlikleri ve
arttırılmış bir gerçeklik unsuru olan sosyal kimlikleriyle olaylar karşısında bir
tavır geliştirmeye çalışmaktadır.
Topluma yön veren kanaat önderleri medyayı siyasal bir araç olarak
kullanan kurum ve kuruluşlar, genel bir etki sahası yaratabilmek ve taraftar
edinebilmek için yeni gelişmeleri daha etkin kullanabilmek adına çeşitli
yöntemler geliştirmektedirler. Siyasal yaşamın kuşatıcı etkisi altındaki bireyler,
kimi zaman sosyo-ekonomik, kimi zaman da psiko-sosyal gerekçeler ile siyasal
alana ilgi duymaktadırlar.
İnternet hizmetlerinin geliştirilmesi ve web 2.0 teknolojisiyle sağlanan
içeriğin daha yönetilebilir olmasıyla, özellikle toplumsal olaylar karşısında çift
yönlü bir bilgi akışı ya da veri aktarımı sağlanmaktadır. Bu yolla her iki taraf
kendini daha güçlü ve daha etkin hale getirebilmektedir. Siyasetçinin takdir
ettiği konularda, vatandaş ile ortak bir eylemde bulunması için son yıllarda
ayrıştırıcı ve yönlendirici bir rol model olarak sosyal paylaşım ağları sıklıkla
kullanılmaktadır. Buna karşın bu ağların, her iki taraf için kullanılabilmesinde
toplumsal olaylar ve bu olaylara bağlı olarak ortaya çıkan enformasyon açığını
kapatabilmesi önemlidir.
Siyasal temelli paylaşımların daha özgür ve derinlikli olarak geniş
kitlelere aktarılabileceği algısı, sosyal paylaşım ağlarının alternatif bir söylem
geliştirilmesine aracılık etmektedir. Paylaşımların sıklığı ve içeriği, zamanla
iletişim konusu olmaktan çıkıp ideolojik bölünme ve ayrışma gibi sorunları da
getirmektedir (Aydemir, 2015:75). Bu sorunlar, bireyler arasındaki iletişimin
genele yayılarak gruplaşma biçimlerinde benzer düşüncede olanların ortak
hareket edebilmesi ihtiyacını oluşturmaktadır. Bu durumda “Toplumun sanal
merkezden sağladığı etkileşim özdeşlik (İng.Homophily) eğilimlerini
artırabilmekte ve kullanıcıları kendi yandaşları ile küçük gettolara
dönüştürebilmektedir” (Aydemir, 2015:75). Olayları anlamak ve yorumlamak
dışında, geniş kitlelere ses duyurabilmek için günümüzde birçok lider bu alana
yatırım yapmaktadır.
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Türkiye’de siyasal liderlerin, iletişim merkezleri yerine sosyal medya
üzerinden oluşturulan gruplar ile bir araya gelme isteğinin temelinde hızlı ve
akıcı bir iletişim kurabilme çabası yatmaktadır. Siyasal liderlerin kendi medya
birimlerini oluşturması, davetiyeler, arkadaşlık istekleri ya da sponsorlu
gönderiler ile akılda kalabilmesi veya sürekli kontrol altında tutabilmesi için bu
ağlar, düzenli olarak kullanılmaktadır. Darbe Girişimi sürecinde siyasal
liderlerin, seçmenler üzerindeki gücünü nasıl sağladıklarının anlaşılması için bu
alanda yapılan paylaşımları takip edebilmek ve eyleme hazır hale getirebilmek
önem kazanmaktadır. Darbenin yaşandığı ilk gün olan 15 Temmuz 2016
tarihinde, köprünün geçişe kapatılması ve tankların şehir merkezlerinde
yönetime el koymak üzere konuşlandırılması karşısında Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile Facetime programı üzerinden medyada bir görüşme
gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme sırasında tüm vatandaşların meydanlara ve
havalimanlarına davet edilmesiyle başlayan ve sosyal medya üzerinden yoğun
bilgi paylaşımı yapılan süreçte siyasal kurumlar ve partilerin desteğinin
alınması için yeni medya alanının nasıl kullanıldığını ve diğer aktörler
tarafından bu sürecin yine sosya medya üzerinden şekillendirildiğini görmek
gerekmektedir.
2.

SİYASAL İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYA

İnsanlık tarihinde siyasal yöneticilerin seçilme süreçleriyle teknolojik
gelişmeler arasında paralellik bulunmaktadır. Yirminci yüzyılın başlarında
gazete, ortalarında radyo ve gazete sonlarına doğru da televizyon en etkili
siyasal iletişim arasındadır (Can, 1999, 2005). 20. yüzyılın sonlarında ve 21.
yüzyılın başlarında televizyon, gerek geniş kitlelere ulaşabilmesi gerekse kitleyi
etkilemesi açısından ön plana geçmektedir (Can, Haltz-Bacha & Kaid, 2006).
Günümüzde ise tüm dünyada siyasal iletişimde dijital bir değişim
gerçekleştirilmektedir (Haltz-Bacha, 2017). Devrim niteliğindeki bu değişim, eş
zamanlı olarak Türkiye’de de yaşanmaktadır (Can, 2017).
Dijital medyanın kısa süre içinde etkin kullanılmasının birçok nedeni
sayılabilir. Bizim açımızdan en önemli iki nedeni var. Bunlardan birincisi
iletişim ve erişim kolaylığı, ikincisi de ikna edici mesajlarda etkili bir araç
olmasıdır. İknada etkili araç olma özelliklerini (Young, 2017) dijital medyada
ve onun siyasal mesajlarında rahatlıkla görebilmekteyiz. Siyasal konulara
vatandaşların katılımı, dijital dünyayı yaşadığımız günümüzde, önceki yıllara
göre artış göstermektedir (Frame &Brachotte, 2016). Bu durumu, 15 Temmuz
darbe girişiminden sonra Türkiye’de de gözlemleyebiliyoruz.
Medyanın, zaman, mekan ve eylem bakımından bireyleri iletişim
sisteminde yöneten olmanın dışında bireylerin yönetilen bir figür olarak
görülmesi sanal ortamlarda gerçekleşen ve sosyallik unsuru olarak görülen yeni
bir medya algısından kaynaklanmaktadır. Yeni medyayı kullanıcılar ve bilgi
arasında etkileşime izin veren veya kolaylaştıran iletişim teknolojileri olarak
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tanımlayan (1984: 35) Rice’nin bu yaklaşımı konusunda internetin, geleneksel
kitle iletişiminin "teke-çok" modelini, "çoka-çok" web iletişim imkânı ile
değiştirdiği vurgulanmaktadır (Festoon Media, 2010:5). Manuel Castells’in
özelikle vurguladığı konu “Bilgi teknolojisi devrimi ve kapitalizmin yeniden
yapılandırılması, toplumu yeni bir forma teşvik etmesi ve “ağ (network)
toplumu’ nu oluşturması” dır (1996: 15). Bu nedenle medya içeriklerinin neyi
anlattığı kadar neyi çağrıştırdığı da önemli hale gelebilmektedir. Zira medya,
detaylı olarak gözlemlendiğinde sadece net ifadeler içermemektedir. Bazı
anlatıları kısa ve birçok kullanıcıyı da sürece dâhil ederek etkileşim düzeyini
dolaylı da olsa arttırmaktadır. Bu nedenle medyanın “yeni” hali özellikle sanal
cemaatler yoluyla ortak eylemlerin ortaya çıkması kadar, bu cemaatlerin
zamanla yönetilmesi konusunda paylaşımlar yoluyla bir değişim zincirini elinde
tutabilmektedir. Bireyler, her paylaşımla kendi grupları ve çevreleri ile iletişim
eylemini toplumsal olaylar ve siyasal görüşler çerçevesinde yeniden
şekillendirebilmektedir. Aslında sanal medyanın özellikle yapmak istediği şey
de tam olarak bu doğrultudadır.
Toplumu anlamak ve yönlendirebilmek için siyasal sistemin üstlendiği
roller konusunda Aydemir, “Toplumsal hareketliliğin siyasal partilerle değil,
hareketin hedefleri öncülüğünde kamuoyu ve medya desteği sağlamaya çalışan
uzmanlaştırılmış sosyal hareket örgütleri ve fonksiyonu olarak görüldüğünü”
(2014,79), “toplumsal hareket, eğer dijital ortamdan beslenip sayısal olarak
destek alabiliyorsa, yapılan tüm eylemlerin anlamlı bir bütün haline geldiğini ve
yasallığa dönüştürülebileceğini” (2014. 79-80) belirtmektedir.
Aynı şekilde, “Sosyal medya yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojileri
içerisinde iletişim temelinde yaygınlaşan ve içerik olarak kişi etkisinin daha
fazla olduğu “küresel iletişim” denklemine sahiptir” (Aydemir, 2013:188).
Farklı ölçekte bulunan düşünce gruplarının eylem dinamiklerini ölçmek ve
yönetebilir hale getirebilmek için sosyal paylaşım ağları üzerinden kişisel ve
kurumsal kullanıcı hesapları oluşturulmakta ve geniş kitlelerin bu sistem içinde
yer alabilmesi hedeflenmektedir. Sosyal medya bu bağlamda siyasal bir iletişim
alanı olarak kullanıldığından bireylere ulaşabilmek ve eylemleri
yönlendirebilmek için dijital bir araç olarak düşünülebilmektedir. Hazar’a göre
“Medya, siyaseti kendi alt sistemi haline getirmek için çaba içindeyken,
tamamen aynı istikamette siyaset de medya için aynı duyguları beslemektedir”
(2008:254). Medyanın siyasal alanda destekleyici bir unsur olarak
kullanılmasında “iletişim” kavramının siyasal alana çekilerek siyasal iletişim
eyleminin oluşturulması yatmaktadır. Charon, (1993:241) siyasilerin iletişim
araçlarıyla devamlı ilgilenmelerine neden olan unsurlarından biri olduğunu
söylemektedir.
İletinin içeriği kadar aktarım hızı, etkileşimin genele ulaşabilmesini
sağlayabilmektedir. Yeni medya adı verilen yüksek hızlı internet olanaklarıyla
şekillendirilmiş bir medya sistemi, birçok yeniliği içermektedir.
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Medya içeriklerinin “yeni” hali karşısında bireylerin özellikle sosyal
ağlarda paylaşım sıklıklarıyla ön plana çıkmaya çalıştıkları ve kendi
ideolojileriyle karşıt ideolojiler arasında bir rekabet içerisinde oldukları
görülmektedir. Toplumsal olaylar konusuyla ilgili sosyal medya kullanımı 15
Temmuz 2016’da Türkiye’de yaşanan darbe girişimi ile artış göstermiş,
toplumda daha fazla ve daha geniş katılımlı bir olay olarak derin bir etki
yaratmıştır.
Vatandaşlara aktarılan bu süreç içinde medyanın tavrı kadar siyasal
kurumların etki düzeyi de önemlidir. Zira darbe girişiminin yaşandığı ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Facetime” (görüntülü konuşma)
üzerinden telefon yoluyla CNN TÜRK televizyonunda “Türk halkını darbeye
hayır demek için meydanlara ve havalimanlarına davet etmesi” ile başlayan
sürecin, özellikle sosyal medyada nasıl paylaşıldığı ve Meclis’te bulunan tüm
partilerin bu konudaki tavrının ne olduğu bu çalışmanın temel araştırma
gerekçelerini oluşturmaktadır.
Seçimlerde ve seçim dışı siyasal mesajlarda twitter kullanımı ve etkisi
bütün dünyada her geçen gün artmaktadır (Davis, 2017). Bu durum Türkiye’de
de yaygındır. 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın darbe yapması ve bunda
başarılı olmasının en önemli altyapılarından biri sosyal medya araçlarından
twitter kullanımının yaygın olmasıdır. Yeni medya düzeni içinde özellikle
“Hızlı bir bilgi akışı sağlayan ve geniş kitlelere ulaşma kolaylığı olan bu
araçların doğrudan gelen mesajlarının etkisiyle” (Nahai, 2012) halk kendini
tutumun veya davranışın içinde bulmaktadır.
3.

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

3.1.

Amaç ve Önemi

Bu çalışmanın temel amacı, sosyal paylaşım ağları içinde Türkiye’de
kullanım amacı ve içeriğinin twitter üzerinden nasıl sağlandığını ortaya
çıkarmak ve darbe girişimin sanal medyada nasıl ele alındığını aktarabilmektir.
3.2.

Kapsam

Darbe girişimi sırasında yaşananların, siyasal partiler tarafından nasıl ele
alındığı ve yorumlandığı konusunda, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık resmi
hesapları ile Meclis’te grubu bulunan siyasal parti liderlerinin kişisel
paylaşımları ve siyasal partilerin kurumsal twitter paylaşımları ele alınmaktadır.
Bu kapsamda tüm partilerin ideolojik görüşleri ile bu olaya bakış açıları
incelenmektedir. Bu çalışmanın sınırlılıklarını, siyasi temelde gerçekleşen
olayın sadece siyasal partiler ve kurumlar ile sınırlı tutulması ve twitter ile belli
bir dönemde yapılan paylaşımların içeriği konusunda araştırma verilerine
dayanması oluşturmaktadır. Yine bu araştırmada AK Parti Genel Başkanı ve
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Başbakan Binali Yıldırım’ın kişisel hesabının olmaması ve paylaşım
yapılmaması, MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli’nin kendi twitter hesabından
herhangi bir paylaşım yapmaması da bir sınırlılık oluşturmaktadır. Bu veriler
sadece toplumsal paylaşım ağı üzerinden twitter ile ele alınırken, mülakat,
gözlem ya da anket yapılmaması bir başka sınırlılığı oluşturmaktadır.
Bu çalışmanın evrenini Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi içinde yer
alan siyasi partiler ve siyasal bir aktör aynı zamanda darbenin ana hedeflerinden
birisi olarak kabul edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel
ve kurumsal resmi hesapları ile Başbakanlık resmi hesabı, parti liderlerinin
kişisel hesapları, AK Parti, CHP, HDP ve MHP’nin resmi twitter hesapları
oluşturmaktadır.
3.3.

Yöntem

Bu çalışmada, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık kurumsal hesapları ile
Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel hesapları, siyasal parti liderlerinin kişisel
hesapları ile siyasal partilerin kurumsal twitter hesaplarının 15.07.201625.07.2016 tarihleri arasındaki paylaşımlarının içeriği ile veriler
incelenmektedir. Tüm paylaşımların çözümlemesinde, içerik analizi
kullanılmaktadır. Tümevarımcı bir sistemde, tabakalı örnekleme modeline göre
seçimlenme yapılmaktadır. Bu çalışma kategorisel analiz ile düzenlenmektedir.
İçerik analizi, yazısal ve görsel olarak içerik üzerindeki genel anlamlara
odaklanmaktadır. İçerik Analizi konusu (Lasswell, Harold D., Daniel Lerner,
and Ithiel de Sola Pool, 1952; Berelson, 1952; Sola Pool, 1959; Krippendorff,
1980; Bilgin, 1988; Weber, 1990; Neuendorf, 2002) özellikle sayım frekansı
olarak 1930'lu ve 1940'lı yıllarda içerik analistlerinin başlıca etkinliği olup,
sonraki dönemde analiz çeşitleriyle değişim geçiren bir analiz formuna
dönüşmüştür.
3.4.

Varsayım ve Hipotezler

Bu çalışmanın temel varsayımları şu şekildedir:


Siyasi parti ve kurumların twitter hesapları sosyal medyanın darbe
konusundaki tavrını göstermesi bakımından yeterlidir.



Sosyal medya konusunda takip etme ve iletişimsel bir eylem sağlama
konusunda vatandaşlar bu alana karşı duyarlıdır.



Bu çalışma kapsamında seçilen yöntem ve elde edilen veriler konunun
nitelikli olarak açıklanması konusunda belirleyici olabilmektedir.
Bu çalışmanın temel hipotezleri ise şu şekildedir:



Siyasal parti hesapları ile kişi hesapları arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır
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Siyasal aktörler ile katılımcıların sosyal medya etkileşimi arasında anlamlı
bir ilişki bulunmaktadır.



Sosyal paylaşım hesaplarının kullanımı ile internet kullanımı arasında
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.



Toplumsal olaylar karşısında sanal ortamda tepkide bulunma ile eylemde
bulunma konusunda anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
3.5.

Bulgular

Siyasal liderlerin kişisel ya da kurumsal twitter hesapları ele alındığında
aşağıdaki grafiksel sonuçlara ulaşılmaktadır:
HESAP TÜRÜ*

HESAP ADI*

HESAP ADRESİ*

TWEET

TAKİPÇİ*

SAYISI*
T.C.
KURUMSAL

@tcbestepe

3.818

3.480.124

KURUMSAL

@TC_Basbakan

802

246.006

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

KİŞİ

@RT_Erdogan

4.045

8.858.031

BİNALİ YILDIRIM

-

-

-

-

KEMAL KILIÇDAROĞLU

KİŞİ

@kilicdarogluk

2.612

3.988.949

DEVLET BAHÇELİ

KİŞİ

@dbdevletbahceli

3.469

317.257

SELAHATTİN DEMİRTAŞ

KİŞİ

@hdpdemirtas

1.292

1.504.194

AK PARTİ

KURUMSAL

@Akparti

12.454

405.660

CHP

KURUMSAL

@herkesicinCHP

29.049

383.131

MHP

KURUMSAL

@MHP_Bilgi

16.938

317.257

HDP

KURUMSAL

@HDPgenelmerkezi

16.780

511.738

CUMHURBAŞKANLIĞI
T.C.
BAŞBAKANLIK

Tablo 1: Resmi ve Kurumsal Twitter Hesapları
Yukarıda yer alan grafik detaylı olarak incelendiğinde, kişi hesaplarının
kurumsal hesaplardan daha fazla takipçiye sahip olduğu ve atılan tweet
sayısıyla da takipçi sayısında doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir.
Kurumsal hesapların paylaşım özellikleri ya da kullanım özelliğine göre takipçi
sayısını arttırdığı, atılan her bir tweet için beğeni sayısının daha fazla olduğu da
görülmektedir. Tüm hesaplar içinde sadece Başbakan Binali Yıldırım’ın kişisel
hesabı bulunmamaktadır. Paylaşımlar Başbakanlık resmi hesabı üzerinden
yapılmaktadır.
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Kişi ve kurumsal hesapların genel karşılaştırması içinde ön plana çıkan
ilk isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak gözükmektedir. Kişisel
ve kurumsal hesaplarının paylaşım ve takipçi düzeyi ile diğer kişi ve kurum
hesaplarından farklı bir özellik gösterip ilk sırada yer alırken; toplum üzerinde
olduğu kadar “sanal medya” üzerinde de belirgin bir gücünün olduğunu ortaya
çıkarmaktadır.
Aşağıda yer alan grafiklerde ise darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz
2016 gecesinin ardından hesaplardaki darbe hareketliliği ve gündemin
belirlenmesindeki etki gücü yer almaktadır.
3.5.1. T.C CUMHURBAŞKANLIĞI: Bu twitter hesabından ilgili tarihler
arasında yapılan paylaşım tablosu aşağıda yer almaktadır.

Tablo 2: T.C Cumhurbaşkanlığı Kurumsal Twitter Hesabı Analizi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimi sırasında
kurumsal hesabını sıklıkla kullandığı ve paylaşımlarının gerek Başbakanlık
resmi hesapları gerekse AK Parti resmi hesapları tarafından retweetlendiği
görülmektedir. 15-18 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, kişisel hesap yerine bu hesabını kullandığı görülmektedir. Bu hesabın
araştırma tarihleri içinde atılan 144 tweeti bulunmaktadır. Bu hesabın
retweetlenme durumuna bakıldığında ise 627.055 toplam retweet yapılmışken,
1.218.125 toplam beğeniye ulaştığı görülmektedir. Kişisel sayfalar ile
karşılaştırıldığında en fazla tweet atılan ve takipçi sayısına sahip olmasının yanı
sıra, Cumhurbaşkanlığı hesabının darbe teşebbüsü bağlamında takipçi sayısı
açısından yine ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bu yönüyle tam anlamıyla
eşdeğerlik özelliği ortaya çıkmaktadır.
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Bu hesap üzerinden yapılan paylaşımların dökümüne bakıldığında ise
mention özelliği göstermeyip, sadece bir tane hashtag kullanıldığı ve 157
fotoğraf paylaşımı ile sekiz video paylaşımının yapıldığı saptanmaktadır.
Verilerin içeriksel açıdan genel değerlendirmesi ise şu şekildedir: Doğrudan
darbeyi içeren 61, bilgi temelli 63, dini ve kültürel özelliğe sahip 15 ve diğer
sayfalardan dolaylı olarak atıfta bulununulan beş paylaşım bulunmaktadır. Yine
bu paylaşımların frekans değeri üzerinden değerlendirlmesini yapacak olursak,
16 Temmuz 2016 tarihinde 34 paylaşım ile en yüksek, 24 Temmuz 2016
tarihinde ise beş tweet ile en düşük frekans değerine ulaşılmaktadır. “Darbe,
Millet, Milli, İrade, Demokrasi, Nöbet, Vatan, Ülke, Ekonomi, Cezalandırma,
Meydan, Davet, Girişim, Teşebbüs, Hain, TSK, Şükran, Tebrik, Emniyet,
Terörist” kelimeleri ön plana çıkarken Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel
hesabıyla da tam anlamıyla benzeşmektedir.
3.5.2. T.C BAŞBAKANLIK: Bu twitter hesabından ilgili tarihler arasında
yapılan paylaşım tablosu aşağıda yer almaktadır.

Tablo 3: T.C Başbakanlık Kurumsal Twitter Hesabı Analizi
Başbakanlık resmi twitter adresinde 15-25 Temmuz arası yapılan
paylaşımlarda Başbakan Binali Yıldırım’ın darbe girişimi konusundaki
açıklamaları ön plana çıkmaktadır. Başbakanlık resmi twitter adresi ile
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel ve Cumhurbaşkanlığı
kurumsal twitter adresi ile AK Parti resmi adresi arasında paralellik ve
geçişkenlik olduğu sıklıkla görüldü. Resmi bir adres olduğu için başka
adreslerden çok fazla alıntı yapılmadı. Paylaşımlarda kullanılan fotoğraflarda
daha çok Başbakan Binali Yıldırım yer almaktadır. Ayrıca 15 Temmuz darbe
girişimden sonra demokrasi nöbetine çıkan halkın fotoğrafları da paylaşıldı.
Başbakan Binali Yıldırım’ın fotoğraflarında daha çok gerginlik, düşünceli bir
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tavır ile kararlılık ifadeleri bulunmaktadır. Darbe girişimden sonra kullanılan
fotoğraflarda devlet büyüklerinin kararlılığı özel olarak vurgulanmaktadır.
Hesap üzerinden atılan tweetler toplam 450 olarak belirlenmiş olup;
retweetlenme sayısı 581.988, beğeni sayısı ise 900.200 olarak saptanmıştır. Bu
paylaşımların frekans değerleri konusunda 16 Temmuz 2016 tarihinde yapılan
126 paylaşım ile yüksek, 24 Temmuz 2016 tarihinde paylaşılan üç adet
paylaşımla da en düşük frekans değerine erişilmiştir. Yine bu paylaşımlarda
mention kullanımı olmadığı gibi, hashtag kullanımı iki ile sınırlı kalmıştır.
Görsel eklentiler açısından değerlendirildiğinde ise 66 Fotoğraf ile 5 video
kullanılmıştır.
Tüm paylaşımların içeriksel analizine bakıldığında ise 100 adet darbe,
222 adet bilgi, dört adet dini, üç adet uluslararası medya, 96 adet aynilik
prensibi taşıyan parti ve kurum ile 20 adet diğer kategorisinde paylaşımlar
yapılmıştır. Ön plana çıkan kelimeler “Darbe, Millet, Milli, İrade, Demokrasi,
Nöbet, Vatan, Ülke, Ekonomi, Cezalandırma, Meydan, Davet, Girişim,
Teşebbüs, Hain, TSK, Şükran, Tebrik, Emniyet, Terörist” şeklinde
sıralanmaktadır.
3.5.3. RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Bu twitter hesabından ilgili tarihler
arasında yapılan paylaşım tablosu aşağıda yer almaktadır.

Tablo 4: Recep Tayyip Erdoğan Kişisel Twitter Hesabı Analizi
Darbe girişiminin yaşandığı ilk günden itibaren sadece dört günlük bir
paylaşım yapılmış olup “69 tweet, 556.568 retweet alırken 1.215.445 beğeni”
almaktadır. Tüm tweetlerin yazıyla desteklenmesi dışında, 8 fotoğraf ve iki
video yer almaktadır. Paylaşım yapılan videolarda birlik ve otorite konusunda
sorun olmadığı vurgulanırken, tüm fotoğraflarda ciddi ve kararlı bir anlam
yüklenerek tüm takipçilerin üzerinde güven oluşturulma çabaları görülmektedir.
Hashtag ve Mention olmadığı gibi yapılan paylaşımların temel olarak dış etkiye
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ve gündem oluşturma konusunda halkı yönlendirme işlevi için bir iletişimsel
eylem özelliği sağladığı görülmektedir.
Tüm tweetler karşılaştırıldığında günlük en az dört tweet ile en düşük
frekans, en fazla 36 paylaşım ile en yüksek frekans değerine ulaşılmaktadır. Her
bir paylaşımın toplamda içeriksel dökümü üç alanda yoğunlaşmaktadır. Darbeyi
birebir ele alan 45 tweet, diğer resmi kurumlar ve partiler grubunda ise 23 tweet
paylaşılırken, bir tane dini içeriğe sahip paylaşım yapılmaktadır. Hesap
üzerinden yapılan ilk tweet olan paylaşım en yüksek retweetlenme ve
beğenilme özelliği taşımaktadır. Bu paylaşım aşağıda yer almaktadır.

Resim 1: https://twitter.com/RT_Erdogan/status/754067631905312768
Bu hesap üzerinde 18 Temmuz 2016 sonrasında ise herhangi bir paylaşım
yapılmamıştır. Bu tarihten sonra yapılan tüm paylaşımlar kişisel hesap yerine
Cumhurbaşkanlığı resmi hesabı üzerinden yapılmıştır. Bu hesap üzerinden
atılan tweetler için genel olarak ön plana çıkan bazı kelimeler şunlardır: “Darbe,
Millet, Milli, İrade, Demokrasi, Nöbet, Vatan, Ülke, Ekonomi, Cezalandırma,
Meydan, Davet, Girişim, Teşebbüs, Hain, TSK, Şükran, Tebrik, Emniyet,
Terörist”. Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel sayfası, liderler arasında en fazla
tweet atılan ve en çok takipçisi olan bir sosyal medya hesabı özelliğine sahip
bulunmaktadır.
3.5.4. BİNALİ YILDIRIM:
Kişisel bir hesap bulunmadığı, sadece
Başbakanlık Kurumsal Hesabı’nın kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenden
dolayı herhangi bir paylaşım ve değerlendirme yapılamayacaktır.
3.5.5. KEMAL KILIÇDAROĞLU: Bu twitter hesabından ilgili tarihler
arasında yapılan paylaşım tablosu aşağıda yer almaktadır.
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Tablo 5: Kemal Kılıçdaroğlu Kişisel Twitter Hesabı Analizi
Ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
hesabından darbe girişiminin yaşandığı tarihten itibaren incelenen süreç
içerisinde 10 tane tweet paylaşımı yapılmıştır. En az bir ile en düşük, en fazla
beş tweet ile de en yüksek frekans değerine sahiptir. Bu hesap üzerinden atılan
tweetler, 21.725-retweetlenme ve 46.200 beğeni ile sıralanmaktadır. 15-25
Temmuz tarihleri arasındaki tüm paylaşımlarda sadece yazı kullanılırken,
herhangi bir hashtag, mention, fotoğraf ve video desteği sağlanmamıştır. Darbe
girişimi konusunda genel olarak atılan tweetler ile ön plana çıkan bazı kelimeler
şunlardır: “Demokrasi, Özgürlük, CHP, Er, Canice, Sahip Çıkmak, Darbe”.
Twitter hesapları arasında kişisel hesaplar baz alındığında tweet atma ve
takipçi sayısı olarak ikinci sırada yer alırken, inceleme yapılan tarihler
arasındaki tweet sayısı olarak yine aynı sıralamada yer almaktadır. Darbe
girişimi sürecinde gerçek bir demokrasi talebi ve evrensel hukuk çerçevesinde
bir adalet istemi ile ilaveleri görülmektedir.
CHP’de darbe konusunu ele alan 7 tweet bulunurken, bir adet bilgi, iki
adet diğer-konu dışı kategorisinde olmak üzere 10 adet paylaşım bulunmaktadır.
Her bir paylaşım nitelik itibarıyla darbenin karşısında olmakla birlikte, AK
Parti’ye yönelik “demokratik hak ve özgürlükler bağlamında” eleştirel anlatı
özelliklerine sahiptir.
3.5.6. DEVLET BAHÇELİ: Bu twitter hesabından ilgili tarihler arasında
hiçbir paylaşım yapılmadığı için grafiksel olarak yer verilmemiştir.
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3.5.7. SELAHATTİN DEMİRTAŞ: Bu twitter hesabından ilgili tarihler
arasında yapılan paylaşım tablosu aşağıda yer almaktadır.

Tablo 6: Selahattin Demirtaş Kişisel Twitter Hesabı Analizi
HDP adına Selahattin Demirtaş’ın resmi twitter hesabından
(@hdpdemirtas) 15-25 Temmuz 2016 tarihleri arasında sadece 22 Temmuz
2016 tarihinde, iki tweet atılmıştır. Selahattin Demirtaş’ın attığı iki adet tweet
15.326 kez retweet yapılırken, 22.329-beğeni almaktadır. Tweet sayısı ve
takipçi sayısı olarak son sırada yer almaktadır.
3.5.8. AK PARTİ: Bu twitter hesabından ilgili tarihler arasında yapılan
paylaşım tablosu aşağıda yer almaktadır.

Tablo 7: AK Parti Kurumsal Twitter Hesabı Analizi
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AK Parti resmi twitter adresi üzerinde 15-25 Temmuz 2016 tarihleri
arasında yoğun bir şekilde paylaşımlarda bulunuldu. Genel itibariyle 741 tweet
ile en fazla paylaşım yapılan hesap olduğu görülmektedir. Söz konusu
içeriklerin tamamının Türkiye’de gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimiyle
ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Bu hesap üzerinden yapılan paylaşımlarda
634.881 retweetlenme, 960.240 beğeni toplamıyla, en fazla takip edilme ve en
yüksek beğeniye sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Mention kullanımı
yapılmamıştır. Hesap, 283 hashtag kullanımıyla en fazla sayıya ulaşmaktadır.
Video paylaşım yönüyle de 41 sayıyla ön plana çıkmaktadır. Hesap üzerinde
yapılan toplam tweet paylaşımının 741 olduğu, bu paylaşımların birçoğunun
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık’tan atılan twitlerin reetweet edilmesinden
oluşmaktadır. Bu paylaşımların tamamı yazıyla desteklenmektedir. Başbakan
Binali Yıldırım’ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının
videoları da paylaşımlarda yer almaktadır.
Darbe gecesi fotoğraflarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
otoriter, özgüvene sahip, kararlı ve ciddiyeti yüksek bir lider profiliyle dikkat
çekmektedir. Başbakan Binali Yıldırım da aynı şekilde gösterilmektedir.
Bununla birlikte Başbakan Binali Yıldırım’ın “mutsuz ve gergin” nitelikli
fotoğraflarının da paylaşıldığı görülmektedir. Devletin en üst kademesindeki
isimlerin kendi aralarındaki fotoğraf gücüyle de belli farklılıklar olduğu hatta
Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü lider profiline sahip olduğu görüşü bu
fotoğraflar ile desteklenmektedir. Yapılan fotoğraflı paylaşımlarda genellikle
demokrasi nöbetine çıkan vatandaşların yansımaları bulunmaktadır.
Meydanlarda bulunan tüm vatandaşlar, fotoğrafik yönden “sevinçli, kararlı,
memnun, cesur, güçlü ve inançlı” karakterler olarak gösterilmektedir.
AK Parti resmi twitter adresi ayrıca AK Parti Kadın Kolları, AK Parti
Gençlik Kolları ve AK Parti milletvekillerinin de paylaşımlarından alıntılar yer
almaktadır. Paylaşımların içerik analizini yapacak olursak; darbeye ilişkin
birebir 52 paylaşım, bilgiye yönelik 189 paylaşım ve parti çizgisindeki
kurumların 500 paylaşımları bulunmaktadır.
Bu paylaşımlarda ön plana çıkan kelimeler; Cumhurbaşkanlığı ve
Başbakanlık resmi hesapları ile Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel twitter
hesabıyla birebir örtüşmektedir. Bunlara ek olarak “Tank ve Vatandaş”
kelimeleri de belirgin olarak kullanılmaktadır.
3.5.9. CHP: Bu twitter hesabından ilgili tarihler arasında yapılan paylaşım
tablosu aşağıda yer almaktadır.
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Tablo 8: CHP Kurumsal Twitter Hesabı Analizi
CHP, darbe girişimin yaşandığı süreçte konuyu ilk aşamada tedirgin bir
yaklaşımda ele almıştır. 15-25 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılan
incelemelerde partinin darbe konusunda hassas davrandığı, mevcut iktidar ve
darbe girişiminde bulunan askerler arasında dengeli bir söylem yoluna gittiği
görülmektedir.
Bu süreçte yapılan tweet paylaşımlarında iki farklı yönelim
görülmektedir. Bunlardan birincisi, darbeye karşı olma ve demokrasi tavrı;
ikincisi de kurumsal bazda prestij sağlamaya yönelik bir tavır söz konusudur.
CHP bu konuyu AK Parti ve Cumhurbaşkanı için imaj düzeltme ve oy
potansiyeli olarak ciddi bir etkisi olabileceğini, aynı zamanda mevcut siyasal
gündeme dair yapılan paylaşımların ideolojik çatışma hali yarattığını
savunmaktadır. CHP, bu noktada HDP gibi benzer bir parti politikası belirleyip,
demokrasi mitinglerini düzenlemektedir. Bu süreçte atılan her tweet için en az
iki en fazla 51 olmak üzere en düşük ve en yüksek frekans aralığı
oluşturulmaktadır. Bu paylaşımlar temel olarak 46.284 retweet yapılırken,
87.468 beğeni kazanmıştır. Bu paylaşımlarda mention olmadığı gibi hashtag
kullanımı 43 olarak gerçekleştirilmiş olup 120 fotoğraf paylaşımı ile 13 video
paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Tüm paylaşımlar yazıyla değil görsel olarak da
sunulmuştur.
Tüm paylaşımlarda darbe konusunda ortak bir tavır olduğu gibi TSK’nın
yıpratılması konusunda da bazı çekinceler yine bu paylaşımlar ile dile
getirilmiştir. CHP kendi düzenlediği miting ile konuyu sadece darbe karşıtı
eylem olarak görmeyip, diğer partilerin de benzer bir tavırla oy potansiyeli
yaratabileceğini düşünmektedir. Konuya ilişkin yapılan paylaşımların içeriksel
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dökümüne bakıldığında 25 darbe, 59 bilgi, 69 aynilik prensibi taşıyan retweetler
ve dört adet diğer temalı gündem dışı paylaşımlara yer verilmektedir. Her bir
paylaşım ile ön plana çıkan kelimeler ise şu şekildedir: “Darbe, Demokrasi,
TSK, Bedel, Erler, Vatandaş, Yaşasın, Özgürlükçü, Cumhuriyet, Taksim”.
3.5.10. MHP: Bu twitter hesabından ilgili tarihler arasında yapılan paylaşım
tablosu aşağıda yer almaktadır.

Tablo 9: MHP Kurumsal Twitter Hesabı Analizi
MHP Darbe Kalkışmasının yaşandığı 15 Temmuz 2016 tarihinde konuya
ilk ve en ciddi tepkiyi veren bir muhalefet partisi olarak aynı gün içinde 23
tweet paylaşımıyla en yüksek frekans değerini oluşturup, tamamen yazıya
dayalı bir paylaşım stratejisi izlerken, hashtag ve mention özellikleri
göstermemiştir. Daha sonraki günlerde ise görsel paylaşımlarda bulunmaya
başlamıştır. 15-25 Temmuz 2016 tarihleri arasında toplamda 72 adet tweet
atılırken, 18.570 retweet yapılmış ve 34.849 beğeni sağlanmıştır. 35 fotoğraf ve
28 video paylaşımı ile darbeye karşı görsel çalışmalara ağırlık verilmiştir.
MHP ilk andan itibaren gerek Hükümet’e gerekse Cumhurbaşkanlığı’na
açık destek mesajı verirken, yapılan paylaşımlarda da bunlar vurgulanmıştır.
İçerik olarak tweetler incelendiğinde, 45 adet darbeyi direkt olarak içeren
paylaşımlar, 25 adet bilgi içeriğine sahip paylaşımlar, iki adet dini içeriğe sahip
paylaşımlara yer verilmiştir. Yine bu paylaşımlarda TSK’nın imajının
bozulmaması ve devletin tüm kurumlarının zarar görmemesine yönelik
uzlaşmacı ve destekleyici bir söylem yapısına sahip paylaşımlar yapılmıştır. Bu
paylaşımlarda ön plana çıkan kelimeler şunlardır: “Millet, Devlet, Türkiye,
Darbe, FETÖ, PKK, OHAL, İdam, Birlik, Bütünlük, Demokrasi”.
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3.5.11. HDP: Bu twitter hesabından ilgili tarihler arasında yapılan paylaşım
tablosu aşağıda yer almaktadır.

Tablo 10: HDP Kurumsal Twitter Hesabı Analizi
HDP kurumsal twitter hesabından, darbe girişimi konusunda araştırma
kapsamında ele alınan tarihler arasında 122 tweet atılırken, 35.324 retweet
yapılmış ve 61.969 beğeni almıştır. Bu paylaşımlarda mention bulunmamasına
rağmen, 92 hashtag kullanılarak 56 fotoğraf ve 13 videodan daha fazla önem
verildiği görülmektedir. HDP’nin tweet paylaşımları içinde Selahattin Demirtaş
ve Figen Yüksekdağ (Eş Başkanlar) ile İdris Baluken’in retweet edilmesi ve bu
isimlerin adlarını içeren hashtag kullanımı şeklinde bir paylaşım sistemi
kurulmuştur. Frekans aralığı açısından en fazla 30, en az üç paylaşım ile en
düşük değere ulaşılmıştır. HDP’nin kadın kollarının da paylaşımlarda
bulunduğu ancak milletvekillerinin retweet yapılmadığı görülmektedir.
İnceleme yapılan tarihler arasında ana gündem darbe girişimi
gözükmekle birlikte, stratejik politika konuları içerisinde yer alan “İmralı, Suruç
ve Rojava” ’ya ilişkin paylaşımlar da yapılmaktadır. Tüm tweetler için yapılan
taramada, “Tasfiye, İmralı, FETÖ, Hak, Halk, Demokrasi, OHAL, Suruç,
İktidar” kelimeleri ön plana çıkmaktadır.
4.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Darbe girişimi sürecinde eş zamanlı veri paylaşımının en fazla yapıldığı
mecra twitter’dir. Sosyal paylaşım ağlarının içeriği değerlendirildiğinde,
kamuyounun anlık düşüncesi ile internet yoluyla konuyu takip etmesi ve
paylaşması gibi farklı etkileşimleri sağlayabilmektedir.
Darbe girişimi
sürecinde sosyal paylaşım ağları üzerinden tüm partiler ilgili konularda ortak
karar alarak, birbirlerini destekleyebilmektedir. Bu bağlamda twitter, sadece
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paylaşım ağı olarak veri transferini yönlendirmemiş, aynı zamanda partilerin
birbirlerinin mesajlarını retweet yapabilmeleri suretiyle ortak bir iletişimsel
eylem öğesi niteliğine de dönüştürülmüştür.
Bu çalışma kapsamında ele alınan 15-25 Temmuz arasındaki twitter
kullanım özelliklerinin partiler ve devlet kurumları arasında eşzamanlı benzerlik
taşıyan paylaşımları ve söylemleri barındırabildiği görülmektedir. Bu süreç
içinde incelenen “Kişi ve Kurumsal” dokuz hesaptan elde edilen veriler şu
şekildedir:
UYGULAMA
TÜRÜ

Tweet

Retweet

Beğeni

Hashtag

Fotoğraf

Video

SAYISAL ORAN

1767

2.537.721

4.546.825

421

1.047

112

Tablo 11: Uygulama Türü ve Sayısal Oran Analizi
Tüm bu paylaşımlar çerçevesinde AK Parti, beğeni dışında kalan “Tweet,
Retweet, Hashtag, Fotoğraf ve Video” kategorilerinde ilk sırada yer almaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Kurumsal Hesabı ise sadece beğeni kategorisinde ilk sırada
yer almaktadır. Tüm partiler ve kurumlar arasındaki paylaşım yoğunluğu
açısından AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık
hesapları arasında yüksek etkileşim olduğu görülmektedir. AK Parti,
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kurumsal hesapları ile Recep Tayyip
Erdoğan’ın kişisel hesaplarını retweet etme ve beğenme gibi tüm paylaşımlarına
kendi sayfasında yer vermiştir. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kurumsal
hesapları ile Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel hesapları, sadece kendi aralarında
bir etkileşim kurmuş ve paylaşımlarını retweet yapmıştır. AK Parti ve CHP
kendi liderleri ile partideki tüm milletvekili ve kendisine bağlı bulunan gençlik
kolları ve kadın kollarıyla etkileşimi sağlamıştır. MHP sadece genel başkan
Devlet Bahçeli’nin paylaşımlarını yaparken, HDP ise eşbaşkanlar Selahattin
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile İdris Baluken ile kadın kolları bu süreci
yönetmektedir.
Devletin en üst yönetim kademesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı ve
Başbakanlık ile siyasal partiler, paylaşımlarıyla darbe girişimini engellemeye ve
halkı direnmeye çağırmışlardır. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi üst
organlar ile siyasal partilerden AK Parti ve MHP’nin darbeye karşı durma
çabalarının ve CHP’nin darbe karşıtı tutumunu halka ulaştıran en önemli
mecralardan birisi twitter’dir. Bu doğrudan mesajlar aynı zamanda halkın
demokratik bilincine, toplumsal ve siyasal katılımına da katkıda bulunmuştur.
15 Temmuz Darbe Girişiminin başarısız olmasında, halkın katkısı çok
büyüktür. Halkın katkısı, darbe girişimine karşı sürekli direnmeye çağıran
mesajların yönlendirmesiyle sağlanmıştır. Bu mesajların önemli bir kısmı
twitter aracılığıyla halka ulaştırılmıştır. Gününün büyük kısmında akıllı
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telefonunu yanında bulunduran ve her fırsatta mesajlarına bakan halkı
yönlendirmek ve darbenin önemli ve geçilmez bariyerlerden birini koymak bu
şekilde mümkün olmuştur. Yukarıda gösterilen tweet, kullanıcı, retweet ve
beğenme sayıları ulaşılan insanların sayısının büyüklüğünü göstermektedir.
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HİNT KÜLTÜRÜNDE MUDRA KAVRAMI
Şengül DEMİREL
ÖZET
İnsanlar genellikle karşısında bir Japon, Çinli ya da Koreli gördüğünde,
teşekkür etmek için avuçlarını birleştirerek selam vermeyi tercih ederler. Bu
hareketin Uzak Doğu ülkelerine ait olduğu düşünülmektedir. Oysa verilen
selamın kökeni Hindistan’a dayanmaktadır. Hindu ve Budist inancına mensup
insanlar bu şekilde selam verirler. Çin, Japon, Kore ve Güney Doğu Asya
ülkelerinde bu selamın yaygın olması, Budist öğretinin ulaştığı sınırları bizlere
göstermektedir. Hinduizm ve Budizm’e inanların kullandığı bu selamlaşma
biçimi bir “Mudra” hareketidir. Mudralar, beden, el ve ayak duruşları anlamına
gelmektedir. Mudralar, Hindistan’da binlerce yıldır farklı amaçlar için
kullanılmaktadır. Sadece dinsel bir hareket değildir. İnsanların tedavisinde,
öykü anlatırken, duyguları ifade ederken ve dans ederken kullanılabilmektedir.
Mudraların, insan vücudu üzerinde düşünsel odaklanma, fiziksel ve ruhsal
sağlık açısından önemli etkileri bulunmaktadır. Mudralar, sadece Hindistan’da
değil Tibet, Japonya, Çin, Endonezya ve diğer Asya ülkelerinde de dini tören ve
ayinlerde kullanılmaktadır. Kısacası, Hint kültürünün ulaştığı her yerde
Mudraları görebilmekteyiz.
Anahtar Sözcükler: Mudra, Yoga, Meditasyon, Budizm.
MUDRA CONCEPT IN INDIAN CULTURE
ABSTRACT
People from Japan, Korea and China usually greet each other by
performing a single clapping with their hands in front of their face when they
meet. It is commonly thought that this greeting has its roots in the Far East. In
fact, this greeting originates from India. People who believe in Hinduism and
Buddhism greet each other in this manner. The fact that this greeting prevails
in China, Japan, Korea and in South Asian countries shows us how far the
Buddhist creed reaches beyond its boundaries. The greeting which is preferred
by people who believe in Hinduism and Buddhism is a kind of "Mudra"
gesture. The term mudras applies to the use of body, hand and feet postures,
and has been used in India for thousands of years for different purposes.
However, they do not merely have a religious meaning. They can be
used for the sake of healing people, story telling, expression of feelings and


Dr. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Hindoloji Anabilim
Dalı.

177

TÜRKBİLİM ARALIK 2017

dancing. Mudras have profound effects on intellectual concentration upon
human body, and physical and mental health. They are not only used in India
but also in Tibet, Japan, China, Indonesia and in other Asian countries in both
rites and rituals. In short, a person can observe variations of Mudras' as far as
Indian culture geographically reaches.
Key words: mudras, yoga, meditation, Budism.
İnsanlar genellikle bir Japon, Çinli ya da Koreli karşısında teşekkür
etmek için avuçlarını birleştirerek selam vermeyi tercih ediyorlar. Bu hareketin
Uzak Doğu ülkelerine ait olduğu düşünülmektedir. Oysa verilen selamın kökeni
Hindistan’a dayanmaktadır. Hindu ve Budist inancına mensup insanlar bu
şekilde selam verirler. Çin, Japon, Kore ve Güney Doğu Asya ülkelerinde bu
selamın yaygın olması, Budist öğretinin ulaştığı sınırları bizlere göstermektedir.

Budizm’e inanların kullandığı bu selamlaşma biçimi, rastgele yapılan bir
hareket değildir. Budizm’de bu hareketlere “Mudra” adı verilmektedir.
Mudralar, beden, el ve ayak duruşları anlamına gelmektedir. Mudralar,
Hindistan’da binlerce yıldır farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Mudra sadece
dinsel bir hareket değildir. İnsanların tedavisinde, öykü anlatırken, duyguları
ifade ederken ve dans ederken kullanılabilmektedir.
Sık kullanılan iki yüzden fazla el mudrası bulunmaktadır. Her mudranın
kendine özgü tekniği, uygulaması, sağlık ve ruhani açıdan yararları olduğu gibi,
bir öyküsü ve tarihi geçmişi vardır.
Mudraların, Hindistan’da geleneksel dini sistemlerin kaynağında önemli
bir rolü vardır. Cain Carrol ve Revital Carrol’e göre, “ ‘el mudraları' ya da ‘el
jestleri’nin yogasal düşüncede ve Hint kültüründe önemli bir yeri vardır (Carrol
& Carrol, 2013).Anlaşılacağı üzere, Mudraların, insan vücudu üzerinde
düşünsel odaklanma, fiziksel ve ruhsal sağlık açısında önemli etkileri
bulunmaktadır.
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Mudraların çok eski bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Ama ilk kez nerede
ve nasıl oluştuğu ile ilgili kesin bilgiye sahip değiliz. Mudralar hakkındaki
bilinen en eski kayıtlara, Mantra Şastra (büyü kitabı), Upasana Şastra “ibadet ve
dua kitabı” ve Nritya Şastra “klasik dans kitabı”nda da rastlanmaktadır. Bazı
uzmanlar ise Mudra ilmini, Yoga uygulamalarına dayandırmaktadır. Mudra
duruş resimleri, tarihi M.Ö. II. yüzyıla kadar dayanan Ajanta ve Ellora
mağaralarında bulunan duvar resimleri ve heykellerinde görülmektedir.
(https://www.ancient.eu/Ajanta/)
Antik Hint’te Mudralar savaş sanatında da kullanılırdı. Mudraların savaş
sanatında kullanılmasındaki temel amaç, savaşa gidenlerin maneviyatını
yükseltmek ve savaşma gücünü arttırmaktı.
Uzmanlar Mudraların, anlaşılması zor büyülü gizli açıklamaları olduğunu
düşünmektedir. Mudralar; Hinduizm ve Budizm’in eski kültürel geleneklerinde
sadece Hindistan’da değil Tibet, Japonya, Çin, Endonezya ve diğer Asya
ülkelerinde de dini tören ve ayinlerde kullanılmaktadır. Kısacası, Hint
kültürünün ulaştığı her yerde Mudraları görebilmekteyiz.
Sanskrit bir sözcük olan “Mudra”, “işaret” ve “mühür” anlamlarına
gelmektedir. El hareketleriyle, beyin enerjinin yönlendirmeye yarayan farklı
duruş ve pozisyonlara sahiptir. İnsan bedenindeki beş duyudan birinin az ya da
çok çalışması, bedenin dengesini bozar. Bu dengesizlik de insan bedeninde
çeşitli hastalıklara yol açar. Mudraları doğru uygulayan insanlar hastalanmazlar,
hasta olanlar da sağlıklarına kavuşurlar.
Mudraları Budist duvar resimlerinde, Buddha heykellerinde görmekteyiz.
Bu resim ve heykellerdeki beden ve el duruşları genellikle dikkat çekmez. Oysa
her birinin farklı bir anlamı bulunmaktadır. Genellikle, bir meditasyon
uygulaması olan “yoga” yapılırken, beden, el ve ayakların farklı pozisyonlarda
tutulduğunu biliriz. Ama ne anlama geldiğini bilmeyiz. Bu yazımızda, “Mudra”
adı verilen el duruş pozisyonlarını örneklerle açıklamaya çalışacağız.
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Yoga yapılırken, oturuş pozsiyonu1ile, el ve ayak pozsiyonları insanın
duyularıyla ilgilidir. Bu nedenle de son derece önemlidir. Doğru uygulanan
Mudralar, insan sağlığı için son derece yararlıdır. Yoga uygulamasında
Mudralar'ın iki kategorisi vardır: Birincisi, sistemin ana unsurunu düzenleyen el
hareketleri olarak Mudralar ve ikincisi de bedendeki enerjiyi uyandıran
Mudralar.
Hint düşüncesine göre evrenin beş temel unsur içerdiği düşünülmektedir:
Ateş, hava, boşluk, toprak ve su. İnsan vücudu da beş unsurdan yaratılmıştır.
Bir elde bulunan beş parmak bu unsurları temsil etmektedir:
“Başparmak”, ateşi, “işaret parmağı”, havayı, “orta parmak”, boşluğu,
“yüzük parmağı”, toprağı ve “küçük parmak”, suyu temsil etmektedir. Yoga
uygulamasının temel amacı, bu unsurları dengelemektir. “Hatha Yoga”da,
arınma ve nefes alma egzersizleri de dahil olmak 25 Mudra bulunmaktadır.
Mudralar ayrıca, Nritta dansı (saf dans) ve Nrytia (ifade dansı) gibi çeşitli
klasik Hint danslarında kullanılır. Cain Carroll ve Revital Carroll'a göre “klasik
Hint dansında, el hareketlerinin bilinçli oluşumu üzerinde önemli bir vurgu
vardır.” Bir Hint dansçı ellerini Mudra’ya uygun bir biçimde tutmalıdır. Dans
ve el duruşları, Hint kültürünü yansıtan önemli unsurlardır. Mudralar, Hint
felsefe ve kültürünün dışa yansımasıdır. Klasik Hint dansında kullanılan
Mudralar, öykülerin anlatmanda önemli araçlardır. Mudralar, dansçının
duygularını ifade etmesine yardımcı olur. Araştırmacılara göre Mudralar,
organları, salgı bezlerini ve sinir sistemini derinden etkilemektedir.

1

Asana: Oturuş pozisyonu
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Mudralar Hint ikonografisinde, özellikle Hindu ve Budist sanatta
kullanılmaktadır. Antik Kutsal Yazı Nātyaśāstra, 24 asaṁyuta Mudraları (tek
elle duruşları) ve 13 saṁyuta Mudraları (çift el duruşu) hakkında bilgi verir.
Çeşitli şekillerde el hareketleri Hindu ve Budist ikonografisinde kullanılabilir.
Aralarında bazı küçük farklılıklar olabilmektedir.
Mudralar, Hint kültüründe yüzyıllardır kullanılmaktadır. Mudralar,
Hinduizm, Budizm ve Hint kültürünün önemli bir parçasıdır. Mudralar yalnızca
yoga uygulamasında değil aynı zamanda Hint klasik dansı ve ikonografisinde
de kullanılır. Hinduizm ve Budizm düşüncesinde Mudralar, evrenin en büyük
gücü olarak kabul edilmektedir. Mudralar, insanlara fiziksel, zihinsel ve ruhsal
güç verir.
Bizler de birisiyle konuşurken elimizi, kolumuzu kullanmaktayız.
Konuştuğunuz kişi kollarını göğsünde kavuşturuyorsa ne düşünürsünüz? Beden
dili uzmanları bu duruşları şöyle açıklıyorlar. İlk pozisyondaki kişi için,
“savunma pozisyonu almış ve benimle iletişim kurmak istemiyor” diye
düşünürüz. İkinci kişinin verdiği mesaj ise “seninle diyalog kurmak istiyorum”
biçiminde algılanacaktır.
Hindistan'da avuç içleri birbirine bakacak şekilde birleştirilerek göğüs
hizasına getirilirse, bu hareket “Namaste” anlamına gelmektedir. Açıklaması,
“içimdeki ilahi güç, senin bedenideki ilahi gücü selamlıyor” anlamına
gelmektedir.
Eğer oturuyorduysanız ve avuç içlerinizi dizlerinin üzerinde yukarıya
doğru açık tuttuysanız, başparmaklarınızı, birbirine dokunacak şekilde
kapattıysanız, bir Mudra duruşunu yapıyor olurdunuz.Bu duruş binlerce yıldır
yoğunlaşmayı artırmak için kullanılmıştır.Bu gibi Mudraların kullanımı,
ezoterik kavramları ileten ve manevî idealleri bünyesinde barındıran karmaşık
bir dil haline dönüşmüştür.Hareketleri kutsal ifade biçimi olarak kullanma
geleneği, Hint gelenekleriyle sınırlı değildir.Mısır rahipleri tanrıları ile iletişim
kurmak için Mudraları kullandılar.
Dünyanın her yerindeki kutsal sanatlara bakarsanız, belirli hareketleri
ifade eden figürleri görebilirsiniz. İsa, çoğu zaman sağ eliyle “Prithvi Mudra”
yaparken tasvir edilmiştir. (Avucunun dışa baktığı ve başparmak ile halka
yaptığı parmağın uçlarının birleştiği şekil). Prithvi Mudra’nın kararlılığı
sağladığı, beden ve zihnin zayıf yönlerini tedavi ettiği söylenir.Meryem sıklıkla,
dua eder duruşta tasvir edilir. (Eller avuç içi yukarıya doğru uzatılmış bir
biçimde). Buddha resim ve heykellerinde ise çok çeşitli Mudralar kullanılmıştır.
Bazı bilim adamları, Mudraların ilk Şamanistik ifadelerden ya da bir
Şamanın, bir hayvanın ya da bir ruhun ruhunu ifade ettiği danslardan
kaynaklandığını düşünüyorlar (Wu, 2011). Trans halindeki Şaman
kendiliğinden, o ruhun enerjisinin bir ifadesi olarak belirli bir el pozisyonuna ya
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da bir vücut duruşuna geçer. Alınan duruş, Şamanın iyileştirme ya da kehanet
için bu ruhun güçlerini kontrol etmesine yardımcı olacaktır.
Bazı araştırmacılar ise ilk Mudraların kendiliğinden geliştiğini
düşünüyorlar. Onlar, erken Hindu kutsal metinlerde söylediği gibi belirli
hareketlerin
gerçekleştirilmesiyle
kendiliğinden
başlamış
olduğu
düşünülmektedir. Bir diğer görüşe göre ise, yoga’daki tüm fiziksel duruşların ya
da oturuş pozisyonlarının ve basit el hareketlerinden, bugün bildiğimiz
Mudraların ortaya çıktığı şeklindedir. Çin dövüş sanatları Tai Ji ve Qi Kong’un
günümüzdeki uygulamaları hala Şamanistik hayvan figürlerine bağlıdır. Bunlar,
turna kuşu ve Kaplumbağa gibi belirli hayvan formlarını temsil eder.
Hareket ve duruş mekanizmalarını araştıran bazı araştırma sonuçlarına
göre, beynimizin alt temporal lobundaki bazı sinir hücreleri, yalnızca el
pozisyonlarına ve şekillerine yanıt vermeye ayrılmıştır.Beynin bu alanı bebekler
için çok aktiftir.
David F. Armstrong; “Dil, konuşma aşamasına geçmeden önce bedensel
hareketlerle ortaya çıktı” demektedir (Armstron & Wilcox, 2007). Bazı
araştırmacılara göre, insanlar eskiden yaptıkları eylemlerden bahsederken,
bedensel hareketler kullanırlarsa, yaşadıkları eylemleri daha iyi hatırlıyorlar.
Konuşma yeteneğimiz arttıkça bedensel yetenek ile ilgili beyin hücrelerimiz
daha fazla gelişmezler. Ancak, bedenimizin anlamlı hareketlerini kontrol
bağlantıları kalır. Bedensel hareketlerimiz bazen konuşmamızdan önce harekete
geçer ve düşüncelerimizi ve ne söyleyeceğimizi belli eder. Örneğin, “hayır”
demeden önce, bedenimiz fiziksel olarak başımızı geri atarak, “hayır” anlamını
ifade eder.
Mudralar bir Şaman, Qi Kong ustası ya da Yogi tarafından
gerçekleştirilen bedensel ifade biçimidir. Bazı duygular konuşmadan, sadece
bedensel dille anlatılabilir. Gördüğünüz bir rüyayı hatırlamak isterseniz,
vücudunuzu rüya gördüğünüz pozisyona getirerek, rüyaya geri dönebilirsiniz.
Mudraların ve bazı yoga’daki oturuş pozisyonlarının amacı, bedeni belirli
bilinç halini uyaran ve güçlendiren bir yapılandırmaya alıştırmaktır. İnsanlar
pek çok bedensel hareketi, bilinçsiz bir biçimde yaparlar. Örneğin; kendinizi
daha güvende hissetmek için kollarınızı göğsünüzde kavuşturabilirsiniz. Ya da
birine merhamet duyduğunuzda, elinizi kalbinize götürürsünüz. Çoğu insanın
dediği gibi: “Beden dili yalan söylemez.”
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Sık kullanılan El Mudralarından Örnekler

Chin Mudra – “zihin, idrak duruşu”
Başparmak ucu ve işaret parmağının ucu hafifçe birbirine dokundurulur;
diğer parmaklar serbest biçimde bırakılır. Hızlı kavramayı sağlar, zihni
sakinleştirir, ruhu aydınlatır.

Jnana Mudra – “bilgeliğin mührü”
Başparmağın ucu ve işaret parmakları birbirine hafifçe dokunur; yoga
esnasında en çok kullanılan el mudrasıdır. Zihni açmaya yardımcı olur, stresi
azaltır.

Abhaya mudra - "cesaret”
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Avuç içi dışarı bakar, korkuyu azaltır.

Anjali mudrası - aka Atmanjali mudra - "dua ve saygı ifadesi"
Göğüs hizasında avuç içleri birbirine dokundurulur; iç huzuru sağlar,
saygı veya minnettarlığı ifade eder.

Dhyana mudra aka Dhyani mudra – Meditasyon Mudrası
Sağ el altta, sol el onun üzerinde, başparmak uçları birbirine dokunacak
şeklide, dğer parmaklar birbirine paralel. Meditasyonların temel el mudrasıdır;
zihni boşaltmak için kullanılır.

Prithivi mudra - yeryüzü mudrası
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Başparmak ve yüzük parmağının uçları hafifçe birbirine dokundurulur;
koku hissini yoğunlaştırır ve tırnak, cilt, saç ve kemikleri güçlendirir; dengeyi
ve güveni sağlar.

Apana mudra - aka Apan mudra - Enerji mudrası
Başparmak ile orta ve yüzük parmaklarının uçları birbirine hafifçe
bastırılır; zihinde dengeleyici bir etkiye sahiptir; huzur, sabır, güven ve ahenk
getirir

Apana Vayu mudra - aka Hayat kurtarıcısı
Başparmağının ucu; orta ve yüzük parmaklarının ucuna temas eder. İşaret
parmağı avuç içine doğru kıvrılır. Bu mudra, aynı anda iki elde birden
uygulanır; kalp krizi önleyici etkisi vardır.

Ganesha mudra, engelleri kaldıran
Her iki elin parmakları kıvrılmış olarak iki el birbirini kavrar, sağ avuç içi
vücuda dönük olacak şekilde yapılır; gerginliği yok eder.
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BİR HOCANIN PENCERESİNDEN GENÇ AKADEMİSYENLERE
YÖNELİK FÜTÜROLOJİK AÇILARDAN BİLİMSEL BİR
DEĞERLENDİRME
Bülent OKAY
Bu çalışmama ait blimsel süreçlerle ilgili akademik gelişmeleri
saptamaya yönelik bu çalışmamızda, aslında son dönemde yapılan bilimsel
çalışmalara ışık tutmak ve bilim adına bazı saptamaları yapmak amacındayım.
1923 tarihinde Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra, Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün direktifleriyle sırasıyla; 1931 Türk Tarih Kurumu, 1932 Türk Dil
Kurumu ve 1935 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulur. Fakültenin ilk 16
bölümü içinde “Sinoloji Kürsüsü” de yer almaktadır.
Sinoloji Kürsüsünün kuruluş amacı, Orta Asya Türk tarih ve kültürünün
araştırılmasında Çincenin kaynak dil olarak kullanılmasıdır. Kurucusu ünlü
Alman Türkolog Prof. Dr. Annie von Gabain olsa da Türkiye’deki Sinoloji
çalışmalarını başlatan kişi olarak, Alman sosyolog Prof. Dr. Wolfram Eberhard
kabul edilmektedir. Önce 1980 sonrası Sinoloji çalışmaları alanında yapılan
çalışmalara değineceğiz. Daha sonra da genç bilim insanlarının yaptığı
çalışmaları tanıtacağız.
Sinoloji Anabilim Dalı’nda yapılan çalışmaları iki başlık altında ele alacağız.
1 ) 1980 – 2005 Dönemi
2 ) 2005 – 2017 Dönemi
1980 – 2005 Dönemi:
1980 tarihinden 2005 yılına kadar geçen 25 yıllık süre, adeta Sinoloji
çalışmalarının sekteye uğradığı bir dönemdir. Ne yazık ki bu dönemde, başta
Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere hiç bir bilimsel uluslararası etkinliğe katılım
olmamıştır. Katılmak istenenlere de izin verilmemiştir. Geride bıraktığımız 25
yıl içinde, ülke içindeki toplantılara dahi katılım engellenmiştir.
Aynı dönemde lisansüstü çalışmalar yok denecek kadar azdır. Sinoloji
için bu dönem; dış dünyaya kapalı, disiplinler arası diyaloğun olmadığı karanlık
bir dönemdir.
2005 – 2017 Dönemi:



Prof. Dr. Ankara Üniversitesi, Sinoloji Anabilim Dalı Başkanı bulentokay51@gmail.com
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Profesör Bülent Okay’ın Sinoloji Anabilim Dalı Başkanı olduğu dönemdir.
Sinoloji Anabilim Dalı, 2005 yılından günümüze kadar geçen 12 yıl içinde, 26
Yüksek Lisans, 8 Doktora mezunu vermiştir. Lisans eğitiminde kalite
yükseltilmiş, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği ile iyi bir diyalog
kurulmuştur. Bu sayede, gerek “lisans”, gerekse “lisansüstü” öğrenciler için
burslar temin edilmiştir. Halen Çin Halk Cumhuriyeti’nde çok sayıda öğrenci
eğitim görmektedir. Halen Sinoloji Anabilim Dalı’nda 6 Yüksek Lisans ve 16
Doktora öğrencisine eğitim verilmektedir.
Şu konunun altını çizmek gerekmektedir. 1980 – 2005 arasında geçen 25 yıllık
sürenin hesabı şimdiki Sinoloji yönetiminden sorulamaz. Profesör Bülent
Okay’ın Sinoloji Anabilim Dalı Başkanı olduğu dönemde, 26 Yüksek Lisans, 8
Doktora öğrencisi mezun olmuştur.
1980 askeri darbesi sonrasında üniversitelere yapılan müdahale sonucunda
Sinoloji Kürsüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü altında bir Anabilim
Dalı haline getirilmiştir. Daha da vahim olanı, Sinoloji’nin “filoloji” olarak
kabul edilmesidir. Sinoloji Anabilim Dalı ne acıdır ki filoloji diploması
vermektedir.
Sinoloji Anabilim Dalı her şeye rağmen, hem Orta Asya Türk tarihi ve kültürü
alanında, hem de Çin ile ilgili konularda çalışmalar yapmaya devam etmektedir.
Ayrıca, 1996 yılında tarafımdan kurulmuş olan ve bünyesinde çok değerli bilim
insanlarını barındıran UBİKAV Vakfı, Sinoloji alanında bilimsel ve kültürel
çalışmalar yapan bilim insanlarına destek olmaktadır. UBİKAV Vakfı Türkiye
ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki bilimsel ve kültürel ilişkilerin gelişmesine
de katkı sağlamaya devam edecektir.
Hem Sinoloji Anabilim Dalı Başkanı, hem de UBİKAV Vakfı Başkanı olarak
diyorum ki, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler çok daha ileriye taşınacaktır.
Sinoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak, 2013 yılından bu yana Çin Halk
Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği ile sıcak ilişkiler kurulmuştur. Özellikle,
Büyükelçilik Kültür Müsteşarlığı tarafından sağlanan büyük destekle, öğrenci
ve akademisyenlerimizi çeşitli kurumlara gönderebilmekteyiz. Çin Halk
Cumhuriyeti’ne giden öğrenci ve akademisyenlerimiz başarılı çalışmalarda
bulunmaktadırlar. Genç akademisyenlerimiz katıldıkları etkinliklerde Çince
bilimsel sunumlar yapmaktadırlar. Bu bildiri metinlerinin basılması, ülkemiz
adına büyük bir onurdur.
Şahsım olarak; ilk kez 2013 ve 2014 yıllarında Pekin’de düzenlenen toplantılara
katıldım. Daha sonraki yıllarda ise her yıl toplantıya katılmak zorunda kaldım.
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2015, 2016 ve 2017 yıllarında, Pekin ve Shanghai’da düzenlenen toplantılara
katıldım. Bu arada 2017 yılında iki kitap, bir sözlük yayınladım.1
Yetiştirdiğim genç akademisyenleri, çeşitli toplantı ve konferanslarda dünya
çapındaki bilim insanlarıyla gururla tanıştırıyorum. Çincede şöyle bir deyim
vardır: “Dünyanın her yeri şeftali ve erik ağaçlarıyla dolu.” (桃李满天下/ Táolǐ
mǎn tiān xià)2 Anlamı: “Dünyanın her yerinde, senin gibi değerli öğrencilerin
var.” Bu deyim, hocalar ve öğrencilerini yücelten bir deyimdir. Ne mutlu bana
ki Çin’de bulunduğum her ortamda bu deyimi şahsım için kullanıyorlar.

Prof. Dr. Bülent Okay - Renmin Üniversitesi (Pekin) 19-20 Ekim 2015
1980 – 2005 yılları arasında, 25 yıl süreyle Sinoloji alanında hiçbir
akademisyen Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen bir konferansa
katılmamışken, 2015 yılında, uluslararası bir konferansta kürsüde konuşma

“Sun Zi Savaş Sanatı - Modern Muharebe Kavramlarıyla Yeni Bir Bakış”, Bilge Kültür Sanat
Yayınevi, Bilge Kültür
Sanat, İstanbul, 2016-2017
“Konfuçyüs ve Çin Felsefesinin Temelleri”, Bilge Kültür Sanat Yayınevi, Bilge Kültür Sanat,
İstanbul, 2017
“Çince-Türkçe / Türkçe-Çince Standart Sözlük”, Engin Yayınevi, Ankara, 2017.
2 Okunuşu: Tav li man tiyen şiya.
1
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yapmaktadır.3 Gençleri dünya çapındaki bilim insanlarının karşısına
çıkarabilmeniz için, önce kendinize ve sonra da bu gençlere güvenmeniz
gerekmektedir.

Prof. Dr. Bülent Okay, Feyza Görez, Aykut Dal, Şükrü Aktaş
Renmin Üniversitesi (Pekin) 19-20 Ekim 2015
Genç akademisyenlerin son zamanlarda yaptığı çalışmalardan örneklere bir göz
atalım. Burada bütün çalışmalara yer vermek imkanı olamamıştır. Ancak, son
zamanda yapılan çalışmalar hakkında bir fikir verebilecektir.
Yrd. Doç. Dr. İnci İnce Erdoğdu
“Çinceye Giren Batı Kökenli Kelimeler”
ASOS JOURNAL, 22.12.2016, S. 177-185
“Çin, 19. yüzyılın ortalarına kadar dünyanın büyük ekonomisi olma konumunu
korumuştur.19 yüzyılın ortasında dünya genelinde bilim ve teknoloji alanında
Kürsüde konuşma yapan genç akademisyenlerden Feyza Görez ve Şükrü Aktaş o sırada henüz
doktora öğrencisidir. Aykut Dal ise yüksek lisans öğrencisidir. Şimdi Feyza Görez, Yrd. Doç. Dr.
unvanın almış, alanında uzman genç bir bilim insanıdır. Aykut Dal ve Şükrü Aktaş ise doktora tez
aşamasındadır.
3
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meydana gelen gelişmelerin ardından Çin emperyalist güçlerin saldırı ve
sindirme girişimlerine maruz kalmıştır. Dönemin büyük gücü İngiltere 1840
yılında Çin'e savaş açmıştır. Bu savaş tarihte Afyon savaşı olarak bilinmektedir.
Ve bu dönemde çok sayıda yabancı kelime Çin Dili'ne girmiştir. Çin'de yavaş
yavaş İngilizce öğrenilmeye başlanmıştır. İngilizce kelimeler halkın diline
girmiştir. Çincede günümüzde halen farklı milliyetlere, farklı dinlere ve farklı
dillere ait çok sayıda alıntı kelimeler bulunmaktadır.”
“Türkoloji Çalışmalarında Çincenin Yeri ve Önemi”
Turkish Studies 2017, DOİ 10.7827/ Turkish Studies 11316, S. 153-167
“Türkoloji Çalışmalarında Çincenin yeri ve önemi tartışılamaz. Yüzyıllar
boyunca, Türkler ve Çinliler aynı coğrafyada yaşamışlardır. Halen Çin Halk
Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşamakla olan 8 Türk milliyeti bulunmaktadır.
İki toplumda zaman içerisinde, birlikte yaşamaktan, ortak coğrafyayı
paylaşmaktan dolayı, birbirlerinin kültürlerinden etkilenmişlerdir. Zaman
içerisinde iki dilde de ortak kullanılan alıntı kelimeler oluşmuştur.”
“Arapça ve Farsçanın Çinceye Etkisi”
NÜSHA 2017, ISSN: 1303-0752, Sayı 43, S. 179-188
“İslam dini, Çin'e ilk olarak Tang Hanedanlığı döneminde, VII. yüzyılın
ortalarında eski deniz yolu ile Arap tüccarlar tarafından getirilmiştir. Çin’de
yaşayan Huiler, Çin'e ticaret amaçlı gelerek burada yerleşen Arapların
torunlarıdır. Çin'de İslam dinine inanan 10 milliyet yaşamaktadır. Bu
milliyetler dini vecibelerini ve dini eğitimlerini Arapça ve Farsça kullanarak
yerine getirmektedirler. Çin ve Arap toplumları yüzyıllar içerisinde
birbirlerinin kültürlerinden etkilenmişlerdir. Çok sayıda Arapça ve Farsça
kelime Çin diline girmiştir.”
“Çin’de Kadın ve Kadın Yazısı”
Uluslararası TÜRKBİLİM Aralık 2016, S. 15-23
“Han Hanedanı’ndan itibaren (M.Ö. 206-220 M.S), modern döneme (18401919) kadar, Çin'de erkek egemen ataerkil toplum geliştirdiler. Konfüçyüsçülük
ataerkil toplumun gelişimin kökündeydi ve cinsiyetler arası farklılıklarıyla
bunların aile içindeki rollerini vurguladı. Nu Zi, Jiang Yong ilçesiyle Hunan
eyaletine yakın yerlerde kadınlara özel bir dil sistemidir. Bu dil sadece yerel
kadınlar tarafından kullanılıyordu. Erkekler bu dili bilmiyordu. Bu nedenle
Çince’de kadın karakterleri anlamına gelen Nu Shu veya Nu Zi diye ifade
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ediliyor. Tam çevirisi “kadın yazısı” olan Nu Zi Hunan eyaletinin Jiangyong
ilçesinde sadece kadınlar arasında kullanılan bir yazı sistemidir.”
“Bir Kuşak Bir Yol Projesinde ( 一带一路) Türkçe ve Çincenin Önemi “
Uluslararası TÜRKBİLİM Aralık 2016 121-135
“Dünya üzerinde 5000 civarında dünya dillerinin bulunduğu tahmin
edilmektedir. Türkçe ve Çince dünya üzerinde yaygın olarak konuşulan
dillerden ikisidir. Çince, Çin dışında, Çin'e komşu ülkelerde de halen
kullanılmaktadır. Latince, Batı ülkeleri için nasıl önem taşımakta ise Çince
Uzak Doğu ülkeleri için aynı önemi taşımaktadır. Türkçe de dünya üzerinde
yaygın olarak konuşulan dillerdendir. Halen Çin Halk Cumhuriyetinde, Türkçe
konuşan 8 Türk milliyeti yaşamaktadır. Bu milliyetlerin Çin'deki varlığı Türk Çin ilişkileri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu milliyetler: Uygur, Kazak,
Kırgız, Salar, Özbek, Tuwa, Tatar, Yugulardır. Ayrıca ''Bir Kuşak Bir Yol''
projesinde önemli rol oynayan, Orta Asya bölgesi, Türkiye ve Çin Arasında
köprü vazifesi gören bir bölgedir. Türkiye Orta Asya bölgesiyle olan kültürel
etnik ve tarihi bağları ile bu projede oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
Türkiye'nin jeopolitik konumu ve Orta Asya ülkeleri arasındaki yeri, Türkiye’yi
Çin için oldukça önemli kılmaktadır.”
“Çince’de İkilemeler ve Türkçe Anlamları”
Uluslararası TÜRKBİLİM Kasım2015, S. 1-13
“Türkçe ve Çince köklü bir tarihi geçmişe sahip dillerdir. Türkler ve Çinliler
tarihte uzun yıllar aynı coğrafyada birlikte yaşamışlardır. İki kültür de
birbirinden etkilenmiştir. Çok sayıda Türkçe kökenli kelime Çincede halen
kullanılmaktadır. Sayıları çok olmamakla beraber Türkçede de Çinceden
geçmiş kelimeler yer almaktadır. Türkçe ve Çincede ikilemelerin kullanılması
bunun en güzel örneğidir. Kelimeler tek hecelidir ve söz içinde değişikliğe
uğramazlar. İkilemenin Çince karşılığı: Chong die (重叠)'dir. Türkçede de
ikilemelerin sık kullanılmaktadır.”
“Çin’de kadın Camileri”
Uluslararası TÜRKBİLİM, Nisan 2016, S. 123-131
Çin Halk Cumhuriyetinde 10 etnik gurup İslam dinine inanmaktadır. Bu etnik
guruplar şunlardır: Hui, Uygur, Kazak, Kırgız, Tatar, Özbek, Tacik, Dong
Xiang, Salar, Bao An.
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“Cami sözcüğü Arapça’da kişinin ( Allahın önünde) secdeye geldiği yer
anlamına gelen mescid (çoğulu: mesacid) sözcüğünden gelmektedir. Terim
Kur'an'da da sık sık kullanılmaktadır. Çince'de cami Qingzhensı kelimesiyle
ifade edilmektedir. Qingzhen: İslami, temiz, helal; Sı: kelimesi ise ibadethane
anlamındadır. Çince'de Kadın cami, Qingzhennusı olarak geçmektedir.
İslamiyetin Çin'de yayılmasından sonra müslüman bayanların kendilerine
mahsus ibadethaneleri vardı. Çin'de en erken kadın cami hutong 'da (Niujie
cami yakınındadır) 1922 yılında açılmıştır. Çin'de Henan, Handong, Hebei
eyaletleri gibi birçokeyalette 400’denfazla kadın camisi bulunmaktadır.”
“Türkiye'deki Sinoloji Çalışmalarında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin
Yeri ve Önemi”
Ankara Üniversitesi, Dil ve tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt57, S. 1,2017
“Adını Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat
verdiği ve onun yüksek uygarlık idealini gerçekleştirmek üzere 1935 yılında
kurulan Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Cumhuriyet Türkiye'sinin
benimsediği misyon ve vizyonun önemli bir parçasıdır. Sinoloji Anabilim Dalı,
Atatürk'ün direktifleri ile açılan ilk 16 bölüm arasında yerini almıştır. Amacı,
Çin kaynaklarından faydalanarak Türk tarihinin araştırılmasıdır. Türk tarihi
Hunlarla başlamaktadır. Eski Türk Tarihi'ni anlayabilmek için Çin tarihini ve
Çin kaynaklarını incelemek gerekmektedir. Günümüzde de Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Sinoloji Anabilim Dalı, önemini korumaktadır.”
“Çin’de Türk ve Müslüman Nüfusu”
Kitap. 2015, ISBN 9.786.059.908.900, Kırk Yayınevi, İstanbul
“Çin’de 56 etnik gurup yaşamaktadır. Çin’de günümüzde yaşamakta olan Türk
ve Müslüman milliyetler bunlar arasındadır. Türk tarihi ve dili araştırmaları
için Çin’de yaşayan Türk ve Müslüman olan milliyetlerin araştırılması büyük
önem taşımaktadır. Çin’de günümüzde 8 Türk milliyeti yaşamaktadır. Çin’de
yaşamakta olan 56 milliyetten 10’u İslam dinine inanmaktadır.”
Yrd. Doç. Dr. Nurcan Kalkır
“Konfuçyüs’ün Örnek Evlat (Xiao) İlkesi”
ADES I
“Çin düşünce ekolleri arasında ilk sırada yer alan Ru Jia’da (Konfuçyüs
Öğretisi) ve Konfuçyüs’ün ortaya koyduğu ilkelerden “Xiao” örnek evlat ilkesi,
“Lun
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Yü (Konuşmalar)” adlı klasik kitaptan alınmış cümlelerle yorumlanmaya
çalışılacaktır.”
“He Qin Politikası Çerçevesinde Hun-Çin İlişkileri ve Wang Zhao Jun”
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi “Journal of the Human and
Social Science Researches”, 2013, Cilt.2, Sayı: 2, Volume. 2, Issue: 2
“Hun-Çin devletleri arasında gerçekleştirilen barış evlilikleri olarak
tanımlanan He Qin Politikası Hunlarla ilk kez Çin’in ekonomik, sosyal ve siyasi
alanda güçsüz durumda olduğu dönemde, Han Hanedanlığı’nın isteğiyle
uygulanmıştır. Bundan sonraki tüm He Qin anlaşmaları Hunlar tarafından
talep edilmiştir. Anlaşmaya göre, Çin İmparatoru Hun liderine bir eş ve
beraberinde değerli hediyeler göndermiş, karşılığında Hun lideri, Çin’in kuzey
sınırlarını koruyacağına dair güvence vermiştir. He Qin kapsamında
gerçekleşen evliliklerden biri Wang Zhao Jun’ün Hun lideri Hu Han Ye ile
yaptığı evliliktir.”
“Han Hanedanlığı Döneminde Rehin Sistemi”
İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 2015, S. 455467 (Journal of the Human and Social Sciences Researches) [itobiad] ISSN:
2147-1185
“Çin kaynaklarında rehin; hizmetkâr, rehin kabul etmek, rehin göndermek
anlamlarındaki Zhi Zi（质子）, Shi Zi（侍子）, Ru Shi Wei Zhi 入侍为质）,
Na Zhi Wei Chen （纳质为臣） gibi sözcüklerle ifade edilmiştir. Rehin sistemi,
devletlerarası ilişkilerde, geçici barış sağlamak, olası saldırıları önlemek, bir
tarafın diğerine bağlılığını garanti altına almak vb. amaçlarla hanedan
üyelerinden birinin diğer devlete rehin olarak gönderilmesine dayalı olarak
uygulanan siyasi bir politika olarak tanımlanabilir. Rehin olarak gönderilen
kişi çoğunlukla hükümdarın oğlu veya erkek kardeşi, tercihen hükümdarın
veliahdıdır. Rehinin, herhangi birsiyasi amaca ulaşmada teminat olduğu, karşı
tarafın güvenini kazanmak için veya çıkabilecek bir anlaşmazlığı önlemek
amacıyla gönderildiği söylenebilir.”

Yrd. Doç. Dr. Gonca Ünal Chiang
“Çin’de Ayak Bağlama Geleneği: “Bir Çift Küçük Ayak; Bir Kap Gözyaşı”
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“Kadınlarda ayak bağlama Çin’e özgü geleneksel bir uygulamadır ve bin yılı
aşan uzun bir geçmişe sahiptir. Ortaya çıkışına dair çok çeşitli yorumlar
yapılsa da, geleneğin başlangıcının Tang Hanedanlığı’na (618-917) kadar
uzandığını söylememiz mümkündür. Çin kültüründe, Çin kadını için ızdırap ve
gözyaşı kavramlarına eş manadadır. Ayak bağlama geleneği bin yıl boyunca
yaşatılmış ve ancak yasalarla önlenebilmiştir.”
“Çin Düşünürü Wang Bi’nin ‘Dil-Anlam Ayrımı Kuramı’na Göre Dilin
Sınırlılığı”
Curr Res Soc Sci (2016), 2(2) • 46-57
“Çin düşünce geleneği içinde, Wei-Jin Dönemine (魏晉 MS 220-420) damga
vuran felsefe akımı “Sırlar Öğretisi” (玄學); metafizik bir bakış açıyla varlığa
ve varoluşa dair ontolojik tartışmalar başlatan bir öğretidir. Sırlar Öğretisi,
Çin felsefe geleneği içinde, bir yandan “varlık nasıl meydana gelmiştir? Doğal
düzende kendine nasıl bir yer edinmiştir? Bu düzen içinde ne tür görevler
üstlenmiştir?” gibi sorulara cevap ararken; diğer yandan Dao Düşünce
Ekolü’nün iki temsilcisi “Lao Tzu” (老子) ve “Zhuang Tzu” (莊子)
düşüncelerini metafizik yöntemlerle yeniden yorumlayarak, kişisel huzuru hedef
alan ve toplumsal düzene yönelik eleştirilere imkân tanıyan bir düşünsel sürecin
kapılarını aralamıştır. Wang Bi, yirmi üç yıl süren kısa yaşamına Çin’in önemli
klasiklerinden olan “Değişimler Klasiği” (易經) ve “Dao De Jing”in (道德經)
yorumunu sığdırmış ve bu iki klasiğin sonraki düşünürler tarafından daha iyi
anlaşılarak geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Wang Bi, “Değişimler Klasiği”
yorumunda, bu eserin Lao Tzu felsefesindeki metafizik yapının kaynağı olduğu
fikrini ortaya atmış ve bu görüşünü destekleyen “Dil - Anlam Ayrımı” (言意之
變) düşüncesini geliştirmiştir. Bu görüş temelde; insanın evreni ve varlığı
algılama ve ifade etme sürecinde yararlandığı en önemli araç olan “dil ve
yazı”nın, insanın düşünce ve ifade yetilerine getirdiği sınırlılığı gözler önüne
sermektedir.”
“Bohem Şair Xu Zhimo’nun Kısa Yaşamı ve Eserleri”
Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl 13, Sayı 36, 2013, S. 151 – 168.
“Çin’de geleneksel şiir, eski dilde yazılmış, cümle boyutunun, cümle yapısının,
kafiye ve paragraflar arası uyumun katı kurallara dayandırıldığı, yazarına
duygu ve düşüncelerini dilediği gibi ifade etme fırsatı vermeyen şiir türüdür.
Çin’de yeni şiir geleneğinin benimsenmesinde çok önemli oynayan Xu Zimo, “4
MayısDilde Sadeleşme Hareketi”nden sonra gelen en önemli şairlerden biri
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olmuştur. Xu Zimo’nun kişiliği, aldığı eğitim, aşkları, insan ilişkileri hep
toplumun merak ettiği konular olmuştur.”
“Lao Zi Felsefesinde Doğum ve Ölüm Kavramları”
“Genel Türk Tarihi Araştırmalarına Adanmış Bir Ömür – Prof. Dr. Gülçin
Çandarlıoğlu’na 75. Yaş Armağanı”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,
İstanbul, 2017, S. 219 – 2230. (Kitap bölümü)
“Çin Düşünce tarihinin önemli düşünürlerinden biri olan Lao Zi, Ön Qin
döneminde ortaya çıkmış olan Dao Düşünce Ekolünün kurucusu ve “Dao De
Jing” klasiğinin yazarı olarak kabul edilmektedir. Lao Zi felsefesinin temelinin
“Dao” oluşturmaktadır. Lao Zi’ya göre Dao: “Her şeyin değişime uğradığı bir
karmaşa ortamında asla değişim göstermeyen ve sonsuz olan doğal düzen”
anlamına gelmektedir. Tüm varlıklar Daı’ın bu düzeni tarafından yatarılmakta,
belli bir süre yaşam gücüne sahip olmakta ve sürecin sonunda varlığın kaynağı
olan Dao’a geri dönmektedir.”
“Üç Yönüyle Dao De Jing: ‘Evren, İnsan ve Siyaset’ ”
Felsefe Dünyası, 2011/2 Sayı: 54 ISSN 1301-0875, S. 155-170.
“Çin Tarihinde İlkbahar-Sonbahar (M.Ö.770~M.Ö.476) ve Savaşan Beylikler
(M.Ö.476-M.Ö.221) Dönemleri ülkede siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan pek
çok sorunun ortaya çıktığı bir kargaşa dönemidir. Aynı zamanda, ülkede barış
ve huzurun yeniden sağlanması için pek çok düşünürün ortaya çıktığı ve
düşünce okullarının kurulduğu, felsefi açıdan oldukça zengin bir dönemdir. Dao
Düşünce Okulunun kurucusu olarak bilinen Lao Tzu; bu düşünürler arasında
önemli bir yere sahiptir. Lao Tzu felsefesinin temelini iki önemli kavram
oluşturmaktadır. Bunlar; evren ve varlıktır. Lao Tzu; evrenin mükemmel
düzeninden yola çıkarak, varlıkların en üstünü olan insana örnek olabilecek ve
toplumu yeniden huzura kavuşturacak ideal bir yaşam biçimi önermektedir.
Bunun için en önemli savı; “edimsiz eylem” (無為)dir. Ona göre; zayıflık,
güçsüzlük, yumuşaklık gibi özellikler birer erdemdir. İnsan da, doğada pek çok
örneği görülen bu özellikleri kendine örnek almalıdır.”
“4 Mayıs Hareketi ve Çin Edebiyatında Modernleşme: Modern Çin
Edebiyatının Öncüsü Zhu Ziqing ve Unutulmaz Eseri ‘Beiying’ ”
Floklar Edebiyat Dergisi, 2017
“Çin edebiyatında modernleşme hareketi 1917-1918 yılları arasında başlamış,
ancak ilk yıllarında yalnızca aydınların dikkatini çekmiş ve ülkenin tamamına
yayılamamıştır. 1919 yılına gelindiğinde, 4 Mayıs Hareketi’nin patlak
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vermesiyle toplumun eğitim, kültür, sanat, siyaset alanlarına yansıyan
yenileşme süreci, edebiyat alanında da önemli gelişmelere ve değişmelere vesile
olmuştur. Yazı dilinde sadeleşmeyi ön gören bu yenileşme hareketi sayesinde,
edebiyat yalnızca soylu ve aydın kesimin anlayabileceği eserler veren bir alan
olmaktan sıyrılarak halka ulaşmıştır. Bu hareket aynı zamanda; ülkesini seven,
ülkesini koruma içgüdüsüne sahip olan ancak yüzünü batıya dönmüş gençler ve
aydınlar için güçlü bir dayanak noktası olmuştur.”
Yrd. Doç. Dr. Feyza Görez
SHI JI: LÜ BUWEI KAYITLARI VE LÜ BUWEI’İN QIN YÖNETİMİNE
GİRİŞİ
“Qin Beyliği, Savaşan Beylikler Dönemi’nde ana muharebe içinde olan yedi
beylikten biri olup diğer altı beyliği ortadan kaldırıp, merkezi iktidarı kurarak
Qin Hanedanlığı haline getirmiştir. Çin tarihi hakkında en eski, güvenilir ve
detaylı bilgiyi bulabildiğimiz eser, Si Ma Qian tarafından yazılmış olan “Shi Ji
(Tarih Kayıtları)” incelendiğinde; Qin Beyliği’nin yirmi sekizinci beyi
Zhao’dan bu yana çevirdiği entrikalarla tarih sahnesinde büyük yer edinmiş Lü
Buwei Kayıtları’na rastlamaktayız. Qin Hanedanlığı’nın ilk imparatoru Qin Shi
Huang’ın tahta geçebilmesi için farklı entrikalar çeviren bu tüccar, Qin Beyi
Zhuang Xiang’ın veliaht olmasıyla yerini garantilerken Qin Shi Huang’ın tahta
çıkmasıyla yönetimde söz sahibi olmaya başlamıştır.”
Araş. Gör. Didem Yılmaz
“Türk-Çin İlişkileri Kapsamında Türkiye’de Çin Dili Ve Edebiyatı’nın
Önemi”
“Çin’in son on yılda ekonomik ve kültürel açıdan adını dünyada en fazla
duyuran ülkelerin başında gelmesi, tüm dünyanın yüzünü bu duvarların
arkasındaki ülkeye çevirmesine sebep olmuştur. Dünyada birçok ülkenin yeni
tanıdığı Çin, biz Türkler için aslında o kadar da yabancı bir ülke değildir. İki
ülke arasındaki ilişkiler yazılı belgelere göre, M.Ö. IV. yüzyıla dayanmaktadır.
Eski komşumuz olan Çin ile olan ilişkiler kesilmeksizin tarih boyunca devam
etmiştir. Kimi zaman birbiri ile savaşmış, kimi zaman da kız alıp vererek akraba
olmuş. Yüzyıllardır süre gelen bu ilişkiler ister istemez toplumları bu ülkelerin
dilini öğrenmeye itmiştir. Özellikle Türk tarihçilerinin Türklerle ilgili en eski
bilgilere ulaşabilmesi için eski Çin kayıtları tek başvuru kaynağı olmuştur. Bu
da ana dili Türkçe olan kişilerin Çinceyi iyi şekilde öğrenebilmesi ile
mümkündür. Ülkemizde son yıllarda üniversiteler ve özel kurumlar vasıtası ile
Çin dilinin öğretimi yaygınlaşmış olup Çinceye olan ilgiyi arttırmıştır.
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Söz konusu Çin edebiyatı ise hala tam anlamıyla gün yüzüne çıkmamış ve perde
arkasında kalmıştır. Ülkemizde Çin edebiyatına ait eserlerin neredeyse tamamı
Çince bilen yetkin kişiler tarafından, eserlerin orijinalinden değil, Çince
bilmeyen edebiyat çevirmenleri tarafından başka dillerden çevrilmektedir.
Bizim bu çalışmamızdaki amacımız ülkemizde de Çin dili ve edebiyatına artan
ilginin sadece siyasi ve ekonomik çıkarlar yüzünden değil, iki ülke arasındaki
tarihi ilişkilerinin kapsamı doğrultusunda önem arz ettiğini ortaya çıkartmaktır.”
Araş. Gör. Dr. Fatma Ecem Ceylan
“Müslüman Çinli Amiral Zheng He’nın Aile Tarihine Genel Bir Bakış”
Current Research in Social Sciences, Cilt 2, Sayı 2, Aizonia Publishing, 2016,
ss. 37-45.
“Çin ve dünya denizcilik tarihine damgasını vurmuş Müslüman Amiral Zheng
He’nın aile tarihini incelemiştir. Yapılan çalışmada, öncelikli olarak Zheng
He’nın hayatı ve Güneydoğu Asya ülkelerine yaptığı yedi seyahat hakkında
bilgi verilmiş ve Zheng He’nın atalarının 1220 yılında Buhara’dan geldiği
ortaya çıkarılmıştır. Yuan Taizu Cengiz Han 1220 yılında Buhara’yı ele
geçirdiği zaman, Zheng He’nın atalarından biri olan Sayyid Ajall ve birlikleri
Cengiz Han’a teslim olmuştur.
Cengiz Han Sayyid Ajall’a koruması olmayı emretmiş, kendisiyle beraber
seferlere gelmesini istemiştir. Bu günden sonra da Sayyid Ajjal, Saidianchi
adıyla çağrılmıştır. Kubilay Han döneminde ise Yunnan’ın yönetimine atanmış
ve Yunnan’daki Müslüman varlığını arttırmıştır. Harzemşah Devletine mensup
soylu bir kişinin Buhara’dan Çin’e gelmesi ve yönetimde bu denli etkili olması
Türk-İslam Tarihi araştırmaları açısından oldukça değerlidir.”
“Çin Sarayında Bir Uygur Cariye: İparhan”
“Genel Türk Tarihi Araştırmalarına Adanmış Bir Ömür (Prof. Dr. Gülçin
Çandarlıoğlu'na 75. Yaş Armağanı), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2017, S.
251 -267
“Çin ve Uygur tarihinde önemli bir yer teşkil eden İparhan’ı incelemiştir.
İparhan, Çin tarihinde barışın, Uygur tarihinde ise kahramanlığın sembolü
olmuştur. Yakın döneme kadar dünya çevresinde “İparhan” üzerine yapılmış
araştırmalar “İparhan ve Qianlong” efsanesi temel alınarak yapılmıştır.
Yapılan çalışmada, efsanelere konu alınan İparhan (Xiangfei)’ın Çin
kaynaklarında adı geçen Rongfei olduğuna değinilmiştir. İparhan, 28 yıl
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boyunca İmparator Qianlong’un gözde cariyelerinden biri olmuştur. Çin tarih
kayıtlarına “Hoca soyundan Rongfei (容妃霍卓氏)” olarak geçmiştir.
İparhan, Çin sarayına girdikten sonra ise İmparator’un isteklerine boyun eğen,
inanç değiştiren cariyelerden biri olmamıştır. Kendi özünü daima korumuştur.
Saraya ilk girdiği dönemlerde saray içinde dahi kendi memleketine özgü
kıyafetler giyen, camiye giderek ibadetini yapan İparhan, kendi halkını da
beraberinde yükseltmiştir. Yapılan çalışma Türk tarihi açısından oldukça
önemli bir yere sahiptir.”
“Geçmişten Günümüze Yongle Ansiklopedisi”
Prof. Dr. Halil İnalcık-Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu,
10-13.04.2017. (Metin basım aşamasındadır.)
“Geçmişten Günümüze Yongle Ansiklopedisi” konu başlıklı bir bildiri
sunmuştur. Yongle Ansiklopedisi, yaklaşık olarak 600 yıl önce Ming döneminin
ünlü İmparatoru Yong Le döneminde vücut bulmuştur. Günümüzden yaklaşık
olarak 600 yıl önce derlenen Yongle Ansiklopedisi, Çin’in gelecek nesillere
bıraktığı en büyük mirastır. Bugün Yongle Ansiklopedi sayesinde kaybolan
birçok değerli eser yeniden gün yüzüne çıkarılmıştır. Yongle Ansiklopedisi
22.937 el yazması tomar, 11.095 cilt, 370 milyon karakterden oluşmaktadır.
Eserin içindekiler kısmının yalnızca 60 el yazması tomardan oluşması eserin
içeriğinin ne kadar zengin olduğunun en büyük kanıtıdır. Yongle Ansiklopedisi
bugün yalnızca dünya çevresindeki Sinoloji uzmanları için değil tıp, edebiyat,
mimari vb. alanlarda çalışmalar yapan birçok bilim insanı için büyük bir
başvuru kaynağıdır. Bu çalışma, ülkemizde Yongle Ansiklopedisi üzerine
yapılan ilk çalışma özelliği taşımaktadır.”
“Türkiye Gelişen ve Değişen Müzeler”
Türkçeden Çinceye Çeviri Kitap: Arş. Gör. Dr. Fatma Ecem Ceylan ve Arş.
Gör. Ertuğrul Ceylan.
2014 Pekin Uluslararası Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu olan Türkiye için Kültür
ve Turizm Bakanlığı projesi kapsamında çevrilmiştir. (土耳其博物馆的变化与
发展)
Araş. Gör. Şükrü Aktaş
“Çocuk ve Gençlik Kitapları Türk Yazarlar Kataloğu”
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2014 Pekin Uluslararası Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu olan Türkiye için Kültür
ve Turizm Bakanlığı projesi kapsamında çevrilmiştir. “Çocuk ve Gençlik
Kitapları Türk Yazarlar Kataloğu”nun Türkçeden Çinceye çevrilmesi projesinde
yer almıştır. Söz konusu katalog, Pekin Kitap Fuarında dağıtılmıştır.
“Çince-Türkçe / Türkçe-Çince Universal Sözlük”
Engin Yayınevi, Ankara, 2015
“Toba Wei (Tabgaç) Devleti’nin Orta Asya Türk Tarihindeki Yeri Ve
Önemi”
“Genel Türk Tarihi Araştırmalarına Adanmış Bir Ömür – Prof. Dr. Gülçin
Çandarlıoğlu’na 75. Yaş Armağanı”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,
İstanbul, 2016. (Kitap bölümü)
“Hayalimdeki Çin Resim Yarışması- 2017 Projesi”
UBİKAV Vakfı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ortaöğretim Kurumları
arasında düzenlenen yarışmada, “Proje Düzenleme Kurulu Üyesi”, 2017.
“Çince-Türkçe / Türkçe-Çince Standart Sözlük”
Engin Yayınevi, Ankara, 2017.
“Toba Xianbei Devleti Erken Tarihine Genel Bir Bakış”
“Prof. Dr. Bülent Okay’ın 35. Yıl Anısına” hazırlanmakta olan bilimsel kitapta
kitap bölümü, (yazı yayımlanmak üzere kabul edilmiştir.)
“Türk Tarihinde Dunhuang”
Çin Halk Cumhuriyeti “Genç Sinologlar Çalışma Projesi”, Xi’an, 2017
“İpek Yolu Ve Dunhuang Şehri”
(Makale yayımlanmak üzere kabul edilmiştir.)
Türk tarih kurumundan yayınlanacak olan Prof. Dr. Bülent Okay’ın kitabında
editör olarak yer almaktadır.
Araş. Gör. Burçin Bedel
“Han Wu Di Döneminde Batı Bölgesi’ne Yönelik Politika”
Current Research in Social Sciences, 3(1), S. 35-49. 2017.
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“Han Wu Di tahta geçtiğinde ekonomik, siyasi ve askeri açıdan güçlü bir devlet
teslim almıştır. Devlet zengin, merkezi otorite güçlüdür. Yüzyıllardır sınırlarda
yabancı halklar ile çatışma halinde olunsa da genel olarak barış ilişkileri
korunabilmiştir. Han Wu Di’nin planı Hun sorununu bastırmak değil onu
tamamen çözmektir. Ancak, Han Wu Di amacına ulaşamamış, Hun tehdidi
tamamen ortadan kaldıramamıştır.”
“Han Shu’nun Çin Tarihçiliğindeki Önemi”
Prof. Dr. Halil İnalcık-Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu,
10-13.04.2017. (Metin basım aşamasındadır.)
“Hayalimdeki Çin Resim Yarışması- 2017 Projesi”
UBİKAV Vakfı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ortaöğretim Kurumları
arasında düzenlenen yarışmada, “Proje Düzenleme Kurulu Üyesi”, 2017.
“Çin İpeği”
“Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat, Felsefe” kitabında kitap bölümü,
(Kitap 2018 yılında basılacaktır. Yazı hakem incelemesindedir.)
Araş. Gör. Yasemin Özyürek
“Hayalimdeki Çin Resim Yarışması- 2017 Projesi”
UBİKAV Vakfı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ortaöğretim Kurumları
arasında düzenlenen yarışmada, “Proje Düzenleme Kurulu Üyesi”, 2017.
“Modern Çin Edebiyatının Önemli Yazarlarından Ding Ling ve Halide
Edip Adıvar’ın Karşılaştırma Çalışması”
“2017 Genç Sinologlar Araştırma Programı”, Çin Halk Cumhuriyeti Kültür
Bakanlığı ve Shanghai Sosyal Bilimler Akademisi, Shanghai 2017. (Sunum
metni basım aşamasındadır.)
“Ah Q’nun Gerçek Hikayesi Adlı Hikayesinin İncelemesi”
Modern Çin Edebiyatı öncülerinden Lu Xun’un “Ah Q’nun Gerçek Hikayesi”
adlı eseri ile ilgili bir çalışmadır. (Makale hakem değerlendirmesindedir.)

Araş. Gör. Gözde Karakaş
“Mo Yan’in Kurbağa Romanında Öne Çıkan Şahıs Kadrosu”
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International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic Volume 11/4 Winter 2016, p. 175-190. (AZERTÜRK Semine İmge,
KARAKAŞ Gözde)
“Çinli yazar Mo Yan’in “Kubağa” adlı romanında yer alan ana ve yardımcı
karakterler üzerinden Çin’de 1970’li yıllarda yürürlüğe giren Aile Planlaması
Politikasının olumsuz sonuçlarını incelemişlerdir. Özellikle de romanda yer
alan Wang Renmei, Wang Dan, Geng Xiulian adlı üç kadın karakter Aile
Planlaması Politikasının kadınlar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu açık
bir şekilde göstermektedir.”
Araş. Gör. Mukaddes Cihanyandı
“Tang Hanedanlığı Döneminde Bir Cariye: Yang Guifei (杨贵妃)”
Aizonia Current Research in Social Sciences, Vol.2/No. 2, ss. 58-66.
Turkey/Ankara. 2016.
“Yang Guifei için bir nevi günah keçisidir denilebilir. Yang Guifei siyasi olarak
devlet işlerine hiç karışmamıştır ve siyasi güç zehirlenmesi ile devlet işlerinde
rol alan Wu zetian’den farklıdır. Tang Xuanzong’ un yaşamının en başından bu
yana kadınlara ve sefasına düşkünlüğü ülkede sorunlara neden olmuş ve bu
durumların sebebi olarak da Yang Guifei gösterilmiştir.”
“UNESCO Dünya Mirasında Türkiye Kataloğu”
“Pekin Uluslararası Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu olan Türkiye için, T.C Kültür
ve Turizm Bakanlığı projesi kapsamında Türkçeden Çinceye çevrilmiştir.
Ankara, 2014.”
Araş. Gör. Sema Gökenç Gülez
“Çin’in Antik Dönemdeki Ölüm ve Cenaze Merasimi Kültürü’nün Çince
İmlere Yansıması ”
Aizonia Current Research in Social Sciences, Cilt: 2 Sayı:2, 2016, S. 86 – 95.
“Çin toplumunun ölüm ve cenaze merasimi düşüncesini anlamak için ölüm ve
cenaze merasimi düşüncesine dair 11 imi incelemiştir. Bunun yanında
Çince’nin bilinen en eski yazı sistemi olan Fal Yazıtları’ndan (Jiaguwen, 甲骨
文) itibaren Çince imlerin geçmişten günümüze gelişimi ele almıştır.”
“Çin Kaynaklarına Göre Bulut ( 云纹 ) ve Çintamani Motifi”
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“Genel Türk Tarihi Araştırmalarına Adanmış Bir Ömür – Prof. Dr. Gülçin
Çandarlıoğlu’na 75. Yaş Armağanı”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,
İstanbul, 2017, S. 269 – 284. (Kitap bölümü)
“Çin Kaynaklarına Göre Bulut ( 云纹 ) ve Çintamani Motifi” adlı makalesinde
Çin kaynaklarına göre bulut motifinin ( 云纹 ) ortaya çıkışı, farklı
dönemlerdeki gelişimi, içerdiği anlamı ve Çin kültüründeki önemini
araştırmaktadır. Çin Kaynaklarına Göre Bulut ( 云纹 ) ve Çintamani Motifi
Budizm felsefesinden ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile Çintamani motifi de
Hindistan’dan Çin’e girmiş ve yayılmıştır. Bulut motifi Çin’de kutsallık,
ölümsüzlüğe ulaşma ve şans getireceğine inanılan bir motif iken Osmanlı ve
daha önceki Türk devletlerinde yiğitlik, güç ve erkekliği sembolize etmektedir.
“Buddhism and China and Foreign Exchange On the Silk Road in History
(丝绸之路历史上佛教与中外交流)”
Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe (中国社会科学出版社) , Shanghai, 2017,
S. 515 – 530.
“Buddhism and China and Foreign Exchange on the Silk Road in History” adlı
makalesinde Antik İpek Yolu’nda kültürel etkileşim ve İpek Yolu aracılığı ile
Hindistan’dan Çin’e giren Budizm’i ele almıştır. Antik İpek Yolu eşyaların
taşındığı bir ticaret yolu olmasının yanında, aynı zamanda gözle görülmeyen
kültürler arası etkileşimi de sağlamıştır. İpek Yolu Doğu – Batı ve Kuzey –
Güney arasında kültürel ve ticari etkileşimi sağlaması açısından önem
taşımaktadır. Budizm’in söz konusu kültürel etkileşimdeki rolü oldukça
büyüktür. Budizm, Çin’e girdikten sonra, Çin’de kendine has bir Budizm
oluşmuş ve zamanla değişerek gelişmiştir.”
“Çin Felsefesinde Konfuçyüs’ün Dereceli Sevgi (仁爱) ve Mo Zi’nın Her
Şeyi Kuşatan Sevgi (兼爱) Kavramlarının Karşılaştırılması”
“Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat, Felsefe” adlı bilimsel kitabına
göndermiş olduğu başlıklı yazısı kabul edilmiş olup hakem incelemesi
aşamasındadır. (Kitap 2018 yılında basılacaktır.)
“Hayalimdeki Çin Resim Yarışması- 2017 Projesi”
“Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği, Uluslararası Bilimsel ve Kültürel
Araştırmalar Vakfı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 2016 yılında
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Türkiye Cumhuriyeti Ortaöğretim Kurumları arasında düzenlenen “I.
Hayalimdeki Çin Resim Yarışması” projesinde “Proje Düzenleme Kurulu
Üyesi” olarak görev almıştır. 2017.”
Araş. Gör. Ertuğrul Ceylan
“Çin Kaynaklarına Göre İslamiyet’in Çin’e Girişi”
Current Research in Social Sciences, Cilt 2, Sayı 2, Aizonia Publishing, 2016,
S. 27-36.
“İslamiyet’in Çin’e giriş tarihi ve daha sonraki dönemlerde İslamiyet’in Çin
sınırları içerisindeki tarihi gelişimi hakkında bilgiler vermiştir. Çalışmada, Çin
kaynaklarında İslamiyet’in Çin’e girişi hakkında verilen farklı tarihler
araştırılmış, İslamiyet’in Çin’e giriş tarihinin resmi olarak 651 yılı olduğu
ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma, İslam araştırmaları açısından oldukça önemli
bir yere sahiptir.”
“Çin’de İslamiyet ve Çin Rüyası (中国伊斯兰教与中国梦)””
“2016 yılında Beijing’de düzenlenen “The Visiting Programme for Young
Sinologists 2016 (VPYS 2016)” programı ile Çin’e davet edilmiştir. Program
boyunca Çin Dili ve Kültürü, Çin Tarihi, Çin Felsefesi, Çin Ekonomisi ve Çin’in
Uluslararası Konumu, Pekin Operası, Çin Edebiyatı, Çin Tarih Yazıcılığı ve
Tarihi gibi alanlarda ders ve toplantılara katılmıştır. “Çin’de İslamiyet ve Çin
Rüyası (中国伊斯兰教与中国梦)” başlıklı makalesi 2017 yılında Çin’de hem
Çince hem İngilizce olarak yayınlanmıştır. Makalede Çin’in gelecekteki
projeleri için Çin’de İslamiyet’in önemi vurgulanmıştır. Özellikle ekonomik
gelişmenin yanında Çin’in kültürel alanlardaki gelişmelerinin de dünyaya
anlatılması gerektiği tezi ortaya konmuştur.
“中国伊斯兰教与中国梦,
Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, Beijing, 2017)”
“Wang Mang Dönemi Hun Politikası”
“Genel Türk Tarihi Araştırmalarına Adanmış Bir Ömür – Prof. Dr. Gülçin
Çandarlıoğlu’na 75. Yaş Armağanı”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,
İstanbul, 2016. S. 231-250. (Kitap bölümü)
“Günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış olan büyük reformist Yeni Han
Hanedanlığı İmparatoru Wang Mang’ın dönemin sınır komşusu olan Hunlar
üzerinde uygulamış olduğu politikayı anlatan bir çalışmadır. Türk Tarihi
açısından oldukça önemlidir.”
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“Antik Çin Tarih Yazıcılığı: Sima Qian”
“Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık-Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu”, Türk
Tarih Kurumu, Ankara, 2017.
“Antik Çin tarih yazıcılığı ve büyük tarihçi Sima Qian’i anlatan bir çalışma
olmuştur. Aynı zamanda bu çalışma da Türk tarih kayıtlarının bulunduğu
başyapıt “Çin Tarih Kayıtları” hakkında bilgi verilmiştir. Ülkemizde çok az
bilinen gelmiş geçmiş en büyük tarihçiler arasında yerini alan Sima Qian’i
Türkçe olarak değerli bilim insanlarına tanıtmıştır. Türk Tarih Kurumu
tarafından basılacaktır.”
“Sun Zi Savaş Sanatı Modern Muharebe Kavramlarıyla Yeni Bir Bakış”
Bilge Kültür Sanat, II. Basım, İstanbul, 2017, S. 15-31
“Prof. Dr. Bülent Okay’ın çevirip hazırladığı “Sun Zi Savaş Sanatı Modern
Muharebe Kavramlarıyla Yeni Bir Bakış” adlı eserde, “İlkbahar Sonbahar
Dönemi, Savaşan Beylikler Dönemi ve Sun Zi bölümlerini yazmıştır. Sun Zi ve
Savaş Sanatı’nı okumaya başlamadan önce, dönemle ilgili ön bilgi
verilmektedir.”
“Konfuçyüs ve Çin Felsefesinin Temelleri”
Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2017.
“Prof. Dr. Bülent Okay tarafından yazılmış olan “Konfuçyüs ve Çin
Felsefesinin Temelleri” kitabı editörlüğünü yapmıştır.”
“Türkiye Gelişen ve Değişen Müzeler”
“Pekin Uluslararası Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu olan Türkiye için, T.C
Kültür ve Turizm Bakanlığı projesi kapsamında Türkçeden Çinceye çevrilmiştir.
Ankara, 2014.”
“Hayalimdeki Çin Resim Yarışması- 2017 Projesi”
“Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği, Uluslararası Bilimsel ve
Kültürel Araştırmalar Vakfı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 2016
yılında Türkiye Cumhuriyeti Ortaöğretim Kurumları arasında düzenlenen “I.
Hayalimdeki Çin Resim Yarışması” projesinde “Proje Düzenleme Kurulu
Üyesi” olarak görev almıştır. 2017.”
Araş. Gör. Aykut Dal
“Çocuk ve Gençlik Kitapları Türk Yazarları Kataloğu”
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“Pekin Uluslararası Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu olan Türkiye için, T.C Kültür
ve Turizm Bakanlığı projesi kapsamında Türkçeden Çinceye çevrilmiştir.
Ankara, 2014.”
“Hayalimdeki Çin Resim Yarışması- 2017 Projesi”
“Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği, Uluslararası Bilimsel ve Kültürel
Araştırmalar Vakfı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 2016 yılında
Türkiye Cumhuriyeti Ortaöğretim Kurumları arasında düzenlenen “I.
Hayalimdeki Çin Resim Yarışması” projesinde “Proje Düzenleme Kurulu
Üyesi” olarak görev almıştır. 2017.”
“Modern Çin Edebiyatının Asırlık Çınarı Ba Jin ve Edebi Eserleri Üzerine
Bir İnceleme”
2018 yılında basılması planlanan “Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat,
Felsefe” adlı bilimsel kitabına göndermiş olduğu “Modern Çin Edebiyatının
Asırlık Çınarı Ba Jin ve Edebi Eserleri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı yazısı
kabul edilmiş olup hakem incelemesi aşamasındadır.
Araş. Gör. Cansu Körkem
“Geçmişten Günümüze Çin Edebiyatına Genel Bakış”
“Çin denildiği zaman hemen hemen herkesin aklına köklü tarihi ve zengin
kültürel yapısı gelmektedir. Fakat Çini anlamak sadece tarih ve kültür
çalışmalarıyla değil bunun yanında Çin edebiyatına da hâkim olmayı gerektirir.
Çünkü Çinliler kendi dillerinde yazılmış romanları anlamak için bile enstitüler
kurmuşlar ve edebiyatlarının onlar için ne kadar önemli olduğunu
vurgulamışlardır. 11 Ekim 2012 de İsveç Akademisi’nin Çinli yazar Mo Yan’a
Nobel Edebiyat ödülünü vermesi Çin edebiyat tarihinde bir ilke imza atmış ve
bu vesileyle Çin edebiyatı pencerelerini dünyaya açmıştır. Geçmişe baktığımız
zaman Çin edebiyatının en az 3000 yıl öncesine uzandığı görülmektedir. O
zamandan 20. Yüzyılın başlarına kadar Çin edebiyatı değerinden hiçbir şey
kaybetmemiştir. 1915 yılında başlayan ve “4 Mayıs” Yeni Kültür Hareketinin
bir parçası olan “Edebiyat Devrimi”, klasik Çinceye karşı bir hareket
başlatarak, “Standart Çince”yi savunmuştur. Böylece, eski edebiyata karşı yeni
edebiyat akımı başlamıştır. Bu çalışmada genel hatlarıyla Çin edebiyatında
meydana gelen değişim ele alınacaktır. Bu bağlamda, meydana gelen yenileşme
hareketinin edebiyata olan etkilerine ve önemli yazarların eserlerine kısaca
değinilecektir.”
Araş. Gör. Dr. Şengül Demirel
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“Budizmin Doğduğu Topraklarda Barınamaması Üzerine”
Türkbilim Dergisi, sayı: 18, 2015 ISSN 1309-4254, İzmir, 2015
“Çeşitli dinlere ve inançlara ev sahipliği yapan Hindistan; Budizm’in de
doğduğu topraklardır. Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinin neredeyse tamamının
benimsediği Budizm; doğduğu topraklarda barınamamıştır. Hindistan’da
doğan ve hükümdar Aşoka döneminde en parlak devrini yaşayan Budizm’in,
Hindistan’da barınamamasını elbette tek bir nedene bağlamak mümkün
değildir. Budizm’in kan kaybetmesinin önemli nedenlerinden biri Budizm’in
Hinduizm potasında erimesi olarak gösterilebilir. Hinduizm, Budizm’in
kurucusu Buddha’y bile Tanrı Vishṇu’nun bir avatarı kabul ederek adeta potası
içinde eritmeyi başarmıştır. Bu yazıda; Budizm’in ortaya çıkış nedenleri,
gelişmesi, gerilemesi ve Orta Asya ve Çin’de geçmesi irdelenecektir.”
“Hint Edebiyatında Pançatantra Masallarından Seçmeler”
“Doğu toplumlarında yöneticilere ve hükümdarlara yol gösteren kitap
yazılması bir gelenektir. “Pendname” ya da “Siyasetname” adı verilen bu
kitaplar, hükümdarı eleştirmeden, onların gücüne müdahale etmeden nasihat
veren eserlerdir. Hükümdarın hışmından korkan alimler, doğrudan nasihat
vermek yerine hayvanları konuşturmayı yeğlemişlerdir. Hint kültüründe önemli
pendnamelerden birisi de “Pançanatra” adlı eserdir. Bu eserde seksen kadar
öykü bulunmaktadır. Öykülerde insanlara nasihat verilmektedir.”
“Hindistan’da Kast Sisteminin Tarihsel Gelişimi”
Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 54 Mart - Nisan 2016 Uluslararası Hakemli
Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi,
Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat –
KIRGIZİSTAN
“Tarihten günümüze toplumların çeşitli sınıflara bölünmüş olduğunu
görmekteyiz. Toplumsal düzeni sağlamak amacıyla oluşturulan bu sınıflar,
genellikle çeşitli meslek ve gelir gruplarına göre şekillenmektedir. Ancak kast
sistemi denildiğinde, Hindistan’a özgü, çok farklı bir yapı karşımıza
çıkmaktadır. Kast sistemi insanın temel ihtiyaçlarını oluşturan olguları dahi
belli kurallara bağlamıştır. Hint toplumunun sosyal yapısını belirleyen kast
sistemi ilk olarak Ariler tarafından oluşturulmuştur. M.Ö. 1.500 yıllarında
Hindistan topraklarına gelen açık ten rengine sahip Ariler, koyu renkli yerli
halkla karışmamak ve ırklarının saflığını koruyabilmek amacıyla, renk esasına
dayalı bir sistem oluşturmuşlardır. Aynı zamanda meslek gruplarını da
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belirleyen Kast sisteminde yer alan sınıflar şunlardır: Brahmanlar (din
adamları), Kshatriyalar (yönetici ve askerler), Vaişyalar (üretici ve tüccarlar)
ve Şudralar (üst kastlara hizmet edenler). Kast sistemi, kutsal Veda metinlerine
dayandırılmaktadır.”
“Kutadgu Bilig ve Hidopadeşa’da Devlet Yönetimi”
Kutadgu Bilig - Felsefe - Bilim Araştırmaları (Journal Of Phılosophy –
Scıenceresearch)

25, Mart 2014, ISSN: 1303“Bilindiği gibi, Doğu kültüründe "pendname" ya da "siyasetname'' adı verilen
muhteşem eserler yaratılmıştır. Hükümdarlara yol gösteren bu eserler, Doğu
edebiyatında önemli yer tutarlar. Bu eserler, hükümdarların el kitabı olmuştur.
Tahta geçen ve devleti yönetmeye başlayan hükümdara kimse akı1 veremez, yol
gösteremez ve asla eleştiremez. Kimi zaman istişare toplantıları düzenlense de
hiç kimse hükümdara akıl veremezdi. Karşılaştığı sorunların çözümünde
hükümdarın en büyük yardımcısı "pendname" adı verilen nasihat kitaplardır.
Bilindiği gibi Kutadgu Bilig ve Hidopadeşa farklı iki kültürün önde gelen
pendnameleridir. Her iki eserin de kaleme alınma amacı hükümdara ülke
yönetimi hakkında bilgi vermektir. Bir hükümdar devlet yönetiminde görev
vereceği kişileri seçerken nelere dikkat etmelidir? Halkının refah düzeyini
yükseltebilmek için neler yapmalıdır? Komşu uluslarla kurulacak ilişkilerde
nasıl davranılmalıdır? Bu çalışmada, farklı iki kültürün "pendname"si ele
alınacak ve devlet yönetimi anlayışı karşılaştırılacaktır.”
“Şukasaptati’de Kadın Motifi”
Doğu Dilleri ve Edebiyatları / Araştırma Dergisi - Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens.
Der. 2016; (35): 81-86
“Aslında eğlenceli ve gerçek dışı gibi görünseler de masallar, toplumun değer
yargıları ile ilgili önemli mesajlar içerir. Kültür aktarımı yaparken, bir yandan
da toplumun eğitilmesine katkı sağlar. Nelerin yanlış, nelerin doğru olduğunu
öğretir. “Şukasaptati” Hint edebiyatında önemli bir yere sahiptir. “Papağanın
Yetmiş Öyküsü” olarak da bilinen bu kitap içinde yetmiş öykü bulunmaktadır.
Öykülerin ana temasını “kadın” oluşturmaktadır. Öykülerdeki kadınlar
sadakatsiz, kurnaz ve hilebazdırlar. Erkekler kadınlar karşısında hep aciz
kalırlar. Eserde, her ilginç, yetmiş tane öykü yer almaktadır.
Şukasaptati, “Çerçeve Öykü” olarak adlandırılan bir giriş öyküsüyle
başlamaktadır. Çerçeve öyküde, diğer öyküler için giriş teşkil eden genel
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bilgiler verilmekte, öykünün asıl kahramanı olan papağan ve Prabhavati’nin
kim olduğu anlatılmaktadır. Kocasının çok seven Prabhavati, kocasının
uzaklara gitmesinin fırsat bilerek sevgilisiyle buluşmak için gece sokağa çıkmak
ister. Papağan da öyküler anlatarak onu oyalar ve evden çıkmasını engeller.
Papağanın anlattığı öyküler hep kadınların sadakatsizliği ve kurnazlığı ile
ilgilidir. Şukasaptati içinde kadınlara öğüt verilir gibi gözükse de gerçekte ders
alması gereken erkektir. Bu masalın çıkış nedeni, temiz ve saf Ari erkeklerini
kadınlara karşı uyarmaktır.”
“Şukasaptati ve Hint Kültüründe Kadın”
Bilge Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul, 2016. (Kitap)
“Papağanın Yetmiş Öyküsü” olarak bilinen Şukasaptati içinden yirmi iki öykü
seçilmiş. Kitap, bir giriş yazısı özelliği taşıyan “çerçeve öykü” ile
başlamaktadır. Daha sonra da öykülerle anlatılmaktadır. Öykülerin
kahramanları kadınlardan oluşmaktadır. Kadınların kurnaz, hilebaz ve ahlaksız
olduklarını anlatan öyküler yer almaktadır. Kast sistemi nedir? Hinduizm
inancında neden “Sati Geleneği” bulunmaktadır? Kitapta bu soruların cevabını
bulmak mümkündür. Alanında özgün bir kitap özelliği taşımaktadır.”
Yrd. Doç. Dr. H. Hilal Şahin
“Evrensel Barış – Sulh-İ Küll ‘Sonsuz Tolerans’”
“Genel Türk Tarihi Araştırmalarına Adanmış Bir Ömür (Prof. Dr. Gülçin
Çandarlıoğlu'na 75. Yaş Armağanı), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2017, S.
251 -267,S. 97- 112.
“Türklerin, Hindistan gibi kendilerine yabancı bir coğrafyada, yüzlerce farklı
dil ve ırktan insanı kısa zamanda hakimiyeti altına alarak yüzlerce yıl idare
etmeleri hiç de kolay değildir. Babür Şah tarafından kurulan Türk Devleti
Babürlüler (1526 -1858) tarihe büyük değer katmıştır. Babürlülerin önde gelen
hükümdarı Ekber Şah (1556 – 1605), Hindistan’ı en uzun süre yöneten (50 yıl)
Babürlü hükümdarıdır. Ekber Şah kültürler arası diyalogdan yana olmuş ve çok
sayıda reformları uygulamaya koymuştur.”
TÜRKBİLİM BAŞ EDİTÖRLERİMİZDEN Prof. Dr. Bület OKAY Hocamız
son derece önemli çalışmalarıyla birçok öğrencisine örnek olmuş Türkiye’nin
yüzünü biraz da asya’ya çevrilerek ekonomik sosyal kültürel ve diğer alanlarda
işbirliği yapılarak tek merkez yerine çok merkezli politikalra öncelik
verilmesinin yararlarını öne çıkarmıştır.
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Akademik yapıların hiyerarşik yapılar olmadığını bilakis dayanışma ve işbirliği
çerçevesinde bilimsel dayanışmanın artırılmasını sürekli savunmuş bu
bağlamada yaptığı önemli çalışmalarla yakın arkadaşları başta yurt içi ve yurt
dışı her çevrenin takdirini kazanmıştır. Başarılarının devamını dileriz.

ELDE EDİLEN TECRÜBELERİN IŞIĞINDAKİ BİRLİKTELİK

Çalışma arkadaşları ile dayanışma içinde olma vasfı yanında bilimsel
çalışmaları da büyük dikkat çeken Prof. Dr. Bülent OKAY
hocamızın beraber çalıştığı arkadaşları ile bazı etkinliklerini
gösteren dayanışmasındaki tebessümü gösteren bir hatıra resim.
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Nice farklı konular ve kapsamlı içeriklerle birlikte üretime yönelik
yapılan bilimsel çalışmaların mutluluk resmi!
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TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME ve TÜKETİCİLERİ
BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ KILAVUZU ve TÜKETİCİLERİ
İLGİLENDİREN HUSUSLAR
Nevzat ARTIK
ÖZET
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından; tüketicileri
bilgilendirmek amacıyla 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun” 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 27
nci, 28 inci, 32 nci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan
(26.01.2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı R.G.) “Türk Gıda Kodeksi Gıda
Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği çerçevesinde bir kılavuz
hazırlanarak tüketicilerin hizmetine sunulmuştur. Kılavuzun hazırlanmasındaki
amaç; uygulamada birlikteliği sağlamak ve kamu sağlığını korumaktır. Bu
nedenle vatandaşlarımız tarafından detaylı olarak blinmediğini varsaydığımız
bu konunun kamuoyuna daha da doğrusu tüketici hakları çerçevesinde
özelliklede tüketici durumunda bulunanlara aktarılmasında yarar görülmüştür.

TURKISH FOOD CODEX GUIDELONE FOR FOOD LABELING and
INSTRUCTIONS FOR INFORMING THE CONSUMERS and
SUBJECTS THAT CONCERN CONSUMERS
ABSTRACT
Increasing the awareness levels of consumers and informing the
consumers in knowledge of legal regulations as a requirement of public health
and the information society is a requirement of the contemporary society. In
this regard, it is necessary to scrutinize some of the acts currently in effect. In
our study, a guideline was prepared and presented to the usage of consumers
within the framework of Turkish Food Codex Instruction for Food Labeling
and Informing the Consumers that was prepared based on the 21st, 22nd, 23rd,
24th, 27th, 28th, 32nd and 34th articles of the Veterinary Services, Plant
Health, Food and Feed Act dated 11/6/2010 with number 5996 (the Official
Gazette dated 26.01.2017 with repetitive number of 29960) and that was
prepared by the Ministry of Food Agriculture and Husbandry with an aim to
inform the consumers
Key Words: Public Health, Information Society, Consumers Rights, Level of
Awareness, Acts and Protection of Consumers
Prof.

Dr. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü; Ankara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü/ANKARA
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GİRİŞ
Bu kılavuz, gıdaların etiketinde, tanıtımında, sunumunda ve reklâmında
kullanılan terimler ve ifadeler ile ilgili olarak; tüketicilerin doğru
bilgilendirilmesini sağlamak ve yanıltılmasını önlemek, gıdaların etiketlenmesi,
sunumu, tanıtımı ve reklamında yer alan yazılı ve görsel bilgilerin, kullanılan
terimlerin ve ifadelerin kullanım koşulları konusunda gıda işletmecilerine
yardımcı olmak ve resmi kontroller sırasında yapılacak değerlendirmelerde
uygulama birlikteliği sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ocak ayında yayınlanan Türk
Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin
uygulanmasına ilişkin kılavuzu yayımladı. Gıdanın bütün bileşenleri
kılavuzdaki doğal ile ilgili hükümleri karşılıyor ise “Doğal bileşenlerden
üretilmiştir”, “Doğal bileşenler kullanılmıştır” vb. ifadeler kullanılabilecek.
Ancak, “%100 doğal”, “gerçek doğal”, “hakiki doğal”, “en doğal” gibi ifadeler
kullanılamayacak.
“Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme
Yönetmeliği Hakkında Kılavuz, 17 Temmuz 2017 de Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı sitesindeki Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü sayfasında
yayınlandı. Kılavuzun amacı; uygulamada birlikteliktir. Buna göre;
“Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme
Yönetmeliği Hakkında Kılavuz, gıdaların etiketinde, tanıtımında, sunumunda ve
reklâmında kullanılan terimler ve ifadeler ile ilgili olarak; tüketicilerin doğru
bilgilendirilmesini sağlamak ve yanıltılmasını önlemek, gıdaların etiketlenmesi,
sunumu, tanıtımı ve reklamında yer alan yazılı ve görsel bilgilerin, kullanılan
terimlerin ve ifadelerin kullanım koşulları konusunda gıda işletmecilerine
yardımcı olmak ve resmi kontroller sırasında yapılacak değerlendirmelerde
uygulama birlikteliği sağlamak amacı ile hazırlandı. Kılavuzda belirlenen
kurallar, özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla uygulanacaktır.
TÜRK GIDA KODEKSI GIDA ETIKETLEME VE TÜKETICILERI
BILGILENDIRME YÖNETMELIĞI HAKKINDA KILAVUZUN GENEL
UYGULAMA ESASLARI VE TÜKETICILERIN BILMESI GEREKLI
HUSUSLAR
Kılavuzda tüketicileri ilgilendiren genel uygulama esasları aşağıda
verilmiştir.
(1) Bu kılavuzla belirlenen kurallar özel mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla uygulanır. (Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde
tanımlanan Natürel sızma zeytinyağı, Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat
ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğinde tanımlanan geleneksel reçel, Türk
Gıda Kodeksi Yumurta Tebliğinde tanımlanan ekstra taze yumurta vb.)
(2) Gıdalar, tüketiciyi yanıltmayacak şekilde ve satın alacak kişinin
bilinçli bir seçim yapabilmesini sağlayacak biçimde etiketlenmeli ve
tanıtılmalıdır. Gıdanın etiketlenmesi, tanıtımı ve reklamı bu doğrultuda açık ve
bilgilendirici olmalıdır.
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(3) Bir etiketin veya tanımlamanın yanıltıcı olarak kabul edilip
edilmeyeceği değerlendirilirken gıdanın etiketlenmesi, tanıtımı, sunumu ve
reklamı bir bütün olarak ele alınmalıdır.
(4) Gıdanın etiketlenmesi, gıdanın nitelikleri açısından yanıltıcı
olmamalıdır. Buna göre gıdanın etiketinde yer alan marka, gıdanın adı, ifade,
terim ve görseller, gıdanın özellikle doğası, kimliği, özellikleri, bileşimi,
miktarı, dayanıklılığı, menşe ülkesi ve üretim metodu açısından başka bir ürün
grubunu çağrıştırmamalıdır.
ÖRNEK:
• Tablet olarak satılan kokolin ile çikolata aynı görsele sahip olduğu için
ambalajın ön yüzünde kokolin olduğu açıkça belirtilir.
• Margarin etiketlerinde tereyağını çağrıştıracak görseller (yayık gibi)
kullanılamaz.
(5) Bu kılavuzda kullanılmasına izin verilen terimlerin ve ifadelerin eş
anlamlılarının yanı sıra, aynı anlama gelen diğer dillerdeki karşılıkları da
kullanılabilir. Örneğin “doğal” teriminin kullanılmasına izin verilen bir gıdada
“natürel”, “tabii” “natural”, taze teriminin kullanılmasına izin verilen bir gıdada
“fresh” vb. terimler kullanılabilir.
(6) Gıdaların markası Yönetmelikte belirtilen “etiket” ve “etiketleme”
tanımları kapsamında yer aldığından, Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan
markalar gıdaların etiketlenmesinde, tanıtımında ve reklamında kullanılamaz.
(Organik olmayan gıdalar için eco, biyo vb. markalar) (7) Gıda işletmecisinin
adında/ticari unvanında yer alan terimler, tüketicide yanlış bir algı yaratacak
şekilde kullanılamaz. Gıda işletmecisinin adında/ticari unvanında, tüketiciyi
yanıltabilecek terim ve ifadeler yer alıyor ise ve gıda bunları karşılayabilecek
durumda değilse, bu ad etiket üzerinde söz konusu ürünle doğrudan
ilişkilendirilemeyecek dikkat çekici olmayan bir yere yerleştirilerek punto, stil
veya arka plan rengi aracılığı ile öne çıkarılmayacak şekilde belirtilir. Gıda
işletmecisinin adında/ticari unvanında yer alan tüm karakterler aynı puntoda
olacak şekilde yazılmalıdır.
ÖRNEK
• Ticari unvanı “Organik Ürünler A.Ş.” olan bir firma tarafından üretilen
organik olmayan bir gıdanın etiketinde ticari unvan, gıdanın organik olduğu
algısı yaratmayacak şekilde yer almalıdır.
• “Sugarless” ticari unvanına sahip bir firmanın ürettiği bir gıdada şeker
bulunması halinde ticari unvan etikete söz konusu gıdanın şekersiz olduğu
algısını yaratmayacak şekilde yazılmalıdır.
(8) Gıdaların etiketlerinde, reklamlarında, broşürlerinde ve web
sayfalarında kullanılan resimler ve örnekli gösterimler, tüketiciler üzerinde
gıdanın adından ve diğer açıklayıcı ifadelerden daha etkili olabilmektedir. Bu
resimler ve gösterimler, tüketiciyi yanıltıcı terimler ve ifadelerle aynı şekilde
incelemeye ve kontrole tabi tutulmalıdır. Arka plandaki gösterimler ve resimler,
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gıdanın çeşidi, bileşimi, kalitesi veya menşei açısından tüketiciyi
yanıltmamalıdır.
ÖRNEK:
• Üretiminde meyve/sebze yerine tamamen aroma verici kullanılan bir
gıdanın etiketinde meyve/sebze görseli kullanılması durumunda gıdanın
“aromalı” olduğu görselin bulunduğu yerde vurgulanmalı ya da gıdanın adında
“aromalı” olduğu belirtilmelidir.
• Yenilebilir buz karışımlı gıdaların bileşiminde “süt ve türevi” hiç bir
bileşen bulunmadığı durumlarda bu gibi gıdaların etiketlerinde inek, koyun vb.
görsellere yer verilmez.
• Bal aromalı şurup etiketinde bal peteği, arı resmi, kovan gibi gıdanın bal
olduğu algısı yaratacak görseller kullanılamaz. Etiketinde bal aromalı şurup adı
ön yüzde tüketicinin kolayca fark edebileceği bir şekilde belirtilir. (9) Terimler
ve ifadeler kullanılırken gıdanın hangi özelliğini tanımladığı her bir durum için
açık ve net olmalıdır. Üretiminin bazı aşamaları el ile gerçekleştirilmeyen
gıdalarda “el yapımı” ifadesinin kullanımı yanıltıcı olacaktır. Yapılacak
açıklama üretimin elle yapılan aşamasına ait olmalıdır.
ÖRNEK
• Bir yufkacı yufka yapacağı hamuru elinde yoğurmuyor ancak yufkaları
elinde açıyorsa bu durumda “el yapımı” ifadesi kullanılabilir. Çünkü yufka
üretiminde elde açma işlemi tüketicinin el yapımı algısını karşılayacak bir ifade
olacaktır. Ancak, yaprak sarmasında bir kısım işlemler elde yapılmış olmasına
rağmen gıdaya özelliğini kazandıran sarma işlemi makinede gerçekleştirilmiş
ise bu durumda el yapımı ifadesinin kullanılması uygun olmaz.
(10) Coğrafi işaretler ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
“çiftlik usulü yoğurt”, “köy tipi yoğurt”, “köy yoğurdu”, “çiftlik yoğurdu” vb.
örneklerde olduğu gibi usulü, tipi, stili, tarzı, türü ifadeler kullanılamaz. Ancak,
“Meksika usulü tavuk, Edirne usulü ciğer vb. şeklinde gıdanın tat, lezzet,
pişirme tekniği, üretim yöntemi gibi spesifik bir özelliğine atıf yapan ifadeler
kullanılabilir.
BELİRLİ TERİM VE İFADELERİN GIDA ETİKETLERİNDE
KULLANIMINA İLİŞKİN ÖZEL UYGULAMA ESASLARI
(1) “Doğal” teriminin kullanımı
“Doğal” terimi, tek bileşenden oluşan (katkı, aroma vb. dahil hiçbir ilave
bileşen içermeyen) fiziksel, enzimatik veya mikrobiyolojik işlemler dışında
herhangi bir işleme tabi tutulmamış, bitki, algler, mantar, hayvan,
mikroorganizma veya mineral kaynaklı olan ve doğal yapısında önemli bir
değişikliğe sebep olacak herhangi bir işlem uygulanmamış gıdaları tanımlamak
için kullanılabilir.
ÖRNEK:
• “Doğal” teriminin kullanımı için genel gereklilikleri karşılayan
pastörize süt, UHT süt, siyah çay, bitki çayları, yumurta, bal, kahve, taze ve
kurutulmuş, dondurulmuş meyve-sebze, yoğurt, natürel sızma zeytinyağı vb.
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• Üretimi için elzem olan kültür ve enzimler dışında bir bileşen
kullanılmamış olan sade/aromalandırılmamış süt ürünleri “doğal” olarak
tanımlanır.
Bu kapsamda yoğurt, kefir vb. süt ürünleri de doğal olarak
değerlendirilir.
(a) “Doğal bileşenlerden üretilmiştir.” vb. ifadelerin kullanımı
1. Gıdanın bütün bileşenleri bu kılavuzdaki doğal ile ilgili hükümleri
karşılıyor ise söz konusu gıda için; “Doğal bileşenlerden üretilmiştir”, “Doğal
bileşenler kullanılmıştır” vb. ifadeler kullanılabilir.
2. Bu durumda ‘doğal’ kelimesi punto, renk, yerleşim, vb. vurgulama
yöntemleri vasıtasıyla tek başına öne çıkarılmamalı, kullanılan ifadenin tümü
aynı punto, renk, yerleşim vb.ne sahip olmalıdır.
ÖRNEK
• Bergamot aromalı çay için “Doğal bileşenlerden üretilmiştir”, “Doğal
bileşenler kullanılmıştır” vb. ifadelerin kullanılması durumunda bergamot
aromasının doğal aroma verici olması ve çayın bu kılavuzda belirlenen doğal
gerekliliklerini karşılaması gerekmektedir.
3. Doğal” teriminin kullanılabileceği tüm gıdaların bu bölümde belirlenen
koşulları karşılaması beklendiğinden, “%100 doğal”, “gerçek doğal”, “hakiki
doğal”, “en doğal” vb. ifadeler kullanılamaz.
4. Tüm bileşenleri bu kılavuzda belirtilen doğal kriterlerini karşılamayan
gıdalarda herhangi bir bileşen için “doğal” ifadesi kullanılamaz.
ÖRNEK
• Vişneli Kek için kullanılan vişne doğal olmasına rağmen kek kısmının
doğal olmayan bileşenler içermesi halinde “doğal vişne” ifadesine yer
verilemez.
(2) Negatif ve Pozitif Beyanlar
Bir gıdanın belirli bileşenlerin varlığına ya da yokluğuna dair ifadeler bu
kapsamda değerlendirilmelidir.
(a) “Katkısız”, “Katkı maddesi içermez”, “Aroma verici içermez” vb.
İfadelerin Kullanımı
(1) Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği gereğince
katkı maddesi kullanımına izin verilen bir gıdada, doğasından gelen hariç olmak
üzere taşınma prensibi kapsamında bileşenlerinden gelen herhangi bir katkı
maddesi de yoksa bu gıda için “katkısız” veya “katkı maddesi
içermez/bulunmaz/yoktur/eklenmemiştir” vb. ifadeler kullanılabilir.
(2) Bu ifadeler , “%100 katkısız”, “tamamen katkısız”, “en katkısız”, “hiç
katkı yoktur” vb. şekillerde kullanılamaz.
(3) Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği gereğince
kullanımına izin verilen ve bir veya birden fazla katkı maddesi içeren gıdalarda,
belli bir katkı maddesinin sadece fonksiyonel sınıf adına atıfta bulunan “.........
içermez” şeklindeki ifadeler kullanılabilir.
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ÖRNEK
• Renklendirici vb. kullanılmasına izin verilen bir gıdada renklendirici
kullanılmamış ise; “Renklendirici içermez”, koruyucu kullanılmasına izin
verilen bir gıdada koruyucu kullanılmamış ise “Koruyucu içermez”,
Renklendirici ve koruyucu kullanılmasına izin verilen bir gıdada renklendirici
ve koruyucu kullanılmamış ise “Renklendirici ve koruyucu içermez” gibi
ifadeler kullanılabilir.
(4) Mevzuatta “yapay renklendirici” tanımı bulunmadığından “yapay
renklendirici içermez”
vb. ifadeler kullanılamaz.
(5) Katkı maddesi adına atıfta bulunarak bunların yokluğuna dair
beyanda bulunulamaz.
ÖRNEK:
Monosodyum glutamat eklenmemiştir/içermez” vb. ifadeler gıdaların
etiketinde kullanılamaz.
(6) Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği gereğince
katkı maddesi kullanımına izin verilmeyen bir gıdanın etiketinde “Türk Gıda
Kodeksi gereğince .... (gıdanın adı) .... katkı maddesi içermez” yazılabilir.
ÖRNEK
• Türk Gıda Kodeksi gereğince balda katkı maddesi kullanımına izin
verilmemektedir. Bu nedenle bal etiketlerinde “Türk Gıda Kodeksi gereğince
bal katkı maddesi içermez” ifadesi kullanılabilir.
(7) Ancak herhangi bir fonksiyonel sınıfa atıf yapan durumlar gıdada
hiçbir katkı maddesi içermediği algısı yarattığından “Türk Gıda Kodeksi
gereğince (gıdanın adı) (fonksiyonel sınıf) içermez” ifadesi kullanılamaz.
ÖRNEK
• “Türk Gıda Kodeksi gereğince meyve suyu koruyucu içermez.” ifadesi
uygun değildir.
(3) Diğer Negatif ve Pozitif Beyanlar
1. Bu kılavuzda belirlenen hükümler dışında gıda bileşenlerinin
yokluğuna dair beyanlar ( “.... içermez”) kullanılamaz.
ÖRNEK
• “Ayçiçek yağı içermez”
• “Glukoz şurubu içermez”
• “Palm yağı içermez” vb. ifadeleri kullanılamaz.
2. Bazı ürün gruplarına yönelik tüketicilerin hassasiyetleri dikkate
alınarak domuz, vejetaryen ve veganlar vb. ile ilgili beyanlar kullanılabilir.
ÖRNEK
- Vejetaryenler / Veganlar için uygundur” vb. - “Domuz yağı/eti içermez”
vb.
1. Bir gıdanın üretiminde alternatif bileşen kullanılmış ise bu bileşenin
kullanıldığına dair ifadeler kullanılabilir.
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ÖRNEK
• Üretiminde sakaroz dışında başka hiçbir şeker kullanılmayan bir gıdada
“Pancar şekeri kullanılmıştır.”(pancar şekerinden elde edilen invert şeker için
bu ifade kullanılmaz)
• Piyasada farklı bitkisel yağlar kullanılarak üretilen bir üründe
“Zeytinyağı Kullanılmıştır” vb.
NOT: Söz konusu ifadeler, “Tüm benzer gıdalar aynı niteliklere sahip
olduğu halde, belli bir gıdanın özel niteliklere sahip olduğunu ileri sürerek ve
özellikle belirli bileşenler ve/veya besin öğelerinin varlığını veya yokluğunu
özel olarak vurgulayarak tüketicileri yanıltıcı olamaz” hükmüne aykırı
olmayacak şekilde kullanılabilir.
(4) “%100” İfadesinin kullanımı
1. Tüketici tarafından piyasada yer alan benzer gıdalarla karıştırılabilecek
gıdalarda %100 ifadesi kullanılabilir.
ÖRNEK
· Kahve karışımlarının kahve gibi algılanması söz konusu olduğunda
kahve dışında herhangi bir bileşen içermeyen ürünlerde “%100 kahve” ifadesi
kullanılabilir.
2. Mevzuata uygun şekilde farklı alternatif bileşenler kullanılarak
üretilebilen gıdalarda ilgili bileşenler için sadece bu bileşeni vurgulayan ifadeler
kullanılabilir.
ÖRNEK
• Üretiminde sadece arpa maltı kullanılmıştır.
• Üretiminde malt olarak , % 100 arpa kullanılmıştır.
• % 100 ...... Sütünden üretilmiştir.
• %100 malt vb.
• %100 pancar şekeri
3. Kılavuzda kullanım koşulları belirlenen ifadelerin, kılavuzda açıklanan
hususlara uygun olması beklendiğinden bu ifadeler “% 100” vb. sıfatlarla
birlikte kullanılamaz.
ÖRNEK
• “%100 doğal”, “%100 katkısız”, “tamamen doğal”, ‘% 100 geleneksel’
vb.
(5) “Saf” teriminin kullanımı
“Saf” teriminin kullanılması, aynı gıdanın “saf olmayan” alternatiflerinin
de bulunabileceği algısı yaratacağından gıdalar için “saf” ifadesi kullanılamaz.
(6) “Geleneksel” teriminin kullanımı
“Geleneksel” teriminin gıdanın adında kullanılabilmesi için;
1. Belirli gıdalara veya gıda gruplarına yönelik olarak yayımlanan dikey
gıda kodeksinde tanımlanmış olması (Geleneksel reçel) veya;
2. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiş olması veya;
3. Geleneksel üretim, işleme yöntemi, geleneksel bileşim, geleneksel
hammadde veya malzeme
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açısından en az otuz yıl süreyle kullanıldığının kanıtlanmış olması
gerekir.
(7) “Gerçek / Hakiki” vb. terimlerin kullanımı
Gıdanın adını veya gıdanın bileşenlerini vurgulamak için
“Gerçek/Hakiki” vb. terimler kullanılamaz.
ÖRNEK
· “Hakiki bal”, “Gerçek meyve/meyveli”, “Hakiki Maraş Dondurması”
vb. ifadeler kullanılamaz.
(8) “Ev yapımı”, “... tadında”, “.... tat” vb. ifadelerin kullanımı
Endüstriyel ölçekte üretilen gıdalar için “ev yapımı” ifadesi kullanılamaz.
Ancak “ev yapımı tadında”, “anne eli değmiş gibi”, geleneksel tat vb. ifadeler
tüketici tercihine bırakıldığından kullanılabilir.
(9) “Orijinal” teriminin kullanımı
1. “Orijinal” terimi, bir gıda işletmecisi tarafından üretilen gıdalar
arasında orijinal şekli veya temel bileşimi, tüketici tarafından benimsenebilecek
bir süre boyunca değişmeden kalan ve daha sonra farklı çeşitleri üretilen bir
gıdanın, aynı işletmeci tarafından kendi kategorisinde piyasaya arz edilen ilk
ürün olduğunu göstermek için kullanılabilir.
2. “Orijinal” terimi bir gıdanın, farklı gıda işletmecileri tarafından
üretilen aynı kategorideki diğer gıdalardan daha orijinal, daha özgün, daha iyi,
vb. olduğunu ima edecek şekilde kullanılamaz.
(10) “Taze” teriminin kullanımı
1. "Taze" terimi üretim veya hasattan sonra kısa bir süre içerisinde son
tüketiciye satılan ürünler için kullanılabilir. Ancak, modern dağıtım ve
muhafaza yöntemleri ürünün kalitesini kaybetme süresini belirgin olarak
artırabildiğinden “taze” terimi tüketicide yanlış algıya neden olmayacak şekilde
kullanılmalıdır.
2. “Taze” terimi işlenmemiş gıdaları tanımlamak için kullanılabilir.
ÖRNEK
· Hazır ambalajlı bir bisküvinin etiketinde “fırından taze” ifadesi
kullanılamaz.
3. “Taze” terimi bu kılavuzda belirlenen koşullar dışında fırından taze,
bahçeden taze, denizden taze, mutfaktan taze vb. şekilde kullanılamaz.
4. “Taze” terimi sadece anlamının açık olduğu durumlarda
kullanılmalıdır. Bu şekilde kullanıldığında, tüketicilerin benzer gıdalar
arasındaki farkı anlamasına yardımcı olmalıdır.
ÖRNEK
• Sadece taze meyvelerden üretilen taze meyve salatası;
• Satış noktasında soğukta muhafaza edilen ve raf ömrü çok kısa olan taze
süt ürünleri
(düşük sıcaklıklarda pastörizasyon işlemi uygulanmış krema, kaymak
gibi)
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• Piyasadaki benzerlerine göre raf ömrü daha kısa olan pastörize
edilmeyen bira
5. Hazır ambalajlı gıdalarda; “taze pişmiş”, “taze hazırlanmış”, “taze
fırınlanmış”, “taze toplanmış”, “taze sıkılmış” gibi ifadeler kullanılamaz.
6. Paketleme, depolama ve piyasaya arz zincirinde gıdanın tazeliğini
etkileyen bir işlem yapıldığında gıdanın taze olduğunu ima edecek şekilde
ifadeler kullanılamaz Ancak bu işlemin o gıdanın tazeliğini korumak üzere
yapıldığına dair bir beyana yer verilebilir.
ÖRNEK
• Vakum veya kontrollü atmosferde paketleme yapılan bir gıda etiketinde
“tazeliğini korumak üzere koruyucu atmosferde ambalajlanmıştır” vb. şeklinde
ifadeler kullanılabilir.
(a) Meyve ve Sebzeler
7. “Taze” terimi meyve ve sebzelerin işlenmemiş olduğunu vurgulamak
ve yakın zaman önce hasat edildiğini ifade etmek için kullanılır. Dondurulmuş,
konserve, kurutulmuş, salamura vb. işlenmiş meyve ve sebzeler için bu terim
kullanılmaz.
(b) E
8. Karkas veya parça etler bir hijyen kuralı olarak kesimin ardından
soğutulmaktadır. “Taze” terimi geleneksel olarak, çiğ etin kimyasal olarak
korunmuş etten farkını ortaya koymak için kullanılmaktadır. Soğutulmuş et için
“taze” teriminin kullanımı kabul edilebilir.
9. Tüketiciler tarafından “taze” olarak değerlendirilmediğinden
dondurulmuş etler için “taze” terimi kullanılmaz.
(c) Balık
10. “Taze” terimi, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları
Yönetmeliğinde yer alan “taze balıkçılık ürünleri” kapsamına giren ürünler için
kullanılabilir. Buna göre;
(a) “Taze” teriminin buzun üstünde soğutulmuş olarak muhafaza edilen
balıklar için kullanılabilir. Ancak dondurulmuş olarak depolanan balıklar için
bu terim kullanılmaz.
(b) Tüketiciler tarafından “taze” olarak değerlendirilmediğinden önceden
dondurulmuş olan ve çözündürülerek satılan balıklar için “taze” terimi
kullanılmaz.
(c)Tütsülenmiş veya marine edilmiş/tuzlanmış balıklar,
korunmuş/işlemden geçmiş olduklarından, “taze” terimi kullanılmaz.
(ç) Meyve Suyu
11. “Taze” terimi, meyve suları için doğrudan veya dolaylı olarak
kullanılmamalıdır. Ancak başka hiç bir bileşen içermeyen ve sıkma işlemi ile
üretilen meyve sularında; sıkma işleminin hemen ardından ambalajlanmış
olması ve günlük (raf ömrü 24 saat) tüketilmesi koşuluyla “taze sıkılmış”
ifadesi kullanılabilir.
(d) Süt
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12. Pastörize edilen içme sütleri için “pastörize taze içme sütü” ifadesi
kullanılabilir. Ancak, UHT ve Sterilize sütler için “taze” terimi kullanılamaz.
(e) “Taze bileşen kullanılarak üretilmiştir.” gibi ifadelerin kullanımı
13. “Taze bileşenler kullanılarak üretilmiştir” veya “Taze bileşenlerden
üretilmiştir” ifadesi sadece, işlenmiş herhangi bir bileşen (kurutulmuş,
dondurularak kurutulmuş, dondurulmuş, konsantre, konserve, tütsülenmiş, toz,
vb.) içermeyen gıdalarda kullanılabilir.
14. “Taze X kullanılarak üretilmiştir” ifadesi sadece, X bileşeni
işlenmemiş bir bileşen olduğunda ve gıda bu bileşenin işlenmiş eşdeğerini
içermediği durumda kullanılabilir.
ÖRNEK
• “Taze domates kullanılarak üretilmiştir” şeklinde tanımlanan bir gıda,
kurutulmuş domates içermemelidir.
• “Pastörize taze içme sütü kullanılarak üretilmiştir” şeklinde tanımlanan
bir gıda, süttozu içermemelidir.
• Hızlı dondurulmuş gıdalar için; “taze bileşen kullanılarak üretilmiştir”
veya “taze ...dan dondurulmuştur” ifadeleri kullanılabilir.
(f) ”Taze lezzet” ifadesinin kullanımı
15. “Taze X lezzeti(nde)/tadı(nda)” ifadeleri, atıf yapılan lezzet verici X
bileşeninin bu kılavuzda belirtilen “taze” gerekliliklerini karşılaması durumunda
kullanılabilir.
(11) “Günlük”teriminin kullanımı
Günlük terimi sadece raf ömrü 24 saat olan gıdalar için kullanılabilir. Bir
gıdanın etiketinde “Günlük” teriminin kullanılması halinde üretim tarihi de
zorunlu olarak verilir.
(12) “Yüksek Kaliteli, “Premium”, “Quality”, Kaliteli” Best/Finest/En
....., “Süper” Bol, Ekstra, Daha Fazla vb. terimlerin kullanımı
• Bu tür terimler, piyasada bulunan diğer firmaların aynı ürün grupları
arasında kaliteli, premium, en iyi, en güzel, en lezzetli vb. olduğunu ileri
sürecek şekilde kullanılamaz.
• Bu tür terimlerin yanıltıcı olmaması için, söz konusu gıdanın; süper, en
iyi, en kaliteli vb. olduğu ve/veya herhangi bir bileşeninin bol, ekstra vb. olduğu
vurgulanan durumlarda, etikette öne çıkarılan bu özelliğin (en kaliteli, bol sütlü
vb.) ne anlama geldiğine/gıdanın hangi özelliğinden kaynaklandığına dair ilave
bir ifadeye yer verilmelidir.
ÖRNEK
• “En .... çikolatamız” ifadesi, farklı çikolata çeşitleri üreten bir firmanın
ürettiği çikolatalar arasından belirgin bir özelliği açısından en iyi olanı öne
çıkarmak adına kullanılabilir.
ALERJİ VEYA İNTOLERANSA NEDEN OLAN BELİRLİ
MADDELERİN VEYA ÜRÜNLERİN BİLDİRİMİ
(1)Yönetmelik gereği, hazır ambalajlı olmayan gıdalar ve toplu tüketim
yerlerinde sunulan gıdalar da dâhil olmak üzere son tüketiciye arz edilen tüm
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gıdaların etiketlerinde Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan 14 alerjen ya da
intoleransa neden olan madde veya ürün belirtilmek zorundadır.
(2)Alerjiye veya intoleransa neden olan madde veya üründen elde edilen
her bileşen veya işlem yardımcısı için bildirim aşağıdaki şekillerde yapılmalıdır:
(3)Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan madde veya ürün adları açık bir
şekilde kullanılarak bileşenler listesinde belirtilir. Bileşenler listesinde Ek-1’de
belirtildiği şekilde yer alan madde veya ürün adları, bu bilgiyi listenin geri kalan
bölümünden açıkça ayıran bir yazı dizgisi vasıtasıyla (örneğin, punto, stil veya
arka plan rengi aracılığıyla) vurgulanır.
ÖRNEK
· İçindekiler: Buğday Unu, Şeker,Fruktoz Şurubu, Glukoz Şurubu,
Bitkisel Yağlar (değişen miktarlarda Palm, Ayçiçek), Fındık, Toz Kakao (%7),
Süttozu, Yumurta, Kabartıcı (Sodyum Hidrojen Karbonat),Emülgatör (Soya
Lesitini), Tuz, Aroma Verici (Etil Vanilin),
4) Bileşen listesi bulundurma zorunluluğu bulunmayan gıdalarda alerji
veya intoleransa yol açan madde veya ürün “.... içerir” şeklinde belirtilmelidir.
ÖRNEK
• Alkollü içkilerde “Kükürtdioksit içerir”, “sülfit içerir” vb.
(5) Gıdanın adı, alerji veya intoleransa yol açan madde veya ürüne açıkça
atıfta bulunuyorsa ilgili madde veya ürünü etikette ayrıca belirtmek zorunlu
değildir.
ÖRNEK
· Buğday unu; - Süt kaynaklı olduğu açık olan peynir, yoğurt, krema,
tereyağı vb. - Konserve Ton balığı
(6)Eğer bir gıdanın içerisindeki bir bileşenin ismi alerji veya intoleransa
neden olan bir maddenin/ürünün ismini tek kelime içerisinde kısmen içeriyor
ise (örn. süttozu) bileşenin adı tamamen vurgulanabileceği gibi yalnızca alerji
veya intoleransa neden olan maddeye/ürüne atıfta bulunan kısmın vurgulanması
da yeterlidir.
ÖRNEK
• Süttozu ya da süttozu şeklinde bildirimler uygun olarak kabul edilir.
(7)Bir bileşenin ismi birden çok ayrı kelimeden oluşuyor ise, sadece alerji
veya intoleransa neden olan maddenin/ürünün isminin vurgulanması yeterlidir.
ÖRNEK
• Soya yağı, buğday unu vb.
(8)Bir gıdanın birden çok bileşeni veya işlem yardımcısı Ek I’de
listelenen alerji veya intoleransa neden olan tek bir madde veya üründen elde
edilmişse gıda işletmecisi, bu madde veya ürüne atıfta bulunduğu her yerde
vurgulama işlemini tekrar etmelidir.
ÖRNEK
• Sütlü çikolata (% X) [şeker, kakao yağı, tam yağlı süttozu, kakao kitlesi,
emülgatör: lesitin (soya), aroma verici], tahıllı ve sütlü dolgu (% Y)
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[şeker,yağsız süttozu, bitkisel yağ (palm), tahıllar (% Z) [arpa, pirinç, buğday,
karabuğday], susuz süt yağı (sade yağ), emülgatör (soya lesitini), aroma verici
(9) Bir gıdanın bütün bileşenlerinin alerji veya intoleransa yol açtığı
durumlarda alerjiye veya intoleransa yol açan maddelerin tümü bileşenler
listesinde farklı yazı tipi, stili veya arka plan rengi vb. yollarla
vurgulanabileceği gibi tüm bileşenlerin alerjen olduğuna dair bir ifade de
vurgulu bir şekilde yazılabilir.
ÖRNEK
• İçindekiler: Süt, buğday unu, yer fıstığı, .... ya da
• “Ürünün tüm bileşenleri alerjendir”, “Tüm bileşenler alerjendir.” vb.
İsteğe bağlı olarak yapılan alerjen etiketlemesi
(10) Alerji veya intoleransa yol açan madde veya ürünlerin olası ve istem
dışı varlığı sebebi ile “iz/eser miktarda ..... içerebilir” şeklinde yapılan
bildirimler yalnızca kapsamlı bir risk değerlendirmesi sonucu bulaşmanın
kaçınılmaz olması halinde isteğe bağlı olarak yapılabilir.
ÖRNEK
• “Eser miktarda gluten içerebilir”, “fındık içerebilir”, “soya içerebilir”
NOT: Ancak, mevzuatla yasaklanmış bir bileşen için “...içerebilir”
şeklinde bir bildirim yapılamaz. Örneğin, Türk Gıda Kodeksi Et ve Et ürünleri
Tebliğinde soya ve soya ürünleri kullanılmasına izin verilmeyen gıdalarda
“soya içerebilir” bildirimi yer alamaz.
Gluten içeren tahıllar:
(11) Bu kategori için alerji ya da intoleransa neden olan madde ya da
ürün, “gluten içeren tahıl”dır. Gluten içeren tahıllar, bileşenin adına atıfta
bulunarak bileşen listesinde vurgulanmalıdır.
ÖRNEK
• Kamut (buğday), Kamut (gluten), kamut (gluten), buğday unu (gluten),
buğday (12) Gluten isteğe bağlı olarak bileşen listesinde Yönetmelikte belirtilen
zorunlu alerjen bildirimini takiben belirtilebilir. Bu durumda yalnızca gluten
içeren tahılın vurgulanması zorunludur.
ÖRNEK
• Arpa (gluten)
Kabuklular:
(13) Istakoz, yengeç, karides, kerevit vb. kabuklular bu grup altında yer
almaktadır. Kabukluların bileşenler listesinde bildiriminde doğrudan kabuklu
adı vurgulanabileceği gibi, Ek-1’de yer alan kategori başlığı olan “kabuklu”
kelimesi de vurgulanabilir.
ÖRNEK
• Karides, Kerevit (kabuklu), Yengeç (kabuklu) vb.
Yumurta ve yumurta ürünleri
(14) Yumurta ve yumurta ürünleri için alerjen bildirimi, Türk Gıda
Kodeksi Yumurta Tebliğinde tanımlanan yumurta ve diğer tüm yumurtaları
kapsar.
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ÖRNEK
• Pastörize yumurta, Bıldırcın yumurtası vb.
Balık ve balık ürünleri
(15) Balıkların Ek-I’ e uygun olarak bildiriminde doğrudan balık türü
vurgulanabileceği gibi,kategori başlığı olan “balık” da vurgulanabilir.
ÖRNEK
• Levrek, Somon (balık) vb.
Yerfıstığı ve yerfıstığı ürünleri:
(16) Bu kategori için alerji ya da intoleransa neden olan madde ya da
ürün doğrudan bileşen adına atıfta bulunarak vurgulanmalıdır. Rafine edilmiş
veya edilmemiş olmasına bakılmaksızın yerfıstığı yağı “yerfıstığı” na atıf
yapılarak etiketlenmelidir.
ÖRNEK
• Yerfıstığı yağı
Soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri:
(17) “Soya fasulyesi” ya da “Soya” kelimesi soya fasulyesi kaynağını
belirtmek için yeterlidir. Ancak örneğin kaynağının soya fasulyesi olduğu
açıkça belli olmayan gıdalar için “soya” ifadesi mutlaka vurgulanmalıdır.
ÖRNEK
• Soya yağı, Tofu (soya), Tofu (soya)
Süt ve süt ürünleri:
(18) Sütten elde edildiği tüketici tarafından anlaşılabilir olan peynir,
yoğurt, tereyağı gibi gıdalarda doğrudan bileşenin vurgulanması yeterlidir.
Ancak, sütten elde edildiği ya da bileşiminde süt bulunduğu herkes tarafından
bilinmeyen mascarpon, quark, laktoz gibi gıdalar için süte açıkça atıf
yapılmalıdır.
ÖRNEK
• Yoğurt, Mascarpon (süt ürünü), laktoz (süt), laktoz (sütten), laktoz (süt
bileşeni) vb.
Sert kabuklu meyveler:
(19) Sadece Ek-I’ de listelenen sert kabuklu meyveler dikkate alınmalıdır.
Sert kabuklu meyvelerden elde edilen işlem yardımcıları veya bileşenler de
açıkça ilgili sert kabuklu meyveye atıf yapmalıdır.
ÖRNEK
• Doğal aroma verici (badem) (kaynak materyal badem)
Kükürt dioksit ve sülfitler:
(20) Son üründe teknolojik fonksiyonu olan ve gıda katkı maddesi olarak
gıdalara eklenen kükürt dioksit ve sülfitler içindekiler listesinde belirtilirken
fonksiyon adı veya E-kodu ile belirtilmelidir.
ÖRNEK:
• Kurutulmuş elma (Koruyucu: kükürt dioksit).
Ancak E-kodunun belirtildiği durumlarda da tüketicinin açıkça
anlayabilmesi için alerjen açıkça referans gösterilmelidir.Son üründe teknolojik
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fonksiyonu olsun olmasın kükürt dioksit veya sülfitlerin 10 mg/kg’ ın üzerinde
olması durumunda alerjen bildirimi zorunludur. Sülfitin başka bir kimyasal
içinde yer alması durumunda yalnızca “sülfit”in vurgulanması yeterli olmakla
birlikte tüm bileşene de vurgu yapılabilir.
ÖRNEK
• Sodyum metabisülfit
Susam ve susam ürünleri
(21) Bileşen olarak kullanılan tahin için; tahin (susam) veya tahin
(susam) şeklinde bildirimler kabul edilebilir.
Yumuşakçalar ve ürünleri
(22) Bu gruba; istridye, mürekkep balığı, salyangoz, midye, ahtapot gibi
ürünler dâhildir. Bu gruptan bir bileşen kullanıldığında doğrudan bileşenin
vurgulanması yeterli olabileceği gibi, bileşenin grup adı ile birlikte
vurgulanması da kabul edilebilir.
ÖRNEK
• Midye, Ahtapot (yumuşakça) vb.
Acı bakla ve acı bakla ürünleri, Kereviz ve kereviz ürünleri, Hardal ve
hardal ürünleri
(23) Alerjen olan bileşenin vurgulu yazılması yeterlidir. Ancak, bu
ürünlerden elde edilen bir bileşen kullanıldığı durumlarda grup adının parantez
içinde verilerek vurgulanması gerekmektedir.
ÖRNEK
• Oleoresin (acı bakla tohumu)
Hazır ambalajlı olmayan gıdaların alerjen etiketlemesi:
(24) Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine; hazır ambalajlı hale
getirilmeksizin satılan gıdalar, satış yapılan işletmede tüketicinin talebi
doğrultusunda paketlenerek satılan gıdalar, doğrudan satış için hazır ambalajlı
hale getirilmiş olan gıdalar ile toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulan
hazır ambalajlı olmayan gıdalar için de alerjiye ya da intoleransa neden olan
bileşenlerin bildirimi zorunludur.
(25) Toplu tüketim yerlerinde bu bilgiler tüketici tarafından kolayca
görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde aşağıda verilen menü örneği gibi
veya yazı tahtaları, broşür benzeri araçlar vasıtasıyla da son tüketiciye
sunulabilir.
GIDANIN ADI
(1) Gıdanın adı yazılırken, adı oluşturan bütün kelimeler aynı büyüklükte,
aynı yazı tipinde, aynı stilde ve arka plan rengi ile kontrast oluşturacak şekilde
olmalıdır.
ÖRNEK
• Bal aromalı şurup, nar ekşili sos gibi ürün adları bütün olarak
kullanılmalı ve bal, ballı, nar vb. ifadeler farklı punto büyüklüğü, yazı stili vb.
kullanılarak öne çıkarılmamalıdır.
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• Ancak; Portakal Soslu Kek, Vişneli İçecek, Peynir Aromalı Çerez,
Fındıklı Çikolata gibi gıdalarda gıdanın adından başka bir yerde “portakal soslu,
çilekli, üzümlü, çikolatalı, ballı, portakal aromalı, çilek aromalı gibi” ifadeler
tekrar edilebilir. Bu durum, belirtilen gıdanın farklı bir gıda gibi algılanmasına
izin vermemelidir.
(2) Gıdanın adı ile birlikte kullanılabilen ifadeler tüketiciyi yanıltıcı
olmamalıdır.
ÖRNEK
• “Süt yağlı margarin” etiketinde ürünün tereyağı olduğu algısı yaratacak
şekilde “tereyağı keyfi”, “tereyağı tadında” vb. ifadeler gıdanın adından daha
büyük punto vb. şekilde öne çıkarılamaz.
• Birbirine benzeyen et ürünlerinde o ürünün özelliklerini taşımamasına
rağmen bu ürünlerden herhangi birinin adını kullanarak “.... tadında”, “...
lezzeti” vb. ifadeler tüketiciler açısından yanıltıcı olacağından kullanılmaz.
• Ancak; tereyağı aroması eklenmiş ayçiçek yağı tereyağı ile
karıştırılabilecek bir ürün
olmadığından etiket üzerinde yer alacak “tereyağı lezzeti” gibi ifadelerde
punto büyüklüğü şartı aranmaz.
(3) Gıdanın adı olarak, o gıda için geçerli olan mevzuat hükümlerinde
belirtilen resmî ad kullanılır. Böyle bir adın olmaması durumunda, gıdanın
alışılagelen adı kullanılır. Eğer gıdanın alışılagelen bir adı da yoksa veya bu ad
kullanılmayacaksa, tanımlayıcı bir ad belirlenir.
(a) Resmî ad: Gıdanın Türk Gıda Kodeksi kapsamında belirlenen adını
ifade eder. Yalnızca Türk Gıda Kodeksi kapsamında tanımlanmış ve/veya ürün
özellikleri belirlenmiş gıdalar için kullanılan adlar “resmi ad” olarak kabul
edilir.
ÖRNEK
• Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliğinde geçen kaşar peyniri, tulum
peyniri, dil peyniri vb.
• Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliğinde tanımlanan “üzüm
pekmezi” vb.
(b) Alışılagelen ad: Açıklamaya ihtiyaç duyulmaksızın tüketiciler
tarafından gıdanın adı olarak kabul edilen adı ifade eder.
ÖRNEK
• Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış veya ürün özellikleri
belirlenmemiş sirke, turşu, simit, hoşaf, kadayıf, sütlaç, revani, milföy hamuru,
bisküvi, kek vb.
(c) Tanımlayıcı ad: Gıdanın ve gerektiğinde kullanımının tanımlanmasını,
tüketicilerin gıdanın gerçek doğasını anlamasını ve karıştırabileceği diğer
gıdalardan ayırt etmesini sağlayan yeterince açık olan adı ifade eder.
ÖRNEK
• Kokolin kaplamalı kestane püresi, Karamel dolgulu yumuşak
şekerleme, Tropik meyve salatası, Sezar salatalı tavuklu sandviç vb.
226

TÜRKBİLİM ARALIK 2017

(4) Gıdanın ithal edildiği ülkede kullanılan adı, ithal edilmesi ve/veya
yerli üretilmesi durumunda gıdanın adı olarak kullanılabilir. Ancak,
Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanması ve özellikle zorunlu bilgilerin
verilmesi sonucunda, son tüketicinin o gıdanın gerçek doğasını anlaması ve
karıştırabileceği diğer gıdalardan ayırt etmesi sağlanamıyorsa, gıdanın adına
yakın bir yerde diğer tanımlayıcı bilgilere yer verilir.
ÖRNEK
• Cappuccino tüketiciler tarafından kolayca algılanabileceğinden ilave
tanımlayıcı bilgilere gerek yoktur.
• Ördek ciğeri için Pate adı kullanıldıysa bu ifade ile birlikte ördek ciğeri
ifadesi de kullanılmalıdır.
• Quark için taze peynir ifadesinin de kullanılması gerekir.
(5) Bir önceki hükme istisna olarak, ithal edilen gıdanın adı, o gıdanın
bileşimi veya üretimi
bakımından son tüketicinin doğru bilgilendirilmesini sağlamak için
yeterli olmayacağı kadar farklı bir gıdaya işaret ediyorsa o ad kullanılmaz.
ÖRNEK
• İtalya’da makarna “pasta” olarak isimlendirilmektedir. Bu ürün kapalı
bir ambalaj içinde ve ambalaj üzerinde makarnayı çağrıştıran hiçbir görsel de
olmadan İtalya’dan ithal edildiğinde, iç piyasaya sunulmadan önce ambalaj
üzerinde ürün adı olarak “makarna” yazılmalıdır.
Ticari Markalar ve Özel adlar
(6) Hiçbir ticari marka veya ürünün içeriğini yansıtmayan özel ad gıdanın
adı yerine geçemez. Örneğin, tüketiciler tarafından markasıyla tanınmış bir
gıdada söz konusu marka gıdanın adı olarak kullanılamaz. NOT: Bileşenler
Listesi’nde gıdanın bütün bileşenlerinin, üretim sırasında kullanıldıkları miktara
göre ağırlıkça azalan sırayla verilmesi ve uygulanabildiği durumlarda, "gıdanın
adı" başlıklı 20 nci Madde ile Ek-15'te yer alan kurallara uygun olarak kendi
özel adları ile belirtilmesi gerekmektedir.
ÖRNEK:
• “Palm yağı”, Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar
Tebliği'nde (RG: 12 Nisan 2012 – 28262) tanımlandığından resmi addır. Palm
yağının bileşen olarak kullanıldığı bir gıdada bileşenler listesinde “palm yağı”
şeklinde yer alması gerekmektedir.
(7) Gıdanın adı için diğer gereklilikler (Yönetmelik Ek-15)
Gıdanın adına eşlik eden bilgilerin etikette gıdanın adının yer aldığı en az
bir yerde verilmesi yeterlidir.
(8) Gıdanın fiziksel durumu veya geçirdiği özel işleme ilişkin bilgilerin
bulunmamasının tüketiciyi yanıltabileceği durumlarda;
• Toz haline getirilmiş, dondurularak kurutulmuş, hızlı dondurulmuş,
konsantre, tütsülenmiş gibi bilgiler gıdanın adında yer alır veya gıdanın adının
yanına belirtilir.
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ÖRNEK:
• Ambalajında öğütülmemiş tarçın görseli olan ve ambalajın içi
görünmeyen üründe toz tarçın var ise bunun toz tarçın olarak belirtilmesi.
• Bezelye konservesi üretiminde kullanılan bezelyenin kurutulmuş
bezelye olması durumunda, hammadde olarak kurutulmuş bezelye
kullanıldığının belirtilmesi.
• Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliğine göre yaş veya kuru
üzümden üretilebilen üzüm pekmezi için “Yaş üzümden üretilmiştir”, Yaş
Üzüm Pekmezi”, “Kuru üzümden üretilmiştir” gibi ifadeler kullanılabilir.
• Baharatlar paketleme öncesi veya sonrası ışınlanmış ise ambalajının
üzerinde “ışınlanmıştır” veya “ışınlama işlemi yapılmıştır” ifadeleri
yazılmalıdır.
ÖRNEK:
· Baharatlı Kraker İçindekiler: Buğday unu, yağ, ......., baharat karışımı
(ışınlanmıştır), tuz,.....
(9) Bileşiminde normal olarak kullanılması veya doğal olarak bulunması
beklenen bir öğesi veya bileşeni kısmen veya tamamen farklı bir öğe veya farklı
bir bileşen ile ikame edilen gıdaların etiketinde bu ikame bileşenin bileşenler
listesine ilave olarak gıdanın adının çok yakınında gıdanın adının yazıldığı
punto büyüklüğünün en az %75’i kadar olan punto büyüklüğünde yazılması
gerekmektedir.
ÖRNEK:
• Mantının tüketiciler tarafından etli olması beklenir. Ancak et yerine
veya et ile birlikte soya kullanılması durumunda “soya” ürün adının yanında
hükme uygun şekilde belirtilir.
- Mantı
Soyalı - Mantı
· Kıymalı ve Soyalı (Hangisi daha çok kullanıldıysa öncelikli o bileşen
yazılır) vb. isimlendirmelerde geçen “soya” ifadesi, gıdanın adı olan “mantı”
ifadesinin yazıldığı punto büyüklüğünün en az %75’i kadar olan punto
büyüklüğünde yazılır.
NOT: Bu tür ürünlerde etikette gıdanın adının geçtiği her yerde “ikame
bileşen” tekrarlanır.
(10) Doğranmış, kemikli, dilimlenmiş, porsiyon veya karkas formundaki
et ürünleri ve hazırlanmış et karışımları ile balıkçılık ürünleri ve doğranmış,
kemikli, dilimlenmiş, porsiyon, fileto veya bütün form görünümündeki
hazırlanmış balıkçılık ürünleri için son ürünün ağırlıkça % 5’den fazlasını
oluşturan ilave suyun varlığı gıdanın adında belirtilir.
ÖRNEK:
• ......... Marine edilmiş dana eti % 5 den fazla su içermesi halinde “İlave
su içerir” veya “Su eklenmiştir”
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(11) Sosis, sucuk gibi ürünlerde tüketilmesi uygun olmayan yapay kılıf
kullanıldığında ambalaj üzerinde “Kılıfını soyarak tüketin” gibi bir açıklama yer
almalıdır.
BİLEŞENLER LİSTESİ
(1) Bileşenler listesi, “bileşenler” veya “içindekiler” başlığıyla ya da bu
kelimeleri içeren uygun bir başlıkla verilir. Gıdanın bütün bileşenleri, üretim
sırasında kullanıldıkları miktara göre ağırlıkça azalan sırayla bu listede yer alır.
(2) Bileşenler “gıdanın adı” bölümünde belirtilen kurallara uygun şekilde
isimlendirilmelidir.
(3) Bileşenler listesine ilişkin kurallar, Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer
almaktadır.
Yönetmelik Ek-4 /Bölüm 1/7 Numaralı Satır
(4) Gıdanın üretiminde veya hazırlanmasında bileşimini, doğasını veya
algılanan değerini
değiştirmeksizin;
(a) Son ürünün % 2’sinden daha azını oluşturacak kadar, benzer şekilde
veya birbirinin yerine kullanılabilen bileşenler, bileşenler listesinde “... ve/veya
....” ifadesi ile yer alabilir.
(b) Son ürünün % 2’sinden fazlasını oluşturan, benzer şekilde veya
birbirinin yerine kullanılabilen bileşenler için ise söz konusu bileşenlerin
tüketici tarafından anlaşılabilecek şekilde uygun bir kodlama yöntemi
kullanılarak etiket üzerinde belirtilmesi gerekir.
ÖRNEK
• Bileşiminde şeker veya fruktoz-glukoz şurubu kullanılan bir alkolsüz
içecek için:
1- Etiketteki İçindekiler bilgisinde “Şeker(S)* veya Fruktoz-Glukoz
şurubu(F)*” ifadesinin yazılması,
2- İçindekiler bilgisinin sonuna “ *Kullanılan şeker veya fruktoz glikoz
şurubu paket üzerine kodlanmıştır” yönlendirici referans cümlenin yazılması,
3- Üretim sırasında kullanılan Şeker veya Fruktoz- glikoz şurubuna ait
kodun “S” veya “F” olarak ambalaj üzerine kodlanması.
• Ancak, mantı için kıyma yerine soya kullanılması, süt kreması/süt tozu
yerine kahve beyazlatıcısı kullanılması vb. örnekler gıdanın bileşimini,doğasını
veya algılanan değerini değiştireceğinden kodlama yöntemi bu bileşenler için
kabul edilemez. Yönetmelik Ek-4/Bölüm 1/8 Numaralı Satır
(4) Bitkisel rafine yağlar, bileşenler listesinde, grup adının hemen
ardından söz konusu yağlara özel bitki kaynaklarının listesine yer verilmesi
koşuluyla, “bitkisel yağlar” adı altında grup olarak verilebilir. Hidrojenize
yağlar bileşenler listesinde belirtilirken, “tam hidrojenize” veya “kısmi
hidrojenize” açıklamalarına da yer verilir.
ÖRNEK:
• İçindekiler: Şeker, Bitkisel yağ (palm, ayçicek), fındık (%8), süttozu ....

229

TÜRKBİLİM ARALIK 2017

(5) Bileşik bileşenin bileşenler listesinde belirtilmesi Bileşik bileşenler,
bileşenler listesinde kendi adı ile ve toplam ağırlığına göre yer alabilir. Bu
durumda bileşik bileşenin adı olarak, mümkün olduğunca mevzuatta belirlenen
ad veya alışılagelen ad kullanılır ve bileşik bileşenin adının hemen ardından
kendi bileşenlerinin listesi verilir.
ÖRNEK:
• Meyveli Turta, İçindekiler: Buğday unu, şeker, bitkisel yağ (palm,
ayçiçek), meyve %10 (çilek, böğürtlen, karadut), kabartıcı (amonyum
bikarbonat), ... Ancak bileşik bileşenin bileşenleri ağırlıkça azalan sıra kuralına
uygun olacak şekilde her biri ayrı birer bileşen şeklinde de verilebilir.
ÖRNEK:
• Meyveli Turta, İçindekiler: Buğday unu, şeker, bitkisel yağ (palm,
Ayçiçek), %5 çilek, fındık,%3 böğürtlen, %2 karadut, kabartıcı
(amonyum bikarbonat), ...
GLUTEN İLE İLGİLİ İSTEĞE BAĞLI BİLGİLENDİRME
(1) Günümüzde gluten intoleransı olan çölyak hastalığının artması sebebi
ile bu rahatsızlığı bulunan kişilerin tüketebileceği ürünler ile ilgili gönüllü
bilgilendirme yapılabilir. Ancak bu bilgilendirme için Yönetmelikte belirtilen
gluten limitlerinin aşılmaması ve Yönetmelikte izin verilen ifadelerin dışında
ifade kullanılmaması gerekir.
• Gıdada gluten miktarı son tüketiciye satıldığı halinde en fazla 20 ppm
(mg/kg) ise;
- Glutensiz - Gluten içermez - Gluten yoktur vb. ifadeler kullanılabilir.
Bu ifadelere ek olarak;
- Gluten intoleransı olan bireyler için uygundur - Çölyak hastaları için
uygundur
ifadeleri de kullanılabilir.
(2) Gluten içeren bir veya daha fazla bileşenin gluten içeriği azaltılarak
veya gluten içeren bileşenleri doğal olarak glutensiz olan diğer bileşenler ile
ikame edilerek özel olarak üretilmiş, hazırlanmış ve/veya işlemden geçirilmiş
ve gluten miktarı son tüketiciye satıldığı halinde en fazla 20 ppm (mg/kg) ise
yukarıdaki ifadelere ilave olarak;
Gluten intoleransı olan bireyler için özel olarak formüle edilmiştir Çölyak hastaları için özel olarak formüle edilmiştir.İfadeleri kullanılabilir.
(3) Buğday, çavdar, arpa, yulaf veya bunların melez çeşitlerinden oluşan
veya bunları içeren ve gluten içeriği azaltılarak özel olarak işlemden geçirilmiş
olan gıdalarda;
• Gıdada son tüketiciye satıldığı halinde gluten miktarı 100 ppm
(mg/kg)’ın altında ise;
- Çok düşük gluten / Çok düşük glutenli ifadeleri kullanılabilir.
Bu ifadelere ek olarak;

230

TÜRKBİLİM ARALIK 2017

- Gluten intoleransı olan bireyler için uygundur - Çölyak hastaları için
uygundur - Gluten intoleransı olan bireyler için özel olarak formüle edilmiştir Çölyak hastaları için özel olarak formüle edilmiştir. ifadeleri kullanılabilir.
(4) Ek olarak kullanılmasına izin verilen ifadeler “glutensiz/gluten
içermez” veya “Çok düşük gluten / Çok düşük glutenli” ifadelerine göre daha
belirgin olmamalıdır.
• Gluten miktarı < 20 mg/kg veya < 100 mg/kg olarak belirtilebilir.
(5) Gluten intoleransı olan bireyler için özel olarak formüle edilmemiş ve
gluten içeriği 20 ppm altında olan gıdalarda glutensiz ifadesinin kullanımı
tüketiciyi yanıltmamalıdır. Örneğin meyve suyu, aromalandırılmamış süt, su,
şeker ve bunun gibi benzer gıdaların gluten içermesi beklenmediğinden bu gibi
ürünler için “glutensiz” ifadesi kullanılamaz. Ancak, benzer şekilde gluten
intoleransı olan bireyler için özel olarak formüle edilmemesine rağmen piyasada
benzerleri gluten içerirken gluten içermeyen (<20 ppm) gıdalarda glutensiz
ifadesi kullanılabilir
ÖRNEK
• Kahvaltılık Gevrek (mısır ve pirinç kullanılarak üretilen) , mısırdan
yapılmış makarna vb.
BİLEŞEN MİKTARI BİLDİRİMİ (BMB)
BMB birden fazla bileşen içeren tüm gıdalara uygulanır. Ancak bazı
muafiyetler bulunmaktadır.
BMB aşağıda belirtilen durumlarda zorunludur:
(1) İlgili bileşen veya bileşen grubu, gıdanın adında yer alıyorsa:
ÖRNEK
• Salamlı ve mantarlı pizza,• Çilekli yoğurt,• Peynirli börek,
**Altı çizili olan bileşenlerin miktarı belirtilmelidir.
- Bileşen grubu gıdanın adında geçiyorsa:
ÖRNEK
• Sebzeli kiş,• Balıklı makarna,• Meyveli turta
** Örnekte yer alan altı çizili bileşen grubu miktarı toplam olarak
verilebileceği gibi, bileşen grubunu oluşturan bileşenlerin miktarlarının ayrı ayrı
olarak da verilmesi uygundur.
ÖRNEK
• Gıdanın adı: %10 Meyveli Turta İçindekiler: Buğday unu, şeker,
bitkisel yağ (palm, ayçiçek), meyve (çilek, böğürtlen, karadut), kabartıcı
(amonyum bikarbonat), ... veya ;
• Gıdanın adı: Meyveli Turta İçindekiler: Buğday unu, şeker, bitkisel yağ
(palm, ayçiçek), %5 çilek, %3 böğürtlen, %2 karadut, kabartıcı (amonyum
bikarbonat), ...
• Gıdanın adı: Meyveli Turta İçindekiler: Buğday unu, şeker, bitkisel yağ
(palm, ayçiçek), meyve %10 (çilek, böğürtlen, kara dut), kabartıcı (amonyum
bikarbonat), ... veya
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- Bir bileşik bileşen gıdanın adında yer alıyorsa bu bileşik bileşenin
miktarı bildirilmelidir.
ÖRNEK
• Deniz mahsullü lazanya,• Krema dolgulu bisküvi
- Eğer bileşik bileşene ait bir bileşen de ürün adında vurgulanıyorsa ilave
olarak bu bileşenin son üründeki miktarı da bildirilmelidir.
ÖRNEK
• Gıdanın adı: Kakaolu Krema dolgulu bisküvi “Kakaolu krema
dolgusu”nun miktarı belirtilirken, “kakao”nun da miktarı verilmelidir. Bu
durumda bileşenler listesinin düzenlenme biçimine bağlı olarak kakao miktarı,
bileşik bileşen üzerinden verilebileceği gibi son ürün üzerinden de belirtilebilir.
1. Yöntem İçindekiler: Buğday unu, bitkisel yağ (ayçiçek), şeker, kakaolu
krema dolgusu %20 (şeker, bitkisel yağ (ayçiçek), nişasta, kakao tozu (%5),
aroma verici), tuz.
2. Yöntem %20 Kakaolu Krema dolgulu bisküvi İçindekiler: Buğday
unu, bitkisel yağ (ayçiçek), şeker, nişasta, kakao tozu (%2), aroma verici, tuz.
(2) İlgili bileşen veya bileşen grubu tüketici tarafından genellikle gıdanın
adı ile ilişkilendiriliyorsa - Bu durum genellikle gıdanın adı olarak tanımlayıcı
bir ad yokluğunda ve alışılagelmiş bir ad kullanıldığında ortaya çıkmaktadır. a)
Alışılagelmiş ad kullanıldığında hangi bileşenlerin gıdanın adı ile
ilişkilendirilebileceğinin tespitinde aşağıdaki açıklamalar ve örnekler dikkate
alınmalıdır. BMB ana bileşene veya ürüne değer katan bileşenlere uygulanır.
ÖRNEK
• Lahmacun: kıyma, soğan, domates, çeşitli baharatlar (BMB kıyma için
verilmelidir)
• Su böreği: peynir, yufka, maydanoz, tereyağı (BMB peynir için
verilmelidir)
• Mantı : un, su, kıyma, baharat vs. (BMB kıyma için verilmelidir)
b) (a) maddesinde belirtilen durum, her bileşen ürün tanımı ile
ilişkilendirilecek ve BMB verilecek şeklinde yorumlanmamalıdır.
ÖRNEK
• Şarap (üzümün miktarının belirtilmesine gerek yoktur)
• Cips (patatesin miktarının belirtilmesine gerek yoktur)
(3) İlgili bileşen veya bileşen grubu, etiket üzerinde kelimeler, resimler
veya grafikler ile vurgulanıyorsa
a) Gıdanın herhangi bir bileşeni için ürün adı dışında etiketin herhangi bir
yerinde farklı ölçüde, renkte ve/veya puntoda vurgu yapılıyorsa bu bileşen için
BMB uygulanır.
ÖRNEK
• Tereyağı ile yapılmış,• Sütlü
b) Bileşenlerinin resimlerle ya da illüstrasyonlarla öne çıkarıldığı
gıdalarda o bileşenlere ait miktar bildirilmelidir.
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ÖRNEK
• Süt ya da tereyağı gibi bir bileşenin varlığını vurgulamak üzere bir inek
görseli kullanıldığında.
• Meyveli bir kek etiketinde meyve görselleri kullanıldığında.
(4) İlgili bileşen veya bileşen grubu, gıdanın tanımlanması için ve
adından veya görünüşünden dolayı karıştırılabileceği ürünlerden ayırt edilmesi
için elzem ise
a) Bazı gıdaların bileşimleri düzenlenmişse ve bu düzenlemelerden dolayı
tüketicilerde ürün adlarından dolayı söz konusu bileşenlerle ilgili bir beklenti
oluşmuşsa b) Farklı ülkelerde aynı adlarla satılıyor olmasına karşın bileşen
oranlarında farklılıklar var ise;
ÖRNEK
• Marzipan için badem yerine tamamen veya kısmen kayısı çekirdeği
kullanılabilmekte bu durum tüketici beklentisini etkilemektedir. Bu durumda
badem ve/veya kayısı çekirdeğinin miktarı bildirilmelidir.
Aşağıdaki durumlarda BMB’ye gerek yoktur:
1. Gıdanın satışa sunulduğu halinin görselinin kullanılması durumunda,
2. Gıdanın satışa sunulduğu halinin açıkça anlaşılır olması kaydıyla
*Servis önerisi şeklinde hazırlanıp fotoğraflanan görseller kullanıldığında
ÖRNEK
• Mantı üzerindeki yoğurt ve sosun miktarının verilmesi beklenmemelidir
3. Herhangi bir bileşeni ya da bileşen grubunu odak noktasına koymadan
tüm bileşenleri gösteren (minör bileşenler (baharatlar, katkı maddeleri gibi)
hariç) resimler kullanıldığında
ÖRNEK
• Hazır çorba
4. Kullanılan görsel ile bileşenin miktarı ön plana çıkarılmadan yalnızca
tarımsal kaynağına atıfta bulunulduğunda
ÖRNEK:
• Bira şişesinde, bisküvi etiketinde yer alan arpa/buğday başağı
5. Karışım halinde satışa sunulan ve gıdanın ne şekilde tüketileceğini tarif
eden görseller veya talimatlar verildiğinde
ÖRNEK
• Kek karışımları vb.
6. Alerji veya intoleransla ilgili uyarılarda
ÖRNEK
• Fıstık alerjisine ilişkin bir uyarı görüldüğünde fıstığın BMB’nin
verilmesi beklenmemelidir. 7. Sıvı ortam içinde satışa sunulan ve etiketinde net
ağırlığının yanı sıra süzme ağırlığının da verildiği gıdalar.
Karışımlar, dondurulmuş ve hızlı dondurulmuşlar da dahil, “sıvı ortam”
dan kasıt:
- Su, Salamura, Sirke, Meyve ve sebze suları (meyve ve sebze ürünleri
kapsamında), tuzların, gıda asitlerinin, şekerlerin veya diğer tatlandırma
233

TÜRKBİLİM ARALIK 2017

özelliğindeki bileşenlerin sulu çözeltileri, Sıvı ortam içinde satışa sunulan ve
etiketinde net ağırlığının yanı sıra süzme ağırlığının zorunlu veya gönüllü
olarak belirtildiği gıdalarda verilen değerlerden yola çıkılarak BM hesaplaması
yapılabilir.
ÖRNEK
• Su içindeki tek çeşit sebze,• Sıvı içindeki tek çeşit meyve,
• Ağırlıkça hiçbiri belirgin ölçüde baskın olmamak kaydıyla su/sıvı içinde
karışık çeşitlerdeki meyve/sebzeler,
• Salamura içindeki sardalya balığı,• Yağ içindeki ton balığı,
• Dondurulmuş karides
8. Özel mevzuatları gereği zaten bileşen oranı belirlenen ürünler.
ÖRNEK
• Çilek reçeli için kullanılması gereken çilek miktarı mevzuat ile
belirlenmiştir. Ancak isteğe bağlı olarak miktar bildirimi yapılabilir.
9. Aroma verme amacıyla, ağırlıkça %2’den daha az miktarda kullanılan
bileşenler ya da bileşen grupları:
• Üründe resimli gösterimler yer alsa dahi bu bileşenlerin miktarlarının
bildirilmesi gerekmemektedir (Örnek: Çubuk tarçın görseli bulunan bisküvi)
10. Gıdanın adında yer aldığı halde, gıdanın tanımlanması veya benzer
gıdalardan ayırt edilmesi için elzem olmadığından miktarındaki değişim
tüketicinin tercihini etkilemeyecek olanlar.
ÖRNEK
• Alkollü içkiler (malt viskisi, buğday birası vb.)
• Çeşitlerine ilişkin bileşenlerin ürün adında yer aldığı likörler ve meyve
esaslı cinler
• Temel olarak un veya diğer karbonhidratlar, yağlar, şekerler/tuz ve
aroma vericiler/lezzet vericilerden oluşan kek, ekmek ve tatlı karışımları
• Özelliğini birden fazla bileşenin bir araya gelmesinden kazanan ve
amaca yönelik tanımlanan tuz, paprika, maydanoz ve diğer baharatların
karışımından oluşan tavuk çeşnisi, köri sosu vb. lezzet vericiler.
• Ağırlıkça hiçbiri belirgin ölçüde baskın olmayacak şekilde bir karışım
halindeki meyveler veya sebzeler veya sert kabuklu meyveler
• Ağırlıkça hiçbirinin belirgin ölçüde baskın olmadığı baharat veya bitki
karışımları
• “Tatlandırıcı içerir”/“tatlandırıcılı” veya “şeker/şekerler ve tatlandırıcı
içerir”/“şekerli ve tatlandırıcılı” ifadesi gıdanın adının yanında yer alıyor ise, bu
ifadelerin bulunmasını gerektiren bileşen veya bileşen grubu
• Beslenme bildirimine tabi ise ilave vitamin ve mineraller
(1) Son Tüketim Tarihi
Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu yüzden kısa bir süre sonra
insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel olan gıdalarda “son
tüketim tarihi” belirtilir. Son tüketim tarihi geçmiş olan gıdalar güvenilir
olmayan gıda olarak kabul edilir.
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Son tüketim tarihi, ‘Son tüketim tarihi’ ifadesi açık bir şekilde
kullanılarak veya ‘... tarihine kadar tüketiniz./tüketilir vb.’ şeklinde belirtilir. Bu
ifadenin yanında ya tarihin kendisi ya da etiketin üzerinde bulunduğu yere atıfta
bulunan bir ifade yer alır. Son tüketim tarihi; gün ve ay olarak veya
gerektiğinde gün, ay ve yıl olarak, bu sırayla ve kodlanmadan belirtilir. Son
tüketim tarihinin atıf yapılarak belirtildiği durumlarda atıf yapılan yerde;
- Sadece tek bir tarih bulunması (7/11/2019) - STT, Expiry, Use by gibi
kısaltmaların bulunması (STT: 7/11/2019) - İsteğe bağlı olarak üretim tarihi vb.
de yazılması durumunda son tüketim tarihinin diğer tarihler ile karıştırılmasına
engel olacak şekilde tüketiciye bu bilginin (STT kısaltması vb. ile) açıkça
sunulması uygun olarak kabul edilir.
Son tüketim tarihi, her bir bireysel hazır ambalajın üzerinde
belirtilmelidir.
Üzerinde son tüketim tarihi belirtilmiş ürünler bu tarihten sonra
tüketilemeyeceği için satılamaz.
(2) Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT)
Uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini
koruduğu süreyi gösteren tarihi ifade etmektedir. Bu tarih, son tüketim
tarihinden farklı olarak gıdanın; tazelik, tat, aroma gibi duyusal özelliklerine
dayanarak belirlenmektedir. Örneğin; makarna, zeytinyağı, kahve, çay gibi
gıdalar mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilir olmadığından son tüketim tarihi
yerine tavsiye edilen tüketim tarihi ifadesi kullanılabilir. Tavsiye edilen tüketim
tarihi, ‘Tavsiye edilen tüketim tarihi’ ifadesi açık bir şekilde kullanılarak veya
‘... tarihinden önce tüketilmesi tavsiye edilir.’ şeklinde belirtilir. Bu ifadenin
yanında ya tarihin kendisi ya da tarihin etiket üzerinde bulunduğu yere atıfta
bulunan bir ifade yer alır. Tavsiye edilen tüketim tarihinin atıf yapılarak
belirtildiği durumlarda atıf yapılan yerde,
- Sadece tek bir tarih bulunması (7/11/2019) - TETT, BBD, BB (Best
before) vb. kısaltılmaların bulunması (TETT: 7/11/2019)
- İsteğe bağlı olarak üretim tarihi vb. de yazılması durumunda tavsiye
edilen tüketim tarihinin diğer tarihler ile karıştırılmasına engel olacak şekilde
tüketiciye bu bilginin (TETT kısaltması vb. ile) açıkça sunulması uygun olarak
kabul edilir. ÖRNEK
- Tavsiye edilen tüketim tarihi (BBD) ambalajın altındadır. Kuru ve serin
yerde muhafaza ediniz.
(3) Muhafaza koşulları
Ürünün muhafaza edilmesi sırasında uyulması gereken koşullar varsa, bu
ifade son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihi veya tarihe atıf yapan ifade
ile aynı anda okunabilecek şekilde belirtilir.
(4) Dondurulma Tarihi:
Gıdanın dondurulduğu tarih; dondurulmuş et, dondurulmuş hazırlanmış et
karışımları ve dondurulmuş işlenmemiş balıkçılık ürünleri için gün, ay ve yıl
olarak verilir ya da tarihin yazıldığı yere atıfta bulunulur.
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ÖRNEK
• “31.12.2016 tarihinde dondurulmuştur.”
• “Dondurulma tarihi ambalajın yan yüzeyindedir” vb.
(5) İlk dondurulduğu tarih:
Donmuş ve hızlı dondurulmuş gıdalar, dondurulmuş et ve/veya
dondurulmuş işlem görmemiş balık ürünlerinin karışımından oluşuyorsa
dondurulma tarihi bu farklı dondurulmuş bileşenlerden en eski tarihli bileşenin
tarihi dondurulma tarihi olarak kabul edilir.
ÖRNEK
• Bir paket 500 g çiğ karides çeşitli çiğ karides partilerinin karışımından
oluşuyorsa bu ambalaja en eski partinin ilk dondurulduğu tarih yazılır.
ZORUNLU BESLENME BİLDİRİMİ
Tüm hazır ambalajlı gıdalarda aşağıdaki enerji ve besin öğesi değerlerini
içerecek şekilde 100 g veya 100 ml üzerinden beslenme bildirimi yapılması
zorunludur.
Enerji ve besin öğeleri
100 g veya 100 mL için
Enerji (kj ve kcal) Yağ (g)
- Doymuş yağ (g), - Trans yağ(*) (g),BKarbonhidrat (g), - Şekerler (g)
Protein (g), Tuz (g)
(*) Trans yağ ile ilgili beslenme bildirimi, diğer mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, sadece ilgili gıda kodeksinde tanımlanan sürülebilir
yağ/margarinler, yoğun yağlar, bitkisel yağlar ve bu yağları içeren gıdaların
%2’den fazla trans yağ içermesi halinde zorunludur. Sadece ilgili gıda
kodeksinde tanımlanan sürülebilir yağ/margarinler, yoğun yağlar, bitkisel yağlar
ve bu yağları içeren gıdalarda trans yağ miktarının %2’den az olması
durumunda trans yağ miktarı isteğe bağlı olarak verilebilir.
- Doğrudan tüketilebilen gıdalarda enerji değeri ve besin öğesi miktarları
gıdanın satışa sunulduğu haline göre verilir. - Ancak, doğrudan tüketilemeyen
gıdalarda satışa sunulduğu haline göre beslenme bildirimi yapılması zorunlu
olmayıp gerekli hazırlama talimatının ayrıntılı olarak verilmesi koşuluyla bu
gıdanın tüketime hazır haline göre verilebilir.
ÖRNEK
• Toz formda satışa sunulan ve doğrudan tüketilemeyen toz çorba gibi
gıdalarda enerji ve besin öğeleri değerleri hazırlama talimatına göre gıdanın
tüketime hazır hali üzerinden verilebilir.
Tuz Miktarı Bildirimi
Tüketiciler tarafından daha anlaşılabilir olduğu için “sodyum” yerine
“tuz” bildirimi yapılacaktır. Gıdadaki tuz miktarı, gıdanın içerdiği toplam
sodyum miktarı hesaplandıktan sonra bu miktarın 2,5 ile çarpılmasıyla
bulunacaktır. (Toplam sodyum miktarı hesaplanırken gıdanın bileşenlerinden
gelen sodyum miktarı dikkate alınır.)
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ÖRNEK
• Sodyum askorbat, sodyum bikarbonat, monosodyum glutamat, sodyum
klorür vs. den gelen sodyum hesaplamaya dâhil edilecektir.
Eğer gıdada sadece ürünün doğasından kaynaklanan tuz varsa, bu tuz da
beslenme bildiriminde yer alacaktır.
- Gıdada ilave tuz bulunmadığının vurgulanması:
Tuz içeriğinin sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan
kaynaklandığı durumlarda bu duruma ilişkin bir ifade beslenme bildirimine çok
yakın bir yerde yer alabilir.
ÖRNEK
• “İlave tuz içermez. Bildirilen tuz miktarı ürünün doğasından
kaynaklanmaktadır.” vb. ➢Zorunlu beslenme bildirimine ilave olarak miktarı
belirtilebilecek besin öğeleri ise:
Aşağıdaki tabloda (*) ile belirtilen besin öğelerinden bir veya daha fazlası
isteğe bağlı olarak beslenme bildiriminde kullanılabilir. Bu tabloda, aşağıda
verilenler dışında başka hiçbir besin öğesi veya diğer öğe miktarı ilave olarak
bulunamaz. Yani, bu tablo kapalı bir tablo olup, burada bulunan öğeler dışında
bir besin öğesine (örneğin omega 3) ilişkin beyan yapılması durumunda, bu
öğenin miktarı beslenme bildirimi ile aynı görüş alanı içinde yer alacak şekilde
belirtilir.
Enerji ve besin öğeleri
100 g veya 100 mL için
Enerji (kj ve kcal) Yağ (g)
- Doymuş yağ (g), - Trans yağ (g) - Tekli yağ*, Doymamış (g)
- Çoklu yağ*doymamış (g), Karbonhidrat (g), - Şekerler (g)
- Polioller* (g),- Nişasta* (g), Lif* (g),Protein (g),Tuz (g)
Vitaminler* (1), Mineraller* (1)
(1) Yönetmelik Ek-9 Bölüm 1’de belirtilen birimler üzerinden verilir.
Vitamin ve minerallerin bu tabloda yer alabilmesi için aşağıda belirtilen
belirgin miktarların karşılanması gereklidir:
- İçecekler dışındaki gıdalar ve süt için 100 g veya 100 ml’si için
beslenme referans değerlerinin (BRD) %15’i - İçeceklerin 100 ml’si için
BRD’nin %7,5’u - Eğer gıda tek porsiyonluk ambalajda sunuluyorsa veya
ambalaj sadece tek tüketim biriminden oluşuyorsa BRD’nin en az %15’i
Vitamin ve mineraller için % beslenme referans değerinin (BRD)
hesaplanması:
• Örnek olarak yukarıdaki tabloda belirtilen Riboflavin değerleri için;
Ürünün 100g’ındaki Riboflavin değeri 0,39 mg’dır.
Ürünün 1 porsiyonundaki (115g) Riboflavin değeri 0,45 mg’dır. o
Yönetmeliğin EK-9 Bölüm 1’inde belirtildiği üzere, Riboflavin için Beslenme
Referans Değeri 1,4 mg’dır o Buna göre;
▪ 100g’da RDA yüzdesi 0.39.1.4~%28
▪ 1 Porsiyon (115g)’da RDA yüzdesi 0,45/1,4~%32
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TOPLU TÜKETİM YERLERİNDE VERİLMESİ ZORUNLU
BİLGİLER
Toplu tüketim yerlerinde herhangi bir gıda ile ilgili gıdanın adı ile birlikte
gıdanın bileşiminde bulunması halinde alerjen, alkol ve domuz kaynaklı
bileşene ilişkin bilgilerin verilmesi zorunludur.
MENŞE BİLDİRİMİ
(1) Gıdanın menşe ülkesi, uygun ifadeler kullanılarak kısaltma
yapılmadan açık olarak belirtilir.
Menşe ülke belirlenirken gıdanın, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı
Gümrük Kanununun 18 ila 21 inci madde hükümleri dikkate alınır.
ÖRNEK: - Menşe ülke: Türkiye - Menşe: Almanya - Menşei: Kazakistan
- Gümrük kanuna göre belirlenen menşe ülke; - “Türkiye’de üretilmiştir”,
- “Almanya’da paketlenmiştir” vb. şekillerde de belirtilebilir.
- Ayrıca zorunlu bilgilendirme kapsamında olmayan gıdanın kökeni yani
nereden geldiğini ifade eden bilgilendirmeler yapılabilir.
ÖRNEK:
• Kolombiya kahvelerinden üretilmiştir.
(2) Gıdanın menşe ülkesi ile ana bileşeninin menşe ülkesi farklı
olduğunda, gıdaya eşlik eden bilgilerin veya bir bütün olarak gıdanın etiketinin
o gıdanın ana bileşeninin gerçek menşe ülkesi hakkında tüketiciyi yanıltacağı
durumlarda aşağıdaki kurallardan birisi uygulanır:
a) Gıdanın ana bileşeninin menşe ülkesi de belirtilir.
b) Gıdanın ana bileşeninin menşe ülkesinin gıdanın menşe ülkesinden
farklı olduğu belirtilir. Ana bileşen; gıdanın %50’sinden fazlasını oluşturan
veya tüketici tarafından genellikle gıdanın adı ile ilişkilendirilen ve çoğu zaman
miktarının belirtilmesi gereken bileşeni veya bileşenleri olarak
tanımlanmaktadır.
ÖRNEK:
• Meyveli ancak meyve miktarı % 50’nin altında olan bir üründe tüketici
bu ürünü meyve ile ilişkilendireceğinden ana bileşen “meyve” olarak
değerlendirilir.
• Lahmacunda “et” miktarı %50’nin altında olmasına rağmen tüketici için
değerli olan bileşen “et” olduğundan ana bileşen et olarak değerlendirilir.
• Yoğurt için ana bileşen süt olarak değerlendirilir.
Bu durumda söz konusu ana bileşenin menşeinin ürünün menşeinden
farklı olması halinde, söz konusu ana bileşenin menşei veya farklı menşei
olduğu ile ilgili bir ifadeye yer verilir.
ÖRNEK:
• İthal çilek kullanılarak Türkiye’de üretilmiştir.
• Yerli ve ithal hammadde kullanılarak Türkiye’de üretilmiştir.
• Menşe: Türkiye Ana bileşen Brezilya’dan ithal edilmiştir. / Ana bileşen
ithaldir vb.
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Ancak söz konusu ana bileşenin menşeinin, bildirimi yapılan gıdanın
menşei ile aynı olmadığının açık olduğu durumlarda ana bileşen ile ilgili ilave
bildirimin yapılmasına gerek yoktur.
ÖRNEK:
• Türkiye’de üretilen bir bitter çikolatadaki ana bileşen olan kakaonun
Türkiye menşeili olması beklenmediğinden kakaonun menşei ile ilgili ilave bir
bildirim yazılması zorunlu değildir.
• Menşei Almanya olan bir kahveli içecekte kahvenin menşeinin
Almanya olması beklenmediğinden kahvenin menşei ile ilgili ilave bir bildirim
yazılması zorunlu değildir.
• Menşei Türkiye olan Ananas Konservesinde ana bileşen olan ananasın
Türkiye menşeili olması beklenmediğinden ananasın menşei ile ilgili ilave bir
bildirim yazılması zorunlu değildir.
(3) Etiket üzerinde yer alan gıda işletmecisinin adı, ticaret unvanı veya
adresi, bu Yönetmelik kapsamında menşe ülke bildirimi olarak
değerlendirilmez.
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BALKANLAR’DA TÜRK VARLIĞI VE KÜLTÜRÜ
Yusuf HAMZAOĞLU
ÖZET
Batıda özellikle bilim insanları ve kamuoyunda Avrupa’daki Türk
varlığının ve kültürünün Osmanlı Türklerinden çok öncelere dayandığı çeşitli
kriterlerle ortaya çıkmaktadır. Özellikle milattan çok önceleri bu yönde bir
sürecin başladığı yönünde çeşitli kanıtlar vardır. Makalemizde bu konuya
bilimsel kaynaklara dayanarak açıklık getirmeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Avrupa, Türk Varlığı, Dil ve Tarih, Antropoloji,
Folklor, Müzik

TURKS AND THE TURKISH CULTURE IN THE BALKANS
ABSTRACT
In the West, especially according to the view of scientists and the public,
the presence of Turks and Turkish culture goes back even earlier than the
presence of the Ottoman Turks. There are lots of evidence proving that this
goes back to BC. In this study, these issues will be examined based on the
scientific evidences.
Keywords: Europe, Turkish
Anthropology, Folklore, Music

Presence,

Language

and

History,

Batı’nın bilim insanları ve milletleri, Avrupa’da Türk varlığı ve
kültürünün Osmanlı Türkleri’nin gelişiyle başladığını öne sürmektedirler.
Ancak dil, edebiyat, tarih, arkeoloji, antropoloji, etnoloji, sosyoloji, sanat, güzel
sanatlar, folklor, müzik folkloru, toponomastik ve diğer ana bilim dallarının
ulaştıkları neticeler, adı geçen kıtada Türk varlığı ve kültürünün Millât’tan 7000
yıl önce Türk çiftçilerinin Batı Anadolu’dan Avrupa’ya yerleşmesiyle ve
Avrupalılar’a çiftçiliği öğretmesiyle başladığını,1 Millât’tan önce 1000-700


Prof. Dr., Üsküp Kiril ve Metodiy Üniversitesi Öğretim Üyesi.
Köln Şehri’nde çıkan “Kölner Expres” Gazetesi’nde, 8 Kasım 2010 tarihinde
“Hepimiz Biraz Türküz” manşetli bir yazı yayımlanmıştı. Yazıda, “Avrupa ülkelerinde yaşayan
çiftçiler, Anadolu’dan göç etmişlerdir. Günümüze kadar yapılan araştırmalar, Almanya’ya ve
diğer bazı Avrupa ülkelerine gelen çiftçilerin, Milât’tan 7000 yıl önce Anadolu topraklarından
geldiğinikanıtlamış-lardır” denmektedir. Bu yazı Avrupa’da ve dünyada büyük yankı
uyandırmıştı(Bkz.: Kölner Expres (Köln – Deutschland), 8 november 2010). Mainz Üniversitesi
öğretim üyelerinden Antropolog Joachim Burger’in Taş Devri’nden kalan iskeletler üzerinde
yaptığı araştırma sonucuna göre, o dönemin insanlarının Batı Anadolu’dan Avrupa’ya göç
ettiğinin bilimsel olarak tespit ettiğini bildiri olarak sunmuştur. Batı Anadolu Bölgesi’nden o
1Almanya’nın
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yılları arasında Etrüsk ve Saka, M.S. 372 yılından itibaren ise sırasıyla
yerleştikleri topraklarda çok değerli eserler ve izler bırakan Saka veya İskyt,
Hun, Avar, Proto Bulgar, Peçenek, Oğuz, Kuman, Hazar, Selçuklu ve Osmanlı
Türkleri’nin gelişiyle devam ettiğini göstermektedirler. Avrupa’da ve
Balkanlar’da Türk varlığı ve kültürünün tam 9017 yıllık bir geçmişi vardır. Çek
Cumhuriyeti’nde bulunan Bırno Kenti civarında yapılan bir arkeolojik kazıda
Millât’tan 700 veya günümüzden 2717 yıl önce basılan ve Saka Türkleri’ne ait
olan altın para bulundu.2 Bu keşif Avrupa’da Saka Türk varlığı ve kültürünün
günümüzden 2717 yıl önce varolduğunu kanıtlamaktadır.
Ege Denizi’nde Lemnos Adasında bulunan anıttaki stelin üzerinde yer
alan metin,uzmanlar tarafındanincelenmiş ve onun Ön-Türklere ait olduğu ve
M.Ö. VII yüzyıla kadar bu adada yaşayan Ön-Türklerce konuşulan Ön –Türkçe
olduğu anlaşılmıştır. Ön-Türklerin veya Etrüsklerin Anadolu’dan göç ettiklerine
dair tezi savunanların gösterdikleri en önemli kanıt Limni Adası’ndaki mezar
taşıdır.3 Herodotos ve diğer Antik kaynaklar Tyrsenlerin bir kısmının göç
ettiğini, bir kısmının ise Anadolu’da kaldığını kaydetmektedirler. TyrsenlerinTyrrhenlerin-Etrüsklerin Anadolu’da kalan kısmı Ege Denizi’ndeki Limni
Adası’nı da zaptetmişlerdir. 1885 yılında Limni Adası’nda, Kaminia Köyü’nde
bulunan bir mezar steli bir anda dikkatleri bu teoriye çekmiştir. Stelin üzerinde
bir savaşçı resmi ile Etrüsk Türk yazısına çok benzeyen bir yazı bulunmaktadır.
Bu stelin M.Ö. VII yüzyıla ait olduğu ve adanın Atinalılar tarafından işgalinden
çok önce meydana geldiği tespit edilmiştir. Bunun dışında Etrüsk Türkleri’nin
ölü gömme adetleri, sosyal hayatları ve sanatları Anadolu’daki başka
toplulukları hatırlatmaktadır. Adile Ayda ile Kâzım Mirşan, Etrüsklerin Ön
veya Proto Türk olduklarını öne sürmektedir.4 Yunanlıların “Turhan” dedikleri
Turlar Batı Anadolu’dan İtalya’ya göç eden Etrüskler yâni Türkler’dir. Ünlü
İtalyan antropoloğu Vernesi, “M.Ö. 1600-1000 yılları arasındaki dönemde
hemen hemen bütün İtalya’nın Etrüskler’e bağlı olduğunu öne sürmektedir.
Etrüsklerin genetiğinin diğer milletlere göre en çok bugünkü Türkiye Türkleri
ile yakınlığı vardır. Bu yakınlığın %98.2 arasında olduğu kanıtlanmıştır”5
yazmaktadır. Rischthofen, İskytler doğudaki Ural-Altaylı unsurlarla
kaynaşmışlardır, Wiesner ise kafatası ölçülerine ve Hippokrates’in tasvir ettiği
özelliklere dayanarak, İskytlerin ‘Turanid’ yâni Türk olduklarını işaret
etmektedir. İskytler, Ural Dağları, Aral Gölü, Hazar ve Karadeniz’in
dönemde Avrupa’ya gelen insanların beraberinde evcil hayvanları da getirdikleri,insanlarla çok az
bağlantı kurdukları da ifade edilen araştırmada, Anadolu’dan Avrupa’ya göç edenler, kıtada
yaşayanlarla kaynaşarak bugünkü nesillerin ataları olmuşlardır.
2Peníze a obchod. První mince. Nejstarší známé mince byly vyrobeny ve starovêké Lydii (nunêjší
Turecko) pred vicén než 2700 lety. – Encyklopedie do kapsy. Praha, CESTY 1999, 448.
3Herodotos, Herodot Tarihi. Türkçesi: Müntekim Ökmen. Birinci Kitap: Klio. Yunanca Aslıyle
Karşılaştıran ve Sunan: Azra Erhat. İstanbul, Remzi Kitabevi 1973,56-57.
4Kâzım Mirşan, Etrüskler – Tarihleri, Yazıları ve Dilleri. Bodrum 1998.
5ISBN: 978-975-6006-80-1,349.
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kuzeyindeki topraklardan Avrupa, Anadolu, Asya ve Afrika’ya yayılmışlardır.
Avrupa kolu Alp Dağları üzerinden İtalya’ya geçip soydaşları Etrüsklerle
birleşmişler ve İtalya nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturmuşlardır. Başka
bir söylemle bugünkü İtalya nüfusunun kökenini Türkler oluşturmaktadır. Aynı
tez diğer Avrupa ülkelerinin unsurları için de geçerlidir. Bu tezi Alman, İsveç,
Finlandiya, Macar ve diğer bilim adamlarının yaptıkları araştırmaların ve
incelemelerin neticeleri kanıtlamaktadır.
Balkan Yarımadası’nda binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Türk varlığı
ve kültürü Osmanlı’dan önceki dönem, Osmanlı dönemi ve Osmanlı’dan
sonraki dönem olmak üzere üç bölümde araştırılmış ve incelenmiştir.
M.Ö. 1000 veya 700 yılından itibaren Balkanlar’a ve Orta Avrupa’ya
yerleşmeye başlayan Etrüsk ve Sakalar, 372 yılından itibaren adı geçen
topraklara yerleşmeye başlayan ve 375 – 469 yılları arasında kağanlık kuran
Hun Türkleri, Roma ve Bizans, VI. yüzyılın ikinci yarısından sonra Bizans,
Türk ve Slav, VII. yüzyılın ikinci yarısından sonra Türk, Müslüman Türk ve
diğer Müslüman ve Bizans ile Slav, IX. yüzyılın başından ve özellikle XIV.
yüzyılın ortasından itibaren Bizans, Slav ve Müslüman Türk kültürleri arasında
çok büyük bir yarışma ve çatışma meydana geldi.
Avrupalılar tarih boyunca Balkan Yarımadası için Grek, Roma, Bizans,
İllyr, Şar ve “Büyük Türk’ün” Yarımadası adlarını kullandılar. Balkan
kelimesini ilk kez 1809 yılında Alman coğrafyacısı A. Zeune kullandı. Amacı
bu yarımadaya da Apenin ve Pirinei yarımadaları gibi en yüksek dağlara benzer
bir isim vermekti. Balkan kelimesini, Karadeniz’in kuzeyindeki topraklar
üzerinden Avrupa’ya gelen Türk boyları getirmişlerdir. Onlar, ata yurtları Orta
Asya’da bıraktıkları toponim, mikrotoponim ve hidronimleri yerleştikleri
Avrupa ve Balkan topraklarına taşımışlardır. Sarp ve ormanlık sıra dağlar
anlamına gelen “Balkan” kelimesi de bu toponimler arasında bulunmaktadır.
Bazı Avrupa ve Balkan kavimlerinin hâlâ pagan oldukları dönemde, 679
yılında kuzeyden Asparuh Han’ın yönetimindeki Proto Bulgar Türkleri,
güneyden ise Müslüman Araplar İslâm’ı Avrupa’ya ve Balkan Yarımadası’na
getirdiler. Kaynaklar, Hamid Al Garnati’nin büyük oğlunun Macaristan,
Sırbistan ve Hırvatistan Müslümanları’na müftülük yaptığını ve söz konusu
yıllarda Doğu Hırvatistan’da ve Sirem Düzlüğü’nde 35’ten fazla, Pannonia
Düzlüğü’nde ise Tizsa ve Tuna ırmakları arasındaki topraklarda çok sayıda
Müslüman köyünün bulunduğunu kaydetmektedirler. Aynı yüzyılda yoğun
Türk nüfusunun yaşamasından dolayı, Avrupa Macaristan’a “Turkia” veya
“Tyrkia”, Macaristan’ın doğusundaki topraklara ise “Turkia’nın öbür tarafında
bulunan topraklar”6diyordu. Aynı dönemde, Türk nüfusunun yoğunluğundan
dolayı Bizans, İtalyan ve Haçlılar Anadolu’ya “Turchia” diyorlardı.
6

Yusuf Hamzaoğlu, Balkan Türklüğü. Cilt: II. Üsküp, Logos-A 2010, 500.

242

TÜRKBİLİM ARALIK 2017

679-852 yılları arasında geçen 173 yıllık dönem içerisinde Avrupa’da
Proto Bulgar Türk Devleti adıyla ilk Müslüman Türk Devleti kuruldu. Ancak bu
devlet maruz kaldığı Bizans ve Ortodoks Kilisesi’nin baskılarına
dayanamayarak tasfiye edildi. Onun nüfus çoğunluğunu oluşturan Müslüman
Proto Bulgar Türkleri, Müslüman olarak hayatlarını sürdürdüler. Türkçe
konuştular, evlerinde veya mescitlerde namaz kıldılar, Kur’ân-ı Kerîm okudular
ve diğer ibadetlerini yaptılar. Ancak giderek artan Ortodoks Slav nüfusunun
ortasında kalarak önce Ortodoksluğu ardından ise Slavlığı kabul etmek zorunda
kaldılar. Böylece Proto Bulgar Türk – Ortodoks karışımından bugünkü
Ortodoks Bulgar Slav halkı meydana geldi.
372-469 yılları arasındaki dönemde Hazar Denizi ve Karadeniz’in
kuzeyindeki topraklardan Avrupa’ya birkaç milyon Hun, 560-803 yılları
arasındaki dönemde birkaç milyon Avar, 679 yılında Romanya’dan
Bulgaristan’a 800 bin Proto Bulgar, 1048/49 yılında Aşağı Tuna Havzası’ndan
Bulgaristan’a 800 bin Peçenek, 1064 yılında Aşağı Tuna Havzası’ndan
Bulgaristan’a 600 bin Oğuz, 1064/65 yılında yine Aşağı Tuna Havzası’ndan
Bulgaristan’a 600 bin Kuman Türk’ü geçti. Bu Türkler Bulgaristan üzerinden
bütün Balkan Yarımadası’na yayıldılar.7
Bizans ve diğer kaynaklar, 372-1345 yılları arasındaki dönemde Orta
Asya’dan Karadeniz’in kuzeyindeki topraklara ve oradan Avrupa’ya ve
Anadolu üzerinden Balkanlar’a 10 milyondan fazla Türkün yerleştiğini
kaydetmektedirler.8 Bu rakamdan 679-1065 yılları arasındaki dönemde Kupa,
Sava ve Tuna ırmaklarının güneyindeki topraklara 5 milyondan fazla Türk
yerleşti. Avrupa’nın diğer topraklarına yerleşen Türklerin nüfusu da bu rakam
kadar kalabalıktı. Osmanlı’dan önceki dönemde Avrupa’ya gelen Türklerin
nüfusu Avrupa halklarının nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyordu. Söz
konusu dönemde Avrupa’daki Türk nüfusu Fransız, İngiliz, İtalyan, İspanyol,
Macar, Romen, Çek, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Yunan, Arnavut ve diğer
unsurların nüfusundan daha kalabalıktı.
Balkanların tarih boyunca çok karışıketnik, din ve kültür yapısı vardı.
Değişik kavimlerin ve kültürlerin çatıştığı bu bölgede Müslüman Türk kültürü
en derin izler bıraktı. Osmanlı’dan önceki dönemden kalan Türk izleri çok az
araştırıldığından dolayı geniş ve kesin bilgilere rastlanmamaktadır. Ancak
kaynaklar bu dönemden kalan Türk izlerinin Balkan milletlerinin kültürlerinde,
özellikle onların dil, edebiyat, antroponim, patronim, toponim, mikrotoponim,
hidronim
ve
bazı
inançlarında
bulunduğunu
kaydetmektedirler.
Makedonca,Sırpça,Hırvatça,Bulgarca,Slovence, Çekçe, Slovakça, Karadağ
Bkz.: Y. Hamzaoğlu, Osmanlı’dan Önceki Dönemde Avrupa’da Türk Nüfusu. 18. Uluslararası
Türk Kültürü Sempozyumu. Bildiriler. Üsküp- Makedonya, 04-06 Mayıs 2013, 202-209.
8 Sözü edilen dönemde Orta Asya’dan dünyanın dört bir yanına dağılmadan önce Türk nüfusu
Çinlilerin nüfusu kadar kalabalıktı. Türkler, Orta Asya’dan doğu, batı, kuzey ve güneye
dağılmasalardı, nüfusları bugün Çinlilerin nüfusu kadar veya onlardan daha kalabalık olacaktı.
7
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Sırpçası ve Boşnakça’daki Boyan ve Boyana kelimeleri Avar Türkçesi’nde
zengin anlamına gelen “Bayan” kelimesinden gelmektedir.9 Eski Türk
boylarından kalan toponimler arasında Balkan, Banat, Bani, Baniya, Byelovar,
Daruvar, Vukovar, Gostivar, Kumanova, Veles, Velesnitsa, Kazan, Sarakino,
Bor, Maydanpek, Şar, Peçenetsi,Kardam, Omurtag, Resen, Presiyan, Tétova,
Teteven ve diğerleri,hidronimler arasında ise Morava, Vardar, Radika, Dirim ve
diğerleri bulunmaktadır.
Osmanlıdan önceki dönemde Türk kültürü oldukça yüksek bir seviyede
bulunmakla birlikte büyük ölçüde Slavların, Yunanların, Macarların,
Romenlerin, Arnavutların, Ulahların ve diğer Balkan veAvrupa milletlerinin
sosyo-ekonomik ve kültürel hayatlarını etkiledi. Eski Türk boyları, Avrupa ve
Balkan Yarımadası’nda yeni bir medeniyet çığırı açtılar. Her yere yenilik
götürdüler. Avrupa ve Balkan kavimlerine savaşı, savaş taktiği ve tekniğini,
edebiyatı, sanatı, tarımı, zanaatçılığı, maden çıkarmayı ve işletmeyi ve diğer
meslekleri öğrettiler.
1352 yılında Süleyman Paşa’nın Gelibolu Yarımadası’na geçmesiyle
Balkanlar’da Türk varlığı ve kültürünün Osmanlı dönemi başladı. Osmanlı
Türkleri Balkanlar’a Bizans İmparatoru II. Kantakuzenos’un ve kendi
idarecilerinden eziyet gören Balkan halklarının davetiyle geldiler. Türkler, adı
geçen Balkan halkları tarafından kurtarıcı olarak karşılandılar ve onları kötü
yöneticilerinden kurtardılar.
Osmanlı Türkleri’nin Balkan topraklarına yerleşmesiyle her şey
temelinden değişti. Türk-İslâm kültürünün etkisine düşen Bizans, Slav, İllyr,
Ulah, Yahudi, Alman, Macar, Romen, İtalyan ve diğer kültürler duraklamaya,
ardından ise gerilemeye, Türkleşme’ye ve İslâmlaşma’ya başladılar. Türk-İslâm
kültürünün etkileri Balkan halklarının sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasî
hayatlarının her kesiminde görüldü. Türk-İslâm kültürü Balkan milletlerinin
kültürlerine yeni değerler kazandırdı. Adı geçen milletlerin dilleri ve diğer
değerleri Türk dili, edebiyatı ve sanatına sonuna kadar açık kaldılar. Türk dili
medeniyet ve devlet dili, “lingua franca” olarak Osmanlı Devleti’nde en çok
itibar edilen bir dil oldu. Balkan milletlerinin dillerinde kullanılan Türk
kelimelerinin sayısı giderek arttı. Bu sayı bazı dillerde on binden çok oldu.
Balkan milletleri farklı ırklardan ve inançlardan olmalarına rağmen, aralarında
Türkçe konuşarak anlaştılar. Bazı müellifler “Türkçe’nin onların ikinci ana dili
olduğunu”10 öne sürmektedirler. Türk dili ve medeniyetinin etkisi, İslâm’ın en
çok benimsendiği topraklarda yaşayan milletlerin sözlükleri ve kültürlerinde
görüldü.
9

Bkz.: VII. Costantinos Porphyrogennitus, De Administrando imperio. Budapest, Moravcshik
1949, 28 .
10 Bkz.: Melahat Pars, Makedon Dram Eserlerinde Türk İzleri ve Türkler. Ankara, Kültür
Bakanlığı Yayınları, 1998.
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Balkan Yarımadası’nın başlangıcından günümüze kadar geçen dönem
içerisinde çok karışık bir etnik, ırk, din, demografik ve kültürel yapısı vardı.
Osmanlı döneminde adı geçen yarımadanın etnik ve din yapısı Türklerin ve
İslâm’ın lehine değişti. Bu değişme en çok Kupa, Sava ve Tuna ırmaklarının
güneyindeki topraklarda göze çarptı. Söz konusu dönemde oralarda nüfusun
%52’ni Türkler ve diğer Müslümanlar oluşturdu.
Türk tarihi bir bütündür. Bu yüzden bir bütün olarak araştırılmalı,
incelenmeli ve okutulmalıdır. Ancak Balkan ülkelerinde 9017 yıllık Türk
tarihinin gerçekleri göz ardı edilerek sadece Osmanlı dönemi Türk dili,
edebiyatı, tarihi, kültürü ve diğer değerleri okutuldu. Osmanlı’dan önceki
dönemin tarihi ve Türk medeniyeti tarihinin okutulması istendiği andan itibaren,
Balkan Türkleri çeşitli sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasî baskılara maruz
kaldılar. Balkan rejimleri Türkleri medeniyet yıkan, azınlıklara zor kullanarak
Türkleştiren ve İslâmlaştıran, azınlıkların haklarını esirgeyen ve esarette
bulunduran bir millet olarak göstermeye çalıştılar. Bu asılsız
görüşlergünümüzde de ders ve diğer kitaplara yer almaktadır. Halbȗki Osmanlı
Devleti’nde bütün temel hak ve hürriyetlere sahip olan, huzur ve refah içinde
yaşayan azınlıklar, konumlarından memnun olduklarından dolayı XIX. asrın ilk
yıllarına kadar bir “terra incognita”11müessesesi olan Osmanlı idaresine karşı
ayaklanmadılar. Avrupa devletlerinin, özellikle Rusya’nın kışkırtmasıyla söz
konusu yüzyılın başından itibaren isyanlar çıkarmaya başladılar. Böylece
Osmanlı Devleti’ni Avrupa’nın “kaynayan kazanı”, “barut fıçısı”, “yanardağı”
ve “cehennemi”ne dönüştürdüler.
Osmanlı Devleti azınlıklara eğitim ve kültür asimilasyonu, katliam ve
soykırım yapmadı. Osmanlı Devleti 560 yıl yönettiği Balkanlar’da hiçbir azınlık
mensubunu asimile etmedi. OsmanlıDevleti Yunanları, Arnavutları ve diğer
Balkan milletlerini Latinleştirilmekten kurtardı. Avusturyalı etnolog K. Gersin
bu gerçeği, “Türkler olmasaydı Yunanlar ve Arnavutlar bugün olmayacaktı”12
sözleriyle dile getirmiştir. Avrupa ve Balkan topraklarında Osmanlı
döneminden kalanve azınlıklara ait hiçbir toplu mezar bulunmadı. Çünkü Türk
milleti, katliamın, soykırımın ve toplu mezarın ne olduğunu bilmiyor. Türk
milleti hâkimiyetine aldığı azınlıkları katletmiş olsaydı, eski Osmanlı
topraklarında bugün sadece Türkler yaşayacak ve Türkçe konuşulacaktı.
Osmanlı Devleti bir hukuk devletiydi. Kanunî’nin ölümüne kadar ideal
bir devletti. Bu devlette yaşayan azınlıklara bütün temel hak ve hürriyetler, hattâ
imtiyazlar bile sağlandı. Onlara sosyo-ekonomik, siyasî ve diğer baskılar
uygulanmadı. Askere alınmadılar. İstedikleri kadar vergi verdiler. Türkler’den
ve diğer Müslümanlar’dan çok daha rahat ve iyi yaşadılar. Üretim sermayesinin
“Bilinmeyen toprak, bilinmeyen ülke”.
К.Герсин, Маћедонија и турско питање. Превео с њемачког: М. Оливије. Београд,
Издање Савића и Комп. 1903,9-10.
11
12
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%40’ı Rumların, %25’i Ermenilerin, %23’ü ise Musevîlerin, Slavların,
Ulahların ve diğer gayr-i Müslimlerin elinde bulunuyordu.13 Türklerin ve diğer
Müslümanların elinde ise üretim sermayesinin sadece %12’si kalmıştı.
Osmanlı döneminde, Panslavizm, Panhellenizm, Pangermanizm,
Panhungarizm,
Pansırbizm,
Panbulgarizm,
Katoliklik,
Protestanlık,
Ortodoksluk, Masonluk, Siyonizm ve diğer fikir cereyanları ve hareketler,
Osmanlı Devleti’ni ve Türk milletini yok etmeye çalıştılar. Avrupa, Kanunî
Sultan Süleyman’ın ölümüne kadar Osmanlı Devleti’nden her açıdan çok daha
geri ve zayıf olduğu için yürüttüğü bütün savaşları kaybetti. Türkleri savaş
alanında yenilgiye uğratamayacağını görünce, “Türkleri içerden yıpratmak,
yıkmak ve birbirine karşı düşürmek gerekiyor”14 fikrini ortaya atarak planlar ve
programlar düzenledi. İspanya kraliçesi İsabella, Avrupa ve Vatikan’ın emri
doğrultusunda hareket ederek, 31 Mart 1492 tarihinde ülkedeki bütün
Yahudilerin 2 Ağustos 1492 tarihine kadar taşınır eşyasını yanına alarak ülkeyi
terk etmeleri için emir verdi. Bu emir uyarınca 300 bin kadar İspanyalı Yahudi
ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Onların bir kısmı Avrupa ülkelerinden sığınma
hakkı istedi. Ancak Türk Padişah’ı II. Bayazıt hariç hiçbir Avrupa ülkesi sürekli
kalma hakkı tanımadı. Bu yüzden 150 bin Yahudi Akdeniz yoluyla doğrudan,
diğerleri ise Avrupa ülkeleri üzerinden Osmanlı topraklarına geldi.
Avrupa ülkeleri ve milletleri başlangıcından günümüze kadar geçen
dönem içerisinde çok büyük Türk-Müslüman soykırımı ve Hıristiyanlaştırılması
yaptılar.15 Hıristiyan devletleri ve milletleri Müslümanlar’dan insafsızca intikam
aldılar.16 Avrupa ve Balkan milletleri, isyanlar ve savaşlar sırasında milyonlarca
Türk’ü ve diğer Müslüman’ları katlettiler. Bu vahşeti Ermeniler, Sırplar,
Hırvatlar, Bulgarlar, Yunanlar, Karadağlılar, Romenler, Makedonlar ve diğer
gayr-i Müslim unsurlar yaptılar. Adı geçen milletler 1875-1878 yılları arasında
süren Büyük Doğu Bunalımı sırasında Bosna ve Hersek’te 150, Bulgaristan’da
771, Birinci Balkan Savaşı sırasında ise 1 milyon 450 bin Türk ve diğer
Müslümanı katlettiler. Birinci ve İkinci Dünya savaşları, 1992-1995 Bosna ve
1999 yılında Kosova savaşları sırasında soykırım niteliğinde olan katliamlar
yaptılar.
Sonuç olarak Türkler Balkanların en eski yerleşimcileri ve sahipleri
olmalarına rağmen yüzyıllar boyunca varlıklarının yok edilmesi için tüm
13Вера

Ивановна Шпилькова, Младотурецкая революция 1909 гг. Москва, Наука 1977, 28.
Ercan Yesari Yiğit, Beni Öldürdüler Ey Halkım! Sıra Türkiye’mde.Ankara,Öztepe
Matbaacılık Ltd. Şti. 2009, s. 13-14.
15 Bkz.: Nikola Dugandžija, Religija i nacija. Uvodna istraživanja. Zagreb, İzdanje Centra za
kulturnu djelatnost 1983,234; Zeynep Zafer, Balkan Savaşları ve Pomaklar, 100. Yılında Balkan
Savaşları (1912-1913): İhtilaflı Duruşlar, Cilt 1, TTK, Ankara 2014, s. 358-363.
16Bkz.: Vladimir Đuro Degan, Međunarodno-pravno uređenje položaja muslimana sa osvrtom na
uređenje položaja drugih vjerskih i narodnosnih skupina na područja Jugoslavije. – Prilozi
(Sarajevo). God. 8 (1972). Br.8, 74; Zeynep Zafer, Bulgarların Etnik Temizlik Siyaseti (18771989), Balkan Tarihi Kongresi, Aralık 2015, Samsun 2016, s. 187-202.
14Bkz.:
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Avrupa ve Balkan devletleri çok emek sarf etti. Ancaktüm bu katliam ve
baskılara rağmen Türkler varlıklarını sürdürmeye devam etmektedirler.
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İNANDIRILMIŞ FAİLLER
Psikolojik Manipülasyon Tekniklerinin Kötü Amaçlı Kullanımı
Sevgi GÜNEY
ÖZET
İnsan davranışlarının psikolojik ve fizyolojik yöntemler kullanılarak
belirlenen hedefler doğrultusunda değiştirilmesi ve buna yönelik tekniklerin
üzerinde çalışılmaya devam edilmesi 1950 li yıllardan bu yana insan üzerinde
çalışan profesyonellerin ve örgütlü suçlar mensuplarının üzerinde çalıştığı
konulardan olmuştur. Herhangi bir kişiden, gruptan ve hatta toplumlardan,
normalde yapmayacakları bir durumu yapmaya ikna etmeye karşılık
gelmektedir.
Anahtar sözcükler: Psikolojik manipülasyon, duygusal manipülasyon,
düşünce kontrolü, beyin yıkama

DECEIVED PERPETRATOR
The Malicious Use of Psychological Manipulation Techniques

ABSTRACT
Changing human behaviors in line with the goals determined by using
psychological and physiological methods and continuing to work on techniques
for this has been the subjects of the work of professionals working on human
beings and the organized crimes since 1950's. It corresponds to persuading any
person, group or even community to do something they would not normally do.
Keywords: Psychological
thought control, brain washing

manipulation,

emotional

manipulation,

Giriş
Manipülasyon koşullama tekniklerinden farklı bir teknikler dizgesidir.
Bir çok psikolojik teknik kullanılarak, hedef birey ve/veya kitlede davranış,
inanç ve düşünceler değiştirilir. Düşüncelerin değiştirilmesi bireyin bilgi işleme
süreçlerine bağlı olarak yüklemlediği ve sonuçlar çıkardığı süreçlere müdahale
edilerek, birey tarafından oluşturulan olay ve olgulara yüklediği anlamlar ve
fikirlerin değiştirilmesi gerçekleştirilir. Klasik dile buna kanaat değiştirme de
denmektedir. Manipülasyon en genel anlamda herhangi bir kişiden, gruptan ve
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hatta toplumlardan, normalde yapmayacakları bir durumu yapmaya ikna etmeye
karşılık gelmektedir. Bu anlamda serbest bireysel tercihlere dayalı “bireysel
özgürlük” düşünce ve duyguları tamamen tahrip edilir, yok edilir. Burada
anahtar kavram bireyin özgürce yapmaya ikna olması, zorlamasız itaat etmesini
sağlamaktır. Gerçekte oldukça ağır zorlama ve psikolojik suiistimal içinde olan
birey manipülasyonda bunları anlamaz ve her yaptığı eylemi kendi “özgür
iradesi ve tercihi” ile yaptığına ikna olur. Bu süreçte iletişim ve sosyal ilişki
kanalları çarpıtılır. Kişi “hedef davranışları gerçekleştirmesi” doğrultusunda
kritik önem taşıyan bilgileri modifiye edilmiş ve gerçek olmadığının
kanıtlanması çok zor olacak şekilde şekillendirilmiş olarak alır. Sosyal çevresi,
sosyal ilişkiler ağı bu “hedefe” hizmet eden kişilerle örülür, örn: arkadaşları,
hatta mahrem ilişkiler yaşadığı çevresi (taylor, 2006; Winn, 2000; Rape, 2005).
Nasıl oluyor da, birey kendi yaşamını ağır tehdit altına sokacak, hatta
vazgeçmesini sağlayacak, kendiyle birlikte olanların yaşam ve geleceklerini de
yıkıma uğratacak davranış paternleri geliştiriyor? Yanıtlar insan davranışlarını
düzenleme biliminde saklı; Psikoloji alanında insan davranışlarını manipüle
etmek için kullanılan bir çok teknik var.
Ne yazık ki psikolojik manipülasyon alanında iyi eğitimli ve negatif
eğilimli profesyoneller bu teknik ve yöntemleri kullanmakta ve bu tekniklerle
insanı suça yönlendirme yolunda oldukça başarılı olmaktadır.
Psikolojik manipülasyonun temelinde insan psikolojisine müdahale
vardır. Birey içinde bulunduğu dünya da kendini var etme yolunda çeşitli
gereksinimlerini karşılamakla uğraşır (Mitchell, 2015). Bu gereksinimleri 3
temel alanda toplanır; 1. Maddi gereksinimler, 2. Sosyal Gereksinimler, 3.
Manevi gereksinimler.
1.

Maddi Gereksinimler: Fiziksel gereksinimler ve güvenlik gereksinimleri
olarak ele alınmaktadır. Yeme, içme, barınma, giyinme, uyuma, soluk
alma, vb. gibi tüm fiziksel ihtiyaçların yanında, güvenlik ihtiyaçlarını da
kapsar. Örneğin, can güvenliği, kendine ait olanların (aidiyetlerinin)
güvenliği gibi.

2.

Sosyal Gereksinimler: Bir gruba ait olma ihtiyacı, sevme, sevilme,
şevkat, sevecenlik, yardımseverlik, bu gereksinimlerin içine girmektedir.
Bunların yanısıra bireyin özgüven, başarı ve tanınma ile ilgili
gereksinimlerinden olan, özgüven, başarma, farkedilme, tanınma, sosyal
statü sahibi olma, takdir edilme gibi bireyin sosyalleşme ve
toplumsallaşma süreçlerini içine alan ihtiyaçları göze çarpar.

3.

Manevi Gereksinimler: Bilişsel farkındalık süreçleri, örneğin, bilme,
anlama vb. Estetik değerler örneğin, simetri, düzen, güzellik, sanatsal
değerler vb. Bunların yanı sıra psikososyla süreçlerden en üst basamakta
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olan kendini gerçekleştirme sürecinin
gerçekleştirme, yeteneklerini gerçekleştirmedir.

kapsadığı

ideallerini

Her birey psikososyal gelişimi süresince bu gereksinimlerini karşılayarak
psikososyal yaşam evrelerini teker teker deneyimler. Bu gereksinimlerin
karşılanmadığı bireylerde, manipülatif müdahalelere yönelik ciddi bir yatkınlık
durumu oluşur. Manipülatör bireyin bu yatkınlık ve/veya doyurulmamış,
karşılanmamış tüm gereksinimlerini kapsayacak bir düşünce, duygu ve davranış
yönlendirmesi yapar.
Düşünsel ve davranışsal öğelerin çevresel unsurlarla birleşip kişiliği
oluşturduğu varsayımından hareket edersek, bireyin kendini var etme yolunda
içinde bulunduğu duruma adapte olduğu, başka bir deyişle ihtiyaçlarını
karşıladığı bir süreç aynı zamanda kendi varoluş sürecidir, cümlesi yanlış
olmayacaktır. Bu bağlamda, kişiliğin gelişmesinde başkalarının etkisiyle oluşan
öğrenmeler (Bandura, 1966) psikolojik manipülasyonun kendini gerçekleştirme
gereksinimlerinden başka bir faktör olarak işlev görmektedir. Zira Bandura
(1966) nın vurguladığı gibi potansiyel, gizil (virtüel) öğrenmeler başkalarının
etkisi ile oluşturulur. Bu etki sosyal modellere bağlı davranışın, ve bu
davranışlarla ilgili olumlu pekiştireçlerin sonuçlarının gözlenmesi ile oluşur. Bu
gözlemlerini birey önceki deneyimlerinden oluşan bilgi dağarcığı ve
yüklemlemeleri ile eşleştirir, karşılaştırır ve bir takım sonuçlar çıkartır. Bu yeni
bilgilerin kodlanması ve kullanılacağı zaman geri çağrılması (hatırlanması)
gerekir. Bu nokta da karşımıza dikkat etme , akılda tutma süreçleri çıkar. Bu
süreçler aynı zaman da davranışların oluşumu ve motivasyon ile ilgili süreçler
olarakta karşımıza çıkar. Bu teori doğrultusunda toplumlarda kitlesel
yönlendirmeler media araçları ve hedef yönlendirmelerde popüler sosyal
davranışların sergilenmesinin desteklenmesiyle oluşturulur. Bireysel düzeyde
bu teorinin nasıl işlediği daha detaylı şekilde ilerleyen kısımlarda anlatılacaktır.
Bu süreçleri çok kısa açıklarsak;
Dikkat süreci: birey duyguları ve düşünceleri ile hedef davranışa yönelir.
Bu süreçhedef davranış örüntülerinin ayrıntılarıyla birlikte algılanmasına yol
açar.
Akılda tutma süreci: Hedef davranışları oluşturma yönündeki
yönlendirmelerinoluşturduğu bilgi dağarcığı belleğe görsel, işitsel ve sembolik
olarak kodlanır. İstendik davranış gözlemden çok sonra ortaya çıkacağı için
bilgi işleme süreçlerindeki bu kodlamaya, bireyin istekliliğini de eklemek
gerekir. Bu da motivasyon teknikleriyle yapılır.
Hedef davranışı üretim süreci: Bu süreç bireyin bir önceki evrede
belleğinekodlanan davranış örüntülerini harekete geçirmesi, uygulaması,
davranışa dönüştürmesi ve dolayısıyla davranışı yapma sürecidir.
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Motivasyonel süreç: Hedef davranışın öğrenilmesi, davranışın istekli hale
getirildiği, başka bir deyişle olumlu ya da olumsuz pekiştirildiği süreçtir.
Ödüllenme, hedef davranışın süreklilik kazanmasına yol açar. Cezalandırma ise
sönmesine yani durmasına yol açar. Tüm pekiştireçler ya doğrudan doğruya, ya
da gözlemlemeler yoluyla ya da bireyin kendi kendine muhakeme yapmaları
yoluyla devreye sokulur. Motivasyon bireyin öznel yaşamında oldukça
önemlidir. Oluşum biçimi tamamen bireye özgüdür. Birini motive eden bir
durum ya da faktör, başka birini motive etmeyebilir. Maslow a göre bireyin
herhangi bir işi yapmaya motive olması, başka bir deyişle kendisine öngörülen
davranışı yapmaya gönüllü olması, o bireyin kendini var etme yolundaki
ihtiyaçlar hiyerarşisi ile doğrudan ilişkilidir (Burleson and Thoron, 2015).
Günümüzde bir çok örgütlü suçun failleri olarak toplumsal gündeme
oturanbireyler “Nasıl oluyor da, kendi yaşamını ağır tehdit altına sokacak, hatta
vazgeçmesini sağlayacak, ve hatta kendiyle birlikte olanların yaşam ve
geleceklerini de yıkıma uğratacak davranış paternleri geliştiriyor?” sorusunu
akıllardan ısrarla geçirtecek “inandırılmış failler” durumuna gelmelerinin yanıtı
tam da bu nokta da gizlidir. Bu soru ile ilgili yanıtlar bir şekilde psikoloji
biliminin düşünce, duygu ve davranış üçlemesinin donanımlarında saklıdır.
Başka bir değişle bu yanıtlar insan davranışlarını düzenleme biliminde saklıdır.
Nitekim Psikoloji alanında insan davranışlarını manipüle etmek için kullanılan
bir çok teknik var. Ne yazık ki iyi eğitimli ve negatif eğilimli profesyoneller bu
teknik ve yöntemleri kullanmakta, ve başarılı olmaktadır (Richardson ve
Introvigne, 2009). Bu teknikleri psikoloji bilimi açısından şöyle özetleyebiliriz;
1.

Beyin yıkama

2.

Salt beyin yıkama

3.

Yalan yoluyla manipülasyon

4.

Duygusal yatırımlarınızdan avantaj sağlama

5.
Provakasyon ve aşağılama yöntemlerini kullanarak
benliği kışkırtma
6.

Nitelikli duygusal şantaj

7.

Mahrum bırakma

8.

Abartılmış benlik algısı yaratma

Bu yöntemler sadece siyasi manipülasyonlar ve örgütlü suçlar
kullanılmaz, tüm mobbing vakalarına da aynı teknikler kullanılır.

için

1. Salt beyin yıkama: bu manipülasyon tekniği ABD başta olmak üzere bir
çok servis tarafından kullanılagelmektedir.Mançuryalı aday filminde kore
savaşında beyin yıkama ve zihin kontrolüne maruz kalmış askerlerin
öyküsünün anlatıldığı belirtilmektedir (Win, 2000). Psikososyal
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müdahalelerin aksine burada tamamen santral sinir sisteminin ana unsuru
beynin bilgi işleme süreçlerine dışarıdan mekanik olarak müdahale edilir.
Tıp, mühendislik, ve klinik psikoloji bilim dallarından yararlanılır.
2. Beyin yıkama: Burada ifade edilen psikolojik manipülasyon tekniklerinin
hepsini kapsar. Kademe kademe kişinin en küçük duyarlı/ yatkın
alanlarını dikkate alıp, üzerinde çalışma hedeflenir. Bu beraberinde tüm
psikososyal çevresini düzenlemeyi gerektirir.
3. Yalan yoluyla manipülasyon: Yalanlardan örülü yoğun bir ağ oluşturulur.
Bu sistem gerçekliği çarpıtarak kişiyi oluşturulan manipülatif çevre
içinde bir kurban haline sokar.
4. Duygusal yatırımlardan avantaj sağlama: Duygusal olarak ele geçirilmiş
veya tehdit edilmiş bir çok kişi asla yapamayacaklarını, yapmaya
zorlanır. Psikopatlık eğilimi olan insanlar bunu insanlara uygulamaya
meyillidir.
5. Provakasyon ve aşağılama yöntemlerini kullanarak benliği kışkırtma:
Politika, spor ve insan eylemlerinin olduğu diğer alanlarda, en büyük
manipülasyon yöntemlerinden birisi provakasyon ve aşağılamadır. Bir
insan provakasyon, aşağılama veya toplum önünde küçük düşürme
aracılığıyla aptalca şeyler yapmaya zorlanabilir. Yaralı benlik tehlikelidir
ve ne yazık ki manipülasyona çok yatkındır.
6. Yanlışa yöneltmek için seduktif (ayartıcı) manipülasyonlar yapma: Anlık
yönelişler ve hırsların bireyi en ağır sorunlara sokan durumlardandır.
Böyle durumlarda kişinin yaşamı bir anda çöker. Kısa dönemli
kazanımlar yerine uzun soluklu hedefler ve kazanımları tercih etmek daha
sağlıklı ve işlevseldir. Böylece kişi “bireysel özgürlüğü” nü de
kaybetmemiş olur.
7. Nitelikli duygusal şantaj: İncelikli duygusal şiddet, ilişkilerde sıklıkla
görülmektedir. Gündelik ilişkilerde çok sıklıkla uygulanan bu
manipülasyon tekniği genellikle farkn edilmez. Örneğin bir kişiye değer
verirsiniz, bu kişi sizin bu verdiğiniz değeri kendi bireysel çıkarları için
kullanır. İlişkilerde çok sık görülen bir durumdur ve kurban bu kadarının
artık yeterli olduğuna karar verene kadar devam eder.
8. Mahrum bırakma: Bireyi istemediği işlere sürükleyen bir başka duygusal
manipülasyon tekniğidir. İtaate doğrudan koşullamak temel hedeftir.
9. Abartılmış benlik algısı yaratma: İçeriği çok yoğun duygusal
manipülasyon yöntemlerindendir. Benliğin abartılması, ilişkileri
parçalama gücüne bile sahiptir. Yalanlarla beslenen benlik, devasa
boyutlara ulaşıncaya değin yüceltilir. Böylece manipülatör, ya da
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manipülatörler, bireyi bu yöntemle tam anlamıyla bir kuklaya
dönüştürürler.
10. Kapıya ayak koyma tekniği: bu manipülasyon tekniğinin bir diğer adı da
el alıp kol kapma tekniğidir (Freedman ve Frazer, 1966).
11. Oltaya takma tekniği: (Cialdini, 1978)
12. Yüzüne Kapıyı çarpma tekniği: (Cialdini, 1975).

Tartışma
İnsanoğlu içinde yaşadığı toplumsal düzenek içinde güç dengelerinin
ışığında çevresini ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirir ve yönlendirir. Bu
sağlıklı işleyiş, ancak bu şekillenme ve yönlendirmelerin başkalarına zarar
verecek ve ciddi hasarlar yaratabilecek boyutlarda olmasıyla tamamen ve hatta
zaman zaman bir daha hiç düzelemeyecek şekilde bozulmasına yol açar. Bu
aslında aynı zamanda bir suç durumudur.
Modernleşmeyle birlikte kendini gerçekleştirme evrelerinde ağır sorunlar
yaşayan birey ne yazık ki bazı odakların manipülasyonlarına maruz kalarak,
gerçekte hiç yapmayacakları bir sürü davranış ve eylemi yapar hale
gelmektedir. Bir insan kendini bir intihar bombacısı olarak nasıl kabul eder ve
bu tarzda davranır? Gündelik hayatında neden suç işlemeyi ya da saldırgan bir
suç durumunun taraflarından biri olmaya karar verir? Sorularının altında insan
davranışlarını ve motivasyon süreçlerini açıklayan psikolojik teoriler
yatmaktadır. Bir suç faili haline gelmesinin altında ise, bir örgütlü suç durumu
varsa, bu inandırılmış fail hale gelmenin altında, bu makalenin önceki
bölümlerinde özetle psikolojik manipülasyon tekniklerini suç amaçlı çıkarlarına
çok gerekliymişçesine ustalıkla uygulayan odaklar yatmaktadır.
Bireyin inandırılmış failler konumunda olmasını önlemenin yolu,
psikolojik manipülasyona yatkın olmayan kendini gerçekleştirmiş bireylerden
geçtiğini vurgulamakta yarar vardır. Peki nedir kendini gerçekleştirmiş bireyin
özellikleri? Maslow a göre bireyin kendini gerçekleştirmesi, bireysel varoluşunu
tam anlamıyla gerçekleştirdiği, yaşamının anlamına ve kendi konumuna ilişkin
net ve sofistike bir bakış açısına sahip olduğu, ihtiyaçlar hiyerarşisinde de en üst
seviye olarak belirlenmiştir. Kendini gerçekleştirmiş insanın bulunduğu sosyal
ortamlarda gözlemlenen davranışları kabaca aşağıdaki gibidir;
1. Kendilerini ve bulundukları durumu oldukları gibi kabul ederler.
2. Gerçeği olduğu gibi algılayıp içinde bulundukları koşullara önyargısız ve
olduğu gibi algılarlar.
3. Kişilerarası ilişkileri yüzeysel değildir. İnsan ilişkilerinde hümanistik
ögelerle beslenmiş, karşılıklı anlayışa dayalı temalar ağırlıktadır.
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4. Doyumlu bir yaşamları vardır. Her yeni güne problemlerine rağmen
keyifle başlarlar.
5. Özerk yapıları belirgindir. Çevrelerinden bağımsızdırlar. Temel
gereksinimlerini gidermiş olduklarından düşünce ve davranışlarında
neyin yanlış, neyin doğru olduğuna kendi özerk değerler sistemine uygun
karar verirler. Başka bir deyişle kendi ayakları üzerinde dururlar.
6. Zorlu yaşam dönemlerinde uyum becerileri ve problem çözme yolları
gelişmiş olduğundan, gerektiğinde her şeye yeniden başlayabilirler.
Burada temel güven duygusunun beslediği kendine inanç ve kendini
yeterli bulma konusunda sorunları olmadığı için koşulları değiştirebilme
yetenekleri belirgindir. Düşünüp, üretme konusunda yaratıcıdırlar.
7. Spontan ve doğal davranırlar. Yapmacık
duymadıklarından gelir bu kendiliğindenlik.

davranışlara

ihtiyaç

8. Kendileri dışındaki sorunlarla da ilgilenirler. Düşünceleri kişisel
olmaktan çok evrensel ve içinde bulundukları topluma katkıda bulunacak
düzeydedir. Bu onları “sofistike” çok gelişmiş düşünce formlarını
oluşturmaya iter, kendini gerçekleştirme de sorun yaşamış bireyler
tarafından bu özellikleri onları zaman zaman anlaşılmaz kılar.
9. Davranışları olaylara yani amaçlara yöneliktir. Kişilerle uğraşmazlar.
10. Yaşamlarında mizahı yapıcı anlamda kullanırlar. Bu mizah duygu ve
düşünceleri başkalarını küçük düşürme ya da eksikliklerinden yararlanma
düzeyinde olmaz.
Toplumsal süreçte her toplum, eğitim sistemiyle, sosyal ve bireysel
davranışlarıdoğrudan etkileyen sosyal psikolojik araçlarla, örn., sosyal medya
araçları, sosyal-popüler akımlarıyla, üyelerinin psikososyal gelişim süreçlerinin
oluşmasına katkıda bulunur. Manipülasyonu, özellikle suç davranışlarını
oluşturmaya yönelik manipülasyonu azaltmanın yolu toplumsal yapılanma
içinde işlev gören tüm devlet kurumlarının ve devletin denetlediği kurumların
bu süreçler doğrultusunda ilgili işlevsel kurumlarca denetlenip, yönlendirilmesi
gerekliliği bir kez daha vurgulanmalıdır. Zira birey ancak çocukluk çağında
ailesinden büyük ölçüde etkilenir, okul çağına geldiğinde aldığı eğitim,
toplumsal örgün ve yaygın eğitimler, ki buna iletişim araçları da dahildir,
psikososyal gelişim düzeylerini son derece etkili bir şekilde yönlendirir. Bireyin
ait olma, dahil olma, üst ahlak ilkeleri, erdemli insan tanımı vb. ahlaki ve estetik
değerleri toplumsallaşma içinde evrilir.
İnandırılmış failler kavramı yukarıdaki paragraflar tekrar ele alınarak, bu
makale de özetlenmeye çalışılmış manipülasyon tekniğine kanmayacak bireyler
yetiştirilebileceğini, ya da bu odakların etkisiz hale getirilmesi açısından
gereklidir.
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SU ALTI OLAY YERİ İNCELEME
Ayberk Furkan ÖZTÜRK - Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
Doç. Dr. Nergis CANTÜRK
ÖZET
Adli olaylarda bilgisinden yararlanılan kişilere bilirkişi denir. Bilirkişilik
denildiğinde de akla ilk gelen bilim Adli Tıp olmaktadır. Aslında Adli Tıp, çok
daha büyük bir ailenin bir parçasıdır. Biz bu geniş aileye Adli Bilimler diyoruz.
Bu çalışmada “su altı olay yeri inceleme” özelinde adli bilimlerin toplum
açısından ne denli önemli olduğu da ele alınacaktı

Anahtar Kelimeler: Adli Vakalar, Bilirkişiler, Adli Tıp, Adli
Bilimler, Sualtı Olayyeri Inceleme

UNDERWATER CRIME SCENE INVESTIGATION
ABSTRACT
Those people from whom information is used in judiciary cases are
called the experts. The science of Forensic Medicine is the first to come to the
mind when expertise is spelled out. Indeed the Forensic Medicine is a part of a
much larger family. We call this family as the Judiciary Sciences. In this study,
the importance of judiciary sciences will be dealt with specific to underwater
crime scene investigation as far as the individual and the society are concerned.
Key Words: Judiciary Cases, Experts, Forensic Medicine, Judiciary
Sciences, Underwater Crime Scene Investigation
GİRİŞ
Prof. Dr. İ. Hamit Hancı’nın tanımına göre, “Adli Bilimler; Tıp, Sağlık,
Temel, Fen, Sosyal, Siber, Uzay, Ulaştırma, Savunma ve Güvenlik bilimleri ile
Felsefe, Spor ve Sanatın adalete bilirkişilik hizmeti vermesini sağlayan bilimler
bütünüdür” Adli Bilimlerin alt alanlarını Adli Bilimciler Derneği
Komisyonlarında görmekteyiz.
Dernek altında 120 alt komisyon mevcuttur. “Adli Tıp, Adli Muhasebe,
Adli Psikoloji, Adli Hemşirelik, Adli Biyoloji ve diğer alt komisyonlar birlikte
koordinasyon halinde çalışırlar. Bu bağlamda Adli Bilimler in en önemli
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çalışma alanlarından biri de ‘Olay Yeri İncelemedir’. Bu çalışmamızda Su altı
olay yeri inceleme ve tanıtımı detaylı olarak ele alınmıştı
OLAY YERİ
Olay Yeri, Kanunlarda suç olarak tanımlanan eylemlerin gerçekleştiği
mekân olup, burada yapılan kriminal incelemeye olay yeri incelemesi (CSI:
Crime Scene Investigation) adı verilir. Olay yeri incelemesi, suçun
aydınlatılmasında atılacak ilk ve en önemli adımdır. Bu inceleme sırasında
yapılacak olan en ufak hata soruşturmanın ve mahkeme kararının seyrini
değiştirir. Olay Yeri İnceleme, Lyon Üniversitesinden Fransız kriminalist Prof.
Edmond Locard’ın (1877-1966) Adli Bilimler in temel prensiplerini koymasıyla
daha bilimsel bir hal almıştır. Bir ortamı terk eden bir kişinin orada
bulunduğuna dair iz bırakmaması ya da üstünde o ortamdan bir şey alıp
götürmemesi imkânsızdır.
Çünkü kısacası Locard’a göre “Her temas bir iz bırakır” Bu bağlamda
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptığı dönemde Prof.
Dr. İ. Hamit Hancı bu görüşe bir ekleme daha yapmıştır. “Yeter ki biz o izi
bulacak bilgi ve teknolojiye sahip olalım” şeklinde bu açıklama bu hususa daha
büyük katkı yapmaktadır. Diğer yandan 2017 tarihinde ulaşılan bilgilere göre;
İlk Kriminalistik uygulamaları tüm dünya tarihinde olduğu gibi ülkemizde de
suçluların tasnifini kolaylaştıran antropometrik çalışmalar ile beraberinde
gelişen parmak izlerinin tasniflenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına
dayanmaktadır
(http://www.kpl.pol.tr/Sayfalar/Hakkimizda.aspx ve http://www.ankara.pol.tr/
sayfalar/subeler_olayyeri.aspx (Ulaşım tarihi: Mart 2017).
Antropometri sistemi ilk olarak 1899’lu yıllarda İstanbul’da “Zaptiye
Nezaretinde” kullanılmaya başlanmıştır. Aynı yıllarda Viyana Parmak İzi
Dairesi’nce kullanılan parmak izleri de değerlendirilmeye başlanmış, ancak 31
Mart Vakasında ki ayaklanma ile on senede alınan binlerce parmak izi
kaybolmuştur. Daha sonra parmak izlerinin ülkemizde tekrar kullanılışı 1910
yılında Macar asıllı müslüman mülteci Yusuf Cemil Bey’in İstanbul’da
başlattığı çalışmalarla yeniden ivme kazanmış; sonrasında İstanbul’da
“Daktiloskopi Dairesi” adında bir birim kurularak bu konudaki çalışmalar
sistemli bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Olay yeri inceleme hizmetleri de bu
şekilde hızlanmıştır.
“Daktiloskopi Dairesi” Binlerce sanık ve suçlunun parmak izleri alınıp
Henry Galton sistemine göre sınıflandırılmış ve formüle edilerek ilk parmak izi
arşiv sisteminin temelleri atılmıştır. Arşivin kurulmasından sonra parmak izi
mukayeseleriyle suçlular tespit edilmeye başlanmıştır. 18.01.1918 tarihinde
İstanbul Tahtakale’de bir sabuncu mağazasında, Murat isimli bir bekçinin
öldürülmesi olayında katilin olay yerinde bulunan bir parmak izinden tespit
edilerek yakalanması sağlanmıştır.
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Faili meçhul olayların çözülmesine katkısı görülen parmak izi,
Meşrutiyetin ilanından sonra açılan Beyrut, Erzurum ve Bağdat illerindeki polis
okullarında da okutulmaya başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde de parmak
izleri kursları devam etmiş ve taşra birimlerinin eğitim ihtiyacı karşılanarak
ülke çapında parmak izi büroları açılmaya başlanmıştır. “Fen ve Neşriyat
Bürosu” olarak 1930 yılından itibaren faaliyetini sürdüren bu birim Asayiş Şube
Müdürlükleri bünyesinde “Teknik Büro Amirliği” olarak hizmet vermekte iken,
1996 yılında “Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü” olarak faaliyete geçmiştir.
Merkez teşkilatında da Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet
yürüten Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü hizmet ettiği alan bakımından
Laboratuvar hizmetleri ile paralellik arz etmekte olduğundan, bu iki birimin
hizmetlerinin ayrı ayrı yürütülmesinin meydana getirdiği güçlükler Başkanlık
makamlarınca değerlendirilmiş ve sonucunda 04.11.2003 tarih ve Emniyet
Genel Müdürlüğü’nün onayları ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri
Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinden ayrılarak Kriminal Daire Başkanlığı’na
bağlanmıştır. O günden bu yana Kriminal Polis Laboratuvarları Daire
Başkanlığı çatısı altında hizmet yürütmektedir.
Olay Yeri Şube Müdürlüğü bünyesinde; * İdari Büro Amirliği, * Olay
Yeri İnceleme Büro Amirliği,* Adli Görüntüleme Büro Amirliği,* Parmak İzi
Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliği,* Kimlik Tespit Büro Amirliği,* Delil
Muhafaza
ve
Değerlendirme
Büro
Amirliği,*
Destek
Büro
Amirliği, Bulunmakta olup, Büro Amirlikleri Kuruluş, Görev ve Çalışma
Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre hizmet yürütülmektedir.
Prof. Dr. İ. Hamit Hancı “Bizim incelemelerimize göre, Olay yeri
incelemesi, ülkemizde 2001 yılında meydana gelen önemli bir suikasttan sonra
çok gelişti. O dönemde bu cinayet olayını analiz etmek için, ulusal bir
televizyon kanalına canlı yayına çağrılmıştık. Olay yerinin görüntüleri
incelettirilip görüş istemişlerdi.
Görüntülerde olay yeri incelemenin çevik kuvvet polislerince yapıldığı ve
hekim olarak 112 acil yardım hekimlerinin ortada olduğunu görünce
aksaklıkları belirttik. Bu olaydan sonra olay yeri inceleme çalışmaları hızla
gelişti. Gerek polis gerekse jandarma Gelişmiş olay yeri araçları ve kitler
kullanmaya başlandı. Artık gece olay yer incelemesi yapabilecek, ortalığı
gündüze yakın aydınlatan cihazlara sahibiz. Artık olay yerinde sadece fiziksel
biyolojik kimyasal delilleri değil nükleer delilleri bile bulabiliyoruz
(Ülkemizdeki ilk Sertifikalı Nükleer Adli Bilimler Kursunu Şubat 2013 de
Ankara da Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü & Adli Bilimciler
Derneği olarak düzenledik) Şunu özellikle belirtmeliyiz ki Artık güçlü KBRN
olay yeri ekiplerimiz var”.
Artık Olay Yeri İncelemede Dünyayla yarışıyoruz. Bizim amacımız
Dünyayı takip etmek değil, biz daha ileriye gidelim, onlar bizi takip etsin. Olay
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Yeri, Nerdeyse “ayrı daire başkanlığı” olacak düzeydedir. Ülkemizde bu konu o
kadar ilerledi ki Prof. Dr. İ. Hamit Hancı ve Dr. Neval Yılmaz birlikte “CSI
etkisi” konulu bir makale yazarak konunun anlaşılması ve sahiplenilmesi
açısından etki düzeyini de artırdı.
Doğaldır ki her zaman daha iyiyi aramak zorundayız. Bazı eksiğimizin de
olması tabidir. Ne yazık ki hala “Felaket Kurbanlarının” Kimliklendirilmesi
(F2K) Timlerini kuramadık. Artık, olay yerinin alt dalları üzerinde çalışıyoruz
ülke olarak. Yangın Sonrası İnceleme, Patlama Sonrası İnceleme, Nükleer Olay
Yeri gibi. Alt dallardan biri de su altı olay yeri inceleme vb. Bu kitap Ayberk
Furkan Öztürk’le Prof. Dr. Hamit Hancı’nın yaptığı tez çalışmasının sonucu.
Doç. Dr. Nergis Cantürk de destek oldu.
Su ortamı akıntı, dip yapısı, deniz trafiği gibi barındırdığı çevresel
faktörler nedeniyle hem görgü tanıklarını hem de su altı olay yeri incelemesi
yapan dalgıçları sınırlar. Delillerin kaybolmasına veya korozyona uğramasına
neden olan su ortamı işlenen suçun izlerini ve delillerini saklamak için tercih
edilen yerlerdir. Suya atılan nesnenin üzerindeki suçluya ait bazı izler
laboratuvarda kimliklendirme yapılmasını engellememektedir. Ancak nesneler
yanlış prosedürler ile çıkarılıp koruma altına alınmadığında bu izler
kaybolmaktadır. Delil özelliğini kaybetmesi amacıyla suya atılan delillerin
incelenmesinde uzmanların bilimsel literatürü takip etmesi önem taşır. Su altı
olay yeri incelemesi yapan dalgıçlarla birlikte bu alanda çalışan uzmanların da
eski prosedürleri geride bırakarak yeni metotlar geliştirip birlikte çalıştığı
personel ile bu metotları paylaşması su altına taşınan suçları aydınlatma
ihtimalini güçlendirir.
Suçluların delilleri saklamak amacıyla yaygın olarak yararlandığı su
ortamı zamanla delillerin özelliklerini yitirmesine yol açabilir. Ayrıca, su
altında bulunan delillerin yanlış yöntemlerle toplanması veya yanlış koruma
önlemleri uygulanması da suçlu ile suçun arasındaki bağın kurulmasını engeller.
Delil karartma ortamı olarak kullanılabilmekte olan su altı olay yeri alanında
uzman bilirkişiler tarafından uygun teçhizat ile incelenmeli, bulguların delil
haline getirilmesinde bilimsel ve metodolojik yöntem uygulanmalıdır.
Ülkemizde polis ve jandarma su altı ekipleri tarafından kullanılan teçhizat tüm
dünyada kullanılan teçhizat ile teknolojik olarak benzerdir.
Su altı olay yeri inceleme yapan dalgıçlar konularında uzmandır. Her
dalışın farklı bir tecrübe kazandırdığı su altı ortamında olay yeri inceleme yapan
dalgıçlar o gün herhangi bir olaya müdahale etmeseler bile her gün yaptıkları
özel talimler ile kendilerini geliştirmeye devam etmektedirler. Su altı olay yeri
inceleme iki basamağa ayrılmaktadır: su altında delil niteliği taşıyabilecek
bulguların tespit edilmesi, bulguların incelenmek üzere su altından çıkarılması.
Kendilerini sürekli geliştiren dalgıçlar teknolojik teçhizatı kullanarak doğa
şartlarının izin verdiği ölçüde delil niteliği taşıyabilecek bulgular tespit etmekte
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ve su yüzüne çıkartmaktadır. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de
sorun bu aşamalardan sonra başka bir ifade ile bulguların incelenmesi için
laboratuvara gönderilmesinde yaşanmaktadır.
Su altı olay yeri inceleme diğer olay yeri incelemelerden özel ve farklı bir
alandır. Su altı olay yerini inceleyen ve bulguları su yüzeyine çıkartan dalgıçlar
delil niteliği taşıyabilecek bulguları karada bekleyen olay yeri inceleme
ekiplerine teslim eder. Bu aşamada karadaki personelin sudan çıkan kâğıt veya
metal içerikli bulgulara laboratuvara incelemeye gitmeden önce koruma
amacıyla hangi prosedürlerin yapılmasını bilmesi gerekmektedir.
Aksi halde inceleme sonuçları farklılık kazanabilir, delil olarak
kullanılamaz hale gelebilir. Fail serbest kalabilir hatta masum biri işlemediği bir
suç için suçlanabilir. Dolayısıyla bu özel alanda asıl işi kendileri yapmıyor olsa
bile delillerin sudan nasıl çıkartılacağını, delilleri ile birlikte hangi materyallerin
çıkarılması gerektiğini, laboratuvara gönderilmeden yapılacak ilk incelemeleri
ve bulguların laboratuvarda incelenene kadar korunması için uygulanacak
prosedürleri bilen savcıların, olay yeri inceleme uzmanlarının ve laboratuvar
personelinin olması gerekir.
Ancak bu şekilde sudan çıkan bulguların yüksek oranda incelenmesi
mümkün olabilir. Aksi halde olay yerinden çıkan bir bulgu eksik toplanma veya
eksik koruma yöntemlerinin uygulanması ile daha incelenmeden delil niteliğini
kaybedebilir. Adli bir olayda izlenilen prosedür olay yeri inceleme, laboratuvar
ve mahkeme olarak üçe basamakta gerçekleşir. Bu üç ana halka arasına delil
transferlerini de eklediğimizde bu prosedürü bir zincire benzetebiliriz ve bu
zincir sadece en zayıf halkası kadar güçlü olabilir.
Gerçeğe ulaşmak için bu zincirin bütün halkalarının aynı oranda güçlü
olması gerekmektedir. Bu sebeple kitabımızın alanda çalışan profesyonellere
ışık tutacak bir kaynak kitap olarak değer bulacağına inanıyoruz. Bu çalışma
için Türkbilim olarak; Ayberk Furkan Öztürk, Prof. Dr. İ. Hamit HANCI ve
Doç. Dr. Nergis Cantürk’ü kutluyor ülkemiz ve bilim adına başarılarının
devamını diliyoruz.
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER

ZOONOZ HASTALIKLARI
HAYVANDAN İNSANA GEÇEN HASTALIKLAR
Barış KOCATAŞ
Günümüzde giderek artan ve büyük önem taşıyan 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: Hayvan Hastalıkları, İnsan ve önlemler
ZOONOSIS: DISEASES THAT PASS FROM ANIMALS TO
HUMANS
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.

Zoonotic Diseases, Human and Precautions
KEDİ TIRMALAMA HASTALIĞI
Kedi Tırmığı Hastalığı, subakut bir bölgesel lenfodenit sendromudur.
Kedi tırmığı hastalığı, kedilerin ısırması, tırmalamasıyla meydana gelen ve lenf
düğümlerinin şişmesine sebep olan bir hastalıktır. Başta tüberküloz olmak üzere
birçok enfeksiyöz hastalıkla , lenfomalar la karışması 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 gelişmektedir.
Tırmalama ve ısırma sonucu oluşabilir. Kediler ile kontak halinde bulunan
insanların %90' ında ve özellikle yavru kediler ile ilişki halinde bulunan
insanlarda sıklıkla gözlenir.
Dünyanın her yerinde bulunan "Bartonella hanselae" adlı bakteri
tarafından bu enfeksiyon oluşabilir. Genellikle bu hastalık Sonbahar ve Kışın
Araştırmacı,

Veteriner Hekim
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daha çok oluşur. Hastalıkla ilgili olarak Türkiye de yapılmış herhangi bir
araştırma bulunmamaktadır. Amerika'da bu hastalık yılda 22000 insanda
gözlenmiş ve genellikle 21 yaş 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 bulaşır ve hayvanların salyasında yaşar. Bartonella
hanselae kedi yada yavru kedileri hasta etmez ama kedi bu bakteriyi aylarca
taşıyabilir. Genellikle kedilerin %50' si hayatlarında mutlaka bu bakteri ile karşı
karşıya kaldıkları tahmin ediliyor.
KULUÇKA DÖNEMİ
Tipik olarak 3-10 gün içerisinde kabarma ve küçük şişkinlik oluşur. 1-4
hafta sonra lenf nodülleri genellikle şişer.
BELİRTİLER
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 şişkinlikler, birkaç
gün içinde oluşur ama bu genellikle böcek ısırması veya alerji olarak düşünülür.
Bu kabarcık ya da küçük şişkinlikler aşı 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 hassaslaşmaya ve şişmeye başlar. Örnek olarak travmaya
uğrayan bölge kolda ise dirseklerdeki ve koltuk altındaki lenf nodülleri şişmeye
başlayacaktır.
Lenf nodülleri yaklaşık 1-4cm deri altında büyümeye başlayabilir.
Şişmiş olan lenf yumrularından sonra deri sıcak ve kırmızı renkte olabilir.
Lenf yumrusu dren edilirse irin akacaktır. Çocuklarda ve gençlerde büyümüş
olan lenf yumrusu ana belirtidir. Ateş 38,3 ve üzeri, bitkinlik, iştah azalması,
baş ağrısı, boğaz ağrısı, kurdeşen çıkartma belirtileri gözlemlenebilir. Tipik
olmayan bazı vakalarda aşağıdaki semptomlar gözlenebilir ancak bunlar çok az
sıklıkla gözlenir. Bu vakalarda kişide karaciğer, dalak, kemiklerde ya da
akciğerlerde enfeksiyon, yüksek ateş ve diğer semptomlar gözlenmeden
oluşabilir. Bazı insanlarda küçük, ağrılı konjuktiva, kızarık göz ve kulağın
önündeki lenf nodülünün şişmesiyle karakterize "Parinaud oculoglandar
sendrom" olarak bilinen göz enfeksiyonu oluşabilir. Diğer yandan çok az
sıklıkla gözlenen beyinde enfeksiyon ve nöbetler oluşabilir. Tüm bu
semptomlar "kedi tırmalama hastalığı" tedavi edilince azalır.
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BULAŞMA
Kedi tırmalama hastalığı insandan insana bulaşmaz. Bakteri bakteriyi
barındıran kedilerle yayılır. Eğer bakteri hayvanın salyasından yara ya da göze
temas ederse bulaşma oluşabilir. Bazen multiple vakalarda hastalık aynı ailede
aynı kediden ya da direkt kontak sağlamaktan dolayı oluşabilir.
KİMLER İÇİN TEHLİKELİ?
Kedi tırmığı hastalığı normal insanlar için fazla bir sorun yaratmaz.
Şişmiş olan lenf düğümleri birkaç ay içinde kendiliğinden geriler. Hastalık,
AİDS, diyabet ve kemoterapi gören kanserli hastalarda önemli sorunlara ve
hatta ölümlere de neden olabilir.
İYİLEŞME
Lezyonun oluştuğu ve bakterinin vücuda girdiği yerdeki yaranın
iyileşmesi günler alabilir. Lenf nodüllerinin şişkinliği genellikle 2-4 ay
içerisinde düzelir.
PROFESYONEL TEDAVİ
Çocukların geçmişi (anamnez) sonucu doktorlar bu hastalığı teşhis
edebilirler. Muayene sırasında doktorunuz kedi tırmığı, ısırığına ve şişmiş olan
lenf yumrularına bakacaktır. Bazı vakalarda doktorunuz teşhis 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 iyileşebilir. Daha az sıklıkla şişmiş olan lenf çok daha büyümüş
ve ağrılı olduğu durumlarda doktorunuz iğne ile lenf nodülündeki sıvıyı
boşaltmayı önerebilir. Antibiyotikler bu hastalık için kullanılabilir. Eğer
doktorunuz antibiyotik reçete etmiş ise çocuğunuza bu ilacı verilen gün kadar
kullanınız.
EVDE TEDAVİ
Eğer çocuğunuz bu hastalık ile karşı karşıya kalmış ise onu evin diğer
fertlerinden uzak tutmak zorunda değilsiniz. Yatak istirahatı gerekli değildir
ancak çocuğunuz için yararlı olabilir. Eğer çocuğunuz oyun oynamaya istekli
ise şişmiş olan lenf yumrusuna dikkat ederek oyun oynatınız. Eğer lenf nodül
çok ağrılı ise sıcak kompres yapabilirsiniz.
KORUNMA
Eğer teşhis 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 dışarıdaki hayvanlarla oynadıktan
sonra çocuklarınıza ellerini yıkamasını öğretiniz. Eğer çocuğunuz kedi
tarafından tırmalanmış 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 kişi bu hastalığa maruz kalmış ise evde bulunan petinizi sokağa atmanızı
veya ondan kurtulmaya çalışmanızı gerektirmez. Bu problem hakkında
veterineriniz ile konuşmanız yeterli olacaktır.
DOKTORUNUZU NE ZAMAN ARAMALISINIZ
Kedi tırmalaması ya da ısırığı oluşmuş ve lenf nodülleri şişmiş ise yüksek
ateş, tırmalanan yerde çok kızarıklık devam ediyorsa, ağrılı ise veya çok hasta
gözüküyorsa en kısa sürede doktorunuz ile irtibat kurmalısınız.
LYME ARTİRİTİ
Lyme hastalığı uzun zamandır tanınmaktaydı ancak 1975 yılına kadar
insanlarda hastalık yaptığı bilinmiyordu. 1975 yılında ABD Connecticut'ta
Lyme kasabasında özellikle gençlerde yoğun bir şekilde artrit vakaları
görülmeye başlandı. Yapılan araştırmalar bu durumun bazı keneler tarafından (
Ixodes Ricinus, Ambylomma Americanum, Lonestar Tick) bulaştırılan bir tür
spiroketten kaynaklandığını ortaya çıkardı. Bu hastalığı oluşturan spirokete
Borrelia Burgdorferi adı verilmektedir.
Lyme Hastalığı ise adını ABD'nin bu kasabasından almaktadır. Etken
spiroket köpek, at, sığır ve kedide hastalık oluşturmakta, birçok vahşi memeli
ve kuşları 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 yapıştığında, Lyme etkeni sindirim sisteminden kenenin ağız
organellerine göç eder ve buradan konakçıya geçer. Yapışan kenenin hastalığı
bulaştırma işlemi yaklaşık 12 saat içinde olur.1980’lerde, hem köpeklerde hem
de insanlarda rapor edilen hastalık insidansı dramatik şekilde artmıştır. Artık
Lyme Borreliozis (LB) dünyada en yaygın artropod kaynaklı hastalık kabul
edilmektedir.
NASIL BULAŞIR
Lyme hastalığı keneler tarafından bulaştırılan bir hastalıktır. Kene cilde
yapıştığı andan itibaren hastalığın bulaşma riski vardır. Ancak kenenin yapışık
kalma süresiyle birlikte risk de artar. Düşük bir olasılık olmakla beraber kan
nakliyle de bulaşabildiği bilinmektedir. Cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı
konusunda tartışmalar vardır ancak somut bir kanıt yoktur. Temas veya öpüşme
ile bulaşmamaktadır.
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HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR
Lyme Hastalığı Kenelerle Enfekte Olmuş Köpeklerde Akut
Tekrarlayıcı Artirit Şeklindedir.
Lyme hastalığının belki de en kötü tarafı teşhisinin oldukça zor
koyulmasıdır. Hastalığın belirtileri diğer birçok hastalıkla karışır. Diğer
hastalıkları taklit etmesi nedeniyle Lyme hastalığı Amerika'da "büyük taklitçi"
olarak anılmaktadır.Lyme hastalığı, deriyi, eklemleri, sinir sistemini ve diğer
organ sistemlerini etkileyerek yangısal hastalıklara sebep olur. Semptomlar
genellikle enfeksiyonun ilk haftasında oluşur ancak kene ısırdıktan sonra 30 gün
içinde de gelişebilir. Bazı vakalarda semptomsuz seyreder.Erken Lyme
hastalığında (erken lokalize dönem) kırmızı halkalı boğa gözü diye tarif edilen
şekilde kızarık (erythema migrans) ile kendini gösteren tipik semptom görülür.
Lyme hastalığına yakalanmış birçok hastada gelişen bu kızarıklık, hastalık
bulaştıktan sonra genellikle 1-2 haftada görülür ve 3-5 hafta süreyle kalıcı
olabilir. Dokunulduğunda sıcak olabilir ve genellikle ağrısız veya kaşıntısızdır.
Erken dönemde görülen diğer semptomlar; kene ısırığının yakınındaki lenf
bezlerinde şişkinlik, yorgunluk, baş ağrısı, ağrı, eklem ağrısı, titreme-ürpertidir.
Lyme hastalığının sonraki aşaması (erken yayılma dönemi) genellikle
kenenin ısırmasından sonra genellikle 2 hafta ila 3 ay arasında oluşur. Isırık
bölgesinden uzakta 2 veya daha fazla kızarık alan, şiddetli baş ağrısı, aşırı
yorgunluk, büyümüş lenf nodülleri, tutulma (özellikle eklemlerde ve boyunda),
ışığa duyarlılık, yüz felci, ekstremitelerde titreme veya uyuşukluk, düzensiz
kalp ritmi, 38-39°C ateş, meningitis görülür. Lyme hastalığının son aşaması
(geç dönem) eğer erken dönemde hastalık saptanamadıysa veya doğru şekilde
tedavi edilmediyse oluşabilir. Geç dönem semptomları, enfekte kene ısırdıktan
sonra haftalar veya yıllar içinde herhangi bir zamanda oluşabilir. Özellikle
dizlerde artirit, genellikle yetişkinlerde görülen idrak bozukluğu görülür. Bu
hastalarda en göze batan değişiklikler, kronik artirit, kronik MSS bozukluğu,
yüz felci, kısmi felç, psikiyatrik bozukluklar Aşırı yorgunluk hissi Uyku
bozuklukları, Dikkatte dağınıklık, unutkanlık, algılama performansında düşüş
ve acrodermatitis chronica athropicans (ACA) dır.
LYME HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR
Lyme hastalığının tanısı için CDC tarafından iki aşamalı bir yaklaşım
önerilmiştir. 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
oluşumu varsa, başka belirtiler veya test sonuçları beklenmeden hemen tedaviye
başlanması gerekir. Lyme'ın teşhisi ile ilgili asıl sorun bazı hastalarda devamlı
negatif test sonuçları alınmasına rağmen hastalığın var olmasıdır. Bu
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nedenle LYME HASTALIĞINDA TANI MUTLAKA KLİNİK VERİLER
IŞIĞINDA KONMALIDIR.
TEDAVİ
Lyme hastalığının tüm klinik formlarında antibiyotik tedavisi
uygulanmaktadır. Antibiyotik seçimi, dozajı ve uygulama şekli hastalığın evresi
ve klinik görünüme göre değişir.
KORUNMA
Kenelerin beslenerek şişmesinin 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 teşhisi ve tedavisi için en iyi yolların neler olması
gerektiğini tartışıyorlar. 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 yoğunlaşır. Duş almaksa yaygın olarak tavsiye edilen bir yol
değildir. Özellikle piknik alanlarında yüksek çalı çırpı ve yeşilliklerden
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 hoşlandıkları yerlere özel dikkat
gösterin. Ve tabi ki hayvanlarınızı da kenelerden uzak tutmayı unutmayın.
· Duş alın. Uzmanlara göre duş almak, şu üç nedenden dolayı
Lyme hastalığını önlemek için büyük bir fırsat sunar:
1. Vücudunuza yoğunlaşmak ve kene kontrolü yapmak için bir şanstır.
2. Henüz saldırmamış olan keneleri yıkayarak üzerinizden atabilirsiniz.
3. Üzerinde kene asılı kıyafetlerinizi çıkarmış olursunuz.
· Erken belirtileri öğrenin: Kene tarafından ısırılan insanların sadece
yarısında boğa gözü kızarıklığı meydana gelir. Birçok kişi ise ısırıldığını
hatırlamaz bile. Bazıları ısırıldıktan kısa bir süre sonra oluşan kızarıklıkları,
kırmızı veya mavi lekeleri fark ederler. Bazı erken Lyme hastalığı belirtileri ise,
enfeksiyon oluşumundan sonraki iki gün ila bir ay arasındaki bir sürede, birden
bire ortaya çıkar. Belirtiler yorgunluk, ateş ve titreme şeklinde kendini gösterir.
Şayet hastalık vücudunuza daha fazla yerleşirse kalp ve nörolojik problemlere
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neden olur. Eğer Lyme hastalığı enfeksiyonu aldığınızı düşünüyorsanız,
doktorunuzdan kan testleri yapmasını isteyin, negatif çıkması durumunda ise
altı hafta sonra tekrarlayın. Sonuçlar yine negatifse ve siz hala Lyme hastalığı
şüphesi taşıyorsanız, Lyme hastalığında ihtisas sahibi bir doktoru görmek
isteyebilirsiniz. Doktorların ilk yapması gereken şey, benzer belirtilere neden
olan diğer hastalık ihtimallerini ortadan kaldırmak için testler yapmak olmalıdır.

SONUÇ
Giderek artan hayvan türlerine karşı insanlardaki ilgi sonucu daha önce
bilinmeyen ancak araştırmalar sonucu ortaya çıkan hayvanlardan insanlara
geçen hastalıklarla ilgili yoğun çalışmaların giderek artırılması ve bu alanda
insana ve özellikle çocuklarımıza aydınlatıcı bilgiler kazandırılması hatta bu
hususta okullarımızda da giriş dersler verilmesinde yarar görülmektedir. Tarım
Orman ve Hayvancılık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlı ve Sağlık Bakanlığı
ÖZELLİKLE KÖYLER VE KIRASAL ALANLARA YÖNELİK PROJELER
ÜRETMELİ koordinasyon ve uyum açısından bu projelerle halkın katılımı ve
aydınlatılması yanında ekonomik verimliliğin arttırılması da sağlanmalıdır.
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
TARİHTEN BİR YAPRAK: ÜÇ KİŞİ KAPLAN YARATIR

Bülent OKAY
Çin denilince öncelikle aklımıza, çekik gözlü insanlar ve ilginç yazısı
aklımıza gelir. Kimileri için de iki küçük çubukla yemek yiyen insanlar ve farklı
çatı mimarisi akla gelmektedir. Beşli nota sistemi kullanması, Çin müziğinin en
temel özelliklerindendir. Kısacası Çin kültürü başka kültürlere benzemeyen,
kendine özgü bir kültürdür. Çince de hiçbir dile benzemeyen kendine özgü bir
dildir. Çin dilinin en belirgin özelliklerinden biri de “deyim” ve “özdeyiş”
kullanılmasıdır. Eğer deyimleri iyi bilmiyorsanız, yazılanları ve konuşulanları
anlamanız mümkün olmaz. Deyim ve özdeyişler Çincede önemli yer tutar.
Deyimler genellikle Çinli düşünürler tarafından yazılan öykülerden
çıkartılmıştır. Öğrencilerini öykülerle eğitmişlerdir. Genellikle dört sözcükten
meydana gelen öykü başlıkları deyim olarak Çin diline eklenmiştir. Daha
sonraki dönemlerde bu öyküler çocuk edebiyatına aktarılmış, çocuklara öğüt
veren öyküler haline gelmiştir. Böylece deyimler de halkın diline iyice
yerleşmiştir. Bu konuda birkaç örnek verelim:
Yeni tanıştığınız birine hemen ısındıysanız, Çincede一见如故 [(yī jiàn rú
gù) “İlk görüşte eski dost gibi olmak.”] deyimi kullanılır.
Kendisi ile çelişen insanlar için 自相矛盾 [(zì xiāng máo dùn) “Kendi
mızrağı, kendi kalkanına karşı”] deyimi kullanılır.
Türkçemizdeki “öküz altında buzağı aramak” deyiminin karşılığı olarak
Çincede 鸡蛋里挑骨头 [(jī dàn li tiāo gú tóu) “yumurta içinde kemik aramak”]
deyimi kulanılır.
Söylentilerin, dedikoduların ve iftiraların ne kadar etkili olduğunu anlatan
三人成虎 [(sān rén cheng hǔ) “Üç kişi kaplan yaratır] deyimi, Çincede sık
kullanılan deyimlerden biridir.
Öykünün Türkçesini okumadan önce bilmemiz gereken şudur. Eskiden
Çin’de beylikler arasında antlaşma yapıldığı zaman, hükümdarın en büyük oğlu,
antlaşmanın teminatı olarak karşı beyliğe “rehin” olarak gönderilmektedir.
Rehin giden oğula hizmet edecek kişiler ve bir de vezir eşlik etmektedir. Öykü
şudur:
Rehin heyeti yola çıkmak için hazırlanmaktadır. Vezir hükümdarın
yanına gelir ve sorar.
Prof.

Dr. Ankara Üniversitesi Sinoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

269

TÜRKBİLİM ARALIK 2017

Vezir: Hükümdarım, şimdi biri gelse ve “pazar yerinde kaplan var” dese,
inanır mısınız?
İnanmam. Pazar yerinde kaplan olmaz.
- Aradan çok geçmeden biri daha gelse ve “pazar yerinde kaplan
var” dese, inanır mısınız?
- Elbette inanmam. Pazar yerinde kaplan olmaz ki.
- Çok geçmeden biri daha gelse ve “pazar yerinde kaplan var”
dese, inanır mısınız?
- İnanırım. Üç kişi aynı şeyi söylüyorsa, mutlaka doğrudur.
- Hükümdarım, ikimiz de biliyoruz ki Pazar yerinde kaplan yok.
Ama üç kişi söyleyince siz kaplanın varlığına inandınız. Pazar yeri
sarayınıza çok yakın. Oysa ben diğer beyliğe gidiyorum. Orası
sarayınıza çok uzaktadır…
(Vezir: “Oradan gerçek olmayan bir sürü haber gelecektir. Lütfen
onlara inanmayınız” demek istemektedir.)
Kafile gider. Aradan zaman geçer, rehin ve heyeti geri döner. Hükümdar
bir daha veziri huzuruna kabul etmez ve onunla görüşmez.
Anlaşılan odur ki vezir hakkında olumsuz haberler gelmiştir. Komşu
beylikten gelen dedikodular hükümdarın üstünde etkili olmuştur.
Hükümdara Savaş Kazandıran Tılsım
Eski dönemde Çin’de, beylikler arasında çatışmaların yaşandığı bir
dönem vardır. “İlkbahar-Sonbahar Dönemi” ve “Savaşan Beylikler Dönemi”
olarak adlandırılan bu süreç, ülkede sürekli savaşların yaşandığı bir dönemdir.
O dönemde, bir beyliğin topraklarına saldırı olur. Bey derhal ordusunun
başına geçip olaya müdahale etmek zorundadır. Ama bir türlü sarayından
ayrılmak istemez. Çünkü çok genç ve güzel bir gözdesi vardır. Kızın aklını
çeleceklerini, onu kandıracaklarını düşünür ve onu kimseler emanet edemez.
Ancak ne var ki ordusunun başına geçip savaşa gitmesi gerekmektedir.
Son çare olarak vezirini çağırtır.
Vezirim, bilirsin sana çok güvenirim. Sen benim sağ kolumsun. Bu
savaşa gitmem gerekiyor. Gözdemi sana emanet ediyorum. Onu gözün gibi
koruyacağına inanıyorum.
Bunu duyan veziri bir korku sarar. Dedikodu ve iftiralardan
korkmaktadır. Ama kabul etmekten başka çaresi yoktur.
- Onu kendi öz evladım gibi korurum.Gözünüz arkada kalmasın.
Siz gönül rahatlığıyla ordunuzun başına geçiniz.
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Vezir gece uyuyamaz. Bilir ki dedikodu ve iftira çarkı acımasızca
çalışmaya başlayacak ve kendisi çok zor durumlara düşecektir. Sabaha kadar
düşünür, bir çare arar.
Sabah ordu yola çıkmaya hazırdır. Hükümdar atına bineceği sırada vezir
elinde bir kutuyla gelir. İpek kumaşlara sarılı kutuyu hükümdara uzatır:
- Hükümdarım. Sabaha kadar tanrılara yakardım. Sizin başarınız
için onlardan yardım diledim. Ve onların yardımıyla bir tılsım
hazırladım. Hazırladığım tılsım bu kutunun içindedir. Bu kutuyu
yanınızdan ayırmayınız ve asla açmayınız. Bu tılsım sizi oklardan,
kılıçlardan, mızraklardan koruyacaktır. Aynı zamanda, savaşı
kazanmanızı ve zaferle dönmenizi sağlayacaktır.
Tılsımlı kutuyu alan bey çok sevinir. Ordu saraydan ayrılır.
Bey savaşta başarılı olur, düşmanını yener ve büyük bir zafer kazanır.
Ordu geri dönmeye hazırlanırken, vezir ile beyin gözdesi arasındaki ilişki
hakkında ilk haberler gelmeye başlar. Saraya yaklaştıkça haberler kaynakları
artar ve ayrıntılı haberler gelmeye başlar. Bey bu haberler çok sinirlenir.
Vezirinin kendisine ihanet etmesini bir türlü içine sindiremez.
Saraya girer girmez veziri çağırtır:
- Vezir duyduklarım doğru mudur? Ben sana sevdiğimi emanet
ettim. Sen ise, emanete ihanet ettin. Biliyorsun ki yaptığını cezası
ölümdür. Yaptığının cezasını canınla ödeyeceksin. Bunu bildiğin halde
neden böyle bir şey yaptın merak ediyorum.
- Hünkârım anımsar mısınız, siz savaşa giderken size tılsımlı bir
kutu vermiştim. Sorduğunuz sorunun yanıtı o kutudadır. Şimdi o kutuyu
açar mısınız?
Bey tılsımlı kutuyu hatırlar. Kutuyu getirtir ve büyük bir merakla açar.
Kutunun içinde vezirin cinsel organı bulunmaktadır.
Dedikodu ve iftiraların ne kadar etkili olduğunu bilen vezir, canını
kurtarmak için bir organını feda etmiştir.
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
GÜNÜMÜZÜN
EN POPÜLER
VE GİZLİ
GÜNDEMLERİNDENBİRİ!
CHEMTRAILS

GÖKYÜZÜNDE UÇAKLARIN BIRAKTIĞI VE
KAYBOLMAYAN İZLER

Ali Aslan DUMANOL
17.07.2017 - Ankara
CHEMTRAILS NEDİR?
‘Kimya’nın İngilizcesi olan ‘CHEMISTRY’ ve ‘İz’in İngilizcesi olan
‘TRAIL’ kelimelerinin kısaltılmış birleşiminden oluşmuş “CHEMTRAIL”
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Türkçede Kimyasal İzler anlamında bilinen ve bütün dünyada bu isimle bilinen
bir kelimedir.
HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ CHEMTRAILS KİMLER TARAFINDAN
NASIL KULLANILMAKTADIR:
CHEMTRAILS uçakları genellikle gökyüzünde yüksek irtifalarda ve
karmaşık belirsiz rotalarda uçmaktadır. İlk olarak 1970’li yıllarda görülen bu
uçuşlarda ancak bir kısmı anlaşılabilmiş kimyasal bileşikler düzenli ve düzensiz
aralıklarla püskürtülmektedir. Bu amaç doğrultusunda modifiye edilmiş, belli
bir balast dengesi ile yerleştirilmiş likit tankları kullanılmakta ve özel tasarımlı
spreyleme teknolojileri kullanılmaktadır. Püskürtülenkimyasallar havada
saatlerce asılı kalarak giderek genişlemekte ve kimi zamanlar güneşi bile
engelleyecek ölçüde gökyüzünü tamamen kaplamaktadırlar.
Oysaki CONTRAILS adıyla bildiğimiz kısa, beyaz ve birkaç saniye
içinde yok olan izler yüksek irtifalarda belirlenmiş rotaları içinde uçan (normal)
uçakların bıraktığı su buharının donarak kristalize olmasından başka bir şey
değildir ve CHEMTRAILS ile karıştırılmamalıdır.
Uzun yıllardır tartışılmasına karşın bu gizemli ve sinir bozucu
çalışmaların kimler tarafından yapıldığı hala kesin olarak tespit edilememiştir.
Dolayısı ile uzun yıllardır yapılan çeşitli spekülasyonlar artarak devam
etmektedir… Bazı kişiler ise bu CHEMTRAILS konusunu bir “komplo teorisi”
(conspiracy theory) olarak görmekte ve ciddiye alanları sert dillerle
eleştirmekte, hatta alaya almaktadır. Dünyanın her tarafında yıllardır ara
verilmeden uygulanılıyor ve tartışılıyor olması itibarı ile de gündemlerden
silinemez KÜRESEL BİR KONU olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir.
Bu spreylemeler için her gün yüzlerce uçağın ve tonlarca kimyasalın
kullanıldığı düşünülecek olursa, bu projenin arkasında çok ciddi bir sermayeyi
bu proje için ayırmış bir grubun, kuruluşun veya merkezin olduğunu anlamak
pek de zor olmayacaktır. Haklarında birçok spekülasyon yapılıyor olmasına
karşın bu merkezin açık bir kimlik tanımı günümüze kadar yapılamamıştır.
En genel kanılar ise CHEMTRAILS spreylemelerinin arkasında
İllüminati ve benzeri kapalı/gizemli grupların olduğu kanısıdır… İşin en ilginç
yönü ise günümüze kadar hiçbir kişi veya kuruluş “BU SPREYLEMELERİ BİZ
YAPIYORUZ!” sahiplenmesinde bulunmamıştır. CHEMTRAILS dünyanın tek
küresel sahipsiz uygulaması olması itibarı ile de, bu gizeminin altında bilinmesi
istenilmeyen çok tehlikeli uygulamaların ve gizli denemelerin yapılıyor olması
ihtimalini bulundurmasıdır. Ve çok daha gariptir ki; hiçbir devlet her yıl kendi
ulusal hava sahanlığı içinde uygulama yapan binlerce “CHEMTRAILS”
spreylemelerinin varlığını resmi dilen yalanlamamıştır.
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CHEMTRAILS NE AMAÇLA KULLANILMAKTADIR:
Spreylemeler devam etmesine karşın hiçbir kişi veya kuruluş tarafından
sahiplenilmemesi, olanca gerçekliğine rağmen olaya gizemli bir boyut
kazandırmakta, bu gizem de birbirinden çok farklı iddiaların ortaya atılmasına
neden olmaktadır. İşte bu durum itibarı ile bu spreylemeler kimilerine göre
anlamsız bir KOMPLO TEORİSİ iken, kimilerine göre de küresel egemen
güçlerin sebebi insanlıktan saklanan gizli, planlı ve amaçlı bir çalışmasıdır. İşte
bu AMAÇLAR konusunda da birbirinden farklı birçok CİDDİ İDDİALAR
ortaya atılmakta, dünyanın dörtbir köşesinde her gün yapılan paylaşımlarda bu
iddialar derinlemesine ele alınarak tün boyutları ile incelenmektedir… Bu iddia
sahipleri arasına dünyanın sayılı itibarlı kurum ve kuruluşları ile medyatik ve
popüler isimler de katılmış bulunmaktadır. Günümüz itibarı ile dünyanın farklı
ülkelerinde yaklaşık 30 milyon üzeri ‘Chemtrails Takipçisi’ olduğu var
sayılmaktadır. Bu takipçilerin birçoğu her gün düzenliolarak CHEMTRAILS
gözlemleri ve kayıtları yapmaktadır. Şahsen benim de, yıllardır yaptığım
kayıtlarla binlerce Chemtrails fotoğrafı ve filmlerinden oluşan bir arşivim
oluşmuş durumdadır. Birçok bilim adamı ve çevreci kuruluş yalnızca fotoğraf
ve film kaydı yapmakla yetinmeyerek havadan, sulardan ve topraklardan
düzenli olarak numuneler almakta ve uluslararası akreditasyona sahip
laboratuarlarda inceletmektedir. Sonuçlar kamuoyu ile belirli adresler üzerinden
periyodik olarak paylaşılmaktadır. Tüm bunlardan ortaya çıkan sonuçlar ise;
Dünyamızın henüz bilinemeyen nedenlerden dolayı toksik kimyasallarla
zehirlendiği ve bilinmeyen denemelerin de yapıldığı yönündedir. Bu
zehirlemenin gizli amacı konusundaki kesinleştirilememiş olan en yaygın
kanatlardan birisi de; “DÜNYADAKİ İNSAN NÜFUSUNUN SAVAŞ
YAPILMADAN AZALTILMASI” çalışmaları olduğu yönündedir…
CHEMTRAILS’İN İNSANA VE DOĞAYA ETKİLERİ:
Saygın kişi ve kurumlar tarafından resmi heyetler gözetiminde kayıtla
alınan doğa numunelerinde yapılan analizlerde olağanın dışında ağır metallere
ve olması geren oranların çok üzerinde alüminyum kalıntılarına rastlanmaktadır.
Sürekli olarak yapılan bu ölçümlerdeki kirlilik miktarlarının ise geometrik bir
oranda artış gösterdiği görülmektedir. Ama bizleri en çok düşündüren konu ise
musluklarımızdan akan suların içindeki ağır metal oranları ve özellikle
Alüminyum partiküllerinin miktarıdır. Doğadan yiyecek ve içekler vasıtası ile
kimi zaman da solunum ve derimizden emilmesi yoluyla vücudumuza giren bu
toksik maddeler birçok hastalığa neden olmaktadır. Chemtrails
araştırmacılarının ortak iddialarından biri de durdurulamayan bir hızda
yaygınlaşan kanser, demans, alzheimer ve bağışıklık sistemi hastalıklarıdır.
Ama en çok yinelenen iddialar doğaya verdiği tahribattır. Bütün spreylemelerin
temel maddesi olan Alüminyum partiküller Ağaç/Orman katili olarak
tanımlanmaktadır. Hızla yok olduklarını işittiğimiz arı kolonilerinin
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popülâsyonun ~%60 oranında azalmasının sebebi de yine CHEMTRAILS
içindeki kimyasallar ve özellikle Alüminyum olarak görülmektedir.
GEOENGINEERING:
Kimi kesimler, Chemtrails’in varlık nedenlerinden bazılarını küresel
ısınmanı engellemek için yapılan çalışmalar (Baryum oksidasyonunun, havada
sera etkisi yapan karbondioksiti bağlayıp, etkisiz hale getirilmesi) olarak
açıklamaktadır.
Alüminyum parçacıklarının bir izolasyon tabakası oluşturarak güneş
ışınlarını yansıtıp küresel ısınma ile mücadelede yardımcı unsur olarak
tanımlanması da bu konuda yapılan en sık rastladığımız açıklamalardan biridir.
Bununla beraber alüminyum püskürtmeleri bu teoriye aykırı olarak genellikle
kış aylarında yapılmaktadır.
Önceleri doğadan korkan ve o’na tapan insanoğlu geldiği aşama itibarı ile
doğayı kontrol etmeyi öğrenmiş ve kendi dünya görüşü ve düşünceleri
doğrultusunda da değiştirmeyiöğrenmiştir. Ve bu egemenliğin görülebilen
sonuçlarından bazıları; Yaz ortasında yaşanılan kışlar ve kış ortasında yaşanılan
yazlar...
Neredeyse alışmaya ve kanıksamaya başladığımız aniden gelen ve sellere
neden olan çok şiddetli yağmurlar ve cevizden daha büyük taneli dolu
yağışlarının ölümlere de sebep olduğu ciddi zararlar... Aşırı soğuklar, aşırı
sıcaklar... Ve diğer alışık olmadığımı garip ve ürkütücü doğa olayları...
SON CÜMLELER:
Doğa artık insanın tanrısı değil, insan doğanın tanrısıdır. Bu durumu
sonuçlar üzerinden okumaya çalıştığımızda ise bu savaşın galibinin kim olacağı
çoktan belli olmuştur. Açıkça görülmektedir ki; doğanın tanrıları intikamını
insan denilen kibirli yaşam formunu yok ederek almak istemektedir. Bunun bile
ayrımına henüz varamamış olan insan, insanlığı öldürmeye ve can çekişen
dünyanın tek hâkimi olmaya karalı görünmektedir.
İNSAN evrenimiz içinde kendi yaşam alanını ve kendi türünü imha
etmeye eğilimli tek yaşam formudur. Herkese KUT’la donanmış ve MUT’la
bezenmiş aydınlık bir zihinsel gelecek diliyorum efendim... Saygı ve sevgilerim
hepinize…
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TÜRKBİLİMDEN BİLİMSEL ÇALIŞMALARA YÖNELİK ÖNEMLİ
BİR ANALİZ
AKADEMİK YÜKSELMELERDE TÜRKİYE VE ABD
KARŞILAŞTIRMASI
Doç. Dr. Selçuk CAN
Doç. Dr. Selçuk Can anlatıyor; ABD'de akademik yükselmeler nasıl
oluyor: Sözlü veya yazılı olarak herhangi bir sınava girilmez. Türkiye ile
ABD'deki akademik sistemi karşılaştırmak, elma ile armudu
karşılaştırmaya benzer
Akademik yükselmelerde ABD ve Türkiye? Elma ile armut? Gibi
Amerika Birleşik Devletleri'nde akademisyen olmak Türkiye'den çok
farklıdır. ABD'de profesörler hasta muayene etmek yerine araştırma yapıyor.
Öğretim üyelerinin sözleşmeleri performanslarına göre 2 yılda bir yenileniyor.
Sözleşmesi yenilenmeyen profesör, görevine doçent olarak devam ediyor.
Akademik unvanlar üniversite dışında kullanılamıyor.
Amerikan Board Sertifikalı Doktorlar Derneği Başkanı Doç. Dr. Selçuk
Can, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Türkiye'deki üniversitelerin
akademik yükselme kriterlerini değerlendirdi. İki ülke arasında büyük farklar
olduğuna dikkat çeken Can, ?Türkiye ile ABD'deki akademik sistemi
karşılaştırmak, elma ile armudu karşılaştırmaya benzer? Dedi. Doç. Dr. Selçuk
Can, akademik yükselmelerde, üniversiteye ve topluma hizmet, tanınmışlık,
yayınlar, alınan araştırma fonları gibi pek çok kriterin kullanıldığını söyledi.
Akademik unvanın kişiye ait olmadığını, sadece üniversite içinde kullanıldığını
ifade eden Can, profesörlerin genellikle hasta muayenesi yerine araştırma
laboratuarlarının başında görev yaptığını belirtti. Doç. Dr. Selçuk Can,
sorularımıza şu yanıtları verdi:
ABD'de akademik yükselmeler nasıl oluyor, adaylardan hangi şartları
yerine getirmeleri isteniyor?
ABD'de akademik yükselmeler, ?assistant professor, associate professor
ve full professor? Aşamalarından geçer. Akademik yükselmelerde, birçok
ülkede evrensel olarak uygulanan yükselme komitesi kararları uygulanır. Sözlü
veya yazılı olarak herhangi bir sınava girilmez. Türkiye ile ABD'deki
akademik sistemi karşılaştırmak, elma ile armudu karşılaştırmaya
benzer. Dünyada yeni bulunan ilaçların yüzde 80'i ABD'de keşfediliyor.
Science Citation lndex'te olan A grubu dergilerin çoğunluğu ABD kaynaklı.
Yine Medline sistemini kuran, işleten ve ücretsiz olarak dünyadaki tüm
hekimlere sunan ABD'dir. ABD tıp alanında ve tıp eğitiminde dünyada lider
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konumdadır. ABD'de assistant, associate veya professor of medicine unvanları,
üniversitenin elemanı olarak çalışanlara veriliyor. Bu? instructor’dan başlıyor.
Ancak burada sorulması unutulmuş bir soru var, o da? tenure? Meselesi.
Bir insan doçent (associate professor) olmuş ama tenure almamış olabilir.
Tenure, bir şekilde güvence veriyor. ABD'de tıp fakültesinde çalışmak, ?tenure?
ve? non-tenure? olarak iki şekilde oluyor. Sağlamlaştırılmış ve güvenli yol
anlamına gelen? tenure track? Kelimesinin Türkiye'deki akademik hayatta
uygulaması yok. İşe alınırken tenure track veya non-tenure track olarak
alınıyorsunuz. Tenure veya non-tenure olmanıza göre de yükselme kriterleri
farklı. Tenure olarak işe başlayan bir öğretim görevlisinin başarılı olması,
profesörlüğe dek yükselmesi beklenir.
Her üniversite yükselme için gerekli kriterleri kendi belirliyor. Ama
tenure track da associate olabilmek için ülke çapında tanınmış olmak gerekiyor.
Sizden 6 referans istiyorlar. Sonra bu referansları arayıp onlardan da 6 kişi ismi
alıyorlar ve onların görüşüne başvuruluyor. Bunun yanında, üniversiteye ve
topluma hizmet, toplumda tanınmışlık, yayınlar, alınan araştırma fonları
gibi pek çok kıstas kullanılıyor. Bölüm başkanının dekana önerisi sonrası,
dekanın, üniversitenin özendirme komitesine (akademik yükselme komitesine)
önermesi ve onların kabulü ile oluyor. Non-tenure yolunda ise sadece 3 referans
ve bunların da mahallî olması yeterli. Profesörlük için uluslararası tanınmışlık
gerekiyor. Görüldüğü gibi yayınlar sadece işin ufak bir kısmı. Bir de o
üniversitede 5 yıl çalışmak gerekli. 3 yıl da olabiliyor ama olağanüstü bir şey
yapmış olmanız gerekiyor. Bir de? regency professor? Var. Onu da Nobel
alanlara veriyorlar. O zaman direkt profesör olarak işe başlıyorsunuz. Tenure ile
non-tenure arasındaki en önemli fark, tenure aldıktan sonra birisinin işine son
verilmesi son derece zor. Non-tenure olanlar, her sene sözleşme yeniliyorlar.
Non-tenure olanlar bir bakıma angarya ile meşgul oluyorlar. Sadece doçentliğe
kadar yükselebilirler ve işine her an son verilebilir. Ancak, durum o kadar
umutsuz değil ve profesörlük kapıları kendilerine ilelebet kapalı değil. Başarılı
performans göstermeleri halinde kendi üniversitelerinde veya başka bir
üniversitede tenure track yoluna kabul edilip, akademik hayatlarında ideallerine
ulaşabilirler.
ABD'de üniversite hastanesi olmayan eğitim hastanelerinde verilen
?clinical professor of medicine? unvanı da var. ABD'de özel, devlet veya
belediye hastanelerinin birçoğu bir üniversite hastanesi ile bağlantılıdır. Buna
?affiliation? adını veriyorlar. Örneğin, bir özel hastanede koroner anjiyografi
yoksa hastayı bağlantılı oldukları tıp fakültesi hastanesine gönderirler. Her iki
taraftaki hekimler irtibat halindedirler. Ayda bir ortak konferanslar düzenlerler.
Tıp fakülteleri, son sınıftaki internleri, bağlantılı oldukları hastanelere rotasyona
gönderirler. Üniversite ile bağlantılı bu kamu, özel veya vakıf hastanelerinde
bilimsel yayın yapan öğretim üyelerine, tıp fakültesi? clinical professor of
medicine? (klinik tıp profesörü) unvanını verir.
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Klinik tıp profesörü unvanının Türkiye'de eşdeğeri yok. ?Clinical
professor of medicine? özel çalışıp da üniversite hastanesi ile bağlantılı olan
insanlara veriliyor. Etrafta pek clinical professor olmaz. Genellikle assistant
veya associate seviyesine yükselmelerine, üniversitedeki yükselme komitesi
onay verir. Bu o insanların hasta sayıları için faydalı olsa da akademik olarak
pek bir şey ifade etmez. Yani üniversitede anabilim dalı başkanı olamazlar, bir
devlet kurumu olan Ulusal Sağlık Ensitüsü (NIH)'nden araştırma fonu almaları
zordur. ABD'de araştırma fonları, araştırma masraflarını karşıladıkları gibi direk
olarak araştırmacının maaşına katkı da yapar.
?Akademik unvan üniversitede kalır?
ABD'li hekimler akademisyenliğe ilgi gösteriyor mu?
ABD'de bir hekimin üniversitede çalışmasının amacı yeni ilaçlar bulmak,
laboratuar testleri geliştirmek, hastalıkların patofizyolojisini aydınlatmak gibi
orijinal bilgiler üretmek ve topluma faydalı olmaktır. Akademik yükselmelerde,
yapılan bilimsel yayınlar yanında, topluma hizmet, halka yönelik bilimsel
kitaplar yazmak, meslek örgütlerinde aktif rol oynamak, uluslararası tanınmak
rol oynar. Ancak, ABD ile Türkiye arasındaki en önemli fark, akademik
unvanın sadece üniversite içinde kullanılmasıdır. Yani hiç bir doçent veya
profesör, üniversiteden ayrıldıktan sonra çalıştığı özel muayenehanesinde veya
özel hastanede akademik unvanını kullanmaz.
Bunu yasaklayan hiçbir yasa olmamasına rağmen bu bir gelenektir.
ABD'de akademik unvan, sadece akademik ortamda yani üniversitede aktif
görevde iken kullanılır ve unvan üniversiteye aittir. Tanımı bu şekildedir.
Akademik unvan, kişiye ait bir unvan değildir. Örneğin bir profesöre kendi
üniversitesinde sözleşme yenileme teklif edilmez ise veya ailevi sebeplerle şehir
değiştirip başka bir üniversitede göreve başlarsa doçent olarak göreve
başlayabilir.
Hekimler, ABD'de gerçekten akademik işler yapmak istiyorlar ise
akademisyen oluyorlar. Bunun nedeni, hastaların ismin başındaki harflere çok
fazla önem vermemesi, bir de üniversitede çalışırken insanların sadece
üniversitede çalışabilmeleri. Hem üniversitede hem de kendi ofisinde çalışmak
isteyenler, klinik unvanlar alıyorlar ki akademik çevrelerde o kadar da önemli
değil bunlar. Yani üniversiteden unvanlarını alıp özel muayenehane veya
hastanede unvanlarını kullanmak için akademisyen olan yok. ABD'de ancak,
idealist hekimler akademisyenliğe ilgi gösteriyorlar. Özel sağlık sisteminin
geçerli olduğu bu ülkede muayenehane hekimleri ve birçok cerrah, vasat bir
akademisyenden çok daha fazla kazanıyor. Bu yüzden akademik kadroların
önemli bir kısmı da yabancı doktorlar tarafından dolduruluyor. Bir
akademisyenin klinisyenden çok kazanması için pazarlanabilir, yeni ve etkili bir
ürün keşfetmesi gerekiyor. Bu, sivilceleri kökünden çözen bir krem veya
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enfeksiyona yol açmayan idrar sondası gibi basit bir metot dahi olabilir.
Mutlaka yapay kalp cihazı gibi karmaşık-kompleks bir olay olmasına gerek yok.
Akademisyenlerin performansı gözden geçiriliyor
ABD'de akademisyen olmak zor mu?
ABD'de akademisyen olmak, nerede ne yapmak istediğinize göre zor
veya kolay olabilir. Ama asıl zor olan, akademisyen olarak devam edebilmek.
Bu konuda, genellikle üniversitede kendi giderini 2 yıl içinde karşılamanız
beklenir. Bunu ya hasta bakarak, ya da araştırma fonu (grant) alarak
yapabilirsiniz. O yüzden sürekli bir çalışma içinde olmalısınız. Bulunduğunuz
üniversiteye göre günün birinde maaşınız azalabilir veya sözleşmeniz
yenilenmeyebilir. Non-tenure yolunda her yıl, tenure yolunda iki yılda bir
performansınız gözden geçirilir ve başarınıza göre sözleşmeniz yenilenir.
ABD'de üniversitede yükselemeyerek işine son verilen öğretim üyeleri mağdur
olmamaktadır. İlaç firmalarında veya stent gibi tıbbi malzeme üreten şirketlerde
gayet güzel maaşlarla işe başlamaktadırlar. Diğer alternatif ise özel veya kamu
hastanelerinde klasik doktorluk yapmaktır.
Yayın tek kriter değil
İki ülkenin akademik yükselme kriterlerini kıyaslar mısınız?
ABD'de akademik yükselmeleri incelemeden önce, sistemin Türkiye'den
oldukça farklı olduğunu anlamak gerekir. Akademik yükselmenin tek kriteri,
yapılan yayınlar değildir. Bilimsel yayınlar, araştırma, tıp öğrencisi eğitimi
dışında üniversiteye hizmet, topluma hizmet, toplumda tanınmışlık, ulusal veya
uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışma, meslek örgütlerinde aktif
görev, akademik yükselme basamaklarında etkisi olan hizmet alanlarıdır.
Profesör hasta bakmıyor, araştırma yapıyor
ABD'de öğretim üyelerinin performansı, her 2 yılda bir fakültenin
kıdemli öğretim üyeleri tarafından oluşturulan ve başkanlığını dekanın yaptığı
bir komite tarafından değerlendirilir. Başarılı bulunanların sözleşmesi yenilenir.
Başarılı olmayanların sözleşmesi yenilenmez. Öğretim görevlisi çok önemli bir
buluş yapmış ise 2 yılda profesör bile olabilir. En sık rastlanan durum akademik
yükselmenin 6 yıl içinde gerçekleşmesidir. 8 yılda yani 4 değerlendirme sonucu
aday, akademik olarak yükselemiyor ise örneğin, yardımcı doçent iken
doçentliğe gelemiyor ise görevine son verilir. Adaylar, profesör olduktan sonra
dahi değerlendirmeye tabi tutulurlar. Aldıkları araştırma fonları, yaptıkları
yayınlar, yetiştirdikleri öğrenciler değerlendirmeye tabi tutulur. Tabii burada
Türkiye ile en önemli fark, bu unvanların sadece üniversite için geçerli olması.
Associate olan birisini, başka üniversite assistant professor unvanı ile işe alabilir
veya professor olarak da işe alabilir; ama üniversite ile işi bittiğinde unvan da
üniversitede kalır. Türkiye'deki doçent veya profesörler, iyi klinisyendir ve
279

TÜRKBİLİM ARALIK 2017

hastaları çoktur. Ancak, ABD'deki profesörler genelde bir araştırma
laboratuvarının başındadırlar ve himayelerinde birçok uzman, asistan, biyolog,
genetik uzmanı, doktora öğrencisi gibi görevliler çalışır. Bunların maaşlarına,
profesörün aldığı araştırma fonundan katkı yapılır. Öğretim üyeleri devamlı
yeni deneyler yaptıklarından polikliniğe haftada bir gün inerler ve hasta sayıları
çok değildir. Çok sayıda hasta baktıkları takdirde yeni ilaçlar, yeni testler veya
tanı metotları geliştirmeye vakitleri olmaz.
Sizce, Türkiye'deki akademisyenlerin
karşılaştığı aksaklıklar neler?

yükselme

basamaklarında

Türkiye'deki akademisyenlerin yükselme basamaklarında karşılaştığı
sorun kaliteli yayın üretememektir. Türkiye'de akademik yükselmelerde bir sayı
takıntısı bulunmaktadır. Bence önemli olan yayının sayısı değil kalitesidir.
Türkiye'de doçentlik sonunda bir akademisyenin 100 adet, emekliliği gelen bir
profesörün 500 adet yayını olmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde en iyi
profesörler, akademik kariyerleri boyunca ancak, 100-120 adet yayın
yapmaktadırlar. ABD'de öğretim görevlilerinin senede iki veya üç yayın
yapmaları, bunları Nature, Science, New England Journal of Medicine gibi
prestijli dergilerde yayınlamaları beklenir.
Türkiye'de sayı önemli olduğu için bir akademisyen tek bir konuya
odaklanamıyor. Kendi branşı içinde üç dört farklı alanda yayın yapabiliyor.
Böyle olunca bilgi birikimi, yeni kazanılan bilgilerin yeni araştırmalara
aktarılması her zaman mümkün olmuyor. Türkiye'deki sistem, multidisipliner
çalışmayı da teşvik etmiyor. Hatta yazar sayısı ne kadar fazla ise, o çalışmadan
adayın aldığı akademik puan o kadar az oluyor. Tez aşamasında tez sahibi
çalışmayı yürütüyor. Bu gelenek üç dört asistanın beraber aynı konu üzerinde
kapsamlı araştırma yapmasını engelliyor. ABD'de tıp doktorlarının kariyerleri
boyunca herhangi bir uzmanlık için tez yapması gerekmiyor. Sadece? PhD?
Unvanı alacak temel bilim uzmanlarının, tıp doktoru olsun olmasın tez yapma
zorunlulukları var.
Araştırmalar finanse edilmeli
Akademik yükseltmeler nasıl yapılmalı?
Türkiye'de araştırmaları finansal olarak destekleyecek ayrı bir kuruma
ihtiyaç var. Şu anda, iki ayrı üniversiteden iki ayrı araştırmacı aynı konuyu
araştırıyor olabilir. Bu hem tekrara, hem de israfa neden oluyor. Konu seçimi de
öğretim üyelerinin inisiyatifine bırakılmış durumda. Öğretim üyeleri, ülke
sorunlarına çözüm üretecek araştırmalar yapmak yerine, en kısa zamanda en
fazla sayıda yayın çıkarmak gibi bir duruma girebilirler. Aslında sistem bunu
motive ediyor. Akademik kariyer yapmanın en önemli motivasyonu, kişisel
tatmin ve kişisel gelişimdir. Türkiye'de genel araştırma bütçesinin arttırılması
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durumunda, mevcut sistemi koruyarak ve ona ek olarak yeni merkezi bir yapıya
sahip bir araştırma fonlama kurumu kurulmasında fayda görüyorum.
Bu kurumu TÜBİTAK kurabilir, YÖK'e bağlı bir kurum da olabilir.
Alanında uluslararası yayınları olan kıdemli öğretim üyelerinin yanında, Devlet
Planlama Teşkilatı, YÖK, Avrupa Birliği Temsilciliği gibi devlet kurumları
temsilcilerinin de bu Sağlık Araştırmaları Fonlama Kurumu'nda yer alması
uygun olur. Kurum, araştırma konularını ülke önceliklerine göre tespit edebilir
ve başvuran kamu veya vakıf üniversitelerine bu kaynağı aktarır. Sonra da
araştırmanın gidişatını denetleyebilir.
Şu anki uygulamada olan doçentlik sınavı öncesi bilimsel yayınların
merkezi sistemle değerlendirilmesi uygulaması, profesörlük başvurusu
öncesinde de yapılmalıdır. Bu, mevcut sistemin standardizasyonunu
sağlayacaktır. Bu ön değerlendirmenin ardından son değerlendirmeyi yine
hakem öğretim üyeleri yapmalı. Kabiliyetli gençlerin hızla yükselmesi için ve
yurtdışından tersine beyin göçünü gerçekleştirmek için profesörlük başvurusu
öncesi, üniversitede kadrolu çalışma süresi iki yıla indirilmeli. Yeni ilaç veya
tıbbi malzeme keşfedip, bunun patentini alanlar ödüllendirilmeli. Akademik
yükselme yönetmeliklerinde, tıbbi patentler, yurtdışı kitap yazarlığı gibi kabul
edilip, 100 puan ile puanlanmalı.
Diğer aksayan bir yön de üniversiteler arası trafiğin Türkiye'de çok az
olması. Öğrenci, asistan ve yan dal uzmanlık öğrencilerinin farklı uzmanlar ile
eğitim görmeleri, eğitimin kalitesini arttırır. Atama yönetmeliğinde yeni açılan
doçentlik ve profesörlük kadrolarının tüm Türkiye'ye açık olduğu belirtiliyor ve
ilan edilmesi isteniyor. Yönetmeliğe göre ilanlar yapıldığı halde tıp fakülteleri
hep kendi elemanlarını atıyorlar. Kanun koyucu, bu uygulamanın böyle
olmasını istemediği için böyle bir yönetmelik çıkardığı halde uygulama farklı.
Gerek Türkiye'deki öğretim üyelerinin farklı üniversitelerde dolaşımını
arttırmak, gerekse yurtdışından kaliteli öğretim üyelerinin kazanılması için bir
yönetsel müdahale yapılması gerekiyor. Öğretim üyesi sirkülasyonu, vakıf
üniversitelerinde iyi işlediği halde kamu tıp fakültelerinde geleneksel yaklaşım
değişmiyor. Teşekkürler.
KAYNAKLAR
Medimagazin Haftalık Tıbbi Haber Gazetesi - 06-02-2006
http://www.medimagazin.com.tr/haber_36060.html
http://www.birses.net/guncels.asp?sayfa=
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
AYDINLAR OCAKLARI 46. BÜYÜK ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRİSİ
Aydınlar Ocakları 46. Büyük Şûrası, 27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında,
milli egemenliğin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı, Türk
milletinin varlık yokluk mücadelesi olan İstiklâl Harbi’nin yönetildiği, 29 Ekim
1923 tarihinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkentinde, Ankara Aydınlar
Ocağının ev sahipliğinde, “Türk Kültürü ve Medeniyeti: Meseleler ve Gelecek
Tasavvuru” başlığı ile gerçekleştirilmiştir.
29 Ekim 1923; Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı ve 9
Eylül 1922’de İzmir’de zaferle noktalanan Milli Mücadele’nin Cumhuriyet’le
taçlandırıldığı gündür. Atatürk, “En büyük eserim!” dediği Cumhuriyet’in
muhafaza ve müdafaa görevini, Türk gençliğine ve dolayısıyla bütün Türk
milletine vermiştir. Bizlere ve gelecek nesillere düşen görev; Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini, Atatürk’ün ilkelerini, devletimizin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü her türlü iç ve dış tehdit ve tehlikeye karşı
korumaktır.
Yokluklar içinde milletçe yapılan kutlu bir mücadele sonucunda, hasta ve
tükenmiş bir imparatorluğun küllerinden, kısa sürede “milli, demokratik, laik ve
sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmayı başaran Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi
rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bu vesileyle yüce Türk milletinin 29
Ekim Cumhuriyet Bayramını en iyi dileklerimizle kutluyoruz.
Aydınlar Ocakları 46. Büyük Şurâsı, Türkiye’nin ve dünyanın karşı
karşıya bulunduğu meseleleri müzakere ederek, aldığı kararları Yüce
Milletimizin görüşlerine sunmayı millî bir vazife bilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti devleti Milli kültürden beslenen fakat evrensel
değerlerle barışık ve bu değerlere katkı sağlamayı hedeflemelidir. Dış politikada
devlet tecrübesini kullanan, maceracı olmayan, düşmanlarını azaltan, dostlarını
çoğaltan politikalar uygulanmalıdır. Ekonomide üretime dayalı büyümeyi
sağlayacak milli bir programa sahip olmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Atatürk’ün “Ne Mutlu Türk’üm Diyene”
vecizesiyle kapsamı çizilmiş, etnisitelere saygılı, kendisini Türk hisseden,
büyük Türk Milletinin şerefli bir üyesi olmaktan mutlu olan insanların kurduğu
bir devlettir. Kendisini Türk hissetmeyenlerin devletin asli unsuru olan Türklere
ve Türk Milliyetçiliğine karşı kompleksli tavırları sona ermelidir.
1.EĞİTİM
Eğitim sistemimiz son yıllarda sık sık yapılan değişikliklerle, yap-boz
tahtasına dönmüştür. Son on beş yılda değişen 6 Milli Eğitim Bakanı
döneminde ne yazık ki 5 defa liselere giriş, 3 defa üniversitelere giriş sistemi
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değiştirilmiştir. Eğitim kurumlarında standart bir eğitim öğretim ortamı ve
imkan fırsat eşitliği bulunmadığı sürece akademik başarısı yüksek lise ve
üniversitelere girişte mutlaka merkezi sınav yapılması gerekmektedir. 2017
yılında 176 dersin müfredatı, bilimsel gerekçelerle değil, yeni nesilleri belirli bir
dünya görüşüne göre yetiştirmek amacıyla köklü bir biçimde değiştirilmiştir.
Ayrıca okul türleri arasında ayrımcılık yapılmaktadır. Halbuki eğitimin,
bireylere milli kimliğini kazandırması, birleştirici ve bütünleştirici olması
gerekir. Eğitim sistemi siyaset üstü olduğundan, yapılan müfredat değişiklikleri,
Anayasa, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Milli Eğitim Temel Kanunu ile
çelişmemelidir.
Uyuşturucu terörü ile yapılan mücadele çok yönlü sürdürülmelidir.
Yakalanan uyuşturucunun piyasa değeri değil; kaç kişiyi zehirleyebileceği
belirtilmelidir.
Eğitim sistemi ile ilgili önerilerimiz: Okul öncesi eğitimde okullaşma
oranı yüzde 100’e yükseltilmelidir; İlkokullar 5, ortaokullar 3 yıl olmalıdır.
Liselerdeki derslik açığı
kapatılarak 1,5 milyon öğrencinin Açık Öğretim Lisesine gitme zorunda
kalması önlenmelidir. Üniversitelere idari ve mali özerklik ile akademik
özgürlük sağlanmalıdır. Eğitim kurumlarımızın öğretmen ve öğretim elemanı
açığı giderilmelidir. Okullarımızın akademik başarısını yükseltmek için yapılan
her türlü çalışma desteklenmelidir. Ayrıca, lise ve üniversite öğrencilerinin kötü
niyetli kişi ve örgütlerce istismarını önlemek için burs ve barınma ihtiyaçları,
bizzat devlet tarafından karşılanmalıdır.
2. HUKUK VE DEMOKRASİ
Türkiye “çoğulcu demokrasi” kavramından uzaklaşmıştır. Demokrasinin
olmazsa olmaz temel ilkeleri olan kuvvetler ayrılığı, bağımsız ve tarafsız yargı
ilkelerini hayata geçirecek, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alacak
düzenlemeler yapılmalıdır.
Adli sistem hızlı ve etkin hizmet verecek şekilde yeniden
yapılandırılmalı, gerekli mevzuat ve usul düzenlemeleri yapılarak, toplumdaki
adalet sistemine güven oranı tatmin edici seviyelere yükseltilmelidir.
Meşruiyetin temeli milli iradedir. Fakat milli irade anayasayla, kuvvetler
ayrılığıyla, özgürlüklerle sınırlıdır.
Yargı da tıpkı yasama ve yürütme gibi bir egemenlik yetkisidir.
Türkiye’yi elbette “seçilmişler” yönetecek, kanunları yapacak ama yöneticiler
de hukuka uyacaktır. Bunun denetimini de bağımsız yargı sağlayabilir.
Yargı kadrolarında “parti yargısı” oluşturacak düzenlemeler ve
atamaların yarattığı tahribat onarılmalıdır. Çünkü ülkemiz için “cemaat yargısı”
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da, “parti yargısı” da aynı şekilde yanlış ve zararlıdır. siyasal gücün belirlediği
bir HSK yapılanması, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı için, büyük
tehlikedir.
Hâkimlerin ve savcıların yalnızca hukuka tabi olacakları hukuki ve siyasi
atmosfer oluşturulmalıdır.
3. EKONOMİ
Son 10 senenin (2006 -2016) ekonomik büyüme ortalaması cumhuriyet
dönemi ortalamasının çok altında kalmıştır. Bu ise artan nüfus da dikkate
alınınca yerinde saymak, dünya sıralamasında da geriye düşmek demektir.
Ekonomimiz sadece tüketime, hizmetler ve inşaat sektörüne dayalı olarak
büyümektedir.
Üretime dayalı bir büyümeye, (yapısal reformlarla) katma değeri fazla
olan ürünleri ve bilgi teknolojilerine dayalı üretimi esas alan bir yapılanmaya
geçmeliyiz. Çünkü maliye ve para politikalarıyla artık yolun sonuna gelinmiştir.
Yüksek teknolojili üretim teşvik edilmeli, bu teknolojiyi üretip
geliştirecek insan gücü planlaması yapılmalıdır. Topluma lokomotif olabilecek
üstün nitelikli insan sayımızı hızla artırmalıyız.
Kaynak dağılımı, yatırımlar ve üretimin optimum esaslarda
gerçekleşebilmesi için ekonomide rekabete dayalı ortamın oluşması ve
gelişmesi gereklidir.
Tarımda ithalatı teşvik edici vergi indirimleri yerine üretici
desteklenmelidir. Tarım ürünlerindeki ithalat çeşidi korkunç boyutlara
ulaşmıştır. Tarımda faal nüfusun tarım dışına çıkışı sağlıksız iç göç hareketlerini
beslemektedir.
4.DIŞ POLİTİKA
Güney sınırımızdaki ABD destekli PKK ve PYD koridoru çok ciddi bir
tehlikedir. Fırat Kalkanı Harekatı gibi İdlib ve Afrin’deki harekat da
zorunludur. Barzani’ye karşı gerekli yaptırımlar yerine getirilmelidir. Bağdat
yönetimi ile ilişkiler geliştirilmelidir. Türkiye Irak’ın
toprak bütünlüğüne önemli katkıda bulunurken kendi toprak bütünlüğünü
ve milli birliğini de korumalıdır.
Geleneksel iç ve dış politikalarımızda mezhepler üstü kalmak esastır.
Sünnici blokla hareket yanlışı Türkiye’nin siyasi etkinliğini ve itibarını
zedelemiştir. Barzani dışında dostu kalmayan Türkiye hayal kırıklığına uğramış,
yanılmış ve aldatılmıştır. Bölgede arabulucu özelliğini yitirmiştir. ABD’nin
“karıştır, çatıştır ve istikrarsızlaştır” politikası terör örgütlerini kullanma ve
onları Türkiye’ye karşı silahla destekleme ayıbı sürmektedir.
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Ege’de çiğnenen haklarımız ve Yunan işgaline karşı milli menfaatlerimiz
korunmalıdır. Kıbrıs’ta KKTC’yi yok sayan, birleştirme ve Kıbrıs Türkünü
eritme çabaları kabul edilemez. Türk kimliğinin aşındırılması ve adalılık kimliği
önemli bir tuzaktır. İki ayrı devlet gerçeği artık korunmalıdır.
Mültecilerin nüfus yapısını bozucu etkileri sosyal hayatımızdaki olumsuz
tesirleri göz ardı edilmemelidir. Öncelikle onların Türkçe öğrenmeleri
sağlanarak uyum gerçekleştirilmelidir. Mülteciler ülkemizde kesinlikle kalıcı
olmamalıdır.
5. IRAK VE SURİYE TÜRKLERİNİN DURUMU
Hükümetimiz, Irak ve Suriye merkezi hükümetleri ile bugüne kadar
yürüttüğü politika ve ilişkileri yeniden gözden geçirmelidir. İran’la ilişkilerimiz,
milli menfaatlerimiz, Suriye’de ve Türkmeneli’nde yaşayan Türk varlığı ve
toprakları ile sınırlarımızdaki olaylar dikkate alınarak acilen gözden geçirilmeli
ve ona göre yürütülmelidir. Irak Merkezi Hükümeti, bir an önce -başta Kerkük
olmak üzere- bütün Türkmen bölgelerinde güvenliği tam anlamıyla
sağlamalıdır. Kerkük’e Türk kimlikli bir vali tayin edilmesi sağlanmalı, diğer
Türk bölgelerinde de yöneticilik görevleri de Türkmenlere verilmelidir.
Irak Anayasasında, Federe Irak Devleti’nin Arap ve Kürtlerden oluştuğu,
resmi dilin Arapça ve Kürtçe olduğu belirtilmektedir. Anayasa’da değişiklik
yapılarak, Türkmenlerin adı, Arap ve Kürtlerin adının yanında 3. unsur olarak
yer almalı ve onlara tanınan siyasi ve hukuki hakların aynısı Türkmenlere de
verilmelidir. Habur Sınır Kapısı konusu sonuçlandırılmalı, Ovaköy‘den yeni bir
kapı açılmalıdır. Kürtler ABD tarafından nasıl eğitilip donatılmışsa,
Türkmenlerin de kendi güvenliklerini sağlayabilmeleri için, Türkiye tarafından
öyle eğitilip donatılmaları gerekir. Unutulmamalıdır ki, anavatanımızın
güvenlik sınırı Kerkük’ten, Türkmeneli’nden geçer.
Türkiye güvenli ve güvenilir bir ülke haline getirilmelidir.
6. TÜRK DÜNYASI İLE İLİŞKİLER
Başta Azerbaycan olmak üzere bütün Türk devletleriyle ve Balkan
ülkelerindeki Türk ve akraba topluluklar ile kültürel ve sosyal ilişkiler
geliştirilmelidir. Bu konuda üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının projeler
oluşturmaları, ortak etkinlikler düzenlemeleri büyük önem taşımaktadır.Türk
dünyasında ortak alfabe kullanılması ve ortak tarih kitabı yazılması çalışmaları
bir an evvel sonuçlandırılmalıdır.
7. TÜRK DİLİNİN KORUNMASI
Son yıllarda Türk dilinin yazımı ve telafuzu konusunda büyük bir
yozlaşma yaşanmaktadır. Ayrıca firma isimlerinde ve tabelalarda yabancı
dillerden gelen kelimelerin kullanılması dilimizin geleceği bakımından son
derece sakıncalıdır. Bu sebeple Aydınlar Ocağı tarafından hazırlanan “Türk
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Dilini Koruma Yasası” taslağı hükümet ve siyasi partilerin dikkatine
sunulacaktır.
8. ANKARA VE ORTA ANADOLUNUN SORUNLARI
Bölgesel bir sorun olarak ortaya çıkan Tuz gölü havzasında ki çevre
problemlerine kalıcı çözümler üretilmelidir. Ankara”nın tarihi ve kültürel
kimliğinin zenginleştirilmesi için kısa ve orta vadeli eylem planları
hazırlanmalıdır. Aydınlar ocakları olarak Ankara’da düzenlediğimiz 46. Büyük
Şuramızda alınan bu kararların milletimizin geleceği konusunda olumlu katkılar
yapmasını diliyor sevgi ve saygılarımızı sunarız.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !
Aydınlar Ocağı Genel Merkezi, Adana Aydınlar Ocağı, Adıyaman Mimar
Sinan Aydınlar Ocağı, Anadolu Aydınlar Ocağı, Ankara Aydınlar Ocağı,
Antalya Aydınlar Ocağı, Avrupa Aydınlar Ocağı, Balıkesir Aydınlar Ocağı,
Bursa Aydınlar Ocağı, Çanakkale Aydınlar Ocağı, Çorum Aydınlar Ocağı,
Giresun Ondokuz Eylül Aydınlar Ocağı, Harput Aydınlar Ocağı, Iğdır Aydınlar
Ocağı, Isparta Aydınlar Ocağı, İnegöl Aydınlar Ocağı, İzmir Dokuz Eylül
Aydınlar Ocağı, Kocaeli Aydınlar Ocağı, Malatya Aydınlar Ocağı, Manisa
Aydınlar Ocağı, Ordu Aydınlar Ocağı, Sakarya Aydınlar Ocağı, Samsun
Aydınlar Ocağı, Sinop Aydınlar Ocağı, Sivas Aydınlar Ocağı, Tekirdağ
Aydınlar Ocağı, Trabzon Aydınlar Ocağı, Azerbaycan Aydınlar Ocağı, Kosova
Türk Aydınlar Ocağı
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
ŞİFAHANELERDEN GÜNÜMÜZE UZANAN MÜZİK TERAPİSİ
Burçin UÇANER ÇİFDALÖZ
Sağlık alanında hızla gelişen teknolojik yenilik ve buluşların yanı sıra
müzik ile tedavi edebilme yöntemleri de giderek güncel bir konu haline gelmiş;
bu alanda çalışanların görüş ve önermeleri de profesyoneller açısından da
değerlendirilmeye alınmıştır. Kamuoyuna aktarılması ve bu yönde sağlıklı bilgi
akışı yanında bilinç düzeyimizin de sorumluluk bilinciyle örtüştürülmesini
gerekli kılmaktadır.
Müzik Terapi; müzik terapi eğitimi almış profesyonel bir terapist
tarafından müzikal töre patik müdahalelerin klinik çerçevede ve kanıta dayalı
şekilde kullanılmasıdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, ancak eğitim almış bir
profesyonel müzik terapi yapabilir. Ülkemizde müziğin tıpta kullanımı ile
müzik terapi kavramları karıştırılmaktadır. Müzik terapi kendine özgü metotları,
terminolojisi, sınırları, çalışma alanları, eğitim programları, pratisyenleri,
gereklilikleri, sorunları vb. bileşenleriyle başlı başına büyük bir disiplindir.
1940’lı yıllardan günümüze müzik terapi başta Amerika ve Avrupa olmak
üzere, dünyanın pek çok farklı ülkesinde bir bilim disiplini olarak varlığını
sürdürmektedir. Günümüzde ABD ve Avrupa’da müzik terapinin meslek olarak
tanınması ve kabul edilmesi ile ilgi önemli bir mesafe kat edilmiş ve
standartlaşma, kalite güvencesi, belgelendirme konularında yapılandırılmış bir
yol izlenmiştir. ABD ve Avrupa’da pek çok üniversitede lisans, yüksek lisans
ve doktora programları bulunmakta, yalnızca ABD’de 6000 müzik terapist
hastaneler, bakım evleri, özel eğitim merkezleri ve çeşitli kurumlarda
çalışmaktadır.
Üzerinde yaşadığımız coğrafyada ise müziğin sağaltımda kullanımı yeni
değildir. Farabi (870-950), İbn-i Sina (980-1037), Gevrekzade Hafız Hasan
Efendi (1727-1801), Haşim Bey (1815-1868), Mehmed Hafid Efendi (?-1811)
vb. Pek çok bilim adamı eserlerinde tıpta müzik kullanımına değinmiştir. Şam,
Edirne, Kayseri, İstanbul, Sivas vb. pek çok şehirde şifahaneler yapılmış, bu
şifahanelerde sağaltımda müzik de kullanılmıştır. Bu topraklarda tıpta müziğin
kullanımı bu kadar eski olmasına karşın uygulama uzunca bir süre
unutulmuştur.
MÜZİK TERAPİ GELİŞİMİ
Son yıllarda ülkemizde de son derece sevindirici gelişmeler olmaktadır.
2013 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Doç.

Dr. Burçin UÇANER ÇİFDALÖZ
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Uygulamaları Daire Başkanlığı kurulmuş ve 15 uygulama alanı içerisinde
müzik terapibölümüde yer almıştır. 13 Temmuz 2016 tarihinde ise sağlık
bakanlığı tarafından “Müzik Terapi Eğitim Standartları” yayınlanmış böylece
müzik terapi alanı yasal zeminde de tanınmıştır. Yurt dışındaki eğitimlerle
kıyaslandığında (yurtdışında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde
eğitimleri bulunmaktadır) oldukça kısa bir eğitim olmasına karşın ülkemizde de
yasal düzlemde müzik terapinin kabul edilmesi oldukça sevindirici bir
gelişmedir. Ayrıca 2014 yılında Ankara’da Müzik Terapi Derneği(MÜZTED)
kurulmuştur. Dernek ABD ve Avrupa ile işbirliği çalışmaları yapmaktadır.
Diğer taraftan son yıllarda Türkiye’de de sempozyumlar, kongreler, atölye
çalışmaları, konferanslar vb. yapılmaktadır. 2016 yılında İstanbul ve
Kütahya’da Uluslararası Müzik Terapi sempozyumları yapılmıştır. Avrupa
Müzik Terapi Konfederasyonu (EMTC) 2016 yılında 3.kez Avrupa Müzik
Terapi Gününü kutlamıştır. Ülkemizde ilk defa kutlanan Avrupa Müzik Terapi
Günü 15 Kasım 2016’da Müzik Terapi Derneği (MÜZTED) tarafından Ankara,
Eskişehir, İstanbul ve İzmir’de çeşitli etkinliklerle kutlamıştır. Yine 2016
yılında Müzik Terapi İlkeleri ve Müzik Terapiyi Tanımlamak isimli çok önemli
2 kitap dilimize çevrilmiştir. Ayrıca ülkemizde de müzik terapi lisans, yüksek
lisans ve doktora eğitimlerinin başlaması için çalışmalar devam etmektedir.
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri
bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisansını,
2011 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2011 yılında yardımcı doçent, 2014
yılında doçent oldu. 2006 yılından itibaren müzik terapi çalışmalarına yöneldi.
Arjantin, Çin, Yunanistan’da ve Türkiye’de Müzik Terapi kongre, çalıştay ve
atölye çalışmalarında yer aldı. 2015 yılında Amerika’ya gitti ve Augburg
College’da müzik terapi yüksek lisans derslerine katıldı. Ayrıca Minnesota
Children’s Hospital (transplantasyon ünitesi, pediatrik onkoloji kliniği, pediatrik
yoğun bakım vb.), MacPhail Center for Music (otistik, down sendromlu,
zihinsel engelli çocuk ve yetişkinler vb.), Woodbury Healthcare Center
(Alzhemier, parkinson vb.), Good Smaritan Society-Specialty Care Community
(Huntinktons, alzhemier, demans, zihinsel engelli, anksiyete vb.), Struthers
Parkinson’s Center gibi pekçok hastane, bakım evi, klinik ve merkezlerde çeşitli
hasta grupları ile bireysel ve grup müzik terapi çalışmalarında yer aldı. 2013
yılından bu yana Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Daire Başkanığında müzik terapi eğitim ve bilim komisyonunda
yer almaktadır. 2014 yılında Müzik Terapi Derneği’ni kurmuştur. Halen Müzik
Terapi Derneği başkanlığı, Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
TERÖRLE MÜCADELE KONSEPTİ VE TEMAK
Cemal Ergun ERUÇ
Prof. Dr. İ. Hamit Hancı’nın beni Adli Bilimler Grubuna nazik
davetinden hemen sonra, lütfedip gönderdiği, Terörle Mücadele Konsepti ve
Terörle Mücadele Akademisi ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini çok dikkatle
okudum. Oluşturmaya çalıştığı Akademi Modeline ve Terörle Mücadelede etkin
bir kaynağın yaratılması için son derece hassas konulara değindiğini gördüm.
Sayın Prof. Hancı’nın amaç, düşünce ve değerlendirmelerine, 40 senelik fiili
meslek hayatımın yaklaşık 27 senesi Alanda geçmiş emektar bir asker olarak,
tümüne yakınında fikir beraberliğinde olduğu ifade etmekle beraber, aşağıda
özetle farklı olabilecek değerlendirmelerimi sunmayı yararlı görmekteyim,
şöyle ki: Örneğin: Esas sorunun Organizasyon olduğunu vurguluyor, tümü ile
haklıdır, ancak bu organizasyon şekli ve hangi ana fikir çerçevesinde
oluşturmamız hususu üzerinde durulması gereken bir konudur bence.
Devletimizin bekası söz konusu olduğuna göre, bu kuruluşta görev alacak
gençlerin asli görevi siyasi otoritenin oluşturacağı siyasi hedeflerin
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, siyasi görüş, Demokratik, Laik, sosyal, hukuk
devleti kavramı içinde Kemalist Felsefemize uygun Devlet anlayışı ve Millli
çıkarlara uygun hizmet; tam bağımsızlık, fikren-ilmen-bedenen hür bir anlayış
doğrultusunda kendi insanına yön verecek ve onu bu konuda eğitecek öğretecek
insiyatif ve hukuki alt yapı nasıl oluşturulacaktır? Ayrıca, olayın esası bana göre
TERÖR değildir. Malumunuz TERÖR bir metottur. Toplumları belli
doğrultulara yönlendirmek ve ona bunları kabul ettirmek ve dayatabilmek için
kullanılan bir maşadır. Bu sebeple terörle Mücadele Konseptinde, toplumun
topyekün her kademesini ve katmanını kapsayacak bir şumul içinde ele alınması
gerekmektedir. Örneğin, Milli Eğitimdeki, sorunlu ders anlayışının TEMAK
Projesine uygun İnsan Tipimizi yetiştirebileceği şüphelidir. Değilse
değiştirilmesi nasıl olacaktır? Örneğin Atatürk’ümüzün, M.E. ve vasiyeti olan
“Türk Çocuğunun göreceği tahsil seviyesi ne olursa olsun en evvel ve her
şeyden evvel kendi bünyesine düşman olan unsurlar öğretilmelidir.” hedefine,
MEB politikaları ile nasıl ulaşılacaktı?
(“Her şeyden evvel Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, millî
an’anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu
öğretilmelidir.") Dolayısıyla, sayın Prof. Hancı’nın giriş bölümünde
vurguladığım gibi, birçok Devlet ve Eğitim kademeleri ile uyum içinde
çalışması gereken bu Akademide, bu hususu nasıl sağlanacaktır?
Yukarıda izaha çalıştığım gibi TERÖR kavramı İÇDE: toplumu belli bir
yöne kanalize etmek için kullanılan metot olduğu açıkça görülen ve DIŞTA:
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küreselleşme (Globalizm) adı altında oynanan büyük oyun çerçevesinde, Ulus
Devletimizi yıkmak ve Atatürkçülük (ilke ve İnkılapları) Kemalist Felsefemizi
yok etmek üzere kullanıldığına ve arkasında Çok Uluslu Şirketlerin Temel
yaklaşımları olan Enerji Kaynaklarına (Fosil – Gaz-Hidrojen BOR) hakimiyet
ve Demografik olarak artan Dünya Nüfusu ve Lojistik ihtiyaçları karşılamak
için Batıda ABD ve AB (Pentagonun yeni dünya haritasında Çekirdek Ülkeler )
doğuda Rusya ve Çin’in önderliğini yaptığı ŞİÖ teşkilatındaki bir çok
kuruluşun, içimizdeki İŞ BİRLİKCİLERİ ile çalıştıklarından şüphe etmediğim
bu ortamda adını ne koyarsak koyalım, bu
AKADEMİ nin sağlıklı
çalışılabileceğinden şüphe etmekteyim.
Yukarıdaki paragraflarda değindiğim konuların en azı, kaynağı
ülkemizde kullanılan kavramların kargaşasından doğmaktadır. Harcıalem bir
ifadeyle, biz sivri sineği öldürmeye çalışırken, bataklığı göz ardı ediyor veya
ihmal ediyoruz.
Günümüz Milli Eğitim kültürüyle yetişen bir beynin irdeleme- gerçeklere
yönelme- okul yolu ile ülke çıkarlarına doğru değerlendirme yetenekleri baştan
dumura uğradıkları, için, terör+ yaratan kaynaklar+ bu çıkar sağlayanların
durumlarını irdeleyen bir alt yapı oluşturmakta ve toplum, adam sendeci, bana
dokumuyorsa varsın olsun anlayışı içinde kendisine dayatılan bu ortamda, tüm
demokrasi ve hür düşünce dışı tutumu kabul eden bir sürü anlayışla, TERÖR
den yararlanılarak güdülmektedir. Türkiyemizde TERÖR, 80 öncesinde karşı
karşıya getirilen ve kökeni yabancı ideoloji olan 50 küsür Aşırı sol( Moskova –
Maocu-Yugoslav-Küba-Enver hocacı vs.)15 den fazla aşırı sağ örgüt tarafından
yaratıldı. Bu arada 1978 yılı itibariyle Lice ‘de 30 militan ve 300 kadar
yardımcı ve yer altı unsurlarıyla hayatımıza giren P.K.K, giderek stratejik
savunma /Stratejik Denge/Stratejik Taarruz aşamalarından geçip güçlenerek,
1984 de Eruh Şemdinli baskını ile “ Bende varım” dedirtti ve günümüze kadar
içerde ve dışarıda örgütlenerek 39 senedir bizi devletçe ve milletçe hain
Ekonomik, hem sosyal güç bakımından zaafa uğratan bir düzeye geldi. Sonuçta,
Dünyada oynanılan büyük oyun, (BUŞ ların Ortadoğu enerji kaynaklarına el
koyma projesi olan B.O.P . veya GÖKAP “ genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey
Afrika
) projesi olarak,100 senelik hesaplaşmanın , SEVR ve onun
genişletilmiş şekliyle , Türkiye de dahil, eski ABD de işleri Bakanının
ifadesiyle “Orta doğuda 22 ülkenin coğrafi sınırları değişmektedir.”
Sebepleri birer KISIR DÖNGÜ olarak izah edilebilir. Kanadalı profosör
Michel Challudousky’nin ABD’nin terörle mücadelesi ve Dünyada yoksulluğun
Küreselleşmesi ( the globalizm of poverty) kitaplarında açıkladığı ve bizde
PKK-YPG (Vekalet savaşları –IŞID ) kısmen aşırı sol ve İMF ve Dünya
Bankasına boyun eğerek yaratılan SADAKA toplumu politikası sonucunda ,
geriye dönülemeyecek , laik olmayan , dış kaynaklara tam bağımlı , akılmantık-ilim-Fen eğitiminden uzak bir Nesil üzerinden, dıştan tek ve kaynaklarla
Bizi Bize kırdırarak, Sevr Çizgisindeki eski proje, Pentagonun Yeni Dünya
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Haritası ve George Friedman’ın Gelecek 100 Yıl” adlı eserinde telhim ettiği
Yeni Osmanlı Projesi uygulanmaya devam edilmektedir. Bu şartlar altında
kurulması, büyük emek, disiplin, bu şartlarda mücadele edebilecek şekilde
oluşması düşünülen Terörle Mücadele Akademisinin ürettiği sonuçlar ve hal
tarzlarının nasıl şekilleneceğini bize zaman gösterecektir. Saygılarımla.
Sonraki Aşama
Tüm idealist yaklaşımlara karşın yukarıda izaha çalıştığım hususlara
mantıklı ve gerçekci bir yaklaşımla hal tarzları bulunduktan sonra, Bu hal
tarzların ışığında Terörle Mücadele Konsepti kaleme alınabilir ve çok yoğun
Ana Bilim Dallarıyla mücehhez Adli Bilimler alanının olanaklarıyla Terörle
Mücadele Akademisinin Kuruluş Şeması, bu şemadaki Bölümlerinin
çalışmalarındaki vazife, prensipler ve Bağlı Organlar saptanacaktır. Terörle
Mücadele yerine Milli Güvenlik Akademisi” adı dalına uygun (yerli ve milli)
olmaz mı?
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EBEDİ BAŞKOMUTANIMIZIN İZİNDE …
1881 –
Cemal Ergun ERUÇ
Benim fani vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
M.K. ATATÜRK
Daha önce Türkiye Emekli Subaylar Derneği TESUD da konuşulan bu
konunun asker camiası dışındaki tüm Sivil Toplum Kurum ve Kuruluşları
bünyesinde yaygın hale gelmesi amacıyla bu yazı Türk Bilim Dergisinde
yayımlanmıştır.
Amaç konuya
ilgisini artırmaktır..

yani

bu

yürüyüşe

"Silahsız

Kuvvetlerin"

de

Prof.Dr.İ.Hamit Hancı
Yakın tarihimizin en önemli olayı, şüphesiz Milli (Ulusal) Kurtuluş
savaşımızdır. 19. Mayıs.1919 da başlar ve 9.Eylül . 1922 de fiili Askeri Harekat
safhası sona erer. Bu süreçte“ hiç ten,sıfırdan” başlayan ancak Yb. Mustafa
Kemal gibi, sadece Türk Askeri Tarihimize değil, Dünya Askeri Literatürüne
bir güneş gibi doğarak, Milletine ve O’nun tartışılamayacak genetik özelliği
olan “ KAHRAMANLIĞINA” güvenerek ortaya çıkan bir Önder sayesinde tam
bağımsız,laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin temelleri Askeri Başarılarla
atılmıştır.
Bilindiği gibi 1920 – 1922 yılları büyük fedakarlıklarla ve Milletimizin
tüm varlığını ortaya koyarak İngiliz Sömürgeci Politikasının desteklediği
YUNAN Megalo İdea tutkunu Askerlerince kazanılan kısmi başarılar , 1 – 2 nci
İNÖNÜ savaşları ve SAKARYA da “ Hattı müdafaa yoktur , Sathı müdafaa
vardır ve O satıh kutsal Vatan Toprağıdır ve her karışı Vatandaş kanı ile
sulanmadıkça terkedilemez “ emri ve İradesi doğrultusunda mücadele eden
MEHMETCİK’in kanı ve canı ile durdurulmuştur.
Takip eden süreçte “ Tekalif-i Milliye yasası” ile Lojistik ihtiyaçları
azami düzeyde tamamlanan Ordularımız, 26. Ağustos sabahı başlatılan Büyük
Taarruzumuzla Yunan Orduları darmadağınık edilmiş ve Başkomutan Gazi
Mareşal Mustafa Kemal’in Dünya Askeri Literatürünün en kısa ve en öz
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Harekat Emriyle “ ORDULAR İLK HEDEFİNİZ AKDENİZDİR İLERİ ! “
cümlesinde gerçek anlamını ve hedeflerini bulan harekat, malum sonuçla, 9.
Eylül de İZMİR’de, Yunan Palikaryasının ve İngiliz Emperyalizminin hayal
aleminde planlayıp uyguladıkları, Anadoludan TÜRKLERİ ORTA ASYAYA
GERİ SÜRME maceraları Askeri olarak sona erdirilmiştir.
Askeri zaferlerimizi, Politik kazanımlarımız takibetmiş ve Genç Türkiye
Cumhuriyeti Atatürkümüzün önderliğinde “ kısa zamanda çok ve büyük işler
başarmış “ ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma gayretlerini
sürdürmüştür.
Gazi Mareşal M. K. ATATÜRKÜMÜZDEN sonra Kemalist Felsefe
doğrultusunda atılan İnkılapcı adımlarda yavaşlama olmuş, 2nci Dünya
Harbinin ağır şartlarından sonra, insanımızın doğal yapısına en uygun “ Çok
Partili ve Katılımcı Demokratik düzene” geçilmiş , ancak büyük bir iyi niyetle
atılan bu İnkılapçı adım, SEVR antlaşmasıyla OSMANLI İmparatorluğunu
parçalamayı amaçlayan Çok Uluslu Şirketlerin kontrolundaki “ çok yıldızlı ve
figürlü - değişik renkli bayrakların altındaki güçler eliyle” KÜRESELLEŞME
Politikası içinde özellikle tüm enerji kaynaklarına el koyabilmek için , artık
gereksiz gördükleri ULUS DEVLET oluşumunu ortadan kaldırmak ve 1,5
milyar nüfuslu Müslüman Dünyasına örnek olan LAİK DEMOKRATİK
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ ve O’nun değişmez önderi ATATÜRK’ü yok
etmek için SEVR de aksayan planlarını, halen öncelikle Ekonomik , Dini ,
Eğitim konularında TERÖR destekli müdahalelerine devam etmektedirler.
Yukarıdaki paragraflarda özetlediğim ve benim neslimin yaşayarak
öğrendiği gerçekler önünde Toplumu birleştirmek, Milli duygu ve düşünceleri
yeniden canlandırmak ve yaşatmak için, VATANINI Seven herkes gibi Bende
kişisel girişimlerime, emekli olduğum 1988 yılını takiben, mazimi bilen
arkadaşlarımca göreve davet edildiğim Türkiye DAĞCILIK ve KAYAK
Federasyonları bünyesinde, geleneksel hale gelmesini çok arzu ettiğim iki
projeyi hayata geçirmeye çalıştım. Bunlar :
1. Büyük Taarruzumuzu temsilen KOCATEPE – İZMİR ( BELKAHVE )
rotasında, yaya intikalin her sene 26. Ağustos / 9. Eylül tarihleri arasında
uygulanması,
2. SARIKAMIŞ Felaketinin ve 90000 Şehidimizin anısı için Sarıkamış –
Erzurum arasında 25. Aralık Tarihinde başlayacak şekilde Kayaklı intikal .
İkinci Proje 1960 yıllarda Sarıkamış Kış Dağ Eğitim Alayı mensuplarınca
( Alay K. Kur Alb. Raif KURDAKUL Komutasında) uygulanmıştır. Ancak bu
proje Kayak Tekniğine hakim, Kış ve Şiddetli Soğuklarda Hayatta Kalabilme
yeteneğine sahip güçlü sporcular istediği için uzak bir hedef durumunda kaldı.
Ancak ilk projemi, İzmirdeki Dağcılık Kulüpleri desteğinde ve İzmir
Valiliğinin himayesinde 1994 ve 1997 yıllarında bir gurup Dağcı ve
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Sporcularımızla, Uşak güneyi ve Uşak Kuzeyi Dumlupınar/ Murat Dağı/ Salihli
istikametlerinde ( yaklaşık 400 Km / 14 gün )yürüdüm. Üzülerek ifade
etmeliyimki aradaki ve sonraki yıllarda bu yürüyüş bazı arkadaşlarımızın
idealist yaklaşımlarıyla Kısmi etaplar halinde uygulandı.
2012 yılında Ankara’ya evcek intikalimden sonra katıldığım TESUD
Camiasında, genel istekler doğrultusunda uygulanan ŞUHUT- KOCATEPE
yürüyüşlerine ( 25/26 Ağustos gecesi, 17 km ) katıldım. Bu arada Büyük
Taarruzu anmak için bir avuç diyebileceğim E.Alb arkadaşlarımın KocatepeBelkahve yürüyüşlerini hayranlıkla hem izledim, hemde bazı Bölümlerine
bende katıldım. Ancak bu uygulamalar bireysel insiyatiflerin üzerine çıkmadığı
için, mevcut kapasitenin TESUD Genel koordine ve himayesinde
GELENEKSELLEŞTİRİLMESİ umudumu, Gn Bşk. mız E.Korg. sayın
Erdoğan KARAKUŞ’a arz etmek imkanı doğdu. Kendilerinin arzuları
doğrultusunda bu satırları karaladım.
Bütün dileğim, halen,son derece karmaşık ve üzerinde, başlangıçtada
ifade ettiğim gibi çeşitli uygulamalarla dindar ve Kindar nesiller yetiştirilmeye
çalışılan ve yakın tarihimizin görkemli anılarının unutturulmaya çalışıldığı bu
ortamda, TESUD ın önderliğinde “ Gn Kur. Bsk.lığı ile koordine edilerek Türk
Silahlı Kuvvetlerimizin seçkin birliklerininde birer timle katılabileceğı Emekli
SubaylarGurubunun Bu etkinliği uygulayacak şekilde bir karara varılmasıdır.
Takdir TESUD Bşk.mız ve TESUD Camiasınındır.
Bu vesileyle başta sayın Genel Başkanımız olmak üzere tüm
arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum.
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
BİR ANI
Tanju EKER
Sizlere Avusturya'da başımdan geçen adli bir olayı aktarmak istiyorum:
T.C.Bregenz
Başkonsolosluğunda adli
işler
masasında
görev
yaparken, eyalet merkezine 6 km uzaklıkta 1500 nüfuslu küçük bir köyde
yaşıyordum. Köyün hemen yanından 5km. sonra İsviçre, Almanya ve
Avusturya'ya kıyısı olan göle dökülen bir ırmak geçmektedir. Haftanın 3 günü
bu ırmağın kıyısından göle kadar gidip öbür kıyısından geri dönerdim.
Aylardan kasım. koşu parkurum da sık ağaçlarla çevrili olduğundan yolu daha
iyi görebilmek için başa takılan fenersiz yola çıkmıyordum. Kasım ayında
akşam üzeri gökyüzü henüz kararmasa da sık ağaçlardan dolayı gün ışığının
içeriye sızamadığı bu korulukta taşıma ruhsatlı tabancamı koltuk altı kılıfında
taşımayı alışkanlık haline getirmiştim. o akşamda koşmaya biraz geç
başladığımdan dolayı ortalık iyiden kararmaya başlamıştı. Hava daha fazla
kararmadan bir
an önce
koşumu tamamlamak üzere
tempomu
artırmışken ağaçların arasından bir çığlık duydum. Bu tür insan sesine
benzeyen, aslında ormanda yaşayan bazı kuş türlerine ait çığlıklara
alışkınımdır. Bu nedenle pek umursamadan koşmaya devam ettim. Henüz 510m ilerlemeye kalmadı aynı çığlığı bir kez daha duydum. Bu kez daha bir
insan sesine benzer tonda ve daha güçlüydü. Durdum ve geriye döndüm. Tepe
fenerimi koştuğum parkurla ırmak arasındaki, içine bir insanı rahatlıkla
saklayabilecek kadar sık ve yüksek bitki örtüsüyle kaplı alana çevirip etrafı
taradım. Birden bir hareketlenme sezdim ve fenerimi sesin geldiği yere
doğrulttum. Bu esnada otların arasından, yaklaşık 1.95 boyunda, tepesinde saç
olmamasına rağmen yanlardaki sarı saçlarını omuzlarına kadar uzatmış,
üzerinde dizlerinin altına kadar uzanan siyah bir paltosu olan birinin ayağa
kalktığını gördüm. Bir müddet göz göze geldik. Bakışları ürkütücüydü.
Yaşamım boyunca birçok kez tehlikelerle yüz yüze gelmeme rağmen bu
bakışlar karşısında irkildim. Aslında gördüğüm diğer bir şey beni dehşete
düşürmüştü. Ayaklarının altında 7-8 yaşlarında sarı saçlı bir kız çocuğu gözleri
korkuyla açılmış bağırmaya çalışıyor fakat korkudan bağıramıyordu. Sanırım
yavrucak son gücünü de biraz önceki çığlıklarla harcamış ve kilitlenmişti.
Şaşkınlığım kısa sürdü ve bana daima güven veren koltuğumun altındaki 9mm
lik beylik silahıma sarıldım. Silahı gören adam birden uzun bacaklarıyla yola
doğru koşmaya başladı. Birden karar verdim adamı kovalayacaktım. Fakat boyu
çok uzun olduğundan bu avantajını kullanıp uzun bacaklarıyla kaçmaya başladı.
Sapığa yetişemeyeceğimi anladım ve ruhsatlı silahımı çekerek havaya 2 el ateş
ettim. Hemen durup yere uzanmasını aksi takdirde bu kez kendisine nişan
alacağımı söyledim. Sapık silah sesi ve uyarımın ardından boylu boyunca yola
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uzandı. Üstüne oturup ellerini arkada kavuşturdum. Fakat maalesef yanımda
telefon yoktu ve 20 metre geride panik içinde bir kız çocuğu vardı. Bu şekilde
yürüyüşe veya koşmaya çıkmış başka birini çaresizlik içinde beklerken
olabilecek en kötü şey oldu! Biraz ilerde ırmak kıyısında bulunan evlerin
birinden çıkan yaşlı bir kadın, beni yerde yatan birine elinde silahıyla zarar
verdiğimi düşündüğünden bana taş atarak 'schwein' (domuz) diye bağırıp taş
atmaya başlamazmı! Bir yandan kafama gelen taşları savuştururken diğer
yandan kadına laf anlatmaya çalışıyor, aynı zamanda bunu fırsat bilen sapığı da
zapdetmeye uğraşıyordum. Tam bu sırada beklediğim mucize oldu ve yaşlı
kadının torunu kadının bağırışlarına koşup geldi. Bende 15 yaşlarındaki toruna
acil polisi aramasını ve bir ambulans gelmesini söyledim. 15 dakika sonra polis
ve ambulans geldiğinde adamı ve kız çocuğunu götürdüklerinde her şeyin sona
erdiğini düşünürken daha sonra başıma geleceklerden habersizdim.
Avusturya polisi meskun mahalde ateş ettiğim için hakkımda soruşturma
başlattı. Dokunulmazlığım olduğundan beni alamıyorlar fakat silah ruhsatımın
iptalini ve silahımı istiyorlardı. Olay basına baskımız sonucu isim ve makam
belirtilmeden aktarıldı. Kızın ailesi benim zor durumda olduğumu öğrenince
çok üzüldü ve polis merkezine karşı dava açtı. Çok kızgındılar. Gerekirse olayı
tüm gerçekliğiyle basına aktaracaklarını yetkililere ilettiler. Bu arada
Başkonsolosumuz silah ruhsatımın iptali halinde 24 saat koruma talep edeceğini
yetkililere iletti. Bu hamle Avusturya makamlarının işine gelmedi ve geri adım
attılar. Bu kez onların hamlesi geldi! Beni psikiyatrik teste sokmak istediklerini
bildirdiler. Pes etmeye niyetleri yoktu. Kendi işlerini bir Türk yapmıştı!! Bu
onlara çok ağır geldi sanırım. Başkonsolosumuz görev ve yetkilerini çok iyi
bilen bir kadındı ve bunun bu misyona bir hakaret olarak alınacağını ve
Ankara'ya iletileceğini söyleyince Avusturyalı dostlarımız sert bir kayaya
çarptıklarını anladılar ve geri adım attılar.
Tüm bu olayların ardından asıl müjdeli haberi kız çocuğunun ailesinin
beni akşam yemeğine davet ettiklerinde aldım. Sapık amacına ulaşamamıştı.
Doğru zamanda doğru yerdeydim. Sevinçten gözlerim doldu. Aile bana
şükranlarını iletirken maalesef çocuğu görme isteğimin mümkün olmadığını,
doktorların uzun sürecek olan bir tedavide olayla ilgili hiç kimseyle
görüşmemesi gerektiğini söylediler. Sorun değildi benim için, belki yıllar sonra
bir gün......
Kimbilir.......
Saygılarımla.
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ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ YAYIM İLKELERİ VE
YAZIM KURALLARI
1.

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

2. Dergide sosyal bilimler alanında hazırlanmış Türkçe, İngilizce, Almanca ve
Fransızca bilimsel çalışmalar yayımlanır.
3. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma başlanabilecek
şekilde iki nüsha ve kopyalanmış disketiyle dergi adresine temsilcilerimizin
kontrolünde gönderilmelidir.
4. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmış yada yayımlanmak
üzere gönderilmiş olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi formatında 15-20
sayfayı geçmemelidir. Yazılar aşağıda belirtilen biçimde yazılmalıdır:
Üst: 5.2 cm

Sol: 5 cm

Alt: 5cm

Sağ: 3.5 cm

Karakter: Times New Roman 11 PuntoSatır aralığı: 1 Paragraf Aralığı: 6
5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Uluslar arası Türkbilim
Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır.
6. Yazarlar e-mail adresiyle birlikte, gsm numaralarını da bildirmelidir.
7. Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunca ilk değerlendirilmesi
yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden
gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde
düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecektir.
Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.
8. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak yazara
ait çalışmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir.
9. Makale başlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra ortalanarak
yazılmalıdır. Yazar adı/adları, ünvanları ve mensup oldukları kurum ile birlikte
dipnot olarak ilk sayfada verilecektir.
10. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir.
(Yazarın/Yazarların soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası
sırasıyla).Örnek: (Tatlıdil, 2009, s.41)., (Bkz: Ülker, 2002, s: 14).şeklinde;
Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde belirtilmelidir. Kullanılan
dipnot yöntemi bilimsel standartlara uygun olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar
çalışmanın sonunda ayrıca belirtilmelidir. Dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır.
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11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
12. Her makalenin başına yazar tarafından mutlaka makale başlığı dahil hem
Türkçe ve hem İngilizce veya/Almanca/Fransızca özet verilmeli, özetler 150
kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır.
13. Çalışmanın hem İngilizce hem Türkçe başlığı mutlaka belirtilerek özet
verilmeli; içerik içinde önemli anahtar kelimeler de türkçe veya diğer belirtilen
dillerde yazılmalıdır.
14. Türkbilim dergisine makale gönderen yazarlar kimlik bilgilerinde email
adreslerini, GSM ve Kurum Telefonlarını diğer yazışma adreslerini de
yazmalıdır.
15. Uluslararası Türkbilim dergisi dört aylık periyotlarla yılda üç sayı olarak
yayımlanır.
Editör: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY
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