KırcaFarife
karadağF

TÜRKBĠLĠM

ISSN 1309-4254
HAZĠRAN 2019

Türkbilim Haziran 2019

ULUSLARARASI TÜRKBĠLĠM DERGĠSĠ
ÜLKEMĠZĠN ONURUDUR…
MLA/ Modern Language AssociationDirectory of Periodicals‘a dâhil
olan Uluslararası Türkbilim dergisi, bu kurumun MLA International
Bibliography adlı uluslararası indeksi tarafından taranmaktadır.
Ġndeks verileri; baĢta, Arts and Humanities Full Text, ProquestModern
Language Association International Bibliography, JSTOR veri tabanı
'language and literature collection' olmak üzere belli baĢlı akademik
arama motorları üzerinden yayınlanmaktadır.
MLA E.MAĠL: membership@mla.org
Copyrigt: Uluslararası Türkbilim Dergisi adına: Dr. Suavi TUNCAY
ISSN 1309-4254 Kültür Bakanlığı Elektronik Standart Serial Numaraları
Faks No: 0 232 448 26 26 / GSM: 0 546 785 38 33

Ġnternet Adresimiz: türkbilder.net, türkbilder. com ve
türkbilder.org
Haber, Elektronik Gönderi email Adresi: suavituncay@yahoo.com
MLA/Modern Language Association Directory of Periodicals‘a dâhil
olan Uluslararası Türkbilim dergisi, bu kurumun MLA Uluslararası
Biyografi adlı uluslararası indeksi tarafından taranmaktadır. Ġndeks
verileri; baĢta, Disiplinler arası çalıĢmalar paralelinde Sanatlar ve Beşeri
Bilimler, Tüm Metin, Arama Motoru modern dil derneği uluslararası
biyografi, JSTORveri tabanı“dil ve edebiyat koleksiyonu” olmak üzere
belli baĢlı akademik arama motorları üzerinden yayınlanmaktadır.

ii

Türkbilim Haziran 2019
TÜRKBĠLĠM
CĠLT: 9 SAYI: 26 HAZĠRAN 2019
Sahibi TÜRKBĠLĠM Suavi TUNCAY (suavituncay@yahoo.com)
Editörler
Suavi TUNCAY (Sorumlu Müdür) Hamit HANCI Mahmut TÖBÜ
Bingür SÖNMEZ Aylin GÖZTAġ Füsun TOPSÜMER Ferah SAYIM
Ali HABERAL Ömer GÜRKAN Alev PARSA Mustafa ERKAL Ata ATUN
Metin EKĠCĠ Feyzullah EROĞLU Mustafa MUTLUER M. Kerem DOKSAT
Guido FRANZĠNETTĠ Kashif HUSSAĠN Sonia AMADO Om Prakash JASUJA
Dinçer AYAZ Yener ÜNVER Nesrin ÇOBANOĞLU A. Osman GÜNDOĞAN
A.Sevim EROL Funda ġĠRĠN Ferlal ÖRS Ersan ġEN Korkut TUNA Elif YILDIZ
Yılmaz BÜYÜKERġEN Niyazi MERĠÇ YaĢar KAYA Faruk YÜCEL Ġsmail AKA
ġafak URAL Turgay UZUN Melike BOR Bayram COġKUN A. Nur TEKMEN
Ümit ULUÖZ Mikdat KADIOĞLU Çiğdem KIRCA Recai COġKUN Bülent OKAY
Nazire AKBULUT Fikret BERKES Ġlber ORTAYLI Nadim MACĠT Nimet ÖNÜR
Dilek TAKIMCI Mehmet ERSAN Mustafa ÖZATEġLER Ġnci Ġnce ERDOĞDU
Mehmet KOġTUMOĞLU Bahadır ERDEM Vahit TÜRK Erdoğan GAVCAR
Namık Kemal ÖZTÜRK Oğuz DĠKENLĠ Emet GÜREL Leyla BUDAK Gaye EREL
Kenan ARAZ Telhat ÖZDOĞAN Güler BĠLEN Günay KARAAĞAÇ Cenk ERDUR
Hüsnü ERKAN Gökhan GÜNAYDIN M. Ali KAYA EĢref ABAY Naci GÖRÜR
Halis AYGÜN Yücel AKSAN Çağrı ERHAN Melahat PARS Arife KARADAĞ
Hasan MERT Serkan ACAR Hasan ÜNAL Atilla SANDIKLI Ercan TATLIDĠL
Güven ARIKLI Ersin KALAYCIOĞLU Âdem KORKMAZ Hüsniye KAYALAR
Yayın Kurulu
Füsun TOPSÜMER Hüsnü ERKAN Aylin GÖZTAġ Ümit ERDEM Faruk YÜCEL
Mehmet SIKI Hasan MERT Osman KARATAY Funda ġĠRĠN Emet GÜREL
Canan SEVĠMLĠ GÜR MeĢküre YILMAZ Arife KARADAĞ Mehmet SIKI
Bozkurt ERSOY Feyzullah EROĞLU Füsun TOPSÜMER Defne GÖNENÇ
Figen EBREN Eser GÜLTEKĠN N. Kemal ÖZTÜRK Carol Stevens YÜRÜR
Hicabi ASLAN Ġ. Ġnce ERDOĞDU Ferlal ÖRS Elif YILDIZ Güliz S. TUNCAY
Ahsen ARMAĞAN Hasan ÜNAL Serkan ACAR Leyla BUDAK Aydan SĠLKÜ
Bülent OKAY Vahit BIÇAK Kızılca YÜRÜR Zekeriya BĠNGÖL M. Tahir ÖNCÜ
Y. Beyatlı DOĞAN Fikret TÜRKMEN Selmin ġENOL Erhan ÇÖMLEKOĞLU
Genel Koordinatör
Hamit HANCI Ahsen ARMAĞAN Mengü N. ÇENGEL Füsun TOPSÜMER
Faruk YÜCEL Y. Beyatlı DOĞAN Bülent OKAY Canan SEV ĠMLĠ GÜR
Sanat DanıĢmanı ve Kapak Düzenleme
Özden IġIKTAġ
Ġç Düzen
C. Bülent SAKARYA
www.turkbilder.net – turkbilder.com – turkbilder.org
Faruk YÜCEL Canan Sevimli GÜR Melih ÜNAL Kutay GÜROCAK
ISSN: 1309-4254
Basıldığı Yer:E. Ü. Bilkom, Türü: Yaygın, Baskı Tarihi: HAZĠRAN 2019
iii

Türkbilim Haziran 2019
TÜRKBĠLĠM EDĠTÖR HAKEM VE TEMSĠLCĠLER KURULU
Nermin ABADAN(Türkiye)
Canan Fisun ABAY(Türkiye)
EĢref ABAY (Türkiye)
Ġbrahim Atilla ACAR(Türkiye)
Mustafa ACAR(Türkiye)
Serkan ACAR (Türkiye)
Yücel AÇIN(Türkiye)
Mehmet ADAK(Türkiye)
Oğuz ADANIR (Türkiye)
Erhan AFYONCU (Türkiye)
RaĢit AHĠSKA (Türkiye)
Âdem AHĠSKALI (Türkiye)
Uğur ALACAKAPTAN (Türkiye)
Fazilet N. ALAYUNT (Türkiye)
Nevzat ALKAN (Türkiye)
Esra ALPAGUT (Türkiye)
Leyla ALPAGUT (Türkiye)
Z. Asya ALTUĞ(Türkiye)
Sema AKA (Türkiye)
Ġsmail AKA (Türkiye)
Ali AKAR(Türkiye)
Nazire AKBULUT(Türkiye)
Yasemin AKÇAY(Türkiye)
ġ. Haluk AKALIN (Türkiye)
Yavuz AKPINAR(Türkiye)
Galip AKIN(Türkiye)
Rıdvan AKIN(Türkiye)
Emre BAĞÇE(Türkiye)
Emel BAġTÜRK AKÇA(Türkiye)
Recep AKDUR (Türkiye)
IĢık AKGÜN(Türkiye)
Ġbrahim AKĠġ (Türkiye)
Ġ. Hakkı AKGÜN(Türkiye)
Semih AKGÜNEġ (Türkiye)
Yücel AKSAN (Türkiye)
Meral AKġENER (Türkiye)
Sina AKġĠN (Türkiye)
Yavuz AKPINAR (Türkiye)
Ünal AKKEMĠK(Türkiye)
Sedat AKKURT(Türkiye)
Turan AKKOYUN (Türkiye)

IĢıl Karpat AKTUĞLU (Türkiye)
Fulya AKYILDIZ(Türkiye)
Cihangir AKIN(Türkiye)
Sonia AMADO(Türkiye)
Murat ARSLAN(Türkiye)
Esat ARSLAN(Türkiye)
Ahmet ARSLAN(Türkiye)
Rıza ARSLAN(Türkiye)
Selçuk AKÇAY(Türkiye)
Akif AKTAġ(Türkiye)
Seçil ARTEM(Türkiye)
Bülent ARI(Türkiye)
Güven ARIKLI(KKTC)
YeĢim Doğan ALAKOÇ (Türkiye)
Ahmet Vefik ALP (Türkiye)
Galip ALTINAY(Türkiye)
Maruf ALASKAN(Türkiye)
Güler ALKAN(Türkiye)
Osman ALTUĞ (Türkiye)
Erhan ASLANOĞLU(Türkiye)
Tayfun ATAY(Türkiye)
Dilek ANAÇ (Türkiye)
Süer ANAÇ (Türkiye)
Necla ARAT (Türkiye)
Kenan ARAZ(Türkiye)
Kemal ARI (Türkiye)F
Kemal ARIKAN (Türkiye)
Zeki ARIKAN (Türkiye)
Metin ARIKAN(Türkiye)
Ahsen ARMAĞAN (Türkiye)
Çetin ARSLAN (Türkiye )
Sabir ASKARAOV (Özbekistan)
Bahar ALBAN(Türkiye)
Güler ALKAN(Türkiye)
Aytuğ ALTUNDAĞ(Türkiye)
Memduh ASLAN(Türkiye)
Ġrfan ASLAN(Türkiye)
Hicabi ASLAN (Türkiye )
Rafet ASLANTAġ(Türkiye )
Tuncer ASUNAKUTLU(Türkiye)
Faruk AġICIOĞLU(Türkiye)
iv

Türkbilim Haziran 2019
Füsun AġKAR(Türkiye)
Ergün AYBARS(Türkiye)
Simber Rana ATAY (Türkiye )
Aytuğ ATICI(Türkiye)
Ata ATUN (KKTC)
Yurdagül ATUN(KKTC)

Aydın BEYATLI (Türkiye)
H. Kemal BEYATLI (Türkiye)
Zekeriya BEYAZ (Türkiye)
Bünyamin BEZCĠ(Türkiye)
Vahit BIÇAK (Türkiye)
Elif Uysal BIYIKOĞLU(Türkiye)
SavaĢ BĠÇER(Türkiye)
AyĢegül BĠLGE(Türkiye)
Beyza BĠLGĠN (Türkiye)
Ayhan BĠLGĠN(Türkiye)
Güler BĠLEN(Türkiye)
Zekeriya BĠNGÖL(Türkiye)
Melike BOR(Türkiye)
Naci BOSTANCI (Türkiye)
Bahar BOYDAK (Türkiye)
Mahmut BOZAN(Türkiye)
Necdet BUDAK(Türkiye)
Leyla BUDAK (Türkiye)
Meryem BULUT(Türkiye)
Sabri BÜYÜKDÜVENCĠ (Türkiye)
Yılmaz BÜYÜKERġEN(Türkiye)
Ġ. Sinan CANAN(Türkiye)
Kadir CANGIZBAY (Türkiye)
M.Dikmen CANĠKLĠOĞLU(Türkiye)
Nergis CANTÜRK(Türkiye
Ġsmail CERĠTLĠ(Türkiye)
Serap CESUR(Türkiye)
Hakan CEVHER(Türkiye)
Turgay CĠN (Türkiye)
Bayram COġKUN (Türkiye)
Nami ÇAĞAN (Türkiye)
Nigar Demircan ÇAKAR(Türkiye)
Mustafa ÇAVUġOĞLU(Ġsviçre)
Nilgün ÇELEBĠ(Türkiye)
Erdal ÇELĠK(Türkiye)
Mithat ÇELĠKPALA(Türkiye)
Nesrin ÇOBANOĞLU (Türkiye)
Hasret ÇOMAK(Türkiye)
Sinem YEYGEL ÇAKIR (Türkiye)
Bülent ÇAKMAK (Türkiye)
Hamza ÇAKIR(Türkiye)
Ethem ÇALIK (Türkiye)
Pervin ÇAPAN (Türkiye)

Cevdet AVCIKURT(Türkiye)
Zakir AVġAR(Türkiye)
Dinçer AYAZ(Türkiye)
Ergün AYBARS (Türkiye)
Mustafa AYDIN(Türkiye)
Hasan AYDIN(Türkiye)
H. Ġbrahim AYDINLI(Türkiye)
Mustafa AYSAN (Türkiye)
Fisun ġenuzun AYKAR(Türkiye)
Ahmet AYHAN(Türkiye)
Ömer AYTAÇ(Türkiye)
Nuri AZBAR(Türkiye)
Mustafa AYDIN(Türkiye)
Ülkü AZRAK (Türkiye)
Hasan BABACAN(Türkiye)
Emine BABAOĞLAN (Türkiye)
Hüseyin BAĞCI (Türkiye)
Eser GÜL BAĞCI(Türkiye)
Emre BAĞÇE(Türkiye)
Esengül BALCI(Türkiye)
Mustafa BALCI(Türkiye)
Burcu BALCI (Türkiye)
Erol BALIK (Türkiye)
A.Görgün BARAN(Türkiye)
Belgin BARDAKÇI(Türkiye)
Haydar BAġ(Türkiye)
Koray BAġOL (Türkiye)
Uğur BATI(Türkiye)
Süheyl BATUM (Türkiye)
Emel BAġTÜRK AKÇA(Türkiye)
Gülsüm BAYDAR (Türkiye)
Mithat BAYDUR(Türkiye)
Rasim BAYRAKTAR(Türkiye)
E. Pelin BAYTEKĠN (Türkiye)
Abdülaziz BAYINDIR(Türkiye)
ġota BEKADZE (Gürcistan)
Fikret BERKES(Türkiye)
v

Türkbilim Haziran 2019
Abdülhaluk ÇAY (Türkiye)
Anıl ÇEÇEN (Türkiye)
Nilgün ÇELEBĠ (Türkiye)
Hüseyin ÇEKEN(Türkiye)
Muazzez Ġlmiye ÇIĞ (Türkiye)
Mengü Noyan ÇENGEL (Türkiye)
YaĢar ÇORUHLU (Türkiye)
Erhan ÇÖMLEKOĞLU(Türkiye)
Bayram COġKUN(Türkiye)
Recai COġKUN(Türkiye)
B. UÇANER ÇĠFDALÖZ(Türkiye)
Canan DAĞDEVĠREN(Türkiye)
Elif DAĞLI(Türkiye)
Hamza DAL(Türkiye)
Sayın DALKIRAN(Türkiye)
Mehmet Ġsmet Can DEDE(Türkiye)
Alkan DEĞĠRMENCĠOĞLU (KKTC)
Oğuz DEMĠR(Türkiye)
Nurmelek DEMĠR(Türkiye)
Ali Faik DEMĠR(Türkiye)
Yüksel DEMĠRKAYA(Türkiye)
Demet DEMĠRHAN(Türkiye)
Ali Osman DEMĠRAL (Türkiye)
Salih DEMĠRELLĠ(Türkiye)
Selçuk DEMĠRBULAK (Türkiye)
Sevtap DEMĠRCĠ (Türkiye)
Levent DEMĠRTÜRK(Türkiye)
Ertan DEMĠRKAPI(Türkiye)
Ali DEMĠRSOY(Türkiye)
Sinan DEMĠRTÜRK (Türkiye)
Fevzi DEVRĠM (Türkiye)
Fatima DERVĠġEVA (Azerbaycan)
Oğuz DĠKENLĠ(Türkiye)
Murat DĠKMENGĠL (Türkiye)
Müjde Ker DĠNÇER (Türkiye)
Esin Hamdi DĠNÇER(Türkiye)
Bircan DĠNDAR (Türkiye)
Dilek DĠRENÇ (Türkiye)
Çiğdem DĠRĠK (Türkiye)
Hüseyin DĠRĠK(Türkiye)
Yavuz DĠZDAR(Türkiye)
Y. Beyatlı DOĞAN (Türkiye)
Cahit DOĞAN (Türkiye)

Fethi DOĞAN (Türkiye)
YeĢim DOĞAN(Türkiye)
Süleyman DOĞAN (Türkiye)
Ġlyas DOĞAN(Türkiye)
Ġnci DOĞANER (Türkiye)
Ersin DOĞER (Türkiye)
Emine DORMAN(Türkiye)
M. Kerem DOKSAT(Türkiye)
Soner DUMAN (Türkiye)
Özlem DURGUN (Türkiye)
Davut DURSUN(Türkiye)
Cumhur DÜLGER(Türkiye)
Pelin DÜNDAR (Türkiye)
Figen EBREN(Türkiye)
Gaye EDĠZLER (Türkiye)
Ertan EFEGĠL(Türkiye)
Kasım EĞĠT (Türkiye)
Yadigâr EĞĠT (Türkiye)
Metin EKE(Türkiye)
Metin EKĠCĠ (Türkiye)
Erdoğan EKĠZ(Suudi Arabistan)
Yunus EMRE(Türkiye)
Ġbrahim Halil EKġĠ(Türkiye)
Gökhan EKĠM(Türkiye)
Çetin ELMAS(Türkiye)
Öztürk EMĠROĞLU (Türkiye)
Ali Osman ENGĠN (Türkiye)
Rezan EPOZDEMĠR(Türkiye)
Levent ERASLAN(Türkiye)
Oytun ERBAġ(Türkiye)
Ahmet ERCAN (Türkiye)
AyĢegül ERDEMĠR(Türkiye)
AyĢen ERDĠNÇLER(Türkiye)
Gaye EREL (Türkiye)
Kenan EREN(Türkiye)
Kayhan ERCĠYES(Türkiye)
Ahmet ERCAN(Türkiye)
ġule ERÇETĠN(Türkiye)
Ö. Dilek ERDAL(Türkiye)
Bahadır ERDEM(Türkiye)
Ümit ERDEM (Türkiye)
Murat ERDEM(Türkiye)
Rıza Cenk ERDUR (Türkiye )
vi

Türkbilim Haziran 2019
Ġ. Ġnce ERDOĞDU (Türkiye )
Belgin ERGENÇ(Türkiye )
ġule ERGÜN(Türkiye)
Çağrı ERHAN (Türkiye)
Mustafa ERKAL (Türkiye)
Hüsnü ERKAN (Türkiye)
Ayhan EROL(Türkiye)
Serpil EROĞLU(Türkiye)
Mehmet ERSAN(Türkiye)
Kadriye ERTEKĠN(Türkiye)
Y. Murat ERTEN(Türkiye)
Cemil ERTUĞRUL(Türkiye)
Yasin EYYĠGÜN (Türkiye)
ġerife EYÜPOĞLU(KKTC)
Feyzullah EROĞLU (Türkiye)
Umut EROĞLU(Türkiye)
Türker EROĞLU(Türkiye)
Ayla Sevim EROL (Türkiye)
Mehmet ERSAN (Türkiye)
Bozkurt ERSOY (Türkiye )
Gürkan ERSOY (Türkiye)
Ġlhan ERSOY (Türkiye)
Mevlüt FERHAT (Türkiye)
Ġnci Kuyulu ERSOY (Türkiye)
Orhan Gazi ERTEKĠN (Türkiye)
Serdar EVREN(Türkiye)
Gürbüz EVREN (Türkiye)
Pınar FEDAKÂR (Türkiye)
H. Tahsin FENDOĞLU(Türkiye)
Metin FEYZĠOĞLU (Türkiye)
Belma Güner FIRLAR (Türkiye)
Seyhan FIRAT(Türkiye )
ġevki FĠLĠZ (Türkiye)
Guido FRANZĠNETTĠ (Italya)
Erdoğan GAVCAR (Türkiye)
Erol GÖKAY(Türkiye)
M. Gökhan GENEL(Türkiye)
Suat GEZGĠN (Türkiye)
Musa GÖK(Türkiye)
Ahmet GÖKBEL(Türkiye)
Turan GÖKÇE(Türkiye)
Hadi GÖKÇEN(Türkiye)
Ertan GÖKMEN(Türkiye)

A. Bülend GÖKSEL (Türkiye)
Erkan GÖKSU(Türkiye)
Defne GÖNENÇ(Türkiye)
A. Saffet GÖNÜL(Türkiye)
Naci GÖRÜR(Türkiye)
Nejat GÖYÜNÇ (Türkiye)
Kemal GÖZLER (Türkiye)
Aylin GÖZTAġ (Türkiye)
Eray GÜÇLÜER(Türkiye)
Mustafa GÜDEN(Türkiye)
Bahriye GÜLGÜN (Türkiye)
Gürer GÜLSEVĠN (Türkiye)
Eser GÜLTEKĠN (Türkiye)
Pınar GÜMÜġ(Türkiye)
Özgür GÜMÜġ(Türkiye)
Gökhan GÜNAYDIN (Türkiye)
Hasan GÜNAYDIN(Türkiye)
Cahit GÜNBATTI (Türkiye)
Mustafa GÜNDÜZ(Türkiye)
Tufan GÜNDÜZ(Türkiye)
Ali Osman GÜNDOĞAN (Türkiye)
Mete GÜNDOĞAN(Türkiye)
Nursen Ataoğlu GÜNEY(KKTC)
Güner GÜRSOY(Türkiye)
Emin GÜRSES(Türkiye)
Abdurrahman GÜZEL(Türkiye)
Canan SEVĠMLĠ GÜR(Türkiye)
M. Cahit GÜRAN(Türkiye)
ġükrü Sina GÜREL (Türkiye)
Emet GÜREL (Türkiye)
Ömer GÜRKAN (Türkiye)
Ġrfan GÜRKAġ(Türkiye)
Akile GÜRSOY(Türkiye)
Naci GÖRÜR(Türkiye)
Demet GÜRÜZ (Türkiye)
Ayla GÜVEN (Türkiye)
Ebru Belkıs Güzeloğlu(Türkiye)
Kemal GÖZLER(Türkiye)
Mehmet HABERAL(Türkiye)
Ali HABERAL(Türkiye)
ġengül HABLEMĠTOĞLU (Türkiye)
Yusuf HALAÇOĞLU (Türkiye)
Hanım HALĠLOVA (Azerbaycan)
vii

Türkbilim Haziran 2019
Hamit HANCI (Türkiye)
Mansur HARMANDAR (Türkiye)
Ümit HASSAN(Türkiye)
Hür HASSOY(Türkiye)
Mehmet HASTA(Türkiye)
Bilge IġIK (Türkiye)
Ġbrahim IġILDAK(Türkiye)
M. Zeki ĠBRAHĠMGĠL (Türkiye)
Sıddık ĠÇLĠ (Türkiye)
Zafer ĠLBARS (Türkiye)
Ġbrahim ĠLKAN(Türkiye)
Ahmet ĠMANÇER (Türkiye)
Sencer ĠMER (Türkiye)
Erdoğan ĠNAL (Türkiye)
Alimcan ĠNAYET (Türkiye)
Mehmet ĠNCE(Türkiye)
Yasemin ĠNCEOĞLU (Türkiye)
Metin ĠNCEOĞLU(Türkiye)
Evren ĠPEK(Türkiye)
Günseli Sönmez ĠġÇĠ (Türkiye)
Sedat ĠġÇĠ (Türkiye)
A.ġerif ĠZGÖREN(Türkiye)
Elshan IZZETOV (Ahiska)
Om Prakash JASUJA (Hindistan)
Lale KABADAYI (Türkiye)
Mikdat KADIOĞLU(Türkiye)
Çiğdem KAĞITÇIBAġI (Türkiye)
Ersin KALAYCIOĞLU (Türkiye)
Kubilay KAPTAN(Türkiye)
Abdul Vahap KARA (Kazakistan)
Yusuf KALKO(Türkiye)
Korkut KANADOĞLU(Türkiye)
Aylin KANTARCI(Türkiye)
Lale KARABIYIK(Türkiye)
Kutay KARACA(Türkiye)
Arife KARADAĞ (Türkiye)
Billur Tekkök KARAGÖZ(Türkiye)
Sibel KARAKELLE(Türkiye)
Faris KARAHAN (Türkiye)
Burcu ĠLKER KARAMAN(Türkiye)
Cemal KURNAZ(Türkiye)
Ramazan KURTOĞLU(Türkiye)
Bülent KURTĠġOĞLU(Türkiye)

Burak KÜNTAY(Türkiye)
Burcu Ġlkay KARAMAN(Türkiye)
Ġ. Aydoğdu KARAASLAN (Türkiye)
Osman KARATAY (Türkiye)
Ziyaeddin KASSANOV (DATÜB BĢk.)
Nihat KAYA(Türkiye)
YaĢar KAYA(Türkiye)
Mehmet Ali KAYA (Türkiye)
Hüsniye KAYALAR (Türkiye)
Zeki KAYMAZ (Türkiye)
RuĢen KELEġ (Türkiye)
Yakup KRESPĠ(Türkiye)
E. Didem Evci KĠRAZ(Türkiye)
Aygül KILINÇ(Türkiye)
Çiğdem KIRCA(Türkiye)
Sina KISACIK(Türkiye)
Nursen Alpagut KESKĠN(Türkiye)
Aygül KILINÇ(Türkiye)
Uğur KOCA(Türkiye)
Ümit KOCASAKAL (Türkiye
Erdoğan KOÇ(Türkiye)
Hüsamettin KOÇHAN(Türkiye)
Tahir KODAL(Türkiye)
Âdem KORKMAZ(Türkiye)
Serdar KORUKOĞLU(Türkiye)
Recep KOTAN(Türkiye)
Mehmet KOġTUMOĞLU(Türkiye)
Hasan KÖNĠ (Türkiye)
Mehmet Ali KÖRPINAR(Türkiye)
Yakup KRESPĠ(Türkiye)
Bengi ÇINAR KUL(Türkiye)
Levent KURNAZ(Türkiye)
Ramazan KURTOĞLU(Türkiye)
Belgin BARDAKÇI(Türkiye)
Ali KÖSE(Türkiye)
Özgür KÖSEOĞLU (Türkiye)
Birgül Kutlu BAYRAKTAR(Türkiye)
Mehmet N. KUMRU (Türkiye)
Mustafa LAKADAMYALI (KKTC)
Wojtek LAMENTOWĠCZ(Polonya)
Nadim MACĠT(Türkiye)
Oğuz MAKAL (Türkiye)
Altay MANÇO(Belçika)
viii

Türkbilim Haziran 2019
Ural MANÇO(Türkiye)
Ahmet MARANKĠ (Türkiye)
Serdar MAYDA(Türkiye)
Zeynep MERCANGÖZ (Türkiye)
Niyazi MERĠÇ(Türkiye)
Cüneyt MENGÜ (Türkiye)
Jale MENTEġ(Türkiye)
Serpil MENTEġE(Türkiye)
Hasan MERT (Türkiye)
Hüseyin MEVSĠM (Türkiye)
Aslı MĠLLA(Dubai)
Ahmet MUMCU (Türkiye)
Âlim MURATHAN(Türkiye)
Namık MUSALĠ(Azerbaycan)
Vusala MUSALĠ(Azerbaycan)
Jamal MUSAYEV (Azerbaycan)
Mustafa MUTLUER (Türkiye)
Osman MÜFTÜOĞLU(Türkiye)
Serpil MÜRTEZAOĞLU(Türkiye)
Erol MÜTERCĠMLER(Türkiye)
Mahir NAKIP (Türkiye-Kerkük))
Sanem NALBANTOĞLU(Türkiye)
Serkan NAS(Türkiye)
Onur NURCAN(Türkiye)
Urfat NURIYEV(Azerbaycan)
Engin NURLU (Türkiye)
Murat NURLU(Türkiye)
Yavuz ODABAġI (Türkiye)
M. Öcal OĞUZ (Türkiye)
Bülent OKAY(Türkiye)
Nurgün OKTĠK (Türkiye)
ġener OKTĠK (Türkiye)
Murat ONTUG(Türkiye)
Ġbrahim ORTAġ(Türkiye)
Haluk ORAL(Türkiye)
Ġlber ORTAYLI (Türkiye)
Özer OZANKAYA (Türkiye)
Süleyman Seyfi ÖĞÜN(Türkiye)
DurmuĢ Ahmet ONAY(Türkiye)
Can Etili ÖKTEN(Türkiye)
Mehmet ÖNAL(Türkiye)
Ahmet ÖNCÜ (Türkiye)
Semra ÖNCÜ (Türkiye)

Nimet ÖNÜR (Türkiye)
Gökhan ORHAN(Türkiye)
Necati ÖRMECĠ (Türkiye)
Ozan ÖRMECĠ(Türkiye)
Ferlal ÖRS (Türkiye)
Nihal ÖTKEN(Türkiye)
Edip ÖRÜCÜ(Türkiye)
Semih ÖTLEġ (Türkiye)
Mustafa ÖZATEġLER (Türkiye)
M. Öcal ÖZBĠLGĠN (Türkiye)
Ġsmail ÖZER(Türkiye)
Uygar ÖZESMĠ(Türkiye)
Nihat Ali ÖZCAN(Türkiye)
Ümit ÖZDAĞ (Türkiye)
Hilal ÖZDAĞ (Türkiye)
Süleyman ÖZDEMĠR(Türkiye)
Gaye ÖZDEMĠR (Türkiye)
CoĢkun ÖZDEMĠR(Türkiye)
Y. Güngör ÖZDEN (Türkiye)
Zafer ÖZDEN (Türkiye)
Haluk ÖZENER(Türkiye)
Rasim ÖZGÜR(Türkiye)
Talhat ÖZDOĞAN(Türkiye)
Kadir ÖZER(Türkiye)
Zuhal ÖZEL(Türkiye)
K. ÖZER SAĞLAMTĠMUR(Türkiye)
Oğuz ÖZYARAL(Türkiye)
Tayfun ÖZKAYA (Türkiye)
Fatma ULUCAN ÖZKUL(Türkiye)
Bayram ÖZSOY(Türkiye)
Emin ÖZSOY(Türkiye)
Ġbrahim ÖZKUL(Türkiye)
Bayram ÖZTÜRK(Türkiye)
N. Kemal ÖZTÜRK(Türkiye)
Mustafa ÖZTÜRK(Türkiye)
Behçet ÖZNACAR (KKTC)
Esra S. ÖZTARHAN(Türkiye)
Selcan ÖZTEMĠZ(Türkiye)
Abdullah ÖZTOPRAK (Türkiye)
Dilaver ÖZTURAN(Türkiye)
Bayram ÖZTÜRK(Türkiye)
Sürel K. ÖZTÜRKÇÜ(Türkiye)
N. Kemal ÖZTÜRK (Türkiye)
ix

Türkbilim Haziran 2019
Oğuz ÖZYARAL(Türkiye)
Oya PAKER (Türkiye)
AyĢegül PALA (Türkiye)
Serap PALAZ(Türkiye)
Süleyman PAMPAL(Türkiye)
Bekir PARLAK(Türkiye)
Melahat PARS (Türkiye)
Fikret PAZIR (Türkiye)
Zerrin PELĠN(Türkiye)
Fatih PERÇĠN(Türkiye)
Ġsmail Hakkı POLAT(Türkiye)
Teymur RZAYEV(Azerbaycan)
Esra KAYTAN SAĞLAM(Türkiye)
Mehmet SAĞIR(Türkiye)
Aziz SANCAR(Türkiye, ABD)
Caner SANCAKTAR(Türkiye)
Atilla SANDIKLI(Türkiye)
A. Jale SARAÇ (Türkiye)
Ömer SARAÇOĞLU(Türkiye)
Mine SARAN (Türkiye)
A. YaĢar SARIBAY (Türkiye)
Ali SARIKOYUNCU(Türkiye)
Gülfem Saydan SANVER(Türkiye)
Yusuf SARINAY (Türkiye)
A. Celal Cem SAY(Türkiye)
Cemal SAYDAM(Türkiye)
Yüksel SAYAN (Türkiye)
Kemal SAYAR(Türkiye)
Cemal SOYDAN(Türkiye)
Berdi SARIYEV (Türkiye)
Nilgün SAYIL(Türkiye)
Ferah SAYIM(Türkiye)
Önal SAYIN (Türkiye)
Hikmet SEÇĠM (Türkiye)
Bülent SEMERCĠ(Türkiye)
Alpaslan SEREL(Türkiye)
Salih SENTER (KKTC)
Canan SEVĠMLĠ GÜR (Türkiye)
Gülbüz SEZGĠN(Türkiye)
Mehmet SIKI (Türkiye)
Murat SOMER (Türkiye)
Veysel SÖNMEZ(Türkiye)
Muzaffer SÜMBÜL(Türkiye)

Ġlhan SILAY(Türkiye)
Atilla SĠLKÜ (Türkiye)
Aydan SĠLKÜ (Türkiye)
AyĢe Çatalcalı SOYER (Türkiye)
ġebnem SOYGÜDER (Türkiye)
Mustafa SÖZBĠLĠR(Türkiye)
Bingür SÖNMEZ (Türkiye)
Ali Nazım SÖZER (Türkiye)
Mehmet SUNGUR(Türkiye)
Azmi SÜSLÜ (Türkiye)
Muhammed ġAHĠN(Türkiye)
Yusuf ġAHĠN(Türkiye)
Nidai ġEMĠ (KKTC)
Ersan ġEN (Türkiye)
Faruk ġEN (Almanya, Türkiye)
Recep ġENER (Türkiye)
Fisun ġENUZUN(Türkiye)
Serhan TAFLIOĞLU (Türkiye)
Dilek TAKIMCI (Türkiye)
Berrak TARANÇ (Türkiye)
Nevzat TARHAN (Türkiye)
Sultan TARLACI(Türkiye)
Elfin TATAROĞLU(Türkiye)
Cemalettin TAġKIRAN(Türkiye)
Ġlhan TEKELĠ (Türkiye)
Adnan TEPECĠK(Türkiye)
Metin TANOĞLU(Türkiye)
Cumhur TANRIVER(Türkiye)
Volkan TATAR (Türkiye)
Muhittin TATAROĞLU (Türkiye)
Caner TASLAMAN(Türkiye)
Ahmet TAġAĞIL (Türkiye/KKTC)
Cemalettin TAġKIRAN (Türkiye)
Ercan TATLIDĠL (Türkiye)
A. Nur TEKMEN (Türkiye)
Azmi TELEFONCU (Türkiye)
Levent TOKER(Türkiye)
Zerrin Karaman TOPRAK (Türkiye
Yasemin TOPALOĞLU(Türkiye)
Ġlyas TOPSAKAL(Türkiye)
Füsun TOPSÜMER (Türkiye)
Erkan TOPUZ(Türkiye)
Cengiz TOMAR(Kazakistan Türkiye)
x

Türkbilim Haziran 2019
Mahmut TÖBÜ (Türkiye)
Muammer TUNA (Türkiye)
E.Giray TUNCAY(Almanya/Türkiye)
G.Seray TUNCAY (ABD/ Türkiye)
Baran TUNCER (Türkiye)
Hasan TUNÇ (Türkiye)
A. Serap TUNÇER (Türkiye)
Alper TÜNGER (Türkiye)
Ġlter TURAN (Türkiye)
Volkan TURAN (Türkiye)
G.Yıldız TURP (Türkiye)
S. Bahadır TUTU (Türkiye)
Aydın TÜFEKÇĠOĞLU (Türkiye)
Vahit TÜRK (Türkiye)
Hikmet Sami TÜRK (Türkiye)
Fikret TÜRKMEN (Türkiye)
Bahar TÜRKYILMAZ (Türkiye)
Çetin TÜRKYILMAZ (Türkiye)
Okan TÜYSÜZ (Türkiye)
Burçin UÇANEL (Türkiye)
Rabia UÇKUN (Türkiye)
Aybars UĞUR (Türkiye)
Bilge UMAR (Türkiye)
Güliz ULUÇ (Türkiye)
Derya ULUDÜZ(Türkiye)
Veysel ULUSOY(Türkiye)
ġafak URAL(Türkiye)
Zeynep Karahan USLU(Türkiye)
Hasan ÜNAL(Türkiye)
Harun UYSAL (Türkiye)
Ö. Barbaros ÜNLÜ(Türkiye)

YeĢim ÜNLÜÇERĠ(Türkiye)
Selçuk ġĠRĠN(Türkiye)
Hatice ġĠRĠN USER (Türkiye
Zeynep Karahan USLU(Türkiye)
Tayfun UZBAY(Türkiye)
Turgay UZUN (Türkiye)
Yener ÜNVER (Türkiye)
Yuri VASĠLYEV (Yakutistan)
Arif VERĠMLĠ (Türkiye)

Zübeyde GüneĢ YAĞCI(Türkiye)
IĢın YALÇINKAYA (Türkiye)
Mehmet YARDIMCI (Türkiye)
Ġlhan YARGIÇ (Türkiye)
Celalettin YAVUZ (Türkiye)
Ünsal YAVUZ (Türkiye)
Zuhal YENĠÇERĠ(Türkiye)
Mustafa YILDIRIM(Türkiye)
Elif YILDIZ (Türkiye)
Metehan YILGÖR(Türkiye)
Gültekin YILDIZ (Türkiye)
MeĢküre YILMAZ(Türkiye)
H. Murat YILMAZ(Türkiye)
Ġlyas YILMAZER(Libya, Fas)
Konca YUMLU (Türkiye)
Faruk YÜCEL(Türkiye)
Carol Stevens YÜRÜR(ABD)
Ahmet YÜRÜR (Türkiye)
Necmi YÜZBAġIOĞLU (Türkiye)
KürĢat ZORLU(Türkiye)

xi

Türkbilim Haziran 2019
TÜRKĠYE DIġI BĠLĠMSEL HAKEM KURULU VE TEMSĠLCĠLĠKLER
1. Ordinaryüs, Prof. Aqamusa Ahundov (Azerbaycan Bakü)
2. Ordinaryüs, Prof. Bekir Nebiyev (Azerbaycan Bakü)
3. Ordinaryüs, Prof. Akif Musayev (Azerbaycan Bakü)
4. Prof. Dr. Faruk ġEN (Almanya, Ankara)
5. Prof. Dr. Vaqif Arzumanli (Azerbaycan Bakü)
6. Prof. Dr. Teymur Kerimlil(Azerbaycan Bakü)
7. Prof. Dr. Muharrem Kasimli(Azerbaycan Bakü)
8. Prof. Dr. Ramiz Memmedov (Azerbaycan Bakü)
9. Prof. Dr. Asker Ahmed(Azerbaycan Bakü)
10. Prof. Dr. Imperiyat Halipaeva (Dağistan Maxackala)
11. Doç. Dr. Cebi Behramov (Azerbaycan Baku)
12. Doç. Dr. Seadet Shixiyeva (Azerbaycan Baku)
13. Doç. Dr. Arif Amrahoğlu (Azerbaycan)
14. Dr. Ġmamverdi Hamidov (Azerbaycan)
15. Dr. Hasan AHMET (Makedonya)
16. Dr. Hüseyin BEKĠR (Yunanistan Temsilcisi)
17. Doç. Dr. Meydanali ZERE(Kazakistan)
18. Prof.Dr. Om Prakash JASUJA(Hindistan)
19. Prof.Dr. Ata ATUN(KKTC)
20. Prof.Dr. Guido FRANZĠNETTĠ(Ġtalya)
21. Suryakant MISHRA(Ġsrail Temsilcisi)
22. Prof. Dr. Wojtek LAMENTOWĠCZ(Polonya)
23. Prof. Dr. Erdoğan EKĠZ(Suudi Arabistan, Ortadoğu)
24. Carol Stevens YÜRÜR(ABD Temsilcisi)
25. Aziz SANCAR(Türkiye, ABD)
26. Vusala MUSALĠ(Azerbaycan Temsilcisi)
27. Prof. Dr. Kashif Hussain (UCSĠ University, Malezya)
28. Mohinder SINGH(Hindistan Yeni Delhi Temsilcisi)
TÜRKBĠLĠM HAKEM VE TEMSĠLCĠLĠKLER
Defne GÖNENÇ(Ġsviçre Temsilcisi)
Hüseyin SOYKARAFAKILI(Azerbaycan ve Yunanistan Temsilcisi)
Abdullah Yener TÜRER(Ġsnabul, Avrasya)
Vusala MUSALĠ(Azerbaycan, Kastamonu Temsilcisi)
Halide HALĠD (Azerbaycan Bakû Temsilcisi/
Halit HABĠPOĞLU (Almanya)
Dr. Rıdvan CANIM (Turkiye/Erzurum)
Selahattin KARABAġEV (Bulgaristan)
Mahmut ÖZNUR (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
Özden IġIKTAġ (Muğla Temsilcisi)
xii

Türkbilim Haziran 2019
Erdoğan EKĠZ(Suudi Arabistan, Ortadoğu)
Carol Stevens YÜRÜR(ABD Türkiye Temsilcisi)
Khalilurrahman SALAHSHOOR (Afganistan, Pakistan ve Tacikistan)
Faris KARAHAN (Türkiye/Erzurum)
Miraziz AZAM (Özbekistan Temsilcisi)
Prof. Dr. Faruk KALKAN(KKTC/Lefke Avrupa Üniversitesi)
Om Prakash JASUJA(Hindistan Temsilcisi)
Altınbek ISMAĠLOV (Kırgızistan Temsilcisi)
Sunay YAVUZ (Manisa Temsilcisi)
Abdul Jalil XUJAM (Özbekistan Temsilcisi)
Oraz YAĞMUR (Türkmenistan Temsilcisi)
Todur ZANET (Moldova Temsilcisi)
Dr. Raziye NEVZAT(KKTC/Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Yunus IġIKOĞLU (Almanya/Essen Temsilcisi
Doç. Dr. Metin ERSOY(KKTC/Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Emek Yüce ZEYREK RIOS (Ġngiltere Temsilcisi)
Defne GÖNENÇ(Ġsviçre Temsilcisi)
A.Nur TEKMEN (Türkiye-Japonya Temsilcisi)
Meydanali ZERE (Kazakistan Temsilcisi)
Cengiz TOMAR(Kazakistan Temsilcisi)
Elshan ĠZZETOV(Ahıska Temsilcisi)
Gökhan BEġEOĞLU (Fransa Temsilcisi)
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Faruk ġEN(Almanya Temsilcisi)
Güliz Seray TUNCAY (ABD Florida Temsilcisi)
Zhomart KERĠMSHE (Kazakistan Temsilcisi)
Sadyr EĠBOY (Kazakistan Temsilcisi)
Mustafa DENĠZLĠ (Ġstanbul-Ġran Temsilcisi)
Hüseyin BEKĠR (Yunanistan-Batı Trakya Temsilcisi)
Serdar SÜTÇÜ (Ankara Temsilcisi)
Bingür SÖNMEZ (Ġstanbul Temsilcisi)
Hulusi ġENEL (Sydney Temsilcisi)
A.Bülent GÖKSEL(KKTC-Ġlim Üniversitesi Temsilcisi)
Aslı Milla (Dubai Temsilcisi)
Mahir NAKIP(Kerkük Temsilcisi)
xiii

Türkbilim Haziran 2019
Ahmet ARSLAN (Gaziantep Temsilcisi)
Leyla SELMAN (Makedonya Temsilcisi)
Fatime YALINKILIÇ (Siirt Temsilcisi)
Rasim BAYRAKTAR (Giresun Temsilcisi)
Ufuk BĠRCAN (Diyarbakır Temsilcisi)
Hasan Hüseyin TAYLAN (Sakarya Temsilcisi)
Cahid DOĞAN (Ankara Temsilcisi)
Mustafa LAKADAMYALI (KKTC Ankara Büyükelçisi)
Alkan DEĞĠRMENCĠOĞLU (KKTC Temsilcisi)
Güven ARIKLI(KKTC-Ġlim Üniversitesi)
Sabir ASKAROV (Kırgızistan Temsilcisi)
Behçet ÖZNACAR (KKTC Temsilcisi)
Aziz ALĠEV (Rusya Temsilcisi)
Macid VEYSEL (Ukrayna Temsilcisi)
Dursun POLAT (Millez-Özbekistan Temsilcisi)
Arailym ZHUMAGULOVA (Kazakistan Temsilcisi)
Âdem AHĠSKALI (ġanlı Urfa ve ġırnak Temsilci)
Eser GÜLTEKĠN (Artvin Çoruh Üniversitesi Temsilcisi)

xiv

Türkbilim Haziran 2019
TÜRKĠYE DIġI BĠLĠMSEL HAKEM KURULU VE TEMSĠLCĠLĠKLER
1. Ordinaryüs, Prof. Aqamusa Ahundov (Azerbaycan Bakü)
2. Ordinaryüs, Prof. Bekir Nebiyev (Azerbaycan Bakü)
3. Ordinaryüs, Prof. Akif Musayev (Azerbaycan Bakü)
4. Prof. Dr. Faruk ġEN (Almanya, Ankara)
5. Prof. Dr. Vaqif Arzumanli (Azerbaycan Bakü)
6. Prof. Dr. Teymur Kerimlil(Azerbaycan Bakü)
7. Prof. Dr. Muharrem Kasimli(Azerbaycan Bakü)
8. Prof. Dr. Ramiz Memmedov (Azerbaycan Bakü)
9. Prof. Dr. Asker Ahmed(Azerbaycan Bakü)
10. Prof. Dr. Imperiyat Halipaeva (Dağistan Maxackala)
11. Doç. Dr. Cebi Behramov (Azerbaycan Baku)
12. Doç. Dr. Seadet Shixiyeva (Azerbaycan Baku)
13. Doç. Dr. Arif Amrahoğlu (Azerbaycan)
14. Dr. Ġmamverdi Hamidov (Azerbaycan)
15. Dr. Hasan AHMET (Makedonya)
16. Dr. Hüseyin BEKĠR (Yunanistan Temsilcisi)
17. Doç. Dr. Meydanali ZERE(Kazakistan)
18. Prof.Dr. Om Prakash JASUJA(Hindistan)
19. Prof.Dr. Ata ATUN(KKTC)
20. Prof.Dr. Guido FRANZĠNETTĠ(Ġtalya)
21. Suryakant MISHRA(Ġsrail Temsilcisi)
22. Prof. Dr. Wojtek LAMENTOWĠCZ(Polonya)
23. Prof. Dr. Erdoğan EKĠZ(Suudi Arabistan, Ortadoğu)
24. Carol Stevens YÜRÜR(ABD Temsilcisi)
25. Aziz SANCAR(Türkiye, ABD)
26. Vusala MUSALĠ(Azerbaycan Temsilcisi)
27. Prof. Dr. Kashif Hussain (UCSĠ University, Malezya Temsilcisi)
28. Mohinder SINGH(Hindistan Yeni Delhi Temsilcisi)
TÜRKBĠLĠM HAKEM VE TEMSĠLCĠLĠKLER
Defne GÖNENÇ(Ġsviçre Temsilcisi)
Hüseyin SOYKARAFAKILI(Azerbaycan ve Yunanistan Temsilcisi)
Abdullah Yener TÜRER(Ġsnabul, Avrasya)
Vusala MUSALĠ(Azerbaycan, Kastamonu Temsilcisi)
Halide HALĠD (Azerbaycan Bakû Temsilcisi/
Halit HABĠPOĞLU (Almanya)
Dr. Rıdvan CANIM (Turkiye/Erzurum)
Selahattin KARABAġEV (Bulgaristan)
Mahmut ÖZNUR (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
Özden IġIKTAġ (Muğla Temsilcisi)
xv

Türkbilim Haziran 2019
Erdoğan EKĠZ(Suudi Arabistan, Ortadoğu Temsilcisi)
Carol Stevens YÜRÜR(ABD Türkiye Temsilcisi)
Khalilurrahman SALAHSHOOR (Afganistan, Pakistan ve Tacikistan)
Faris KARAHAN (Türkiye/Erzurum)
Miraziz AZAM (Özbekistan Temsilcisi)
Cengiz TOMAR(Kazakistan Temsilcisi)
Prof. Dr. Faruk KALKAN(KKTC/Lefke Avrupa Üniversitesi Temsilcisi)
Om Prakash JASUJA(Hindistan Temsilcisi)
Altınbek ISMAĠLOV (Kırgızistan Temsilcisi)
Sunay YAVUZ (Manisa Temsilcisi)
Abdul Jalil XUJAM (Özbekistan Temsilcisi)
Oraz YAĞMUR (Türkmenistan Temsilcisi)
Todur ZANET (Moldova Temsilcisi)
Dr. Raziye NEVZAT(KKTC/Doğu Akdeniz Üniversitesi Temsilcisi)
Yunus IġIKOĞLU (Almanya/Essen Temsilcisi
Doç. Dr. Metin ERSOY(KKTC/Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Emek Yüce ZEYREK RIOS (Ġngiltere Temsilcisi)
Defne GÖNENÇ(Ġsviçre Temsilcisi)
A.Nur TEKMEN (Türkiye-Japonya Temsilcisi)
Meydanali ZERE (Kazakistan Temsilcisi)
Elshan ĠZZETOV(Ahıska Temsilcisi)
Gökhan BEġEOĞLU (Fransa Temsilcisi)
Burhan ÖZKOġAR-Hürriyet Gazetesi (Fransa Temsilcisi)
Altay SUROY (Anayasa Mahkemesi Üyesi - Kosova Temsilcisi)
Beyhan GÜRGÖZE (KKTC Temsilcisi)
Yuri VASĠLYEV (Yakutistan Temsilcisi)
Kadirali KONKOBAEV (Manas Kırgızistan Temsilcisi)
Leuchi GEORGĠ (Gagavuzya Temsilcisi)
Zülfikar BAYRAKTAR (Litvanya Temsilcisi)
Altay MANÇO(Belçika Temsilcisi)
Erhun Giray TUNCAY(Ankara Temsilcisi)
Faruk ġEN(Almanya Temsilcisi)
Güliz Seray TUNCAY (ABD Florida Temsilcisi)
Zhomart KERĠMSHE (Kazakistan Temsilcisi)
Sadyr EĠBOY (Kazakistan Temsilcisi)
Mustafa DENĠZLĠ (Ġstanbul-Ġran Temsilcisi)
Hüseyin BEKĠR (Yunanistan-Batı Trakya Temsilcisi)
Serdar SÜTÇÜ (Ankara Temsilcisi)
Bingür SÖNMEZ (Ġstanbul Temsilcisi)
Hulusi ġENEL (Sydney Temsilcisi)
A.Bülent GÖKSEL(KKTC-Ġlim Üniversitesi Temsilcisi)
Aslı Milla (Dubai Temsilcisi)
Ahmet ARSLAN (Gaziantep Temsilcisi)
xvi

Türkbilim Haziran 2019
Halil NALÇACI(BaĢkent ĠletiĢim Temsilcisi)
Leyla SELMAN (Makedonya Temsilcisi)
Fatime YALINKILIÇ (Siirt Temsilcisi)
Rasim BAYRAKTAR (Giresun Temsilcisi)
Ufuk BĠRCAN (Diyarbakır Temsilcisi)
Hasan Hüseyin TAYLAN (Sakarya Temsilcisi)
Cahid DOĞAN (Ankara Temsilcisi)
Mustafa LAKADAMYALI (KKTC Ankara Büyükelçisi)
Alkan DEĞĠRMENCĠOĞLU (KKTC Temsilcisi)
Güven ARIKLI(KKTC-Ġlim Üniversitesi Temsilcisi)
Sabir ASKAROV (Kırgızistan Temsilcisi)
Behçet ÖZNACAR (KKTC Temsilcisi)
Aziz ALĠEV (Rusya Temsilcisi)
Macid VEYSEL (Ukrayna Temsilcisi)
Dursun POLAT (Millez-Özbekistan Temsilcisi)
Arailym ZHUMAGULOVA (Kazakistan Temsilcisi)
Âdem AHĠSKALI (ġanlı Urfa ve ġırnak Temsilci)
Eser GÜLTEKĠN (Akdeniz Üniversitesi Temsilcisi)

xvii

Türkbilim Haziran 2019

xviii

Türkbilim Haziran 2019
EDĠTÖRDEN
Birinci sayımızdan itibaren ara vermeden ve gittikçe daha güçlü bir kadro
ile buluĢan ve tüm öğretim üyelerimizin desteği yanında özellikle editör
hakemlik yapan kıymetli hocalarımıza basımında emeği geçen tüm yayın kurulu
görevlilerimize ve teknik destek veren dost ve arkadaĢlarımıza öncelikle 26.
Sayıya ulaĢtırdıkları için teĢekkürü ve memnuniyetimizi belirtmek isteriz.
Daha önce 25. sayımızda değindiğimiz gibi ―Türkbilim ailesi olarak
gerek Türk Bilim Dünyası ve gerekse Uluslararası arenada kabul görmüĢ ve
büyük takdir toplamıĢ disiplinler arası bakıĢı esas alan bilimsel bir yayın
hareketinin öncülüğünü büyük bir inanç ve baĢarıyla yürütmektedir. Alanında
yetkin, yetenekli ve yetiĢmiĢ idealist bir kadronun nezaretinde yayın hayatı
sürdürülmektedir. Değindiğimiz gibi her türlü zor koĢulları arkada bırakarak
büyük bir inanç ve Ģevkle kısacası bilgi birikimi yanında alın teri ve özveriyle
Haziran 2019 yılı, 26. Sayımıza da ulaĢmıĢ olmanın mutluluğunu gerek
yayınların sahipleri ve gerekse yayın denetimlerini yapan hocalarımızla birlikte
yaĢıyoruz. Emeği geçen tüm editörlerimize ve hakem kurullarımıza sonsuz
teĢekkürler ediyoruz. Ayrıca yazarlarımızı da gösterdikleri gayretten ve
çalıĢmalarından ötürü kutluyor sağlık ve esenlikler diliyoruz. Türk milletinin en
önemli sözlerinden birisi de bilindiği gibi ―baĢlamak bitirmenin yarısıdır‖.
Bu anlayıĢ yönünde gayretimiz her türlü statünün ve çıkarın ötesinde
sadece alın terine ve ülkemize ve bilim dünyamıza hizmet aĢkına dayanarak ele
alındığından maddi bir beklenti asla hedefimiz olmamıĢtır. Çünkü bilim aslında
bitmeyen bir sevdadır. Bilimi statülerin içine kilitlemek asla bir ülkeye ve bilim
dünyamıza yarar sağlamaz. Tam aksine yeni fikir ve görüĢlere ve de
çıkarımlara dayalı enerjilerin sisteme girmesine de mani olur. ĠĢte bu nedenledir
ki on yılı aĢkın yürüttüğümüz her zaman dilimi içinde daha da büyük bir
sorumluluk bilinciyle bu onurlu hizmeti sürdürtmeyi ülkemize ve bilim
dünyamıza önemli bir görev olarak algılıyoruz. Bu bağlamda ortaya
koyduğumuz farklı içeriklerdeki konular büyük Türk milletinin çağdaĢlığı
yakalayabilme yolunda oluĢan farklı önermeleri içeren yeni çalıĢmaların taĢıdığı
düĢünce buluĢ ve çıkarımlarını kamuoyuna sunmaya devam ediyoruz. Çünkü
bilim dünyamıza yetkin ve yeni bakıĢları aktaran görüĢleri tartıĢmaya açmaya
ve bir nebze de olsa alanlarında tebarüz etmiĢ hocalarımızın yanında yeni
yüzleri ve yeni fikirleri de açığa çıkararak onları cesaretlendirmeye yönelik
bilim dünyası adına gayretlerimiz olduğunu da belirtmek isteriz.
Diğer önemsediğimiz konu son derece alanında tanınmıĢ ve dünyaca
kabul görmüĢ hocalarımızın yayınlarıyla ve önemsediğimiz geliĢmeler ile ilgili
gerek topluma ve gerekse bilim dünyamıza katkı yapmaya yönelik haber ve
sürdürülen yayın anlayıĢımız bizlere ayrıca huzur ve mutluluk vermekte görev
bilinciyle bilimsel çalıĢmalarımız sürdürülmektedir. Özellikle çevre ve
kentleĢme ile enerji alanında çok önemli bir bağ vardır. Bu nedenle çeĢitli
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rüzgâr, güneĢ ve akarsu gibi doğal kaynaklara dayanan projelerle alanında
yetkin kiĢi ve kurumların uzunca bir planlamalar yaparak Ġnsan, doğa ve evren
üçgeninde yani demografik yapıların örtüĢtürülmesi, gerekiyor. Kısacası ulaĢım
ve yerleĢim ile enerji çeĢitliliği ve buna bağlı ağların doğru planlanması ve
hesaplanması uzun vadeli bir çözümlemeyi ve sürdürülebilirlik ilkesi
paralelinde kalkınma planlarını hatta bu dünyamızın korunması ve geleceğe
taĢınmasının zorunluluğu vardır. Bu yönde bilimsel gerekliliğinin önemini de
ortaya koymamız kaçınılmazdır. Dünyada sadece savaĢ ve sömürüye dayalı
ülkelerin güç gösterisini tatmin vasıtası olarak devletlerarası iliĢkileri
sürdürmenin hiçbir yararı olmadığı kısacık insan hayatının vahĢete kurban
verilmemesi gerektiğinin bir bilinç halinde ortaya çıkarılması gerekiyor.
Popülizme dayalı siyasetin öne çıkardığı suni konular yerine tüm ülkeler arası
iĢbirliğini de gelecek kuĢakların hakkı olarak gerekli görüldüğünü
belirtmemizin bilim dünyamız adına büyük yararı vardır.
Bütün bu ele aldığımız bilimsel çalıĢmalarımızda tüm icraatlarını bilime
dayandıran bilimsel önderimiz olarak kurucu liderimiz ve çağdaĢlığın da
göstergesi kabul ettiğimiz atamızın son derece önemli gördüğümüz ―YaĢamak
Faaliyet demektir‖ söylemi Türk milleti olarak hepimize esas yüksek bir ideal
ve bir hedef olarak gösterilebilmelidir. Çünkü yüce Atatürk ve onun ilkelerinyle
örtüĢen çağdaĢlığı temsil eden bilim anlayıĢı ile ―yurtta sulh, cihanda sulh‖
felsefesiyle getirdiği yenilik ve cesaretini kısacası ülkemizin ve tüm dünyanın
refah ve mutluluğu yakalayabilmesi hedefini kurduğu cumhuriyetin tekrar
yükseliĢini yakalamak Büyük Türk Milleti olarak ―dünya barıĢı için‖yeniden
ayağa kalkmak gerekmektedir.
Son olarak çeĢitli kurum ve kuruluĢlarda yetkili olarak görevlerimizde de
elde ettiğimiz yani bilim torbamıza da biriktirdiğimiz tecrübeleri ince eleyip sık
dokuyan dürüstlük çerçevesinde bilimsel ilkelere de uyarak ele alan bir yüksek
dealin temsilcileri olarak bilime ve bilim dünyamıza bakıyoruz. Bu cümlelerden
olarak yayın kurulumuzda görev yapan öğretim üyesi arkadaĢlarımıza ve değerli
hocalarımıza verdikleri emeklerden ötürü teĢekkürü borç biliyor, daha nice
üstün baĢarılarının devamını diliyor, anlamlı ve katkı yapan emeklerine de
teĢekkür ediyoruz.
ULUSLARARASI TÜRKBĠLĠM DERGĠSĠ
BaĢ Editör Dr. Suavi TUNCAY
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BĠTKĠSEL TEDAVĠLERĠN HALK SAĞLIĞINDAKĠ
AVANTAJLARININ, RĠSKLERĠNĠN, TOPLUMSAL FARKINDALIK
VE BĠLĠNCĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Canan Sevimli GÜR*
ÖZET
Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) araĢtırmalarına göre tedavi amaçlı
kullanılan tıbbi bitkilerin sayısı 20.000 civarındadır. Bununla birlikte,
günümüzde bitkisel ürünlerin özelliklerinin çok iyi bilinmeden kullanılması,
gelir amacı güdülerek birileri tarafından doğru olmayan bilgilerle ve olumsuz
etkileri belirtilmeden pazarlanması, alternatif bitkisel tedavilere karĢı olan
olumlu yaklaĢımları etkilemektedir. Bitkisel kaynaklı ürünlerin, hastalıkların
önlenmesi ve tedavisi sırasında diğer ilaçlarla birlikte kullanılırken, potansiyel
ilaç etkileĢimlerinin olabileceği ve olumsuz yan etkilerin meydana
gelebileceğine dair uyarılar bilim insanları tarafından sıklıkla yapılmaktadır.
Ülkemizde ise, bitkisel tedaviler önemli bir halk sağlığı sorunu haline
gelmiĢtir. Son çeyrek asırda, özellikle ülkelerde bitkisel ürün kullanımının
popüler olmasıyla birlikte ülkemizde de bir aktar sorununu gündeme getirmiĢtir.
Ülkemizde, aktarların, sadece bitkisel ilaç satmakla yetinmeyip, hastalıkların
tedavisi hususunda, bilimsel temeli olmayan giriĢimlerde bulunmalarına sıkça
Ģahit olunmaktadır. Bu durum pek çok yasal etik meselesini de gündeme
getirmektedir. Bu nedenle, mevcut uygulamanın endüstrileĢmiĢ ülkelerdeki
örnekleri dikkate alınarak, ülkemize uyarlanmıĢ çözüm önerileri ile sağlıklı,
düzgün ve güvenilir bir duruma dönüĢtürülmesi hedeflenmelidir.
Ek olarak, halkın bitkisel tedavilere karĢı olumlu tutumundan haberdar
olan yazılı ve görsel basın organları da bitkisel tedavi ile ilgili konulara çok sık
yer vermektedir. Bu nedenle, fitoterapiye olan ilgi, medyada çok sık yer
buldukça, daha da artmaktadır. Örneğin, medyada baĢlatılan tanıtım ve satıĢ
kampanyaları, TV programlarında bazı doktor veya uzmanların abartılı bir
biçimde mineraller ve bitkiler gibi doğal orijinli ürünleri sıklıkla tavsiye
etmeleri, bireylerin internet ortamında kısa sürede onlarca bitkisel tavsiye
bulabilmesi, bu tip bir alternatif tedavi kültürünün oluĢmasında ve
yerleĢmesinde fazlaca etkili olmaktadır.
Dünyadaki uygulamalarda, bitkisel ürün satıĢlarının reçeteli veya
reçetesiz olarak farklılık göstermesinin yanı sıra ürünlerin kullanımında, doktor
ve eczacıların danıĢmanlığı bir gereklilik olarak kabul edilmektedir. Bu
gerekliliğe rağmen, ülkemizdeki sağlık personelinin bitkisel ürünler üzerine
bilgi seviyeleri ve eğilimleri ile ilgili günümüze dek yapılmıĢ bilimsel
çalıĢmalara rastlanmamaktadır. Bu sebeple, sağlık profesyonellerinin, bitkisel
*
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ürünlere yaklaĢımı ve bu ürünler hakkındaki bilgi birikimlerinin detaylı olarak
araĢtırıldığı analitik çalıĢmalara da ihtiyaç duyulmaktadır.
Tüm dünyada, bitkisel ürünlerin kullanımı, giderek daha da artacaktır.
Bununla birlikte, bu ürünlerin doktor ve eczacıların gözetiminde kullanılması
Ģarttır. Sağlık çalıĢanlarının, bu konudaki danıĢmanlık görevini etkin Ģekilde
yerine getirebilmesi için bitkisel ürünleri tanımaları, etkinlik ve
güvenilirliklerini değerlendirebilmeleri ve bitkisel ürünler konusunda güncel
bilgilere sahip olmaları gerekir. Dahası, bitkisel ürünlerin, Sağlık
Bakanlığı‘ndan ruhsat ve onay alınarak hastalara sunulması ve konvansiyonel
ilaçlar gibi bu konuda eğitim almıĢ sağlık elemanlarının kontrolünde, akılcı bir
Ģekilde kullanılması gerekmektedir.
Statiksel veriler göz önüne alındığında, çağdaĢ tıp ve bu bilimi sürdüren
hekimler ne kadar karĢı çıksalar da alternatif tıp tekniklerinin sağlık alanında
kullanılması çok önemlidir. Gerekli incelemeleri yapılan bitkilerin tek tek veya
karıĢım halinde, bazı durumlarda modern tıbbın yanında bazı durumlardaysa
bağımsız olarak kullanımı, bir yandan hastalıkların tedavi edilmesine bir yandan
da hastaların daha fazla doğal tedavi görmesine olanak sağlayacaktır.
Bu bilimsel makalede, tıbbi bitkilerle tedavilerin halk sağlığındaki
avantajlarının, risklerinin, toplumsal farkındalık ve bilincin değerlendirilmesi
konusu revize edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: halk sağlığı, bitkisel tedavi, tıbbi bitki, toplumsal
farkındalık ve bilinç, avantaj ve riskler.

EVALUATION OF THE ADVANTAGES,
RISKS AND SOCIAL AWARENESS REGARDING
HERBAL TREATMENTS IN PUBLIC HEALTH
ABSTRACT
According to the World Health Organization (WHO) research, the
number of medicinal plants used for treatment is about 20,000. However, the
use of herbal products today without sufficient knowledge of their properties,
marketing with wrong information and without describing any negative effects
only for the purpose of income affects the more positive approaches to
alternative herbal treatments. While plant-based products are used along with
other drugs during the prevention and treatment of diseases, warnings are
frequently made by scientists that potential drug interactions and adverse side
2
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effects may occur.
In our country, herbal treatments have become an important public
health question. In the last quarter-century, as the use of herbal products has
become especially popular in many countries, this has brought about a problem
concerning herbalists in our country too. In our country, it is frequently
observed that the herbalists are not satisfied with sales of herbal medicines, but
they engage in attempts particularly in treatment of diseases that have scientific
foundation. This situation also raises many issues of legal ethics. For this
reason, it should be aimed to transform the current practice into a healthy,
proper and reliable situation by taking into consideration the examples in the
industrialized countries together with suggested solutions that are adaptable to
our country.
In addition, the written and visual media organs, which are aware of the
positive attitude of the public towards herbal therapies, very often publish
issues related to herbal treatment. Therefore, the interest in phytotherapy
increases even more, as it finds place very often in the media. For example,
promotions and sales campaigns launched in the media, some medical doctors
or experts in TV programs frequently suggesting products of natural origin
such as minerals and plants exaggeratedly, individuals being able to find
dozens of herbal recommendations quickly on internet in a very short period of
time are very effective in the formation and establishment of this type of
alternative treatment culture.
Looking at the practices in the world, sales of herbal products are
differentiated based on whether they are prescribed or unprescribed and
consultation to doctors and pharmacists in the use of these products is accepted
as a necessity In spite of this necessity, scientific studies are not found up until
today about the level of knowledge on herbal products and trends of health
personnel in our country. Therefore, there is also a need for analytical studies
that search in detail for approaches taken by health professionals toward herbal
products and the accumulated knowledge regarding them.
Worldwide, the use of herbal products will increase more and more.
Therefore, it is a must that these products are used under the supervision of
medical doctors and pharmacists. In order for health professionals to
effectively fulfill their consultancy task on this subject, they need to know the
herbal products, be able to evaluate their effectiveness and reliability, and
obtain up-to-date information on them. Moreover, the herbal products need to
be given to the patients after obtaining approval from the Ministry of Health
and, just as with conventional drugs, they need to be used in a rational manner
under the control of health staff who have been trained in this field.
Considering the static data, it is very important to use alternative
medicine techniques in the field of health, even though contemporary medicine
3
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and physicians who practice this science oppose them. The use of plants about
which necessary researches are made, individually or in combination or in
some cases along with contemporary medicine, will not only provide with the
possibility of treating diseases but also will enable the patients to attain more
natural treatment. In this scientific article the subject of evaluating the
advantages and risks in public health, social awareness and consciousness of
herbal treatments has been revised.
Keywords: public health, herbal treatment, medicinal plants, aromatic
plants, social awareness, health advantages, health risks.
INTRODUCTION
Humans throughout the centuries, with an understanding that the epoch
they lived in implied and in relation to value judgments of the public in which
they existed, have tried various medical practices and different methods in cases
of illness, wounds and injuries. From periods in the past when the belief that
evil spirits were the reasons for illnesses held sway up until the current
development of contemporary medicine in tandem with the development of
modern science and technology, changes in cultural structures, values and
understanding of health of societies have taken place. In direction of their
cultural and, educational levels and in accordance with their beliefs about
health, people have sought help from trusted people in their immediate
surroundings, from traditional healers or from authorized persons whose
expertise was officially approved. As a result of this, different individual health
cultures have developed (Türkdoğan O., 1991).
Although contemporary and more specialized medical methods have been
obtained from acupuncture, one of the basic components of Traditional Chinese
Medicine, absolute solutions have still not been found for the treatment of some
diseases. Especially in most chronic diseases, it is seen that deaths cannot be
prevented even if the latest products of technology are used. In addition, for
diseases, treatment process of which are not certainly standardized, the fact that
in most cases, side effects of the drugs used to reduce the effects of lesions have
been seen and that drugs used affect patients in a way that they in the end turn
out to have almost have no function, as in the application of chemotherapy, is
an undesired situation, no matter how much the application is considered
necessary. For these reasons, patients and some health scientists have turned to
alternative techniques rather than employing contemporary practices. It is also a
fact that current medical practices already carry traces of the past. Therefore, in
protection of individual and public health and in treatment of diseases, a number
of applications gathered under the title of Alternative Medicine (AM) are
frequently used. Alternative medicine as a definition is a complete set of
practices that offers definitive solutions to diseases but is based on observation
4
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rather than scientific evidence. While some sources consider all practices other
than contemporary medical techniques as alternative medicine techniques, some
researchers consider traditional medical techniques as a separate practice and
consider alternative medicine as part of the overall diagnostic and treatment
techniques at their disposal (Oğuz N.Y., 1996).
According to the World Health Organization (WHO), traditional
medicine has a long history. It is an entirety of knowledge, experience and
practices that is based on theory and practice peculiar to different cultures,
explanation of which can or cannot be made, that is used in protection against
physical and mental illnesses, diagnosis, improvement or treatment thereof as
well as in well continuation of health (Türkdoğan O., 1991; TaĢdemir. M. et. al.,
1994). The terms ―complementary medicine‖ or ―alternative medicine‖ are used
interchangeably with traditional medicine in some countries. These definitions
are not part of the country's own tradition but represent different health
practices that are not integrated into the existing health system (Ceylan S.,
2000). It is seen that the concepts and definitions used in this field are not well
established. Some express any kind of treatment initiative that is not
scientifically proven, supportive or not, as alternative medicine. In our country
for many years, the term alternative medicine has also been used in a similar
meaning with other definitions. However, it is seen that this concept has started
to be abandoned in recent years after discussions made on the topic by
international organizations, foremost the WHO, as well as in our country with
an emphasis that there can only be an alternative to treatment, not to medicine
itself (WHO, 2002).
The concept of traditional medicine can be defined as a whole set of
treatment methods that is rather based on empirical knowledge, which varies
depending on its particular time period and location, and precedes contemporary
medicine of today that is based on evidence and research. These traditional
methods involve diagnoses and treatments using vegetable, animal or various
inorganic minerals. Moreover, they can be shaped according to a variety of
cumulative knowledge and beliefs, and thy also include some exercises and
psychological therapies. Even today, despite contemporary medicine rejects,
these traditional practices, which maintain their presence in many parts of the
world, have been used as a method resorted to, in cases where contemporary
medicine cannot suffice or cannot convince people (Ersoy R., 2014).
Complementary medicine on the other hand is at best a whole set of
practices that prevent the formation and spread of diseases, rather than being
treatment methods. In other words, unlike contemporary, traditional or
alternative medicine practices, it does not guarantee a definite treatment
possibility. Along with contemporary medicine practices, complementary
medicine emphasizes improvement in the quality of life, reduction of the
symptoms and side effects of medicines and providing physical and
5
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psychological support (Kav S. et al., 2008). The majority of usage today is
mostly ―traditional medicine‖ or ―complementary medicine.‖ In addition, the
terms ―natural medicine,‖ ―folk medicine,‖ ―integrative medicine,‖ ―folkloric
medicine,‖ and ―integral medicine‖ are used in different countries. The first
regulation in this field in our country was made in 1991 with the introduction of
acupuncture treatment regulation. The aim of this regulation was defined to
ensure acupuncture treatment in our country, just like other treatment methods
be made by using scientific methods (WHO, 2002).
The foundation of complementary and alternative medicine practices is
based on Ancient Chinese and Ayurvedic medicine. In ancient times, traditional
healers and the use of herbal therapies in societies where shamans were in
charge emerge as a part of medicine. Due to ever increasing practices in the
world and the lack of information in the literature, the US Government shaped
the name of National Center for Complementary and Alternative Medicine
(NCCAM) in 1998, by increasing the competencies of the Alternative Medical
Office established in 1993 in connection with the National Institutes of Health.
The aims of this center were defined as to search the reliability and efficiency of
complementary and alternative medicine practices and to ensure the
incorporation of those practices in traditional treatments that have been
scientifically proven to be efficient (Karayagız M. and Öztürk C., 2009).
As already said, today many contemporary medical experts reject
traditional and alternative health methods on the grounds that they are rather
more harmful to human health and that they do not rely on scientific evidence.
It is a fact that substances used unthinkingly by patients as a result of hearsay
information only because they are natural can cause harmful side effects.
However, with today‘s rapid development of communication technologies and
with increasing the awareness of societies on health issues, methods other than
contemporary medicine practices have become more frequently preferable. In
addition, numerous refereed journals have been published in the world in order
to ensure that complementary and alternative techniques can be discussed in
scientific environments based on evidence (Göker, K. et al., 2015).
It has been found out that, in USA 50-62% of the patients in the field of
dermatology preferred alternative medicine methods and that as a result of a
recent research on Psoriasis in Turkey 36% of the patients used one or more
than one alternative medicine method (Simpson E.L. et al., 2003; Özeren M. et
al., 2004). It is estimated that 50% of the communities in Europe, North
America and other industrialized regions resort to at least one alternative
method other than contemporary medicine. 75% of individuals with HIV /
AIDS, one of the most important deadly diseases for which contemporary
practices have not been able to find a cure and involve compulsory use of
expensive drugs, prefer traditional or alternative techniqueĢs (Sarısen Ö.,
Çalıskan D., 2005).
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It is estimated that the ratio of individuals in the world population using
at least one alternative treatment method is 70-90% and the number of those
encountering natural alternative medicines doubled during the years 1995-2000
(TRK-1, 2).
Humans often use plants for treatment. Researches conducted the United
States, reveal that the proportion of individuals who used at least one of the
complementary treatments within the previous 1 year was 33.8% in 1990 and
increased to 42.1% in 1997. Complementary and Alternative Medical treatment
has been a frequently preferred approach for children as much as for adults
(Karayağız M., Öztürk C. 2009; Sinha D., Efron D. 2005; Friedman T. et al.,
1997).
Positive factors that direct parents to herbal therapies


Efficient and reliable presence



The active role of the patient in the control of treatment



Does not contain invasive methods



Easy to accept.

The therapeutic use of plants started with the history of mankind. Many
plants have been used by the public for centuries since our country has a large
number of medicinal and aromatic plants with its rich flora. Therefore,
traditional medical methods are very common in Anatolia. These methods have
survived to the present day as a result of long experience. Many drugs used in
contemporary pharmacy have been obtained through the development of these
methods. According to the researches of World Health Organization (WHO),
the number of medicinal plants used for treatment is about 20.000 (Faydaoğlu
and Sürücüoğlu, 2011). Plants and other natural resources can provide with
complex and structurally diverse compounds. Recently, many researchers have
inclined to studies aiming to uncover biological activities of plant and natural
product extracts, essential oils and purified secondary metabolites (Runyoro D.
et al., 2006). The use of herbal drugs ever increases due their easy access
compared to drugs, their being more economical, the belief that they can be
more successful in treatment of chronic diseases and the fact that herbal
medicines are much less toxic, more reliable and make self-treatment much
easier (Tindle H.A. et al., 2005; U.S Department of Health and Human
Services, 2012).
It is observed that usage is more common in females than males in adult
populations. Due to online sales in the virtual environment and in places that are
not subject to any control, it is very easy to reach at herbal medicines and uses
of herbal medicines are not fully evaluated (Williamson E. et al., 2009).
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Controls of herbal medicines and pharmaco vigilance data are inadequate
in many countries, including our country as well (Skalli S. et al., 2007). Herbal
extracts contain many active ingredients (Williamson E. et al., 2009). This
variety increases the variety of products and it is not known which ingredient is
pharmacologically effective in many products. This situation increases the
interaction rate (Skalli S. et al., 2007).
If the effect of a drug differs in the presence of another substance (herbal
medicine, food and environmental chemicals), interaction can be mentioned.
Factors related to the drug and the patient affect the interactions between drugs
and herbal medicines. Drug-related factors include the dosage of the drug, the
route of use, pharmacokinetics and therapeutic properties. Age, genetic
characteristics, genetics and pathologic status of the patient also affect herbaldrug interaction. The incidence such interactions is higher among patients who
use drugs with limited therapeutic index (Williamson E. et.al., 2009).
The original material of herbal medicines is often in the group of
medicinal plants. The herbal medicines are substances or products which
include compound substances formed from one or more plants either after
processing or unprocessed, which have therapeutic properties or which are
produced from plants that are useful to human health. Herbal medicines are
categorized in 3 groups: unprocessed herbal material, processed herbal material
and medicinal herbal curative products (Van Overwalle G., 2007).
The number of herbal medicines used in the period of Mesopotamian
civilization is about 250., The following medicines, which are even in use as
medicine today, have been found quite often written on stone prescription
tablets: man grass, henbane, helleborus, sweet flag, poppy, mustard, thyme,
tragacanth, nutgall, mint, pomegranate peel, fennel, saffron, turpentine (Ceylan
A. 1995).
Another reason for the increase in importance of medicinal plants in
recent years is the emergence of resistant strains that developed by disease
agents, creating the need to resort to herbal preparations in recent years. Since
preparations made from medicinal plants have multiple effects, they are known
to be effective against new strains. Malaria can be shown as an example of this.
Although synthetic preparations such as Atebrin are used for the treatment of
malaria, quinine obtained from Chinchona tree that grows in tropical regions is
of great importance (Limet H., 1978).
For centuries, plants have been used for medical purposes in the
treatment of various intestinal diseases, enteritis (Essawi T. and Srour M.,
2000). Essential oils differ with respect to their biological effects too because
they are complex mixtures of varying components. Although the effects vary
depending on the active substances, many essential oils have antimicrobial,
carminative, coloretic, sedative, diuretic and antispasmodic effects. It has been
8

Türkbilim Haziran 2019
found out that green tea extract had more than 60%, while pepper, carrot and
spinach extracts had an antimutagenic effect of 40-60% (Bunkova R. et al.,
2005). However, there are some side effects of essential oils too. Garlic,
cinnamon, curry, mustard, basil, ginger and some other plants are purported to
show antimicrobial properties. Furthermore, the essential oil of aromatic plants,
most of which belong to the Labiatae family, has been shown to have
antimicrobial effect. For example, essential oils of basil, laurel, clove, thyme
and rosemary have been found to show bactericidal activity against L.
monocytogenes and other pathogens (Marino M.M., 1999). It is stated that
Escherichia coli, is aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris and
Bacillus subtilis were impeded by essential oils of mint, cumin, fennel and
laurel (Yarnel E. and Abascal K, 2004).
In summary, although conventional medicine and the pharmaceutical
industry are highly advanced, one of the reasons why patients and even some
physicians prefer AM / CAM techniques, in spite of the existence of
contemporary advanced techniques is that definite solutions could still not be
found to some diseases. In such situations, it is normal that patients engage in
different searches. Besides, it is understood from the literature that the
physicians too have learned alternative techniques and they give information to
their patients, despite the fact that they do not practice these techniques directly
as part of the treatment (Somer P. and Vatanoğlu-Lutz E. E., 2017).
The development of contemporary health and pharmaceutical industries
has opened new doors in the treatment of disease, which constitutes the biggest
problem of humanity, and it has probably played an absolute role in the
diagnosis and treatment of diseases the exact effects or causes thereof would
never have come to be known by traditional means. For example, the influenza
virus that emerged in the first decades of its clinical trials in 1918-19 that
caused the death of 40-50 million people, emerging again in the years 20092010 when our contemporary practices were in place, caused the much lower
figure of 13,000 deaths, thus demonstrating how important indeed are the
contemporary scientific and health practices (Arda B. and Acıduman A., 2010).
However, it is also a fact that the problems caused by contemporary
drugs and techniques with some diseases have turned out to be non-negligible
ones. Applications such as radiotherapy that is frequently resorted to in cancer
treatment, has negative effects in the long run on healthy and necessary tissues /
cells as well in the diseased body. Despite the fact that various supportive or
protective synthetic chemicals do have herbal origins, it was inevitable that
patients and sometimes medical doctors would focus on alternative health
practices.
In this study, alternative herbal and natural product-based treatment and
its place in public health, and the advantages and risks in terms of public health
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of treatments with herbal and natural products are summarized. In addition, the
function and importance of treatments using herbal and natural products in the
protection of public health have been emphasized.
The Status and Importance of Traditional and Alternative Medicine
in Public Health
Health is not a purpose of life, but it is a condition that contributes to the
development of physical and mental capacities of individuals and is necessary
for them to fulfill their aspirations and desires and to be happy. Health is very
valuable for individuals and societies, and societies being able to attain the
highest possible level of health will make their lives easier, beautiful and
meaningful. Therefore, health and its improvement constitutes one of the
indispensable elements of life (Öztek Z., 2009). Today, the different techniques
commonly used for protecting human health and treating diseases are
Contemporary Medicine, Traditional Medicine and Alternative Medicine
practices. On the other hand, yet another method with an entire set of materials,
so-called Complementary Medicine, contains the supporting and at best,
protective elements that fall within each of these three headings. It can easily be
said that today, despite their use at varying rates in different societies, all of
these practices are widely preferred in the world. Along with the main reasons
for this high use, it has been purported that in rich societies where modern
medical practices are at the highest level, approximately 50% of those
populations also resort to alternative techniques. In this context the concept of
Public Health in the dissemination of different alternatives should be
emphasized.
The concept of medicine is used to mean all technical and scientific
studies that are resorted to in order to treat, alleviate or prevent diseases. It is an
important science that includes, not only the doctors, nurses and other
employees in hospitals and similar health facilities, but also the chemists,
biologists and technicians in the pharmaceutical industry running parallel with
medicine. However, there is a significant difference between medical science
and public health. As stated, while the field of medicine aims to improve health
or prevent diseases; experts in the field of public health work only to prevent
individuals of a particular society from falling sick and to improve the quality of
health. The meaning of ―society‖ here may refer to large or small villages, cities
or whole countries.
The aim is to prevent individuals in a given society from getting sick, to
ensure the continuity of their health and to take measures against possible
spreading of disease. In short, the following point can be added to the definition
of public health: Preventing health problems from the very beginning is less
demanding and less costly than treating them later.
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Therefore, the concept of Public Health is a continuous one. Contrary to
the medical field where no continuous use of drugs except against chronic
diseases is in question, the steps taken to preserve public health have continuity.
This continuity can be achieved by abstract or concrete methods. Members of
the community who receive psychological support or information for the sake
of awareness can also resort to food supplementation to protect their health.
Synthetic side effects of the protection drugs that will be continuously taken
into the body with practices dependent on the pharmaceutical industry will in
normal circumstances lead to serious problems if they are permanent in the
body. However, the same thing does not often prevail for the usage in
determined dosages of the alternative medicine that resorts to natural ways. For
this reason, people prefer to resort to various alternative protection techniques
in order to maintain their health. Thus, it is seen that half of the developed
community populations in today's world are turning to alternative options.
With regard to the long-term results of this orientation, alternative
medicine methods can be given as follows: homeopathy, osteopathy,
neurotherapy, chiropractic therapy and phytotherapy. Each of them is used in its
own way as well as combined. Because of its economic convenience and
access, Phytotherapy is the most preferred method and possibly the most
scientific.
Phytotherapy means ―herbal treatment.‖ It was the most important
treatment for the people of premodern ages. We know that diseases have existed
before the emergences of humans and, in most cases, those with viral or
bacterial origin have evolved together with their hosts. People were perhaps the
first to deal with these body anomalies except the immune system. This has also
been largely by herbal means. For example, the first civilizations, according to
the Ninova Tablets, emerged along with Chinese and Indian medical systems,
and examples of the use of herbal substances during the Industrial Revolution
period are found in some written sources. This situation tells us that the herbal
treatments we use as alternatives to modern health services have come to the
present day backed by thousands of years of experience. In ancient societies,
when science and technology were at a much lower level than today, the use of
plants was quite normal, as at that time detailed synthetic products could not be
produced as knowledge was insufficient and only observation-based science
opportunities were available. Hippocrates, known as the father of medicine,
revealed the healing effects of nearly 400 plant species. Plants used for
treatment for thousands of years have also played a major role in the growth of
the pharmaceutical industry, which evolved along with the Industrial
Revolution.
It is estimated that 1/4 of these drugs used today are of herbal origin. The
supply of various metabolites isolated from plants for human benefit, combined
with a number of protective, supportive and sometimes colorant chemicals, has
11
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often made it easier and faster to stop a disease (SarıĢen O. and ÇalıĢkan D.,
2005).
However, it is wrong to think that phytotherapy treatments will always be
successful in every case. Because they are natural, consuming herbal products
in an unbalanced manner can also lead to deadly effects. As a matter of fact,
according to the German Federal Institute of Drugs and Medical Plans and the
American Food and Drug Administration (FDA), three cases of liver
transplantation one of which resulted in death described a correlation between
the cava plant and liver injury (SarıĢen O. and ÇalıĢkan D., 2005).
The latter case may be attributed to non-sterile handling of plants
contaminated by pests or by improper storage/ consumption, as well as by their
poorly investigated possible side effects and high dosages used. Likewise, the
effects of overdose consumption of plants such as poppy or cannabis that were
much used until before the mid-20th century and brought miracle effects as
painkillers, can lead to negative effects or even death.
Advantages of Herbal and Natural Drugs for Protection of Public
Health
Herbal cures are often used for dermatological disorders, for some
chronic herbal diseases such as cancer and AIDS or for a variety of respiratory
diseases including asthma.
For Dermatological Disorders;
Herbal Drugs Used in Wounds and Burns
It has been determined that a gelatinous substance obtained from the
leaves of the Aloe barbadensis plant, known as Aloe vera or yellow patience,
reduces the itching of wounds and the pain from burns (Durusoy C. and Gözel
B., 2007). In addition, its use on ulcers and surgical wounds has been found to
reduce the swelling on the region (Algier A. A. et al., 2005). However, in some
cases it has been observed that patients have various allergic reactions. In
addition, there are several studies suggesting that aloin, a substance that is
abundant in some aloe plants, causes cancer in rats. Although there is no
evidence of such an effect on the human body, it should not be overlooked that
this plant can be overused.
Herbal Drugs Used Against Herpes Simplex Virus
HPV is common cold sore virus that causes a kind of open wound
anomaly which may occur around the genitals although it is mostly seen on the
mouth and lips. Once in the body, it is a chronic problem that can be recur at
any time. These wounds can be invasive and contagious. Echinacea and Mentha
plants have been found to be effective in reducing the accompanying headache
and Melissa officinalis in the treatment of the lesions.
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Herbal Therapies for Atopic Dermatitis
Known as common among people with eczema is a state of dryness in the
outer layer of skin. The itching caused by this dryness causes typical body
wounds of eczema. In order to prevent recurrence of this chronic disease, it is
recommended to avoid any substance or movement that may irritate the skin.
However, it is common for patients to use Anthemis nobilis or especially
Zingiber officinale extracts after symptoms of itching. A. nobilis accelerates the
healing of wounds due to the alpha-bisabolol. Z. officinale causes the symptoms
of septic and aseptic wounds to be reduced with the active substance curcumin
(Durusoy C. and Gözel B., 2007).
Herbal Therapies for Psoriasis
Psoriasis is a skin disease that affects approximately 2% of the world's
population and is characterized by persistent features. In this disease, pink, red,
white, thick, bright and dry dandruff occurs. Although no treatment technique is
known for the exact cause and complete recovery, very good methods are used
to protect patients' quality of life. The use of capsaicin for this condition is
common and effective. Capsaicin is one of the most painful substances and is
found in Capsicum annum (paprika, chili peppers). It prevents the accumulation
of Substans P in peripheral nerve fibers. Substans P is a substance responsible
for the transmission of nerve fibers' pain and pruritus. The use of capsaicin
cures in cases of severe lesions has been found to markedly reduce pain and
wounds. Although it does not have any side effects except burning, it has
contraindicated effects on the eyes and open wounds and it is not recommended
to apply to these areas (Algier A. A. et al., 2005).
Herbal Treatments against Cancer
Cancer is a group of diseases that consists of uncontrolled proliferation of
cells in different organs and whose clinical appearance, treatments and
approaches vary one from the other. Although chemical and radiation
treatments have been developed as a result of studies on cancer diseases, there
are some certain techniques that have not been developed that do not affect the
human anatomy or the nervous system, which is of major importance, Also,
certain techniques that are directly effective against cancer cells have not been
well developed. Even though some of the patients are cured as a result of
various applications, it is known that the rate of death is still very high.
Although almost all the features of cancerous cells are known, there is no
standard of successful treatment for cancer, which has different characteristics
in different organs or tissue and ultimately aims to get the body's own cells to
eliminate the diseased cells without damaging other healthy cells. The struggle
of the society against this most lethal disease of our age can be grouped under
two heading: The first is to prevent cancer, and the second is to completely
destroy the disease if possible. Apart from today's modern medicine
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applications, the consumption of antioxidant plants is widely preferred by the
public. In a study on breast cancer, it was determined that 75% of patients
applied complementary and alternative health methods and the most used
plants, minerals and vitamins (Durusoy C. and Gözel B., 2007).
Theflavin, a substance obtained by fermentation of the Camellia sinensis
plant leaves, has been shown to induce apoptosis and suppress tumor formation
(Buchness M. R., 1998). This may indicate that topical application of the tea
plant is an effective measure against skin cancer
Panax ginseng (red Korean ginseng) has antioxidants and strengthens the
immune system. In a study on rats with tumors the tumors on rats that were
given red ginseng did not develop (Sevimli-Gur C.ve ark., 2010; Huang M. T.
et al.,1994).
Carnosic acid and rosmarinic acid compounds containing extracts from
the Rosmarinus officinalis plant have been found to have treatment power
against cancer (Sevimli-Gür C. et al., 2010; Huang M.T. et al., 1994).
The plant most commonly used for its strong effect against cancer is
Nigella sativa. In a study, it was determined that 42.8% of cancer patients who
preferred herbal treatment used this black seed. It contains nigellon,
thymoquinon and linoleic acid. It is preferred not only in cancer treatments but
also in the development of the immune system and in reducing the side effects
of synthetic drugs used.
Apart from these, Curcuma longa, Citrus limonum and Glycyrrhiza
glabra all have antioxidant properties that are effective protection against
cancer.
Herbal Therapies for Improving the Immune System in AIDS / HIV
The immune system protects the body from foreign formations, and, if
possible, destroys harmful substances, tumors or pathogens, thus constituting a
defense mechanism against possible diseases in an organism. All diseases
encountered by individuals directly or indirectly affect the immune system.
In this context, there is the very dangerous Human Immunodeficiency
Virus (HIV) that directly destroys the immune system and ensures that infected
people are completely vulnerable to all diseases from the least significant to the
deadliest. This virus causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)
disease. It is an epidemic disorder acquired through blood or sexual paths. An
exact treatment has not yet been found. It is estimated that the first time it
spread some 65 million people from 1981 to 2005 were infected and 25 million
of them died from AIDS-related causes. This death figure is expected to exceed
90 million by 2020 (United Nations HIV / AIDS Program, 2004). According to
World Health Organization data, it is seen that 4.9% of all deaths in the world is
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caused by HIV / AIDS. This rate is higher than traffic accidents or deaths
caused by wars (WHO-2004).
Although there is no treatment method to eliminate this common and
deadly viral disease, the quality of life of affected individuals can be preserved
to some extent. It is known that 75% of infected individuals turn to alternative
techniques because of the high cost of the drugs and the fact that not everyone
has access to drugs (SariĢen O. & Çalıskan D., 2005). Another reason may be
the chemical nature of the drugs and the absence of a large difference between
these drugs and herbal cures.
Treatment using the Allium sativum (garlic) plant is preferred against this
disease A. sativum has an important role in the development of the immune
system thanks to the components rich in sulfur. Studies have shown that garlic
strengthens the immune system by increasing the efficiency of macrophages
that kill pathogens (Ayaz E. et al., 1989; Deshpande R. G. et al. 1993).
It has also been shown that Musa cavendishii (banana) is effective in the
development of the immune system due to its potassium content and can be
used as a phytotherapeutic agent in the treatment of AIDS.
Risk of Drug Interactions with Plant Drugs and the Protection of
Public Health
Although medicinal herbs and treatment techniques have traditionally
been used in a complementary manner after the emergence of diseases, in recent
years some modern medical doctors have given them an important place in the
prevention of disease and as part of treatment procedures of some mildly
progressive diseases. Although it is claimed that it is not based on scientific
evidence, the biological activities of plants and their important properties for
human health have been investigated in laboratories since 1926 and, according
to World Health Organization (WHO) research, there are about 20,000
medicinal plants known to be used for treatment. However, the use of herbal
products without knowing them very well and the marketing of these products
for the purpose of income without any information about them or their negative
effects has been affecting the positive approaches to alternative herbal
treatments.
Researchers have repeatedly emphasized that it is important to know
about potential medication interactions and side effects that may occur when
medicines are used along with plant origin products in the treatment and
prevention of any disease (Cupp M. J., 1999). It has also been stated that
substances in the seasonings added to certain foods and foods taken daily along
with drugs can cause undesirable side effects and decrease effectiveness of
treatment (Anonymous, 2002). Therefore, a person using medication should be
careful not only when applying phytotherapy but also daily nutritional needs.
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Plants can be healing for more than one disease at the same time, but continuous
use can also cause chronic allergic complications. In addition, use of herbal
drugs can be problematic for pregnant women and nursing mothers.
Furthermore, the use of herbal products by infants and children should be
avoided. The physiology of children being different from adults, their metabolic
enzyme systems are not fully developed and, since the dose cannot be adjusted
according to body weight, it could easily reach toxic, lethal doses. The above
factors notwithstanding, many herbal food supplements or medicines well
known among the people, such as those listed in Table 1, are used in almost
every household today, especially against diseases that do not interfere with the
daily functioning of the individual: in other words, to treat diseases in people
who are still on their feet. (Faydaoğlu E., Surucuoğlu M.S., 2011).
Table 1. Interactions between herbs and drugs. Commonly observed side
effects are those frequently occurring as a result of the combined use of a wide
variety of drugs (SariĢen O. and Çalıskan D., 2005).
Plants
Garlic (Allim
sativum)

Medicines

Side effects

Warfarin
Chlorpropamide

Bleeding
Hypoglycemia

Warfarin
Aspirin
Thiazide diuretic
Trazodone

Bleeding
Bleeding
Blood Pressure
Sedation

Korean red ginseng
(Panax ginseng)

Phenelzine

Insomnia
Headache

Kava kava
Piper methysticum

Alprazolam

Sedation

Ginko biloba

Amitriptyline
Cyclosporine
Digoxin
Indinavir
St John‘s Wort
Nefazodon
Oral contraceptive
(Hypericum perforatum)
Paroxetine
Fenprokomon
Sertraline
Theophylline

Reduction in plasma density
Reduction in plasma density
Reduction in plasma density
Signs of increase in central serotonin
Signs of menstrual bleeding
Indication of increase in central serotonin
Reduction in plasma density
Signs of increase in central serotonin
Reduction in plasma density

Many factors can be mentioned regarding choice of phytotherapy, which
consists of a wide range of treatment cultures involving factors such as changes
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in concepts of health over the years, economic conditions, constantly changing
value definitions in society or continuously developing communication
channels. In addition, the decrease in confidence in modern medicine and the
inability of the pharmaceutical industry to provide equal access to all, the
increase in the willingness of individuals to solve their health problems on their
own, the choice of plants instead of drugs as chronic treatment agents in chronic
diseases, and of course the fact that the society will not be harmed by plants
because they are natural. have each played an important role in the spread of
herbal methods (Stasio M. J. et al., 2008). The written and visual media, which
are aware of this attitude of the public, devote considerable attention to herbal
treatment-related issues and this in turn further increases the interest in
phytotherapy. Examples include promotional and sales campaigns launched in
the media or teams of doctors or experts on TV programs exaggerating the
usefulness of natural origin products such as minerals and plants, dozens of
herbal advice articles that can be found quickly on the Internet – all are
effective in the formation of a type of alternative culture.
As it is known, when a patient applies to a modern medical practice, the
physician takes into consideration multiple factors in the selection of the drugs
that will be given for treatment after the necessary diagnostic stages. Before
treatment is started for his/her current health problem, the patient's previous
medical procedures and illnesses, as well as the currently common illnesses
such as diabetes, if any, are taken into consideration by the doctor. Therefore, it
cannot be expected that two people suffering from the same disease and consult
doctor will receive the same treatment. However, in the uncontrolled use of
herbal products, it is often recommended that hundreds of people suffering from
a particular disease should use the same plant regimen. In addition, there is the
question of using herbal cures along with synthetic drugs, as many individuals
who use herbal remedies then go to the doctor but do not mention the plant
medicines they are taking. In such cases, it is inevitable that some of the
patients will recover, some will remain stable and others will develop negative
reactions.
Factors that should not be forgotten regarding use of plant products
include the fact that they contain many toxic substances, that exposure to
chemicals can lead to toxic interactions in the body and that heavy metals
accumulate in the body. In addition, care should be taken to ensure that plants
are collected and sterilized under suitable conditions. Some of the side effects
that may be encountered during the use of herbal products are described as
follows (Özdemir B. et al., 2012; Chan K., 2003).
In a study on 424 kidney patients, it was shown that the use of herbal
medicines increased the risk of chronic kidney diseases (Hsieh C. F. et al.,
2012). It was observed that the Kava kava plant (Piper methistycum) increased
the clearance of chlorzoxazone from the body. Therefore, production and sale of
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Kava kava in Germany is prohibited. Hypericum perforatum (St. John's wort)
has been shown to increase the clearance of useful substances such as
tacrolimus, talinolol, voriconazole and warfarin, which are frequently used in
the modern pharmaceutical industry and medicine. It has been found that herbal
products that have sedative effect used for such problems as sleep disorder,
Radix valeriane used in neural based gastrointestinal system pain and Herba
passiflorae used in anxiety treatment cause attention deficit. It has been shown
that Herba ephedrae, which is used for colds and for losing weight, can cause
serious hypertension (Uzun M. B. et al., 2014). It has been discovered that when
cancer patients who are receiving chemotherapy treatment also are using the
bark of the Barberri (Cortex berberidis) plant, the berberidine substance
contained in the plant results in a reduction of activity of the chemical therapy.
These few examples show some specific effects of some plants.
However, the effects of the thousands of herbal teas and plant sources that are
being used today have still not been extensively studied.
Side effects of plants and natural medicines and drug interactions that
may occur when used with drugs are not fully researched. When plant and
natural products are being used in the treatment and prevention of any disease,
the fact that potential drug interaction and side effects may occur when used
with drugs is emphasized. It is stated that when substances in herbs that are used
daily are taken alongside antibiotics they interact and could cause unwanted
side effects and reduce the effectiveness. In particular, the quality, efficiency
and reliability of non-licensed sources not shown in the labeling have not been
maintained in accordance with the standards. The increasingly untested,
uncontrolled use of drugs sold on the market in the USA, Europe as well as the
rest of the world is the topic of a significantly increasing number of scientific
publications in the world that draw attention to the side effects (Cupp M. J.,
1999; Anonim, 2002).
The data on herbal and natural drug-drug interactions are based on in
vitro experiments, animal experiments and case reports (Coxeter P. D. et al.,
2004; Izzo A. A, 2005). Many mechanisms are involved in drug interactions
between herbal and natural remedies. These interactions are seen in two types as
the pharmacodynamic and the pharmacokinetic (Zhou S. F., 2007).
Pharmacodynamic interactions result in changes in the absorption
metabolism and elimination of the drug (Izzo A. A. 2005). In these interactions,
it is thought that various enzymes such as cytochrome p450, UDP-gluconyltransferase (UGTs) and carrier proteins such as p-glycoprotein (P-gp) are
involved (Zhou S. F. et al., 2007).
Farmokokinetic interactions are the most common because of the
undesirable side effects if the herbal drug inhibits an enzyme that is involved in
drug metabolism. The interactions can be seen to decrease as it metabolizes the
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enzymes which as a result are converted into inactive metabolites (Zhou S. F. et
al., 2007).
If the metabolism of the drug is converted to active metabolite, and if the
drug induces the enzyme responsible for the metabolism of the drug, an increase
in the active metabolite concentration may result in an increase in the drug
effect or toxic effect (Shord S. S. et al., 2009).
It is not recommended for herbal medicines to be used by pregnant
women and nursing mothers. Furthermore, the use of such products in infants
and children should be avoided. In particular, the physiology of children being
different from adults, their metabolic enzyme systems not yet fully developed.
Therefore, since the dose cannot be adjusted according to body weight, it is
possible to reach toxic doses easily. Elderly patients who need to use a large
number of drugs should also be questioned in terms of drug interactions (Gürün
M. S., 2004).
Many medicinal plants (such as chamomile, sage, mint, lemon grass) are
used as medicines for the treatment of mild ailments without the need for a
doctor's recommendation. However, in general the uncontrolled or improper use
of substances may be harmful. Therefore, in order not to be mistaken in the
treatment of important diseases, a doctor's recommendation and treatment are
needed (Ozer Z. et al., 2001).
1. The following recommendations have been developed to ensure that
medicinal and aromatic plants participate effectively in the country's
economy and to benefit from these resources of our country which is
flora rich in great variety.
2. It is considered as a necessity to implement all kinds of legal steps
necessary for the preservation, maintenance and evaluation of
medicinal and aromatic plant diversity.
3. A complete list of natural plants traded domestically and abroad
should be prepared together with the identity of the collector,
intermediary; exporting company and relevant governmental
institutions, and a database should be established.
4. Exporters of plants, relevant governmental organizations and plant
collectors should be trained in this regard.
5. Today, the institutional infrastructure that will provide the seeds
needed by the growers who want to cultivate medicinal and aromatic
plants should be established.
6. Plant species of particularly high economic value should be cultured
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and natural farming of these plants should be started.
7. In order to increase the chances of getting a share in foreign trade, it is
necessary to increase the diversity and to fulfill all the requirements of
the production of quality products according to global standards.

8. A definition of the profession of herbalist should be considered,
indicating how the said herbalists can make explanations, as well as
their requirements and limits. (Gürün M.S., 2004).
It is observed that the developments related to traditional and
complementary medicine have increased the debate among both the medical
community and social media.
In these discussions, it is stated that definite definitions are not
sufficiently clear to be used as reliable data and that results are not supported by
statistical data and methods. Questions are raised about the accuracy of the
diagnosis that could give unwarranted hope to desperate patients and while
implying there are no side effects. It is noted that the results are in the
foreground while the results are not different from the placebo (Özer Z. et al.
2001).
Supporters of traditional medicine emphasize that western medicine has
so far focused on the body, not taking into consideration the human soul and
mind. Therefore, the aim of the holistic treatment approach is eliminating the
cause whereas, they point out, medical science tries to treat more and more
symptoms and is more oriented towards sectoral and capital concerns (Öğuz N.
Y., 1994).
Those medical doctors who are behind this view and share the concerns
of those who may be observed practicing treatments such as contemporary
acupuncture, hypnosis and yoga, also practice modern medicine, thus
disproving the claim that modern medicine can against all of these treatments.
In addition, research shows that opposition to alternative medicine is not
compatible with science and that there are many diseases for which modern
medicine is limited in its treatment. It is emphasized that the lack of empathy is
expensive and the transformation of the patient-physician relationship into
commercial relations is a problem. Moreover, they also point out that those
opposed to Alternative medicine for fear of their loss of income from drugs. On
the other hand, in addition to the helplessness of people who are unable to
obtain a medical solution due to education level or for economic reasons, people
also prefer herbal remedies to chemical drugs, despite the significant
improvements in the health system in recent times.
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The latest regulations published by the Ministry of Health show that the
aim is to fill the gaps in traditional and complementary medicine fields and to
prevent unauthorized persons from conducting these practices. Although the
research is limited in our country as well as globally it cannot be claimed that
the society and its physicians have no interest in traditional and complementary
medicine in terms of public health and the future of medicine (Gürün, M. S.,
2004).
Many studies in the literature address the use of plants usage rates by
patients (Dülger G., 2012; Soner B. C. et al., 2013). It can be stated in light of
these studies that the use of herbal products for chronic diseases such as
diabetes, hypertension and hyperlipidemia and in cancer is increasing in our
country (Gücük I. E. et al., 2013; Toprak D. and Demir S., 2007).
It has been reported that the use of some plant products has caused
serious side effects such as hemolytic anemia and nephropathy (Gandolfo G. M.
et al., 1992; Lin J. L. and Ho Y.S., 1994). One study suggests that Echinacea
species cause hepatotoxicity after 8 weeks and also that it should not be used
with hepatotoxic drugs such as methotrexate (Miller L. G., 1998). In sales of
herbal products globally, both as prescription and as over-the-counter drugs, the
consultancy of doctors and pharmacists in the use of these products is
considered a necessity (Dülger G. 2012).
Despite this necessity, there has been no study on the knowledge levels
and trends of health personnel in our country with regard to plant products.
Therefore, there is a need for analytical studies about the approach taken by
health professionals toward herbal products and a detailed investigation of their
knowledge about these products Results reported in other studies in the
literature also suggest that doctors should have at least some level of knowledge
about the side effects and drug interactions associated with herbal products
(Kerridge I. H. and McPhee J. R., 2004).
The use of herbal products is increasing all over the world and these
products should be used under the supervision of doctors and pharmacists. In
order to enable healthcare professionals to perform their advisory duties in an
effective manner, it is recommended that patients get to know the herbal
products, evaluate their efficacy and reliability, and have current information on
herbal products. Plant product approvals in this country are obtained from the
Ministry of Health and, as with conventional drugs, their rational use by health
care personnel who are trained in this field are among the expectations of both
occupational groups.
Improving the awareness of the current demands and needs in this field,
as well as providing in-service training and awareness will strengthen the
professional practices of family physicians, public health experts and
pharmacists. The choice of traditional treatment in our country is an important
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public health issue. The fact that the global use of herbal products has become
popular during the past quarter century has raised the question of the herbalist‘s
trade in our country. The right to legally treat patients is given to physicians in
our country.
We are witnessing that the herbalist‘s trade is not satisfied with just the
sales of herbal drugs without basing the treatment of diseases on a scientific
foundation. The situation thus raises many legal ethics issues. For this reason,
the aim should be transformation of the current practice into a healthy state
through considering the solutions proposed to our country and by taking into
consideration examples from industrialized countries (Altan S., 2008).
Results and Discussion
Humans, like all other living creatures, resort to various solutions through
traditional medicine and its contemporary treatment practices in order to protect
themselves from disease or to be treated for diseases. An important direction
was taken in the war against health-threatening diseases after some natural
solutions that had been applied since early antiquity were used along with the
pharmaceutical business that started to develop in parallel to the Industrial
Revolution. However, it is seen that today people in both developed and
underdeveloped societies tend to prefer alternative practices. Indeed, the use of
natural herbal cures is a method preferred by more than half of the population in
some countries. Along with the knowledge carried forth to today by the
traditional folk medicine practices that have been going on from the past, as a
result of scientific studies made within the last century, it has been seen that too
many plants are really useful in the treatment of various diseases or stopping
their effects. Nevertheless, many medical professionals and many experts
providing service as a result of the contemporary health education they have
been given argue that there can be no other method as an alternative to the
traditional practices of today's technology. It is stated that plants which are the
sources of herbal treatment methods will not show the same effects in every
human being and that they will cause negative results in some individuals. It is a
fact that many plants cause allergic reactions and even usage of some plants can
give rise to results that may end up in death. At the same time, it is not
inconvenient to use plants that have provided people with health for thousands
of years in certain doses and with the knowledge of people who are educated in
this field. This situation will not only provide an alternative aid to health
practices, but also can prevent patients‘ having to use synthetic products against
mild illnesses, treatments of which do not last long. In addition, herbal cures
reduce the risk of contracting some other diseases. Therefore, usage thereof by
people is common even there is no case of having caught a disease. Thus,
phytotherapy as an alternative health culture is seen to be ever increasingly
preferred both by people and by health professionals.
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As far as static data are concerned, it is very important to use alternative
techniques in the field of health, even though contemporary medicine and
physicians who maintain this science oppose. The usage of the plants as singly
or as a mixture, required examinations of which have been made, in some cases
along with the contemporary medicine and in some cases independently will
provide with the possibility to treat diseases as well as to have patients receive
more natural treatment.
The thought that plants are natural and they may be healthier than
synthetic materials is not always true. Although it is known that some plants
cause more harm than benefits, this does not prove that these alternative
therapies and phytotherapy are completely useless and are even healththreatening elements. Probably, herbal treatments were the only way that the
human species fought against diseases for thousands of years. Today, instead of
preventing its use, application of phytotherapy under the right conditions can
provide completely useful results. Therefore, the usage of herbal alternatives in
treatment of diseases by searching in detail and applying them appropriately to
people is a very important part of protecting health as well as treating diseases.
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SOSYOLOJĠK PSĠKOLOJĠK VE HUKUKĠ AÇILARDAN ġĠDDET
SUÇUNUN FAĠLLERĠ VE MAĞDURLARI AÇISINDAN ANALĠZĠ
Angeleska SVETLANA *
ÖZET
ġiddet farklı bilimsel alanlardaki akademisyenler için ortak bir araĢtırma
konusudur; psikologlar, sosyologlar, avukatlar ve kriminologlar tarafından
araĢtırılmaktadır. En son bahsettığımız akademik topluluk bu konuyu Ģiddet
suçlu kavramı konsepti çerçevesinde incelemektedir ve Ģiddet suçu literatürün
geniĢ olmasına rağmen, kriminologlar arasında halen kabul edilen Ģiddet suçu
tanımı yoktur. Bu çalıĢma Ģiddet suçu tanımını içermiyor, bunun yerine
çoğunlukla Ģiddet suçu faillerine ve onların mağdurlarına odaklanıyor.
Anahtar kelimeler: ġiddet Suçu, ġiddet Suçu Failleri, ġiddet Suçu
Mağdurları.
ANALYSIS OF VIOLENCE CRIME FOR SIZES AND VICTIMS FROM
SOCIOLOGICAL PSYCHOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS
ABSTRACT
Violence is a common research topic for scholars from different
scientific areas; it is studied by psychologists, sociologists, lawyers, and
criminologists. The latter academic community is studying this topic within the
concept of violent crime and despite the bulk of literature about violent crime,
there is no agreed upon definition of violent crime among criminologists. This
work does not contain a definition of violent crime, instead it is focused on
violent crime offenders and their victims.
Keywords: violent crime, violent crime offenders, violent crime
victims.
1.GiriĢ
Kurumsal kimlik oluĢturmak, örgüt felsefesini yansıtacak imaj
çalıĢmasıyla kurumun kamuoyunda istenilen Ģekilde algılanmasını sağlamak
halkla iliĢkiler fonksiyonunun temel görevidir. Bu anlamda, imaj çalıĢmasıyla
algı oluĢturma, tarihin her döneminde ve her yerde hatta kar amacı olmayan
kuruluĢlarda da halkla iliĢkilerin varlığından söz edilebilir(Bkz.Türkbilim 25.
Sayı).
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Kriminoloji tarafından Ģiddet suçunun merkezi unsuru olarak tanımlanan
Ģiddet, ceza hukuku tarafından ise ayrı ve farklı suçların oluĢmasının nedeni
olmakla beraber hem farklı bilimlerle ilgilenen akademisyenlerin hem de
‗sıradan‘ vatandaĢların ilgisini uyandıran bir olgudur. Çünkü insan iliĢkilerinde
anlaĢma ve uzlaĢma yanında çekiĢme sürtüĢme ya da istenmese de hırçınlık ve
kaba kuvvet gibi Ģiddet içerikli eylemler de söz konusu olabilmektedir. Oysa
gerek bireyler arasında gerekse kurumsal yapılar içinde doğru düzenli ve
düzeyli iletiĢimin kurulması gerekmektedir. ĠĢte bu bakımdan iletiĢim
becerilerinin esas faktörlerinden birisi ―etkin dinleme‖ ve konuyu beĢ duyu
organı ve sezgileri kapsamında ―algılama‖ becerisidir. ĠĢte bu Etkin dinleme
becerisi olmaksızın iletiĢim sürecindeki mesajlar genellikle yanlıĢ anlaĢılabilir,
doğru ve hedef amaca uygun bir biçimde gerçekleĢemez. Bu bakımdan baĢka
bir ifadeyle etkin dinleme becerisi karĢıdan gelen mesajı etkili Ģekilde anlamada
ve geri dönüt oluĢturmada en önemli iletiĢim tekniklerinden birisidir. Bunlar
doğru soruları ve verilen cevabı dinlemek gibi yorumlanmalıdır. Dinleme
becerisindeki asıl sorunun kaynağı çok az insanın dinlerken söylenene
odaklanma ve ilgi duyma kısacası birey ve kurumlar arasında etkili bir Ģekilde
uygun dil, uygun mekân ve uygun zaman dilimi kapsamı içinde konuya
yoğunlaĢabilmesinden kaynaklanır(Bkz. Tuncay, 2002).
Bu olguyu toplumsal olarak her ne kadar istenmeyen, kabul edilmeyen ve
zararlı bir gerçek olarak kabul etsek de ne Ģiddet suçunun ne de Ģiddet suçunun
esasını oluĢturan Ģiddetin genel kabul edilmiĢ bir tanımının mevcut olmaması
özelikle kriminoloji araĢtırmalarına bir engel teĢkil etmektedir. Bu fenomenin
birçok tezahüre sahip olması kendisine özgü olan bir Ģeydir. Bunlar savaĢlarda
görülen kolektif Ģiddetten bireysel Ģiddete kadar değiĢim göstermektedir.
Nitekim bu çalıĢma bireysel Ģiddetle, onun failleri ve mağdurlarıyla sınırlıdır.
Ayrıca, bu çalıĢma kriminoloji alanında uluslararası literatür, psikoloji alanında
akademik araĢtırma çalıĢmaları ve gri literatürün (örneğin ulusal kuruluĢların
raporları ve çalıĢmaları, sivil toplum ve ulusal istatistikler gibi) incelenmesi
üzerine yapılmĢ nitel bir araĢtırmadır. AraĢtırma tekniği olarak değerlendirilmiĢ
literatüre içerik analizi uygulanmıĢtır.
ġiddet suçunun tanımsal boyutu
ġiddet ve Ģiddet suçunu tanımlama giriĢimlerinde güç (force) ve (veya)
saldırganlık (aggression) terimleri sıkça kullanmaktadır (Englander,2003).
Konstantinović-Vilić ve Nikolić-Ristanović Ģiddeti ―baĢka kiĢiye yönelik güç,
tehdit veya gücün suistimal edilmesi‖ (Konstantinović-Vilić, NikolićRistanović,2003) olarak tanımlarken, Ģiddet suçunu ise ―saldırganlığın aĢırı
Ģeklinin bir ifadesi‖ (Konstantinović-Vilić, Nikolić-Ristanović,2003) olarak
tanımlamıĢlardır. ġiddet suçu, Ignjatović (Ignjatović,2008) tarafından ―belirli
bir amaca ulaĢmak için bir saldırı veya saldırmakla tehdit etmenin kullanıldığı
suçlar‖ (Ignjatović,2008) olarak tanımlanmıĢtır. Ayrıca, Ġgnjatović‘e
(Ignjatović,2011) göre ―Literatürde "Ģiddet" terimi en sık saldırganlıkla
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iliĢkilendirilmektedir ve o anlamda bir saldırganlık tezahürü (lat. aggressio saldırı, hücum) olarak anlaĢılmaktadır ― (Ignjatović,2011). Eğer saldırganlığı
Ģiddeti genel olarak tanımlayan bir kavram olarak kabul edersek en az iki soru
ortaya çıkar; saldırganlık nedir ve saldırganlığı ve Ģiddeti ‗eĢitleyebilir‘ miyiz?
Englander tarafından Ģiddet ―zarar (fiziksel veya psikolojik) vermek
niyeti ile gerçekleĢtirilen agresif diğer bir ifadeyle saldırgan bir davranıĢ‖ olarak
tanımlanıp, Ģiddetin tanımında bulunan ve ―Ģiddet olmayan‖ diğer durumlardan
ya da onu ―kazalardan‖ ayıran ―niyet‖ unsurunu vurgulamaktadır
(Englander,2003).
Bunun yanı sıra, Ģiddet kavramını tamamlamak için Englander
motivasyon‘dan da bahsetmektedir ve bu Ģekilde ―araçsal saldırganlık‖ ya da
hem insanlarda hem de diğer varlıklarda görülen bir davranıĢ ve sadece
insanlara özgü ve ―zarar vermek amacıyla gerçekleĢtirilen‖ ―düĢmanca
saldırganlık‖ Ģeklinde ayırt etmektedir (Englander,2003).
Anderson ve Bushman Ģiddet ve saldıganlık tanımlarını da vermekteler,
onlara göre:
―Ġnsan saldırganlığı, diğer bir bireye yönelik zarar vermek
niyetiyle doğrudan (dolaysız) bir niyetle gerçekleĢtirilen her hangi bir
davranıĢtır. […] Kasti olmadığı için kaza sonucu meydana gelmiĢ olan zarar bir
saldırganlık değildir‖(Anderson, Bushman, 2002).
Bundan hariç, Anderson ve Bushman Ģiddeti tanımlanırken, Ģiddet ile
saldırganlık iliĢkisini Ģu Ģekilde özetlemiĢtir:
―ġiddet, aĢırı zarar verme hedefi olan bir saldırganlıktır (örn., ölüm). Her
türlü Ģiddet saldırganlıktır, ancak saldırganlığın birçok örneği Ģiddet içermez.
Örneğin, bir çocuk baĢka bir çocuğu üç tekerlekli bir bisikletten aĢağı itiyorsa
bu bir saldırganlık eylemidir, ancak Ģiddet eylemi değildir‖ (Anderson,
Bushman, 2002).
Devamında, Anderson ve Bushman ―düĢmanca‖ ve ―araçsal saldırganlık‖
tanımlarını verip, ―zarar vermek niyetinin― ―tüm saldırganlık türlerinde‖
mevcut olduğunu ve bu niyetin ―nihai amaç‖ veya ―yakın amaç‖ olup
olmadığına göre saldırganlıkta farklı türlerin ayırt edilebileceğini iddia
ediyorlar (Anderson, Bushman, 2002). Bu bağlamda Ģiddetin tanımlanması ve
Ģiddet ile saldırganlık arasısındaki iliĢki tartıĢmasına Jukić ve Savić‘in
açıklamasını da eklemeyi faydalı olarak görmekteyiz (Jukić, Savić,2014). Jukić
ve Savić‘e göre saldırganlık ve Ģiddeti tanımlamada psikolojik-psikiyatristik
yaklaĢım bir çok yaklaĢımdan biridir. Onlara göre saldırganlık hem hayvanlarda
hem insanlarda mevcuttur ve dolaysıyla genelde biyoloji, tıp ve psikoloji
tarafından incelenmektedir. ġiddet ise yalnız insanlara özgüdür ve onunla
ilgilenen bilimler psikoloji, hukuk, kriminolojidir. Bu açıklamanın sonunda Ģu
sonuca varmaktalar:
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―ġiddet genellikle saldırganlıkla iliĢkiliyken, her saldırganlık Ģiddet
kapsamına girmez ‖ (Jukić, Savić,2014).
ġiddet suçunun türleri
ġiddet suçu homojen bir suç olgusu teĢkil etmemektedir; Ģiddet suçu
deyince aslında Ģiddet unsuru içeren farklı suçları kastediyoruz. Kriminoloji
literatürüne baktığımızda yazarların Ģiddet suçunun kapsamına farklı suç
davranıĢlarını da dahil ettiklerini farkedebilmekteyiz. Bu bağlamda yazarlar
Ģiddet suçu baĢlığı altında geleneksel olarak cinayet (ve) yaralama, aile içi
Ģiddet (Kaiser1993/Konstantinović-Vilić,Nikolić-Ristanović, 2003/Ignjatović,
2008/DemirbaĢ, 2006), cinsel suçlar (Konstantinović-Vilić,Nikolić-Ristanović,
2003) ya da tecavüz (Ignjatović,2008), soygun (Kaiser1993/KonstantinovićVilić,Nikolić Ristanović, 2003/Ignjatović,2008) suçlarını değerlendirmektedir.
DemirbaĢ Ģiddet suçları açıklamasında kurumlarda Ģiddet ve sporda Ģiddeti de
değerlendirmiĢtir (DemirbaĢ, 2006). Kaiser‘in Ģiddet suçu değerlendirmesinde
siyasi olarak motive edilmiĢ Ģiddet suçları ve terörizm de yer almıĢtır
(Kaiser1993).
2.ġiddet suçunun failleri, mağdurları ve fail - mağdur iliĢkisi
2.1. ġiddet suçu faillerinin bazı özelikleri
ġiddet suçu faillerinin özeliklerinin araĢtırılmasının bir çok önemi vardır
ve onlardan bir tanesi Khoshnood ve Väfors-Fritz tarafından Ģu Ģekilde
özetlenmiĢtir:
―Suçlu özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, daha vasıflı
soruĢturmalara katkıda bulunabilir, profesyonellerin suçluları aramalarını
daraltarak onlara yardımcı olabilir‖ (Khoshnood, Väfors-Fritz, 2016).
ġiddet suçu iĢleyen kiĢileri diğer tür suçları iĢleyen kiĢilerden ya da
herhangi bir suç iĢlemiĢ olmayan kiĢilerden ayırt edebilmek mümkün müdür?
Onlar özgün bir ‗profile‘ sahip mi ya da onların herhangi bir ortak nitelikleri
mevcut mu? Bu gibi sorulara cevap verebilmek için birçok araĢtırma yapılmĢ,
ancak burada en çok faillerin sosyal ve demografik özelikleri üzerinde
durmakatayız.
Kolundžija tarafından yapılmıĢ araĢtırma sonuçlarına göre Ģiddet suçu
failleri herhangi bir suç iĢlememiĢ kiĢilerden (kontrol grubu) bazı ―personolojikdispozitif, biliĢsel-duygusal ve sosyal-demografik‖ niteliklere göre ayırt
edilebilmektedir (Kolundžija, 2015). ġiddet suçu failleri, kontrol grubuna
nazaran Kolundžija‘nın not ettiği gibi ―daha büyük ölçüde fiziksel ve sözlü
saldırganlık göstermektedir‖ ve onlarda ―öfke ve düĢmanlık daha belirgindir‖
(Kolundžija, 2015). Ayrıca, Kolundžija‘nın araĢtırma sonuçlarının Ģiddet suçu
faillerin ―spesifik bir biliĢsel stile sahip‖ olmakla onlarda ―daha yüksek agresif
fanteziler‖ “agresif ve istenmeyen düĢüncelerin etkisiz kontrolü‖ “irrasyonel
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inançların daha yüksek mevcudiyeti‖ olduğunu göstermiĢ (Kolundžija, 2015).
Kolundžija‘nın çalıĢmasında sosyo-demografik nitelikler arasında madde
kullanımı da yer almıĢ ve araĢtırmanın sonuçlarına göre Ģiddet suçu faillerinde
daha sık (alkol) içme ve daha sık psikoaktif maddelerin kullanımı görülmektedir
ve ―bu araĢtırma kapsamındaki faillerin neredeyse yarısı suç iĢlediklerinde alkol
ve/veya psikoaktif maddelerin etkisi altındaymıĢ‖ (Kolundžija, 2015).
Bir Ġsveç kentinde, Khoshnood ve Väfors-Fritz tarafından cinayet ve
cinayet teĢebbüsünde bulunmuĢ 23 erkek mahkûmu kapsayan bir araĢtırma
yapılmıĢ (Khoshnood, Väfors-Fritz, 2016). Bu araĢtırma mahkumların
özeliklerini inceleyerek Ģiddet suçu faillerinin profil(ler)inin oluĢturulmasının
bir imkanı olup olmadığnı değerlendirme amaçlıymıĢ (Khoshnood, VäforsFritz, 2016). Dolaysıyla bu araĢtırma çerçevesinde mahkûmların yaĢ, eğitim
durumu, medeni ve sosyo-ekonomik statüsü, sabıka kayıdı, ruh sağlığı ve
madde kullanımı gibi özelikleri incenlenmiĢ (Khoshnood, Väfors-Fritz, 2016).
Khoshnood ve Väfors-Fritz tarafından mahkûmların eğitim ve sosyo-ekonomik
statüsü üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlarına göre, mahkûmların çoğunu
ya ―belirsiz‖ ya da ―zorunlu eğitim‖ gördükleri ve çoğunun suç iĢlediğinde
―iĢsiz‖ olduğu gösterilmektedir (Khoshnood, Väfors-Fritz, 2016). Toplam 23
mahkumdan 19 sabıkalının kaydı varmıĢ ve bu 19 mahkumdan 13‘ü geçmiĢte
hem Ģiddet suçaları hem de baĢka suçlardan mahkum edilmiĢtir (Khoshnood,
Väfors-Fritz, 2016).
Farklı ülkelerin istatistiklerinde Ģiddet suçu faillerinin bazı demografik
özelikleri hakkında (cinsiyet ve yaĢ gibi) bilgileri bulabilmekteyiz. Ġngiltere‘de
2017 yılı Ġngiltere ve Galler‘e iliĢkin Suç Mağdurları Anketi'nin (Victims of
Crime Survey for England and Wales) sonuçlarına göre faillerin çoğu erkek
(78%) ve 25-39 yaĢ arasında bulunmaktadır (Flatley, 2018). Kanada'da her beĢ
yılda bir yapılan Mağduriyete Dair Genel Toplumsal Anket'in (General Social
Survey (GSS) on Victimization) sonuçlarına göre faillerin çoğu erkektir (86%)
ve yaĢ ortalaması 34‘tür (Perreault, 2015). Yukarıdaki faillerin demografik
verilerine benzer verilere baĢka kaynaklarda da rastlanmaktadır (SokulluAkıncı, Dursun, 2016).
2.2. ġiddet suçunun mağdurları
Mağdurlar viktimoloji'nin ilgisinin merkezidir (KonstantinovićVilić,Nikolić Ristanović, 2003) ve viktimolojinin ana kavramları arasında
mağduriyet (victimization) ve mağdur riski (victimization risk) yer almaktadır.
Konstantinović-Vilić ve Nikolić-Ristanović mağduriyeti ―mağdur olma süreci‖
(Konstantinović-Vilić,Nikolić Ristanović, 2003) olarak iĢaret ederken, mağdur
riskini Ģu Ģekilde açıklamaktalar:
―Mağdur riski belli iç ve dıĢ faktörler ve yatkınlıkların etkileĢimlerinin
bir bileĢkesidir ve bu itibarla nüfusta eĢit bir Ģekilde dağınımlı değildir‖
(Konstantinović-Vilić,Nikolić Ristanović, 2003).
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Viktimoloji bilim insanları bu faktörler ya da viktimolojik yatkınlıkları
bazı kriterlere göre sınıflandırmıĢtır. Sokullu-Akıncı ve Dursun, kiĢisel, sosyal
ve duruma iliĢkin faktörlerden söz etmektedir (Sokullu-Akıncı, Dursun, 2016).
KiĢisel faktörler insanların farklı biyolojik ve psikolojik niteliklerinden
oluĢmaktadır, örneğin: yaĢ, cinsiyet, farklı ruhsal ve bedensel sağlık durumları
(Sokullu-Akıncı, Dursun, 2016). Sosyal faktörler arasında örneğin meslek
(Sokullu-Akıncı, Dursun, 2016), medeni durumu, azınlık mensubiyeti (SokulluAkıncı, Dursun, 2016) yer almaktadır ve duruma iliĢkin faktörlerden birisi ise
ikamet edilen yerdir (Sokullu-Akıncı, Dursun, 2016).
ġiddet suçunu araĢtıran literatürde Ģiddet suçunun bu faktörlerinin
mağduriyet riskini artıran faktörler olduğu iĢaret edilmiĢtir.
Bu bağlamda, Brookman ve Robinson Ģiddet suçunun mağduriyet riskini
artıran statik risk faktörlerinden cinsiyet, yaĢ, sosyal statü, ırk ve etnik köken ve
dinamik ―veya değiĢime müsait olan‖ risk faktörlerinden iĢ yeri ve türü, yaĢam
tarzı ve ruhsal sağlığı değerlendirmiĢtir (Brookman, Robinson, 2015).
Cinsiyet. 2009-2010 yılına iliĢkin Ġngiliz Suç Anketine (The British
Crime Survey) dayanarak, Brookman ve Robinson (Brookman, Robinson, 2015)
erkeklerin kadınlara nazaran daha fazla farklı türde Ģiddet suçlarından mağdur
olduklarını, kadınlarda ise erkeklere nazaran aile içi Ģiddetin mağduru olma
risklerinin daha yüksek olup bu Ģiddet türüne maruz kaldıklarında "daha ciddi"
ve "daha sık" saldırılara uğradıklarını not etmiĢler (Brookman, Robinson, 2015).
2017 yılında Ġngiltere ve Galler‘e iliĢkin Suç Anketi'nin (The Crime Survey for
England and Wales) sonuçlarına göre de erkeklerin kadınlara nazaran daha
fazla mağdur olduklarını göstermiĢ (Fratley, 2018). Yaş. ġiddet suçunun
mağdurlarının yaĢları değiĢik kaynaklarda bazı farklılıklar gösterebilir, ancak
genelde gençlerden oluĢmaktadır. Bu bağlamda bazı kaynaklara göre
mağdurların 20 ila 24 yaĢlar arasında olduğunu (Perreault, 2015), diğer
kaynaklarda ise mağdurların yaĢ ortalaması 16 ila 24 arasında gösterilmiĢtir
(Fratley, 2018). Bazı yazarlar tarafından yaĢ, Ģiddet suçu mağduriyetinde önemli
bir faktör olarak vurgulanmıĢ (Perreault, 2015/ Brookman, Robinson, 2015). Bu
bağlamda, Brookman ve Robinson‘a göre ―Gençlerin yaĢlılara göre Ģiddet
mağduru olma riskleri daha fazla olup her türlü Ģiddet yaĢ ilerledikçe istikarlı
bir Ģekilde azalmaktadır (Brookman, Robinson, 2015). Ruhsal ve bendensel
sağlık durumları. ABD‘de 2009-2015 dönemine iliĢkin Milli Suç Mağduriyet
Anketi‘nin (The National Crime Victimization Survey) sonuçlarına göre, engelli
kiĢilerin ciddi Ģiddet suçunun mağduru olma oranı engelli olmayan kiĢilere
nazaran üç kat daha fazla çıkmıĢtır (Harrell, 2017). Azınlık. Bazı araĢtırmalarda
azınlık statüsü özellikle bir azınlığa mensup kadınlar için viktimojen bir faktör
olduğu not edilmiĢ (Perreault, 2015). İkamet edilen yer. ―Güçlü sosyal
birleĢme/dayanıĢma‖ (Perreault, 2015) mahalleleri ―insanların birbirlerini
tanıdığı, birbirlerine yardım ettiği ve ortak değerleri paylaĢtığı bir mahalle‖
(Perreault, 2015) olarak tarif edilirken, düĢük sosyal birleĢme/dayanıĢma
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mahalleleri için ise mağduriyet riskinin arttığı bir yer olduğu düĢünülmektedir
(Perreault, 2015).
Meslek. Amerika‘da yapılan istatistiksel araĢtırmalara göre polis
memurları iĢ yerlerinde diğer mesleklere nazaran en sık Ģidet suçuna maruz
kalan kiĢiler olmuĢtur (Duhart, 2001). Polis memurlarından hariç sağlık
sektöründe de çalıĢanlar da Ģiddet suçunun mağduru olma riski oldukça
yüksektir (Brookman, Robinson, 2015). Yaşam tarzı. YaĢam tarzı, genel
anlamında kiĢilerin farklı alıĢkanlıkları, boĢ zamanlarını geçirme Ģekilleri ve
eğlence biçimlerini kapsamaktadır. Bunların bazıları alkol ve madde kullanımı
gibi ve farklı tarz eğlence mekânlarında zaman geçirme Ģiddet suçları
mağduriyetiyle iliĢkilendirilmiĢtir (Perreault, 2015/ Brookman, Robinson,
2015). Kanada‘nın mağduriyet istatistiklerinde özelikle madde kullanımının
Ģiddet suçunda mağduriyet riskini artırdığı belirtilmiĢtir (Perreault, 2015).
Perreault‘a göre ―bu risk, kullanım sıklığına ve madde türüne göre
değiĢmektedir‖ (Perreault, 2015). Bundan hariç, alkol kullanımı ve belli eğlence
mekânları (barlar, disko ve gece klupleri) ve onların ziyaretinin sıklığı Ģiddet
suçundan mağdur olma riskini arttırdığı not edilmiĢ (Perreault, 2015/
Brookman, Robinson, 2015).
2.2.1. ġiddet suçunun mağdurların üzerine etkisi
ġiddet suçu Ģiddeti doğrudan yaĢamıĢ mağdurlardan hariç daha geniĢ ve
―dolaylı mağdur‖ (Warr, 1993) olarak bilinen çevreyi: Ģiddet mağdurlarının
yakınları ve tanıdıkları (Dinisman, Moroz, 2017) ve bunların dıĢında meydana
gelen Ģiddet olayları hakkında bir Ģekilde bilgilendiren kiĢileri de etkilemektedir
(Warr, 1993). ġiddet suçunun mağdurları yapılan araĢtırmalara göre gördükleri
Ģiddetten kaynaklanan bir takım farklı sonuçlarla karĢı karĢıya kalmaktadır.
Maddi sonuçlar ya da ―somut kayıplar‖ (Miller, Cohen, Wiersema, 1996)
dıĢında (tıbbi müdahale, tedavi, bakım giderleri gibi (Miller, Cohen, Wiersema,
1996) ve iĢ yerinde, evde, okulda verimin azalmasından dolayı gelir kaybı ve
diğer kayıplar) (Miller, Cohen, Wiersema, 1996) Ģiddet suçu mağdurları birçok
duygusal ve psikolojik sorunlar yaĢamaktadır (Dinisman, Moroz, 2017).
Literatürde, tecavüz suçu mağdurlarının büyük ölçüde post travmatik
stres bozukluğu yaĢadıklarını (Campell, Wasco,2005) ve mağdur olmayan
kiĢilere nazaran tecavüz mağdurlarının akut ve kronik fiziksel sağlık
problemlerle daha çok karĢılaĢtıkları not edilmiĢ (Campell, Wasco,2005). 2000
– 2002 yılları arasında, Pico-Alfonso, Garcia-Linares, Celda-Navarro, BlascoRos, Echeburúa ve Martinez tarafından yakın partner Ģiddetinin (intimate
partner violence) kadınların ruh ve bedensel sağlığına ve endokrin ve bağıĢıklık
sistemine etkisine dair bir araĢtırma yapılmıĢ (Pico-Alfonso, Garcia-Linares,
Celda-Navarro, Blasco-Ros, Echeburúa, Martinez, 2006). Bu araĢtırmanın
sonuçları bu konuyu araĢtıran önceki araĢtırmaların sonuçlarını doğrulamıĢ yani
yakın partner tarafından Ģiddet gören kadınlarda ―artan depresif oranı, post
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travmatik stres bozukluğu, ve intihar düĢünceleri ve teĢebbüsleri‖ (PicoAlfonso, Garcia-Linares, Celda-Navarro, Blasco-Ros, Echeburúa, Martinez,
2006) mevcudiyetini göstermiĢtir.
2.3. ġiddet suçunda fail-mağdur iliĢkisi
―Suç korkusunun çoğunlukla yabancıların bir korkusu olduğu sıkça
söylenir‖ (Timrots, Rand, 1987). Bu iddiayı bazı araĢtırmalar doğrularken,
diğerleri (ve çoğunluk) Ģiddet suçu faillerinin mağdurların yakın çevresinden
‗geldiklerini‘ göstermektedir. Bu bağlamda belirtmemiz gerekiyor ki failmağdur iliĢki türü ve onun derinliği viktimoloji tarafından araĢtırılan durumsal
faktörlerden birisidir (Bačanović,1997).
Bu metinde yukarıdaki bahsettiğimiz Ġngiltere‘de yapılan 2017 yılına dair
Ġngiltere ve Galler‘e iliĢkin Suç Mağdurları Anketi'nin sonuçlarına göre Ģiddet
suçunun % 43‘ü mağdurların önceden tanımadığı kiĢiler tarafından iĢlenmiĢtir
(Flatley,2018). Kanada'da yapılan istatistiklere göre Ģiddet suçunun tüm
vakalarında faillerin % 48‘inin yabancı olduğu ortaya çıkmıĢtır (Perreault,2015)
ve faillerin durumu (yabancı ya da tanıdık) Ģiddet suçunun tipine göre değiĢiklik
göstermektedir yani soygun suçu (robbery) en sık yabancı failler tarafından
iĢlenmiĢ iken (Perreault,2015) cinsel saldırlarda yabancı faillere en az
rastlanmaktadır (Perreault,2015). Amerika'da 80‘lerde yapılmıĢ olan Milli Suç
Anketi de (The National Crime Survey) benzer sonuçlar göstermiĢtir: Ģiddet
suçunun %46‘sı ―tamamen yabancı‖, % 11‘i ―sima olarak‖ bilinen; %31‘i
tanıdıklar ve arkadaĢlar; %8‘i ise akrabalar tarafından iĢlenmiĢtir (Timrots,
Rand, 1987). Ayrıca, bu anketin sonuçlarına dayanan raporda ―mağdur ile failin
arasındaki tipik iliĢki suça göre değiĢiyor‖ (Timrots, Rand, 1987) Ģeklinde ifade
edilmiĢtir ve yabancı failler tarafından en sık iĢlenen suçlar olarak soygun ve
saldırı suçları gösterilmektedir (Timrots, Rand, 1987). Amerika'da, 2008 yılı
için Federal SoruĢturma Bürosu‘nun Milli Olay Tabanlı Raporlama Sistemi‘nin
(The FBI's National Incident-Based Reporting System) bilgilerine dayanarak,
2012 yılında çocukların (18 yaĢ altı) aleyhine iĢlenmiĢ Ģiddet suçlarına dair bir
çalıĢma yayınlanmıĢ ve bu çalıĢma cinsiyet suçları faillerinin % 4‘ünün yabancı,
% 33‘ünün akraba ve %58‘inin de tanıdık kiĢiler olduğunu göstermiĢtir (Kirby,
Dwyer,2013).
3.SONUÇ
ġiddetin önlenmesinde kültürel faktörler ve davranıĢ bilimleri açısından
kıscası halkla iliĢkiler ve iletiĢimin çok büyük bir önemi vardır. Bu bağlamda
halkla iliĢkiler, kurumların toplumla güçlü bağlar kurmalarını hedeflerken,
iletiĢim ve biliĢim olanaklarının sağladığı bilinçlenmeyle, tüketici ve diğer
toplumsal paydaĢların, sosyal alandaki beklentilerini de hızla arttırmaktadır. Bu
realite, iĢletmeleri farklı alan ve boyutlarda kurumsal sosyal sorumluluk
politikaları benimsemeye ve uygulamaya yöneltmektedir(Bkz.Öztürk, 2018).
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Bu konu ile değerli çalıĢmalrı bulunan akademik alanda da görmekteyiz.
Bunlardan önemli gördüğümüz ve davranıĢ bilimleri içinde ele aldığımız husus
belirtmemiz gerekiyor. Çünkü gerek psikolojik ve gerekse sosyolojik yönlerden
yapılan çalıĢmalar ile sağlık merkezleri yani tıbbın da ortaya çıkardığı sonuçlar
incelendiğinde tek bir nedene bağlı olmadığı görülüyor. Bu genel tanımının
aksine içerik olarak bir eyleme dönüĢtürüldüğü sebep sonuç iliĢkisinin ne yazık
ki hala tam olarak ortaya çıkarılmadağı ilgi, bilgi ve sevgi üçgeni içinde
oluĢturulamayan davranıĢlar ile okul ve çevre ile aile bağlarının da büyük etkisi
olduğu sonucuna ulaĢmaktadır(Bkz. Tuncay, 2002).
Diğer yandan Ģiddet suçunun genel kabul edilen tanımı eksik olmasına
rağmen, araĢtırmalar Ģiddet suçu faillerinin bazı sosyo-demografik özelliklerini
tanımayı baĢarmıĢtır. Bunun yanı sıra araĢtırmalar Ģiddet suçunda mağdur olma
olasılığını artıran faktörleri de belirlemiĢtir. Burada en önemli nokta,
araĢtırmanın, Ģiddet suçu mağdurları üzerinde ne kadar ciddi etkileri ve
sonuçları olduğunu göstermesidir. Öyle ki bu sonuçlar ister bireysel olsun
isterse kolektif bir eylem içinde olsun Ģiddet suçunun insan haklarına ve
haysiyetine aykırı ne kadar ağır bir suç türü olduğunu da bize göre bir kez daha
ortaya koymakta ipuçlarını vermektedir.
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SOSYAL PSĠKOLOJĠK VE SĠYASAL SOSYOLOJĠK AÇILARDAN
KÜLTÜR SANAT EDEBĠYAT ĠLE ANILARIN YERĠ VE ÖNEMĠ
Suavi TUNCAY*
ÖZET
Bir toplumun çağdaĢ boyutlar içinde vatandaĢlarıyla sosyolojik gruplara
yönelik mensubiyet bilinci oluĢturmasında dil, tarih, kültür üçgeninin irdelenmesi
bağlamında sanat ve edebiyat ile arkadaĢlık gruplarında anıların önemi siyasal
iletiĢim ve etkileĢim boyutları açısından da önem taĢır. Çünkü sosyolojik bakıĢ
içinde sosyal dokunun güçlendirilmesi ve dayanıĢma ruhunun artırılması için
eğitim sisteminin, komĢuluk iliĢkilerinin, arkadaĢlık gruplarının sosyolojik olduğu
kadar psikolojik örüntüler açısından da gelecek kuĢaklara nelerin aktarıldığı önem
taĢır. Kısacası duygu, düĢünce, ilgi, bilgi ve hedeflerin içinde bulunulan zaman
diliminin gelecek kuĢaklara aktarılması sürecinde büyük önem taĢır. Sosyal
dokunun güçlü birikimleri olarak edebiyat ve kültür faaliyetlerinin sadece belirli bir
zaman dilimine göre değil; sosyalleĢme ve etkileĢim boyutu içinde öncelikle aile
okul ve daha da önem kazanan bilakis arkadaĢlık grupları bağlamında geliĢen süreç
önem taĢımaktadır. Bu bağlamda yaĢanılan ortak anıların tarihsel süreçler içinde
siyasal, sosyolojik, psikolojik geliĢmeler ve tarihi olaylar ile gelenek ve
göreneklere sadakat bağlamında toplumsal aidiyet duygusunu ve toplumsal geliĢim
aĢamalarını ve ulusal mensubiyet bilinci çerçevesinde kalkınmayı refahı ve
çağdaĢlığı insan iliĢkilerindeki sosyo psikolojik etkileĢim boyutlarını da ortaya
koyar.
Anahtar Kelimeler: Toplum/çevre, Edebiyat/yazılı eser, Anı/bellek, Siyasal
ĠletiĢim, Sanat/hüner/beceri

THE IMPORTANCE OF SOCIAL PSYCHOLOGICAL AND
POLITICAL SOCIOLOGICAL ASPECTS OF CULTURE, ART,
LITERATURE AND MEMORY
ABSTRACT
To Examine the Language, History and Culture Triangle in the
Formation of a Society's Awareness of the Sociological Groups within the
Contemporary Dimensions and the Importance of Memories in Art, Literature,
Friendship Groups, Political Communication, and Interaction Dimensions In
order to strengthen the social fabric in the sociological perspective and to
increase the spirit of solidarity, it is important for the future generations to
convey the educational system, neighborhood relations, friendship groups as
*
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well as sociological as well as psychological patterns. Moreover, emotions,
thoughts, interests, information and goals are of great importance in the process
of transferring the time period to future generations.
As a strong accumulation of social fabric, literature and cultural
activities are not only for a certain period of time; In the dimension of
socialization and interaction, the process that develops in the context of family,
school and friendship groups, which is more important, is important. In this
context, the common memories of sociological and psychological development
in historical processes, the sense of social belonging in the context of loyalty to
customs and traditions and social development stages and national
development within the framework of the consciousness of the prosperity and
modernity of development.
Keywords: Society / Environment, Literature / Written work, Memoir /
Memory, Political Communication, Art / Trick / Skill
DĠL, TARĠH, EDEBĠYAT VE KÜLTÜR BAĞLAMINDA YAġANAN
ANILARIMIZ VE SĠYASAL SÜREÇLER ĠÇĠNDE YÖNETĠMLERDEKĠ
BAZI ÖRNEKLER VE UYGULAMALAR
Özellikle dil, tarih ve edebiyat türleri arasında oldukça önemli bir yeri olan,
yaĢanmıĢ ―anılar ile ilgili değerleri incelemekte yararlı gördük. Bu kapsam içinde
sosyolojik ve psikolojik olayları da içeren bu çalıĢmamızda farklı boyutlarıyla ele
aldığımız ―anı‖ türü içindeki örneklemeye öncelikle devlet erbabı olan siyasal
hayat içinde bulunan ve yazarlık gazetecilik mesleği içinde yer alan özel kiĢilerden
söz etmeliyim. Bu özel kiĢiler gerek askerlik hayatında ve gerekse devlet hayatında
ülkemiz açısından büyük bir Ģahsiyet olup yıkılan devletin yeniden kurulmasına
imkân vermiĢ kazanmıĢ olduğu zaferlerle ülkemizi yeniden bağımsızlığımıza
kavuĢturmuĢtur. Gazeteciler ise öncelikle objektif ve sempatik bir haber sunucusu
ya da köĢe yazarı olmalarının yanında; son derece akılcı haber akıĢına uygun doğru
söylemleriyle de çok baĢarılı, ülkesine katkı yapan çok iyi bir gazeteci olabilirler.
Ulusal değerlerimize ve kültür ve de tarihimize yakıĢan kısacası kamuoyunu doğru
bilgilendiren içerikleri gönülden bağlı bulunduğu topluma taĢıyarak mesleklerini
icra eden gazeteciler ülkemizin de hak ettiği saygının duyulmasına da katkı
yapabilirler. ĠĢte basın bunun için dördüncü kuvvet olarak adlandırılır. Bu sektörde
çalıĢanlar tartıĢılmayacak kadar bilgi yüklü, vatanperver büyük bir Atatürkçü
düĢünce birikimi ve vatan sevgisi yanında, çağdaĢlığı, objektifliği ve tarafsızlığı da
ilke edinen düĢünceleriyle toplumda kabul görürler. Devlet adamları da bu
davranıĢlardan birinci derecede sorumludur. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığının
temel bir görevidir.
Çünkü Türk halkının ulusal aidiyet duygusu yani bir diğer ifadeyle
mensubiyet bilinci baĢta eğitim ve öğrenim ihtiyaçlarını karĢılamak devletin baĢta
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gelen görevi olmaktadır. Türk Milletinin bütün fertlerini; yasaların gelenek ve
göreneklerimize dayalı olarak toplumumuzun isteklerine, çağdaĢ teknolojilerin
gereklerine uygun, Atatürk inkılaplarına ve anayasanın baĢlangıcında ifadesini
bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı eĢit vatandaĢlık esastır. Türk Milletinin milli,
ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliĢtiren;
ailesini, vatanını ve milletini seven ve daima yüceltmeye çalıĢan; demokratik, laik,
sosyal bir hukuk devleti olduğu da apaçık yazılmaktadır. ĠĢte bu nedenlerle Türkiye
Cumhuriyetine karĢı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıĢ haline
getiren yurttaĢlar olarak yetiĢtirmekten birinci derecede sorumlu bulunan teĢkilat
yani örgütsel yapı Milli Eğitim Bakanlığı‘mızdır(Bkz.Bahir Sorguç, 1982, Shf.9).
Onun için gerek siyasal sistem içinde bulunanlar ve gerekse haksızlığın karĢısında
sapa sağlam duran ve asla ödün vermeyen bir kiĢiliğe sahip olan ender
gazetecilerden birisi olmak her demokratik ülke için önemli bir güvence ve aynı
zamanda bir onurdur.
Çünkü bu kiĢiler baĢta eğitim camiamızla ilgili sorunları ve diğer kurumsal
yönetimlerden kaynaklanan eksikliklerin çözümünde rol alarak bilim
adamlarımızın yanında yer alıp kamuoyuna aktarırlar. Bu bakımdan her meslekte
tebarüz etmiĢ Ģahsiyetli kiĢilerin çoğalması asla yöneten erke biat etmemesi
hedeflerinin ülkenin refah ve mutluluğu ile güvenliğinin sağlanması olmalıdır. Bu
nedenlerle daha da önemlisi devlet erkini yönetenlerce alınan ve alınacak olan
kararları ―açıklık ilkesi‖ çerçevesinde topluma ulaĢtırmalarına öncülük ederler. ĠĢte
böylece kamu yönetimi, üniversiteler ile basın mensubu olarak da kamu görevini
de yerine getirirler. ġevket Süreyya Aydemir üç ciltlik eserini Atatürk‘ Mustafa
Kemal ―Tek Adam‖ baĢlığı altında yazarken 3. Cilt içinde kitabın genel kapsamını
içerecek boyutta ―Ġzmir ve Sonrası‖ baĢlığı altında önemsediğimiz Ģu ifadeleri
yazmaktadır. ―Yolculuklar vardır, bitti sanılan yerde tekrar baĢlar. Mustafa
Kemal‘in 19 Mayıs 1919 da Samsun‘da baĢlayıp, 9 Eylül 1922 de Ġzmir‘e ulaĢan
yolculuğu böyle bir yolculuktu. Samsun‘dan Anadolu karasına bir asker olarak
ayak basmıĢtı. Ġzmir‘de, Akdeniz‘e varınca silahını bıraktı. Ondan sonra Gazi
Mustafa Kemal‘in yolu, bir sıra aksiyon fikir, yeni kurum ve kuruluĢlar, yüksek
ideal ve hedef davaları içinden geçer. Bu davalarla örülen yapıya, O‘nun, hayatına
sığdırabildiği son derece önemli eseri diyoruz. Bu kitap iĢte bu eserin
hikâyesidir‖(Bkz.ġevket Süreyya Aydemir, Tek Adam,3. Cilt, 1975, Ġstanbul.).
Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam ATATÜRK için bu konuda
Ģöyle diyor:―Eğer Cumhur reisi olmasam, Maarif Vekilliğini almak isterdim‖
diyerek eğitim konularına büyük önem verdiğini vurgulayan, diğer konuĢmalarında
da Milli Eğitime direktifleri ile bizzat kapsamı itibariyle yön veren, hedef gösteren,
okuma yazma seferberliğine de ―BAġÖĞRETMEN‖ gönüllüsü olarak katılmıĢtır.
Özellikle kamu yönetimi ve devlet yönetiminde her türlü alınacak kararın önceden
test edilmesi kısacası tartıĢılması gerekir. Bu yönde bir uygulama yani bir konunun
toplumda tartıĢılması esnasında Ģayet aksayan bazı yönleri varsa ortadan
kaldırılması anlamına gelmesi demektir. Özellikle askeri harekâtlarda karar
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vericiler/komutanlar; askeri istihbaratın varlığına önem verirlerken, siyasal
yöneticiler ne yazık ki toplumun genel beklentisini ve bu bağlamda oluĢan düĢünce
sistematiğini dikkate almamıĢlardır. Zira halkın ihtiyaçlar hiyerarĢisi içinde geliĢen
beklentilerini hatta toplumsal kültürün içinde önemsenen çeĢitli taleplerini ―örneğin
vatandaĢlık-mensubiyet bilinci kavramı çerçevesinde toplumsal dokunun
hassasiyetlerini de siyasal malzeme yaparak kullanmıĢlar, çoğunlukla da ―oy‖
beklentisiyle göz ardı etmiĢlerdir. Hâlbuki simetrik veya asimetrik tehditlere karĢı
verilen her mücadelenin baĢarısı, harekât alanında aranan durum saptamasına
yönelik ―ilgi bilgi sevgi‖ eksikliği giderilerek kararlarda tarafsız bir konuma
indirgenen halkın desteğinin kazanılmasına dayanmaktadır. Afganistan ve Irak
harekâtları göstermiĢtir ki; yerel halkın ―kalpleri ve zihinleri‖ kazanılmadan, salt
askeri Ġstihbarat teknikleri ile sağlanan tedbirler, özellikle terörizm ile mücadele
etmesi istenen ülkeler açısından baĢarıları ya da kazanımları kısa ömürlü
kılınacaktır. Demek ki ana kültür ―Kuvvet Çarpanı‖ olarak düĢünülmelidir. Bir
toplumun ait olduğu kültürün algılanması ve anlaĢılması için öncelikle insanların
duygu ve düĢünce bağlamında ―kalplerinin ve zihinlerinin‖ de anlaĢılması hatta
daha da önemlisi kazanılması gerekmektedir.(Bkz. Dr. Yusuf Özer; Yeni Bir
Ġstihbarat Paradigması: Kültürel Ġstihbarat, Tarihsiz).
Bu bağlamda ülke yönetimlerinde yer alanların sorumluluk bilincini taĢıması
gereken siyasal kadrolar bu erki kullanırlarken ait olduğu toplumun değer ve
beklentilerine önem vermesi gerekiyor. Toplumu yöneten, özel bir değer atfedilen
bu kadrolar ―objektif ve akıllı olmak‖ ve daima doğruları düĢünmek, siyasal
kadrolarına da yalnız gerçeği ve doğruları aktarmakla yükümlüdürler. Bu bağlamda
belirttiğimiz kiĢilik özelliklerinin ve davranıĢ kalıplarının basında yer alan
kiĢilerinde, görevlerini dördüncü kuvvet olan basın ahlakına göre ifa etmeleri
gerekmektedir. Bu bağlamda yönetenlerin tümünde olması gerektiğinin altını
çizmeliyiz. ĠĢte bu nedenlerle büyük devlet ve siyaset adamı rahmetli Süleyman
Demirel‘in dilinden düĢürmediği örgütlü toplumu temsil eden ―hür basın, hür
sendika ve hür parlamento‖ kapsamında 1965 li yıllardan itibaren siyasal alana
yansıtılan söylemlerin ve eylemlerin devam etmesi gerektiğinin de altını çizmemiz
ve belirtmemiz gerekiyor. Çünkü çağdaĢ demokrasilerde gerçekleri ve doğruları
aktarmakla yükümlü olan basın doğaldır ki Türk toplumuna karĢı da görevli
sayılırlar. Zira ―dördüncü kuvvet‖ olarak kabul edilen basın sektöründe yer alan
gazeteciler de kamusal düzenin iĢleyiĢinde en az siyasiler kadar görevli ve hatta
sorumludur.
Bu bağlamda Ġzmirli bir gazetecinin yaptığı çalıĢmada aĢağıda ele aldığımız
yerinde bir saptamasını da ―anıların önemi açısından‖ oldukça gerekli görüyoruz.
Çünkü olay ve olguları geleceğe aktarıyor: ―Bana göre, düĢünceleri yazıyla ifade
etmek daha büyük bir sorumluluk istiyor. Çünkü kaleme aldığınız, sayfalara
döktüğünüz satırlar geleceğe de intikal ediyor.. On yıllar sonra dahi okunma
olasılığı bulunuyor. Bundan dolayıdır ki, konuĢurken söyledikleriniz o an için etkili
bile olsa neticede uçup gidiyor. Ama yazı öyle mi? Kalıcılığı ve sürekliliği var.
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Daha önemlisi sizi tarih içinde ölümsüz kılıyor‖(Bkz. Portakal, ‗Ses ‘Siz, Postiga
Yayınları, 2012).
Ülkemizde ―Gezi, Anı ve Röportaj‖ ürünlerine baktığımızda son elli yılın
tablosu içinde yukarıda dile getirilen sözü edilen saptamadan bugün ne yazık ki çok
çok mesafe kat edilmediğini görüyoruz. Çünkü insan ve kurum iliĢkilerinde
kullanılan ötekileĢtirici dil ile sanat ve edebiyattan daha da uzaklaĢıldığını, siyasal
erke biat eden ve göz kırpan söylemlerle ideolojik çıkar saikinin öne geçtiğini
izliyoruz. Bu nedenle kısacası ―biatokrasi‖ dediğimiz bu yapıyı üzülerek
görmekteyiz. Rauf Mutluay‘ın 1973 yılında kaleme aldığı yazıya değinmemizin
yararlı olacağını da bu bağlamda düĢünüyoruz: ―Gezilen, görülen bir yerin
özelliklerini gören her dikkatli göz, eğitimden geçmiĢ bir anlatım doğruluğuna ve
doruğuna kavuĢmuĢsa, yararlı ve gerekli toplamlar getirebilir. Kısacası yaĢamıyla
önemli olaylar arasına, düğümlü zamanlar içine, merak çekici yerler çevresine
sokulma fırsatını bulan her bellek de okurlarına etkili toplumsal dayanıĢma
açısından da yararlı ―anılar‖ taĢıyabilir. Ne var ki anı edebiyatının da ilk amacı
tarihsel olaylar dizisini iletmek değildir. Edebiyatta gezi, anı, röportaj; iyi film
çeken sağlam fotoğraf makinelerine değil objektifini nereye yönelteceğini bilen
insan değerlendirmesine bağlıdır‖(Bkz. Rauf Mutluay, 50. Yılın Türk Edebiyatı,
T.ĠĢ Bankası, Kültür Yayınları, Cumhuriyetin 50. Yılı Dizisi,1973).
Bu bakıĢ açısıyla ―anı‖ kavramını tek bir merkeze bağlı olmayıp insan
yaĢamında sosyal ve psikolojik bir varlık olarak her alandaki gözlem, inceleme ve
saptamalarımızın ıĢığı altında kapsamlı bir analizin disiplinler arası bir bakıĢla daha
yararlı ve yerinde olabileceğini düĢündük. Bilindiği gibi yazıyı M.Ö.(milattan
önceki) devirlerde kullanan Türklerin çağına göre oldukça geliĢmiĢ bir fikir ve
―düĢünce hayatı‖ da bulunmaktaydı. Ancak bozkır hayatının bir neticesi olan
göçebe yaĢam tarzı sebebiyle ne yazık ki çok sayıda yazılı eser bırakamamıĢlar,
bıraktıkları eserler ise zamanla kayıt altına alınamayıp ve de korunamadığından
kaybolmuĢtur. Türklerdeki fikir hayatının geliĢimi, yazılı belgelerle sınırlı oranda
açıklanmasına karĢın daha geliĢmiĢ ve oldukça köklü bilgilere sözlü kaynaklardan
da ulaĢmaktayız. Bu bağlamda destan, sav, sagu, türkü ve atasözleri fikir ve
düĢünce hayatının oldukça geliĢmiĢ olduğuna kanıt oluĢturmaktadır(Bkz. IĢık,
2009, S. 164).
Farklı pencerelerden bakarak ele aldığımız bu çalıĢmamızda ―anı içerikli,
toplumsal yapımıza siyasal açılardan da katkı yapan ―kültür, sanat, dil ve
edebiyat‖ kapsamı içinde odaklandığımız oldukça sınırlı ele alınmıĢ bu önemli
konuya özellikle farklı açılardan bakmayı yararlı görüyoruz. Türklerde her ne
kadar sözlü edebiyata yönelik bir anlatım varsa da eski Türk topluluk ve
devletlerinde gerek resim ve gerekse yazılı eĢsiz belgelere de rastlandığını da
biliyoruz. Konumuz itibariyle iĢte bunun için ―anıların‖ da sözel birikim olarak
kalmasının dıĢında yazılması ve gelecek kuĢaklara aktarılması oldukça gerekli ve
bir o kadar da psikolojik ve siyasal sosyolojik açılarından da önemlidir. Çünkü
devlet politikası olarak ―dil, tarih ve kültür‖ ile ―sosyal dokunun‖ beklentilerine
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yönelik kamusal hizmetlerin yürütülmesinde aidiyet duygusunun yeri açıklık ve
katılımla belirlenir.
Bu nedenle önceden yaĢanan tecrübelerin de değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu dizelerden olarak Ģiir sanatı apayrı bir yer iĢgal etmektedir.
Çünkü ―Kültür Sanat ve Edebiyat‖ bir ülkenin en temel hedefi olmalı ulusal
değerlerimizi gelecek kuĢaklara aktarmakta rol oynayan iletiĢim dili olarak inĢa
edilmelidir. Özellikle basına ve siyasal yöneticilere öncelikli bu görevi baĢta
üniversitelerimiz ve tüm eğitim kurumlarımız bir görev olarak hatırlatmalı Türk
kamuoyu ile de paylaĢmalıdır. Bu cümlelerden olarak ne yazık ki genç yaĢta vefat
eden ünlü usta Ģairimiz Cahit Sıtkı Tarancı bakın bir Ģiirinde ne diyor:
“Öyle eksildik ki yaĢarken, bize dokunan her Ģeyi eksiltiyoruz.
Yalnızlığımızla çoğalıp, kalabalık lığımızla eksiliyoruz. Ve öylesine
Kalabalık ki yalnızlığımız. Ne yana dönsek kendimize çarpıyoruz”.
Günümüzde yurttaĢlar ne yazık ki ―kalabalıklar içinde yalnızlık‖ yaĢıyor
insanlar. ĠĢte çok anlamlı bu Ģiir de gösteriyor ki toplumsal bütünlüğümüzün
önemli bir yolu sanattan, Ģiir ve edebiyattan birlikte ―etkileĢimden‖ geçiyor. Bu
cümlelerden hareketle günümüzde yaĢam tarzlarına yön veren kentlilik ve
komĢuluk iliĢkileri farklılık gösteriyor. Kısacası ulusal ve tarihsel bağlamda
toplumsal iliĢkilere ve yaĢanan olaylara iliĢkin anıların yazılabilmesi ve bunların
gelecek kuĢaklara aktarılması büyük önem taĢıyor. Bu nedenle toplum hafızası
olarak kolektif bir bilincin oluĢturulması yönünde bir çaba gerekiyor. Örneğin
Evliya Çelebi‘nin Ġzmir ve Çevresindeki güzergâhı anlatılırken, Evliya Çelebinin
geçtiği yolardan kimse geçmeyince o yollar kaybolup gider. Ancak yol ve
yolculuklar bitmez ve yeni yollar Ġzmir‘e taĢır yolcuları(Bkz.. Kent ve Seyyah,
2013, Editörler: Metin Ekici, Pınar Fedakar). Bunun için bizce ―dil, tarih ve kültür‖
üçgeninde olaylar incelenebilmeli ve gelecek kuĢaklara da aktarılmalıdır. Özellikle
bizim uzun bir süreden beri de üzerinde ısrarla durduğumuz sosyolojik ve
psikolojik açılardan ele aldığımız sosyal ve siyasal dokunun ve bireyler arası
dayanıĢmanın‖ arttırılması yanında ―kültür, edebiyat ve ―sanat‖ temelli üçgen
içinde de her türlü tarihi değerin ve birikimin korunması sağlanmalıdır. Toplumun
beklentilerine aykırı ve yanlıĢ uygulamaların eleĢtirilmesi demokratik bir hak
olarak medeni ölçüler içinde belirtilmesi toplumun katılmadığı karar ve
uygulamaların yeniden düzenlenerek uzlaĢma sağlanabilmesi esastır.
Örneğin ülkemizin kuruluĢunda meydana getirilen ―kendine özgü mimari
tarzlarıyla‖ hizmetlerin yürütüldüğü ve farklı mimari tarzları ile görevlerini
günümüze kadar yürüten binalardan birisi olan Ankara valilik binasının
boĢaltılarak baĢka bir kuruma ve kuruluĢa tahsisi edilmesi adı bir üniversite dolsa
dil, tarih ve kültür bütünlüğünü zedeler. Yokluk döneminde bile böyle görkemli
binaları yapabilen ülkemizin 90 yıl sonra hatıraları anıları olan bu yapılarla ilgili
bir eylemi yürütme adına yapabilmesi oldukça manidar ve çok üzücüdür. Bu ve
benzeri binaların farklı kurumlara tahsis edilmesi yani bu kurumlara devredilmesi
42

Türkbilim Aralık 2018
ülke insanının yüreklerini yaralamakta ve acı bir ―hatıra anı‖ olarak gelecek
kuĢaklara aktarılmaktadır(Bkz. CNN Türk, Haberler,02.08.2019). Yöneten erki
temsil edenlerin öncelikle tarihimizin derinliklerinde gelen devlet adabını ve
kurallarını ortaya koyan ―mutluluk bilgisi‖ yani ―Kutadgu Bilig‖ gibi bir eseri
ortaya koyan Yusuf Has Hacip okunmalıdır. Bu konu tarafımızdan daha sonra
kapsamlı ele alınacaktır( Bkz. Y. H. Hacip, 2006). Çünkü bu ve benzeri
uygulamalar sosyal dokumuzu ve tarihi hafızamızı törpüler. Ġktidarın baĢında
olanların ister yerel yönetimler isterse iktidar mensubu olsun her aklına geleni
yapmaya kalkıĢması demokrasi ile bağdaĢamaz. Muhalefet ile de kararlarda bilgi
alıĢ veriĢi hatta iĢbirliği yapabilmeli ortak alanın yönetimi ortak dil ve dayanıĢma
içinde gerilimlerden uzak yürütülmelidir. Tarihin birikimlerini değiĢtirmeye hiç
kimsenin hakkı olmamalı. Bundan dolayı ―anıların yazılmasının ve aktarılmasının‖
toplumun geleceği açısından tarihsel bir hafıza oluĢturmasının yanında sosyal
yapının tüm katmanlarında köylerde, ilçe ve illerde yaĢam düzeyine ve mensubiyet
Ģuuruna etki eden özel ve oldukça da büyük bir değeri ve önemi unutulmamalıdır.
Bu nedenlerle özellikle kent dokularında tarihi bir değeri ve özel bir yeri ve
anıları temsil eden yapılar mutlaka korunmalıdır. Olumsuz bir uygulamayı Ġzmir
açısından tarihi bir eksiklik ve aykırı bir karar olarak gördüğümüz bir eylemi ne
yazık ki yerel yönetimlerin baĢına getirilenler kentin tarihsel hafızasına bağlı
kalmayıp talihsiz ve yersiz uygulama olarak kent hafızasına ve planlamasına halel
getirmiĢlerdir. Örneğin bir bölgeyi ―Alsancak, Kahramanlar, Tepecik‖ hattı olan
kısacası diğer bölgeye bağlayan ―ana artel‖ kent ulaĢımı kapsamında tarihi değeri
olan köprü Ġzmir‘in hafızasından silinmiĢtir. Kahramanlar ile eski adıyla Tepecik
bugünse YeniĢehir ismiyle anılan semtini birleĢtiren köprü ile ‖Akıncılar caddesi‖
olarak adlandırılan kurtuluĢ savaĢının yaĢandığı ve baĢarıldığı bu güzergâhtaki
―ġehit Asker ÇeĢmesi‖ nin de anılarımıza değer veren güzelim hafızası bu
uygulamayla yok edilmiĢtir. Üç Ģehidin verildiği bu yerde yapılan ―tarihi anı‖
biçiminde dikilen mermer taĢtan yapılmıĢ çeĢme de yerinden sökülmüĢ
görülmeyecek bir yerde adeta arkaya atılmıĢ, çeĢmesi bile akmayan bir
durumdadır. Oysa kent hafızasında tarihi dönemleri simgeleyen eserlere asla
dokunulmaz yerinden alınmaz. Tam tersine yerel yönetimler baĢta yönetimlerin
baĢında olanlar onları korumak zorundadırlar.
Burada özenle Ģunu belirtmeliyiz ki anıların değeri yaĢanılan olayların
sadece tarih Ģuuru açısından değil, Kentlilik bilinci ve planlaması açısından da
önemi büyüktür. Bir kentin planlanmasını ancak ve ancak o kentte doğup
büyüyenler yapabilir. Bunların bilimsel temellere dayandırılması yanında kent
meclislerinin de oluĢturulmasında teknik planlama personeli kadar sosyolojik ve
psikolojik derinliği ve öngörüleri olan çevrebilimci kiĢilerden kent meclisleri
oluĢturulmalı örnekleriyle ifade ettiğimiz olumsuzluklar en aza indirebilmelidir. Bu
demokrasinin de gereğidir. Plan ve programlar kapalı kapılar ardında değil, baĢta
―açıklık‖ ilkesi çerçevesinde ―katılımcılık‖ esasına dayandırılmalıdır. Sonuç olarak
―çevre mastır planlamalar‖ yeni bir kent modeli olgusu çerçevesinde tarihi dokuyu,
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sanat ve edebiyatı, dinlenme alanlarını ve hepsinden önemlisi kentlilik bilincini
önde tutan bir yönetim tarzına eriĢtirilmelidir.
Bir çalıĢmamızda bunu ―3 G‖ prensibi olarak ele aldık. Bu prensipleri
―görüntü, gürültü ve güvenlik‖ olarak almamızın asıl sebebi aynı zamanda çağdaĢ
normlara ulaĢmıĢ ulusal mensubiyet bilincinin de toplumsal yapılarda
oluĢturulması anlamına gelmektedir(Bkz. Tuncay,2014).

KAHRAMANLAR KÖPRÜSÜ ġĠMDĠ YAZIK KĠ YOK
Toplumsal hafızanın kazanılmasında simge ve sembollerin yaĢandığı
dönemlere ait yapıların büyük bir değeri ve önemi vardır. Plan ve programlar bu
verileri esas alarak ortaya konulmalıdır. Çünkü bu gerekliliğin ilk Ģartı ve en temel
ögesi toplumsal ve tarihsel anılarımızdan ve olaylardan kaynaklanan
hatıralarımızın yaĢatılması bu bağlamda ―dayanıĢma‖ oluĢturulup gelecek
kuĢaklara aktarılması görevimiz olup günümüzde bu sürece yönelik çabaların
artırılması koĢulu da vardır. Dil, tarih ve kültür üçgeninde ―anıların‖ büyük yeri ve
değeri vardır.

ġimdi ilk yerinde yok
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Özellikle eğitim ve yönetim görevini yerine getirenler vatandaĢlarına ve
bilhassa öğrencilerine örnek olmalıdırlar. Çünkü bir kent tarihi dokularını gerek
sanat tarihi yönünden, gerekse sosyolojik olarak yaĢadığı acı ve savaĢ gibi tarihsel
dönemleri bağlamında kente özgü yaĢadığı birikimlerini de korumak zorundadır.
Çünkü kentlerin bir yaĢam hafızası vardır. Özellikle o kentlerde doğanlar bu
anılarını asla kaybetmek ve unutturmak istemezler. Bu duygu ve düĢünce aynı
zamanda ulusal mensubiyet bilincini de artırır. Böylece gelecek kuĢaklara ait ana
kültürümüzde pekiĢmiĢ değerler ile örf adet ve gelenekler kısacası acı ve tatlı anılar
gerek bireysel komĢuluk iliĢkileri gerek kurumsal iĢ akıĢı ve dostluklar daha da
önemlisi ulusal mensubiyet bilinci devamlılık ilkesi bağlamında gelecek kuĢaklara
aktarılabilir. Günümüzde adeta sır olan ―gelenek, görenek ve inanıĢlar da
vardır(Bkz. AkkuĢ, 2019).
Özellikle yönetenler ki yerel yönetimler baĢta Ulus kültürü yönünden acı ve
tatlı anılarını biriktirdiği tarihi yapılarını muhafaza etmek, yaĢatmak ve bunları
tarihi bir sorumlulukla gelecek kuĢaklara aktarmak zorundadır. ĠĢte bu resim ―güzel
Ġzmir‖ denilen bir kentin bugün hayıflanacağımız 1934 tarihinde yaĢanan hazin bir
görüntüsünün resmidir. Bu nedenle özellikle Kenti yönetebilecek kiĢiler parti
liderleri tarafından değil; öncelikle geniĢ katılımlı ön seçimle ve özellikle o ilde
doğanların önceliği ile aday belirleme yöntemleri uygulanmalı o kent ve yörede
oldukça uzun süre yaĢayanlar tarafından geniĢ katılımla baĢkan adayları belirlenip
yönetilmelidir. Bunun tek çıkar yolu ise ne yazık ki bir türlü gerçekleĢemeyen
ülkemizin en muhtaç olduğu konu ―parti içi demokrasi‖ dir. Partiler hiç kimsenin
menkulü veya gayrimenkulü değildir. Geçici süreler ile iĢ baĢına seçimle gelenler
yine partilerin içinde katılım ve irade aramalı aday belirleme yöntemlerinin
hiyerarĢik bir biçimde ―lider sultası‖ na dayanan merkezleri tarafından belirlenmesi
mutlaka önlenmelidir(Bkz. Tuncay, 1996).

Bir zamanlar adı “Güzel Ġzmir’di”
45

Türkbilim Aralık 2018
KentleĢme ve Çevre Master planlamaları ve yeni bir kent modeli adlı
çalıĢmam ki yurt dıĢından Ġngilizce basımı için izin istenmiĢ ve tarafımdan
verilmiĢtir. Farklı bir bakıĢ açısıyla ele aldığım konu dikkat çekmiĢ ve bunu yazan
bir öğretim üyesi olarak bu resme bakıp geçmiĢte görev(!) yaptıklarını zanneden
her kademedeki yetkililerin değerlendirilmesini de uzmanlara ve okuyucuya
bırakıyorum. Kentlerin de yaĢam hafızaları vardır. Acı ve tatlı hatıraları vardır. ĠĢte
bu nedenlerle dayanıĢmaya esas olması bakımından anılar kültür edebiyat ve
tarihsel değerleri açılarından da gelecek kuĢaklara aktarılıp anlatımları Ģarttır.
Çünkü uyarıcı hatta yol gösterici tarafıyla da gelecek kuĢaklara ait etkisi ve
dayanıĢma yönünden de iĢlevselliği vardır. Çünkü tarihsel dönemleri de içeren
bireysel, toplumsal hafızalara da kazınan olay ve olguların tecrübelerin aktarılması
yanında, sanat ve edebiyatımızda olduğu kadar özelliklede çok gerekli olan
günümüzde siyasal etik açıdan olumsuzlukların yaĢandığı görülmektedir. ĠĢte bu
nedenle siyasal hayatımızda da yaĢanan olaylara yönelik davranıĢları da içeren
―anılar‖ önemli bir bilimsel kaynaktır.

Ülkemizin geçmiĢ birikimini rahmetli hocam Orhan Aldıkaçtı‘nın da
belirttiği gibi ―Türklerde Devlet Kurma Dehası‖ asla unutulmamalı ve
yapılan eserler ve geliĢmeler demokratik eylem ve uygulamalar gelecek
kuĢaklara örnekleriyle aktarılması için mutlaka korunmalıdır(Bkz. Aldıkaçtı,
1961 Anayasası Hukuku Ders Notları). Bu bağlamda ülkemizin ve Türk
devletimizin kurucusu ve banisi Mustafa Kemal Atatürk bakın ne diyor:―Bir
yurdun en değerli varlığı, yurttaĢlar arasında milli birlik, iyi geçinme ve
çalıĢkanlık duygu ve yeteneklerinin olgunluğudur (Bkz.4 ġubat 1935;Vatana
ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur. M. Kemal ATATÜRK.

Günümüz siyasal hayatımızın gerilim içine girmesi adeta bir politika olarak
bu gerilim setlerinin uygulanması vatandaĢlar üzerinde büyük bir üzüntü ve
umutsuzluk kaynağı olarak görülmekte ne yazık ki siyasal hayatımız ―aĢağılayıcı
ve ötekileĢtirici‖ bir dil ile adeta değersizlik ve kavgalaĢma ve hiddet içinde
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sürdürülmektedir. Oysa yukarıda verdiğimiz resim ibret alınması gereken
demokratik bir uzlaĢmayı temsil ettiği kadar nezaketi ve Türke yakıĢan insani
vasıfları da ortaya koymaktadır. Devlet adamlığı nezaketi ile siyaset adamlığının
mutlaka örtüĢtürülmesi gerekmektedir. Üzülerek belirtmeliyiz ki günümüzde son
derece üzücü ve oldukça düĢük bir söylemi temsil eden kalibrede hırçın ve kavgacı
bir dile hatta aĢağılamaya dayalı Türk örf adet ve geleneklerinde olmayan bir
söylem(!) biçimine dayalı hitabetler(!) ve basın sektöründeki programlar bugünkü
kadar hiçbir dönemde yaĢanmamıĢtır. Türkçe dili adeta katledilmiĢ ve karĢısındaki
muhalif kiĢilerin muhatap olduğu söylem yani anlatım dili içeriğini açıklama dili
karĢılıklı iletiĢim dili olmaktan çıkmıĢ; çok avam düĢük düzeyli, aĢağılamaya
yönelik bir kapsam içinde ne yazık ki kahvehaneler de bile sarf edilemeyecek
düzeye düĢürüldüğü TV programlarında müĢahede edilmektedir.
Oysa siyasal yöneticilerin öncelikle program ve düĢünce yapıları yanında
nezaketleri önem kazanır. Bu çerçevede etrafındaki destekçiler bir tercihte bulunur.
Örneğin Konfüçyüs‘ün düĢünce yapısını oluĢturan terimlere ve temel ilkelere
baktığımızda bazı ilkelerin ortaya konduğunu görüyoruz. Çünkü özetle onun hedefi
―barıĢ ve refah içinde bir ülke‖ dir. Özellikle bu hedefe varmak için öncelikle
yöneticilerin birer ―jun zi‖ yani ―ideal yönetici‖ olması aranmaktadır. Bu insan
öyle biri olmalıdır ki onun yönettiği ülkede ―huzur ve barıĢ‖ olsun. SavaĢ, kargaĢa
ve acı olmasın. Ġnsanlar huzur ve refah içinde yaĢayabilsinler (Bkz. Konfüçyüs, Çin
Felsefesinin Temelleri. Çev.: Bülent Okay, 2017, Syf.43).
Bu felsefenin daha da önemli bir boyutunu daha burada ele almalıyız. Bu
felsefede bırakınız ülke içi çekiĢmeleri, düĢmanla bile mücadelede ölçüyü
kaybetmemenin gerektiği vurgulanıyor. ġöyle ki ―herhangi bir harpte izlenecek en
iyi yol, düĢman ülkeyi ―bütünlüğünü bozmadan‖ ele geçirmektir, yıpranmıĢ ve
yıkıma uğramıĢ bir ülke asla tercih edilmez. Bir orduyu bütünüyle yok etmektense
tamamını esir etmek tercih edilmelidir. Tercih edilen bütün bir taburdur, bölüktür
yok edilmiĢ olan değil. Bu nedenle bir savaĢta zafer kazanmak, en mükemmel
sonuç değildir. En büyük zafer, savaĢmadan düĢman direncini kırabilmektir.‖(Bkz.
Bülent Okay, 2016, Syf..49).
Muhalefete ve muhaliflerine ateĢ püsküren bugünkü siyasal erki ellerinde
tutanların oldukça üzücü ve toplumun genelinde yadırganan iletiĢim dili geçmiĢ
dönemde iktidar iliĢkilerinden kalma ―anılarda‖ gördüğümüz iktidar muhalefet
iliĢkilerini aratıyor. Çünkü devlet adamlığı ile siyaseti eline alanların saygın
davranıĢları her zaman Türk Milletince beklenmektedir. Bu anlamda güzel ve
anlamlı güncel politikacılara örnek olacak geçmiĢ zamana iliĢkin yukarıda görülen
rahmete kavuĢan liderlerimizden ―Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit‖ yaĢanan
canlı örnekleri olarak geçmiĢ dönemin insani vasfının daha yukarılarda olduğunu
resmediyor. Nezaketle karĢılama aĢamasını gerçekleĢtiren iktidar partisi genel
baĢkanı ile ana muhalefet partisi genel baĢkanı bugünkü zaman dilimi içinde
öncelikle iktidar partisini çok çok, söylem analizi açısından sonrada muhalefet
partilerinin baĢkanlarını da oldukça çok düĢündürmelidir.
Çünkü muhalefete
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karĢı sarf edilen siyasal etiğe olduğu kadar örf ve adetlerimize de aykırı söylemler
ile ilgili en azından insani bir iliĢki ve nezaketin dıĢında bayağı ve oldukça üzücü
bir dilin yaĢanmakta olduğudur. Bu nedenledir ki devlette yapılanma son derece
önemlidir.
Rahmetli Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı hocamızın belirttiği gibi ―Türklerde
devlet kurma dehası‖ vardır. Oysa son dönemde meydana gelen isyana yönelik
üzücü olayların ana nedenlerinden birisi ―Devlette yapılanma eğer liyakat esasına
göre yapılsaydı ülkemiz son derece üzücü kanlı ve vahĢice 14 Temmuz olaylarını
kesinlikle yaĢamazdı‖.(Bkz. Adil Gür, Haber Türk TV. 16-17 Temmuz, 2019).
Bu bağlamda üzülerek saptadığımız bir husus maalesef siyasal içerikli
anılarımıza katılmıĢ algı yönetimi gündeme gelmiĢtir. Siyasal ahlak ve nezaket ne
yazık ki son dönemde adeta ortadan kalkmıĢ, aĢağılayıcı adeta zehir fıçısı gibi
eleĢtirilerle hakarete varan basının da katkısı ve hatta aleni desteği ve yönetiminde
sözel bir düzeysizliğe dönüĢmüĢtür. ĠĢte anılara siyasal örnek aslında kurucu
önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaĢları tam anlamıyla örnek devlet
adamlarıdır. Bu anlamlı, aranan hatta milletçe beklenen davranıĢlar hafızalara
kazınmıĢ kiĢiler olarak tarihe mal edilmiĢ lider örneği olmaktadırlar. Nezaket ve
zarafeti ele alan liderler olmakla ülkemizi muasır medeniyetler düzeyine ulaĢtırma
gayretleri ve ortaya koydukları projelerle beraber tarihe damgalarını vurmuĢlardır.
Oysa günümüzde giderek uzlaĢma kültüründen uzak hırs ve tutkuya yönelik değer
bilmezlik sosyal yapımızın gerilimleri ve tartıĢmaları artmıĢ ―3G‖ olarak ele
aldığımız kamuoyuna sunduğumuz ―görüntü, gürültü ve güvenlik‖ kirlilikleri
gündeme gelmiĢtir. Oysa aslında tarihsel süreçler bağlamında bilindiği gibi
Türklerin siyasal, sosyal ve kültürel sosyolojik yaĢam tarihlerindeki derinlik ve
zenginlik oldukça yoğun olup tarihsel süreç içinde çok eski dönemlere de
dayanmaktadır. Örneğin Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları diğer ifadeyle Köktürk
Yazıtları, Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler
tarafından yazılmıĢ önemli belge yapıtlardır. Göktürklerin yaĢadığı çağda
yaygınlaĢan bu ilk Türk alfabesi, sadece yazıtlarda değil bunun dıĢında yazma
eserlerde de kullanılmıĢtır. Doğu Türkistan Yazmaları diye adlandırılan eserler
bunu kanıtlamaktadır. Diğer yandan bu alfabenin Göktürkler ‘den sonra
gelen Uygurlar döneminde de bir süre kullanıldığı görülmektedir. 759-760
yıllarında dikilen ―ġine-Usu‖ yazıtı ile son yıllarda bulunan ―Taryat‖ Yazıtı bunu
göstermektedir. Bunun dıĢında Göktürk alfabesi, bazı değiĢikliklerle Bulgarlar,
Hazarlar, Peçenekler ve Sekeller tarafından da kullanılmıĢ, böylece Asya‘dan
Avrupa içlerine kadar oldukça geniĢ bir alana yayılmıĢtır.(Daha geniĢ bilgi için
Bkz. Hatice ġirin, International Journal of, Central Asian Studies, ISSN 1226-4490
2008).
Bir milleti temsil eden en önemli özelliği onun yaĢam kültürü ve buna ait
geliĢtirdiği nezaket dili kapsamında güzel sanatları desteklemesi, geliĢtirmesi ve bu
geliĢmelere yönelik bakıĢıdır. Bu nedenle aslında kültürün temel unsurları
değiĢiyorsa, toplum da buna paralel olarak değiĢmek zorunda bırakılıyor. ―Dil,
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tarih ve kültür‖ çerçevesi içinde ele aldığımız ―anı‖ konusu bize göre eğitim
kapsamı içinde verilmesi gereken konuların içinde bir hususu da göstermektedir.
Çünkü bir değerin, kültürün veya yaĢama ait geliĢtirilen her alanın gelecek
kuĢaklara aktarılmasında yaĢama dair bir düĢünce ve tarihsel akıĢa ait ―sosyal
bilinç‖ ve devamlılık ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle toplumsal koĢulların ve
kültürel ortamın insan ve toplum iliĢkilerinde hangi yönde etkilendiğinin
incelenmesinde sosyolojik açılardan mensubiyet bilincini de kapsayan ―anıların‖
büyük değeri ve katkısının olduğunu belirtmeliyiz.
Bu bağlamda Yılmaz Göçmen hocamız yurdumuzun genel problemi olan el
sanatlarımızın tükenmekte olmasının getirdiği sıkıntılardan da söz ederek Ģu
saptamayı yapmaktadır. ―Dünyada teknolojilerin geliĢmesiyle bütün üretim
araçlarının makineleĢmesi sonucu daha az masrafla, daha az iĢgücüyle yani düĢük
maliyetle daha çok üretimin olması yüzünden tarihin derinliklerinden gelen el
sanatlarımızı kaybetmekle yüz yüze kalmıĢ durumdayız‖. Ġlgi, bilgi ve sevgiyle
gönülden destekle bu ata yadigârı meslekleri korumak ve yaĢatmak zorundayız‖.
―Hazan ve Hüzün‖, ―Son KuĢlar‖ adlı kitabında el Sanatlarının son temsilcilerini
sıralıyor: Örneğin kaybolan ―urgancılık, nalıncılık, nalbantlık, semercilik, debbağderi tabaklama- körüklü çizme, yorgancılık, beledi dokumacılık, kabak kemane,
hasırcılık, hallaç, Keçecilik, tenekecilik, kalaycılık ve sübye‖ gibi mesleklerin
kaybolmakta olduğunu belirterek, bu meslekleri hazanda göç eden kuĢlara
benzetiyor. Türk eğitim sisteminin bu yönde tahkim edilmesi ve medyanın da bu
bağlamda kamuoyuna yönelik çalıĢmalar yapması bizce milli bir görev olarak
aktarım sürecine katkı yapabileceği inancını taĢıyoruz. (Bkz.Yılmaz Göçmen,
Hazan ve Hüzün Son KuĢlar, El Sanatlarının Son Temsilcileri, 2015).
Bir toplumda yaĢanan olay ve olgular ile tüm ekonomik sosyal siyasal ve
yönetsel her türlü yaĢama dair kapsayıcı ve de olay ve olguları aktarıcı rolü olan
―anılar‖, söyleyenin veya anlatanın ya da yazarın hatta bilim dünyamızın da düĢ ve
düĢünce yapısını, bireyselliğini, yaratıcılığını aidiyeti ortaya koymaktadır. Aslında
kültür ve edebiyat ile sanatın da gerek sözlü gerek yazılı da olsa en önemli
kollarından birisi olduğunu da bize göstermektedir. Zira betimleme yönünden bir
araĢtırma yapılarak ele alınan konular içinde varsayılan olaylar veya genel durum
ile ilgili soruları sorunları cevaplamaya çalıĢmak aslında ―toplumsal ilgilerden‖
olduğu kadar, yaĢanan ―toplumsal sorunlardan‖ hatta ―birlikte yaĢamakla ilgili‖
davranıĢ setlerinden de kaynaklanabilmekte olduğu belirtilmektedir(Bkz. Stephan
Cole,1999, s.49).
Toplumsal sorunların ortadan kaldırılabilmesi veya en aza indirilebilmesi
için doğru düzenli ve düzeyli bir planlama ve bilinç oluĢturmaya yönelik iletiĢim
kurulmalıdır. Çünkü iletiĢim becerilerinin esas faktörlerinden biri etkin dinleme
becerisidir. Etkin dinleme becerisi olmaksızın iletiĢim sürecindeki mesajlar
genellikle yanlıĢ anlaĢılabilir. BaĢka bir ifadeyle etkin dinleme becerisi karĢıdan
gelen mesajı etkili Ģekilde anlamada ve geri dönüt oluĢturmada en önemli iletiĢim
tekniklerinden biridir (doğru soruları sormak gibi). Dinleme becerisindeki esas
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sorun çok az insanın dinlerken etkili bir Ģekilde yoğunlaĢamamaktan daha da
doğrusu hiyerarĢik bir üstünlük sendromu Ģeklinde ifade ettiğimiz statüleri
ellerinde bulunduranlar ve yönetim erkini kurumsal ve siyasal yapılarda özellikle
son zamanlarda parti yönetimlerinde bulunanlar insani davranıĢların yerine ben
merkezli ast-üst iliĢkisi içindeki tutumlarından kaynaklanır. Bu davranıĢların tek
sebebi sadece üstünlük sendromu değildir. Ġlgi, bilgi ve sevgi çemberi içinde
oluĢması gereken insani davranıĢ setleri mensubiyet duygusunun yerine ideolojik
bağnazlıkları ve oldukça ağır basan çıkar duygusunu da arkasına alarak insan
iliĢkilerinde beklenen dayanıĢma modellerini ortaya koyamaz. Nedenlerinin
dayandırıldığı bilimsel açıklamalar özellikle psikolojik ve sosyolojik örüntüler
açılarından insan davranıĢlarının analizine yönelik çalıĢmamızda da belirtilmiĢtir.
Özellikle ekonomik süreçlerin insan davranıĢlarına etki ettiği, çıkar saikinin önemli
bir faktör olduğu bununla birlikte‖ statü‖ sahibi kiĢilerin de önemli bir
çoğunluğunun ne yazık ki ―ben merkezli‖ davranıĢlara yönelip astlarına baskı
yönüyle etki ettiği de görülmektedir.

Manisa‘nın Kırkağaç ilçesinde 1652 yaĢında olduğu tespit edilen
Türkiye‘nin en yaĢlı dünyanın ise meyve veren en yaĢlı zeytin ağacının 2016
yaĢında olabileceği iddiası üzerine karbon testi sonucunda Hz. Ġsa ile yaĢıt olması
düĢünülmektedir.! Bu nedenle Tabiat varlıkları koruma kurulu tarafından. ''anıt
ağaç'' olarak tescillendi.!.(Basından).
Aslında kamusal alanı temsil eden ―çevre, insan ve devlet‖ olarak tarif
ettiğimiz kurum-insan iliĢkilerinde, hatta uluslararası iliĢkilerde de sürdürülen tüm
iliĢkileri edilgen‖ değil, etkili denetim ve sorumluluk duygusu içinde kurulan doğru
ve etkili iletiĢimle tutum değiĢikliğini toplumsal düzenin ihtiyaçlarının gerektirdiği
yönde mutlaka geliĢtirmeliyiz. Bunu uyum ve dayanıĢma içinde sağlayabilmeliyiz.
ĠĢte bu dayanıĢma sağlanamadığından ülkemizde sıkça yaĢanan son orman yangını
ile çevreyi koruma bilinci oluĢturulamadığı görülmektedir. Diğer yandan ayrıca
yangına sebep olabilecek ortam ve eylemler denetlenemediğinden, tarihi ağaçların
kaydı tutulmadığından gerekli korumaya alınmadığından ―ağaç ve çevre‖
katliamları had safhaya gelmiĢ ne yazık ki sebep-sonuç analizleri de
yapılmadığından maddi manevi kayıplarımız hala devam etmektedir. Herhangi bir
50

Türkbilim Aralık 2018
olay ve olguyu ya da durumu gerek içinde bulunarak veya dıĢ etkilerine maruz
kalarak veya yukarıda belirttiğimiz gibi ―çıkar‖ saikiyle ağaç tahribatı da
yapılabilmektedir. Bu makale konusu devam ederken meydana gelen Muğla
ilimizdeki ve Ġzmir çevresindeki orman yangınlarının çok geniĢ bir alana yayılması
ve zor koĢullarda söndürülmesi ―sebep-sonuç‖ iliĢkisi içinde ele alınmalı
yangınlardan ders alınarak yepyeni önlemler düĢünülmelidir. Bu cümlelerden
hareketle toplumsal Eğitim vatandaĢlık bilincini pekiĢtiren ve davranıĢ kalıbı
oluĢturan eksene çekilemediği sürece çevre bilinci ulusal bilinç haline getirilmesi
oldukça zor olacaktır. Zira toplumda bireyler tarafından içselleĢtirilen ve ortaya
çıkan ―korku, kuĢku ve kaygı‖ biçiminde geliĢen siyasal bir iklim içinde ya da
çıkar odaklı ―birey grup ve topluluk‖ boyutuyla kurumsal iĢleyiĢ ile siyasal
iliĢkilerin de olumsuz yönde etkilenebilmesi gündeme gelebilecektir(Bkz. Tuncay,
Ulusal mensubiyet bilincin algılanması, 2006).

Yukarıda resimleri verilen Manisa‘nın Kırkağaç Ġlçesinde 1652 yaĢında
olduğu tespit edilen Türkiye‘nin en yaĢlı, Dünyanın ise meyve veren en yaĢlı zeytin
ağacının 2016 yaĢında olabileceği iddiası üzerine Karbon Testi sonucunda Hz. Ġsa
ile yaĢıt olması düĢünülmektedir!. Tabiat varlıkları koruma kurulu tarafından ―anıt
ağaç‖ olarak tescillendi!.. Gelecek kuĢaklara anılarımız içinde olumsuzluk ve de
üzüntü yaratacak davranıĢlar sadece derin bir iz bırakmakla kalmaz bilinç dıĢı
yapılan böyle değerlerin yok edilmesinden dolayı da içimizde sorumsuzluk
bağlamında bir hüznün yaĢanmasına da neden olur. Yeri gelmiĢken diğer bir, çok
daha acı güncel örneği burada vermek zorundayız. Çünkü bilim yuvası gözümüzün
nuru bir üniversitede ki Ankara gibi bir baĢkentte büyük emeklerle yeĢertilen on
binlerce ağaçların kesim kararı ve yerine inĢaat yapılması fikri ve uygulamasıyla
meydana gelen bu vahim olay da çok acı bir ―anı‖ olarak yıllarca hafızalarımıza
kazınarak yaĢayacaktır. Bir kız öğrencimizin ağlayarak, Hocam kesmeyin! Hocam
neden kesiyorsunuz? Diyerek ağlaması ―vicdani bir sorumluluk bilinci‖ taĢıyan bu
asil çocuğumuzun ağlaması hiç durmadı ve tüm Türkiye‘yi gözyaĢlarına
boğdu(Bkz. Halk Tv. Haberler, 08.07.2019).
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Bizce de oldukça acı ve vahim saydığımız bu olayda basın mensuplarının
içeriye alınmaması ise ―açık rejim‖ açısından üzüntü kaynağı olarak ortaya çıktı.
Çünkü tel örgülerle çevrili inĢaat alanlarına girebilmek bile etkili olamadı.
Öğrenciler doğaya zarar vermeden kendi yurtlarının ―ağaçlarının kesilmeden‖
yapılmasını istemelerine karĢın ne yazık hazin bir durumdur ki onları dinleyen bile
olmadı. Ankara belediye baĢkanının çevreci yaklaĢımla inĢaatı üstleneceğini,
kendisinin finans edeceğini, kullanımını da üniversiteye devredeceğini
açıklamasına rağmen; bu kararı alanlar diyalog bile kurmadan ne yazık ki o pırıl
pırıl yürekli öğrencileri biber gazına muhatap ettiler. ĠĢte bu olay demokrasimiz
adına ve uzlaĢma düzeyimizin olamadığını belirleyen yeni ve ―çok acı bir anı‖
olarak hafızalarda demokrasi prensiplerinden uzak baskı ve Ģiddet içeren örnek bir
eylem anı olarak kayıtlarda ve hafızalarda yer bulacaktır.
Bu bağlamda Türk örf, adet ve geleneklerinde güzel bir atasözü vardır:
―ağaç kesen baĢ keser!‖ Bir toplumun üyeleri olarak bu kabul edilemez ve çok
üzücü olay koskoca bir üniversite yönetiminin içine düĢtüğü biat kokan bunalımını
da göstermektedir. Zira kesilen bu ağaçları bugün yönetimde bulunanların
dikmedikleri ağaçların boyundan ve yaĢlarından da apaçık ortadadır. Kaldı ki
ağaçları kendileri bile dikseler ODTÜ gibi bir üniversitenin bu yemyeĢil ağaçlarını
hiç sıkılmadan kesmeleri kararı hangi sebeple olursa olsun son derece acı, üzücü ve
yanlıĢtır. Kaldı ki kesilmesin diye adeta yalvaran o vatan evlatlarına yapılan zulüm,
gözyaĢlarını akıtacak kadar bir kızımıza yapılan manevi eziyetin ne derece din ve
ahlak dıĢı olduğu da düĢündürücüdür.
Kısacası bu ve benzeri olayların demokrasi standartlarına da aykırı
olduğunun anlaĢılamaması ülkemizin geleceği açısından vahim bir durumu da
göstermektedir. Kuvveti kullananların ancak kuvvetle durdurulacağını savunan
Duverger çok haklı. Bu kuvvet idare edenlerin seçimlerle alaĢağı edilmesi
demektir. Bu ise ―seçimlerle değiĢebilirlik hızı ve oranını‖ ifade ediyor. Eğer
iktidar seçimlerle değiĢmezse diğer bir kuvvet tabir ettiğimiz muhalefetin ise
yeterince aksiyon oluĢturamadığı hazin durumların devamının yaĢanması anlamı
çıkar. Bu tasvip edilemeyen olayların, olguların artması Ģayet devam ederse siyasal
rejimlerin tehlikeye düĢmesi gündeme gelebilir. Bu cümlelerden olarak siyasal bir
karara yönelik tercihin oluĢturduğu olumsuzluk içeren bir ―anı‖ olarak
zihinlerimizde yer bulacak uygulamalar da bu nedenle oldukça üzücüdür. Bu
bağlamda ele aldığımız makale konumuz içinde aĢağıda resmettiğimiz bir fmiĢti!
Oysa basına düĢen yeni haberlerde Japonya, Sinop nükleer santralinden
vazgeçiyor!. Kısacası Japonya'nın Türkiye'de nükleer enerji santrali kurma
projesinden vazgeçmeye hazırlandığı belirtildi. Devleti yönetenler öncelikle
projelerini ―doğru seçerler‖ ve ―doğru yönetirler‖. Projeler kamuoyunda tasvip
edilmeden ve uygulaması oy birliği sağlanmadan kısacası kesinleĢmeden asla bu
boyutta doğal örtümüzün zenginliği olan yetiĢmiĢ birçok ağacın kesilmesiyle
oluĢan çevre katliamına asla izin veremez ve uygulamaya alamaz. Devlet yönetim
erklerinden oluĢur. Her kurum ve kuruluĢun kuruluĢ kanunları ile belirlenen yetki
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ve görevleri vardır. Bir proje oluĢturmak ön analizlerin yapılmasını ve fayda zarar
prensibi içinde yönetilmesini gerektirir. Aydınlar Ocağı 49. Büyük ġura
toplantısında da dile getirilen bu konu ile ilgili olarak önemli bir saptama
yapılmaktadır: Fatsa ve Kazdağıları gibi yerlerde, su ve hava baĢta olmak üzere
çevre korunmalı, çevreyi tahrip eden yabancı Ģirketlere yeni imtiyazlar
verilmemeli, yapılan sözleĢmeler de yeniden gözden geçirilerek çevre tahribatı
önlenmelidir. ÇağdaĢ enerji politikalarının içinde rüzgâr enerjisi, deniz ve
akarsulardan elde edilen enerji türleri mutlaka test edilmeli hem maliyet açısından
ve hem de doğal örtülerin bozulmaması yönünden değerlendirilmesi hem maliyet
ve hem sürdürülebilirlik açısından bir bilim kurulu ve üniversitelerimiz ile birlikte

sonuçlandırılmalıdır.
Kaz Dağları
ile ilgili rakam bugün fox haberde sabah Ġsmail Küçükkaya Programında 347 bin
ağacın kesildiğini belirtti(FOX, 7 Kasım 2019). Bu Bağlamda yine basında Kirazlı
raporu açıklandı: 347 bin ağaç kesildi, proje derhal iptal edilmeli Çanakkale
Kirazlı'da Kanadalı Alamos Gold maden Ģirketinin gerçekleĢtirdiği orman
kıyımının ardından bir heyet oluĢturarak araĢtırma yapan Türkiye Ormancılar
Derneği, ÇED raporunda kesilecek ağaç sayısının 45 bin 650 olarak belirtilmiĢ
olmasına rağmen toplam 347 bin 815 adet ağaç kesildiğinin belirlendiğini açıkladı.
Derneğin Denetleme Kurulu BaĢkanı Salih SönmezıĢık, projenin hemen iptal
edilmesi gerektiğini söyledi.. Ne yazık ki bu yemyeĢil örtüyü hangi dürtü kesti
acaba? Sorusu büyük üzüntü ve kamuoyunda endiĢe ve kuĢku yaratıyor.

Diğer bir bakıĢ açısı ise bu projeyi denetleyenler aslında kamu yönetimi
açısından kamu zararı oluĢturdukları ve çevre tahribatına neden oldukları için bizce
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uygulayıcılar hakkında hukuki iĢlemler baĢlatılmalıdır. Çünkü bilim kurulları ve
üniversitelerin ortak raporları yok ise projeye yönelik soruĢturma açılmalıhukuk
önünde yargılanmalı hatta gerekli özeni göstermedikleri yönünde bir sonuç çıkarsa
bizce kamu hakkı gereği tazmini ile cezai müeyyide bile uygulanabilmelidir.
Demokrasilerde sadece yöneten değil yönetilenler de rejim içinde muhalefet
partileri de mutlaka dinlenmelidir. Çünkü demokrasilerde seçilmek her Ģeyi
yapabilmek anlamı asla taĢımaz. Tam tersine katılım ve görüĢ alıĢveriĢi sonucu
ortak karar almak marifettir. Hukuk yolları asla tüketilmemelidir. Kamuoyunun
tasvip etmediği böyle uygulamalarda yasal yaptırımlarla demokratik iĢleyiĢler
içinde halkın talepleri dinlenmeli, kurallara ve yasalara uygun hareket edilebilmesi
mutlaka sağlanmalıdır. Bu bağlamda diğer bir bakıĢ ve değerlendirme ise Pıerra
Mannonı nin belirttiği gibi bunun psikolojik, mitsel veya bedensel bir olumsuzluk
beklentisiyle toplumsal bütünleĢme yani mensubiyet bilincinin oluĢturulmasına
yönelik davranıĢ ve tutumlarımıza etki ettiği görülebilir ve bu sonuç ta
beklenebilir(Bkz. Mannonı, ĠletiĢim Yayınları, S.9, 16).
Aslında insan iliĢkilerine olumlu olumsuz etki eden davranıĢ setleri
bağlamında beĢ duyu organımızın ve sezgilerimizi de içeren ―algılama‖ yolu ile
etki eden psikolojik ve sosyolojik ağırlıklı hatta ekonomik birçok faktör vardır.
Diğer yandan toplumların bilinç düzeyinin artırılması ve olumlu yönde
biçimlendirilmesinde günümüz kitle iletiĢim araçlarının da önemli rolleri ve etkileri
vardır. Bu bağlamda bu araçların üstlenip dağıttığı ya da yayın olarak belirlediği
kültürün de oldukça önemli bir iĢlevi vardır. Mitsel olanın sürekliliğini sağlayan ise
onun bilinç dıĢı aktarım ile tüm toplumların kültürel yeniden üretim sürecinde
kendisini yeniden üretebilmesidir. Oysa yaĢanan tüm ideolojik yeniden üretim
süreçleri, temelde mitolojik etkilerin izlerini de taĢımaktadır. Bu bağlamda
günümüz toplumlarının da bilinç yapısında mitolojilerin de yaĢamaya devam
etmekte olduğu belirtilmektedir(Bkz.Veyne, 2003: 107).
Diğer yandan mit ve ideoloji iliĢkisinin açıklanmasında mitin
mekanizmasında alıĢılmıĢ temsil biçimlerinin gündelik nesne ve pratiklerle iç içe
geçmesine yol açtığı da ileri sürülmektedir(Bkz. Coward ve Ellis, 1985: 56; den
aktaran Meltem Güler, Yönlendirilen Arzu, 2019, S.230).
Toplum hayatında ―anıların‖ önemli ve derin bir izi vardır. Acı günlerde
olduğu gibi sevinçli günlerde de bu anıların etkisi gerek bireysel ve gerekse
toplumsal iliĢkilerde ve söylem ve eylemlerde görülür. Zira çok farklı olay ve
olguları farklı içeriklerle yüklü hale getiren anıları ifade eden çeĢitli olay ve
yaĢanmıĢ zamanlara ait olaylar vardır. Ġnsan ve toplum iliĢkilerini sosyal hayata
sunan çalıĢmalar veya kitaplar, aslında aynı zamanda gerçek yaĢam öykülerinin
anlatıldığı, yazarların da iç dünyasına yöneltilmiĢ bir aynayı da elinde tutan adeta
baĢka hayatlara ve olaylara açılan birer kapı olarak da görülmektedir. (Bkz.
Fikriyat,18.12.2018). Zira insan kendisini içine dâhil etmediği hiçbir sorunu
çözemediği yönünde genel bir kabul vardır. Sevgi, barıĢ ve kardeĢliğin egemen
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olacağı bir dünyaya ancak söz ve eylemlerimizle destek olabilir ve böylece olumlu
yönde katkıda bulunabiliriz(Bkz. Büyükdere, 2007,S.114).
Toplum hayatımızda önemli gördüğümüz günümüzde giderek hızla artan
vahim tahribatlarıyla tehlikeli boyutlara ulaĢan çevre sorunları ―acı bir anı‖
olmasının yanında sadece ülkemizin değil tüm dünyamızı da doğrudan
ilgilendirmekte ne yazık ki çevre katliamlarına sürekli yol açmaktadır. Çevre
verimliliğinde ortaya çıkabilecek felaketlerin önlenmesinde ahlak ve bilgi temelli
bir iletiĢiminin kurulmasında belki de ilk adım iletiĢim ve etkileĢim içinde
bireylerin sosyal sorumluluğudur. Bu nedenle ―anı‖ kapsamında ortaya konulan
tecrübeler de etkili olabilmektedir. Tarihsel örneklerin baĢında bunlar yazılara
dökülmüĢtür. Rahmetli Muharrem Ergin hocamızın ele alıp belirttiği önemli
çalıĢmalar da vardır. Örneğin bilindiği gibi Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını
Yolluğ Tigin yazmıĢtır. Yolluğ Tigin aynı zamanda Bilge Kağan'ın yeğenidir.
Yazıtlarda bu abidelerin sonsuzluğa kadar kalması temennisi ile "Bengü TaĢlar"
denmiĢtir. Yazıtlar, 1889 yılında Moğolistan‘da Orhun Vadisi'nde bulunmuĢlardır.
Bu yazıtlar II. Göktürk Kağanlığına aittir. YazılıĢ tarihleri Milattan sonra sekizinci
yüzyılın baĢlarına dayanmaktadır. Yazıtlardan Kül Tigin Yazıtı 732 yılında, Bilge
Kağan Yazıtı 735 yılında yazılmıĢlardır. 1893 yılında Danimarkalı
dilbilimci Vilhelm Thomsen tarafından, Rus Türkolog Vasili Radloff‘un da
yardımıyla çözülmüĢ ve aynı yılın 15 Aralık günü Danimarka Kraliyet Bilimler
Akademisi'nde tüm bilim dünyasına açıklanmıĢtır. Bu bağlamda yine anıların
değerlendirilmesinde tarihsel olduğu kadar, genel kültürel ortam ile toplum ve
kültür üzerinde de oldukça etkilerinin olduğunu belirtmeliyiz. Örneğin, Göktürk
Yazıtlarında ―Dil ve Alfabe‖ özellikleri incelendiğinde de Ġslamlıktan önceki Orta
Asya Türkçe sinde baĢlıca iki edebi lehçe meydana gelmiĢti. Bunlardan en kuvvetli
örnekler Göktürk lehçesi ile Uygur lehçesidir. Göktürk yazıtlarındaki düzyazı, o
zamanki Türkçenin en yüksek anlatım özelliklerini taĢır. ġiir yüklü bir düz yazıdır
bunlar. Bugünkü düzyazıya örnek olacak bir cümle yapısı; duru, açık, yalın bir
söyleyiĢ güzelliği; Türkçenin ancak Dede Korkut'ta bulduğumuz destansı söz
kudreti ve etkisi vardır. Türk edebiyatının ilk düz yazı örneklerini oluĢturan bu
yazıtlar yabancı etkilerden de uzaktır. Çünkü metinler, gerçekçi ve güçlü bir hitabet
dili ile yazılmıĢtır.
Türk toplumu içinde yaĢayan insanların birbirleriyle olan iliĢkilerinde ve
diğer topluluklarla olan iliĢkilerinde mezar taĢları ile de kayıt tutulduğu hatıra ve
anıların geleceğe taĢındığı anlaĢılmaktadır. Oysa günümüzde ne yazık ki sözel bir
birikim olması yanında uzayan mesafeler ve arkadaĢ gruplarının iletiĢim açısından
oldukça uzak kalma zorunlulukları bu çağa ve örneklere göre çok çok gerilerdedir.
DikiliĢ maksatları, ihtiva etmiĢ oldukları geniĢ ve tafsilatlı bilgi ve ton bakımından,
onlar, basit birer mezar taĢı olmaktan ziyade, bir devletin hatırasını ebedileĢtiren
tarihi abide hüviyeti taĢırlar. Türk Bilge Kağan, daha ilk satırlardan itibaren, geniĢ
bir kitleye, Türk milleti için çok mühim hakikatleri bildirmek maksadıyla Ģöyle
seslenir: ―Tanrı gibi gökte olmuĢ Türk Bilge Kağanı bu zamanda oturdum. Sözümü
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tamamıyla iĢit. Bilhassa küçük kardeĢ yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim,
güneydeki Ģad pıt beyleri, kuzeydeki tartar, buyruk beyleri, Otuz tatar… Dokuz
Oğuz beyleri, milleti! Bu sözümü iyice iĢit, adam akıllı dinler.‖(Bkz. M.
Kaplan‘dan aktaran, M. Ergin Orhun Abideleri, 1970, S.1).
Çünkü eski çağlardaki kayıtların içinde yer alan anılarında bulunması ve
gelecek kuĢaklara aktarılması söz konusudur. Bununla birlikte yazıtlar çok iĢlek
nesir üslubu ile yazıldığına göre, aynı lehçe ile meydana gelmiĢ, fakat ele
geçmemiĢ daha birçok eserler olsa gerektir. Ġlk devre edebiyatının en kuvvetli
örneklerini veren bu lehçe, kısmen bazı değiĢmelere uğramıĢ olmakla birlikte
büyük ölçüde benzeĢen ―Batı Anadolu‖ Türkçesinin” de önemli bir kaynağı olduğu
yönünde de bir fikir birliğinin olduğu da görülmektedir. Bir toplumun çağdaĢ
kazanımlar ve ideal boyutlar içinde vatandaĢlarıyla sosyolojik gruplara yönelik
mensubiyet bilinci oluĢturulmasında ―dil, tarih, kültür‖ üçgeninin irdelenmesi
bağlamında ―sanat ve edebiyat‖ ile ―çevre‖ etkisi yüksektir. Özellikle okullardaki
―arkadaĢlık gruplarında‖ yaĢanılan anıların önemi de oldukça yüksektir. Çünkü
öğrencinin yetenekleri ve düĢ dünyası nerelere yönelebileceği de okullarda yani
eğitim kurumlarında ortaya çıkar.
Örneğin Özgür Bacaksız ―Deli Çocuğun Güncesi‖ kitabında Ģöyle diyor: Bir
düĢün baĢlangıcı, bir düĢün bitiĢidir: ―Çok iyi hatırlarım o günleri, çocukluğumda
kurumuĢ bir kaktüs vardı balkonumuzda. Sulardım onu her gün, iyi bakardım ona
tekrar yeĢermesi için, ama her sabah uyandığımda onu buğday sarısı gördüğümde
içimi acıtırdı… Belki konuĢamıyordum ama biliyordum, buğday sarısına inat, yeĢil
gözlerimin umudu onu yemyeĢil yapacaktı.. ve bir gün onun yavaĢ yavaĢ
yeĢerdiğini gördüm .. Bir gün balkona çıktığımda yemyeĢildi, kırmızı bir çiçeği
vardı.. Çiçeğine elimi attığımda dikeni parmağımı kanatmıĢtı.. Ġlk defa kaktüs
acısını hissetmiĢtim.. o günden sonra kaktüse bir daha bakamadım
korkmuĢtum‖(Bacaksız, 2014. S.15).
Anılar ve hatıralar toplumda her zaman bireylere göre farklı davranıĢ
setlerine dönüĢebilir. Bunlar olumlu olması halinde toplumsal dayanıĢma, iĢbirliği
ve toplumsallaĢmayla birlikte öngörü yetenekleri de giderek artar. YaĢanmıĢ
tecrübeler de bu nedenle oldukça önemlidir. Bunlara sosyal ve kültürel dayanıĢma,
komĢuluk iliĢkileri de eklenerek her alanda olduğu gibi siyasal iletiĢim ve etkileĢim
boyutları açısından da grupsal ya da partisel etkileĢim içine girildiği de sıkça
görülür. Çünkü özellikle siyaset tarihinin her döneminde liderler meĢruiyetlerini ve
devamlılığını sağlamak için halkın desteğini almak; dolayısıyla da halkla ―ikna ‘ya
yönelik‖ iletiĢim kurmak zorundadırlar. Bu bağlamda günümüzde hızla geliĢen ve
gerilim politikalarıyla özden ve kalkınmadan uzak siyasi konular sosyal medya
ortamlarında olduğu kadar basın yayın ve kamuoyunda da geniĢ yer bulmaktadır.
Kısacası medya ve siyaset iliĢkisine günümüzde sosyal medya güçlü bir aktör
olarak müdahil olmaktadır. Sosyal medya sadece gündemi tüketen bir ortam
olmaktan çıkmakta, siyasetin ve geleneksel medyanın ―kamuoyu‖ oluĢturan
gündemini de belirlemektedir. Bu bağlamda sosyal medya kullanıcısının
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katılımıyla gerçekleĢtirilen araĢtırmada, katılımcıların siyasi parti üyesi olmasalar
dahi sosyal medya üzerinden siyasi paylaĢımlarda bulundukları görülmektedir.
Özellikle Twitter kullanıcılarının daha çok siyasallaĢtığı ve sosyal medyada
paylaĢılan siyasi içeriklerin bu alana katılan kullanıcıların siyasi tercihlerini bu
yönde oluĢan iletiĢimin etkilediği gibi sonuçlara ulaĢılmıĢtır(Bkz. Bostancı, 2014).
Bu nedenle siyasal iletiĢim her türlü medya ve diğer iletiĢim kanalları
aracılığıyla gerçekleĢen çok çeĢitli, çok yönlü ve kaçınılmaz bir Ģekilde bütün
yurttaĢları etkileyen bir süreçtir. Bu nedenle sadece siyaset içinde değil, sanat,
kültür ve iletiĢimin sosyal dokunun oluĢumuna ve mensubiyet bilincinin ulusal
dayanıĢmaya da katkısının oldukça büyük olduğu görülür. Siyasal davranıĢ ancak
siyasal iletiĢimin devreye girmesiyle gerçekleĢir. ―Siyasal iletiĢim, iletiĢimin
siyasal yaĢamdaki rolünün kitle iletiĢim araçlarını, kamuoyu yoklamalarını ve
özellikle seçim kampanyaları döneminde siyasal reklamcılığı kapsayacak Ģekilde
incelenmesini ifade etmektedir‖ (Bkz. Wolton 1991: 51-52).
Özellikle siyasal alanlarda alınan karar ve uygulamalar kamuoyunda oldukça
derin iz bırakan üzüntü kaynağı olan ―anılara‖ da dönüĢebilir. Örneğin masum
oldukları tam on iki yıl sonra anlaĢılan ve cumhuriyet tarihinin en karanlık kumpası
olarak ortaya çıkan ve ―Ergenekon kumpası‖ adı verilen olay çok düĢündürücüdür.
―Ergenekon‖ olarak adlandırılan bu olay hem siyasal tarih ve hem de doğurduğu
sonuçlar açısından da devleti yönetenlerin ve adaleti temsil eden yargının özellikle
tarafsız olması gereken demokrasilerde dördüncü kuvvet denilen özgürlüğü
tartıĢılır basının da acziyeti olarak görülür. Bu bağlamda oldukça manidar görülen
yukarıda sözü edilen olayın öznesi haline getirilen bu acıklı anıların muhatapları
çok vahim sonuçlar doğuran bu olayı Ģöyle hatırlıyor: ―hakkımızı helal etmiyoruz!‖
Çok acı ve telafisi mümkün olamayan üzücü ―anı‖ olarak gelecek kuĢaklara
taĢıdıklarını açıklıyorlar.
Oysa Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
hastalığının son dönemlerinde dahi devletin çıkarlarını gelecek kuĢaklara aktarmayı
düĢünerek yaĢamıĢtı. Bu düĢüncesiyle ilgili olan bir ―anısı‖ da Ģöyledir: ―Atamızın
bütün istediği Ankara‘ya gelip Nutku okumaktı. Bir gün yanında doktorlar
bulunduğu ve gene Ankara‘ya gitmek üzere hazırlandığı bir sırada, kendilerine
benim(Celal Bayar‘ın) Ankara‘dan hareket ettiğimi haber vermiĢler. Celal Bayar o
günlerde Cuma günleri Ġstanbul‘a geliyor, Atatürk‘ü ziyaret ettikten sonra pazar
günü de tekrar Ankara‘ya dönüyordu. Kendilerini ziyaretim sırasında ―NUTUK‖
mutlaka soruluyordu. Hazırlığın bitmiĢ olduğunu söyledim ve göreyim! Dediler.
Ele alınan konuların hepsini tasvip ettiler. Bilhassa gelecek senelere ait
tasavvurlarımız nutuk içinde yer alırken bunlara büyük Meclisin bu yılki mesaisi
ile tahakkuk ettirilmesi lazım. Vesaya yani öngörü ve öğütler maddeleri
kapsamında Ģekil ve ruh veren kendileri oldu. Nutuk esas itibariyle artık
hazırlanmıĢ demekti. ―O halde bunu genel sekreterliğe verelim, orada bulunsun‖
dediler. Cumhuriyet Bayramındaki resmi geçite katılmak arzusunda idiler. (Bkz.
Celal Bayar, Atatürk‘ten Hatıralar, Sel Yayınları, 1955, Shf. 98,99).
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Diğer bir önemli tarafı da annesine çok bağlı olan Atatürk devletin iĢlerinden
fırsat bulup onunla istediği ölçülerde görüĢme imkânı sınırlıydı. Hatta bir gün emir
eri Ali ÇavuĢu yanına çağırıp annesinden ötürü ―haber var mı?‖ diye sordu. Ali
ÇavuĢ ―maalesef var‖ diyemedi. ―ġifre geldi ama çözülemedi‖ diye geveledi.
Ancak büyük komutan usta devlet adamı ses çıkarmadan Ģöyle söyledi: Bir rüya
gördüm, yeĢil tarlalarda anamla dolaĢıyordum, birdenbire fırtına çıktı, anamı
yanımdan alıp götürdü, anamın öldüğünü biliyorum ‖dedi. Cenazeye katılamadı.
Her zaman olduğu gibi yine Zübeyde‘nin yanında bulunan Salih Bozok‘a telgraf
çekti, kendi adına annesini toprağa vermesini istedi.‖Merhumenin münasip bir
tarzda merasim-i tedfiniyesini ifa ediniz, cenab-ı hak milletimize hayat ve selamet
versin‖ dedi(Bk. Mustafa Kemal, Yılmaz Özdil, 2018, Shf.24,25).
Her kim olursa olsun anıların değeri çok çok önemlidir. Özellikle devlet
hayatı içinde bulunanların gelecek kuĢaklara örnek olması son derece elzemdir.
Devletimizi kuran bir büyük liderin vakur tutumu bugün ülkemizi yönetenler baĢta
tüm toplumumuzun örnek almasını gerektiriyor. Ancak ulusal mensubiyet
bilincimiz ―dil, tarih ve kültür‖ üçgeni içinde biçimlendirilebilirse mensubiyet
bilinci anlam kazanıyor. Diğer zaman dilimlerinde de Görüleceği gibi büyük
Atatürk hasta yatağında dahi devletin bekasını ve yapılması gereken iĢleri
düĢünmekte kendisini adeta ―aĢığı olduğu‖ Türk devletine adamıĢ olmaktaydı. ĠĢte
bu hasletleriyle hasta yatağında dahi titizlikle devlete ait görevleri yerine getirmeye
gayret eden bir büyük devlet adamı olarak tarih sayfalarında ve ulusunun gönlünde
yer etmiĢ, devletimizi kurtaran ve yeniden kuran bu büyük lidere büyük önem
vermiĢtir. Tüm dünya ülkeleri de kendisini saygıyla anmaktadır. Çünkü devlet
yönetiminde ―açıklık ve katılım‖ esastır. Bir ülkede demokratik iĢleyiĢin baĢarılı
olabilmesi ve uzlaĢmanın sağlanabilmesi bu iki kavramla mümkündür. Bu
nedenlerle açık bir rejim olan demokrasilerde yönetenin ve vatandaĢların taĢıması
gereken özellikler aranır. Zira vatandaĢlık bir topluma ve yaĢadığı ülkenin
değerlerine ―aitlik-aidiyet‖ duygusuyla bağlanıp tam tersine toplumla
ötekileĢtirilmeyen ve ayrıĢtırılmayan davranıĢ setleriyle ölçülür. Böylece sosyal bir
varlık olarak yüceltilmesi gereken insan ancak bu yolla ve uygulamayla çağdaĢ
yaĢam normlarına ulaĢabilir. Zira sosyalleĢme süreci içinde gerek arkadaĢ grupları
ve gerekse komĢuluk iliĢkileri de toplumsal dayanıĢmayı ulusal boyutta temsil
eder. Bizce sözü edilen vahim olaylar ne yazık ki ulusal bir acı haline getirilen
―anı‖ örnekleri siyasal sosyolojik bir boyut kazanmıĢtır. Türkiye‘nin ekonomik,
sosyal ve tarihsel anılarını da içine alan kültürel ve siyasal bütünleĢme yani
―Aidiyet Duygusu‖ ile oluĢturulan toplumsal bütünleĢme yani entegrasyonun çok
önemli bir ayağı gençlerimizdir.
Bu nedenle gençlik sorunlarının her aĢamada mutlaka çözümü gerekir.
Çünkü ―siyasal kültürü‖ biçimlendiren ulusal mensubiyeti temsil eden davranıĢ
setleri mensubiyet bilinciyle, dil, tarih ve kültür motifli anılarla gelecek kuĢaklara
aktarılır. Bunlar devleti yöneten kadroların tarihe mal olmuĢ sözel anlatımları
olarak da karĢımıza çıkmaktadır. Bu açılardan baktığımızda devlet hayatında da
58

Türkbilim Aralık 2018
tarihsel olayların ve buna yönelik anıların yeri ve önemi açıktır. Gerek bireysel ve
gerekse kurumsal yapılar içinde edebiyat, anı, resim, müzik ve günümüzdeki çevre
sorunları gibi güzel sanatların değiĢik dallarında meydana getirilen eserlerin
korunması ve teknolojik buluĢların ve geliĢmelerin çağdaĢ düzeye ulaĢtırılmasında
gösterilecek politik gayret ve uyumlu çalıĢmalar bu nedenle oldukça büyük önem
taĢımaktadır( Bkz. Tuncay, 2000, Sayı:1).
Diğer yandan ülkemizin Türk DıĢ Politikası açısından ortaya koyduğu
politikalar ve siyasal tercihlere yönelik siyasal davranıĢlar da gerek milli yani diğer
bir ifadeyle ulusal kalkınmamız ve gerekse bağımsızlığımız açılarından da özel bir
önem ve değere sahiptir. Çünkü ülke topraklarının korunması esas olarak politik
hedefin dıĢında milli üniter devlet gerekliliği olarak açığa çıkar. Bu bağlamda Ege
Denizi‘nin güney-doğusunda Türkiye anakarasının önünde, yüzlerce dağınık ada,
adacık ve kayalıklar halinde deniz sathına serpilmiĢ durumda birçok ada ve
adacıklar bulunmaktadır. Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde ki dörtyüz yıl gibi çok
uzun bir süre Türk hâkimiyeti altında kalan, jeopolitik konumları itibariyle
Anadolu‘nun güvenliğinde stratejik olarak vazgeçilmez konumda olan MenteĢe
Adaları‘nın, 20. yüzyılın baĢlarından itibaren nasıl bir süreç yaĢadığı manidardır.
BaĢta Ġtalya olmak üzere, dönemin güçlü Batı devletlerinin ilgi ve çıkar alanlarına
girmesiyle baĢlayan Türk hâkimiyetinden çıkıĢ sürecini yaĢadığı biliniyor. Bu konu
ile ilgili arĢiv araĢtırmalarından ve o tarihlerde iĢbaĢında bulunanların anılarından
da faydalanarak, söz konusu adalar üzerine geçmiĢten günümüze yapılacak
değerlendirmenin ve hakların sosyopolitik analizleri güncelliğini de hala koruyor.
Tarihsel olduğu kadar milli anılar kapsamında değerlendirilmesi politik sonuçları
açısından da iĢlenmesi kamusal ve milli bir hafıza oluĢturulması kısaca bu ve
benzeri hususların ―dil, tarih ve kültür‖ üçgeni içinde mutlaka irdelenmesi gelecek
kuĢaklara aktarılması gerekmektedir(Bkz. Ak, 2014.Syf. ss.283-313).
Görüldüğü gibi Türklerin yaĢamında özellikle sosyal, kültürel ve siyasal
tarih bağlamında, sanat ve edebiyatımızda oldukça eski çok değerli bir birikime
kapsamlı bir geçmiĢe ve bu nedenle de büyük öneme haiz ―anılara sahiptir. Bu
türün ilk örnekleri ilk yazılı metinlere kadar uzanır. Bu bağlamda örneğin Göktürk
Yazıtlarını edebiyatımızın ilk anı örnekleri olarak saymak mümkündür. Ebulgazi
Bahadır Han‘ın 17. yüzyılda yazdığı ―ġecere-i Türk‘ adlı eseri anı türündedir.
Osmanlı Ġmparatorluğunda devletin resmî tarihçileri olan vakanüvislerin
eserlerinde de (vak‘aname) anı niteliği taĢıyan metinlere rastlanır. Ayrıca
sefaretnameler, özellikle Fransa ve Avusturya sefaretnameleri baĢta olmak üzere,
büyük ölçüde anı özelliği taĢımaktadır. Anı türünün özellikle edebiyatımızda
Tanzimat‘la birlikte canlılık kazandığı da görülmektedir. Bu bağlamda ilk anı Akif
PaĢa‘nın ―Tabsıra‖ adlı eseridir. Ziya PaĢa‘nın ―Defter-i Amal‖, Namık Kemal‘in
―Magosa Hatıraları‖, Ahmet Mithat Efendi‘nin ―Menfa‖, Muallim Naci‘nin
―Ömer‘in Çocukluğu‖ adlı eserleri Tanzimat Döneminde yazılan ―anı‖ türünde
eserlerdir. Ahmet Rasim, ―EĢkâl-i Zaman‖, ―Falaka ve Gecelerim‖ ile Halit Ziya
UĢaklıgil ise ―Kırk Yıl‖, ―Saray ve Ötesi‖ çalıĢmasıyla, Hüseyin Cahit Yalçın ise
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―Edebî Hatıralar‖ ile, RuĢen EĢref Ünaydın, ―Atatürk‘ü ÖzleyiĢ‖; Falih Rıfkı Atay,
―Çankaya‖; Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ―Gençlik ve Edebiyat Hatıraları‖; Yahya
Kemal Beyatlı, ‗Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım‖; Yusuf
Ziya Ortaç, ―Portreler‖; Falih Rıfkı Atay; ―Çankaya‖, ―Zeytin dağı‖; Yakup Kadri
Karaosmanoğlu.‖ Zoraki Diplomat‖; Halide Edip Adıvar, ―Türk‘ün AteĢle
Ġmtihanı‖, ―Mor Salkımlı Ev‖; Halit Fahri Ozansoy, ―Edebiyatçılar Geçiyor‖ “Anı
Türünün” edebiyatımızdaki önemli eserleri olarak karĢımıza çıktığı görülüyor.
Toplum hayatında önemli görevler üstlenmiĢ ya da üstlendiği görevlerle
karĢılaĢtığı çeĢitli olay ve olgular ya da yaĢama ait örnek alınması gereken
toplumun sosyal dokusu ile düĢünce dünyasını da ilgilendiren hatıralar yani
yaĢanmıĢ anılar kapsamında yazılan çok önemli ve ibret verici metinlerdir yukarıda
belirtilen örnekler. ÇeĢitli olayları bizzat yaĢamıĢ veya bu olaylara Ģahit olmuĢ
kiĢilerin bu olayları ve olguları gelecek kuĢaklara aktarmak ve duyurmak için sanat
değeri taĢıyan bir üslupla yazdıkları yazılara ―anı‖ (hatıra, hatırat) denilmektedir.
Anıların yazıldığı defterlere belgelere ise ―hatıra defteri‖ denilmektedir. Aslında
―Anı yazıları‖ yaĢanmakta olanı değil, geçmiĢ zaman dilimi içinde yaĢanmıĢı konu
alır. Anılar ya günü gününe tutulan notlardan yararlanılarak ya da yaĢanan olaylar
anımsanarak sonradan yazılır. Her iki durumda da anılar yaĢandıktan çok sonra
kaleme alınır. Anılarda gözlem esastır. Çünkü anılar kiĢinin kendi özel içinde
yaĢadığı tarihidir. Bu nedenle özellikle mesleki yaĢamında baĢarıya ulaĢmıĢ veya
Ģöhreti yakalamıĢ bazı kiĢiler anılarını yazarlar(Bkz. Edebiyat Öğretmeni, Türk
Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi, 02.04.2019).
Diğer yandan bölgesel değer ve birikimlerle yaĢam tarzlarını kültür ve sanat
ile tarihsel dokularını ifade eden kentlere ve hafızalarına yönelik anıların da
yazıldığını görmekteyiz. Örneğin Tunceli kentimizle ilgili anılar Ģöyledir:
Tuncel‘inin asıl adı Dersim‘dir. Osmanlı Devletinin kuruluĢundan baĢlar. 1935
yılına kadar çıkan haritalarda da yazılıdır. Lügatçe de manası ―gümüĢ‖ demektir.
Tunceli‘nin halkının %99‘u Türk Alevileridir. Orta asyadan Horasan Ģehrinden
Anadolu‘ya gelmiĢlerdir. Tarih ve yazılı metinler de bunun kanıtıdır...(Bkz. Hacı
Hıdır Ataç‘tan aktaran Aygün Syf. 118, 2012). Bu ve benzeri anıların gelecek
kuĢaklara aktarılması aslında mensubiyet bilincinin de oluĢturulmasına öncülük
eder, aslında ayrıĢmalara olanak sağlamaz. Önemli olan bu ülkenin vatandaĢı
olmak yaĢadığı ülkeye mensubiyet bilinci içinde eĢit değer bulmaktır. Bunun en
gerekli dayanağı ise ortak alanın ortak dili Türkçedir. Türkçede 78 bin ana kelime
olmasına karĢın, nüfusun büyük bir bölümünün günlük yaĢamı içinde ne yazık ki
ortalama 400 civarında kelime kullanıyor olduğunu biliyoruz. Bunu belirtmemiz
bizlere oldukça üzüntü veriyor. Çünkü iletiĢimde esas amacı olay ve olguyu
anlayarak kavramaktır. O halde tarafımızdan geliĢtirilen ―iletiĢim etkileĢimdir‖.
Herhangi bir olayı ve olguyu ―Algılama ve Yorumlama‖ açısından bu konunun
üzerinde özenle durularak izlenmesi ve düzeltilmesi kısaca ―Milli Eğitim‖
sisteminin yeniden ulusal değerlerimizi pekiĢtirecek ülkemizin özellikle
kentlerimizin tüm moral ve kültürel değerlerini ―dil, tarih ve kültür‖ üçgeninde
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temsil edecek düzeyde ele alınmasıyla da doğrudan ilgilidir. Çünkü ―Kentsel
alanlar politik, ekonomik, sosyal ve kültürel insan faaliyetlerinin yoğun biçimde
yaĢandığı mekânlardır. Ġnsanlığın merkezi konumundaki kentlerde, nüfus artıĢı,
kentsel yayılma, kaynak kullanımın artması Ģeklinde gerçekleĢen değiĢimler insandoğa iliĢkisini yeni bir boyuta taĢımaktadır. Bu noktada kentleĢme hava kirliliği,
tarafımızdan da gündeme getirilen ―görüntü, gürültü ve güvenlik‖ gibi ülke çapında
ve yerel düzeyde çevresel sorunlarının yanı sıra küresel ısınma gibi sınır ötesi çevre
sorunlarına da neden olmaktadır. Çünkü açık bir sistem olarak kent metabolizması
devamlılığın sağlanması açısından da doğaya bağımlıdır‖(Bkz. ġahin, Ermenek
araĢtırmaları, Syf. 325,334, 2018)..
Çünkü ―evrenin geliĢmesine bilimsel bir gözle bakmak gerekiyor. Eğer
edebiyat geliĢip yükselirse diğer sosyal olaylar ve bilimsel olaylar daha çok geliĢir.
Kısacası olay ve olgulara alınacak diğer çeĢitli kararlara dil ve edebiyatın uyum ve
uzlaĢmanın geliĢmesi çerçevesinde bilimsel merak açılarından bakmak gerekiyor.
Bu bağlamda Faraday 1830 yılında elektriği bularak insanlığı aydınlattı. Bu süreç
daha çocuk yaĢlardan baĢlayarak eğitim kadroları ile ―uzlaĢma ve uyuma‖ dayalı
siyasal politikalarla yerleĢtirilir. Sonuç olarak toplumsal düzende geliĢen her olay
ve olguya ilk önce ve asla çocuklarımızın merak saikini kısıtlamadan bilimsel
araĢtırmalar çerçevesinde olay ve olgulara bakan bir gözle bakmamız
gerekiyor(Bkz. Kerem Cankoçak-Ercüment Akat, Halk Tv. ġimdiki Zaman
Programı-Gürkan Hacır, 13 Nisan, 2019).
Yine bu bağlamda ele alınan ―Kanal B‖ televizyonunda Levent Yıldız‘ın
yönettiği 15.09.2018 |tarihli ―tarihin bilinmeyen yüzü kapsamında‖ ki programda
Cengiz Özakıncı Türk Tarih Tezi neden terkedildi? konusunun da oldukça manidar
olduğunu ifade etmektedir.. Burada tarih üzerinden psikolojik bir savaĢ üretildiğini
ileri sürenler ne yazık ki ülkemizi yönetenlerce fazlaca önemsenmedi. Bu
bağlamda Türk tarih tezi oldukça derinlere gitmekte bu bağlamda son derece
önemli olan ―Asur dil bilgisi‖ de Asya dili olarak yazı ve dil açısından Turani
eklemli bir dil olduğu yayınlandı. ĠĢte bir ülkenin kalkınması refahı ve mutluluğu
kapsamında çağdaĢlığı da yakalayabilmesi ancak ve ancak ―dil, tarih ve kültür
üçgeninde‖ değerlendirilir. Bu nedenle de bilimsel kazıların ve geniĢ araĢtırmaların
yapılarak Türk milletinin bilinçlendirilmesi kaçınılmazdır. Çünkü milliyetçilik kafa
taĢçılığı asla değildir. Ġçinde yaĢadığı kültürel birikim esastır.
Ayrıca üzülerek belirtmemiz gereken çok önemli gördüğümüz bu
makalemizde ele aldığımız kapsamla ilgili bir diğer husus ise Ģudur. Özellikle genç
kuĢaklara katkı yapabilecek ―anılarla ilgili müfredatlar‖ tarih bilincimizi ve ulusal
değerlerimizle perçinlenmiĢ ―Türk DıĢ Politikasını‖ da ilgilendirdiğinden kesinlikle
milli eğitim müfredatlarından asla kaldırılmamalıdır. Çünkü tarih üzerinden
psikolojik savaĢlar hala sürdürülmektedir. Osmanlı Ġmparatorluğunun kıskaç altına
alındığı ve hatta haritalardan silinmek üzere dıĢ devletlerin neredeyse tümünün
birleĢtiği çok acı bir dönemde ―kahraman bir komutan‖ olarak ortaya Atatürk çıktı.
KurtuluĢun temeli olan ―Amasya Tamimi‖ nin yüzüncü yıl dönümünde genç
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kuĢaklara aktarılması ve tarihsel birikimlerin, politikaların kısaca ülkemizin
bugünlere nasıl gelebildiğinin Türk toplumuna anlatılamaması bilim adamlarımız
baĢta toplum katmanlarınca da neden sonuç iliĢkisi içinde sorgulanması gerekir.
Böyle bir karar veya eylem hangi nedenle olursa olsun çok büyük bir yanlıĢ ve
eksiklik aynı zamanda tarihsel değer ve birikim algısının oluĢamamasından da
eksiklik kabul edilir. Daha da acısı ulusal mensubiyet bilincinin
oluĢturulamamasından da büyük bir sorun olarakta ortaya çıkar. Oysa tarihsel
dönemlere ait olan gerçekler ulusal mensubiyet bilincinin oluĢturulması sürecinde
yaĢanan tarihsel değerlerdeki gerçeği yansıtan anıların katkısıyla toplumlar direnç
kazanır tarihsel anılar ancak gelecek kuĢaklara böylece açıklıkla
aktarılabilir(Bkz.Cengiz Özakıncı, Halk Tv.,22.06.2019).
Bu nedenle araĢtırmalarımızın artırılması ve bunların desteklenmesi sonucu
ortaya çıkan yayınların ulusal mensubiyet bilinci baĢta refah ve mutluluğun
kitlelerini oluĢturmasından ve ülkelerin kalkınmasından dolayı da oldukça
önemlidir. Bu açıklamalarımız göstermektedir ki insan iliĢkilerinin gerek bireyler
arasında, gerekse oluĢturdukları sosyolojik gruplar ve topluluklar arasında hatta
üzülerek belirtmeliyiz ki eğitim dâhil kamu kurum ve kuruluĢları arasında dahi
ulusal değerlerimizle ilgili etnisite ve düĢünce farklılıklarının öne çıkarıldığı
görülmektedir. Oysa farklılıkların temellendirilmesinde ve insan iliĢkilerinde
oluĢturulan sınırların en aza indirilmesinde önemsediğimiz hatta kırılma noktası
saydığımız ―birlikte yaĢama‖ istek ve arzusunun çağımızda giderek önemi artan
―yalnızlık psikolojisini‖ ortadan kaldırabilmek olduğu yönündedir. Bu nedenle
bireylerin gerek kültürel birikimi ve gerekse ruh sağlığı iliĢkisine etki edebilecek
enstrüman ve farklılıkların içinde önemli bir yer iĢgal eden, birlikte yaĢama dair
yaĢanan birikim ve olayların yani üzerinde durduğumuz ―anıların‖ aktarılmasının
önemli bir etki düzeyinin de olduğudur. Bu bağlamda sosyal bilimlerde sorun
temelli olay ve olgular incelenirken yani temel bakıĢ açılarını oluĢtururlarken
özellikle tarihten ve tarihi olay ve olgulardan da yararlanmak zorunda olduklarını
da görüyoruz(Bkz. Milss, 2000. S.235).
Bu bağlamda bir ülkede Ģayet milli kültür edebiyat ve sanat ile birlikte
yükselirse diğer sosyal ve siyasal olaylara karĢı da bilimsel geliĢmeler geliĢir ve
giderek uyum ve etkileĢim artar. Oysa Türkiye‘de ne acıdır ki ―zillet ile illet
edebiyatı‖ Siyaset bilimi ve siyasal iletiĢim konuları kapsamında olmayan bir dil
kullanılmaktadır. Bu konuyla ilgili oldukça uzunca bir süre araĢtırma ve
çalıĢmalarımı sürdürmem sonucu gerek bilimsel literatür taraması içinde ve
gerekse söylem analizleri açısından bazı sonuçlara ulaĢtım. Özellikle parti
mensupları veya özellikle partilerin baĢında bulunanların ―dil ve iletiĢim‖ açısından
son derece yetersiz, muhataplarını düĢüncelerinden, fikirlerinden ve hedeflerinden
dolayı değil; kiĢiliklerini dile getiren aĢağılayıcı, ötekileĢtirici ve hatta kapalı ve
aleni hakaret içeren yok sayıcı küçümseyici cümlelerle siyasal iletiĢim ve
eylemlerin oldukça yoğun yaĢandığını görmekteyiz. Bu durum oldukça vahim bir
sosyolojik ortam oluĢturabilir. Bir çalıĢmamda sözünü ettiğim ―yalnızlaĢma,
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yozlaĢma ve yabancılaĢma‖ üçgeni içinde özellikle Türk DıĢ Politikası açısından da
son derece yanlıĢ bir değerlendirmeyle ülkemizin bekası aleyhine geliĢebilir.
Bunun çok tehlikeli ve düĢündürücü olduğunu görmekteyiz. Bir ülkenin yaĢadığı
ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel ve tarihsel süreçler onun ülkeler arasında
gücü ile birlikte saygınlığını artırır. O halde anılarla da tarih örtüĢür diyebiliriz.
Çünkü yaĢanmıĢ olayların hem anı olarak ve hem de tarihsel dönemi açıklayarak
bu hususa bakmamız daha doğru olur. Böylece toplumsal uyum içinde toplumsal
hafıza oluĢumu ve geliĢim psikolojisi yönünden olumluluğu test edilmeden alınan
siyasal karar ve eğitim içinde düzenlenen müfredat programların içinden anıların
çıkarılması bize göre asla olumlu sonuçlar veremez.
Çünkü önceliğimiz çağdaĢ bir eğitim sistemi olması gerekirken, geçmiĢ
dönemlerde yaĢanan önemli olay ve olguların buna bağlı anıların gelecek kuĢaklara
aktarılması asla ihmal edilmemelidir. Bilim çevreleri baĢta bu alanla ilgili
kesimlerin de tasvip etmediği, uygulamaları vatandaĢlar da reddediyor. Çünkü
mensubiyet bilincimizi etkileyeceğinden bilim dünyamızın içinde geniĢ bir
kesimince kabul edilmemektedir. Sonuç olarak ―anılarla ilgili‖ geçmiĢ dönemde
yaĢanan anı mahiyetindeki olayların müfredattan kaldırılması doğru değildir. Diğer
yandan Türkiye‘de gençlik sorunlarının psikolojik boyutu adlı çalıĢmamızda da
belirttiğimiz gibi, gençlik bütün sosyolojik kurumların üzerinde durduğu ve ilgi
alanı oluĢturduğu popülasyon yani nüfus ölçeğidir. Bu nedenle toplumsal yapı ve
nüfus hareketleri oluĢabilecek sorunların içine çekilmek suretiyle yasa dıĢı
faaliyetlere ve benzeri olayların da içine alınmak istediği yönünde yaptığımız
inceleme ve gözlemlerle saptadığımızdan yüksek idealleri ve ―ilgi, bilgi ve
sevgiye‖ yönelik olması gereken enerjileri heba edilmektedir. Bu eğitim içinde
olumlu yansımaları olabilecek bütünlük psikolojisi içinde yorumlanabilecek
anılarla önemli bir enerji kaynağımız olan gençleri geleceğe hatta yönetimlere
hazırlayıp aynı zamanda tehlikelerden, olumsuz geliĢmelerden koruyabilmemiz de
mümkün olabilecektir(Bkz. Tuncay, 2000. S.231).
Çünkü doğanın en ―değerli‖ varlığı ―erdemli‖ olduğu kabul edilen insanın
tarihsel ve kültürel birikimiyle oluĢturulan gerek bireysel ve gerekse ulusal bilinç
bir toplumun özellikle günümüzde en muhtaç olduğu değerlerdir. Bu tamamen
saplantı ve safsatadan arındırılmıĢ bireylerin en önemli öncelikli özelliği ve gerekli
tarafı ise ―düĢünce yetisi‖ olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu süreç objektif düĢünce
yetisinin ayrılmaz parçası olarak ‖duygu ve incelik‖ ile birlikte bireyin ve
özelliklede yöneticilerin ―erdemli‖ olmasını da gündeme getirmiĢtir. Ġnsana sevgi
veren, hoĢgörü ile bağıĢlayan herkesin büyük düĢünme yetisini kazanabilmesiyle
ve erdemli davranıĢlarıyla ancak elde edebileceği bir milli eğitim iĢte bu nedenlerle
çok önemlidir(Bkz. Anooshirvan Miandji, Halk Tv. Serkan Asker Prog.
13.04.2019).
Çünkü ―Tarihi hafızaları‖ yitirilen toplumların çağdaĢlığa yükselmesi bir
yana ayakta durabilmesi bile oldukça zorlaĢır. Bugün ülkemizin mensubiyet bilinci
oluĢumunda yaĢadığı ayrıĢma ve sıkıntıların altında siyasal erki yönetenlerin
63

Türkbilim Aralık 2018
iktidar hırsları ve kiĢilik oluĢum süreçlerinden kaynaklanan uygulamalarda
yatmakta olduğu düĢünülmektedir. Oysa sözünü ettiğimiz ―yaĢanmıĢ değerli
anıların‖ genç kuĢaklara aktarılması bu nedenlerle son derece gereklidir. Oysa
tekraren önemine binaen üzülerek belirtmekteyiz ki ne yazık milli eğitim
sistemimizin son dönemdeki müfredatları içinden hangi gerekçeyle kaldırıldığının
bizce mutlaka açıklanması gerekmektedir. Çünkü bizce geçici sürelerle iĢbaĢına
gelen yönetimler halka hesap vermek ve halkın onayına yönelik kararlara imza
atmak zorundadır.(Bkz. https://www.edebiyatciyim.com; 10.sınıf Türk Dili ve
Edebiyatı, 1 Kasım 2015).
Çok önemsediğimiz bir kavram olan ―yönetim‖ ancak denetimle mümkün
olabilir. Kısacası üniversitedeki derslerimizde sıkça dile getirdiğimiz hususu
belirtmeliyiz ki ―iyi bir yönetim, iyi bir denetimle mümkündür‖ Daha farklı bir
söylemle de eĢdeğer bir görüĢ mümkündür. Ekonominin dümeninde kim var?
Sorusu yanında ―ekonomik program uygulanması‖ ve ―kurumsal kapasitenin
oluĢturulması‖ elzemdir‖ Yoksa ―yönetimde sorunun parçası olanlar, çözümün
parçası asla olamazlar‖(Bkz. Faik Öztrak, Halk Tv. 08.07.2019).
Bütün sorunların çözüm yollarından birisi de olay ve olguların zaman dilimi
içinde aktarım sürecidir. Çünkü kiĢilerin psikolojik zihinsel durumunu kavramak
ancak insanın davranıĢları açısından onun psikolojik süreçlerinin analizi ile
mümkün olabilmektedir. Bireyin öğrenme ve düĢünme boyutundaki özellikleri
yanında, çevresel etkilere de açık olduğu bilinmektedir. Eğilim ve yönelimlerini
belirleyen faktörler arasında örf, adet ve gelenekler ile değer ve inançlardan hatta
ekolojik yani çevreyle ilgili ve ―sosyal medya ‖da gündeme gelen teknolojik
kültürden de etkilenir. Bu bağlamda iletiĢim ve etkileĢim içinde geliĢen olay ve
olguların program ve politikaların ―anılara‖ da dayandırılması iĢbirliği ve
dayanıĢma kapsamında etkilerinin görülmesi mümkün sayılmaktadır. Çünkü bu
durum tarihsel Ģuur açısından olduğu kadar milli ve manevi değerlerin de
törpülenmesi anlamında kabul edilir.
Programların baĢarılmasında ―uygun zaman, uygun mekân ve uygun dil‖
prensibi yönetimlerin gözetmesi bağlamında değil, bilakis ―yönetim‖ ilkesi haline
getirilmelidir. Güncel bir örnek olarak ATATÜRK Hava Limanının Ġstanbul‘a
taĢınması durumunda bu devletin kurucusu ve banisi sayılan Mustafa Kemal
Atatürk isminin yeni inĢa edilen Ġstanbul hava alanına verilmemesi oldukça üzücü
ve de düĢündürücüdür. Aslında daha önceki hava limanının ortadan kaldırılması da
oldukça manidar olup aslında kamuoyunda onayı oluĢmamıĢ acı ve hüzün
oluĢturan ve hiç tasvip edilmeyen ibret verici olumsuz bir icraata yönelik eylem
olarak görülmektedir. Hava alanını bulunduğu yerden taĢıdığınıza göre bütün
vecibeleriyle yani her Ģeyi ile ülkemizde sonsuza dek saygı duyulacak ―taĢıdığı
isim‖ ile de karar alınması ve uygulanması gerekir. Bu hem ahlaki hem vicdani ve
hem de hukuki olduğu kadar örf ve adetlerimize karĢı da bir zorunluluktur. Ders
müfredatlarından da kaldırılma eylemleriyle de örtüĢen bu durumu büyük Türk
milleti esefle karĢılamakta, mutlaka bu yaralayıcı sorunun ortadan kaldırması talep
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edilmektedir. Yaratacağı etki düĢünülmeden alınan karar ve uygulamalar iade-i
itibara yönelik olmanın dıĢında tarihe not düĢülmesi biçiminde de tarihi bir vecibe
olarak algılanmalıdır. Devleti kuranları kurulan devletin baĢına gelenlerin
değiĢtirme hakları yoktur. DüĢünülmeden ve halkın görüĢleri alınmadan doğrudan
tezahür eden, uygulanan bu ve benzeri eylem ve söylemlerden mutlaka
vazgeçilmelidir. Umulur ki toplumun büyük çoğunluğunca siyasal ve manevi
ahlakımıza aykırı sayılan bu durum ortadan aklıselimle düzeltilmeli bu utanç
tablosu sayılan uygulamadan vazgeçilmeli ve bu siyasal ve manevi ayıp mutlaka
ortadan kaldırılmalıdır.
Çünkü üzüntü kaynağı olduğuna yönelik geliĢen bu uygulama devleti kuran
kadrolara karĢı olumsuz içerik taĢıdığı kabul edilen bu ―negatif algı‖ üzücü ve
olumsuz bir asla tasvip edilmeyecek bir ―anı olarak‖ devletimizi kuran büyük
Atatürk‘e layık olmayan bir davranıĢ ve eylem Ģeklinde kabul edilmektedir. Bu
eylem ülkemizin kahir ekseriyetiyle yani büyük bir çoğunluk tarafından
reddedilmektedir. Çünkü vatandaĢların yüreğinde de çok ―acı‖ bir ―anı olay‖ olarak
hatırlanacaktır. Bu uygulama siyasal tarihimizde ilk olay olarak yaĢandığından
zihinlerimizde üzücü bir iz bırakmıĢtır. Bu uygulama oldukça geniĢ kitlelerce de
benimsenmemektedir. Bu nedenlerle iç dünyamıza dolayısıyla vatandaĢlarımıza
yönelik çok üzücü ve olumsuz bir iz bıraktığından Türk ulusunun ayrılmaz parçası
olan ana kültürümüze de aykırı olduğundan hüznün parçası bir anı olarak yer
alacaktır(Bkz.Tuncay, 2004, S.101).
Diğer yandan ders müfredatlarından ve de tüm devlet kurumlarının
tabelalarından ülkemizin simgesi haline getirilen ―TC‖ ibaresinin yani ülke adının
kaldırılmasıyla da aynı anlamda benzer bir fiil olarak saymaktayız. YabancılaĢma
kavramı ile örtüĢen bu eylemi ve de benzerlerini büyük Türk milleti mutlaka
ortadan kaldırmalıdır. Çünkü bu tarafımızdan ortaya atılan ―yalnızlaĢma
―yabancılaĢma‖ ve ―yozlaĢma‖ algılarını ortaya çıkarır.
Bu nedenle bu talihsiz uygulama iade-i itibara yönelik tarihe not düĢülmesi
biçiminde bir algıyı oluĢturmaktadır. Oldukça geniĢ bir çoğunluk tarafından sebebi
belli olmayan ―kötü bir anı‖ olarak algılanmakta düĢünülmeden ve de halkın
düĢünce görüĢleri alınmadan doğrudan tezahür eden bu ve benzeri yöndeki
uygulamalara aslında rejimin sağlığı ve demokrasi adına mutlaka son verilmelidir.
Çünkü bu ve benzeri uygulanan siyasal kararlar bu toplumun büyük çoğunluğunca
karar almaya yeterli çoğunluk olsa da toplumun algısında gayri ahlaki sayılan bu
durum ortadan kaldırılmalıdır. Gelecek kuĢaklara aktarılacak tarihsel açılardan
eleĢtirilecek bir yönü olan bu ve benzeri uygulamamaların sadece yanlıĢ bir karar
olmayıp aynı zamanda içeriği hüzün taĢıyan bir husus olarak zihinlerde de
kalacaktır.
Daha da ötesi büyük bir çoğunluk tarafından bu uygulama kabul
edilmemektedir. Çünkü devleti kuran ve demokrasi prensiplerini hayata geçiren
tarihi bir Ģahsiyet olan kurucu liderin, seçim imkânlarını kullanarak siyasi
65

Türkbilim Aralık 2018
tarihimizden silemeyecekleri bir lideri göz ardı etme ve adeta vatandaĢların
yüreğinden silmek istemeleri aslında esef duyulacak çok ―acı‖ bir olay olarak
hatırlanacaktır. Tarih savaĢla yok olmuĢ bir ülkeyi yeniden kuranları asla unutmaz.
Bu nedenle ülkelere ve emeği geçenlere karĢı iĢlenen eylem ve tutumlar
zihinlerimizde iz bıraktığından hatırlanacak acı bir tarihsel anı olarak yer almakla
kalmayıp kuĢaklar boyu eleĢtirel açılardan da genç kuĢaklara anlatılacaktır(Bkz.
Tuncay,2004, S.101).
Oysa eski Türk soylarında bile yöneten ve yönetilenlerin uyması gereken
hususlara geniĢ yer verilmiĢtir. Örneğin ―Göktürk Yazıtları‖ devletin ve milletin
karĢılıklı görevlerini, sosyal hayatını dile getirmekte olduğunu, dıĢ politika dâhil
hitabet kudretiyle anlatan ―anı içerikli‖ tarihi metinlerdir(Bkz. Muharrem Ergin'in
"Orhun Abideleri" adlı eserinin önsözü). Ayrıca Orhun Abideleri Türk
Edebiyatındaki ilk nutuk ve anı türünde eser olarak Türk eğitim kurumlarında uzun
yıllar yer almıĢ ve ulusal yani milli bilince katkısı da hedeflenmiĢtir. Anılar her ne
kadar bireylerin yaĢadığı dönemle, bireysel eğilim ve yönelimleri ve hatta
yeteneklerini biçimlendiren düĢünce dünyasıyla da ilgili olarak davranıĢlar
geliĢtiriyor. Bir dönemin genel çizgileri ve insan iliĢkileri ile toplumsal düzenin
yapısı yanında davranıĢ bilimleri açısından değerler sistemini de ortaya
koyabiliyor. AĢırı abartılı olmamak açısından ele alındığında; aĢağıda belirtiğimiz
katkıları her ne kadar genel bir kabul olmamakla birlikte oldukça yararlı olarak
görülmekte olduğunu belirtmemiz de mümkündür. Görüldüğü gibi yaĢanan ve
yaĢanacak olan anıların kuramsal açılardan olduğu kadar uygulamalarda da çok
yönlü ve önemli iĢlevleri vardır. Bunlar kuramsal olarak birçok çalıĢmalarda
yerlerini almıĢlardır. Örneğin üstünlük kuramı, uyumsuzluk kuramı, rahatlama
kuramı ve psikoanalitik kuramlar olarak ele alınmıĢtır. Özellikle günümüzde
anıların rahatlama ve gülme fiillerinin ortaya konulmasında kahkaha yönü yani
kiĢinin fiziksel ve ruhsal olarak rahatlamasına yönelik anlatımlar ile bu kuramın da
anılar açısından da önemini açığa çıkarır(Bkz. John Morreal, Gülmeyi Ciddiye
Almak, Çeviren: Kubilay Arsevener, ġenay Soyer, Ġstanbul, Ġris Yayınları 1997,
S.50).
Bize göre aslında belki de en önemli gördüğümüz özelliği ve etkisi gelecek
kuĢaklara ders vermek yanında kamuoyu ile de hesaplaĢmak amacı olduğuna
yönelik etkisi vardır. Diğer bir önemli özelliği de anıların tarihi süreç içinde geliĢen
olay ve olguları gelecek kuĢaklara aktarılarak gerçeklerin öğrenilmesine katkı
sağlamasıdır. Zira anılar kiĢinin yaĢadığı dönemle ilgili bilgiler de verir. Bu
bakımdan anılar tarihe ıĢık tutan kaynaklar arasında da yer alır, gelecek kuĢaklara
öğüt verir. Toplum içinde yaĢayan bireylerin sorumluluk bilicini ve düĢünme
yetisinin artmasına neden olur. DayanıĢmayı artırır. ĠĢte bu kapsamda
değerlendirildiğinde Türk toplumunun ―anı‖ açısından yeterli bir birikime yönelik
etki düzeyi olmakla birlikte; sosyal dokular üzerinde beklendiği tarzda etkiler
oluĢturamadığı da görülüyor. YaĢanan anı anlatıları kolektif bilinci
oluĢturabilmekte değil, değerlerin açığa çıkabilmesi kapsamında olamadığı da
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müĢahede ediliyor. Oysa sosyalleĢme sürecinin en önemli basamaklarından birisi
olan ―arkadaĢlık grupları‖ ile ―kolektif bilinç‖ maalesef geleceğe taĢınamıyor.
Bunun sonucu ise benzeĢim modeli olarak gelecek kuĢaklara aktarılması gereken
davranıĢ kalıpları ve modelleri ile biriktirilen kültürel değerler ve toplumsal
bütünleĢmemize etki edebilecek ―ulusal bilinç‖ daha da önemlisi ―aidiyet duygusu‖
genç kuĢaklara aktarılamıyor. DavranıĢ kalıpları‖ ―popüler kültüre‖ bağlı bir sürece
yenik düĢüyor. Bu bağlamda değer ve değer yönelimlerine uygun geliĢtirilen
tutumlar ―toplumun ve kültürün bireydeki yansıması olan psikolojik temsilleri
oluĢturan asıl ögelerdir‖ ve bunlar bireylerin toplum içerisindeki kendilerini
konumlandırma, kendilerine sosyal kimlik oluĢturma tarzlarını da
belirlemektedir‖(Bkz. Ünsal Yetim, 1993. S.27).
Bütün bu açıklarımızın odak noktasında ―değerler sistemi‖ davranıĢlarımıza
olduğu kadar politikalarımıza da etki eder. Örneğin bir iĢadamının değerler
sisteminde ― eğer bir edim yani eylem ve fiil yani hareket hemen ve elle tutulur bir
kar sağlamıyorsa haklı gösterilemez. Biz değerler sistemi içinde en çok üzerinde
durulması gereği olan özellikle sosyalleĢme süreci içinde önemli bir birikim
saydığımız ―özgür düĢünmeyi‖ oldukça çok önemsiyoruz. Bu bakımdan ―anıların‖
bu eğilim ve yönelimlere etki ettiğini düĢünüyor ve önemsiyoruz. Çünkü özgürlüğü
disiplinsiz davranmak olarak da görmüyoruz. Denilebilir ki ―hayal gücünün‖
düzenlenmesi hem sanatın ve hem de bilimin daha da ötesi eğitim kurumları baĢta
yönetim erkinin de siyaset erbabı olarak temel aldığı bir yöntem ve tekniği olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Bu cümleden olarak Le Guin‘nin de belirttiği gibi
Büyümemiz için bize gereken gerçekliktir, insan erdemini ya da kötülüğünü aĢan
bir bütünlük ve bilgiye yani kendimizi bilmeye ihtiyacımız vardır. Bunun için
kendimizi ve gölgemizi görmemiz gerekiyor‖ (Bkz. Ursula K. Guin, 2017. S.28,
29).
Anılar asla hayaller değildir. YaĢanmıĢ olay ve olgulardır. Bireysel olduğu
gibi grupsal ve toplumsal hatta eğitim ve yönetim gibi siyasal politikalar ve
uygulamalarda oluĢan görüntü ve genel durum ile ilgili bireysel, kurumsal ve
sosyal yapılarda meydana gelen değiĢimlerin yani insan iliĢkilerinin temelinde
oluĢan ve geliĢen yaĢanmıĢlıklardır. Bu durumu tarihsel dönemler içinde de
görmekteyiz. Örneğin Ziya PaĢa(1825-1880) bu mealde önemli bir gözlemini
ortaya koyuyor: ―Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâĢaneler gördüm, Gezdim mülk-ü
Ġslam‘ı nice viraneler gördüm.‖ Tarih Ģuuru içinde toplumsal bir görev olarak
sorumluluk bilincimizi ortaya koyarak bütün bu ve benzeri olayları gelecek
kuĢaklara yansız ve doğru aktarılması gerekiyor. Çünkü bir ülkede insan
iliĢkilerinde ve devlet yönetiminde gerekli olan düzey ve baĢarılı hizmetler ancak
örf, adet ve gelenekleri ifade eden mensubiyet bilincine sahiplik ölçüsü ve katılıma
yönelik uygulamalarla yakalanabilir. Buna en güzel örnek ülkemizi kuran
bağımsızlığımıza kavuĢturan çağdaĢlığa doğru hızla yükselten politikaları gündeme
alan ve her türlü değerin üzerindeki ―kuruluĢtan yükseliĢe‖ bir yolculuk ile ele
aldığı gerçekleri ifade eden yüce Atatürk‘ün ―anılarıdır‖. Devletimizi kuran büyük
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önderimiz Atatürk‘ün ―anıları‖ bütün değerlerin kat kat üzerindedir. Onun kurduğu
bu devleti yönetenler gerek Ģahsına ve gerekse eserlerine minnet borçludur.
AraĢtırma konusu olacak bir olay, problem veya projenin bilim ıĢığı altında yani
objektif ölçütlerle yansız kısacası bilimsel yaklaĢım çerçevesinde ele alınması ve
bu verilere göre çözüme ulaĢtırılması esastır. Bu nedenle genel planlama ve
uygulama ve değerlendirme ve objektif yorumlama gerektiriyor. Ülke tarihinde
olduğu kadar gerek sözel gerekse inĢa sektöründeki iliĢkilerde de meydana gelen
değiĢim ve yönelimlerin hangi faktörlere göre biçimlendiği değil, tam tersine
bilimsel bir temeli olup olmadığı gerçeğine mutlaka dayandırılması gerekiyor(Bkz.
Yalçın Karagöz, Bilimsel AraĢtırma ve Yayın Etiği, Nobel Yayınları, 2017,
Ankara).
Bu makalemizi yazdığım sırada Almanya‘dan Türk AraĢtırmalar Merkezi
Direktörü Prof. Dr. Faruk ġEN hocamızdan da araĢtırma ve inceleme yapmam için
bir davet almıĢtım. ĠĢte o an rahmetli annem gelmiĢti aklıma. Almanlar sanayide
ileri olduklarından onları çok beğenirdi ve ―doğru dürüst, çalıĢkan insanlar ben
onları beğenirim ve örnek alınmasını isterim‖ derdi. Onun için okulda bana
Almanca yabancı dilini seçtirmiĢti. Bu bağlamda rahmetli olan hocalarımı da
belirtmek isterim. Hasan Denksel ortaokulda, Muharrem TaĢçılar ve Mehmet
Tunacı lisede Almanca hocalarım çok gayretli ve değerli bir eğitici hocalarım
olarak hep aklımdalar. Ancak Ģunu belirtmeliyim ki o gençlik döneminde dilin bu
kadar önemli olabileceğini kavrayamamıĢtık. Sınavlarda beĢ veya altı almayı
yeterli saymıĢ olmalıydık ki diğer tahsil ve meslek hayatımızda sürekli karĢımıza
çıkmıĢtı! Bu nedenle bu değerli hocalarımın her derste söylediği cümle aklıma
takılır: ―zeit ist geld!‖ Yani zaman paradır, para kadar kıymetlidir. Herkes her
zaman farklı düĢünceler ve söylemler geliĢtirebilir.
Bu bağlamda bireylerin aralarındaki iliĢkilerden de farklılıklar oluĢabilir.
Belli bir zaman diliminde farklı ve anlamlı bir değerlendirmeyi Haldun Taner
Berlin Mektupları adlı çalıĢmasında yapıyor: ―Her değerlendirme göreceli. Bu iyi.
Neye göre iyi? Bu kötü. Neye göre? ġu yararlı! Öteki zararlı. Neye göre? Ölçene
göre, ölçenin ölçütüne göre. BaĢka ölçenlerle, baĢka ölçütlerle bir kıyaslamaya
dayanarak değil de uluorta değerlendirme yapanların yargılarına pek güvenmemeli.
Yeniden tartıp ölçmeli‖ Aslında ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemi çok güzel
tarif ettiği de görülüyor(Bkz. Haldun Taner, Berlin Mektupları, YKY yayınları Syf.
15, 2017).

EĞĠTĠM SÜRECĠ ĠÇĠNDE ANILARIN ÖNEMĠ
Bu çalıĢmamızda üzerinde durulması mutlaka gerekli olan hatta çok değerli
ve unutulmaz bir yeri olan ortaokul ve lise anıları aslında hayatımızda özel ve
oldukça önemli bir yer tutuyor. Özellikle kurumsal yapılarda bir diğer ifade ile
―Eğitim Çatısı‖ altında hocalarımız ve öğrenciler ile ―arkadaĢ grupları‖ arasında
geliĢen insan ve kurum iliĢkilerinin derinliğine yönelik adeta hafızalara kitlenen
süreç yaĢanıyor. ĠĢte bu gençlik dönemlerindeki ―anı‖ kapsamında da yer
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verdiğimiz hafızalarımızda kalanlarla ele alınan bu makalemiz ―birey, grup ve
kurum‖ iliĢkileri içinde sosyal hayatımızda da özel bir önem arz ediyor çünkü.
Bu nedenle anı merkezimize okul hatıraları ve hocalarımızın yaklaĢımları da
kısacası ―gençlik anıları‖ da dile getirilerek gelecek kuĢaklara yaĢanılan yıllara ait
bir ayna tutulup bu sürece ait not bırakılıyor. Bu bağlamda arkadaĢlık grupları
açısından anı türü içinde kabul edeceğimiz bu çalıĢmaya nereden baĢlamalıyız
bilemiyorum. Ġnsan hayatında her zaman ayrı bir senaryo ve her zaman farklı
hayaller ve umutlar bekleyiĢler doğaldır. Bildiğimiz bir Ģey varsa yeni ve farklı bir
Ģeyleri ortaya koyabilmek olduğu ve insan yaĢamına katkı yapıp yön verdiğidir.
Zira yeni Ģeyler görmek ve yeni konuları irdelemek ve söylemek, kısacası yepyeni
Ģeyleri duymak ve düĢünmek hatta huzuru güveni mutluluğu özellikle ulusal
birlikteliği ve uzlaĢma kültürünü önermek akademik hayatımda da hep değerlerim
ve öğrencilerime aktarabildiğim düĢüncelerim oldu içimde.
Çünkü sürekli hayallerim, duygu ve düĢüncelerim ve de aĢırı derecede bağlı
olduğum hep ülkeme sürekli katkı açısından hedeflerim vardı. Bu hayatımın adeta
tek mutluluk veren tarafı hatta belki de tek amacı kalkınan refah düzeyi artan
dünya ile yarıĢan ve katkı koyan bir devlet onuru saydığım ―Büyük Türkiye‖ oldu
içimde. BaĢta büyük Atatürk her zaman büyük önderim olarak yüreğimde aklımda
ve düĢüncelerimde derin bir yer etti. Tek âĢık olduğum büyük Atatürk ve onun
kurduğu ve bize emanet ettiği ülkemiz Türkiye oldu hep aklımda, ruhumda ve
hedefimde. ĠĢimde ve aĢımda kültürüm, dilim ve tarih üçgeni olarak hep ülkem
vardı. ĠĢte yaĢanmıĢ ve yüreğimize acı bir iz bırakmıĢ bir anıyı almam gerekiyor.
Türk Halk Müziğimizin deha ustalarından birsi olan ―Kazancı Bedih‖ devletimizin
koruması altına alınması gerekirken ne yazık ki 86 yaĢında evinde eĢiyle beraber
gaz
zehirlenmesiyle
vefat
etmesi
hepimizi
düĢündürüp
derinden
yaralamıĢtır(a.Haber,16 Temmuz,2019).
Ġlkokul sıralarında hocalarımız çok Ģeyler anlatırlardı. Kazancı Bedih ve
diğer milli sanatçılarımızla ilgili olarak, kısacası bu olayla ilgili Kültür
Bakanlığının iĢi nedir? Sorusu aklımıza gelmez mi? Kültür sanat edebiyat değerleri
gelecek kuĢaklara aktarılamıyorsa milli kültürden söz edilebilir mi? Halkın
bağrından çıkan yazarlarımız ve sanatçılarımız insan onuruna yakıĢır tarza
yaĢatılması gerekmez mi? ÇağdaĢlığa giden bu yolda çok ―acı bir anı‖ olarak
gördüğümüz bu ve benzeri sorunların boyutları, sebepleri neydi ve nasıl çözülürdü?
Soruları ömrümüz boyunca sürekli içimizi elemle kapladı. Hep hayallerimizle
yürüdük bu yollarda ve asla doğruluktan sapmadan. Örneğin ben olsa idim Ģayet
kültür bakanı bu kiĢileri devlet koruması ve katkısı ile layık olduğu yerlerde
oturabilmelerine imkân sağlar ve gelecek kuĢaklara bu önemli sanatçılarımızın
yeteneklerini kültürel birikimlerini mutlaka gençlerimize ve Türk toplumuna
değerbilirlik çerçevesinde onur ödülüyle taĢırdım.
Açıkladığım bu acı olay ve benzerleri ile ilgili benzeĢen doğabilecek
olaylarda kapsamlı düĢünceleri ve yöntemleri bizlere daha ilkokul sıralarında
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hocalarımız vermiĢlerdir. ĠĢte siyasal yönetici durumuna has bel kader gelenler
yeni görüĢler ile fikir ve enerji sahibi kiĢilere ―siyasal katılma‖ kapılarını ne yazık
her zaman kapatmıĢlardır. Bunun için açık rejim olması gereken demokrasiler
―lider sultası‖ altında yeni enerji ve fikirlere ve bunları temsil edebilecek kiĢilere
kapılarını kaparlar sadece onlara biat edenler siyasal siteme izinle girebilirler.
Sonuç olarak parti içi demokrasiler rafa kaldırılır sistem yeni fikirlere, yeni ve
yapıcı görüĢlere ve enerjilere her zaman kapalı kalır(Bkz. Tuncay, 1996).
Bu çalıĢmanın bir konusu da ülkemizde yaĢayan insanlarımızın zihninde yer
eden ―anı‖ ve olayları da ele alarak gelecek kuĢaklara siyasal bir bilinç oluĢumu
süreci içinde eğitim kurumlarından hafızalarımızda kalan bazı örneklerin de
aktarılması yararlı görülmektedir. Bu bağlamda ben Ġlkokulu Ġzmir Kahramanlar
semtinde bulunan ve oldukça kapsamlı ve geniĢ çevrelere hitap eden bir ilkokulda
tamamladım. Yukarıda belirttiğim farklı gözle bakıp katkı yapabilecek eleĢtirel
düĢünceleri bu sıralarda bile rahmetli öğretmenimiz Niyazi Bey hocamız bize
anlatırdı. Kaldı ki bu olay daha gündemde bile yoktu. Ama benzer durumlara
yönelik örneklemler üzerinden ders içeriklerimiz zenginleĢirdi. Bir dersimizde bu
hocam benim baĢımdan okĢayıp ―sen çok çok yetenekli çok yönlü bir çocuksun
Suavi, Ġleride büyük hedeflerin olacak. Onun için çok iyi hazırlan unutma ki kimse
aĢılmaz ve vazgeçilmez değildir. Çok yönlü çok farklı açılardan bak dünyaya
demiĢti‖. Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun sevgili öğretmenimin. Ġlkokulu
bitirdim. Alsancak ile kahramanlar neredeyse dip dibe iki semt idi. Evimiz Fuar
Kahramanlar kapısının iki sokak karĢısında okulumuz da Fuar 26 ağustos kapısı
karĢısında bulunan Namık Kemal Lisesinin ortaokul bölümüne giderek yazıldım.
Evimiz Kahramanlar Ġlkokulu‘na çok yakın olduğundan okuluma hiç geç
kalmazdım. Babam terzilik mesleği yapardı. Okuldan arta kalan zamanlarda da
yanında çırak olarak çalıĢırdım.
Bir gün ilkokuldayken derse geç kalmıĢtım. Niyazi hocamız koridorda beni
gördü ve Suavi hayrola ne oldu? Neden geç kaldın diye sordu. Ben ise çekinerek ve
utanarak öğretmenim babam terzi diliyle pantolon ―kaleverik‘i‖ yani kumaĢ
kenarının teyellenmesini yapmamı istedi. Bitirmeden gitme! Dedi. Onun için bitirip
gelebildim. Dedim. BaĢımı okĢadı. Olsun! Geç bakalım sınıfa diyerek derslere
baĢladı. Ders bitiminde Suavi sen kal dedi. Ben kalmıĢtım ve ne var ne oldu? Diye
düĢünüyorken kendisi beni sizin dükkâna götürür müsün? Diyerek bana sordu ve
ekledi: ―Benim bir pantolona ihtiyacım var babana diktirmek isterim‖ diye ekledi.
Tamam, öğretmenim götürürüm dedim.
Okulumuzun karĢı köĢesinde köĢede olan dükkâna birlikte gittik. Babam
makine baĢında bir Ģeyler dikiyordu. Kolay gelsin! Necip usta dedi. Niyazi
öğretmenim. -Ben Suavi‘nin öğretmeniyim. KarĢı köĢenizdeki Kahramanlar
Ġlkokulunda görev yapıyorum, Suavi‘nin de öğretmeniyim dedi. Benim bir
pantolonluk kumaĢım var diker misin? Diye sordu. Babam ―hay hay‖ dedi dikerim
tabi hocam buyurmaz mısınız bir çay ikram edelim diyerek Niyazi beye döndü ve
ben bunu terzi yapmak istiyorum hocam! Aslında güzel meslek bu! Eğer iyi
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yaparsa bu mesleği çok para da kazanır diye sözünü tamamladı. Tam o sırada
kahveci çayları getirdi. Çaylar içildi ve Niyazi hocam tekrar söze baĢladı: Bak
Necip bey ―Terzilik mutlaka çok iyidir.. Güzel ve oldukça geçerli bir meslektir.
Para da çok çok kazanabilir. Ama bu ülkenin okumuĢ ve akıllı insanlara da ihtiyacı
var. Bu çocuk çok mazbut ve çok akıllı onu okutalım. Ben de ona yardımcı olurum
diye ekledi‖. Babam sessiz kaldı.. Ve tamam demek zorunda olduğunu ima ederek
―Ama hiç olmazsa okul dıĢında yanıma gelip yardım etsin bana‖ diye ekledi.
Niyazi hocam ―olur tabi ki önce derslerini tamamlasın sonra sana yardım
eder‖. Diyerek çaya teĢekkür etti ve beni de öperek ―hadi oğlum göreyim seni‖
diyerek ayrıldı. Öğretmenimin bu görüĢü ve bana desteği içimde kendisine var olan
ama saygımın yanında daha da büyük bir sevgi ve hayranlık duymama neden olan
bu ince nazik hareketinden ve o güzel sözlerinden duyduğum mutluluk ve
memnuniyetimi asla tarif edemem. Çünkü bu düĢünceler ve sözler bana adeta onur
ve yüksek bir ufuk oldu. Bunun yanında okumam ve geleceği kurgulamam için de
belki de en önemli faktör oldu. Bana baba gibi yaklaĢan, baĢımı okĢayan ve hadi
oğlum sen baĢaracaksın diyen ince uzun boylu kırlaĢmaya yüz tutmuĢ saçları ile
babacan bir öğretmenim teĢvik etmiĢ ve önümü açmak için her sorunumla
ilgileniyordu. Nihayet ilkokulu bitirip ortaokula yazılmam zamanı gelmiĢ fakat
babam yine çırak olmamı ve terzilik öğrenmem için de direnmeye baĢlamıĢtı. ĠĢte o
zaman Niyazi öğretmenin söylediklerini çok iyi dinleyen rahmetli annem Fatma
Gönül bu kez bana arka çıkmıĢ; ―Çocuğun geleceğiyle oynamayalım bey! Belki
ülkemize de yararlı hizmetler yapan okumuĢ birisi olur.. Diyerek ortaokula
yazılmamı zor da olsa sağlamıĢtı.
Çok kardeĢli bir evin çocuğuydum. Kitaplarım benim küçüklerim tarafından
bazen yırtılıyor veya bazen aramama rağmen bulunamıyor, ben de o halde okuluma
koĢarak yetiĢiyordum. Bu süreç böyle geçerken hocalarım bendeki bazı özellikleri
herhalde saptadıklarından ilgileri ve yaklaĢımları artıyor ve ―Hadi yakıĢıklı Suavi
seni görelim!‖ diyorlardı. Bu bağlamda, gelecekte çok çok iyi yerlere geleceksin ve
bu ülkeye hizmet edeceksin! Diyerek bana destek veriyorlar sen de büyük
Atatürk‘ümüzün belirttiği hedeflere varmak için ileride diğer insanlara böyle
yardım edersin. Sen de destek ol ki o zaman ülkemiz dayanıĢma içinde
kalkınmasını sağlayıp çağdaĢ medeni ülkelerin içinde olabilsin, diyerek sürekli
teĢvik ediyorlardı. Evin içinde en büyük desteğim annemdi. Babamdan gizli 25
kuruĢ verip okulda harcarsın diyor sakın okulunu bırakma hakkımı helal etmem
diyerek bazen ağlıyordu. Tamam, anne söz bırakmam dediğimde bana sarılıyor ve
baĢımı okĢayarak yanaklarımdan öpüyordu. Bu sıkıntılar içinde nihayet ortaokulu
bitirdim. Aynı okulda hem ortaokul hem de lise aynı binadaydı. Sabah ortaokul,
öğleden sonra lise devam ediyordu.
Namık Kemal Lisesine artık yazılmam kesinleĢmiĢ bulunduğum semtte ne
yazık ki belki bir iki, belki de iki, üç kiĢi olarak semtimizden okuyan öğrenci
çıkmıĢtı. Annem gelecekte Avrupa‘da söz sahibi olacak ülke olarak gördüğünden
her ne hikmetse benim Almanca dilini seçmemi istemiĢti. Almanca öğretmenimiz
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Mehmet Tunacı lise hocamız olarak çok birikimli ve içten bir kiĢi olarak öğretmeye
çalıĢır sürekli tekrar ederek dilin yararından sıkça söz ederdi. Ortaokul Almanca
hocamız olarak ise Hasan Denksel çok iyi bir yardımsever toleranslı hocamızdı.
Kitaptan birer satır okutup her çocuğa beĢ veya altı verir, bırakmak istemezdi. Her
öğrenci de kendi sırasına göre gelecek satırı ezberler hem okur hem de tercüme
ederdi. Ben okulda mümessildim. Gayet eĢit ve demokratik davranırdım. Bana
senden iyi bir milletvekili bakan olur derdi. Ders Saatlerinde dahi benimle görüĢür
çok asil ve içten davranan kiĢiliğiyle benim hedef yükseltmeme ve ülkeme katkı
için yön vermeye çalıĢırdı.
Özellikle Mehmet Tunacı hocam ise son derece dost ve son derece içten ve
bilgi dolu müstesna bir öğretmenimdi. Yardım sever bir kiĢi olarak sürekli benim
baĢarım ile ilgilendi. Bu anı ile bir itirafta bulunmalıyım. Hayatım içinde elbette
yanlıĢlarım olmuĢtur. Ama Ģu an anlatacağım yanlıĢım aslında asla mazur
görülmemesi bir zaman dilimidir. Mehmet hocam mümessil gel! Dedi bir gün.
―Almancanın öneminin giderek artacağı görülüyor. Senin aslında yeteneğin var iyi
öğrensen gelecek için çok faydalı olur!‖ demesine rağmen o gençlik dönemimde
bunu pek kavrayamamıĢtım. Akademik hayatım içinde hiç kabullenemediğim bir
aĢağılanan ülke gibi gördüğüm bu dil zorunluluğu önüme çıkmıĢtı.
Devleti yönetenlerin bile bilmediği bir dil mecburiyetini içime hiç
sindiremedim. Kaldı ki birçok akademisyen tanırım ki çoğu ―abstrak‖ yani özet
çevirterek yayın yapmaktalar. ĠĢte itiraf etmeliyim ki ben böyle bir zorunluluğu
asla içime sindirmeyip ülkeme uygun hiç görmedim. Kaldı ki dil üzerinde
çalıĢanlardan bir bölüm oluĢturulup hangi çalıĢma gelirse onu o bölüm istenilen
dile çevirerek bilimsel çalıĢma tamamlanabilir Ģeklinde olabilirdi. Zira sanayi ve
endüstriyel geliĢme düzeyi yüksek olan ülkeler daima yükseldiler. Onların önüne
Türkçe öğrenme koĢulu getirilmedi kısaca getirilmemiĢti. Hep böyle düĢündüm. Bu
koĢul bana hiç doğru gelmiyordu. GeliĢen dünyada önemli çevirmenler var. BaĢka
ülkeleri bırakın ülkemizi yönetenler acaba bir avuç seçilenin dıĢında doğru dürüst
bir dil konuĢabiliyorlar mı? Sorusu hep zihnimde yer etti.
Ancak bu dilin önemsiz olduğu anlamında da asla gelmemelidir. Hem oğlum
ve hem de kızım bilgisayar ve makine mühendisliği alanında doktora yaptılar.
ABD de birincilikle mezun oldu kızım. Ġki dili ana dili gibi kullanıyorlar. Bu arada
yanlıĢ algılansa da yabancı dilin önemli olduğunu belirtirken, bu özel bir tercih
olması gerekiyor. ĠlerlemiĢ çağdaĢ ülkeler Türkçe bilmiyor diye yurttaĢlarının
önünü tıkıyorlar mı? CumhurbaĢkanı dil bilmiyor ama öğretim üyesinden dil
isteniyor aklım bir türlü almıyor. Fakültelerin çeviri büroları oluĢturulup Türkçe
düĢünen ve çıkarımda bulunanların yayınları farklı dillere çevrilebilir gibi
düĢünmenin de önünü açacağına inanıyorum.
Bu dizelerimden sonra bu makalem ve çalıĢmam içinde ele aldığım konulara
dönersek tüm vefat eden hocalarıma Allah rahmet eylesin demeyi ve onları her
zaman andığımı da belirtmek isterim. Bu anıyı kaleme aldığımda hayatta olan sanat
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tarihi hocam Ali Canbazoğlu hocamızı bu yıl kaybetmemizden dolayı da derin
teessürümü çok üzülerek belirtmek isterim. Her zaman onu ziyaret etmiĢtim.
Hayatta kalan kızlarına ve ailesine de sağlıklar dilerim. Çünkü Ali hocamın bana
verdiği desteği asla unutmam. Üniversitede okuduğum yıllarda dahi hep kendisini
her bayramda ve çok değerli eĢini birlikte ziyaret etmiĢtim. Ali hocam benim
edebiyat yönümü ve Ģairliğimi bildiğinden bana birinci Ģiir kitabım için çizip
hazırladığı kapak kompozisyonu hayatımın en büyük armağanı oldu. ĠĢte bu ve
benzeri anılar genç kuĢaklara aktarılmalı sosyalleĢme yanında mensubiyet bilici
oluĢturulmalıdır. Zira Ġnsan hafızası unutmaya meyillidir. Onun içindir ki
büyüklerimiz ―hafıza-ı beĢer nisyan ile malüldür‖ derler. Basım ve yayın bir
ülkenin gelimiĢliğini ortaya koyar aynı zamnda. Edebiyat yönünden ileri gelen
ülkeler incelenirse hemen hepsi çağdaĢ normları yakalmıĢlardır.

Sağ olsun hocalarımın manevi katkısı ve gönül desteği ile benim ―Güzelsin ĠĢte‖
adlı Ģiir kitabım 1973 yılında yayınlandı. NKL aĢure günlerimize hala onu Ali
hocamı arabamla alıp etkinliğe getirir ve bitiminde de tekrar kaldığı Narlıdere
bakım evine götürürdüm. Bundan duyduğum memnuniyeti asla tarif edemem. Onu
mutlu görmek benim için en büyük görevdi. Sümerbank‘ta birinci derecede yetkili
olarak çalıĢtığım Büyük Konak Mağazasına her zaman gelen Ali Canbazoğlu
hocamı ve edebiyat hocam Lütfi Aykanat hocalarımı ağırlamaktan büyük
memnunluk duyardım. Allahtan her zaman uzun ve sağlıklı ömürler dilerdim
değerli hocalarıma. Çünkü onlar bizim baĢımızın tacıdırlar. Çünkü öğretmenlerimiz
son derece insancıl tüm öğrencileri kucaklayan baĢarılı olanların üzerinde durarak
onları yönlendiren ve yüreklendiren vatanperver kiĢiler olarak bu sevgi ve saygıya
her zaman takdire layık büyük değerlerimizdir.
Zira devletimizin kurucusu ve banisi özgürlüğümüzü ülkemize tekrar
kazandıran Büyük Atatürk‘ü de yetiĢtiren onlardır.. Ali Canbazoğlu hocam, Lütfü
Aykanat ve Ġsmet Kültür ve Sevin Özerengin, Enver Kınavlı, Mehmet Tunacı
hocamı ve bizlere emeği geçen diğer hocalarımızı unutmak asla mümkün değildir.
Onların öğrencileri olarak bizler de delicesine Atatürkçü ve ülkesini yükseklere
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taĢıyan bireyler olarak kendilerini izlemekteyiz. Vefat edenler nurlar içinde
uyusunlar, mekânları cennet olsun. Bir diğer önemsediğim büyük coğrafyacı çok
değerli hocam coğrafya derslerimize büyük renk ve anlam katan bizlere çevre ve
enerji değeri ile ufuk açan ÖdemiĢli Hasan Tekerlekçioğlu hocamızdı. ÖdemiĢ
ilçemizden çıkan bir büyük değerdi. Son derece bilgi dolu ülke coğrafyamız
yanında dünya coğrafyasını da çok iyi analiz eden proje üretmeye meraklı, olay ve
olguları araĢtırmalarıyla birlikte bizlere anlatan bilgi ve kültür dolu bir
öğretmenimizdi. Bir derste bakanlık tarafından bir görev verilerek Almanya‘dan
gelen bilim insanlarına yardımcı olmak ve refakat edebilmek için görevlendirilmiĢ
olduğunu belirterek Ģöyle bir anısını derste bizlere aktarmıĢ ve halen aklımda
önemli bir iz olarak kalmıĢtır. Alman heyetini ülke akarsularını ve enerji
kaynaklarını göstermek ve projelendirmelerini anlatmak için Kızılırmak havzasına
götürmüĢtür.
Büyük bir mutlulukla debisi yüksek bu akarsuyun görkemli ve çok temiz bir
su olduğunu ve çevresinde de büyük bir doğal güzellik oluĢturduğunu sürekli bu
debiyle aktığını belirterek Almanlara anlatmaya baĢlar. Almanlar hayretle ve
ilgiyle bu doğa harikasını hocamızdan dinlerler. Fakat o sırada bir Alman bilim
adamı Hasan hocama dönerek Ģöyle bir soru sorar: Herr Hasan Tekerlekçioğlu!
“Fliesst dieser Fluss jeden Tag gleich?" Diye sorar. Kısacası Alman yetkili ―Bu
akarsu her zaman böyle akar mı?‖ Sorusuna büyük bir memnuniyetle Hasan
hocamız ―Natürlich, natürlich!‖ diye cevap verir. Yani bu akarsuyun ülkemizde
olmasını ve gürül gürül akmasını gururlanarak “Tabi! Tabi!” belirttiğim gibi ―her
gün, her zaman böyle akar der!‖ Alman bilim adamı hoca sözüne tekrar Ģöyle
devam eder! “Ya demek öyle, böyle akar !‖ “Türkler ’de böyle bakar mı?”
Diye devam eder.
ĠĢte o zaman hocam sözün anlamını kavrar. Çok vatanperver bir o kadar
alanında ünlü coğrafyacı Hasan Tekerlekçioğlu hocama bu cevap çok dokunur.
Tüm derslerinde ülkemizin tüm orman, akarsu çevre ve tarihi değerlerini
kaynaklarını anlatarak çevremiz ile doğal kaynaklarımızın önemine değinerek ülke
ekonomisine katkısını anlatırdı. Bu doğal zenginliği koruma baĢta, verimlilik
ilkelerine uygun kullanılması ve enerji santrallerinde olduğu gibi doğal kaynakların
da yanında endemik türlerle donatılan toprak örtüsünün de gelecek kuĢaklara
aktarılmasına ve muhafazasına büyük önem verirdi. Bunun yanında ülkemizde
tarımın geliĢtirilmesi için çok ciddi tedbirlerin alınmasını, gelecekte öneminin
anlaĢılması hususunda geç kalınmamasını ta 1960 yıllarından itibaren gündemine
alıp öğrencilerini motive edebilmek için çırpınırdı.
Bu bağlamda Muğla üniversitesinde görev yaptığım sırada birlikte olduğum
Sosyal Bilimler Enstitüsünde yardımcılığını da yaptığım çok değerli hocam Ömer
Gürkan özellikle enerji ve doğal kaynakların yani çevrenin korunması ile ülkemiz
insanlarının değerlendirilmesini son derece titizlikle ve özenle bilimsel gerçeklere
uygun vatan toprağının kullanılması gerektiğinin üzerinde yoğunlaĢırdı. Çünkü
özellikle, tarımın ve köylünün önemini, toprakların gelecek kuĢaklara ait olduğunu
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ve hor kullanılmaması, denizlerimizin ve ormanların kirletilmeden korunması gibi
çok çeĢitli açılardan ele aldığı konularını sürekli derslerinde olduğu gibi bizlere de
anlatırdı. Ne yazık ki 2000‘li yıllarda Türk tarımının temel sorunları ve tarım ve
çevre politikaları tez konusu yapılırken bugün onlara rastlamak oldukça zor(Bkz.
Gürkan, Muğla 2000).
Özellikle 2019 yılında ülkemizin en önemli bölgelerinden Kaz Dağları ABD
menĢeli yabancı bir Ģirkete %2 lik bir payla altın çıkarma ruhsatı verilerek
ikiyüzbinin üzerinde ağacın kesilmesi Türk milleti baĢta analarımızın ve gelecek
kuĢakların vicdanlarını sızlatmaktadır. Üretim yapmak ihraç etmek varken
topraklarımızı satmak asla kalkınma değil tam tersine gözyaĢı olarak toplumumuzu
üzmektedir(Bkz. CNN Türk, Haberler, 31.07/01.08.2019). Bu bağlamda Allah tüm
vefat eden hocalarımıza rahmet ihsan eylesin. YaĢayanlara sağlık ve esenlikler
dileyerek katkılarından dolayı saygılarımı ve sevgilerimi belirterek gelecek
kuĢaklara aktarmak isterim. Bu bağlamda ―Para Dedektifi‖ adlı programda son
derece yararlı bulduğumuz ―toprağın anısı‖ ele alınarak gittikçe duyarsızlaĢan ve
ilgisini farklı yönlere taĢıyan kitlelere yönelik toplumsal bir bilinç oluĢturulması
hedeflendi. Ġstanbul Ziraat Odası BaĢkanı Ahmet Atalık ile birlikte bu konuların
önemine değinildi(Bkz. Cem Seymen, CNN Türk, 30 Haziran 2019). Bu bağlamda
―çevre dedektifi‖ programıyla da büyük hizmet veren yapımcı Güven Ġslamoğlu ise
son derece anlamlı çevre bilinci oluĢturacak programlarıyla çevre bilinci oluĢması
açısından büyük katkı yapıyorlar. Bütün mesele gelecek kuĢaklara çevre bilincini
ve çevreyi koruyabilmemizi aktararak gelecek kuĢaklara emanet etmek olmalıdır.
ĠĢte ben bu anlamlı ve çok önemli görüĢleri içeren okul sıralarındaki derslerden de
etkilenerek, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Sosyal Yapılar, KentleĢme ve Çevre
Master Planları, DavranıĢ Bilimleri, Sosyoloji ve Psikolojik Algı ve ĠletiĢim
EtkileĢim konuları üzerinde özellikle durdum.
Üniversitelerde verdiğim derslerin yanında gerek yüksek lisans(master) ve
gerekse doktora çalıĢmalarımda ülkemize katkı yapacağını düĢündüğüm konularda
çeĢitli makalelerim ve tez çalıĢmalarım oldu. Öğretim üyesi olarak çalıĢtığım gerek
Muğla Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ve gerekse Ege Üniversitesi ĠletiĢim
Fakültesindeki derslerimde ve yapmıĢ olduğum makale ve bilimsel çalıĢmalarımda
ülkemizin ihtiyacı olan konuların üzerinde özellikle durarak çok farklı çıkarımlarla
çok çeĢitli bilimsel dergilerde birçok yayınlarım makalelerim oldu. Bu nedenle
öğrencilerime daha faydalı olabilmek düĢ ve düĢünce dünyalarına yeni ufuklar
açarak farklı açılardan bakabilmeyi öğreterek yararlı olmaya çalıĢtım.
Çünkü ülkemizin gerek doğal kaynakları ve gerekse kentleĢme ve Ģehircilik
açısından ortaya çıkan çarpık kentleĢme sonucu milli servetlerimizin israf edilmesi
―görüntü, gürültü ve güvenlik‖ kirliliği olarak ele aldığım sorunlar ve çözüme
yönelik bekleyiĢler ne yazık ki halen devam etmektedir. Bunların çözümü ancak
―bilginin erdemi getirdiğini kavramak‖ Bu ve benzeri sorunları içselleĢtirerek
toplumsal sorun boyutunda algılanması kapsamında değerli gören bir anlayıĢın
karar alma mekanizmasında bulunanların da buna yönelik davranması açısından
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önemli gördüğümüz bu kadrolara liyakatla baĢında olması gerektiği kamu
yönetiminin olduğu kadar siyasal yöneticilerin de görevleridir. ĠĢte bu nedenlerle
mali disiplinleri gerektiren yetiĢmiĢ yetenekli kiĢilere de gereksinim olduğunu
siyasal kararlarla ortaya koyabilmeliyiz.
Bu yönde bir bilinç oluĢturan düĢüncelerle tüm öğretmenlerime
katkılarından dolayı en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cemal Tanaç, Ġsmet
Kültür, Lütfi Aykanat, Mehmet Tunacı, Muharrem TaĢçılar, Ali Canbazoğlu,
Nazıma Ülkü, Enver Kınavlı, Bedrettin Sunal, Kemal Kemahlı ve Sevin Özerengin
unutamadığım hocalarımızdı. Vefat edenere Allhtan rahmet sağ olanlara da uzun
ömürler diliyorum. Edebiyat hocalarımızın düĢ ve düĢünce âlemimde çok çok
katkıları oldu. Onları asla unutmuyorum. Son derece değer verdiğim
arkadaĢlarımdan birisi de Hesap Uzmanlığını kazanan ve Maliye Bakanlığının en
üst kademesine hesap uzmanı olarak genel müdür yardımcılığına kadar yükselen
NKL lisesinden son derece değerli daima gönül gönüle olduğumuz
arkadaĢlarımdan Nurettin Çekici her zaman en içten dostlarımdan birisi olarak aynı
içtenlikle hala görüĢmekteyiz. Diğer bir içten dostum ve can arkadaĢım ise
Akbank‘ta yetkili bir yönetici olarak önemli bir bankacı olan ve hatta bana da çok
yükseleceğimi belirterek Tepecik Ģubesinde göreve baĢlatan Kabil Çevik biricik
dostumdur. Hala ailece görüĢtüğüm son derece pratik bir o kadar sosyal, içten ve
candan arkadaĢlarım olarak anılarımızı gülerek anlatır ve her zaman tazeleriz.
Türküleriyle bir baĢka değerdi Rıza ġen. Bu anı çalıĢmamızda hocalarımızın
tümünü yâd ederek anılarımızın kısacık bir zaman diliminin temelinde
unutamadığım bir anımdan bu arada yeri gelmiĢken söz etmeliyim. Çünkü insan
hayatında anıların bir de ―vefa‖ yönü vardır, hatıralara değer vermek insani bir
vasıf olmakla kalmaz gelecek kuĢaklara da örnek olarak taĢırlar.
Namık Kemal Lisesi mezunlarımızdan Ġzmir Büyük ġehir Belediye BaĢkanı
olan Yüksel Çakmur bu yönde örnek bir insandır. Kendisi bir gün Rektörümüz ile
görüĢmek için Büyük ġehir Belediye BaĢkanı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörlüğüne gelmiĢti. Ben de üniversite bahçesinde doktora hocam ile tez
konusundaki geliĢmeleri ve tez ile ilgili çalıĢmalarımı anlatabilmek ve görüĢmek
üzere bazı hocalarımı bekliyordum. Beni gördü:.-Suavi! ġimdi seni düĢünüyordum,
burada gördüm. Bak geleceğin ve ufkun çok geniĢ! Gel seni Büyük ġehir Belediye
BaĢkanlığına ―Genel Sekreter‖ yapalım. Kentimize katkın inan çok olur. Benden
sonra da seni aday yaparız belediye baĢkanı olursun! DemiĢti. Çok mutlu
olmuĢtum. Bu asil, bir o kadar da vefa dolu baĢkanımızın davetine. BaĢkanım ben
akademik bir görev bekliyorum. Ülkeme daha çok katkıda bulunurum demiĢtim.
Saygı duyarım ama teklifim çok daha kapsamlı görevlere getirir seni. Senin önün
açık dedi. Gülümsedim. ÖpüĢtük ve vedalaĢtık. ġunu belirtmeliyim ki kendisi haklı
çıktı. Onun öngörüsü ve geleceği okumakla ilgili tecrübeye yönelik saptama değeri
çok çok yüksek olduğunu geçen zaman dilimi tayin ediyordu. Zira tamamen
tarafımdan ortaya konulan bir model ―KentleĢme ve Çevre Master Planları, Yeni
Bir Kent Modeli‖ adlı çalıĢmam oldukça büyük dikkat çekmiĢ gerek bilim
76

Türkbilim Aralık 2018
dünyasında gerek medya ve basında kısacası literatürde aranan bir yer almıĢ ve
oldukça önemli bir yer tutmuĢtu. Zira ―abstrak‖ ların taranmasından kaynaklanan
bir arama sonucu ABD de yayın yapan bir kurum tarafından bu çalıĢmanın basım
izni istenmiĢ ve uluslararası bir yayın olarak basılmıĢ ve büyük dikkat çekmiĢ
olduğundan akademik çalıĢmalarda da oldukça dikkat çeken atıfları gündeme
gelmiĢtir.
Bu saptamadan sonra anıların saklanmasında ve etki düzeylerini
artırılmasında diğer önemli bir yanı da bu yönde ulusal bilinç oluĢturabilmek için
de medya yani basın ve yayın organlarının bağımsız ve tarafsız bir biçimde
kamuoyu oluĢturmasının hedeflenmesi de elzemdir. Zira bahse konu ettiğim bu
çalıĢmam tüm dünyada dikkat çekmiĢti. Basımı için dıĢ ülkelerden teklifler geldi
ve ABD de Ġngilizce olarak basıldı.. Bu açılardan gerek Muğla ve Ege üniversitesi
üniversitelerinde görev yaptığım öğretim üyeliğim sırasında ve gerekse kamuoyu
önünde hitabetim ve bilgi dağarcığımın imkân verdiği ölçüde toplumda
sevildiğimi, iyi bir iz bıraktığımı sık aralıklarla konferanslar verdiğimi de belirtmek
isterim. Tekrar lise dönemime gelecek olursak benim edebiyat derslerim çok
kuvvetli olduğundan hocalarım arasında ilgileri artıp birbirleriyle görüĢerek
desteklerini benim üzerimde çoğalmıĢtılar.
Babam terzi olduğundan gayet temiz ve takım elbiselerimle okula gelir
kravatım hiç eksik olmazdı. Edebiyatım oldukça iyi ve adım ―YakıĢıklı ġair Suavi‖
olduğundan ve ―Arı Dili Yayma‖ kolu dâhil birçok kolu ve okul baĢkanlığını da
yürüttüğümden okulun kültür edebiyat kolu baĢkanlığına da getirilmiĢtim. Bu arada
Ģiirler yazıyordum. Adım hitap ettikleri gibi ―Ģair Suavi‘ye‖ çıkmıĢtı. Okul BaĢkanı
ve Kültür Edebiyat Kolu BaĢkanı olarak yaptığım çok çeĢitli ve ses getiren
faaliyetleri de sürdürüyordum. Namık Kemal‘in iĢlediği ve önemle üzerinde
durduğu bu konular da ilgimi çekiyordu. ―Kanun, vatan, hürriyet, adalet, hak,
hukuk ve memleket sevdası ‖ gibi konularla ilgimin yanında çeĢitli konularda
yazdığım Ģiirlerle de basın ve tüm okulumuzda da adımı ―ġair Suavi ‖ye çıkarmıĢtı.
Bu etkinlikler yanında NKL Okul BaĢkanı ve Temsilcisi seçilmiĢtim. Okulumuzda
çeĢitli tiyatro ve müzik gösterileri yanında tiyatro ve kültür ve edebiyat kolu
baĢkanı olarak çeĢitli kültürel etkinlikleri de yönetiyordum. Hatta Okulumuzun ilk
dergisini çok değerli arkadaĢım Celal Kiter ile birlikte çıkarmıĢtık.
Bu etkinliklerden birisinde Kültür Edebiyat kolu baĢkanı ve okul temsilcisi
olarak tarafımdan oyun sahnesine konan ve bizatihi aldığım sınıf arkadaĢımdır
Bugün ReĢat Tarık Ünlüoğlu. Onun yeteneklerini keĢfeden ve isminin ortaya
çıkmasında o dönemde ―Akif Bey‖ piyesini sahneye koyarak etkinliği yönetmiĢ
olmam ve bu arkadaĢımı oynatmamdır. Bütün sanat ve edebiyat faaliyetlerimiz
Ġzmir‘de basında da yer almıĢtı. Ancak onun bu sene vefat ettiğini televizyonlardan
öğrendim ve çok çok üzüldüm. Bu acı kaybın arkasından ona rahmetler diliyorum
NKL lilerin baĢta ülkemizin de baĢı sağ olsun. Kısacası gelecek kuĢaklara
aktarılacak olan baĢarılarımızın altında herkesin emeği vardı. Ancak tüm
etkinliklerimizde yanımızda olan bir büyük değer daha vardı. Kültür sanat
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faaliyetlerimize büyük katkısı olan ve yöneten eski mezunlarımızdan Hukuk
Fakültesini bitiren çok sevdiğimiz sempatik ağabeyimiz Ahmet Özçağlayan
büyüğümüzün de hakkını da teslim etmeliyim. Her zaman yanı baĢımızda tüm bu
okul faaliyetlerimizi izliyor ve NKL li olarak sürekli katkılar veriyor ve
yönetiyordu. Kendisini her zaman iyi kalpli ve baĢarılı bir kiĢi aynı zamanda da
hukuk fakültesi mezunu olmasının yanında insani ve ince ruhuyla takdir ettiğimi de
ayrıca içimizde taĢıdığımızı da belirtmek isterim. Okul arkadaĢlarımdan Akbank
içinde çok çok önemli bir etkinliği olan Bankacı Kabil Çevik en samimi
arkadaĢlarımın baĢında geliyordu. Üstün matematik ve cebir geometri bilgisinin
üzerine kimse yoktu. Onun için Akbank kaçırmamıĢ ve onu yetkili olarak
kazanmıĢtı. Bu grubun içinde Makine Mühendisi Hüseyin Soykarafakılı her
atandığım Ģehir dıĢındaki görevlerimde yorulmadan yılmadan yanıma gelerek
birlikte olduğum ve halen en çok güvendiğim arkadaĢlarımın içindedir. Hele hele
Gazeteci can dostum YaĢar Eyice ayrı bir yer taĢır. Özellikle belirtmem gerekir ki
Ahsen Adıvar öylesine mukallit öylesine sözel ilginç buluĢlarıyla sınıfımızı
kahkahaya boğar ve hocalarımızı da güldürürdü ki bugünkü aktörlere taĢ çıkarırdı.
Bir dersimizde edebiyat hocamız bugün dersimiz ―koĢma‖ demiĢti. Ahsen durur
mu: Tabi ki hocam koĢma! DüĢersin! Dediğinde sınıf kahkahaya baĢladı. Gayet
demokratik bir o kadar ince ruhlu ortam geleceğin belki de aktörlerini sanki
içimizden çıkaracaktı.!
Ancak bu hususlarda beklenen ve isteten bir bilinç oluĢturulamamıĢ
dayanıĢma içinde olamayan toplumun büyük bir kesimi yalnızlığa mahkûm
edilmiĢtir. Her aile kısa yoldan oğlum kızım aman bir iĢe girsin yeter Ģeklinde bir
kaderci çizgi içine sokulmuĢtur. Bu bağlamda benimle ilgili bir hatıramı da
nakletmeliyim. Kahramanlar semtinde oturuyorduk. Ġki yazlık sineması vardı.
Birisi ―Yeni Doğan‖ sineması diğeri ise Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan çok
daha büyük ve yazlık ―NUR‖ sinemasıydı. Ġzmirli Ayhan IĢık ―Gala‖ için bu
sinemaya gelecekti. Çok değerli dostum ve üniversiteden de arkadaĢım olan Ticaret
Lisesinde öğretmenlik yapan rahmetli Selahattin Gültekin bana gelip ―Suavi Ayhan
IĢık geliyor akĢama Nur sinemasına gidelim‖ dedi. Tamam Selo! Dedim. Aklıma o
yıl yazdığım ve yeni 1973 yılında yayınlanan Hür Efe Matbaasının sahibi rahmetli
ġeref Üsküp ağabeyimiz tarafından basılan Ģiir kitabım geldi. Onu da hediye
verelim dedik. ArkadaĢım ile birlikte gittik. Rahmetli Ayhan IĢık‘ın konuĢması
bitmiĢti değerli aktör Ayhan IĢık‘ın. Tam o sırada elimi kaldırdım ve kitabı uzatıp
gösterdim. -Size hediye ediyorum! Dedim. Kitabı aldı ön ve arka kapağını çevirdi
baktı, baktı ve ―Bunu sen mi yazdın!‖ Dedi.
Güldüm ve kafa salladım evet ben yazdım dedim. Bir daha sordu evet
dedim. Bir dakika bekle dedi ve cebinden bir kart çıkardı ve bana uzatarak – Suavi!
―Bu kartın adresine bak!‖. Bu hafta Ġstanbul‘a geliyorsun tamam mı? Dedi. Ben
gülümsedim nedenini anlamamıĢtım. Bana bak! Türkiye‘de ilk defa renkli film
çekeceğiz ve sen benim kardeĢim olarak benden sonraki ikinci aktör rolünü
oynayacaksın! Sana söylüyorum! Tamam mı? Dedi. Gülümsedim ve Tamam, evet
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tamam dedim ve büyük sanatçı Ayhan IĢık büyük coĢkuyla alkıĢlarla Nur
sinemasından uğurlandı. Ne yazık ki gelmemi söylediği, benimde hazırlandığım o
gün haberlerde Ġstanbul‘da evinin balkonunda güneĢlenen değerli sanatçı Ġzmirli
Ayhan IĢık ne yazık ki güneĢ çarpması ile hayatını kaybetmiĢ vefat etmiĢti.
Son derece üzüldük. AnlaĢılan kaderin de önüne geçilemiyordu. Nurlar
içinde yatsın. Mekânı cennet olsun. Diğer arkadaĢ gruplarından her zaman güler
yüzüyle anımsadığım birlikte okumaktan mutlu olduğum sevgisi ve samimiyetleri
hiç eksilmeyen Karaburun‘da rastladığım beni en iyi bilenlerin ve anlayanların
takdir ve tebrik edenlerin baĢında Hançer Pelit son derece içten ve samimi çok zeki
bir arkadaĢımdı. Ġsmail DönertaĢ ile Ġsmail Özboyacı da her zaman birlikte olup
gülüĢtüğümüz arkadaĢlarımızdı hep. Ben lisede Kültür Edebiyat Kolu BaĢkanı
olarak birçok faaliyeti ve etkinliği yürüttüğümden okulun neredeyse tamamı ile
yakınlığımız vardı. Aslında NKL spor alanında çok çok ünlüler de yetiĢtirmiĢti.
Yine değerli arkadaĢım Milli takım antrenörlüğü de yapan Mustafa Denizli‘nin
nezaketi ve içtenliği tartıĢılmazdı. Ege Üniversitesine geldiğinde ona 2. Ģiir kitabım
olan ―yufka yürekli tekne‖ adlı Ģiir kitabımı da verdim ve çok değerli arkadaĢım
―Suavi Tuncay‘ı burada görmek beni çok mutlu etti‖ demesi apayrı bir incelikti.
Altaylı Mithat Mıhçı ve Mustafa Denizli tüm sporcuların içinde yıldız olmuĢlardı.
Örneğin yine çok çok iyi bir sporcu ve de benimde oturduğum Kahramanlar
semtinden ve Çayırlı Bahçe‘den mahalle arkadaĢım olan basketbolcu Celal Kiter
ile kuyumcu Selçuk Doğandemir son derece içten her zaman candan samimiyeti
olan çok değerli iki arkadaĢlarım olarak görüĢürüz. RaĢit Uysal çok içtendi. Oyal
Niron çok çok aktif ve yetenekli NKL de futboluyla göz dolduran çok faal
arkadaĢlarımızdandı.. Umur bey semtinden hele hele Ersen Bingöl ile aslen
ÖdemiĢli olan müzikle de uğraĢan rahmetli arkadaĢımız Selahattin Tenli ve
GüreĢmeden Fikret Güzelaras, aralarında sürekli ekmek kavgası yaptıkları, gizli
gizli elindekileri yiyen Ersen Bingöl‘ü gizlice izleyerek elinden kaptıkları hala dün
gibi aklımdadır. Çok eski ortaokuldan arkadaĢım olan Selahattin Tenli vefalı bir
dosttu. Onu da ne yazık ki kaybettik. Haluk Özbahçeci, Cihat Özkızılkaya
unutamayacağım okul arkadaĢlarım ve sevimli dostlarımdı hepsi. Namık Kemal
Lisesi aslında hem ortaokul olarak ve hem de lise olarak aynı isimle eğitim hizmeti
vermekteydi. Yine büyük zaman geçirdiğim ve çeĢitli etkinliklerin içinde
bulunduğumuz sonradan bacanağım da olan Yapı ve Kredi Bankasının gülü olarak
emekli olan sazıyla da bana katılan ve ses üstadı Cihan BeĢeoğlu vardı. Hele hele
2019 yılı baĢında kaybettiğimiz Türk sazını adeta konuĢturan Artvin ġavĢatlı
Teoman Genç ise son derece güzel bağlama çalarak çok geniĢ bir repertuarı ile halk
Türküleri ekibini yönetir ben de âcizane Türkülerle iĢtirak ederdim. Üzülerek
söylemem gerekir ki Teoman Genç Almanya‘ya babasının orada çalıĢmasından
dolayı gitmiĢ ve ailesinin, babasının belirlediği tercihle bir evlilik yapmıĢtı Teoman
Genç. Bu sene Teoman kardeĢimizi de kaybettik ve çok sevdiği Ġzmir‘de
KarĢıyaka‘da toprağa verildi. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Nahit
Aslan, Yusuf Yeksan, Ali Uçar ve makine mühendisi olan Ali Tunca yanında
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Atatürk lisesinden de çok çok sevdiğimiz bir dostumuz, arkadaĢımız ve saz üstadı
bir Baki Fikir de bizimle her zaman yan yana olurdu. Mükemmel repertuarları
bulunan ekibimizle beraber birlikte hareket edilirdi ve hep beraber etkinliklere
katılırlardı Namık Kemal Lisesinde. Yine Tarih hocası olan ve Milli Eğitimde
müdür yardımcılığı yapan Nevzat Karaköse ile askerlik göreviyle Albay kardeĢi
Necdet ise mütevazı bir kardeĢimiz olarak uzunca bir zaman yanımızda olmuĢtu.
Nevzat Karaköse bir dönem Ġzmir Milli Eğitim Müdür yardımcılığı da yapmıĢtı.
Bir kardeĢi orduya girmiĢ Albaylığa kadar yükselmiĢti. Ancak uzun bir süre yan
yana gelebilmek mümkün olamamıĢtı. Ġsmail DönertaĢ ve her zaman birlikte
olduğu Hançer Pelit ile çok ender görülen içten dostlukları vardı. Ben de bu süreç
içinde okul içinde hocalarımızın da takdir ettiği zamanı yönetir, Kültür edebiyat
kolu baĢkanı olarak etkinliklerin devamını sağlardım. Hançer Pelit son derece içten
samimi ve vefalı bir arkadaĢım olarak iç dünyamı da bilirdi. Onunla Karaburun‘da
yazlığımız olduğundan akĢamları ziyaret eder çaylarını hala içme mutluluğu
yaĢarız.
Özellikle Mersinli semtimizde ikamet eden ve her zaman birlikte olduğum
ve sık sık kahvehanelerine uğradığım biricik kardeĢim dediğim son derece vefalı ve
mert bir Rumeli çocuğu olan kardeĢim kadar sevdiğim Muharrem Tunç‘un çok
erken vefat etmesinden de derin üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Çünkü ve
halen acısını içimden atamadığım biricik can dostum ve kardeĢim Ġzmir aĢığı
Muharrem Tunç her Ģeyin ve değerin üstündeydi. Allahtan rahmet diliyorum. Aynı
bölgede oturan makine mühendisi ve iyi bir futbolcu olan Pepe (Lakaplı) Hüseyin
Güngör ve ġaban Prasa çok yakın ve birlikte olduğum arkadaĢlarımın içindeydiler.
Bir de yaptığımız etkinlikleri sürekli destekleyen ve etkinliklere de her zaman
katılan tertemiz yürekli Ali Uçar ile iki adaĢım NKL AĢure günlerinde görüĢtüğüm
isim benzerliğimiz olan arkadaĢlarımdan Suavi Tokerler ile Suavi Ümmetoğlu ve
adını burada sayamadığım birçok NKL arkadaĢlarımın hiç birini asla ayırmadım ve
de asla unutmadım. Onlar benim gönül dostlarımdır. Selam olsun.. Kayıt tuttuğum
defterim ev taĢıması sırasında kaybolduğundan bazı isimleri yazmam mümkün
olamadı. Hatırlayanlar varsa bana bildirmelerini beklerim. Ancak Ģu bilinmelidir ki
benim her zaman onlar can dostlarımdır. Hepsine selam olsun..
Bütün bu süreçlerin içinde özellikle NKL eski mezunlarımızdan çok değerli
ağabeyimiz hukukçu Ahmet Özçağlayan gerek etkinliklerin düzenlenmesinde ve
gerekse icrasında her zaman büyük katkısıyla etkinlik ve faaliyetlerimize büyük
destek vererek ve yöneterek Türk sanat müziği alanında hepimize öncü rolü
olmuĢtur. Son derece alçak gönüllü ve sevecen alanında uzaman bir NKL li
ağabeyimiz olarak derin sevgi ve saygılarımız her zaman sürdürülmüĢtür. Halen
büyük bir değeri saygın bir yeri vardır içimizde. Kısacası gerek eski ve gerekse
okuduğum dönem içinde hemen hemen tüm Namık Kemalliler beni tanır ve çok
değer verirler içten sevgi gösterilerinde bulunurlardı. Beni umut ve gelecek
vadeden temsil yeteneği olan ―Ģair Suavi‖ olarak görürler çok içten kısacası
gönülden karĢılıksız severlerdi. Ancak böylesine önemli faaliyetleri ve okulumu
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sürdürürken ne yazık ki okumamda büyük etkisi ve katkısı olan biricik annemi
ansızın 41 yaĢında kaybetmiĢtik. Bu erken ölüm beni oldukça üzdü ve sonsuzluğun
zamansız oluĢu program ve hedeflerime de farklılık getirerek etki etti. Çünkü çok
kardeĢli bir ailem vardı. Ailenin üçüncü büyüğü olarak onlara göz kulak olmam
gerekirdi. Fakat diğer yandan annemin sözleri ve onun her zaman ―oğlum sakın
okuldan vazgeçme mutlaka üniversitelere git ve ülkene hizmet et‖ Ģeklindeki isteği
önceliğim oldu ancak yine de aileme babamın yanında terzilik yaparak katkım
devam etti. Bu arada bir eksiğimizi anlatmakta yarar vardır bugünkü kuĢaklara..
Her zaman görüĢtüğümüz için bir kayıt ve adres listesi defteri ne yazık ki
yapamamıĢtık. Bizden sonrakilere ders olsun. Gençlik coĢkusu içinde bunu
unuttuk.
Onun için bazı arkadaĢlarımızı belki bu sayfalara unutup alamamakla inanın
üzülüyoruz. Hiç olmazsa gelecek kuĢakların kayıt tutmalarını bir öneri olarak
belirtiyor bunu yapmalarını çok çok yararlı olacağını ifade ediyorum. Diğer yandan
tercihlerimde öncelikli etkiye yönelik sebeplerden en önemlisi annemin bana
―ölürsem kardeĢlerini asla unutma! Onlara sahip çık! ġeklindeki vasiyetimdir‖
dediği hala kulaklarımda çınlamakta oluĢudur. Hâsılı okulda çok iyi tanınan ve
sevilen bir öğrenciydim. Okuldaki dersler bitince üç beĢ arkadaĢımla beraber
terzihaneye gelip saz çalar ve çay kahve yemek yiyerek uzun bir süre orada
olurduk. Ġsimleri bende saklı fakirlik diz boyu olduğundan bazılarına pantolon
diker veya çeĢitli katkılarımız olurdu. Bu süreç içinde gerek tüm öğrencilerin
yanında ve gerekse özellikle de hocalarımın çok yakın ilgisi ve sevgisi vardı.
Özellikle edebiyat derslerimize gelen ve bana yazma aĢkını övgüleriyle pekiĢtiren
ve ilham kazandıran son derece ince ruhlu, derin duygu, bilgisi ve de içtenliğiyle
örnek hocalarım da vardı. Ġnsan olmanın yanında hoca olarak duygu ve
düĢüncelerime yön vererek derin bir iz bırakan, bana ―Duyduğunu Duyuran ġair‖
diyerek beni onurlandıran sözleriyle hala içimde hasretle sakladığım edebiyat
hocam Sevin Özerengin‘i asla unutmadığımı, yüreğimde taĢıdığımı göremesem de
özlemle içimde ebediyen saklayacağımı büyük bir içtenlikle belirtmeliyim.
Bu bağlamda edebiyatın derinliğine yönelik bakıĢ açısı içinde bir Ģaire sanat
ve edebiyat iliĢkisini kurduran ve de bunları yaĢam ve bireyle örtüĢtüren, ayrıca
düĢünceleri ve önermeleri yanında davranıĢları ile de yön veren hocalarımızı da
zikretmeliyim. NKL değerli unutulmaz hocamız Ġsmet Kültür ile sınıfa Edirne
Türküsünü dile getirerek sosyalleĢmeyi öne çıkaran değerli Edebiyat hocam Lütfi
Aykanat ile Sanat Tarihi hocam bu yıl vefat eden Ali Canbazoğlu hocalarım da asla
unutmayacağım emeği geçen kiĢilerin hep baĢında oldular.. Lütfi hocam Ġzmir
Sümerbank Konak Mağazası müdürlüğüm sırasında değerli hocam Ali Canbazoğlu
da ayrı ayrı sürekli mağazamızın dördüncü katındaki müdüriyet yani yönetim
odama gelerek onları ağırlamam benim için büyük bir onur ve mutluluk olurdu.
Birlikte her zaman dertleĢtik. Hatta Lütfi hocam KarĢıyaka‘da var olan evini bana
vermek bağıĢlamak istedi. Olmaz hocam doğru olmaz diyerek onu üzmeden kabul
etmedim.
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Bu süreç içinde özellikle ilham kaynağım olan edebiyat derslerimizi büyük
bir incelik içinde yürüten ve yaĢamımda çok özel olan bir yeri ve değeri olan bu
hocalarımın içinde bulunan Sevin Özerengin hocamın da yeri ve katkısı apayrıdır.
Çünkü Ģiirlerimin açığa çıkmasında, bana yazma gücü vermesinde Ģiirlerimin ve
duygularımın bir sanat diliyle kamuoyuna duyurulması ve açığa çıkarılmasında
apayrı bir değeri her zaman içimde saklı kalan derinlikte ―duyduğunu duyuran Ģair‖
diyerek yüreklendiren hocamı unutmam mümkü değildir. Zira bana yazma aĢkı
veren ve yüreklendiren son derece değer verdiğim hala desteğini ve katkılarını
içimde hissederek taĢıdığım edebiyat hocamın yeri asla doldurulamaz ve apayrıdır.
Edebiyat ile uğraĢmamı mutluluk haline getiren ve Ģiir yazmamda çok çok büyük
bir ilgisi ve desteği ile katkısı olan bu hocamın yeri ve ruhumda bıraktığı izi
yanında, içimdeki birikimi keĢfeden ve beni yönlendiren asla unutamayacağım
cümlesi bana her zaman ıĢık olmuĢtur. Sürekli yazmamı sağlayan, duygu ve
düĢünce âlemimde derin bir iz bırakan ve umut katan takdirin yanında, hayal ve
düĢünce dünyamı geniĢleten inceliği ve yakınlığıyla zenginleĢtiren ve yönlendiren
çok değerli katkıları her zaman içimde taĢıdığım ve asla unutamayacağım bir
büyük değer olmuĢtur. Ruhumda derin izler bırakan yazabilmeme doğrudan etki
eden desteği ile önemli katkıları ve gönlümdeki yeri hiçbir zaman asla
doldurulamayacak ve asla silinmeyecek hüznün bedeli unutulmayacaktır. Zira
akademik hayatımda da büyük önemi olan bu katkı son derece gerekli bilim
hayatıma da etki eden yazma yeteneğimin oluĢmasında büyük rolünü asla unutmak
mümkün değildir. Kısacası özel bir yeri ve değeri ile dizelerimde her zaman sürekli
yazabilmemde söndürülemeyen güneĢ gibi aydınlatıcı ve yakıcı bir ıĢık katkısı
olacaktır.
Çünkü Ģiir, sanatı kültür, sanat ve edebiyat bir ülkeyi çağdaĢlığa götüren çok
çok önemli temel direklerdendir. Bu nedenle asla vazgeçemeyeceğim Ģiir sanatı ve
edebiyat dizeleri toplumun da düzeyini ve algısal yetisini ortaya koyuyor. Edebiyat
ve sanat aĢkı içinde Ģiir gibi özel ve derin denizler içinde çırpınmayı ve batmamayı
öğreten çalıĢmalarımda onun apayrı bir yeri vardır. Gerek ―güzelsin iĢte‖ ve
gerekse ―yufka yürekli tekne‖ adlı Ģiir kitaplarım ardından hazırlamakta olduğum
üçüncü kitabımı da bu emeklere ve sevgiye borçluyum. Bu nedenle ―anı‖lar
sonsuza dek sürecek sütunlara asla sığmayacak çok özel bir yeri de ifade
etmektedir. Çünkü ömrümün sonuna dek bu düzlemde içimde sakladığım duygu,
düĢünce ve yağmurun ıslatamadığı ve güneĢin asla yakamadığı rüzgârın
eskitemediği doğanın tüketemediği aĢkla yürümeme neden olan bir öncü kiĢi ve
motivasyon oldu bana. Unutmamın asla mümkün olmadığı hocam olarak yılmadan
ve çok farklı konularda Ģiir yazmaya ve edebiyatla ilgilenmem böyle içten ve övgü
dolu desteklerle anlam kazandı. Nerede ne zaman biter bilemem ama bu sonsuza
giden yolda yağmurun ıslattığı güneĢin yaktığı umudun yeĢerdiği gönül bahçemde
―Güzelsin ĠĢte‖ adlı Ģiir kitabımdan sonra ―Yufka Yürekli Tekne‖ adlı ikinci Ģiir
kitabımla geleceğe ―ümmid iledir cihanda her Ģey‖ diyen koca Ģairi düĢünerek bu
sözlerle yürümüĢtüm bu zorlu ama coĢku dolu yola.! Yakın zamanda hazırlıklarını
sürdürdüğüm yayımını tasarladığım üçüncü kitabım da hazırlanmaktadır. Umarım
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iç dünyamın zenginliği ve ülke aĢkım bu dizelere dökülür ve yükselen anlamlı ve
özlenen bir ses gibi ülkemizi yüce Atatürk gösterdiği hedefle sarar. Bana yön veren
fikirleriyle büyük etki eden bana her zaman kapısını açan diğer bir büyük insan çok
çok değerli sanat tarihi hocamız olan ve ―güzelsin iĢte‖ adlı Ģiir kitabımın kapak
resmini çizen Ali Canbazoğlu hocam da apayrı bir yer tutar. Ali hocamdan daha
önce bir kaza ile merdivenden düĢme sonucunda vefat eden rahmetli eĢi de aynı
duyarlıkta bizlere kapısını açan evlat gözüyle bakan bir hocamın kader arkadaĢıydı.
Halen Canbazoğlu hocamı arar ve zaman zaman ziyaret ederdim. Bu senede yine
kendisini NKL aĢure günlerine arabamla ben alıp getirdim.
ATATÜRK sevdalısı bu hocamızın emeği üzerimde çok çok büyüktür. Ne
acıdır ki bu sene Mart ayı baĢında bu çok değerli Canbazoğlu hocamızı da
kaybettik. Ġki kızı vardı. EĢini kaybetmiĢti. Kızları benim telefonumu
bildiklerinden cenazesini kaldırılmak üzere Güzelbahçe ġehitler camiinden
kaldırılacağı için görüĢtük. Kendilerine Ģiir kitabımın kapağını çizdiği için tekrar
getirip verdim. Nur içinde yatsın mekânı cennet olsun. Allah gani gani rahmet
eylesin mekânı cennet olsun bu vatanperver hocamızın. Diğer bir hocamız ise derin
edebiyat bilgisiyle bana gerek yazılarım ve gerekse Ģiirlerimi okuyarak beğendiğini
de belirterek yön veren sürekli destekleyen, yüreklendiren, ayrıca kendi yazdığı bir
dörtlüğünü bana beste yapmam için de bana vermiĢti. ―uzat ellerini bahar gibi gel/
Bekletme fazla bu yorgun kalbi gel‖ dizeleriyle veren, son derece değerli ve çok
büyük edebiyatçı olan Ġsmet Kültür hocam da hep yanımda oldu. Onu daha önce
kaybetmiĢtik. Allah bu değerli hocama da ve diğer hocalarıma da rahmet eylesin..
Mekânları cennet olsun hepsinin. Burada bir hususu daha belirtmeliyim ki Ġsmet
Kültür hocamın torunu Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesinde öğretim üyesi olarak
ne tesadüf ki birlikte çalıĢmak Ģansımız oldu. Son derece nazik ve içten bir o kadar
dost ve hatıralara önem veren bir değer olarak en iyi ve güvenilir bir dostumdur
hala. Ġsmet Kültür hocamın vefatından sonra evde kalan tüm kitaplarını Ege
Üniversitesine bağıĢladıklarında kitapları listelerken bir de bakmıĢlar ki benim
―güzelsin iĢte‖ adlı Ģiir kitabım imzalı olarak hocamın kütüphanesinde duruyor.
Büyük bir mutlulukla bu Ģiir kitabını derhal alıp bana son derece mutlu
olduğum ithaf yazısıyla birlikte yıllar sonra bana getirdiler. ĠletiĢim fakültesinde
birlikte öğretim üyeliği yaptığımız çok değerli Elif Yıldız hocama da bu içten
duygu ve düĢüncelerine teĢekkür ediyorum. Onun değeri Ege Üniversitesi ĠletiĢim
Fakültesinde apayrı ve dostluğu ve dürüstlüğü ve de bilgisiyle özel bir yeri vardır.
Ayrıca çok sevdiğim ve değer verdiğim benimle ilgilenen ve bana gönülden değer
veren güçlü bir birikime sahip mezuniyetimden sonra da sık sık yönetici olduğum
Konak Büyük Mağazasına yani Sümerbank kurumuna gelen ―oğlum bu yeteneğini
köreltme sürekli yaz! Ġçindeki cevheri ortaya çıkar. Ülkemize sen lazımsın diyerek
beni yüreklendiren ve destekleyen diğer edebiyat hocamız Lütfi Aykanat hocamın
da hayatımda her zaman özel ve çok çok önemli ve de değerli yeri oldu. Bütün
diğer hocalarımın da çok çok değerli ve önemli destek ve ilgilerini benden asla hiç
esirgemediler, her zaman beni desteklediler. Tüm hocalarıma vefat edenlere
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Allahtan rahmet diliyor sonsuz saygılarımla hayatta kalan hocalarıma da uzun
ömürler diliyorum.
Örneğin sanat tarihi ve resim hocamız Ali Canbazoğlu, Enver Kınavlı ile
cebir ve geometri hocalarımız Cemal Tanaç ve özellikle de edebiyat hocamız Sevin
Özerengin her değerin üstündeydiler. Kimya derslerimize gelen son derece içten
davranan hiç unutmadığımız insanlığı her zaman aklımızda kalmıĢtır. Çünkü
Ġzmir‘in yetiĢtirdiği meĢhur eczacılardan Aysın Kestelli hocamızın eczanesinin
bulunduğu ―Basın Sitesine‖ arkadaĢlarımız ile birlikte ziyaretimiz hiç eksik
olmazdı. BaĢarılarımızla övünen müdürlerimizden rahmete kavuĢan Kemal
Kemahlı ve Bedrettin Sunal son derece iyi yöneticilerdi. NKL‘de okumak aslında
bir ayrıcalıktı. Öğrencilerle yakinen ilgilenen ve içten davranan değerli hocalarımız
beni sürekli destekleyerek ―ileride çok önemli görevler yapacaksın!‖ oğlum diyen;
çok değerli görüĢleriyle hep birlikte olduğumuz hocalarımı asla unutmayacağım
yüreğimde taĢıdığım ve rahmet okuduğum ender bulunabilecek hocalarımız
arasındaydı aslında tüm hocalarımıza binlerce teĢekkür ediyor onları rahmetle
anıyoruz. Ömrümce hep doğruları yazdım ve söyledim. Kıssadan hisse ülkemize
hizmet en büyük Ģeref hizmettir dedim. Bu uğurda öncümüz büyük Atatürk ve silah
arkadaĢları olarak baĢta, sanat, edebiyat ve kültür gibi son derece önemli bir ulusu
millet yapan değerleri anlatan baĢta en büyük komutan ve baĢöğretmen ATATÜRK
ve değerli hocalarım vardı.
Son söz: Kısacası ömrümce taĢıdığım masum duygularım, düĢüncelerim ve
büyük Türkiye için hep büyük hayallerim ve hedeflerim vardı, bedenim ve
düĢüncelerim olsa da ülkemle birlikte kalbim buruk seni ve hedeflerini ve dostluğu
arardı. Belki hayatımız bitmeyen senfoni gibi ―bir hüznün bestesi olan hüzzam
Ģarkılardı‖. Anılar bir ulusun hafızasının ta kendisidir. Hafızamız unutabilir. Bu
arada benim de unuttuğum değerli arkadaĢlarım olabilir. Affola. Özel çalıĢmamda
da unuttuğum değerli dostlarım, arkadaĢlarım da olabilir. Birlikte okuduğum tüm
arkadaĢlarımın hepsi yüreğimde içimde saklıdır. Aslında sosyal hayatımızda bütün
bu birikimlerin ve tecrübelerin kısacası yaĢanmıĢlıkların gelecek kuĢaklara
aktarılması ―güncel‖ tutulmayı da gerektiriyor. Bu esastır gelecek kuĢaklara
aktarabilmek için. Sosyal iliĢkiler ve dayanıĢma ruhu içinde var olan veya olması
muhtemel sorunların ya da iliĢki ve iĢbirliğinin irdelenmesi yanında gelecek
kuĢaklara ―dil, tarih ve kültür‖ üçgenini içinde yaĢanmıĢ olgu ve olayları ile
aktarılması ancak anılar yolu ile anlam kazanır.
Tarih Ģuuru ve tarihsel süreç içindeki dil akıĢı düĢünce sistematiği ve
uygulanması gereği görülen eğitim modelleri sadece siyasal aktörler tarafından
değil, bilakis eğitim kurumları içinde yer alan kadroların da düĢünce ve
öngörülerinin katkısı bilimsel alt yapının kurulması teknolojik imkânlardan da
yararlanılarak yapılabilmelidir. Tek sosyolojik gerçek olarak statülere ve çıkar
saikine göre değil, sadece insanlık hak ve hukuk dostluğun karĢısında eğil. Temel
dürtümüz bu olmalı yaĢanmıĢlıklar gelecek kuĢaklara aktarılmalıdır. Böylece
geçmiĢ zaman dilimi hatırlandığında anıların değeri de artıyor ilgi, bilgi sevgi
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üçgeninde sosyal dokumuz ve yaĢayıĢ tarzımız ile geleceğe bakıĢımız ortaya
çıkıyor. Örneğin bu mealde Sait Balcı arkadaĢımız ―anı kapsamında‖ yazdığı
Ģiiriyle aĢağıda bakın ne diyor? Bizde çok daha derinlere ve barıĢ dolu günlere
götürülebilecek sosyal dokumuzun yeniden inĢa edilmesi gerektiğini belirtiyoruz.
Çünkü insan iliĢkilerinde giderek sertleĢen ve ötekileĢtiren ―katı, üretmeyen
siyaset ve ötekileĢtirme‖ dilinden arındırabilecek anıların giderek çoğalmasını ve
dayanıĢma ve iĢbirliğinin artmasını diliyor, ülkemize de refah ve mutluluk
temennilerimizle özellikle çevremizi, biriken değerlerimizi daha da önemlisi
―yaĢanabilir bir dünyamızı‖ da hep birlikte korumaya ve sürdürülebilir kılmaya
davet ediyoruz. Hatamız olmuĢ ise affola tüm ülke vatandaĢlarımız olmalıdır her
zaman her yerde ve her koĢulda içten duygularla hep kol kola diyor ve bu
bağlamda örneklerimizi sıralıyoruz.
ÖRNEK ANI:1 Sait BALCI
Ne zaman bir Kafe’ye gitsem,
Aklıma hep askerlik günlerim gelir.
Özellikle de Tuzla Piyade Okulu‘ndaki öğrencilik günlerim gelir.
Her seferinde Cumartesi ve Pazar gününü iple çeker,
O gün geldiğinde de kendimi hemen dıĢarı atardım.
Ġlk iĢim ise kırtasiyeden mektup kâğıdı ve zarf almak olurdu.
Sonra bir büfeden gazetelerimi de alıp soluğu Kafe‘de alırdım.
Güne gazetelerimi okumakla baĢlar,
Sonra mektuplarımı yazmaya koyulurdum.
Arada bir soluklanır,
Televizyondan günlük haberleri seyrederdim.
Diğer arkadaĢlarım çarĢı pazar dolaĢırlarken,
Ben bütün gün Kafe‘de olurdum.
KıĢlaya geri dönme vakti yaklaĢtığında ise,
Gazetelerimi okumuĢ,
Mektuplarımı da yazmıĢ olurdum.
Eğer biraz vakit kalmıĢsa,
Kafe‘nin penceresinden dıĢarıyı seyrederdim.
Vakit dolduğunda ise,
KıĢla‘nın yolunu tutardım.
Sait Balcı- Özel-Büro/Kafe‘de Bir Gün 06.04.2019
Bütün bu ve benzeri insan iliĢkilerindeki geliĢmelerin ve yaĢama dair olay ve
olguların, sevinç ve kederlerin hâsılı insana ve çevreye ülkeye ve dünyaya dair ne
varsa kayda geçirilerek hedeflerin tayini gerek siyasal gerekse toplumsal ve
ekonomik bütünleĢme mümkün olabilir. Bu aynı zamanda ders alma tutum
değiĢtirme ve düzeltme yanında yeni davranıĢ setleri oluĢturma görevi olarak ta
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karĢımıza çıkar. Anıları olmayan milletlerin yaĢaması ve devam etmesi mümkün
olsa da ancak dünya milletleri arasında istenilen düzeyde bir yer alması oldukça zor
ve ilerleme açısından da önemli bir eksiklik olarak görüldüğünü belirtmemiz üzücü
de olsa ifade etmek zorundayız.. Bu bağlamda çocuklarımızın bir toplumda çok
büyük bir yeri ve önemi vardır. Kısacası Bekir Onur Hocanın ―Türk
ModernleĢmesinde Çocuk‖ adlı yapıtında belirtiği gibi bir toplumda anılar büyük
yer tutar. ModernleĢmenin çok-etkenli ve karmaĢık bir süreç olduğu, bir ya da
birkaç etkene indirgenemeyeceği ya da basitçe açıklanamayacağı açıktır. Gene de
bu kitabın yazarı -ele aldığı konu çocukluk olduğu için- hepsi birbirine bağlı
toplumsal hareketlilik, kentleĢme, okullaĢma, dünyevileĢme (laikleĢme), akılcılık
ve aydınlanma etkenlerini öne çıkarmayı yeğlemektedir. Bunun nedeni,
günümüzün geliĢim psikolojisinde ve çocuk sosyolojisinde çocuğun ―aktif‖ bir
varlık olarak görülmesidir. Temel soru bu aktif varlığın modernleĢme sürecinde yer
alıp almadığı, hatta rol oynayıp oynamadığı sorusudur. ĠĢte bu kitabın konusu da bu
sorunun tartıĢılmasıdır. Bu tartıĢma aydınlanmanın tarihi, laikliğin felsefesi ve
uygulanması, çocukluk anlayıĢının geliĢmesi bağlamında yoğunlaĢmaktadır( Bkz.
Onur, 2009, Önsöz).
Tarafımdan kaleme alınan makalede de belirttiğim gibi toplumun inĢasında
çocuklarımızın özellikle ergenliğe dönüĢen zaman diliminde çok daha titiz
davranılması gerekiyor. Çünkü ―gençlik sorunlarının psikolojik boyutları‖
yakından izlenmesini gerektiriyor. Zira topluma katılma aitlik veya bir baĢka
ifadeyle mensubiyet bilinci ―eğitim ve çevre‖ ile Ģekillenir. Toplumların ayrıĢmaya
değil birleĢmeye ve bütünleĢmeye ihtiyacı vardır. Özellikle gelecek kuĢaklara
bırakabileceği ―anıları olmayan‖ toplumun ―gelecek kaygısı‖ ve güven ile örtüĢen
―ülkü‖ sorunları her zaman gündeme gelebilir. Bu nedenle özellikle ilk ve ortaokul
ile hatta lise çağlarında çocuklarımızın çok daha büyük bir ilgiye ve yönlendirme
yerine topluma hazırlamaya yönelik görevlerimiz vardır. Onun için çocuk
psikolojisi üzerinde duran eğitimcilere öncelikle gerek sınıf içinde ve gerekse okul
kapsamında ayağı yere basan kendine güven duyulan genç nesillere gereksinim
vardır. Sosyal kulüpler ve rehberlik dersi etkinlikleri bu nedenle oldukça
önemlidir(Bkz. Psk. DnĢ. Ahmet Kara, Unutulmayan Okul Anıları,
https//tr.wikipedia.org/wiki/Amigdala. ĠĢte bu bağlamda ―Dil, tarih ve kültür
üçgeni” içinde sadece tarihin kuru bir zaman dilimindeki olaylarla ilgili olarak
tarih aktarılması aslında yetemez. Bu dönem içinde sebep ve sonuç iliĢkisi
kurularak aynı zamanda toplumsal özellikle siyasal yapının sanat ve edebiyatın da
genç kuĢaklara aktarılması kaçınılmazdır. Çünkü edebiyat içinde yer alan ―anılarla‖
tarih bilinci oluĢtuğu gibi nerelerde eksiklerimizin olduğu da gündeme gelir. Bu
nedenle ―anılara‖ büyük önem verilmeli genç kuĢaklara dayanıĢma ve tarih bilinci
içinde yaĢanmıĢ anılar aktarılmalıdır. Çünkü Yöneten ve yönetilen ayrımında doğru
ve yanlıĢ olgu ve olayların irdelenebilmesi ve kolektif ulusal bir bilinç
oluĢturularak ortak alanın ortak dili ve uzlaĢma içeren yöntemi ile kamuoyu
oluĢum süreçlerinin açıklık ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde oluĢturulan kararların
halka dayandırılması kaçınılmazdır. Bunun için ―algılama ve yorumlama‖ son
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derece önemli olup kararların alınmasında geçmiĢ dönemlerde yapılan hata ve
eylemlerin meĢru zeminlerde tartıĢılarak yeniden değerlendirilmesi açıklık ilkesi
çerçevesinde vatandaĢların bilgi edinme hakkı kapsamına karar oluĢum süreçlerine
katılması özellikle batı demokrasilerinin icaplarındandır. ĠĢte bunun için siyasal
aktörlerin değerlendirilmesinde yaĢanan muhtemel toplumun tanık olduğu ve
yaĢadığı anıların yansız ve yalansız yalın bir dille vatandaĢlara aktarılması
―yalnızlaĢma yabancılaĢma ve yozlaĢma‖ eğilimlerini ortadan kaldırır ve büyük
Türkiye hayallerimiz ancak ve ancak böyle ―anılardan da ders‖ alabilmeyi
gerektirir. Toplumsal geliĢme ve çağdaĢlık gerçekleĢtirilebilir. Bunun için gerek
dördüncü kuvvet olarak medya ve gerekse devletin tüm eğitim kurum ve
kuruluĢlarının birinci derecede görevleri vardır.
Bu kurum ve kuruluĢlar asla partizanlık yapamazlar ve asla yapmamalıdır.
GeçmiĢ dönemleri kötüleyerek politika üretemezler. Eksik olanları varsa düzeltmek
asıl görevleridir. ĠĢte bütün bu anılarımızın temelinde ―Büyük Türkiye‖ için hep
hayallerim vardı, anılar yüreğimde ve gönlüm ülkemde kalbimse hep seni arardı:
ATATÜRK.
ÖRNEK ANI: 2 Arzu KÖK: Gelecek Önünde Ayağa Kalkmak!
Bir gün iĢten çıkmıĢ, yorgun bir halde, eve gidebilmek adına metroya
bindim. AkĢam saatiydi. ĠĢ çıkıĢı ve dershane öğrencilerinin dağılma saatiydi.
Doğal olarak ayakta gitmek durumundaydım. Bir gün karĢıda yaĢı seksenin
üzerinde olduğu belli olan bir bayan oturuyordu. Her haliyle aydın bir insan olduğu
görülüyordu, etkilemiĢti beni. OturuĢu, duruĢu insanlara sevgiyle bakan gözleri…
Elimde olmadan sıcak bir tebessüm eĢliğinde baĢımla selam verdim, karĢılık verdi
hemen ardından. Ġlk durağa kadar sorunsuz gittikten sonra o durakta büyük
olasılıkla 9-10 yaĢlarında bir öğrenci bindi metroya. Ama kazağının bir kısmı
pantolon içerisinde, bir kısmı dıĢarıda, montu neredeyse düĢecek üzerinden ve son
derece de bitkin, bezgin bir çocuk. Elinde kocaman ve ağır olduğu her halinden
belli, Sırt çantasını yerde sürüyerek bindi metroya. Az önce selam verdiğim yaĢı
seksenin üzerinde olan bayan çocuğu yanına çağırdı ve ―sen çok yorulmuĢsun
evladım gel otur buraya‖ diyerek yerini ona verdi. Ben dâhil metro‘daki herkes
ĢaĢkınlık içerisindeydi. Yanına yaklaĢtım ve bu yaptığının nedenini sordum.
Aldığım yanıt muhteĢemdi: ―Bak canım ben geldim gidiyorum. Bu çocuksa bizim
geleceğimiz. Ben sadece gelecek önünde ayağa kalktım.‖ O bayan gerçek
Atatürkçüydü bana göre. Zira Atatürk gibi geleceğin önünde ayağa kalkmayı
bilmiĢti. Atatürk 23 Nisan gününü çocuklara armağan ederken biliyordu onların
değerini. Geleceği kuracak ve kurulan cumhuriyeti yaĢatacak onlardı çünkü.
Çocuklar önemliydi. Onlar mutlu olmalı, iyi eğitim almalı, iyi bakılmalı,
korunmalıydı. Ulu önderimiz Atatürk bugünü onlara emanet ederek, vasiyet
ediyordu bir anlamda ―iyi bakın geleceğe ‖diye. Ama yerine getiremedik bu
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vasiyeti. Bu örnek olaydan hareket edecek olursak bir ülkenin geliĢmiĢlik ve
çağdaĢlık ölçüsü onu yetiĢtirenlere baĢta öğretmenlerine ana ve babasına, arkadaĢ
gruplarına ve ülkesine duyduğu sevgi ve saygı ile ancak anlam kazanır. ĠĢte bunun
için Ġzmir Namık Kemal Lisesi büyük Atatürk‘ün izinde öğrencilerine yön vermiĢ
ulusal mensubiyet bilincimizi, dili ve tarihimizi sanat, edebiyat ve Ģiir gibi
yeteneklerimizi gelecek kuĢaklara aktarma fırsatı bağlamında eğitimler veren bir
tarih yazmıĢtır. Bu nedenle son derece önemsediğimiz anlamlı ve oldukça
yüreğimizde iz bırakan bir zaman dilimini ortaya koyarak gelecek kuĢaklara ve
onların iç dünyalarına bir katkı olarak okuduğumuz dönemde aklımızda kalanları
geçte olsa anlatabilmenin mutluluğunu duyurmuĢtur.
Bu düĢüncelerle emeği geçen her hocamızı saygı ve minnetle anıyor bu
anlamda kaleme aldığım anıların bizlerden sonra gelecek kuĢaklara katkısını
diliyorum. Son söz bir toplumun sanat kültür ve edebiyat yönünden noksan veya
gerilerde kalması gelecek kuĢaklara bu birikimleri aktaramaması ulusal bilinç
oluĢturma ve vatandaĢ olabilme gücünü de ortadan kaldırabilir. Bunun için arkadaĢ
grupları baĢta toplumun tüm değerlerinin ―dil, tarih ve kültür üçgeni‖ içinde
aktarılması önem taĢır. Bu bağlamda önemi açısından Ģu hususu da belirtmeliyim.
Bir ülkede ―sanat, kültür ve iletiĢimin sosyal dokunun oluĢumuna katkısı
çalıĢmasını Türk Dünyası AraĢtırmaları Vakfının 124 sayısıyla 2000/01 tarihinde
yayınlayarak bir ulusun tarihinin ve yaĢadığı anın Ģekillenmesi ve kazandığı tüm
birikimlerinin genç kuĢaklara aktarılabilmesi için, kültürel ve sanatsal etkileĢimin
kısacası doğru ve etkili iletiĢimin ve etkileĢimin yöntem olarak ele alınıp önem
kazanabilmesinden geçmektedir(Bkz. Tuncay, 2000/1, Sf.. 219).
Bu bağlamda ―Okul, aile ve arkadaĢlık gruplarıyla‖ örtüĢük halde eylem ve
politikaların anılar tahrif edilmeden dosdoğru taĢınması bir toplumun ―direncini,
gücünü ve güvenini‖ artırır. Sonuç olarak ―sürtüĢme ve çatıĢma‖ kısacası
―yabancılaĢma‖, ―yalnızlaĢma‖ ve ―yozlaĢma‖ yerine özenle kümeler haline
getirilmiĢ yaĢanan olaylardan ―ders alınabilecek‖ ―anıların‖ gelecek kuĢaklara
―yansız ve dosdoğru‖ aktarılması sağlanır. Çünkü bir ulusa ait olma yani
―mensubiyet‖ bilinci gelecek kuĢaklara da bu sorumluluk bilinci ile ancak taĢınır,
böylece toplumsal direnç ve bütünleĢme ulusal yani milli mensubiyet bilinciyle de
sosyal doku taçlandırılır.
Özellikle devlette ve toplumsal dinamiklerde değiĢmenin asıl konusu, ulus
devlet algısı ve oluĢumu ile gerçekleĢen kurum ve kuruluĢların kısacası merkezi
devlet yapılarının görev alanlarının, iĢlevlerinin ve niteliklerinin değiĢtiği
savunulmasıyla birlikte gündeme geldiği görülmektedir. Diğer yandan
küreselleĢme sürecinin merkezi devlet ve kurumsal yapıları üzerine yaptığı
etkilerin de iki farklı yaklaĢımla ele alındığı görülmektedir. ġöyle ki birinci
yaklaĢıma göre, ulus-devlet yapıları çözülmektedir. Bunun yerine ulus- ötesi
oluĢumlar öne çıkmaktadır. Bu bağlamda makro düzeyde sosyal analiz birimleri
olarak uzun bir süre önemle üzerinde durulan medeniyet kavramının da yerini
dünya sistemi gibi sunulan emperyalist temeli temsil eden küreselleĢme
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aldatmacası ve dünya sistemi gibi sunulan emperyalist temeli temsil eden
küreselleĢme aldatmacası yaĢadığımız yüzyılın dayatması olarak karĢımıza çıkıyor.
Bu süreç dünya sistemi imiĢ gibi önermelerle süslenerek, farklı cazip terimleri de
pekiĢtirerek gündemimiz içine sokulmaktadır. Böylece hızla değiĢen kavramların
taĢıdığı değerler ve buna yönelik algılara dayandırılan her değer ve eylem
aĢındırılarak kamuoyuna sunulması hedeflenmektedir.
Zira orta ölçekli birimler olarak sunulan ―millet‖ ile alt katmanların refah
düzeyini ele alan ―iĢçi ve emekçi‖ sınıfı siyasal gündemden çıkarılarak ―sınıf‖
kavramları yine gücünü eskisi gibi korumasa ve çıkar saiki ötelenip siyasal
yozlaĢma oluĢmaması halinde kısmen de olsa öne çıkmaya devam edebilecek
olduğu varsayılmaktadır. Sonuç olarak bu ekolü ve düĢünce yapısını temsil edenler
yirminci yüzyıl ortalarında Samuel Huntington tarafından geliĢtirilen ve
önermelerin ―medeniyetler çatıĢması‖ tezi çerçevesinde düĢünce yapısının da bu
yönde ortaya konulabileceği görülecektir. Oysa aslında halkın katılamadığı sisteme
giremediği yönetim kademeleri olgusu içinde idari yaklaĢımlarda teknolojik
geliĢim ile çevre örgüsünün tek merkezli bakıĢla yönetilmesi oldukça güçtür.
Çünkü demokrasi prensiplerinden de uzak siyasal değiĢimlerin yanında hızla
artan sorunların bu ortamda yaĢandığı görülmektedir. Ayrıca plansız ve çevre
kirliliklerine neden olan kentleĢmelerin öne çıkardığı yeni ―denetimsiz
yönetimlerin‖ ve hatta ―basın tekeline‖ dönen haberleĢme ve kamuoyu oluĢum
süreçlerinde halkın katılımı da azaldığından giderek çevre ve kent dengesi de
bozulmakta çarpık kentleĢmelerin, çevre tahribatının da hızla artığı görülmektedir.
Doğal örtüyü ve doğal kaynakları dikkate almadan hızla artan nüfusun oluĢturduğu
rant beklentisine yönelik geliĢen plansız yapılaĢmaya ek olarak yemyeĢil
ormanlarımız, kirlenen denizlerimiz imar yönünden görüntü açısından olduğu
kadar güvenlik açısından da sorunlu ―3G‖ olarak ―gürültü, görüntü ve güvenlik‖
sorunları gündeme gelen bölgeler oluĢmakta refah açısından da zaman yönetimi
olumsuz iĢlemektedir. Sonuç olarak toprak ve çevre alanlarımız, ormanlarımız ve
de denizlerimiz büyük bir çevre felaketiyle karĢı karĢıya kalmaktadırlar.
Gerek yaĢadığımız ülkede ve gerekse dünyamızda doğa tahribatını
önleyebileceğine inandığımız ve tarafımızdan geliĢtirilen çevre mastır
planlamaların uygulanmasının gerekliliğini de belirtmeliyiz. Çünkü gerek birey ve
gerekse kurumlar olarak doğayı koruma duygularını geliĢtirip önemsememiz
gerekiyor. Çünkü yaĢadığımız dünyada ortak alanımıza yönelik doğal örtümüz ile
ilgili sorunların kısacası ciddi boyutlara ulaĢan bu çevre felaketleri konusunu da
katmamız gerekiyor. Çözümlerin uluslararası dayanıĢma ile ―mastır planlara‖ göre
ortaya konulmasının gerekliliğine de inanıyoruz. Bu olumsuz geliĢmeler aynı
zamanda ulus ötesi aĢındırıcı güçlerin etkisiyle değil ülke içinde beliren farklı
tercihlerle de ulus ötesi aĢındırıcı ve ulusal bütünlükleri çözücü politikaları
paralelinde iktidara sahip olan güçlerin de etkisiyle ne yazık ki ulus devlet
yapılarının da giderek çözüldüğü müĢahede edilmektedir. Bu süreç öylesine etkili
olmaktadır ki söylem analizi yapılabilmesine bile imkân vermemekte zira kavram
89

Türkbilim Aralık 2018
kargaĢası içinde rejim gerek yöneten ve gerekse yönetilenle değil uluslararası
güçlerin politik tutumlarına boyun eğercesine yürütülmektedir. Devleti yönetenler
merkez ve çevre de farklılıkları açısından bizce hala sorunludur. Bazıları bu ölçüyü
kısmen taĢısa da bu sürecin asıl öznesi olarak etkilerini ne yazık ki hala
sürdürebilmektedirler(Bkz. S. Tuncay, C. Yürür, E. Salalı; Urbanization and
Environmental Master Plans A New Urban Model, LAP, Lambert Acedemic
Puplishing, U.S.A end Saarbrücken Germany 2011).
Diğer yandan uzun bir süre parlamenter rejime yönelik demokrasi prensipleri
oluĢturulan ülkemizde ―denetim ve yönetim‖ açısından son derece belirsizlik ve
karĢıtlık oluĢturan ―partili cumhurbaĢkanlığı‖ siyasal genlerimize uygun olmadığı
müĢahede edilmektedir. Çünkü bir rejimin kabulünde örf adet ve teamüllerimize
uygun bir siyasal yöntem aranır. Burada öncelikli mesele muhalefet ile de
mutabakat sağlanabilmesidir. Zira elli artı bir karĢısında da 49,9 vardır. Bu
bakımdan demokrasi birikimlerimize uymayan bu uygulama kargaĢa ve hatta
gerilimler oluĢturmaktadır. Çünkü devlete hizmet etmiĢ birçok ülke büyüğü
ötekileĢtirilmekte tarihsel hafızanın oluĢturduğu vatandaĢların ulusal mensubiyeti
de böylece törpülenmekte uzlaĢma yerine ayrıĢmalar gündeme gelmektedir. ĠĢte
bunun için geçmiĢ dönemlerde hizmetleri olanlara hem dine hem ahlaken ve hem
de siyaseten değer vermek kadrini bilmek çağdaĢlığın da ta kendisi kabul
edilmektedir. Günümüzde anılar ile ilgili bölümlerin niçin müfredat
değiĢikliklerine de tabi tutulmakta olduğuna yönelik sorularda oluĢan bir kanaatin
geniĢ kitlelerde de sorunsal olarak kabul edilmektedir.
Özellikle geliĢmekte olan ülkeler ile tarihin derinliklerinde olup emperyal
güçlerin hedef tahtası olan az geliĢmiĢ veya geri kalmıĢ ülkelerin dayanağı ve temel
politikalarına yönelik ―lider sultası‖ tabir ettiğimiz felsefelerinin gücü ve giderek
pekiĢmesinin önlenmesi ve durdurulması ―Anıların gelecek kuĢaklara
aktarılmasıyla ancak mümkün olabilir.‖ Çünkü hala bir milletin kendine özgü
düĢünüĢ, yaĢayıĢ ve iliĢki biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal değer yargıları
ve kuralları ile oluĢan özellikler bütünü saydığımız ―ulusal mensubiyet‖ bir diğer
ifade ile millî hüviyet pekiĢtirilmesi ile geleceğe dayanıĢma içinde taĢınabilir. Bu
nedenle anılar ülkelerin yöneticilerinin vatandaĢıyla sıkı bir iĢbirliğinin
oluĢturulmasına da ortam hazırlar. Yönetenlerin asla vatandaĢlarını
ötekileĢtirmeden siyaseten bile olsa asla ayırımcı bir dil kullanmadan kamu
hizmetini yürütmesi gerekiyor.
Oysa devleti yönetenlerin ayrıĢtırıcı değil, bilakis birleĢtirici bir rol
üstlenmesi hem ahlaki, hem vicdani ve hem de hukuki görevleri içindedir. Bu
nedenle özellikle tarih sahnesinde veya devlet yönetiminde bulunan kiĢilere ait
anılar olduğu gibi gerekçelere paralel genç kuĢaklara aktarılmalıdır. Anıların eğitim
kurumlarımızda gerekli ve gelecek kuĢaklara aktarılması açısından görülmesini
yönetenlere mutlaka anlatılmalıdır. Zira edebiyat ve tarih çerçevesi içinde hizmeti
geçmiĢ yöneten veya yönetilenlerin yaĢamıĢ olduğu olumlu veya olumsuz olayları
anılarıyla genç kuĢaklara naklederlerse ulusal bütünlük direnç kazanır. Anıların
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genç kuĢaklara ve toplumun diğer kesimlerine aktarılması ancak ―anı‖
sayılabilecek olay ve olguların sosyolojik ve psikolojik örüntülerle ―yaĢanmıĢ
haliyle‖ aktarımın yapılabilmesi tarihsel birikimlerimizi de hatırlatmaktadır. Zira
Psk Serap Duygulunun belirttiği gibi yaĢanılan yere ve yöreye göre bütün
kavramlar değiĢiyor. Okul sıraları ve okul çağı bu nedenle çocuklarını
biçimlendirmenin önemli kurumları olarak karĢımıza çıkıyor anılar farklı bir anlam
kazanıyor. Mensubiyet bilinci çerçevesinde çağdaĢ bireylerin yetiĢebilmesinin
önünü açan kurumlarımızın ilk ayağı aile ise ondan sonraki çok çok önemli ayağı
da ilköğretim ve orta öğretim sıralarıdır.
ĠĢte bundan dolayıdır ki bu ‖anıların‖ unutulması oldukça zor oluyor, tam
tersine olumlu yanları sürekli hafızamızda bir özlem olarak saklanıyor. Sevgi ve
saygılarımla her doğan güneĢte ve her akĢamın gizeminde rahmet ve minnetle
anıyor ve selamlıyor sizi ruhum ve yüreğimde taĢıyarak sevgi, saygı ve
selamlarımızla Ġzmir‘de grubun batıĢını sembolikte olsa sizinle seyrediyorum.
Yüreğimizde burukluk oluĢtursa da geçmiĢ tarih içinde vuku bulan tüm olaylardan
gerek bireyler ve gerekse kurumlar ile özellikle de geçici sürelerle iĢbaĢına gelen
siyaset erbabının ders çıkarması gerekiyor. Tüm ülke insanlarını kucaklaması fikir
ve düĢüncelerine saygı duyarak asla ayrıĢtırma kapsamı içine almaması tarihe not
düĢülmesi açısından çok çok önemli bir ―anı‖ bırakması tavsiye olunur.
Bunun dil tarih ve kültür üçgeni içinde oluĢtuğu dikkate alınırsa yöneticilerin
adil, eĢit ve saygın kiĢiler olarak anılması esastır. Çünkü kamu hizmeti yürütmesi
eline geçirdiği siyasal gücü baskı aracı olarak kullanmaması her bireye eĢit
davranarak gönül rızası paralelinde muhaliflerine bile insani davranıĢlarını söze
dökerek ortaya koyması sadece kendilerine değil gelecek kuĢaklara ve içinde
doğup büyüdüğü topraklara kısacası devletine de katkısı olur. O dönemde
vatanperver ve yürekli hocalarımız öğrencileri çocukları gibi görürdüler. Onların
vefa dolu sabırları ve öğrencilerine gösterdikleri hedefler çok çok önemli ve
ülkemizin yararına olduğu kadar öğrencinin motivasyonunu artırarak ülkeye daha
çok hizmet edebilmesinin yol ve yöntemleri esas alınırdı. ġimdi bu dönemi baĢta
idare edenler kurum ve kuruluĢlar ve yüce Türk halkı yani tüm yaĢayanlar analiz
etsinler.! Büyük Atatürk iĢte bu ekolden ve gerçekçi eylem ve de söylemlerden
yani siyaset adamı değil, devlet adamlığı olmaktan geliyor. Saygılarımla…
YOK “ATATÜRK’ÜME”
Seni düĢünüyorum yine,
Sarı sarı saçlarınla
Gök mavisi gözlerin,
Bir billur tanesi sanki bana!
Sönemeyen ateĢ gibi yanıyor...
GüneĢ koyuluğundaki
Dalgalı, düĢünce yüklü
Vatan kokan koyu sarı
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Kınalı kahve saçlarınla..
Oysa serinletici denizimsin egede,
Akdeniz‘de engin düĢüncelerinle...
Çini inceliğinde düĢünceli saçlar,
Gözler, kirpikler kalemlerinle..
Etilerden kalma ok! Velhasıl senin
Yüce ATAM yüzyıldır, bak!
Anadolu‘da değil inan senin
dünyada eĢin dengin benzerin YOK!!...
ALĠ CANBAZOĞLU HOCAMA RAHMET DĠLĠYORUM...
Ölmeyecek sanki öyle yaĢar insanlar
Bakarsın bir gün kapısına gelir ecel..
Ah vah edersin belki gözyaĢı dökersin,
Ama hayat devam edecek anılarda kalanlar.
Hocam sana yakıĢanı yapamadık inan
Çok daha engin derinliklerdeydin sen
Çaresizliğimiz mi bilinmez bu serüven
Sen gönlü büyük kalbi yufka öğretmen
Nur içinde uyu en büyük değerlerinle
Sana ulaĢmak ne mümkün asaletinle
Hep ders olur herkese öğretilerinle
Ġçimizde burukluk kalır bir de gözyaĢı
Nurlar içinde uyu büyük öğretmenim
Elim yazıyorsa da çok üzgün yüreğim
Allahtan tek bir isteğim vardı dileğim
Mekânın cennet olsun rahat uyu sen
Hocamı o hafta içinde ziyarete gidemediğim bir zaman dilimi içinde
aklımda hep o vardı. Bu Ģiirleri ona ithaf ettiğimi söyleyecektim. Ancak biraz
rahatsızlığım sonucu geciktim ve kızları tarafından bu acı haber bana ulaĢtı ve ben
bu Ģiiri rahmetli hocama yazdım o an. Uğurlar olsun mekânın cennet olsun. Nurlar
içinde yat değerli hocam. Bu hüzünlü bir zaman! Vefat eden tüm hocalarıma yüce
Allahtan rahmet diliyorum. Coğrafyacı Hasan Tekerlekçioğlu, Edebiyatçı Lütfi
Aykanat ve Ġsmet Kültür ile Biyoloji hocamız Nazıma Ülkü, Almancası Hasan
Denksel ile Mehmet Tunacı, Okul müdürlerimizden Kemal Kemahlı ve Bedrettin
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Sunal, Resim öğretmenimiz Enver Kınavlı ve tüm diğer hocalarımızın ruhları Ģad
mekânları cennet olsun nurlar içinde uyuĢunlar… Sağ olanlara sağlık ve esenlikler
diliyor, saygılarımı sunuyorum..
Elbet duyar insan rüzgârla acıdır esen
Anı, hatıralar yaĢar yüreklerde,
Yeter ki hisset ve bak bil Sen!
Anadolu Türk halısı kalacak desen desen
NKLisesi Sanat Tarihi hocama Allahtan rahmet diliyorum Mekânı cennet olsun.
YÜREĞĠM...
Hatıralar yüreğimin sesi mi yoksa nefesi mi?
Bilmem ki ne kalır bu kısa yaĢam içinde
Sevda çiçeği gönlümün sazı olur çalarım
Hüznü taĢısa da yüreğim mat gökyüzüne bakarak
Kaybettikçe umudu hüzünlenir akar gözyaĢlarım..
Ve seni arıyor anılarda da olsa saklı ―atan‖ yüreğim!!!
Yağarken gökyüzünden süzülüp toprağa düĢen
Kar taneciklerinde gizli eriyip giden huzuru ve
Seni arıyor yine ah yapayalnız kalan yüreğim!
Ve sen geliyorsun yine aklıma ve bir de gülüĢün
Kahkaha dolu yalnızlığımı alıyor siyah gözlerin!!!
Dostluğu, seni arıyor mavi denizlere ―bakan‖ yüreğim!!!
Sevda çiçeği bahara küstü açmaz oldu!
Ah demese de yüreğim bak sarardı soldu.
Bu çekilen hüznün Ģarkısı değil aslında
Bir ömür geldi ve geçti hicranla doldu..
Seni arıyor ta uzaklarda da olsa o sesin
Sepetinde güller ve anılarla ―yatan‖ yüreğim!!!(26.02.2018)

ATAM SEN DÜNYAYA BEDELSĠN!
Sevdamı desem bilmem sana tutkunluğumu
Bu tutkunun ötesinde bir kara sevda aĢk ölesiye,
Bahar, kıĢ ve yaz demez! bir haykırıĢ her an içimde;
Bayrak oluĢun al kırmızı çarpan kalbimde ve de düĢümde
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Sen ülkemsin, vatanımsın, YaĢam öyküm Ģanlı tarihimsin
Var oldukça dünyamda ve de Ahretimsin ey büyük Türk!
Çağları ters çeviren düĢmanının baĢını döndüren sensin
Türklük ıĢığı ve âĢıklığında Hayalimde çağdaĢlığın ve ufkun…
Kilim kilim Anadolu renk renk ve en güzeli al bayrakla desensin!
Büyük Türk ATATÜRK! Çağlar geçse de, ÇağdaĢ fikirlerinle sen
Bıraktığın tarihle ve de Ģanla hala Sen Koca Bir Dünyaya Bedelsin!

DOSTLUKLARA... el salla!
Ah vefa duygusu nedir bilir misin sen
Canı gönülden verilen bir tek selam.
Ġç burkan haykırıĢlarla dolu kadere
Bir bardak çay teselli verir yüreklere...
Dostluk pazarlarda sokaklarda satılmaz.
Bazen köĢe baĢında AġKLA bekler seni
Ve bazen yürek yakan bir haykırıĢ olur
Ve bazen gece karanlığında kaybolur..
Unutur mu hiç gönüller yaĢanan anıları
Sadece uzaklarda atan kalpler yürekler
Ancak her çayın yudumlanıĢında inan ki
Sanki gelecekmiĢ gülecekmiĢ gibi seni bekler!
Vefa Ġstanbul‘daki bozacı dükkânı değil
Bir selama gönül ver önünde durma eğil
Yaradan bile seni asla affetmez unutma!
Bu dünyada dostluk ne ilk ne de son değil(20.04.2019
SONUÇ OLARAK
Anı ne tarihtir ne coğrafya ne sultandır ne padiĢah ve ne yönetendir! Ne de
yönetilen! Önce insan olmaktır, daha da güzeli ―adam gibi adam‖ olabilmektir daha
doğrusu. Gözü yoktur hiçbir kiĢinin aĢında. Bak bak duruyor görebilirsen eğer!
Acısıyla tatlısıyla hep ―Anılar‖ senin yanı baĢında! Anılar Adam gibi adam ve de
―önce vatan‖ diyen ―vatandaĢ‖ kısacası ―insan‖ olabilmek olmaktır! Anılar siyaset
hayatı içinde değerlendirildiğinde bugün ne yazık ki güzel Türkçemiz yerini ―3K‖
olarak belirlediğimiz ―Korku, KuĢku ve Kaygı‖ üçgeni içinde kargaĢa, kavga ve
kahır hatta aĢağılamaya hakarete varabilen düĢünceden gayrı ithamlara doğru
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kaymaktadır. Mutluluğu ve kamusal faaliyetleri ifade etmek yerine aĢağılayıcı, içi
boĢ ötekileĢtirici ve kavgacı bir dil ülkemizin birlik ve dayanıĢmanı örselemektedir.
Kısacası ―kederde, tasada ve kıvançta‖ beraberliğini ve yaĢama tahammül gücünü
de tehlikeye itmekte vatandaĢlar ayrıĢtırılmaktadır. Bunun nedeni parti genel
baĢkanlarının ve vekillerin bugün kullandığı kaba ve vatandaĢları ikiye hatta
parçalara bölen ötekileĢtirici acımasız ötekileĢtirici dildir. Bugünü yazmak anılarda
görülmesini istemediğimiz bir düzeyde olduğu için bu çalıĢmamıza almıyoruz.
Ancak geçmiĢ yönetimlerden bir olumlu örneği vermek mukayese açısından da
yararlı görülmektedir. Örneğin, (1.6.1966) tarihinde Niğde‘de yapılan bir parti
propaganda konuĢması yanında, bugün kullanılan dilin karĢısında ne ölçüde hazin
ve ölçüsüz yani üzüntülü bir durum yarattığını bir ―siyasal anı‖ olarak ele almayı
ülkemizin geleceği açısından oldukça gerekli görüyoruz.
Niğde de Siyaseten BaĢbakan olan Süleyman Demirel Ģöyle diyor: ―Türk
vatandaĢlarının din ve vicdan hürriyeti, Anayasa ile tarif edilmiĢtir. Yemek gibi, su
içmek gibi, nefes almak gibi tabii hakkıdır. Kanunlarımız dinin hangi ahvalde
siyasete alet edildiğini tarif etmiĢtir. Ġrticaı tarif etmiĢtir. Bunları suç saymıĢtır. Ve
cezalarını koymuĢtur. Bunu Ģahıslar için yaptığı gibi, bunu partiler ve partililer için
de yapmıĢtır. Kanunların tatbikçisi ve takipçisi vardır. Orta yerde suç varsa
müeyyidesi vardır. Türkiye akılcı ve batı medeniyetçiliği yolunu ve buna müstenit
Cumhuriyeti seneler önce kabul etmiĢ ve büyük mesafeleri kat etmiĢ geliyor.
Kanun tatbikçisi ve suç takipçisi kudretini ispat etmiĢtir. Öyle ise Ģikâyet nedir? Ve
nedendir? Milleti kendi Ģahsi vehimlerinin tedirginliği içine sokmaya, kimsenin
hakkı yoktur. El altından mezhep ve tarikat kıĢkırtıcılığı yapmak ise, hem suçtur
hem de milli bütünlüğümüze yöneltilmiĢ bir suikasttır. Her ne maksatla olursa
olsun, çok partili rejim demokratik rejim tefrike seçimi değildir… Büyük Türk
milletinin müĢterek kıymetlerini kendi inhisarlarında tutarak, kendi anlayıĢlarında
olmayanları veya kendilerini takip etmeyenleri yıldırmak için, bir baskı aracı
yaratmaya kimsenin hakkı yoktur. MeĢruyu, gayri meĢruyu ancak, millet tayin
eder.‖ Bir sonraki günde yani 2.6.1966 tarihinde Adana ilindeki konuĢmasında ise
kısaca Ģöyle diyor: ‖Sözlerime evvela iktisadi meselelerin tahlili ile baĢlıyayım.
1966 senesinin iktisadi indikatörleri, ekonomimizde bir istikrarın mevcudiyetini
gösteriyor. Gerek merkez bankamızın gerekse diğer milli müesseselerimizin
raporları da yeni bir tedbir tavsiye etmiyor. Bu itibarla, ne bir ne bir enflasyon, ne
de bir deflasyon yani durgunluk veya redisyon mevcut değildir. Büyüyen,
geniĢleyen ve geliĢen bir ekonominin içine girmiĢ bulunuyoruz. Memleketimiz
Ģartlarında ekonomik gidiĢin, gayet dikkatle takibi ve gerekli tedbirlerin alınması
lazımdır..‖ (Bkz. Süleyman Demirel,1966, Shf. 66-70).
21.06.2019 tarihi itibariyle bir köĢe yazısı ile ele aldığımız makalemizin yani
bu çalıĢmamızın oldukça çok ve ne kadar önemli olduğu ve gelecek nesillerimize
katkısı yönünde bu konumuzun sonuç bölümümüze de oldukça katkısı oluyor ve
bizi de oldukça düĢündürüyor. BaĢlık Ģöyle: Tek adam demokrasisi demeyeceğiz!
Ġsmet Ġnönü‘ye ―Hitler‖ dedi. Bülent Ecevit‘e…―Zavallı, yaĢlı, fiziken çökmüĢ,
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bitmiĢ, bakın her tarafı kırılıp dökülmeye baĢladı, artık çelik korselerle duruyorsun,
düĢ milletin yakasından düĢ, git, çekilmesini bilmiyor, kiĢisel hırsından gitmiyor,
ülkeyi hastaneye çevirme, ölümün ertelenmesi, ötelenmesi, hayatın yaĢandığı
anlamına gelmez‖ dedi. Süleyman Demirel‘e…―Otur oturduğun yerde, 87
yaĢındasın hâlâ ortalığı karıĢtırıyorsun, otur da bey zannetsinler, bu milletin 70‘li
80‘li yıllarını heba etmiĢ o zat, gelmiĢ kaç yaĢına, ayakta duramıyor, hâlâ çete
kardeĢliği yapıyor, çetelere kefil oluyor‖ dedi. Deniz Baykal'a…―Virüs, fitneci, iĢe
yaramaz, düzeysiz, çirkin, seviyesiz, dönek, kaba, ahlaksız iftiracı, hezeyan
bataklığında debeleniyor, kayıĢları eskidi, dürüst ol, senin kitabında dürüstlük hiç
yazmaz mı Allah aĢkına, komik, gülünç, televole programlarında Ģov yap, çamur,
çete avukatı, mafya avukatı‖ dedi.(Bkz. Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesi, 21.06.2019).
Bugün ülkemizin altmıĢ yılı aĢkın bir tecrübeden sonra iktisadi, sosyal,
kültürel ve siyasal davranıĢlar açısından içine düĢtüğü ya da düĢürüldüğü durumun
ve de bu sürece yönelik değerlendirme ve analizin yapılması ―DüĢünce dünyası
katılım ve siyasal iletiĢim‖ baĢlığı altında ayrı bir çalıĢmayı gerektiriyor. Bu açıdan
özellikle belirtilmesi gereken bir inceleme ve araĢtırma yapılacak çalıĢmaya
kaynak olması açısından Konur Ertop‘un derlediği―1974 Cumhuriyet‖ oldukça
yararlı olabilir. Çünkü ―siyasal anıların yaĢanan döneme ait kayıtlarının‖ tutulması
ayrıca önem taĢıyor. Hangi faktörler ve ortamlar bu sürece etki ediyor bunların
objektif bakıĢlar içinde bilimsel olarak ortaya konulması gerekiyor. Gerek siyasal
ve gerekse toplumsal yaĢama ait sözel iletiĢimin ve etkileĢim boyutlarının
yazılmasının özellikle zamanımızda kayda geçirilmesi gereken olay ve olguların
yoğunlaĢması açısından da büyük gereksinim vardır. Bu çalıĢmaların gerek insan
hayatında ve gerekse devlet hayatında sosyolojik ve psikolojik olduğu kadar siyasal
ahlak açısından da çok çok önemli olduğunu belirtmeliyiz. Biz ülkemize ve hatta
yönetenlere de katkımız olabilmesi düĢüncesiyle gerçekçi ve tarafsız analizlerimizi
bilim ıĢığında yazılabilmesinin gereğine inanır ve sadece bu inançla ülkemizin ve
vatandaĢlarımızın sadece inanın ki mutluluğunu hedefleriz. Kullanılan dil ve
hitabet açısından uzun bir tecrübeye sahip ülkemizde giderek zayıflayan ve insani
vasıflara da yakıĢmayacak bir dilin kullanılması aslında endiĢe vericidir. Muhalefet
veya iktidar mensuplarının ortak alanın ortak dili olan ―güzel Türkçemizi‖
bozmaya asla hakları ve de yetkileri yoktur. Onlar ülkemizin birliği beraberliği için
kendi ulusuna örnek olmak zorundadırlar. Bu nedenlerle içinde bulunduğumuz
dönemin ayrıca bir araĢtırma konusu yapılması gereğini de belirtmek isteriz. Bu
nedenle toplumsal hayatımızın gereği olan en azından görgü ve saygı kuralları
çerçevesinde Türkçe dilinin hiç kimseyi ötekileĢtirmeden dosdoğru olarak
kullanılması, kurumsal iletiĢim yönünden de ülkemizdeki sosyolojik bütünlüğün
dikkate alınması gerekiyor. Ayrıca olumsuz davranıĢ setlerine indirgenen siyasal
hayatın uyum ve olumluluğu kapsayarak gelecek kuĢaklara örnek olması açısından
olduğu kadar ahlak ve etik hususları açısından da son derece gerekli olduğunu da
ayrıca belirtmeliyiz. Çünkü ancak çağdaĢlaĢan bir devlet ve modern insanlar olarak
etkileĢim ve iĢbirliği kurabilirler, böylece kalkınmasını tamamlamıĢ mensubiyet
bilincimizi oluĢturup pekiĢtirebiliriz. Sonuç olarak demokrasilerin insan ve toplum
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hayatında sadece bireye dayandığı ve bireylerden oluĢan topluluğun iradesine göre
yönetilebileceğini bu nedenle de ―dil, tarih ve kültür‖ üçgeni içinde anılarımızın
geleceğe aktarılmasının ―özel ve önemli‖ bir yeri olduğunu da asla unutmamalıyız.
Anılarımıza eğer sevgi ve saygıyla yaklaĢırsanız, zaman yönetimi içinde gereği
gibi yapabilirseniz anlamlı, kucaklayıcı ve düĢündürücü gerçekler yanında,
kurduğumuz ya da kuracağınız dostluklar inanın ki hasretle hep beni, seni ve sizi
ve bizi bekler. Hasretle.. Kapı açalım dostluğa ve öncelikle vatandaĢlığa ülke ve
toprağa bayrağa bağlılığa hep birlikte koĢalım. Zaman yönetimi bizi ve çevremizi
düĢündürücü yapabilmeli kısacası yol gösterici kahkaha yüklü kalkınmıĢ ve çağdaĢ
ülkemizde dayanıĢma ve çağdaĢ buluĢları da betimleyen anılarla çepeçevre olmalı
anılar hepimizi kardeĢçe kucaklamalı. Sonuç olarak, ―anılar‖ bir ulusun

hafızasının ta kendisidir. Sosyal iliĢkiler ve dayanıĢma ruhu içinde var olan
veya olması muhtemel sorunların ya da iliĢki ve iĢbirliğinin irdelenmesi
yanında gelecek kuĢaklara aktarılması anılar yolu ile anlam kazanır. Tarih
Ģuuru ve tarihsel süreç içindeki dil akıĢı düĢünce sistematiği ve uygulanması
gereği görülen eğitim modelleri sadece siyasal aktörler tarafından değil,
bilakis eğitim kurumları içinde yer alan kadroların da düĢünce ve
öngörülerinin katkısı bilimsel alt yapının kurulması teknolojik imkânlardan
da yararlanılarak geniĢ kitlelere yönelik yapılabilmelidir. Ülkemizde ne
yazık ki gördüğümüz ve yaĢadığımız tek kurumsal veya siyasal sosyolojik
gerçek olarak makam olarak adlandırılan statülere ve onun yarattığı çıkar
saikine göre değil, bulunulan statünün kamu görevi olduğu için kamusal bir
terbiye ve nezaketle görevini bil ve sadece insanlık hak ve hukuk dostluğun
yurttaĢlığın karĢısında eğil. ĠĢte kamusal alanlarda görev yapanların en
anlamlı ve saygınlığı temsil eden temel dürtümüz bu olmalı huzur ve
mutluluğu aynı zamanda kalkınmıĢlığı ifade eden tüm yaĢanmıĢlıklar
gelecek kuĢaklara aktarılmalıdır. Böylece geçmiĢ zaman dilimi
hatırlandığında anıların değeri de artıyor ilgi, bilgi sevgi üçgeninde sosyal
dokumuz ve yaĢayıĢ tarzımız ile geleceğe bakıĢımız ortaya çıkıyor. Örneğin
bu mealde Sait Balcı arkadaĢımızın ―anı kapsamında‖ yazdığı Ģiirine tekrar
bir bakın. Bizi çok daha derinlere götürülebilecek sosyal dokumuzun insan
iliĢkilerinde giderek sertleĢen ve ötekileĢtiren dilden arındırabilecek anıların
çoğalmasını diliyor ülkemize refah ve mutluluk temennilerimizle dünyamızı
da korumaya davet ediyorum. Bu anlamda en güçlü anahtar kavram
―sorunları anlama ve algılama bağlamında etkili iletiĢimdir. Onun için
toplumun genelini kapsayacak Ģekilde artırılması gerekiyor. ĠletiĢim
becerilerinin esas faktörlerinden birisi ve önceliği etkin dinleme becerisidir.
Etkin dinleme becerisi olmaksızın iletiĢim sürecindeki mesajlar genellikle
yanlıĢ anlaĢılabilir. BaĢka bir ifadeyle etkin dinleme becerisi karĢıdan gelen
mesajı etkili Ģekilde anlamada ve geri dönüt oluĢturmada en önemli iletiĢim
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tekniklerinden biridir (doğru soruları sormak gibi). Dinleme becerisindeki
esas sorun çok az insanın dinlerken etkili bir Ģekilde yoğunlaĢabilmesinin
azalan etkisinden kaynaklanır. Anlatanı dinlemek söyleneni anlamak ancak
ve ancak onu doğru ve tarafsız beĢ duyu organı ve sezgileriyle algılamakla
mümkündür. Hiçbir çıkar veya faktör gerek maddi ve gerekse morale
değerlere yönelik anlatılanları bireylerin ve özellikle de toplumun doğru
algılamasına asla etki edememelidir. ĠĢte bu birey çağdaĢ ve sosyal aidiyeti
olan varlık olarak olarak değerli bir insan ve vatandaĢ görülebilir.
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ġEMA TEORĠSĠ PERSPEKTĠFĠNDEN SINIRDA KĠġĠLĠK
BOZUKLUĞU
Emek Yüce ZEYREK-RIOS*
Ekin EMĠRAL**
ÖZET
Sınırda kiĢilik bozukluğu (SKB), hastalara, ailelere, ayaktan/yataktan
tedavi ünitelerine ve acil servislere yük olan yıkıcı bir bozukluktur. Hastalığın
etiyolojisini anlamaya yönelik önemli sayıda araĢtırma bulunmaktadır. Son
araĢtırmalar, çocuğun mizacı ile ebeveynin çocuk yetiĢtirme tarzı arasındaki
uyumsuzluğun SKB‘nin etiyolojisi için en sık raporlanan temel faktörler
olduğunu göstermektedir. Olumsuz aile ortamlarına maruz kalan çocukların
kendileri hakkında olumsuz inanç ve beklentiler geliĢtirmeye yatkın olmasına
ek olarak dünya ve gelecekle ilgili bazı olumsuz inanç ve beklentileri
geliĢtirmeye de eğilimli olmaları, Ģema teorisini SKB etiyolojisi ve tedavisini
anlamak için en yararlı teorilerden biri yapar. AraĢtırma bulguları, SKB
hastalarının çoğunlukla terk edilme, kusurluluk, duygusal yoksunluk, yetersiz
özdenetim, kuĢkuculuk/ kötüye kullanılmaya iliĢkin erken dönem uyum bozucu
Ģema örüntüleri gösterdiğini ve bu hastaların, kopuk korungan, cezalandırıcı
ebeveyn, terk edilmiĢ/ kötüye kullanılmıĢ çocuk ve kızgın/ dürtüsel çocuk
modlarıyla karakterize olduğunu; sağlıklı yetiĢkin modlarında da en düĢük
puanları aldığını göstermiĢtir. Bu makalede, erken dönem uyum bozucu
Ģemaların ve modların SKB‘nin geliĢimindeki rolü ve bunlarla DSM kriterleri
arasındaki bağlantı tartıĢılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sınırda KiĢilik Bozukluğu, ġema Terapisi, Mod,
ġema, Psikoterapi.
BORDERLINE PERSONALITY DISORDER FROM THE
PERSPECTIVE OF THE SCHEMA THEORY
ABSTRACT
Borderline personality is a devastating disorder causing burden to
patients, their families and inpatient/outpatient clinics and E.Rs. The research
dedicated to understand its etiology has reached a considerable amount. Recent
research shows that the mismatch between the child‘s temperament and the
parent‘s child rearing style is the most reported and supported underlying
factor for BPD. Considering the fact that children who are being exposed to
negative family environments are prone to develop certain beliefs and
expectations about themselves, world and the future, that makes Schema
*

Dr. Mardin Artuklu Üiversitesi Öğr. Üyesi

**

Ġstanbul Saglik Bilimleri Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programı ögrencısi
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Theory one of the most helpful theories to understand the etiology and
treatment of BPD. Research findings indicate that BPD patients mostly present
a pattern of early maladaptive schemas (EMSs) related to Abandonment,
Defectiveness,
Emotional
Deprivation,
Insufficient
Self-Control,
Mistrust/Abuse, and Punitiveness and these patients are characterized by
Detached
Protector,
Punitive
Parent,
Abused/Abandoned
Child,
Angry/Impulsive Child modes and they scored lowest on the Healthy Adult
modes. The role of EMSs and schema modes in the development of BPD and
the link between these schemas and DSM criteria is further discussed.
Keywords: Borderline Personality Disorder, Schema Therapy, Mode,
Schema, Psychotherapy

1.INTRODUCTION
The focus of the current paper is to explain the Borderline Personality
Disorder from a Schema Theory perspective. Initially, certain key points about
BPD and its etiology will be presented; then the significant elements in Schema
Theory will be explained briefly which are essential to relate the literature
findings in BPD research to schema theory. After giving details from the
literature on BPD and the role of schemas on the development of it, the paper
will be concluded with a summary and suggestions.
1.1.Borderline Personality Disorder and Its Etiology
Borderline Personality Disorder is a devastating disorder and
characterized by ―a pervasive pattern of instability of interpersonal
relationships, self-image, and affects and marked impulsivity that begins by
early adulthood and is present in a variety of contexts‖ (DSM-V, 2013, p.663).
Patients with this diagnosis comorbidly experience other disorders such as
depression (95%), anxiety disorders (90%), substance abuse, and other Axis II
disorders; furthermore most of these disorders persist even after a 6 years follow
up (Chapman, Gratz, 2007/ Zanarini, Frankerburg, Hennen, Reich, Silk, 2004).
According to the literature 75% of BPD patients are female, 70-75% has a
history of at least one self-injurious act, and 8-10% commits suicide. The
prevalence of BPD within the general population is 1-2% (O‘Donohue, Fowler,
& Lilienfeld, 2007/ Nysaeter , Nordahl, 2008). Considering the lethality rates
and the burden it causes to inpatient/outpatient clinics and E.Rs, it is not
surprising that a considerable amount of research has been conducted on BPD
and its origins. Results indicated a heritability rate ranging from 15% to 70%,
and neuro-developmental and brain insults, excess or deficiency in certain
neurochemicals (serotonin, vasopressin, dopamine, etc) were found to correlate
with BPD (van Reekum, Links, Finlayson, Boyle, Boiago, Ostrander,
Moustacalis, 1996/ Crowell, Beauchaine, Linehan, 2009/ Togersen, Lygren,
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øien, Skre, Onstad, Edvardsen, Tambs, Kringlen, 2000/ Distel, Trull, Derom,
Thiery, Grimmer, Martin, Willemsen, Boomsma, 2008/ Nigg, Goldsmith,
1994).
However, familial and environmental factors were shown to have a
greater influence on the development of the disorder. Childhood sexual,
physical abuse, neglect, and loss of a parent (through abandoning or death) are
all found to be present in the retrospective life analysis of BPD patients (Kellog
, Young, 2006). Recent research shows that the mismatch between the child‘s
temperament and the parents‘ child rearing style is the most reported and
supported underlying factor for BPD. These patients start their lives with a more
difficult temperament which makes them vulnerable to the hazardous effects of
dysfunctional family environment. The most common characteristics of these
families are being unsafe, depriving, rejecting, invalidating, and harshly
punitive (Kellogg, Young, 2006/ Linehan, 1993). Considering the fact that
children who are being exposed to negative family environments are prone to
develop certain beliefs and expectations about themselves, world and the future,
which makes the thus Schema Theory one of the most helpful theories to
understand the etiology and treatment of BPD.
1.2.Schema Theory
Schema therapy was developed by Young (1999) and aimed to enable the
patients with longterm problems and their therapists to work on appropriate
clinical interventions that are beyond the scope of a traditional short-term CBT.
Three major characteristics of personality disorders, namely rigidity, avoidance,
and long-term interpersonal problems lead to considerable difficulty in applying
short-term CBT to these patients, and modification of CBT becomes inevitable
to treat these patients. Schema Therapy should be best understood as a means of
clinical guidance and a treatment direction. The theory behind the Schema
Therapy is based on 5 key elements; Early Maladaptive Schemas, Schema
Domains, Maintenance, Avoidance and Compensation. Early maladaptive
schemas (EMS) are extremely stable themes and resilient to change, being
attached to strong affects they develop during the childhood and are elaborated
throughout an individual‘s lifetime, furthermore they are dysfunctional to a
significant degree as well (Young, 1999). They are developed by the interaction
of temperament and combination of parental styles and social influences. There
are 5 main schema domains and in total 18 EMSs.
Since in the upcoming sections of the paper research examining the role
of schemas in the development of Borderline Personality Disorder will be
explained, only the names of each domain and the underlying EMSs will be
mentioned, and BPD-specific ones while discussing the research finding will be
further explained. The first domain Disconnection and Rejection includes
Abandonment/Instability,
Mistrust/Abuse,
Emotional
Deprivation,
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Defectiveness/Shame, and Social Isolation/Alienation EMSs. The following
domain is Impaired Autonomy and Performance which includes
Dependence/Incompetence,
Vulnerability
to
Harm
or
Illness,
Enmeshment/Undeveloped Self, and Failure EMS. The EMSs under the
Impaired Limits Schema Domain are Entitlement/Grandiosity and Insufficient
Self-Control/Self-Discipline. Other-Directedness domain‘s EMSs are
Subjugation, Self-Sacrifice, and Approval Seeking/Recognition-Seeking. The
last domain proposed by Young is the Overvigilance and Inhibition which
includes
Negativity/Pessimism,
Emotional
Inhibition,
Unrelenting
Standards/Hypercriticalness, and Punitiveness. In summary, if children fail in
one of these main tasks namely connection and acceptance, autonomy and
performance, realistic limits, inner-directedness and self-expression, spontaneity
and pleasure they are prone to develop one or more of these schemas depending
on the nature of the failed task. People engage in schema maintenance,
avoidance, or compensation behaviors to deal with the emotional burden caused
by these schemas.
Schema modes can be defined as the set of EMS, distinct mood states and
coping styles and created as ―a representation of the child‘s self that involves a
mode of being in specific social settings‖ (Nysaeter, Nordahl, 2008, p 252).
Derived from the Berne‘s transactional theory (1961), modes are conceptualized
as The Parent, Child and Adult. The names of these modes should at least be
given to understand the further reference to research findings. Vulnerable,
Impulsive, Undisciplined, Enraged, and Angry Child modes are called
Dysfunctional Children Modes. Compliant Surrender, Detached Protector,
Detached Self-Soother, Self-Aggrandizer, and Bully and Attack are considered
as Dysfunctional Coping Modes. Dysfunctional Parent Modes are Demanding
and Punitive Parent modes and lastly, adaptive modes are Healthy Child and
Healthy Adult modes (Arntz, Klokman, Sieswerda, 2005/ Nysaeter , Nordahl,
2008/ Lobbestael, Van Vreeswijk, Arntz, 2008)
1.3. Borderline Personality Disorder from a Schema Theory
Perspective
Certain schema domains, early maladaptive schemas, and schema modes
play significant role in the development of BPD as well as the maintenance of
the syndrome. Schema Therapy has been used widely in the treatment of
personality disorders especially the borderline personality disorder and obtained
promising results; however the research on the applicability of the Schema
Theory, especially the role of EMS and Schema Modes in BPD has remained
scarce. Research findings indicate that BPD patients mostly present a pattern of
EMSs related to Abandonment, Defectiveness, Emotional Deprivation,
Insufficient Self-Control, Mistrust/Abuse, Punitiveness and in isolated cases
Subjugation. Aiming to make sense of further research findings, schema modes
related to BPD will be explained briefly. The abandoned child mode is the state
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of being helpless, in need of protection and love. Person in this mode can feel
frightened, depressed, and worthless. This is related to the DSM criteria of
idealization of significant others (nurturers) and frantic efforts to avoid
abandonment. The angry and impulsive child mode triggers impulsive acts
aiming to meet one‘s needs in an inappropriate way causing experiences of
intense anger, demanding and devaluating/abusive behavior, promiscuity and
suicidal threats which are linked to the DSM criteria of recurrent suicidal
threats, self-damaging impulsivity (sex), lack of control over anger, alteration of
idealization and devaluation. When the Punitive parent mode is activated person
punishes him/herself for expressing normal needs and feelings or not meeting
unrealistic standards which causes self-hatred due to feelings of neediness, and
results in self-denial and self-mutilation. Detached protector mode is associated
with suppression of needs and feelings, detachment from others and own self,
resulting in substance abuse, depersonalization, psychosomatic complaints, and
self-mutilation. This mode is highly linked to the feelings of emptiness,
boredom, and dissociative symptoms under stress that are observed in BPD
patients. The last mode that is related to BPD is the Healthy adult mode which
has a balancing role, aiming to inhibit any maladaptive coping and
dysfunctional modes results in flexibility and adaptability. Since BPD patients
have an underdeveloped healthy adult mode, they experience dramatic shifts
between modes, and lack of a sense of a unified self (Nysaeter, Nordahl, 2008/
Young, Klosko, Weishaar, 2003).
The applicability of schema mode model to BPD was tested on a sample
of female patients, 18 with BPD, 18 with Cluster C personality disorders and 18
control subjects. Initially they filled out trait and state versions of schema mode
questionnaires developed to detect the cognitions, feelings and behaviors that
are characteristics of 7 schema modes. Then they watched a neutral and a BPDspecific emotional movie fragment and filled out the state version of schema
mode questionnaire. Results revealed that BPD patients were characterized by
Detached
Protector,
Punitive
Parent,
Abused/Abandoned
Child,
Angry/Impulsive Child modes and they scored lowest on the Healthy Adult
mode compared to other two groups. Although the movie presentation induced
negative emotions in all three groups BPD group showed significantly higher
increase in the Detached Protector Mode compared to others (Arntz, et al.,
2005).
The Schema Mode conceptualization in personality disorders was
empirically tested in a sample of 489 subjects; 127 with Axis I, 240 with Axis
II, and 23 with DSM-IV ―not otherwise specified‖ diagnoses recruited from
psychiatric and forensic mental health institutions and prisons and 99 nonpatient community sample. Findings were parallel with other studies; subjects
with BPD received elevated scores in Vulnerable, Impulsive, Enraged, Angry
and Undisciplined Child Modes, Punitive Parent, Detached Self-Soother,
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Detached Protector, and Compliant Surrender modes, whereas lower scores in
Healthy Adult and Child modes (Lobbestael, Van Vreeswijk, & Arntz, 2008).
The research examining the role of early maladaptive schemas specific to
BPD is also limited. There are 126 different combinations of BPD symptoms
based on the 9 DSM-IV diagnostic criteria, which is an overt indication of the
diversity in symptomology of each patient and the diagnostic heterogeneity.
BPD is the only PD not characterized by a specific set of beliefs (Beck,
Freeman, Davis, 2004) According to the literature, EMSs that were associated
with BPD are Abandonment/loss, unlovability, dependence, subjugation/lack of
individuation, mistrust, inadequate self-discipline, fear of losing emotional
control, guilt/punishment, and emotional deprivation (Schmidt, Joiner, Young,
Telch, 1995).
Research findings are parallel to each other with mild differences
depending upon the variability in sampling and assessment. Two schema
domains seemed to have critical importance in BPD; namely Impaired
Autonomy/ Performance and Disconnection/Rejection. Disconnection and
Rejection, includes the expectations that one‘s needs for security, safety,
empathy and etc. will not be met in a predictable manner, because people with
this domain are coming from a detached, cold, rejecting, abusive, or
unpredictable family environment (Young, 1999). This domain has a crucial
role in the origin of BPD development. Under this domain, with abandonment
being the most frequently reported one, defectiveness/shame, mistrust/abuse,
emotional deprivation, and social isolation were found to be related to BPD
(Ball, Cecero, 2001/ Jovev, Jackson, 2004/ Nordahl, Holthe, Haugum, 2005).
The following BPD-specific domain is Impaired Autonomy and Performance,
which is the expectation that the person or the environment will interfere with
his/her ability to separate, survive independently, or perform successfully. The
family origin of people with this domain is enmeshed, overprotective, and they
fail to assign responsibilities that the child should do on his/her own (Young,
1999). Under the domain of impaired autonomy and performance,
dependence/incompetence and vulnerability to harm were found to be observed
in BPD patients (Jovev, Jackson, 2004; Nordahl, Holthe, Haugum, 2005).
Findings of a study conducted with 129 patients of an outpatient
treatment facility at a university psychotherapy training clinic showed that
abandonment/instability, emotional deprivation, social isolation/alienation and
unrelenting standards differentiate BPD from other PDs (Petrocelli, Glaser,
Calhoun, Campbell, 2001). Among young BPD patients (aged 15-24), all
maladaptive schemas except for Enmeshment, Self-Sacrifice, Unrelenting
Standards, and Entitlement were found to be higher compared to control
subjects (Lawrence, Allen, Chanen, 2011). However, 15 is an early age to
diagnose a person with BPD and these results might easily be confused with the
characteristics of adolescence. Borderline patients, compared to other
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personality disorder patients were found to score higher in certain dysfunctional
beliefs such as dependency, helplessness, distrust, rejection/abandonment fears,
fear of losing emotional control, and histrionic behavior (Butler, Brown, Beck,
Grisham, 2002). These patients hold certain dysfunctional beliefs like
aloneness, dependency, unlovability, emptiness, lack of interpersonal control,
badness, and interpersonal distrust (Arntz, Dietzel, Dreessen, 1999). Carefully
examined, these beliefs are compatible with DSM criteria.
2.CONCLUSION
In summary, patients with BPD have failed in certain developmental
tasks, such as connection and acceptance, and autonomy and performance. They
couldn‘t develop a healthy sense that they are connected to others in a stable,
enduring, and trusting manner and failed in the tasks of intimacy, social
integration, and acceptance. One of the most commonly observed EMS was
abandonment/instability. BPD patients believe that significant others will not
continue to provide emotional support, connection or practical protection, which
is originated from the unreliable, unpredictable and emotionally unstable
behavioral patterns of the parents, and as a results BPD patients develop a belief
that the significant others can disappear or abandon them in favor of someone
better. These beliefs cause the instability and intensity in interpersonal
difficulties, anger outbursts, rejection sensitivity, feelings of riding on an
emotional roller-coaster, and frantic efforts to avoid abandonment. Another
failure worth mentioning is in the task of the development of trust to others.
Another commonly observed EMS in BPD patients is Mistrust/Abuse. They
expect people to hurt, abuse, cheat, and lie, humiliate or take advantage of them.
They believe that any harm that targeted them is intentional, or at best due to
unjustified and extreme negligence. It is not surprising to take these
characteristics as outcomes of early experiences of these patients as being
abused, neglected, cheated, or hurt.
With the intention of giving a more structured summary, the connection
of schema modes and DSM criteria will be provided although each one above
was briefly discussed. Abandoned child mode is a triggering factor for the
frantic efforts to avoid abandonment, extremely undeveloped healthy adult
mode results in unstable intense relationships, recurrent suicidality or selfmutilation and stress related paranoid ideation or severe dissociation. Identity
disturbances and feelings of chronic emptiness are highly associated with the
detached protector mode and the frequent shifts in modes. Angry and impulsive
child mode is linked to impulsivity (substance abuse, promiscuity) and intense,
inappropriate anger and loss of control. Research shows that BPD patients are
born with a difficult temperament which in combination with schema mode
flips result in affective liability and reactivity (Nysaeter, Nordahl, 2008, p.254).
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One significant and discriminatory feature of the maladaptive beliefs and
schemas BPD patients hold is that they are not only dysfunctional but
contradictory as well. For instance, a BPD patient might feel extremely helpless
which might lead to dependent behaviors and at the same time might experience
distrust particularly in close relationships. One of the most characteristic
symptoms of BPD patients is the dramatic shift, which is explained by various
reasons through major theories. Schema theory explains this shift as schema
flipping, shifting from one schema mode to another. This shift also results in
change in the use of schema processes. For instance, a patient might be
extremely aggressive and s/he might act out due to a certain stimulus one time
and totally be submissive and withdrawing at another time. One can select
partners who are abusive, rejecting and or cheating as mechanism of schema
maintenance. Same person might also behave in a rejecting manner and can
abandon his/her partner and will hold an underlying belief that other person
would abandon him/her anyways. This will be a schema compensatory
mechanism. Or they might avoid close relationships at all for the sake of
schema avoidance. As mentioned before, the pattern of presenting symptoms of
each BPD patient might differ from each other in a dramatic way. And each
patient might adopt different strategies to handle similar triggering incidents
and/or they might flip from one schema process to another. Thus it is hard to
develop a fixed, determined set of treatment plan for all patients with a
diagnosis of BPD, and individual case conceptualization is crucial to understand
and treat these patients.
2.1.Suggestions
BPD has been well studied, and it was tried to be explained through
various theories and approaches. Significant results were obtained in heritability
research; however these results were based on post facto research and BPD is a
complex pattern of embedded symptoms and almost impossible to observe
alone without concurrent disorders thus, the findings of these researches should
not be taken at face value. The variation in reported ratios for the contribution
of genes in the development of BPD can be attributed to sampling, and
methodological variations. Also, the comorbid Axis I or Axis II disorders might
have an effect on the width of the range of ratios for the role of genes on BPD.
As the role of shared environment and familial factors seem to be the most
significant causes in the development of BPD, for now; heritability ratios given
in the literature should be approached with caution. The high incidence of
affective and personality disorders among the family members of BPD patients
can be regarded as an evidence for the role of family on the development of
BPD, as mentally ill parents would have dramatic effects on a child‘s
development. It can also be attributed to the effect of the genes. Moreover a
mediator factor such as poverty, culture, or social environment shared by
parents and children might have an impact on the development of the disorder
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as well. In order to make accurate estimations of the role of genes on the
etiology of BPD, more research needs to be conducted on twin samples adopted
by different families, to eliminate the role of shared familial, social, and
economic environment.
Since symptoms and underlying schemas are heterogeneous in BPD
patients, research might address subtypes of BPD and focus on explaining each
sub-type from a schema theory perspective. Also, as mentioned earlier comorbidity of BPD with Axis I and Axis II disorders is very high, which makes it
very hard to point out the pure BPD specific maladaptive schemas or modes
since it is impossible to rule out the possibility that the schemas observed in
BPD patients might be the results of the comorbid conditions rather than BPD.
Even though some research was dedicated to identify the BPD specific schemas
and eliminate the role of concurrent problems (eg. Substance abuse; Ball &
Cecero, 2001); the ecological validity of this type of research is questionable.
BPD patients coming to clinics suffer from the concurrent disorders as well and
if the treatment strategies were developed solely based on the research
conducted to identify pure BPD specific schemas, the effectiveness of that type
of treatment would be at stake. The authors suggest that a distinction should be
made between research aiming to understand and research aiming to treat. Even
though it might not sound pragmatic or practical; the research conducted with a
motivation of searching the roots of BPD is as valuable as the research aiming
to find effective treatments for it.
Lastly, the inadequacy of the assessment tools needs to be addressed.
Some of the diagnostic tools include questions that assume a sense of awareness
in the person about his/her condition. (E.g. ―If people get close to me, they will
discover the ―real‖ me and reject me.‖; I am needy and weak; Butler, Brown,
Beck, & Grisham, 2002.) BPD is an ego-syntonic disorder and in principle for
most of the patients, having a sense of self-awareness is not likely. The
development of assessment tools relying more on structured or semi-structured
interviews, clinical observations and collateral information gathered from
family members than self-report forced choice questionnaires is a necessity.
Finally, research on cultural differences in the applicability of schema therapy
to BPD, or at least the applicability of schema therapy in different cultures
should be addressed.
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HALKLA ĠLĠġKĠLERĠN KURUMSAL VE SOSYAL SORUMLULUK
ĠÇĠNDEKĠ YERĠ: UYGULAYICILAR ROLLERĠNĠ TANIMLIYOR
Soo-Yeon KĠM, Bryan H. REBER
Çeviren: Lale Barçın AKA*
ÖZET
173 halkla iliĢkiler uygulayıcısından alınan niteliksel yanıtlar,
katılımcıların kurumsal sosyal sorumluluktaki (KSS) rollerini ve katkılarını
analiz etmek için kullanılmıĢtır. Uygulayıcılar KSS'de halkla iliĢkiler için beĢ
rol tanımlamıĢlardır: önemli yönetim, hayırseverlik, değer odaklılık, iletiĢim ve
hiçbiri. Halkla iliĢkiler uzmanları bu rolleri sosyal sorumluluk programlarına
kendilerinin yaptıkları katkıları açıklayarak örneklendirdiler. Ayrıca, KSS
programlarına katkıda bulunma yeteneklerine sınırlama getirdiklerini de dile
getirdiler. 2008 Published by Elsevier Inc.
Anahtar Kelimeler: Halkla ĠliĢkiler, Sosyal Sorumluluk, Yönetim, ĠletiĢim
PUBLIC RELATIONS’ PLACE IN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY: PRACTITIONERS DEFINE THEIR ROLE
ABSTRACT
Qualitative responses from 173 PR practitioners were used to analyze
their roles and contribution corporate social responsibility (CSR). Practitioners
identified five roles for public relations in CSR— significant management,
philanthropic, value-driven, communication, and none. PR professionals
illustrated these roles by describing their contributions to social responsibility
programs. They also expressed limitations to their ability to contribute to CSR
programs. 2008 Published by Elsevier Inc.
KeyWords: Public Relations, Social Responsibility, Management,
Communication
1. GĠRĠġ
Halkla iliĢkiler alanında roller üzerine çalıĢmalar oldukça
geliĢmiĢtir. Teknisyen ve yöneticinin geniĢ rolleri dâhilinde bol miktarda alt
roller bulunmaktadır. Halkla iliĢkilerin yönetimsel olması yönünde uzun
zamandır istenen bir Ģey olmuĢtur, ancak gerçekte halkla iliĢkilerin rolü
evrilmeye ve yeni tanımlar kazanmaya devam etmektedir. Heath, Halkla
İlişkiler Araştırmaları Dergisi'nin ―Halkla iliĢkiler ve iletiĢim yönetimi: gelecek
nesiller için zorluklar‖ baĢlıklı özel bir baskısındaki yazısını takip eden
gözlemiyle sonlandırdı: ―Halkla iliĢkiler bir bütünün parçası. Mesele bu bütünü
*

*Lecturer & Columnist @businessturkiye, Türkei, Hochschulwesen.
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ve halkla iliĢkilerin onun içerisindeki yerini keĢfetmeye yönelik araĢtırmalara
devam etmektir.
Bu bütünle ilgili bir görüĢ, toplumun doğası ve sonuç olarak, halkla
iliĢkilerin bu amacı gerçekleĢtirmeye yönelik olarak üstlenebileceği yapıcı ve
yıkıcı rollerdir‖ (Heath,2006). Halkla iliĢkiler içerisinde yönetimsel rolün
önemi, halkla iliĢkilerin toplumdaüstlenebileceği yapıcı rol ile bir araya gelerek,
halkla iliĢkilerin kurumsal sosyal sorumluluktaki rolünü (KSS) inceleyen bu
çalıĢmanın temelini oluĢturmaktadır. Uygulayıcının KSS'deki rolü doğası gereği
stratejik olduğundan, yönetimsel rolde daha fazla etkiye yol açmanın bir
yöntemi olabilir. Bulgular Heath (Heath,2006) 'dan alıntı yapılacak olursa, KSS
bütünü içerisindeki Halkla ĠliĢkiler parçası hakkında derin bilgiler
sağlamaktadır.
2. Literatür taraması
2.1. Halkla iliĢkilerde rol araĢtırması
Yönetici ve teknisyenin rolleri geleneksel araĢtırmanın konularını
oluĢturmuĢ olsa da, halkla iliĢkilerin doğasını ve içerisindeki rolleri kapsayan
sınırın içerisinde gri alanlar bulunmaktadır. Dozier ve Broom, rol araĢtırmaları
için yeni bir gözden geçirme sunmakta ve bu tür araĢtırmalar için geleceğe
yönelik yeni alanlar önermektedir. Gelecekteki araĢtırmalara yönelik bu öneriler
arasında ―mesleki rol ve iĢ memnuniyeti‖ (Dozier, Broom, 2006) yer
almaktadır.
2.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
KSS'yi açıklamaya yönelik olarak Carroll (Carroll,1991), KSS'nin
ekonomik, yasal, etik ve hayırsever sorumlulukları kapsadığını ve sistematik bir
yaklaĢımın sıklıkla benimsendiğini belirtmiĢtir (Kelly, 2001; Werhane,
2007). Kelly bu kavramı Ģöyle tarif eder: ―Sosyal sorumluluk kavramı,
basitçe organizasyonların iyi vatandaĢlar olarak hareket ettiği anlamına
gelir. Örgütlerin çevrelerindeki insanlarla ve diğer örgütlerle birbirine bağlı
olması dolayısıyla sosyal sorumluluk kavramının kökeninde sistemler teorisi yer
almaktadır‖(Kelly, 2001,s. 285). KSS, etik kodlar, kurumsal hayırseverlik,
topluluk iliĢkileri programları ve yasalara saygılı eylemlerle iliĢkili olmuĢtur
(Wood, 1991). Sosyal sorumluluk, paydaĢların ve çevrenin taleplerini
değerlendirmek için gerekli olan süreçlerin geliĢtirilmesi ve sosyal sorunların
yönetilmesi için programların uygulanmasıdır (Thomas ve Simerly,
1994). Gündelik iĢ uygulamaları halk tarafından önemli bir KSS olarak kabul
edilmektedir (O'Connor & Meister, 2008).
2.3. KSS'de halkla iliĢkilerin rolü
Kamusal sorumluluk, temel ve kimi zamandahalkla iliĢkilerle eĢ anlamlı
bir kavram olarak anlaĢılmaktadır. Heath (2006), kurumsal sorumluluğun
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önemini vurgulamaktadır: ĠĢleyiĢini tam anlamıylayerine getiren bir toplum
için, KS, kurumun dar çerçeveli kendi menfaatleri düĢünen çalıĢmasının çok
ötesine geçen seçimleri ve eylemleri dâhil etmelidir. CR, paydaĢlarının ve
payarayıĢında olanların beklentilerini karĢılayarak veya bundan daha fazlasını
yaparak örgütü iyi hale getirmek için proaktif planlama ve yönetim
gerektirir. Bu amaçla, kurum, ister yerel olsun ister küresel olsun, her toplumun
birbiriyle ilintili, çoğunlukla da çeliĢen ve yönlendirici menfaatlerini ve
prensiplerini ilerleterek, saygı ve mutluluğa layık olur (Heath, 2006, s.
103). David, Kline ve Dai (2005), KSS inisiyatifleri ile ilgili farkındalığının
kurumsal kimliği ve satın alma niyetini olumlu yönde etkileyebileceğini
belirterek, halkla iliĢkilerin tanıtımcılık ve basın ajanlığı iĢlevlerinin
kullanılmasına vurgu yapmaktadır.(David, Kline, Dai,2005) Bu araĢtırma,
aĢağıdaki araĢtırma sorularını analiz ederek bu boĢluğu doldurmaktadır:
AS1: Sosyal sorumluluk alanında halkla iliĢkilerin tanımlanabilir rolleri
var mı?
AS2: Halkla iliĢkiler uygulayıcıları sosyal sorumluluğa katkıları olarak
neleri görüyor?
3. Yöntem
2006 yılının ilkbaharında ABD çapında halkla iliĢkiler uygulayıcıları
hakkında çevrimiçi bir anket gerçekleĢtirildi. Amerika Halkla ĠliĢkiler
Derneği‘nin (PRSA) 1836 üyesini seçmek için sistematik rastgele örnekleme
kullanıldı. AraĢtırma aracı, halkla iliĢkiler uygulayıcılarının profesyonelliklerini
ve KSS'ye yönelik tutumlarını ölçen 48 maddeden oluĢuyordu. Katılımcıların
kendi kendilerine uyguladığı anket, Likert ölçeklerini kullanıyor ve öncelikli
olarak kapalı uçlu sorulardan oluĢuyordu. Niceliksel verileri niteliksel verilerle
tamamlamaya yönelik anketin sonundaki iki açık uçlu sorudan yararlanılarak
uygulayıcıların sosyal sorumluluk alanındaki rolleri hakkında fikirlerini ifade
etmelerine olanak sağlanmıĢtır. Açık uçlu sorular: (1) ―Halkla iliĢkilerin
kurumunuzun sosyal sorumluluğunda ne gibi bir rol oynadığına
inanıyorsunuz?‖ ve (2) ―Halkla iliĢkiler ve sosyal sorumluluk konusunda ek
yorumlarınız veya düĢünceleriniz varsa, lütfen bunları belirtiniz‖. Bu çalıĢma,
uygulayıcıların KSS'deki rolleriyle ilgili niteliksel tutumlarını, anketin
sonundaki iki açık soruyu çözümleyerek incelemektedir. Toplanan yanıtlar,
Lindlof‘tan (Lindlof, 1995) uyarlanan niteliksel analiz ve veri azaltmaya tabi
tutuldu. Yanıtlar iki kodlayıcı tarafından iki kez okundu. Cevaplar sıralandı,
kategorilere ayrıldı ve verilertemalara temel alınarak birbirleriyle
iliĢkilendirildi. AraĢtırmacılar kategorileri, ortaya çıkan kategorilere verilen
yanıtları atayarak kontrol ettiler. Bu süreç boyunca araĢtırmacılar görevlerinde
oybirliği ile anlaĢmaya varmıĢlardır.
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3.1.1.Hayırseverlik rolü
Hayırseverlik rolüne yanıt verenler (% 19,7, n = 34), halkla iliĢkilerin,
hayırsever bağıĢlarda bulunmak, gönüllü olmayı teĢvik etmek ve
kolaylaĢtırmak, toplum iliĢkilerini ve sağlık ve güvenlik konularını teĢvik etmek
ve diğer iliĢki kurma programlarının yönetilmesi gibi Ģekillerde insani refahın
teĢvik edilmesinde merkezi bir rol oynadığını belirtmiĢlerdir. 50'li yaĢlarındaki
bir yönetici, hayırsever yardım ve program tanıtımında halkla iliĢkilerin rolünü
belirterek hayırseverlik rolünü göstermektedir. Kendisi ―halkla iliĢkiler hangi
programların teĢvik edilmesi gerektiğini ve sağlıkla ilgili hangi sponsorluklara
katılımda bulunacağımızı belirlemektedir. Biz Ģirketin hayırsever yardım ve
proje hibelerini destekleyen Vakıf ve Vakıf örgütleri ile yakın iliĢki içerisinde
çalıĢmaktayız‖ demiĢtir. BaĢka bir alt kategori hayırseverlikle ilgili gönüllü
faaliyetler ya da ücretsiz hizmetlerle ilgiliydi.
Örneğin, bir pazarlama ve halkla iliĢkiler firmasında 26 yıldan uzun bir
süredir çalıĢan bir baĢkan yardımcısı, ―Bir kuruluĢ olarak hem ulusal hem de
yerel olarak birçok müĢteriye ücretsiz hizmet sağlıyoruz. Üst düzey yönetim,
yerel toplumdaki kar amacı gütmeyen kuruluĢlara ve ulusal örgütlere çok fazla
katılım sağlamaktadır‖ diye belirtmiĢtir. Son olarak, Hayırseverlik rolünün bir
baĢka alt kategorisi öncelikle topluluk iliĢkileriydi. 30lu yaĢlarındaki bir iletiĢim
uzmanı ―biz destekleyeceğimiz toplumsal örgütlere/hayır iĢlerine (hayırsever
bağıĢlar veya gönüllü olarak harcanan mesai saatleri Ģeklinde) karar vermek için
seçim kriterlerini tespit etmek üzere resmi bir toplum iliĢkileri
planı hazırladık. Organizasyonu, Ģirket, çalıĢan ve toplum hedefleri ile örtüĢen
sosyal olarak sorumlu bir yöne yönlendiriyoruz‖ demiĢtir.
3.1.2.Değer odaklı rol
Değer odaklı role cevap verenler (% 19,1, n = 33), halkla iliĢkilerin, etik
standartları, kurumun misyonunu veya değerlerini temel aldığını veya kurumsal
bir rol modeli olarak hizmet ettiğini belirtmiĢlerdir. 26 yıldan fazla deneyime
sahip bir erkek yönetici, halkla iliĢkilerin KSS'deki görevinin basitçe, KSS‘nin
―örgütün temel bir değeri‖ olduğunu kabul ettirmek olduğunu söyledi. Benzeri
bir biçimde, bağlı bulunduğu kurumda 20 yılı aĢkın bir süredir çalıĢan 60
yaĢlarında bir yönetici, ―üyeleri tarafından sahip olunan bir iĢbirliği olarak,
kurumumuzdaki herkes sosyal sorumluluk sahibi olarak Ģirketimizde bir rol
oynar. Öte yandan, liderliği bölümümüz yürütmektedir. Dört temel değerimiz
olan hesap verebilirlik, dürüstlük, yenilikçilik ve topluma bağlılık, Ģirketimizin
insanları kârın önüne koymasına yardımcı oluyor‖ diye belirtmiĢtir.
3.1.3.ĠletiĢim rolü
Ankete katılan 19 kiĢi (% 11.0) halkla iliĢkilerin görevinin temel olarak
kurumun KSS faaliyetlerinin (büyük ölçüde dıĢarıya) iletilmesi olduğunu
belirtmiĢtir. Halkla iliĢkilerin bu geleneksel rolü, bir firmadaki 20'li yaĢlarındaki
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bir uzman tarafından ―genel umuma, müĢterilerimize ve medyaya Ģirketimizin
toplumsal sorumluluk içeren davranıĢlarının tanıtımını yapmayı aktif olarak
sürdürüyoruz‖ sözleriyle ifade edilmiĢtir.
Bir Ģirkette çalıĢan 30 yaĢlarındaki bir iletiĢim uzmanı, KSS faaliyetlerini
bir imaj iyileĢtirme yöntemi olarak ifade etmektedir. Kendisi ―toplumsal olarak
sorumlu olmak adına yapmakta olduğumuz Ģeyleri paylaĢmaktan sorumluyuz ve
olumsuz haberlere karĢı çabalarımızı kullanmaktayız‖ demiĢtir.
3.1.4. Rolü yok
YaklaĢık olarak ankete katılan her 10 kiĢiden biri (% 10,4, n = 18), halkla
iliĢkilerin KSS'de bir rolü olmadığını belirtmiĢtir.
Bu yanıtların birkaçı, kuruluĢlarına yalnızca içe yönelik odaklanmayı
önermiĢtir. Örneğin, halkla iliĢkiler alanında 6 yıldan fazla bir süredir çalıĢan 40
yaĢlarında bağımsız bir danıĢman KSS'deki rolünün ―Çok az‖ olduğunu
belirtmiĢ ve ―MüĢterimin halkla iliĢkiler ihtiyaçlarına hizmet etmek için
buradayım‖ diye eklemiĢtir. Diğerleri, örgütlerinin KSS'ye olan bağlılığı
konusunda Ģüpheler uyandırdı. Kar amacı gütmeyen bir kuruluĢta 5 yıldan az
deneyime sahip 50'li yaĢlarında bir iletiĢim uzmanı, halkla iliĢkilerin rolünün
―ġu anda hiçbir Ģey olmadığını‖ söyledi ve ―onları hala halkla iliĢkiler
konusunda eğitiyorum‖ diye ekledi.
3.2.1.Halkla iliĢkilerin KSS'ye katkısı
Açık uçlu cevaplarda, katılımcılar ikinci araĢtırma sorusunu yanıtlarken
daha genel olarak halkla iliĢkilerin KSS‘ye katkısına baĢvurdu. Bu soruya
verilen yanıtlar, birçok uygulayıcının KSS hakkında iyi bilgilendirilmiĢ ve
tutkulu olduklarını, ancak katkılarının bazen kurum içindeki nüfuzları ve
yetkileriyle sınırlı olduğunu hissettiklerini akla getirmektedir.
3.2.2.Katkı yetki ile sınırlıdır
Bir devlet kurumunda çalıĢan 30 yaĢlarındaki bir kamu iĢleri müdürü, bu
çaresizlik duygusunu ifade etti. Kendisi ―Halkla iliĢkiler onu [KSS] ele alabilir,
ancak bunun gerçekten de etkili olması için CEO'ların ve CFO'ların liderlik
etmesi gereklidir; ya da gerçekten bir etki yaratabilmek için daha fazla halkla
iliĢkiler çalıĢanının MBA eğitimi alması ve CEO ofisine geçmesi gerekiyor‖
demiĢtir. Bir halkla iliĢkiler ajansında çalıĢan 50'li yaĢlarındaki bir CEO bir
kurumun KSS‘yi uygulamaması halinde halkla iliĢkiler uygulayıcılarının karĢı
karĢıya kalabileceği etik ikilemin altını çizmiĢ ve ―halkla iliĢkiler, kurumsal
davranıĢları etkileyerek toplumsal olarak sorumlu olmak için çaba
göstermelidir, ancak sosyal sorumluluğu yerine getiremez, çünkü bunu yapma
gücüne sahip değildir. Bir kuruluĢun en tepe yönetimi sosyal açıdan sorumlu bir
Ģekilde hareket etmemekte ısrar ediyorsa, halkla iliĢkiler uygulayıcısı ahlaki
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ilkelerini terk edip bu ilkesiz yönetime boyun eğmek veya kuruluĢtan ayrılmak
konusunda karar vermek zorundadır‖ diye belirtmiĢtir.
3.2.3. Katkı, kurumun vicdanı olarak hizmet etmek Ģeklindedir
Diğerleri, uygulayıcılarla konuĢurken yaygın olarak duyulan bir temayla
dikkat çekti: halkla iliĢkiler uzmanları kurumun vicdanı olarak hizmet
etmeli. Eğitim ile ilgili bir organizasyonda çalıĢan 50'lerindeki bir yönetici Ģu
noktayı ifade etmiĢtir: ―Halkla iliĢkiler uzmanı kurumun dâhili olarak vicdanı
olmalı ve örgütün faaliyetlerinin çeĢitli yönlerini belirtmelidir. ‖
Kar amacı gütmeyen bir organizasyonda çalıĢan 50'li yaĢlarındaki bir
yönetici, halkla iliĢkilerin ―doğruyu‖ yapmak isteyen ve hakikaten de ―doğruyu‖
yapan bir meslek olarak zorluklarına parmak basmıĢtır. Kendisi ―halkla iliĢkiler
kurumun vicdanı olarak hareket etmeli ve program ve uygulamalar yoluyla KSS
konusunda ısrar etmelidir. Mesleğimiz, hepimizin sosyal sorumluluğu yerine
getirmesi ve sadece kurumsal imaj için bir ağızlık iĢlevi görmemesi durumunda
dünyayı daha iyi bir Ģekilde değiĢtirebilir. Tabii ki bu, ideal bir dünyada
mümkündür ve (ne yazık ki) bu dünya öyle değil‖ diye belirtmiĢtir.
3.2.4. Katkı kuruluĢun temelini oluĢturmaktadır
Bir diğer uygulayıcı grubu, halkla iliĢkiler sorumlusunun öncelikli
sorumluluklarının, Ģirketlerin temel sorumluluğu ile aynı çizgiyi oluĢturduğunu
ve yatırımcıları hedef aldıklarını düĢünmektedir.30'lu yaĢlarında bir yönetici
Ģunları söyledi: ĠĢin tamamen kar elde etmekle ilgili olduğunu unutmayın.
ġirketler, onlara para kazandıracakları (çok nadiren) veya onlara iyi bir tanıtım
yapmaları durumunda sosyal sorumluluğu önemser. Halkla iliĢkiler
çalıĢanlarına, herkes gibi, bir iĢin yapılması için para öderler. Ġster bir ajansta ya
da bir Ģirkette çalıĢıyor olun, iĢlerinizi Amerikan Halkla ĠliĢkiler Derneği
(PRSA)‘nın çizdiği çerçeve içerisinde yürütmek durumundasınızdır.
3.2.5.Toplumun ihtiyaçlarına katkıda bulunmak
Son olarak, bazı uygulayıcılar, halkla iliĢkilerin, içinde bulunduğu
toplumun veya toplulukların benzersiz ihtiyaçlarını tanımlayarak KSS'ye
sağlayabileceği katkıların olduğunu belirtmiĢtir. Kar amacı gütmeyen bir
kuruluĢta 20'li yaĢlarındaki bir yönetici bu katkıyı göstermektedir. ġöyle ifade
etmektedir, son zamanlarda, öngörülemeyen doğal afetler nedeniyle, bir Ģirketin
stratejik olarak katkı sağlayabileceği bir yol bulmak artık daha yaygın.
4. TartıĢma
Örgütsel iĢlevlerin halkla iliĢkilere ait özel rollerininin incelenmesine
yönelik geçmiĢte bir talepte bulunulmuĢtur. Medya iliĢkileri ve topluluk
iliĢkileri gibi ―parçalar‖, halkla iliĢkilerin sıradan görevleridir. Bu araĢtırma,
halkla iliĢkiler pastasının baĢka bir mantıksal parçasına - sosyal sorumluluk
kavramına eğilmeyi amaçladı. Halkla iliĢkiler uygulayıcılarının KSS'deki rolleri
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hakkındaki derinlemesine düĢüncelerinin niteliksel olarak incelenmesi, halkla
iliĢkilerin KSS'ye olan rollerini ve katkılarını belirlemeye yönelik bir keĢif
fırsatı sağlamıĢtır.
4.1. Rolün tanımlanması
KSS'deki rollerini tanımlarken, birçok uygulayıcı halkla iliĢkilerin
yönetim rolününönemini kabul etmiĢtir. Bu rol, halkla iliĢkilerin üst yönetime
danıĢmanlık yapmasını ve KSS ile ilgili stratejik planlamaya katkıda
bulunmasını içerir. Bu rol, geleneksel yönetim rolünü ve halkla iliĢkilerde
KSS'yi etkin bir Ģekilde uygulamak için olan hâkim güç birliğine hizmet etmek
için halkla iliĢkilereduyulan ihtiyacı doğrulamaktadır. Bu sonuç, Berger ve
Reber'in (Berger, Reber,2006), halkla iliĢkilerin nüfuzu arttırmak için güç
iliĢkilerini kullanmasının örgütlerin daha iyi performans göstermesine yardımcı
olduğu argümanı ile aynı bağlam içerisindedir. Bununla birlikte, pek çok
araĢtırmacı, halkla iliĢkilerin katkılarının, üst düzey yöneticilerin sosyal
sorumluluk programlarına ve uygulamalarına girmesiyle sınırlı olduğunu
belirtmiĢtir. Bu araĢtırmacılar CEO'ların ve hâkim güç birliklerinin öneminive
bu tür bir destek olmaksızın KSS uygulamasında halkla iliĢkilerin karĢı karĢıya
kalabileceği sınırlamaları açık olarak dile getirmiĢlerdir. Bu, KSS'de halkla
iliĢkiler rolünün incelikli bir tanımını sağlar –halkla iliĢkiler önemli ve
yönetimsel olarak görülmektedir, ancak bir dizi uygulayıcı program geliĢtirme
sürecinde etki ve nihai yetkiden yoksun olduklarını düĢünmektedir. Halkla
iliĢkilerin sosyal sorumluluk rolünün uygulayıcılar tarafından nasıl görüldüğüne
gelince, üst yönetimin sosyal sorumluluk anlayıĢının bireysel uygulayıcıların
algılarından daha önemli olduğuna inandıkları anlaĢılıyor.
Mantıklı hayırseverlik ve değer odaklılık rolleri de bu uygulayıcılar
tarafından tanımlandı. Onlar hayırseverlik rollerinde, halkla iliĢkilerin
hayırseverlik, gönüllülük programları, toplum iliĢkileri ve sağlık ve güvenlik
konularıyla ilgiliprogramları desteklediklerini söylediler. Wood (Wood,1991)
KSS‘yi etik kurallarla, kurumsal hayırseverlikle, toplumla iliĢkiler
programlarıyla ve yasalara saygılı eylemlerle iliĢkilendirmiĢtir. Değer odaklı rol
ise, KSS‘nin mesleğin veya kurumun temel etik değerlerine bağlı olması
Ģeklinde açıklanmaktadır. Profesyoneller, KSS'nin ele alınmasında ve kurumun
değerlerinin CSR programlarıyla iliĢkilendirilmesinde halkla iliĢkilerin önemine
katılıyor.
Bu çalıĢmadan elde edilen bulgular, halkla iliĢkilerin CSR için belirtilen
rolünü anlamaya yönelik bir keĢif çalıĢması olarak değerlendirilebilir. Örneğin,
Carroll (1991) ilk olarak KSS'yi ekonomik, yasal, etik ve hayırsever
sorumluluklar olarak tanımladı, daha sonra Schwartz ve Carroll (Schwartz
,Carrol,2003), bu kavramlar arasındaki karıĢıklığı kabul ederek, hayırseverlik
sorumluluğunu, etik veya ekonomik kategorilerin altına yerleĢtirdi. Aynı
doğrultuda, bu çalıĢmanın KSS rolüne iliĢkin beĢ kategorisi KSS'yi halkla
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iliĢkilerde anlamaya yönelik bir keĢif çalıĢması olabilir. Özet olarak, akademik
bir bakıĢ açısıyla, bu çalıĢma, uygulayıcıların yönetsel olmaları veya en azından
karar vericiler arasında nüfuzlarını geliĢtirmenin yollarını bulmaya yönelik
teorik talebin daha da doğrulanmasını sağlamaktadır. Bulgular, beĢ KSS
rolünün niceliksel testini geliĢtirmek için bir temel oluĢturmaktadır.
4.2. AraĢtırmanın kısıtları ve Gelecekteki AraĢtırmalara Yönelik
Öneriler
Veriler, nicel bir anketin sonunda ilave sorulara dayanmasından dolayı,
bazı katılımcıların açık uçlu sorulara cevap vermek istemedikleri için sonuçları
önyargılı olabilir. Bununla birlikte, bu çalıĢma halkla iliĢkiler profesyonellerinin
niteliksel cevaplarına odaklanmıĢ dahi olsa, sonuçlar, rollerin inceleyerek ve
belki de rollerin niceliksel ölçümlerini geliĢtirerek araĢtırmayı geniĢletmek için
bir temel oluĢturmaktadır.
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AVCILIK, BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK
VE DOĞAL HAYATIN EKOSĠSTEMĠN KORUNMASI
Ahmet ÖZ
Canan SEVĠMLĠ GÜR
ÖZET
Dünya üzerinde birbirleriyle ve çevreleriyle karmaĢık iliĢkileri olan
milyonlarca tür ve milyarlarca sayıda canlı bulunmaktadır. Bu canlılar
gezegenimizin biyolojik çeĢitliliğinin parçalarıdır. Ġnsan türü de (Homo sapiens)
bu çeĢitliliğin bir parçasıdır. Bununla birlikte insanoğlu tarih boyunca içerisinde
bulunduğu ortama uyum sağlayabilmek adına aynı ortamda bulunan diğer
organizmaları hiçe saymak gibi bir yanılsamaya düĢmüĢtür. Dünyada bulunan
tüm ekosistemler neredeyse insanoğlunun eliyle doğallığını kaybetmiĢtir. Yine
neredeyse tüm canlı türleri insanlık ortaya çıktığından beri az ya da çok beĢeri
etmenlerden olumsuz etkilenmiĢtir. Bu etmenlerin en baĢlarında avcılık
gelmektedir. Biyoloji ve Paleontoloji‘nin ortak kanıtları, ilk insani
organizmaların 100-200 bin yıl önce ortaya çıktığını bildirmektedir. Ġnsanoğlu
Afrika‘dan yayılıp artık neredeyse tamamen kozmopolit bir tür olmaya
baĢlamasıyla birlikte içinde bulunduğu dönem ve ekosistemlerin irili ufaklı
binlerce türü ile beslenme veya korunma gibi temel ihtiyaçlarını karĢılamıĢtır.
Ve bu haliyle kendisinden önce orada yaĢayan canlılığı olumsuz etkilemiĢtir. Bu
durum günümüz dünyasında da geçerlidir. ÇalıĢmamızda, önüne geçilmemesi
halinde çok daha büyük ekolojik hasarlara sebep olması mümkün olan avcılığın
doğal yaĢam ve biyolojik çeĢitlilik üzerinde ki olumsuz etkilerinin bir kısmı
değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Biyolojik çeĢitlilik, ekosistem, avcılık, doğal
hayatın korunması
HUNTING, BIOLOGICAL DIVERSITY and PROTECTION of
NATURAL LIFE ECOSYSTEM
ABSTRACT
There are millions of species and billions of species on Earth that have
complex relationships with each other and with their environment. These
creatures are part of our planet's biological diversity.
The human species (Homo sapiens) is also part of this diversity.
However, human beings have fallen into the illusion that throughout the
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history, they have to ignore other organisms in the same environment in order
to adapt to the environment they are in. All the ecosystems in the world have
lost their naturalness by the hands of human beings.
Almost all living species have been adversely affected by human factors
more or less since humanity emerged. Hunting is one of these factors.
Common evidence from Biology and Paleontology states that the first human
organisms emerged 100-200 thousand years ago. With the spread of mankind
from Africa and becoming almost a cosmopolitan species, it has met the basic
needs of its time and thousands of species of ecosystems, such as nutrition or
protection. And as such, it had a negative impact on the life that lived there
before him.
This is also true in today's world. In our study, some of the negative
effects of hunting on natural habitats and biodiversity were evaluated, which
could lead to much greater ecological damage if not avoided.
Keywords: Biodiversity, ecosystem, hunting, protection of natural life
1. GiriĢ
Avcılık, yaban hayatı açısından evcil olmayan hayvan türlerinin;
popülasyonlarını dengede tutmak, onlarla beslenmek veya onların zararlarını
önlemek amacıyla canlı ya da ölü olarak ele geçirilmesini amaçlayan bir
faaliyettir.(Büyükarıkan, 2018) Bu uğraĢ ilk insanlardan bu yana özellikle de
avcı-yiyecek toplayıcı ilk formlar için besin eldesi için iki yoldan biriyken; kürk
elde etmek için belki de tek yöntem olmuĢtur. Günümüzde, artık Tarım ve
Sanayi devrimlerini atlatan modern dünya için bile hayvan avcılığı hala; besin
ve tekstil baĢta olmak üzere pek çok alanda gerekli olan hammaddeyi karĢılayan
bir aktivitedir. Fakat dünyanın pek çok yerinde hayvan avcılığı çeĢitli kurallar
ve sınırlamalarla kontrol altında tutulmaktadır. Bunun sebebi yüzyıllar
içerisinde insanoğlu tarafından nesli tükenen ya da tükenme tehlikesine sokulan
binlerce canlı türünün söz konusu olmasıdır. Dolayısıyla hem devletler hemde
çeĢitli vakıfların ortaklaĢa çalıĢmaları ile birlikte çoğu canlı türünün avlanması
yılın sadece belirli zamanlarında ve belirli sayılarda legal olarak
yapılabilmektedir. Örneğin 2018-2019 Av Dönemi Av Komisyonu Kararı‘na
göre ülkemizde Saksağan kuĢunun günlük üst avlanma limiti 15 iken, Yaban
TavĢanı için ise avlama limiti 1‘dir. Gerekli olan bu sınırlamaların kontrolü
yerel Jandarma birlikleri, muhtarlar ve orman muhafızları tarafından
yapılmaktadır. Fakat kaçak avlanmalara tamamen engel olabilmek mümkün
değildir. Sadece Türkiye‘de 2017 yılı verilerine göre kaçak avlandığı tespit
edilebilen kiĢi sayısı 2017 yılı için 7.620‘dir.(www.milliparklar.gov/17-0308/kaçak_ava_geçit_yok.aspx?sflang=tr) Ancak, gerçekte kaçak avcıların
sayısının bundan çok daha fazlası olduğu düĢünülmektedir.
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Avcılık, yalnızca beslenme veya diğer ihtiyaç duyulabilecek alanlar için
değil bir zevk veya stres atma uğraĢı olarakta yapılabilmektedir. Bu durum
yapılan anket araĢtırmalarıyla da ortaya konmuĢtur. Ülkemizde ve dünyada
avcılıkla geçimini sağlayan yada en azından yılın belirli dönemlerinde
avlanmaya çıkan kiĢiler popülasyonun önemli bir bölümünü kaplamaktadır.
Örneğin Türkiye‘de 2016 yılı için kayıtlı avcı sayısı 225,425‘tir. Aynı yıl,
toplam ülke nüfusu ise 78 milyon kadardır ve dolayısıyla avcılık yapan kayıtlı
kiĢilerin oranı %4 kadardır.
Bu verilerin kaçak avlanan kiĢilerle birlikte çok daha fazla miktarlara
çıkacağı bir gerçektir. Avlanan hayvan sayısı ise ancak ve ancak tahmin
edilebilir durumdadır.
Tarih boyunca, kontrolsüz avlanmalar sonucu doğal olmayan yollarla
nesli tükenen veya tükenme tehlikesi geçiren çok sayıda canlı türü vardır.
Örneğin Avustralya kıtasının insanlarca keĢfinin ardından çok kısa bir süre
içerisinde anakaraya özgü 45-100 kg arası ağırlığa sahip 7 memeli türünden
6‘sının avlanma sonucu ortadan kaybolduğu düĢünülmektedir. (Roberts,
Flannery vd., 2001) Yine Amerika kıtasının keĢfedilmesini takiben MÖ. 11.000
civarlarında bir iki yüz yıl içerisinde bir Folivora türü olan yer tembel hayvanı
ve harrington dağ keçisi (Oreamnos Harringtoni)‘nin de içinde olduğu pek çok
memeli ve kuĢ türünün de insanlar tarafından ortadan tamamen kaldırıldığı
kabul edilmektedir.(Diamond, 2010) Bu örnekler çok daha fazla uzatılabilir.
Ancak sonuç olarak tarih boyunca hep olmuĢ ve bugün de var olan kontrolsüz
avlanmaların önüne geçilmezse gelecekte bizi neler beklediğini tahmin etmek
zor değil. Günümüzde özellikle Afrika kıtası boyunca çok sayıda doğal yaĢam
parklarının var olması insanları hayvanlardan korumak değil; hayvanları ve
doğal yaĢamı insanlardan korumaktır. Ükemiz için bakacak olursak 2017 yılı
özelinde toplam doğal hayatı koruma (sit) alanının 3,944 olduğu bildirilmiĢtir.(
Sezen, 2017)
Doğal hayat sadece insan türü için yaĢanabilir olmak zorunda değildir.
GeliĢen teknolojiler ile artan sentetik ve tarımsal besin üretimi söz konusu olsa
da; doğanın ve ekosistemlerin dengesini, besin zincirini ve simbiyotik yaĢam
iliĢkilerini kontrolsüz bir Ģekilde bozmak hem kısa hemde uzun süreli
olumsuzluklara yol açacaktır. Bu nedenle, mevcut çalıĢmamızın hedefi,
avcılığın biyolojik çeĢitlilik ve canlı popülasyonları ile ekosistemler üzerinde ki
olumsuz etkilerinden bir kısmını derlemek, bozulan veya azalan canlı çeĢitliliği
ve yaĢamına dikkat çekmek ve benzer araĢtırmalara kaynak oluĢturmaktır.
1.1. BiyoçeĢitlilik ve Ekosistem
Gezegenimizin sahip olduğu en önemli özellik Ģüphesiz ki içerdiği yaĢam
ve canlı çeĢitliliğidir. Bu çeĢitliliğin içerisinde farklı besin diyetlerine sahip çok
sayıda canlı türü vardır. Bunlar arasında karnivor türlerin tümü(bazen de
omnivorlar) besin elde edebilmek için avcı özelliğe sahip Ģekilde
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evrimleĢmiĢtir. YaĢamak için besine ihtiyaçları vardır ve yiyebildikleri besinler
diğer canlı gruplarını avlamayı gerekli kılar. Ġnsan, omnivor grubuna ait bir
canlıdır. Dolayısıyla, hem tarım ürünlerini hemde farklı hayvansal ürünleri
besin amacıyla kullanmaktadır. Beslenmenin dıĢında; giyim veya barınma gibi
çeĢitli amaçlar doğrultusunda da avlanma faaliyetini gerçekleĢtirebilir. Bu
durum belirli seviyelere kadar gayet doğaldır. Ancak, bilindiği üzere bu faaliyet
geçmiĢten günümüze her zaman kontolsüzlükler ve aĢırılıklar sebebiyle diğer
canlılar üzerinde sorunlar oluĢturmuĢtur. Bu sorunları görebilmek için biyolojik
çeĢitliliği iyi anlamak gerekmektedir.
BiyoçeĢitlilik; canlı doğasının tipik bir özelliğidir.(Erten, 2004) YaĢamın
ortaya çıkıĢının ardından evrimsel süreçte, çeĢitli sebepler yüzünden canlılarda
meydana gelen farklılaĢmalar, farklı türlerin oluĢmasına neden olmuĢtur ve
olmayada devam etmektedir. Söz konusu sebepler; mutasyonlar gibi organizma
içi yada iklimsel değiĢiklikler, topografik engeller gibi çevresel kaynaklı
olabilir. Bunun yanında biyolojik çeĢitlilik yalnızca canlı türlerinin sayısını
değil aynı zamanda bu canlıların habitatlarını da içine alan bir kavramdır.
Dolayısıyla,
ekosistemler
ve
biyoçeĢitlilik
bir
arada,
iç
içe
incelenmelidir.(Erten, 2004)
Günümüzde, farklı kaynaklarda farklı veriler verilmekle beraber
tanımlanan 1.2 milyon, tahmini olaraksa 8.7 milyon kadar canlı türü olduğu
düĢünülmektedir.(Mora, Tittensor vd., 2011) Ülkemizde ise 120 kadar memeli,
400‘ü aĢkın kuĢ, 130 kadar sürüngen, 400 civarında balık türünün yaĢadığı
tahmin edilmektedir. Bu haliyle Avrupa ve Orta Doğu‘nun en zengin biyolojik
çeĢitliliğe sahip ülkesi durumundadır.(Bkz. Demirayak, 2002)
VahĢi doğada çeĢitlilik olgusu; hayvanlar arası rekabet, av-avcı iliĢkileri
ve farklı ekolojik etkenler sebebiyle sürekli olarak değiĢmektedir. Bir depremin
ya da su baskınının bir bölgede ki canlı gruplarının birbirinden ayrı kalmasına
ve dolayısıyla farklı ortamlarda farklı Ģekillerde geliĢerek evrilmesine yol
açabileceği gibi; aynı ekosistemde aynı niĢe sahip olan iki farklı türün rekabeti
sonucunda da türlerden birinin değiĢmesiyle yeni bir çeĢitliliğin ortaya çıkması
mümkündür. Ve bu durumlar devamlı olarak yaĢanır dolayısıyla devamlı olarak
bir değiĢim söz konusudur. Ancak burada önemli olan, çeĢitliliğin bir bölgede
devamlı olarak artması ya da azalmasının söz konusu olmayıĢıdır. BiyoçeĢitlilik
devamlı bir değiĢimi ifade eder. Bu değiĢimler dalgalı bir biçim göstermektedir.
Yani ortamda ki canlı türü sayısında azalmada görülebilir artmada gözlenebilir.
Ancak, doğal hayatta ki çeĢitlilik olgusuyla, insan etkisinin görüldüğü
habitatlarda ki çeĢitlilik olgusu birbirinin aynısı değildir. Ġnsan türü, yayıldığı
alanlarda, adaptasyon özelliği en hızlı ve iyi olan türlerden biri olması sebebiyle
yeni ekosistemlerde kendisini ortama kolayca adapte ederken diğer türlerin
yaĢamını zor duruma sokabilmektedir. Özellikle o canlı türleri et, kürk yada
boynuz gibi değerli parçalara sahipse; önceleri besin zincirinde ki yerleri ne
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olursa olsun doğrudan doğruya insanlar için av hayvanı konumuna
girebilmektedir. Yani, doğal biyolojik çeĢitlilik ile insan türünün etki ettiği
yapay çeĢitlilik olguları birbirinden tamamen farklıdır. Buna basit bir örnek
olarak; dünya üzerinde yaĢayan sığır ve aslan türleri gösterilebilir. Ġnsan
etkeninin söz sahibi olduğu günümüz dünyasında sığır ve aslan tür ve birey
sayıları arasında ki uçurum tamamen sığırların lehineyken; aynı türler arası tür
ve birey sayısı farkının doğal yaĢam ortamında beĢeri dünyada ki kadar çok
olmayacağı bir gerçektir. Çünkü insan; aslan türünü bir av hayvanı olarak
görürken, sığırları ise evcil hayvan olarak yetiĢtirmektedir. Yine kümes
hayvalarını düĢünecek olursak, evcil hayvan olarak yetiĢtirilen kümes
hayvanlarının doğal koĢullarda hiçbir zaman ulaĢamayacakları sayılara
eriĢtiklerini söylemek mümkündür. Sadece Türkiye‘de 2016 yılı için
sayılabilmiĢ verilerle 1.106.235.358 adet kümes hayvanının bir sene içerisinde
‗tüketildiği‘ belirtilmiĢtir.(Hayvan Hakları Ġzleme Merkezi/2016) Bu sayının
fazlalığı, bu canlı grubunun av hayvanı olarak değil yetiĢtirme hayvanı olarak
görülmesinden kaynaklıdır.
Dolayısıyla günümüzde hayvanların insanlar tarafından avlanan,
yetiĢtirilen ve her ikisi amaç içinde yer almayan canlılar olmak üzere 3‘e
ayrıldığı söylenebilir. Ve av hayvanlarının diğer grup canlılara göre çok daha az
sayıda oldukları da bir gerçektir. Bu durum, insanların bu grupta ki hayvanların
üremesi ve çoğalmasını önemsemezken kontrolsüz bir Ģekilde avlamalarından
kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan yetiĢtirme hayvanları ise evcilleĢtirildikleri
andan itibaren insanlar için çeĢitli hizmetlerde bulunmakta ve sonunda
öldürülseler bile daima kontrollü bir Ģekilde insanlar tarafından uygun
ortamlarda çoğaltılmaktadırlar.
Tablo 1: Dünya üzerinde ki canlı türleri sayısı
Tür Sayısı
Ökaryotlar

Karada
Tanımlanmış

Tahmini

SS+/-

Hayvanlar

953,000

7,700,000

960,000

171,000

2,150,000

145,000

Mantarlar

43,000

611,000

300,000

1,000

5,500

11,000

Bitkiler

215,000

298,000

8,000

9,000

16,500

9,130

Protozoalar

8,000

36,000

7,000

8,000

36,000

6,700

Algler

13,000

27,000

30,500

5,000

7,500

9,650

Prokaryotlar
Arkeler

502

455

160

1

1

0

Bakteriler

10,000

10,000

3,500

652

1,320

436

Okyanuslarda
Tanımlanmış Tahmini

Ökaryotik ve Prokaryotik canlıların taksonomik
tanımlanmış/tahmini sayıları(SS: tahmini sapma)
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Ekosistemler genel tabir ile belirli bir bölgedeki canlıların, birbirleri ve
de cansız çevreleriyle olan ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlerdir. Kıtasal
çapta ekosistemlerden bahsedilebileceği gibi metrekarelerle ifade edilebilecek
küçük ekosistemlerden de bahsedilebilir. Bir yerde ekosistemin olabilmesi için
o yerde çeĢitli canlı gruplarının olması gerekmektedir. Canlıların yaĢamları
boyunca ihtiyaç duyacakları yaĢam öğeleri; içlerinde bulundukları
ekosistemlerde ki canlı ve cansız çevre tarafından karĢılanır. Doğal yaĢam
alanlarında her canlı türü; rekabet ettiği diğer canlılarla, av yada avcılarıyla ve
tabi ki ekolojik koĢullara mücade eder. Günümüzde yaygın olarak bilinen ve
kabul edilen bir Ģekilde, insan türünün bir doğal yaĢam alanına girmesiyle
beraber orada bulunan vahĢi yaĢamı, ekosistemi ve canlı çeĢitliliğini çoğunlukla
olumsuz yönde etkiler. ġekil 1 ve 2‘de aslan ve jaguar türlerinin yaĢam
alanlarında ki yayılımlarının insan faktörü devreye girdikten sonra nasıl
değiĢtiği gösterilmektedir. Bundan anlaĢılacağı üzere, evcilleĢtirilmemiĢ hayvan
türleri av hayvanı olarak görülsün yada görülmesin, insan popülasyonlarının
yayılması sonucu doğal yaĢam bölgelerini büyük oranlarda kaybetmiĢtir. Bu
durum yalnızca bu canlı grupları için değil, söz konusu canlı türü ile biyolojik
ve ekolojik iliĢkisi bulunan diğer canlı gruplarını da olumsuz etkilemektedir.
ġekil
1:
populasyonlarının
içerisinde ki yayılımı

Aslan
zaman

Kırmızı alanlar geçmişte
ki; mavi alanlar ise günümüzde
ki aslan popülasyonlarını temsil
etmektedir.

Bölgenin iklimi, doğal afetler, buzul çağlar veya bölgedeki canlı
toplulukları gibi etkenler o alandaki ekosistemin Ģimdiki ve gelecekti durumuna
etki eder. Fakat son yüzyıllarda ekolojik sistemlerin tümünde insanoğlunun
beraberinde getirdiği olumsuz etkenlerin sayısı doğal olarak ilerleyen sürece
göre oldukça fazla olmuĢtur. World Wildlife Fund‘un(WWF) 2016‘da
yayımlanan YaĢayan Gezegen Raporu‘na göre 2012 yılı için insan
popülasyonun, sanki 1 değil 1,6 tane dünyaya sahipmiĢ gibi gezegenimizin
sahip olduğu kaynakların elverdiği kadarının 1,6 katını tükettiği
belirtilmiĢtir.(www.worldwildlife.org/pages/living-planet-report-2016)
Bu
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istatistikten de tahmin edilebileceği üzere insan için gerekli yaĢam öğelerinin
fazlaca tüketilmesi dünya üzerinde ki ekosistem ve canlı çeĢitliliğinin inanılmaz
boyutlarda azalmasına sebep
olmuĢtur.

ġekil 2: Jaguar popülasyonlarının zaman
içerisinde ki yayılımı

ġekil3:Ekosistemler ve biyolojik çeĢitliliğin iç içe olduğuna dair bitki
gruplarının yayılmasını gösteren bir harita. Ġklim, su yada topografik etkenlerin
farklı olduğu bölgelerde farklı tipte bitki grupları doğal yollarla yetiĢmektedir.
1.2. Avcılık ve BiyoçeĢitlilik
Ġnsan nüfusunun ve buna paralel olarakta yaĢam öğesi ihtiyaçlarının
artması sonucunda sürekli olarak daha fazla kaynak ve daha fazla toprak
kullanılmıĢ ve bunun sonucunda pek çok türün nesli tükenmiĢ veya tükenmek
üzere hale gelmiĢtir. Yapılan bir araĢtırmaya göre 2000 ve 2011 yılları için nesli
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tükenmek üzere olan canlılara iliĢkin bir karĢılaĢtırma yapılmıĢ ve nesli
tükenmekte olan canlı statüsünün 11 sene öncesinden %30 daha fazla olduğu,
yani yapılan uyarılara rağmen durumun daha da kötüye gittiği
belirlenmiĢtir.(International Union for Conservation of Nature-IUCN)Ayrıca
yapılan bir diğer çalıĢmada Sanayi Devrimi öncesi ve sonrası nesli tükenen
canlılar karĢılaĢtırılmıĢ özellikle de sanayileĢmeyi takiben sürekli ve her konuda
geliĢen insanların etkisiyle son 100 senedir biyolojik çeĢitlilik anlamında ciddi
bir azalma olduğu gözlemlenmiĢtir.(IUCN)
Yine WWF‘un YaĢayan Gezegen Raporuna göre son 42 yılda sadece
omurgalı canlılarda görülen populsayon kaybı %58‘dir. Üstelik rapora göre bu
verilerin iyileĢtirileceğine dair henüz bir belirti olmadığı belirtilmiĢtir. Son 42
sene içerisinde ki bu muazzam azalmada karasal organizmaların %36, tatlı su
populasyonlarının %81, tuzlu su populasyonlarının ise %38‘inin ortadan
kaybolduğu açıklanmıĢtır.
Tablo 2: IUCN raporuna göre 21. yüzyılın ilk 10 senesinde nesli
tehlikeye giren canlılara dair bir veriler.

Nesli Tehlikede Olan
Canlılar
Amfibiler
Memeliler
KuĢlar
Sürüngenler
Balıklar
Bitkiler

2000 yılı

2011 yılı

%3
%24
%12
%4
%3
%2

%27
%21
%13
%7
%6
%3

Bu verilere göre memeli canlı grupları hariç tüm gruplarda 11 yıl
içersinde daha fazla türün neslinin tehlikeye girdiği görülmektedir.
WWF‘in YaĢayan Gezegen Rapor‘unda biyoçeĢitliliğin azalması ve
bozulan ekosistemlerin nedeni olarak 5 ana sebepten bahsedilmektedir: (1)Ġklim
değiĢikliği, (2)aĢırı avlanma, (3)habitat kaybı, (4)hastalıklar ve (5)kirlilik.
Yapılan araĢtırmalar karasal organizmalarda populasyonun %27‘sinin aĢırı
avlanmadan, %50‘sinin habitat kaybından; denizel organizmaların ise %45‘inin
aĢırı avlanmadan, %28‘inin ise habitat kaybından ortadan kaybolduğunu
göstermiĢtir.(www.worldwildlife.org/pages/living-planet-report-2016)
Burdan yola çıkarak aĢırı avlanmanın tüm canlı populasyonunun yaklaĢık
1/3‘ünün sadece 40 sene içerisinde yok olmasına sebep olduğunu söylenebilir.
IUCN tarafından 2004 yılında açıklanan bir raporda ise MS.1500 yılından sonra
500 yıl içerisinde avlanma etkisiyle nesli tükenen hayvan sayısının 784 olduğu
ve 16.119 türün neslinin ise tükenme tehlikesi geçirdiği açıklanmıĢtır.
( www.iucnredlist.org)
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Dünya üzerinde insan dıĢında ki canlılığın yaĢamı için çok önemli olan
35 tane ekolojik alan vardır. Bu ekosistemler dünya yüzölçümünün sadece %34‘ünü kapladığı halde populasyon bolluğu ve canlı çeĢitliliği açısından en
zengin bölgeleri oluĢturmaktadır.(Ergin, 2014)Türkiye coğrafik olarak 35
ekosistemin kesiĢtiği noktalardan biridir ve populasyon bolluğu açısından
olmasa da biyolojik çeĢitlilik açısından bakıldığında özellikle komĢu bölgelere
göre çok daha zengindir. Ama IUCN‘nin 2016 yılı için yaptığı açıklamaya göre
8‘i bitki 9‘u hayvan olmak üzere 17 türün Türkiye toprak ve denizlerinde ciddi
anlamda tehlikeyle karĢı karĢıya olduğunu belirtilmiĢtir.( www.iucn.org)
Bunlardan en kötüsü sadece aĢırı ve gereksiz avlanma sonucu 1966 yılından
sonra korumaya alınan ve bilinen sadece 7 tane bireyi kalan Alageyik(Dama
sp.)‘tir. Daha sonradan yapılan koruma biyolojisi ile beraber sayıları 2010
yılında 246‘ya yükselse de halen Anadolu‘nun endemik canlı türlerinden biri
olarak nesli koruma altında tutulmaktadır. Yine Türkiye‘de büyük vücut yapısı
ve ağır hareketliliği nedeniyle avcılar için kolay hedef olan Toy KuĢu(Otis
tarda) ile WWF tarafından nesli korunma altına alınmıĢ olsa da halen kaçak
yollardan avlanması sürdürülen vaĢak(Lynx sp.) ve vahĢi doğada 400 civarında
bireyi kaldığı düĢünülen Kelaynaklar ne yazık ki(Geronticus eremita) bu eĢsiz
değerdeki kuĢ türleri dünya üzerinden tamamen kaybolma tehlikesiyle karĢı
karĢıyadır.
Tablo 3: Canlı türlerinin hangi sebeplerden dolayı neslinin tehlikeye
girdiğine dair veriler.
Tehdit Bilgisi

Avlanm Habitat
a
Kaybı

Ġklim
ġartları

Kirlilik Rekabet/
Hastalık

Karasal Türler(%33)

%27

%50

%7

%7

%9

Tatlı Su Türleri(%31)

%24

%48

%4

%11

%13

%45
%28
%15
%8
%4
Denizel Türler(%29)
WWF 2016 Yaşayan Gezegen Raporu’na göre tuzlu ve tatlı su
organizmaları ile karasal organizmaların tehlikede olan populasyonlarının ve
hangi şartlar yüzünden tehlikede olduklarının yüzde oranları.
WWF tarafından ele alınan 3.340 hayvan populasyonun %37 sadece aĢırı
avlanmadan dolayı tehlikede kabul edilirken iĢgalci türler veya genetik
problemlerden kaynaklı olduğu belirlenen soy yokoluĢu yalnızca %5‘tir. Yani
insan etkisi olmasada doğa bir Ģekilde kendi içinde eleme yapacak ve C.
Darwin‘nin de dediği üzere yalnızca ‗yaĢadığı‘ doğaya uygun adapte olabilen
türleri seçerken diğerlerini yok oluĢa sürükleyecektir. Evrimsel süreç boyunca
bu hep böyle olmuĢtur ve olacaktır. Diğer canlı türleri gibi evrimsel bir ürün
olan insan türüde ekolojik ve biyolojik iliĢkiler içerisinde olduğu diğer canlı
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türleri ile rekabet etmekte veya onları avlayarak doğal bir faaliyet
göstermektedir. Ancak bu durum sadece belirli bir düzeyde doğaldır. Kontolsüz
ve gereksiz bir Ģekilde canlı türlerinin avlanması hiçbir Ģekilde mantıklı
değildir. Üstelik bazı durumlarda insan yaĢamı için temel gereksinim olan
öğelere(et, deri, kürk gibi) sahip olmadığı halde avlanılan hayvanlar; doğal
yaĢamda o türle beslenen diğer canlı gruplarının besin kaynaklarının insan
tarafından zevk ya da para için avlanması anlamına gelmektedir. Bunu
durdurmak için yapılan çalıĢmalar elbette vardır fakat hiç biri gerektiği kadar
etkili olamamıĢtır. Örneğin fildiĢi üretimi için fillerin katledildiği ortaya
çıktığından bu yana her geçen yıl bu konuda daha fazla önlemler alınmasına
rağmen, halen daha günde ortalama 96 filin diĢleri için öldürüldüğü tahmin
edilmektedir. (evrimagaci.org/fil-disi-avciligi-tum-zamanlarin-zirvesinde-3731)
1.3. Ekosistemi Korumak
Açıkça bellidir ki insan faaliyetleri arttıkça diğer canlı türlerinin yaĢama
alanları gittikçe azalmıĢ ve bazıları da direkt olarak ortadan kaybolmuĢtur. Bu
durumun bu Ģekilde devam etmesi halinde insan türünün 1000 yıl bile dünya
üzerinde kalamayacağı Ģiddetle iddia edilmektedir.(Harari, 2012) Dünyanın,
günümüz Ģartlarında insan yaĢamı için gerekli öğeleri içerdiği bilinen tek
gezegen olduğu düĢünülürse bunun çokta yanlıĢ olmadığı söylenebilir. ÇeĢitli
uzay araĢtırmalarının Mars gibi dünya dıĢı ortamlara gidip yeni bir ‗yaĢam evi‘
kurma çalıĢmalarının revaçta olduğu günümüzden çok daha önceleri
gezegenimizi korumaya yönelik alternatif çözümler önerilmiĢtir. Bunlardan en
bilineni 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu‘nun Ortak
Geleceğimiz adlı raporunda ortaya atılan ‗Sürdürülebilir Dünya‘ kavramıdır. Bu
kavramın amacı kendimizden sonraki nesillerin yaĢam kalitesinin düĢmesine
sebep olmadan yaĢantımıza devam etmemizin sağlanmasıdır. Nitekim raporda
insalık için: ‘doğanın gelecek kuĢakların gereksinimlerine cevap verme
yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı
sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir‘ Ģeklinde bir tanım yapılmıĢtır. Raporda
ayrıca bu planın temel bileĢenlerinin ekonomik olarak uygulanabilirlik, sosyal
eĢitlik ve çevresel sürdürülebilirlik olduğu belirtilmiĢtir.(Demirayak, 2002) Her
ne kadar, 1987 yılından 2010 yılına kadar biyoçeĢitlilik anlamında yaĢadığımız
azalmanın ortadan kaldırılması planlansa da 2019 yılı itibariyle bile bu tam
anlamıyla baĢarılamamıĢtır. 1987 yılında açıklanan Ortak Geleceğimiz
raporundan sonra uluslararası çapta çevre ve canlılığı korumaya yönelik bir
diğer çalıĢma Ocak 2016‘da BirleĢmiĢ Milletler(BM) tarafından kurulan BM
Kalkınma Programı‘nca yürürlüğe sokulan yeni Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri bir baĢka bilineni ile Küresel Hedefler‘dir.(United Nations
Development Programme)Takip eden 15 sene içinde 17 farklı hedefi
gerçekleĢtirmek için kurulan bu programın ana amaçları arasında Karasal ve
Sulak yaĢamı korumak, aĢırı tüketimden kaçınmak ve ekolojik yaĢam
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alanlarıyla doğal kaynakları mümkün olduğu kadar düzenli kullanabilmekte
vardır.
2. Sonuç ve TartıĢma
Bu derlemede; canlı yaĢamı için önemli kavramlar olan biyolojik
çeĢitliliğin, popülasyon bolluğunun ve ekosistemlerin insanlar tarafından ne
Ģekilde etkilendiğine dair veriler toplanmıĢtır. Özellikle avcılığın ve aĢırı
avlanma dolayısıyla hem popülasyon hemde doğrudan tür olarak tehlikeye giren
ve hatta ortadan kaybolan hayvan gruplarına örnekler verilmiĢ ve avcılığın,
hayvan popülasyonlarını etkileyen diğer ekolojik ve biyolojik etkenlerden ayrı
olarak ne oranlarda etkili olduğuna dair veriler paylaĢılmıĢtır. Biliyoruz ki besin
zincirinin her bir kademesi kendisinden önceki ve sonraki kademeyi tamamen
etkiler. Ġnsan türüde, besin zincirinin en üstünde ve muhtemelen de en etkilisi
olarak bulunmaktadır. Bu kendimizi güvende hissetme yanılgısına düĢmemize
neden olabilir ve yapılan araĢtırmalar bunun türümüzün en ve belki de ‗son‘
hatası olabileceğini ortaya koymaktadır. Doğal hayatın ekosistemini korumak
bizim için çok önemli çünkü insan türü olarak bu ortamın bir parçasıyız.
Ġstatistikler, aĢırı avlanma baĢta olmak üzere beĢeri unsurlardan çok fazla
etkilenen doğal hayatın; olumsuz koĢulların devam etmesi halinde en fazla
birkaç bin yıl içerisinde yok olma raddesine gelebileceğini göstermektedir.
Dünya üzerindeki hiç bir tür insanoğlu kadar çevresel Ģartlara toleranslı
ve yaĢadığı çevreyi kendi ihtiyaçlarına göre dizayn etme yeteneğine sahip
değildir.(Meltzer, 2010)Günümüz dünyasının Ģuanki haline gelmesinde insan
türü; belkide diğer tüm türlerin toplamından fazla etkili olmuĢtur. Ve halen daha
muhtemelen en efektif tür olarak yaĢamaktadır. Bu denli etkili olduğumuz ve
üzerinde yaĢadığımız dünyanın sonsuz miktarda kaynağa sahip olmadığını
anlamamız gerekmektedir. Eğer doğal yaĢam hakkında bu kadar sık ve fazla
Ģekilde olumsuzluklardan konuĢuyorsak bunun en büyük ve temel sebebi yine
bizleriz. Neredeyse sınırsız yapılan avlama ve mevcut habitatlara verdiğimiz
zararlar eğer minimize edilmezse dünya üzerinde ki yaĢantımızın gittikçe
zorlaĢacağını tahmin etmek çokta zor değildir. Sahip olduğumuz onca teknoloji
varken doğal kaynakları daha planlı ve kontrollü kullanmalıyız. Doğal
kaynakları koruyup zarar görmüĢ sistemleri onarmalı, üretim oranlarımızı ve
biyolojik altyapımızı arttırmalı, dünyada mevcut olan kaynaklara ulaĢmada tüm
canlı türlerinin aynı hakka sahip olduğunu hatırlamalı ve dolayısıyla gelecek
nesillerimiz ile bizim dıĢımızda ki canlı yaĢamını da düĢünerek hareket
etmeliyiz. Dünya üzerinde insan olmasa doğanın kendiliğinden bir düzen
oturtup canlı çeĢitliliğini ve populasyonlarını arttıracağını söyleyen çeĢitli
üpotik hipotezler öne sürülmüĢ olsada insanoğlu olarak
içerisinde
bulunduğumuz ve muazzam bir etkinliğe sahip olduğumuz bir gerçeklikte
yaĢıyoruz. ÇeĢitli araĢtırmalar bizim ekolojik bir seri katil olduğumuzu ciddi
Ģekilde kanıtlasa da(Harari 2012) halen tüketim zincirinde en üstte olduğumuza
göre çok geç kalmıĢ sayılmayız. Üretimimizi arttırıp gereksiz tüketimden
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kaçınmak ve mevut ekosistemleri korumak en büyük hedefimiz olmalıdır.
Özelliklede önceki sayfalarda; doğal çeĢitliliğin ve canlı sayısının yok
edilmesinde ki en büyük etkimizin %40‘a yakın oranda aĢırı avlanma olduğunu
belirttiğimize göre geleceğimiz için kontrol altına almamız gereken ilk faaliyet
‗avcılık‘ olmalıdır. Etrafımızda ki yaĢamın bir parçası olduğumuzu ve diğer
canlılarında en az bizim kadar yaĢam hakkına sahip olduğunu unutmamak
gerekmektedir. Eğer bu Ģekilde devam edilecek olursa ilerleyen yıllarda
kendimizden baĢka suçlayacak bir Ģeyimizin kalmayacağı ve belki
kendimizinde içinde bulunduğu daha pek çok yokoluĢa Ģahit olacağımızı tahmin
etmek hiç zor değildir.
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SEMERKAND’DAN KASTAMONU’YA ASTRONOM ġĠRVANĠ
Ekrem Hayri PEKER
ÖZET
Anadolu‘daki beyliklerin baĢkentleri çoğu zaman birer bilim merkeziydi.
Birgi, Kütahya, Konya ve Kastamonu, Anadolu‘nun geçmiĢte önemli ilim
merkezlerinden biri olarak da karĢımıza çıkar. Yalnız tasavvuf ve medrese
ilimleri sahasında değil, fen ilimlerinde de seçkin bir yeri vardır. Bu çalıĢmada
birçok bilim adamımız içinde özel olarak tebarüz etmiĢ olan Semerkand‘dan
Kastamonu‘ya Astronom ġirvani

ASTRONOMICAL SIRVAN from SEMERKAND to KASTAMONU
ABSTRACT
The capitals of the principalities in Anatolia were often centers of
science. Birgi, Kütahya, Konya and Kastamonu are also known as one of the
important scientific centers of Anatolia in the past. It has a distinguished place
not only in the field of mysticism and madrasa sciences, but also in science
sciences. In this study, it is the Astronomical Sirvan from Samarkand to
Kastamonu, which has been especially devoted to many of our scientists.
Keywords: Anatolian principalities, sufism, madrasah, astronomical
sirvan.
Anadolu‘daki beyliklerin baĢkentleri çoğu zaman birer bilim merkeziydi.
Birgi, Kütahya, Konya ve Kastamonu, Anadolu‘nun geçmiĢte önemli ilim
merkezlerinden biri olarak da karĢımıza çıkar. Yalnız tasavvuf ve medrese
ilimleri sahasında değil, fen ilimlerinde de seçkin bir yeri vardır. Özellikle
kendisi de önemli bir âlim olan Candaroğlu Ġsmail Bey, (1430-1461) döneminde
Ģehri büyük bilginlerin ilgi odağı yapmıĢtır. Candaroğulları Beyliği, Anadolu
Selçuklu Devleti‘nin yıkılıĢından sonra Kastamonu ve çevresinde kurulan bir
Türkmen beyliğidir. Yıldırım Bayezit, Anadolu‘daki birliği sağlama yolundaki
çalıĢmaları sırasında Candaroğulları topraklarına sahip olmuĢ, fakat Sinop‘ta
Candaroğulları Beyliği‘ni devam ettirmiĢtir. Ġsfendiyar Bey, Ankara
SavaĢı‘ndan (1402) sonra Timur‘un hâkimiyetini tanıdı. Bunun karĢılığında da
Candaroğulları Beyliği‘nin eski toprakları kendisine verildi, böylece


Kimya Mühendisi, AraĢtırmacı Yazar
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Kastamonu‘ya yeniden hâkim oldu. Ġsmail Bey tahta geçtiğinde Kızıl Ahmet
Beyin isyan etmesi sonucu beylik sona doğru sürüklendi. 1461 yılında II.
Mehmet‘in Trabzon seferi öncesinde Candaroğulları, Osmanlı Ġmparatorluğu
topraklarına tamamen katıldı. Çandaroğullarının Sinop‘ta kurdukları tersanenin
Osmanlı Devleti‘ne katılması ve geliĢtirilmesi, Osmanlı Donanması‘na güç
kattı. Kastamonu‘nun Küre ilçesindeki bakır ocaklarından çıkan bakır, Beylik
daha Osmanlı Devleti‘ne ilhak olmadan önce, Osmanlı Devleti‘nin top üretimi
için kullanılmıĢtır. 15 Asır Osmanlı Döneminde Anadolu‘da matematik,
astronomi ve coğrafya öğretimini baĢlatan en önemli iki bilginden biri Ali
KuĢçu, diğeri de Fethullah ġirvani‘dir.

Anadolu‘da temel din bilgilerini öğrenip, diğer bilimlere vakıf olan
Fethullah ġirvani, ġiraz‘a gidip Seyyid ġerif Cürcani‘den ders aldı. Din ve fen
bilgilerinde kendisini yetiĢtirdi. Kelam ve fıkıh ilimlerinde âlim oldu.
Semerkant‘a gitti, o arada Timur Han‘ın torunlarından Uluğ Bey‘in yaptırmıĢ
olduğu meĢhur medrese‘de ders gördü. Kadızade-i Rumi‘den Astronomi ve
Matematik bilgilerini en geniĢ Ģekilde öğrendi. Semerkant, Timur‘un
gözbebeğiydi. Ġstila ettiği topraklardan sanatçı ve zanaatkârları Semerkant‘a
getirmiĢti. ġehre getirilen insanların sayısının 150 bine ulaĢmıĢtı. ġehrin
etrafında boĢ mağara ve ağaç altı kalmamıĢtı.
Emir Timur, Ģehirde çok büyük bir imar faaliyetine giriĢti. Papanın elçisi
Ruy Gonzales Clavijo (Klaviho okunur) bu faaliyetlerini ―kadis‘den
Semerkant‘a Seyehat‖ eserinde Ģöyle anlatmıĢtır. ―…Timur, Semerkant Ģehrini
öyle yüceltmek istiyordu ki, bunun için fethedilen yerlerin halkını buraya Ģehir
civarında iskân edilmesini arzu ediyor ve bilhassa her çeĢit sanatkârın
toplatılmasına çalıĢıyordu. ġam‘dan ok yontan ve muhtelif silah imal eden
ustalar, cam ve topraktan eĢya imal eden camcılar getirtti. Bunlar bütün
dünyada kendi alanında en iyi ustalardı. Anadolu‘dan bulabildiği her çeĢit sanat
erbabı ile okçular getirtti…‖(Timur ve Timuriler Döneminde Semerkant, s,14)
Clavijo, hızla büyüyen kentte alıĢveriĢ için büyük bir yer olmadığını için
Emir Timur‘un, Ģehrin içinden geçecek ve her iki yanında alıĢveriĢ yerlerinin
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olacağı bir cadde açılmasını ister. Bu iĢ için iki mirzayı görevlendirir. Gece
gündüz çalıĢılarak bu cadde açılır, Caddenin az ötesine suni göller yapılır.
Clavijo, ―Caddenin iki tarafına dükkânlar ve onların önlerine beyaz taĢlarla
örtülü yüksek sıralar yerleĢtirildi. Caddenin kendisi, yukarıdan baĢtanbaĢa ıĢığın
geçtiği pencereli bir kubbe ile kaplandı.‖(Timur ve Timuriler Döneminde
Semerkant, s,15)
ġerafeddin Yezdi, bu faaliyetleri ―95 adet fil ve çok sayıda hayvan koĢulu
araba inĢaat yerine taĢ taĢımaktadır.‖diye anlatır. (Timur ve Timuriler
Döneminde Semerkant (s,42). Bursalı Lami Çelebinin dedesi Ali bin Ġlyas,
Timur‘un Anadolu‘dan götürdüğü ustalardandı. Semerkant‘taki muhteĢem
yapıların inĢaatında çalıĢan Ali bin Ġlyas, Emir Timur ölünce Anadolu‘ya döner
ve Bursa‘da Acem ustalarla Sultan Çelebi Mehmet için YeĢil Türbe‘yi yaptılar.
Tuğla hazırlama iĢinde çalıĢan tuğlacılar bağlayıcı mahlûl üretme iĢi için
uğraĢan tuğla dizicileri vardı. Mezkûr mahlûl o devrin yapı iĢlerinde kullanılan
kaymak taĢı, yani mermer suyu idi. Bu materyal, yapıyı sismik tahribattan
muhafaza etme özelliğine sahipti.

Kısaca Uluğbek‘in bu konudaki çalıĢmalarına değinelim. Timur‘un oğlu
ġahruh‘un büyük oğludur. 1393 yılında Sultaniye kentinde doğmuĢtur. Asıl adı
Muhammed Taragay olup, Timur tarafından sevilmesi nedeniyle ―Uluğ Bey‖
olarak anılmaya baĢladı. Timur‘un tahtını ele geçiren babası tarafından 1409
yılında Semerkant valisi yapıldı. Semerkant‘ta hüküm sürerken genel olarak
avcılık, eğlence ve âlimlerle sohbetlerle geçiren Uluğ Bey, Ģeyh, molla ve
derviĢlerle iyi iliĢkiler kuramadı.
Uluğbek döneminde Semerkant‘ta canlı bir hayat vardı. Avlar, danslı ve
müzikli, ziyafetler, matematik ve astronomi, ilmi tartıĢmalar; yapılan saraylar ve
medreseler, bayramlar Ģehre din adamlarını ve bilim adamlarını celp ediyordu.
Uluğbek, Semerkant‘ın en güzel yapılarından biri Ragastan meydanındaki
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medresesiydi. Uluğbek‘in Buhara‘da yaptırdığı medresede Ģu yazı yazılıydı,
―Ġlme talip olmak her Müslümana ve her Müslüman kadına farzdır.‖
Uluğbek, 1425 yılında Moğollar üzerine sefer düzenleyerek Issık Gölü
dolaylarına kadar geldi. Moğolları dağıtarak önemli miktarda ganimetle
Semerkant‘a döndü. Sonrasında babasından aldığı destek kuvvetlerle Özbekler
üzerine sefer düzenlese de yenilerek Semerkant‘a çekilmek zorunda kaldı.
ġeyhler, mollalar ve derviĢler tarafından Ģehre sokulmak istenmese de kendisine
sadık adamlarının desteğiyle Semerkant‘a girerek düzeni yeniden sağladı. Daha
sonra yeniden Özbekler‘e sefer düzenleyerek TaĢkent‘e kadar ilerledi. Buradan
Semerkant‘a döndükten sonra av ve eğlence yaĢantısını bırakan Uluğbek, ilim
çalıĢmalarıyla uğraĢmaya baĢladı. Ġlmi sohbetler, matematik ve astronomi
konularında kendini eğiterek kendini geliĢ tirmeye baĢladı. Uluğbek, astronomi
çalıĢmalarına bizzat katılıyordu. Uluğbek, bu alanda çalıĢan âlimlerin çoğunu
Semerkant‘a toplamaya baĢarmıĢtı.
Bu dönemde önemli âlimler Kadızade Rumi, Gıyaseddin
CemĢid ve Ali KuĢcu ile çalıĢmalar yaptı. Semerkant
yakınlarında rasathane kurulması çalıĢmaları baĢlattı.
1429 Ekim‘inde rasathaneyi tamamladı. Asıl adı
Selahaddin Musa Ġbn Mahmut, babası kadı olduğu ve
Anadolu‘dan geldiği için Kadızade Rumi olarak
biliniyordu.
―Kendi
devrinin
Platon‘u‖
olarak
adlandırılmıĢtır. Uluğbek. Semerkant‘ta matematik ve
astronomi sahasında mükemmel bir kütüphane
oluĢturulmuĢtu. Muasırların tasvirlerine bakılırsa,
mükemmel bir yapıydı. Muasırların verdiği bilgilere değerlendiren Barthold,
rasathane için Ģunları yazmıĢtır, ―Yazılı kaynaklara göre, rasathanenin daire
ruhu, Ġstanbul‘daki Ayasofya‘nın yüksekliğine müsavi idi. Babür‘ün sözlerine
nazaran bu yapı üç katlı idi. Abdürrezzak ise dokuz göğün dereceler, dakikalar,
saniyeler hatta saniyenin onda biri ile göğün dokuz katının, göklerin dönüĢünün,
yedi seyyarenin, sabit yıldızların, mevsimler, dağlar, denizler, çöller taksimatı
havi küre-i arzın tasvirlerinin mevcut olduğunu yazmaktadır.‖
Uluğbek‘in, Semerkant‘ta yaptırdığı medreseye Kadızade
Rumi bu medreseye baĢkanlık etmiĢtir. Rasathane için
yörede bulunan tüm mühendis, âlim ve ustaları
Semerkant‘a çağırmıĢtır. Kendisi için de bu rasathanede
bir oda yaptırarak tüm duvar ve tavanları gök cisimlerinin
manzaralarıyla ve resimleriyle süsletmiĢti. Rasathanenin
yapım ve rasat aletleri için hiçbir harcamadan
kaçınmamıĢtır. Bu gözlemevinde yapılan gözlemler, ancak on iki yılda
bitirilebilmiĢtir. Gözlemevinin yönetimini Bursalı Kadızade Rumi ile CemĢid‘e
vermiĢtir. CemĢid, gözlemlere baĢlandığı sırada ve Kadızade de gözlemler
bitmeden ölmüĢtür. Gözlemevinin tüm iĢleri o zaman genç olan Ali KuĢçu‘ya
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kalmıĢtır. Bu gözlem üzerine Uluğ Bey, ünlü ―Zeycini‖ düzenlemiĢ ve
bitirmiĢtir. Zeyç Kürkani veya Zeyç Cedit Sultani adı verilen bu eser, birkaç
yüzyıl doğuda ve batıda faydalanılacak bir eser olmuĢtur. Zeyç Kürkani, bazı
kimseler tarafından açıklanmıĢ ve Zeyç‘in iki makalesi 1650 yılında Londra‘da
ilk olarak basılmıĢtır. Avrupa dillerinin birçoğuna, çevrilmiĢtir. 1839 yılında
cetvelleri Fransızca tercümeleriyle birlikte, asıl eser de 1846 yılında aynen
basılmıĢtır. Uluğbek, mollaların teĢvikiyle ayaklanan oğlu Abdüllatif‘e yenildi.
Teslim olduktan sonra yolda oğlunun adamları tarafından öldürüldü. Ġsmail
Bey, Niksarlı Muhyiddin Mehmet için, Kastamonu‘da Ġsmail Bey Medresesini
yaptırdı. Fethullah ġirvani ile doğu Ġslam dünyasındaki yüksek matematik
bilgileri, Anadolu‘ya taĢındı. Ali KuĢçu da Fethullah ġirvani gibi talebesi idi.
Semerkant matematik-astronomi okulunun bir temsilcisi olarak bu okulun teorik
astronomi sahasındaki çalıĢmalarını yazdığı eserlerle sürdüren astronom,
matematikçi ve müderris ġirvanî el-ġemahî, Osmanlı ülkesinde, özellikle
Anadolu‘da matematik bilimlerini Semerkant okulu çizgisinde yaygınlaĢtıran ve
pek çok öğrenci yetiĢtiren bir bilgindir.
ġirvani, bugün Azerbeycan sınırları içerisinde kalan ġirvan‘ın ġemahî
kasabasında doğdu. Ġlkeğitimini babasından aldı; akabinde Serahs ve Tus‘ta
tahsilini sürdürdü. Tus‘ta ġi‘î alimi Seyyid Ebu Talib‘ten Seyyid ġerif elCurcanî‘nin ġerh el-Tezkire fî ‗Ġlm el-Hey‘e adlı eserini okudu. 1435 yılı
ortalarında Semerkant‘a gitti ve Semerkant Medresesi‘nde Kadizade Rumi‘den
matematik, astronomi, kelam ve dil bilimlerini tahsil ederek 13 Eylül 1440‘da
icazet aldı.
Kadî-zade‘den okuduğu eserler arasında bulunan Nizamuddin elNisaburî‘nin ġerh el-Tezkire fî ‗Ġlm el-Hey‘e‘si hem Semerkant medresesinde
hem de al-ġirvanî‘nin eğitiminde el-Tezkire‘nin önemli bir yer iĢgal ettiğini
gösterir. Semerkant‘ta bulunduğu esnada, ayrıca, ġafi‘î fıkıhına dair
Camaluddin Yusuf b. Ġbrahim el-Erdebilî‘nin el-Envar li-a‘mal el-ebrar adlı
eserini Ģerhederek Uluğ Bey‘e sundu. Semerkant‘taki beĢ yıllık tahsilinden
sonra ġirvan‘a döndü (1440). Bir süre burada bulunan medreselerde ders
verdikten sonra hocası Kadı-zade‘nin tavsiyesine uyarak Sultan II. Murat
devrinin (1421-1451) sonlarında Anadolu‘ya geldi. Kastamonu‘da Candaroğlu
Ġsmail Bey‘den iltifat gördüğünden bu Ģehirdeki medreselerde ders vermeye
baĢladı. Özellikle hocası Kadî-zade‘nin matematik ve astronomi eserleri ile elTezkire‘yi öğrencilerine okuttu.
ġirvanî, Ocak-ġubat 1453‘de Bursa‘ya gelerek tefsirle ilgili bir eserini
Osmanlı sadrazamı Çandarlı Halil PaĢa‘ya ithaf etti. Yine bu tarihlerde Fatih
Sultan Mehmed‘e Mecelle fî el-musikî adlı eserini sundu. Ancak Ġstanbul‘un
fethinden sonra değiĢen siyasi hava içerisinde Halil PaĢa idam edilince hamisini
kaybeden ġirvanî Kastamonu‘ya geri döndü. ġirvanî bu olaydan sonra Kadîzade‘nin ġerh el-Mulahhas fî ‗Ġlm el-Hey‘e‘sine el-Ferai‘d ve el-Fevai‘d adlı bir
haĢiye yazıp Fatih Sultan Mehmed‘e sunarak Osmanlı sarayına yaklaĢmak istedi
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ancak baĢaramadı. 1465 yılında Hacca gitmek üzere yola çıktı; Irak‘a uğradı; bu
bölgedeki medreselerde dersler verdi. Hac farizasını yerine getirdikten sonra
Mekke‘de kaldı (1467) ve dersler verdi. DönüĢte Kahire‘ye uğradı. Buradaki
ilmi faaliyetlerinden sonra Ġstanbul‘a geldi. Ġstanbul‘da daha çok telif ve tedrisle
uğraĢtı. Ġstanbul‘da umduğu ilgiyi bulamayan ġirvanî 1478‘de memleketi
ġirvan‘a döndü. ġubat 1486‘da ġemahî‘de vefat etti.
Dini ve aklî bilimler yanında edebiyat ve dil bilimlerinde de uzman olan
ve eserler veren ġirvanî, özellikle matematik ve astronomi sahasındaki
Semerkant okulunun birikimini Ali KuĢçu ile birlikte Anadolu ve Ġstanbul‘a
aktaran ve yayılmasını sağlayan bir âlimdir. Eserlerinin bir kısmını Fatih Sultan
Mehmet ve Sultan II. Bayezit ve Çandarlı Halil PaĢa ileri gelen Osmanlı devlet
adamlarına sundu.
ġirvanî dil, edebiyat ve tefsir, usul-i fıkıh sahalarında altı eser kaleme
aldı. Kelam sahasında ise daha önce hocası Kadî-zade‘den okuduğu el-Mevakıf
fî Ġlm el-Kelam üzerine üç ayrı çalıĢma yaptı; özellikle bu eserin Seyyid ġerif
el-Curcanî‘nin ġerh‘ine yazdığı hacimli HaĢiye dikkate değerdir. ġirvanî
döneminde matematik bilimlerinin bir alt dalı kabul edilen musiki sahasında
Mecelle fî el-musikî adlı önemli bir eser yazdı ve Fatih Sultan Mehmet‘e ithaf
etti. ġirvanî‘nin diğer bir çalıĢması geometri sahasındadır. Hocası Kadî-zade‘nin
ġemseddin el-Semerkandî‘nin EĢkal el-Te‘sis‘ine yazdığı ġerh‘e bir HaĢiye
kaleme aldı. Bu haĢiye muhtemelen Kadî-zade‘nin derslerinde verdiği Ģifahi
bilgileri de içermekteydi. Ancak zamanımıza herhangi bir nüsha
ulaĢmadığından eserin içeriğine dair kesin bir Ģey söylemek mümkün değildir.
ġirvanî‘nin teorik astronomi konusunda en dikkate değer eseri hiç
Ģüphesiz Nasiruddin al-Tusî‘nin el-Tezkire fî ‗Ġlm el-Hey‘e adlı önemli eserine
yazdığı ġerh‘tir. Daha öğrenciliğinin ilk yıllarında Tus‘ta el-Curcanî‘nin bu
esere yazdığı ġerh‘i okuyan, Semerkant‘ta al-Nisaburî‘nin ġerh‘ini hocası Kadîzade‘den dinleyen ġirvanî, hem öğrenciliğinde hem de öğretmenliğinde bu esere
önemli bir yer vermiĢtir. Nitekim esere yazdığı ġerh‘in önsözünde eserin
hayatındaki yeri ve önemine iĢaret eder. Böyle bir ġerh‘i de astronomi
sahasında ders verdiği ileri seviyedeki öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek
kaleme aldığını özellikle vurgular. 11 Ocak 1475‘de tamamladığı eserinde
kendisinden önceki Ģerhlerden istifade ettiği gibi, hocası Kadizade‘nin ders
notlarından ve kendi tecrübelerinden faydalanır.
ġirvanî bu eserinde Semerkant medresesinde hocası Kadî-zade, Uluğbek
ve baĢta kendisi olmak üzere öğrenciler arasında Euclides‘in Elementler‘inin bir
teoremi hakkında yapılan tartıĢmalarla ilgili önemli bilgiler verir. Ayrıca Kadîzade‘den aldığı icazetin bir suretini kaydeder. Eserde astronominin yardımcı
dalı olarak geometri ve optik üzerinde geniĢ bir Ģekilde durulur. Özellikle fizik
kısmında ilm-i menazir konusunu geniĢ bir Ģekilde ele alır.
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Ġncelemesinde baĢta Ġbn Heysem ile Kemaleddin Farisî olmak üzere
Nazzam, Ġbn Sina, Kutbuddin ġirazî, Seyyid ġerif el-Curcanî, ĠĢrakî okulu gibi
Ġslâm Medeniyeti‘ndeki ilm-i menazire ait hemen hemen bütün birikime eser ve
müellif isimlerini zikrederek göndermelerde bulunmakta, ayrıca Batlamyus‘a
atıf yapmakta, yeri geldiğinde kendi kanaatlerini zikretmektedir.
Fizikçiler ile matematikçiler ve ilm-i menâzircilerin (nazirin) görüĢlerini
geniĢ olarak ele alan ġirvanî‘nin metni, Ġbn Heysem-Kemaleddin Farisî‘nin ilmi menâzir çizgisinin, VIII/XIV. yüzyıldan sonra Semerkant matematikastronomi okulu eliyle, baĢta Osmanlı Coğrafyası olmak üzere, Ġslam
dünyasında tamamen hâkim olduğunu gösterir. Bu durum, aynı zamanda, bu
çizginin, astronomiye de tam anlamıyla uygulanması manasına gelir. Henüz
teknik tahlili yapılmayan metindeki ġirvani‘nin üslubu kendisinin, Ġbn Heysem
ile takipçisi Kemaleddin Farisî‘nin bilim tarihinde, fizik ile geometrik
yaklaĢımları birleĢtirerek gerçekleĢtirdikleri devrimin farkında olduğunu; ayrıca
bu devrimin Semerkant matematik-astronomi okulunda sıkı tartıĢmalara konu
olduğunu gösterir.
ġirvanî ġerh‘inde Nasiruddin el-Tusî‘nin ortaya koyduğu ilm el-hey‘e
sistemini ayrıntılı Ģekilde ele alır, geometrik temellendirmelerini yapar, baĢta
Türk takvimi olmak üzere eski takvim sistemleri hakkında geniĢ bilgi verir. Bu
bilgilerini verirken hem eserin daha önceki Ģerhlerinden faydalanır hem de
Semerkant okulunun bu konudaki yaklaĢımını kendi görüĢleriyle mecz ederek
ortaya koyar. Ġlm el-hey‘e anlayıĢını büyük oranda Ġbn Heysem‘in riyazi ve
tabii çizginin beraberce ele alındığı sistemi dâhilinde yürütür.
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ÖkkeĢ NARĠNÇ*
ÖZET
Bir ülkenin kalkınmasına etki eden faktörlerin en baĢında sanayileĢme
gelmektedir. Bu nedenle dil, tarih ve kültür üçgeni içinde sanayileĢmeyi
öncelemesi gereken devlet adamlarımızın baĢında büyük Atatürk gelmektedir.
Osmanlı Ġmparatorluğunda iğneden ipliğe her Ģeyi ithal eden ve fakir duruma
düĢen yeni cumhuriyetin kurtuluĢu fabrikalaĢmaktan geçeceği öne çıkarılarak
dünyanın en büyük komplekslerinden birisi olarak yurt içi ve yurt dıĢı
üretimlerle kendisini kabul ettiren Sümerbank kuruldu. Bankacılık, Tekstil baĢta
Sanayi ve tekstil ürünlerinin satıldığı mağazacılık kısacası Fabrika iĢletmeciliği
kuruldu ve kısa zamanda dünya markası haline gelen bu büyük teĢekkül ne
yazık ki düĢünülmeden alınan kararlar ile kapatıldı ve haraç mezat satıldı.
Bugün hiçbirisi aktif olmayan bu fabrikalar hala eski değerini onu içinde
saklayanlar tarafından taĢınıyor.
Anahtar Kelimeler: Kalkınma, sanayileĢme, dil, tarih, kültür, Sümerbank
LEADER ATATÜRK
ABSTRACT
Industrialization is one of the main factors affecting the development of a
country. For this reason, Ataturk is one of the statesmen who must prioritize
industrialization within the triangle of language, history and culture. Sumerbank
was established as one of the biggest complexes in the world by importing
everything from needle to thread in the Ottoman Empire and making the
liberation of the new republic fall into a poor state. Banking, textile, in
particular, industrial and textile products were sold, in short, the factory
management was established, and in a short time, this big corporation, which
became a global brand, was unfortunately closed with the decisions taken and
the tribute auction was sold. Today, none of these factories are still inactive by
those who keep their old value in it.
Keywords: Development,
Sumerbank.
*
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Türkiye’Nin SanayileĢmesi açısından ATATÜRK döneminin çok özel bir
yeri ve Türkiyenin kalkınmasında da çok çok büyük bir önemi vardır:
ATATÜRK’ÜN AKILLI VE ÇOK ÖNEMLĠ BĠR PROJESĠ:
“SÜMERBANK SOSYAL FABRĠKA”

Bugün böyle bir kurum ve kuruluĢu yapabilmek asla mümkün değildir.
Devleti kuran bu büyük insanlar her Ģeyi dıĢarıdan alırken dıĢ dünyaya satan bir
büyük müesseseyi kurarak Türkiye Cumhuriyetine çok önemli bir sanayi
kimliği ve dünyada saygın bir yer kazandırmıĢtır. Sosyal Bilimlerde
araĢtırmaların tarafsız ve gerçeklere dayalı yürütülmesi bilimin de gereğidir.
Ancak bu Ģekilde doğru analiz yapılabilir gerçeklere ulaĢılır.
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SÜMERBANK: ÇağdaĢ Türkiye Cumhuriyetinin ilk kuruluĢ yıllarında
ülkenin tüm milli kaynak ve iktisadi unsurlarını kullanarak sanayileĢme
hareketinin daha verimli ve entegre bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak üzere
milli ihtiyaç ve menfaatlerimiz paralelinde sanayide öncü görevi üstlenebilecek
güçlü bir kuruluĢa ihtiyaç duyulması nedeniyle kurulmuĢtur.
―Türkiye‘de temel sanayileri kurmak ve yönetmek‖ ana amacı
doğrultusunda 11 Temmuz 1933 tarihinde adını büyük önder Atatürk‘ten alan
Sümerbank kurulmuĢtur.
Türkiye'nin "sanayi mektebi" Sümerbank, tüzel kiĢiliği ve özel
kanununda belirtilen sınırlar çerçevesinde bağımsızlığı olan, sorumluluğu
sermayesi ile sınırlı, sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari
esaslara göre faaliyette bulunmak üzere özel hukuka tabi, sanayi ve teknoloji
bakanlığına bağlı iktisadi devlet teĢekkülüdür. SanayileĢme hareketimizin milli
ihtiyaç ve menfaatlerimizin verimli bir Ģekilde ve ahenkli olarak yürütülmesi,
kurulan bütün kurumların etüd ve planlarının hazırlanması ve yönetimi,
kurulmuĢ ve kurulacak sınaî kurumlara kredi açmak ve Türkiye ekonomisinin
geliĢtirilmesine, halkın refahının yükseltilmesine, Türkiye'nin siyasal
bağımsızlığının ekonomik ve sosyal altyapısının oluĢturulmasına, halk ile devlet
arasındaki bağların güçlendirilmesine ve farklı etnik kökenlerden ve inançlardan
insanların ulus ve sınıf bilinçlerinin yanında mensubiyet bilincinin
geliĢtirilmesine çok önemli katkılarda bulundu. Toplu iğneyi bile dıĢarıdan alan
bir ülke iken sanayi mamülleri satan bir konuma getirilen ülkemiz yepyeni bir
çehre ile dünyanın karĢısına çıkıyordu.
Türkiye ekonomisine damgasını vuran Sümerbank‘a verilen görevler;
" -Devlet Sanayi Ofisi‘nden devralacağı fabrikaları iĢletmek ve özel
sanayi kurumlarındaki Devlet katılım hisselerini Ticaret Kanunu hükümlerine
göre idare etmek,
- Özel kanunlarla verilmiĢ izinlere dayanılarak yapılacak fabrikalar hariç
olmak üzere devlet sermayesi ile oluĢturulacak bütün sınai kurumlarının etüt ve
projelerini hazırlamak ve bunları tesis etmek ve idare etmek,
- GiriĢimleri veya büyümeleri memleket için ekonomik olarak verimli
olan sanayi iĢletmelerine sermayesinin izin verdiği ölçüde katılmak veya yardım
etmek,
- Memlekete ve kendi fabrikalarına gerekli olan usta ve iĢçileri
yetiĢtirmek için yüksek okullarda öğrenci okutmak veya bu amaçla iktisat
vekaletince açılacak okullara yardım etmek ve yabancı devletlere öğrenci ve
stajyer göndermek,
- Sanayi kurumlarına kredi temin etmek ve genel bankacılık iĢlerini
yapmak,
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- Milli sanayiin geliĢmesi için gerekli önlemlerini aramak ve gerek bu
konuda ve gerek Ekonomi Bakanlığınca tetkik için Bankaya verilecek konular
hakkında bilgi vermek etmek."
BaĢta tekstil ve giyim sanayisi olmak üzere imalat sanayisi alanlarında
yatırım, kuruculuk, iĢletmecilik ve bankacılık yapmak, her türlü mal ve
hizmetin üretimi, pazarlanması, dıĢsatımı ve dıĢalımı hizmetlerini yürütmek
amacıyla 11 Temmuz 1933 tarih ve 2262 sayılı yasayla, 20 milyon TL
sermayesinin tamamı hazine tarafından karĢılanarak kuruldu. 1938‘de yürürlüğe
giren 3460 sayılı yasayla iktisadi devlet teĢekkülü konumuna getirildi. BaĢlıca
görevleri: çalıĢma konuları ile ilgili fabrika ve öteki sanayi ve ticari tesislerin
etüt ve projelerini hazırlamak ve kurmak; her türlü mamul, yarı mamul ve
hammaddeyi üretmek; gerektiğinde sanayi girdilerinin yurt içinden yada yurt
dıĢından alımını ve satımını yapmak; banka kaynaklarının kalkınma planı ve
yıllık programların hedeflerine uygun olarak kullanılmasının ve selektif kredi
politikasının etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla baĢta tekstil,
giyim ve deri sanayisi olmak üzere etkinlik alanlarına giren konularda
bankacılık, kredi iĢlemleri, kredi iĢlemleri, sigorta acentalığı yapmak, bu
konuda yurt içinde ve gerektiğinde yurt dıĢında Ģubeler açmak, temsilcilikler
kurmak, katılımda bulunmak; bilgi ve teknoloji satmak ve satın almak,
mühendislik ve müĢavirlik hizmetleri yapmaktır.

Sümerbank Bursa Merinos Fabrikasında, fabrika Ģeref defterine
yazdığı not. (2 ġubat 1938)
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"Sümerbank Merinos Fabrikası, çok kıymetli bir eser olarak millî
sevinci artıracaktır. Bu eser, yurdun, özellikle Bursa bölgesinin endüstri
geliĢimine ve büyük millî ihtiyacın giderilmesine yardım edecektir. Eserin
baĢarılmasından Ekonomi Bakanlığını tebrik ederim. Sümerbank
direktörlüğüne teĢekkür ve fabrikayı gördüğüm gibi yüksek bilgi, tam
düzenli idarede, direktörüne baĢarı temenni ederim." K. Atatürk
Kurumun merkez teĢkilatı, yönetim kurulu, genel müdürlük, danıĢma
kurulu, teknik danıĢma kurulu, eğitim kurulu, disiplin kurulu, reklam ve
propaganda kurulu, kredi kurulu birimlerinden meydana gelir. DanıĢma
birimleri: müĢavirler, teftiĢ ve kontrol müdürlüğü, hukuk müĢavirliği, araĢtırma
ve planlama müdürlüğünden ibaret olup, esas birimler: yünlü, pamuklu ve
kimya sanayi müdürlükleri, kimya ve tekstil proje müdürlükleri, bankacılık ve
kredi iĢleri müdürlüğü, satın alma müdürlüğü, iĢtirakler müdürlüğüdür.
Yardımcı birimler ise Ģu kısımlardan meydana gelir: inĢaat, makine ve enerji,
tesis, personel genel muhasebe, eğitim, sosyal iĢler, konjonktür diğer ifadeyle
yani topludurum ve neĢriyat, personel seferberliği, ana görevler seferberliği,
sivil savunma istatistik daire müdürlükleridir.
Sümerbank'ın katılacağı ve ülke açısından öncelik verilen sanayi
yatırımları;
a) Hammaddesi ülkede yetiĢmesine karĢın üretimi yeterli olmayan sanayi
dalları,
b) ĠĢlenmemiĢ ihracat mallarını iĢleyerek değerini artıran sanayi dalları,
c) Ülke içinde büyük ölçüde tüketilmesine karĢın hammaddesi ülkede
bulunmayan, ancak kurulmaları halinde hammaddelerinin yurt genelinde de
yetiĢtirilmesi mümkün olan sanayi dalları,
d) Hammaddesi yurtta bulunmayıp yetiĢtirilmesi de olanaklı olmayan,
fakat üretimlerinin ülkeye önemli kazanımlar getireceği sanayi dallarıdır.
Sümerbank; Yünlü grubu iĢletmeciliği, Pamuklu dokuma iĢletmeciliği,
Deri ve Kundura grubu iĢletmeciliği, Halıcılık, Kimya, Porselen, Konfeksiyon,
Bankacılık ve Tarım sektörü alanlarında ülkemizde hizmet vermiĢtir. Bu
alanlara Ģehir-iĢletme karĢılaĢtırması yaparak genel açıdan bakacak olursak:
1) TARIM SEKTÖRÜ; kullanılan girdilerin, kullanılan motorlu
araçların, ileri tarımsal teknolojilerin sürekli artıĢı ile her yıl geliĢmiĢtir. Her yıl
ortalama % 4 oranında geliĢmenin sağlanması ile toplam nüfusun %60‘ı bu
zenginleĢmeden yararlanmıĢtır. Buğday ve tahıl üretiminde, toplam üretimin her
yirmi yılda bir 4 kat kadar artması geleceğe güvenmenin kaynağını
oluĢturmaktadır. 1940 da 4 milyon ton olan buğday üretimi, 1960 da 8.4 milyon
tona, 1980 de 16 milyon tona yükselmiĢtir. Pirinç, Ģekerpancarı, ayçiçeği,
pamuk üretimindeki artıĢlar daha da yüksek oranlarda olmuĢtur.
145

Türkbilim Aralık 2018
2)
PAMUKLU DOKUMA ĠġLETMECĠLĠĞĠ; Türkiye pamuk
ülkesidir. Sümerbank da pamuklu dokuma ustası. Ġyi niteliklere sahip Türk
pamuğu; toplam iğ sayısı 486.444‘e varan 19 tesisinde, dünyaca ün kazanmıĢ
Sümerbank pamukluları haline gelmiĢtir. Yüzyılların bilgi ve kültür mirası
üzerine çağdaĢ teknikler ve uluslararası standartlar eklenerek geliĢmiĢtir. 18
çağdaĢ pamuklu dokuma tesisinde 24.594 personeliyle 7387 dokuma tezgâhında
her yıl ortalama 276 milyon metre pamuklu dokuma ve 69.000 ton pamuk ipliği
üretebilmektedir. Toplam pamuk ipliği üretimi, Türkiye‘nin toplam pamuk
ipliği üretiminin % 16.4 ü toplam pamuklu dokuma üretimi Türkiye‘nin
pamuklu dokuma üretiminin %16‘sıdır.
2.1- ADANA Pamuklu sanayi müessesesi; 1946 yılında Sümerbank
bünyesine alınan Adana Pamuklu sanayi müessesesi Türkiye‘nin modern
pamuklu iĢletmelerinin baĢında gelir. ĠĢletme pamuk ipliği ve pamuklu dokuma
ünitelerinden oluĢur. Ġplik ünitesinde iplik üretimi minimum 8, maksimum 40
―NE‖ üzerinden yapılmaktadır. Kullanılan dokuma tezgahlarının tarak eni 130
cm. ile 180 cm. arasındadır. Dokuma ünitelerinde, Dornier, Sulzer ve Ruti
tezgahları kullanılmıĢtır.
2.1.1- Ürünler; üretilen ürünlerin baĢlıcaları dokuma ipliği ve hambez‘dir.
2.2- ADIYAMAN Pamuklu sanayi müessesesi; 1967 yılında iĢletmeye
açılmıĢtır. ĠĢletmede dokuma ipliği trikotaj, penye ve konfeksiyon üniteleri yer
almaktadır. Ġplik ünitesinde iplik üretimi minimum 12 ve maksimum 30 ―NE‖
üzerinden yapılmaktadır. Triko kapasitesi yılda 1.690 tona ulaĢmaktadır.
2.2.1- Ürünler; üretilen belli baĢlı ürünler arasında dokuma ipliği, atlet,
fanila, slip gibi iç çamaĢırları ve T-Shirt‘ler sayılabilir. Yılda 14 milyon parça
hazır giyim ürünü üretebilmektedir.
2.3- BAKIRKÖY Pamuklu sanayi müessesesi; 1850 yılında kurulmuĢ
1933 yılında Sümerbank‘a devredilmiĢtir. Sümerbank‘ın en eski ve en köklü
müesseselerinden biridir. ĠĢletmede dokuma ve hazır giyim üniteleri
bulunmaktadır. Dokuma tezgahlarının tarak enleri 110 cm. ile 130 cm. dir.
Kullanılan tezgahların cinsi eksantrik ve armürlü tezgah cinsleridir. Üretilen
dokuma ürünlerinin parlaklığını sağlamak üzere dokumalar merserize
iĢlemlerinden geçirilmektedir.
2.3.1- Ürünler; nevresimlikler, ekmek torbalıkları, mataralıklar, tente
bezleri, brandalar, tülbentler ve hambezlerdir. Özellikle kalın tip branda
dokumalar askeri ihtiyaçlara cevap vermektedir. Hazır giyim alanındaki ürünler
olarak da çeĢitli renklerde gömlekler, pijamalar, pantolonlar, ceketler, takım
elbiseler sayılabilir.
2.4- DENĠZLĠ Pamuklu sanayi müessesesi; Sümerbank bünyesinde 1953
de kurulmuĢ, 1976 da müessese haline getirilmiĢtir. Bünyesinde iplik ve ham
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dokuma üniteleri bulunmaktadır. Ġplik üretimi minimum 6 ve maksimum 20
―NE‖ üzerinden yapılmaktadır. Kullanılan tezgahların tarak enleri 102 cm. dir.
2.4.1- Ürünler; dokuma ipliği, hambez ve toz bezleridir.
2.5- DĠYARBAKIR Pamuklu sanayi müessesesi; 1978 yılında iĢletmeye
açılmıĢtır. Sümerbank‘ın diğer müesseselerinde ortaya çıkan pamuk ipliği
gereksinimini büyük oranda karĢılamaktadır. Ġplik üretimi minimum 12 ve
maksimum 20 ―NE‖ üzerinden yapılmaktadır.
2.5.1- Ürünler; pamuk ipliği üretilmektedir.
2.6- EREĞLĠ Pamuklu sanayi müessesesi; 1937 yılında iĢletmeye
açılmıĢtır. ĠĢletme hazır giyim ve iplik dokuma ünitelerinden oluĢmaktadır.
Dokuma üretimi minimum 8 ve maksimum 60 ―NE‖ üzerinden yapılmaktadır.
Dokuma tezgâhlarının tarak eni 180 cm. dir. Dokuma ünitesinde Dornier cinsi
tezgâh kullanılmaktadır.
2.6.1- Ürünler; hambez, alpaka kumaĢ, hasse, gabardin, etamin,
trençkotluk kumaĢ ve dikiĢ ipliği iplik ve dokuma ünitelerinde üretilmekte,
hazır giyim alanında ise; okul önlükleri, iĢ elbiseleri, iĢ tulumları, iĢ ceketleri ve
pantolonlar, iĢ gömlekleri ve kepler üretilmektedir.
2.7- ERZĠNCAN Pamuklu sanayi müessesesi; müessesenin iplik ünitesi
1954, dokuma ünitesi 1964 de iĢletmeye açılmıĢtır. Ġplik üretim ve dokuma
ünitelerinden oluĢur. Ġplik üretimi minimum 8 maksimum 12 ―NE‖ üzerinden
yapılmaktadır. Kullanılan tezgâhların tarak enleri 105 cm. dir.
2.7.1- Ürünler; dokuma ipliği ve hambezdir. Üretilen hambez cinsleri
arasında en çok kullanılanı büyük ambalajlarda kullanılan çuval bezleridir.
2.8- ESKĠġEHĠR Pamuklu sanayi müessesesi; 195 tarihinde iplik
dokuma, 1966 da ise basma üniteleri iĢletmeye açılmıĢtır. ĠĢletme iplik üretim,
dokuma ve basma ünitelerinden oluĢmaktadır. Ġplik üretimi minimum 8 ve
maksimum 36 ―NE‖ üzerinden yapılmaktadır. Dokuma tezgâhlarının tarak
enleri 115 cm. ile 130 cm. arasında değiĢmektedir. Dokuma üretiminde
kullanılan tezgâh cinsi Dornier‘dir. Kullanılan baskı tekniği film baskı, rotasyon
baskı ve rulo baskıdır.
2.8.1- Ürünler; polyesterli emprime, poplin emprime, flanel, saten
döĢemelikler, saten emprimelerdir. Hem iç pazarda hem de dıĢ pazarda ürünler
ilgi görmüĢtür.
2.9- ĠZMĠR Basma sanayi müessesesi; 1953 yılında iĢletmeye açılmıĢtır.
Müessese iplik üretim, dokuma ve hazır giyim ünitelerinden oluĢmaktadır. Ġplik
üretimi minimum 6 maksimum 30 ―NE‖ üzerinden yapılmaktadır. Kullanılan
tezgâhların tarak enleri 115 cm. dir. Baskı tekniği olarak rulo baskı, rotasyon
baskı, film baskı teknikleri kullanılmaktadır.
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2.9.1- Ürünler; çeĢitli renk ve desenlerde emprimeler, döĢemelik
kumaĢlar, flanel, divitinler sayılabilir. Hazır giyim ünitesinde ise; elbise, bluz,
pantolon, Ģort, bermuda, gecelik, eteklik olmak üzere kadın giysileri, erkek
pijamaları, gömlekler ve ayrıca çarĢaf, nevresim, komple yatak takımları
üretilmektedir.
2.10- KAHRAMANMARAġ Pamuklu sanayi müessesesi; 1963 yılında
iĢletmeye açılmıĢtır. 1968 yılında Sümerbank‘a geçmiĢtir. Müessese iplik
üretimi, pamuklu dokuma ve hazır giyim konfeksiyon üretimi üniteleri
mevcuttur. 20 ―NE‖ üzerinden iplik üretimi yapılmaktadır.
2.10.1- Ürünler; dokuma ürünleri; hambez ve hasse, konfeksiyon yani
hazır giyim ünitesinde ise; çarĢaf, yastık kılıfı, nevresim ve nevresim
takımlarıdır.
2.11- Bu bölgelerle birlikte Sümerbank; Karaman, Kayseri, Malatya,
Nazilli ve NevĢehir‘de pamuklu sanayi müesseseleriyle hizmet vermiĢtir.
3) YÜNLÜ SANAYĠ MÜESSESELERĠ; Toplam iğ sayısı 40.539,
toplam tezgah sayısı 534 olan 5 çağdaĢ iĢletmesinde her yıl ortalama 8.824 ton
yün ipliği, 7.6 milyon metre has yünlü üretilmiĢtir. Yünlü sanayi grubundaki 10
müessese, fabrika ve bağlı ortaklığından 5 tanesi yün ipliği ve yünlü dokuma, 5
tanesi ise halı dokuma ünitelerinden oluĢmaktadır. Toplam 5.526 kiĢinin
çalıĢtığı Sümerbank yünlü grubunda kadın erkek kostümlük kumaĢları, yün ve
tiftik battaniyeler, yün perdelikler, döĢemelikler üretilmektedir. Hazır giyim
ünitelerinde kadın-erkek-çocuk giysileri üretilmektedir. Sümerbank‘ın yün
ipliği ve yünlü üretimi, Türkiye‘nin toplam yün ipliği üretiminin % 8‘ini, yünlü
dokuma üretiminin ise % 14,4‘ünü oluĢturmaktadır.
3.1- DEFTERDAR Yünlü Sanayi Müessesesi; Türkiye‘nin en eski
kurulmuĢ yünlü dokuma fabrikalarındandır. 1836 yılında FESHANE (fes
imalathanesi) olarak kurulmuĢtur. Sümerbank‘ın kuruluĢu ile birlikte 1933‘te
devralınan fabrika, yakın bir tarihe kadar silahlı kuvvetlerin, çeĢitli resmi
kuruluĢların ve tüm ulusun elbiselik, paltoluk ve Ģayak kumaĢ ihtiyacını
karĢılamıĢ ve bünyesine daha sonra yünlü hazır giyim ünitesi de katılmıĢtır.
Müessese yün ipliği üretimi, yünlü kumaĢ dokuma ve esas olarak yünlü
konfeksiyon ünitelerinden oluĢmuĢtur.
3.1.1- Ürünler; üretilen yünlü kumaĢlar arasında serj elbiselik kumaĢ,
paltoluk kumaĢ ve Ģayak kumaĢ sayılabilir. Yünlü hazır giyim olarak da tek
pantolonlar ve ceketler ve ayrıca takım elbiselerdir.
3.2- HEREKE Yünlü Sanayi Müessesesi; 1843 yılında kurulan ve
Türkiye‘nin geçmiĢi en eskilere kadar giden kurumlarından biridir. 1933 yılında
Sümerbank bünyesine dâhil olmuĢtur. Yünlü iplik üretimi, yünlü dokuma ve
ipekli dokuma üniteleriyle birlikte; ürettiği bu dokumalardan günlük kullanım
eĢyası imal eden tesislerden oluĢmaktadır.
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3.2.1- Ürünler; flanel, blaizer, fresko, tweet, serj gibi fantezi elbiselik
kumaĢlar, ceketlik, paltoluk, mantoluk kumaĢlar ile çeĢitli dokumalar sayılabilir.
3.3- MERĠNOS Yünlü Sanayi Müessesesi; Sümerbank Merinos Yünlü
Sanayi Müessesesi`nin (Bursa) temeli 28 Kasım 1935 tarihinde atıldı. ĠĢletme, 2
ġubat 1938 tarihinde Atatürk tarafından iĢletmeye açıldı. Atatürk Merinos
Fabrikası`nın Ģeref defterine Ģunları yazdı: ―Sümer Bank Merinos Fabrikası, pek
kıymetli bir eser olarak milli sevinci artıracaktır. Bu eser yurdun, husus ile
Bursa bölgesinin endüstri inkiĢafına ve büyük milli ihtiyacın giderilmesine
yardım edecektir.‖ ĠĢyerinde 1985 yılında 3018 iĢçi ve 130 memur çalıĢıyordu.
ĠĢletme 23.9.2004 tarihinde kapatıldı. ĠĢletmeye ait arsa, arazi ve üzerindeki
gayrimenkuller de 25.10.2004 tarihinde Bursa BüyükĢehir Belediyesi`ne
devredildi.
3.3.1- Ürünler; üretimde kullanılan kamgarn iplik dıĢında tops, %100
yün kumaĢ, yün polyester kumaĢ, yün viskon kumaĢ, yün-viskon-polyester
kumaĢ, paltoluk ve pardesülük kumaĢlar baĢta gelenürünleridir. Hazır giyim
alanında ise; yazlık kıĢlık takım elbiseleri, skoç ceketler, yazlık kıĢlık erkek ve
çocuk pantolonları, paltolar üretilmektedir.
3.4- TAġKÖPRÜ Kendir Sanayi Müessesesi; Sümerbank TaĢköprü
Kendir Sanayi 1947 yılında kuruldu. 1985 yılında iĢyerinde 391 iĢçi ve 35
memur çalıĢıyordu. 17.11.1995 tarihinde TEKEL`e devredildi. TEKEL de bu
iĢletmeyi kapattı.
3.4.1- Ürünler; jüt ipliği
4) SÜMERBANK HALICILIK MÜESSESELERĠ; Sümerbank 4
halıcılık müessesesinde 1487 iĢçi ve memuruyla 2194 ton halı, el ve makina
halısı ipliği ve 560.000 metrekare halı üretmektedir ve ayrıca Türk halıcılığını
geliĢtirme programları; el dokuması halılar; düz desenli makina halılarına yeni
nitelikler kazandırmaktadır.
4.1- BÜNYAN Halıcılık ve Battaniye Sanayi Müessesesi; Sümerbank
Yünlü Sanayi Müessesesi Bünyan Fabrikası 1927 yılında Sanayi ve Maadin
Bankası`nın iĢtirakiyle Kayseri Bünyan Halı Ġpliği T.A.ġ. adıyla kuruldu. ġirket
1933 yılında dokuma üretimine geçti ve 1 Mayıs 1934 tarihinde Sümerbank`a
devredildi. 1982 yılında adı Sümerbank Bünyan Halıcılık ve Battaniye Sanayi
Müessesesi olarak değiĢtirildi. ĠĢletmede 1985 yılında 378 iĢçi ve 37 memur
çalıĢıyordu. ĠĢletme 31.10.1997 tarihinde özelleĢtirildi.
4.1.1- Ürünler; yün ve tiftik battaniyeler, muflon ve çeĢitli tiplerde el
halısı üretimi ile iĢtigal etmektedir. Müesseseye; Sivas, Kayseri,
KahramanmaraĢ ve Malatya halıcılık bölge müdürlükleri bağlı olup, bu
bölgelerdeki halıcılık atölyeleri, münferit dokuyucular ve halıcılık kooperatifleri
kanalı ile yöresel karakterli halıların dokunması ve yaygınlaĢtırılması
sağlanmaktadır.
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4.2- DĠYARBAKIR Halıcılık Sanayi Müessesesi; Sümerbank Diyarbakır
Halıcılık Sanayii Müessesesi 1954 yılında iĢletmeye açıldı. ĠĢyerinde 1985
yılında 306 iĢçi ve 32 memur çalıĢıyordu. Diyarbakır Halıcılık, Pertek Yün
Ġpliği ĠĢletmesi, Isparta Halıcılık ve Hereke Halıcılık birleĢtirilerek, Sümer Halı
A.ġ. oluĢturuldu ve bu iĢletme de 21.1.1998 tarihinde Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı`na devredildi.
4.2.1- Ürünler; düz ve çeĢitli desenlerde makina halıları.
4.3- HEREKE Halıcılık Sanayi Müessesesi; 1 Ocak 1986 da kurulan
müessese, kendisine bağlı Çanakkale, Yozgat ve Niksar halıcılık bölge
müdürlükleriyle halıcılık faaliyetlerini, atölye üretimi ve kooperatifçiliğin
yaygınlaĢtırılması Ģeklinde sürdürmüĢtür.
4.3.1- Ürünler; el dokuma ipekli kumaĢ.
4.4- ISPARTA Halıcılık Müessesesi; Isparta bölgesinde halı ipliği
ihtiyacının karĢılanması amacıyla 1924 yılında Türkiye Sanayi ve Maadin
Bankası ile Isparta halıcılarının ortak giriĢimiyle bir fabrikanın temeli atıldı ve
fabrika 1926 yılında iĢletmeye açıldı. 1933 yılında bu Ģirket tasfiye edildi ve
1943 yılında Sümerbank tarafından satın alınarak Sümerbank Isparta Halıcılık
Müessesesi`ne dönüĢtürüldü. ĠĢletmede 1985 yılında 305 iĢçi ve 106 memur
çalıĢıyordu.
4.4.1- Ürünler; halı ipliği ve el dokuması halılar.
5) DERĠ VE KUNDURA MÜESSESELERĠ; Bu sanayi dalında
Sümerbank toplam 3196 personelle yılda 6.9 milyon kadın-erkek-çocuk
kundurası, askeri bot; 750 ton kösele, 100 milyon dm kare vidala, 1200 ton suni
kösele, 4 milyon metre sentetik deri ve 9000 ton valeks üretim kapasitesine
sahip bulunmuĢtur.
5.1- BEYKOZ Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi; Sümerbank Beykoz
Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi 1812 yılında II. Mahmut tarafından özel
sektörden satın alındı (devletleĢtirildi). Fabrika 1925 yılında Türkiye Sanayi ve
Maadin Bankasına devredildi; 1933 yılında da Sümerbank`a bağlandı. ĠĢletmede
1985 yılında 1826 iĢçi ve 102 memur çalıĢıyordu. ĠĢletmenin kapatılması için
12.10.1999 tarihinde karar çıktı. Ancak Deri-ĠĢ önderliğinde yapılan direniĢler
sonucunda kapatma kararı uygulanamadı. ĠĢletme 14.4.2005 tarihinde
özelleĢtirildi.
5.1.1- Ürünler; kösele, vidala, suni kösele, lastik üretiminden baĢka,
çeĢitli tip kunduralar.
5.2- VAN Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi; Sümerbank Van Deri ve
Kundura Sanayi Müessesesi 1982 yılında kuruldu. 1985 yılında 292 iĢçi ve 38
memur istihdam ediliyordu. ĠĢyeri 02.12.2004 tarihinde kapatıldı.
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5.2.1- Ürünler; yılda 1 milyon kapasiteyle, yazlık ve kıĢlık erkek
ayakkabıları, erkek terlikleri üretilmektedir.
6) ADANA PAMUK SATINALMA VE ÇIRÇIR FABRĠKALARI
MÜESSESESĠ; 1949 yılında Sümerbank tarafından kuruldu. Türkiye‘nin
pamuk deposu sayılabilecek Adana bölgesindeki kütlü pamuğun satın alınıp
iĢlenerek pamuklu müesseselerinin pamuk ihtiyacını karĢılamak amacıyla
Sümerbank bünyesi içerisinde yer almıĢtır. Müessesenin biri Adana‘da diğeri
Ceyhan‘da olmak üzere 2 çırçır tesisi bulunmaktadır.
6.1- Ürünler; kütlü pamuktan elde edilen çırçırlı pamuk.
7) GEMLĠK SUNĠPEK VE VĠSKON MAMULLERĠ SANAYĠ
MÜESSESESĠ; SÜMERBANK GEMLĠK
Sun ipek ve Viskon Mamulleri Sanayii Müessesesi`nin temeli 28 Kasım
1935 tarihinde atıldı ve fabrika Atatürk tarafından 1 ġubat 1938 tarihinde
iĢletmeye açıldı. ĠĢletmede 1985 yılında 626 iĢçi ve 85 memur çalıĢıyordu.
ĠĢletme 16.3.1998 tarihinde TEKEL`e devredildi. TEKEL de bu iĢletmeyi
kapattı.
7.1- Ürünler; laklı ve laksız selofan, beyaz, mat ve renkli viskon
üretmektedir.
8)
TARSUS
MENSUCAT
BOYALARI
SANAYĠ
MÜESSESESĠ; Sümerbank Tarsus Mensucat Boyaları Sanayi Müessesesi 1966
yılında iĢletmeye açıldı. ĠĢyerinde 1985 yılında 214 iĢçi ve 48 memur istihdam
ediliyordu. ĠĢletme 10.10.2000 tarihinde kapatıldı.
8.1- Ürünler; azo ve kükürt boyalarından oluĢan mensucat boyalarını
üretmektedir.
9) YILDIZ ÇĠNĠ VE PORSELEN SANAYĠ MÜESSESESĠ; 1892
Yılında Osmanlı sarayının çini ve porselen gereksinimini karĢılamak üzere
Yıldız Sarayının bahçesinde kurulmuĢtur. Adını buradan almaktadır. Yıldız Çini
ĠĢletmesi 10.7.1995 tarihinde TBMM Milli Saraylar Dairesi BaĢkanlığı`na
devredildi.
9.1- Ürünler; teknik ve el dekorlu porselen süs ve sofra eĢyası, çeĢitli
vazolar, duvar tabakaları, duvar panoları, biblolar, Ģömineler, yemek takımları,
aĢurelikler, çorba kaseleri, fincan kaseleri üretilmektedir.
10) SÜMERBANK BANKACILIĞI; Sümerbank‘ın ve fabrikalarının
yatırım faaliyetlerinin gereksindiği finansal kaynaklar, Sümerbank‘ın bankacılık
hizmetleriyle sağlanmıĢtır. Yurt içinde 29 kente yayılmıĢ 44 Ģubesi ile
Sümerbank, bir yandan kendi kuruluĢlarının yurt içi ve yurt dıĢı bankacılık
hizmetlerinin süratle görülmesini sağlarken, beri yandan tüm bankacılık
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hizmetlerini geliĢtirmiĢ, tasarrufların toplanıp değerlendirilmesinde de hizmet
vermiĢtir. Sümerbank‘ın bankacılık hizmetinde 629 personel çalıĢmıĢtır.
10.1- Türkiye Düzeyine YayılmıĢ Sümerbank ġubeleri; Adana, Antalya,
Aydın, Bahçekapı-Ġstanbul, Balıkesir, Beyoğlu-Ġstanbul, Bolu, Cebeci-Ankara,
Ceyhan-Adana, Demirci-Manisa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Ereğli-Konya,
Erzincan, EskiĢehir, EĢrefpaĢa-Ġzmir, Gaziantep, Isparta, Ġskenderun, Ġstanbul,
Ġzmir, Ġzmit, Kadıköy-Ġstanbul, K.MaraĢ, Karabük-Zonguldak, KarĢıyaka-Ġzmir,
Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Merinos-Bursa, Merkez-Ankara, Mersin,
Nazilli-Aydın, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, ġiĢli-Ġstanbul, Tarsus-Mersin,
YeniĢehir-Ankara, Zonguldak.
11) SÜMERBANK MÜESSESELERĠNE BAĞLI FABRĠKALAR
11.1- ÇANAKKALE Sentetik Deri Fabrikası; Çanakkale Sentetik Deri
Fabrikası 1982 yılında kuruldu. ĠĢletmede 1985 yılında 181 iĢçi ve 44 memur
çalıĢıyordu. Fabrika 27.10.2004 tarihinde özelleĢtirildi.
11.1.1- Ürünler; sentetik deri ve bu deriden yapılan okul çantası, valiz,
çadır, yağmurluk, otomobil örtüsü gibi sentetik deri mamulleri.
11.2- PERTEK Halı Ġpliği Fabrikası; Bünyan Halıcılık ve Battaniye
Sanayi Müessesesine bağlı olarak çalıĢmaktadır.
11.2.1- Ürünler; fabrika 2-6 Nm. Strayhgarn iplik üretmektedir.
11.3- SALĠHLĠ Palamut ve Valeks Fabrikası; Sümerbank Salihli Palamut
ve Valeks Fabrikası 1955 yılında kuruldu ve 1961 yılında Sümerbank`a
devredildi. ĠĢletmede 1985 yılında 50 iĢçi çalıĢıyordu. Fabrika 29.5.1998
tarihinde özelleĢtirildi.
11.3.1- Ürünler; deri ve kösele sanayinde sepi maddesi olarak kullanılan
valeks üretmektedir.
11.4- SARIKAMIġ Ayakkabı Fabrikası; Sümerbank SarıkamıĢ Ayakkabı
Fabrikası 1983 yılında iĢletmeye açıldı. Fabrikada 1985 yılında 282 iĢçi ve 30
memur çalıĢıyordu. ĠĢletme 02.12.2004 tarihinde kapatıldı.
11.4.1- Ürünler; askeri ve sivil botlar üretmektedir.
11.5- TERCAN Ayakkabı Fabrikası; Sümerbank Tercan Ayakkabı
Fabrikası 1983 yılında iĢletmeye açıldı. Fabrikada 1985 yılında 325 iĢçi ve 26
memur çalıĢıyordu. Bu iĢletme de 02.12.2004 tarihinde kapatıldı.
11.5.1- Ürünler; bayan ayakkabıları, bayan terlikleri, bayan çizmeleri ve
hemĢire tipi ayakkabılar üretmiĢtir.
12) SÜMERBANK’IN BAĞLI ORTAKLIKLARI
12.1- ANTALYA Pamuklu Dokuma Sanayi T.A.ġ. Genel Müdürlüğü;
Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.ġ.`nin hisselerinin yüzde 81,6`sı
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Sümerbank`a aitti ve Ģirket 1961 yılından beri Sümerbank bünyesinde faaliyet
gösteriyordu. ĠĢletmede 1985 yılında 1025 iĢçi ve 73 memur çalıĢıyordu.
ĠĢletme 23.09.2004 tarihinde kapatıldı ve malvarlığı 10.2.2005 tarihinde
Antalya Kepez Belediyesi`ne devredildi.
12.1.1- Ürünler; minerpolin, poplin pijamalık, çeĢitli renk ve desenlerde
kadın erkek mendilleri üretmiĢtir.
12.2- BERGAMA Pamuk Ġpliği ve Dokuma Sanayi T.A.ġ. Genel
Müdürlüğü; Bergama Pamuk Ġpliği ve Dokuma Sanayi T.A.ġ. 1954 yılında
iĢletmeye açıldı. ġirket hisselerinin yüzde 72,3`ü Sümerbank`a aitti. 1985
yılında iĢletmede 1134 iĢçi ve 62 memur istihdam ediliyordu. 2005 yılı Temmuz
ayında iĢletme özelleĢtirilmiĢtir.
12.2.1- Ürünler; pamuk ve pamuk-polyester karıĢımı poplin gömleklik,
pizamalık üretmiĢtir.
12.3- MANĠSA Pamuklu Mensucat A.ġ. Genel Müdürlüğü; Manisa
Pamuklu Mensucat A.ġ. 1960 yılında iĢletmeye açıldı. ġirket hisselerinin yüzde
84,5`i Sümerbank`a aitti. 1985 yılında iĢletmede 1264 iĢçi ve 56 memur
çalıĢıyordu. ĠĢletmenin özelleĢtirilmesi çalıĢmaları 2005 yılı Temmuz ayında
baĢlatılmıĢtı.
12.3.1- Ürünler; Pamuk ipliği dıĢında trençkotluk, parkalık, beyaz subay
kumaĢı ve iĢ elbiseliği üretilmiĢtir. Hazır giyim alanından ise mont, trençkot ve
kot pantolonlar üretmiĢtir.
12.4- TÜRKĠYE Yapağı ve Tiftik A.ġ. Genel Müdürlüğü; Türkiye
Yapağı ve Tiftik A.ġ. 1955 yılında kuruldu ve 1984 yılında Sümerbank`a
katıldı. ġirketin hisselerinin yüzde 99`u Sümerbank`a aitti. 1985 yılında
iĢletmede 130 iĢçi ve 217 memur çalıĢıyordu. ĠĢletme 1995 yılında tasfiye
edildi.
12.4.1- Ürünler; ayrımlanmıĢ, iĢlenmiĢ, yıkanmıĢ ve yarı mamul haldeki
ürünleri yanında halı ipliği ve tiftik tops en önemli üretimidir.
13) SÜMERBANK’IN ĠġTĠRAKI BULUNAN KURULUġLAR
13.1- Tekstil
13.1.1- Aydın Tekstil A.ġ.
13.1.2- Balıkesir Pamuklu Dok. San. A.ġ.
13.1.3- SĠDAġ Sivas Dok. San. A.ġ.
13.1.4- YifaĢ YeĢilyurt Tekstil San. A.ġ.
13.1.5- Güney Sanayi ĠĢl. A.ġ.
13.1.6- Van Yün ipliği Sanayi A.ġ.
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13.2- Bankalar
13.2.1- T.C. Merkez Bankası A.ġ.
13.2.2- T. Emlak Kredi Bankası A.ġ.
13.2.3- T. Vakıflar Bankası T.A.O.
13.2.4- T. Halk Bankası A.ġ.
13.2.5- T. Ticaret Bankası A.ġ.13.2.
13.2.6- DESĠYAB
13.3- Kimya
13.3.1- T. Gübre Sanayi A.ġ.
13.3.2- Basf-Sümerbank T. Kim. San. A.ġ.
13.3.3- T. Petrolleri A.O.
13.3.4- SĠFAġ Sent. Ġpl. Fab. A.ġ.
13.3.5- Soda Sanayi A.ġ.
13.4- Toprak
13.4.1- T. Çimento Sanayi T.A.ġ.
13.4.2- Kütahya Porselen Sanayi A.ġ.
13.4.3- TUG-SAN Gemerek Tic. San. A.ġ.
13.5- Demir-Çelik
13.5.1- Ereğli Demir Çelik Fab. T.A.ġ.
13.5.2- Mannesman-Sb. Bor. End. T.A.ġ.
13.6- Diğer ÇeĢitli
13.6.1- Kıbrıs Holding
13.6.2- GENTAġ Gen. Met. San. A.ġ.
13.6.3- Umumi Mağazalar T.A.ġ.
13.6.4- GĠMA
13.6.5- Oralgim Ort. An. Giy. San. A.ġ.
13.6.6- Türk Pazarlama A.ġ.
13.6.7- Güven Sigorta A.ġ.
13.6.8- T. ġeker Fabrikaları A.ġ.
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1987 de 3291 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin ÖzelleĢtirilmesi
Hakkındaki Kanun çerçevesi içinde Bakanlar Kurulu kararıyla Sümerbank‘ın
özelleĢtirilmesine karar verilerek, kuruluĢun bağlı olduğu bakanlıkla iliĢkisi
kesildi ve idari yönden baĢbakanlığa bağlandı. Sümerbank‘taki devlete ait
hisselerin tamamı bedel alınmadan toplu konut ve kamu ortaklığı idaresine
devredildi. ġubat 1989 da Sümerbank satıĢının nasıl yapılandırılacağı
konusunda ön danıĢmanlık anlaĢması yabancı danıĢmanlık kuruluĢları Barclays,
De Zoete Wedd, Coopers, Lybrand ve Uluslararası Endüstri ve Ticaret bankası
Konsorsiyumu ile toplu konut ve kamu ortaklığı idaresi arasında imzalandı.
SONUÇ
Sümerbank; gerek sanayi alanında, gerek tekstil ve bankacılık alanında
Türkiye Cumhuriyet‘inin önemli bir müessesesi olmuĢ ve ülke ekonomisine
yapmıĢ olduğu katkılar, ülke vatandaĢlarına sunmuĢ olduğu iĢ imkânları ve
ürettiği kaliteli mallar ile farklı iĢletme alanlarında ve yurdun çok farklı
bölgelerinde ihtiyaçlar dikkate alınarak kurulmuĢtur. Türk sermayesiyle
kurulan bu tesisler ve fabrikalarla, kurulduğu ve geliĢtiği dönemde dünya
ekonomisindeki ihracat payı ile fayda sağlamanın yanında çok önemli bir
noktadır ki bir dünya markası haline geldiği de kolayca gözlemlenebilmektedir.
Bu oldukça yararalı çalıĢma ÖkkeĢ NARĠN tarafından Kilis 7 Aralık
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü bünyesinde bulunduğu zaman diliminde
hazırlanmıĢtır. Türkbilim baĢ editörü olarak böyle bir konunun önemi ülkemizin
kalkınma süreçleri açısından da oldukça önemlidir. Bu nedenle gelecek kuĢaklar
baĢta bugün iĢ baĢında olanlar ve genç kitlelere sanayileĢme ve kalkınma
süreçlerinin önemi ve anlaĢılması bağlamında gelecek kuĢakların
bilgilendirilmesine yönelik kapsamı oldukça geniĢ tutularak aktarılması
hedeflenmiĢtir. Bu bağlamda yayın listemize alınması yayın kurulumuzca
uygun görülmüĢtür. Diğer yandan bu derginin baĢ editörü ve öğretim üyesi
olarak görev sümerbankta birinci derece imza yetkisiyle yöneticilik yapan bir
kiĢi olarak yeniden bilim dünyasına aktarılması süreçsel olarak ta önemli
görüldüğünü ifade ederim.
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9 Ekim 1937 Gülseren Mungan Yavuztürk arĢivinden Atatürk yanında
afet inan ve ismet Ġnönü ile celal bayar tebessüm ve mutluluk içinde.. Devleti
yönetenlerin nezaketini ve yüksek karakterini ortaya koyuyor. Ya Ģimdi. Acı bir
dil! Türklerde devlet kurma dehası vardır. Devlet sadakat, adalet ve müsavat
ilkeleriyle yönetilir.
Rahmetli hocam Prof. Dr. Orhan ALDIKAÇTI tarafından her dersinde
belirttiği yukarıda zikrettiğimiz ve anayasa hukuku derslerimizde bize ana
ilkeler olarak ve devlet aygıtının dayandığı nitelikler ve özellikler içinde yasal
çerçevenin nasıl algılanması ve uygulanması gerektiği ile ilgili oldukça geniĢ
bilgileri vermiĢtir. Ġyi bir yönetim iyi bir denetimle mümkündür diyen
hocamızın demokrasilerin değiĢebilirlik hızı ve oranı ile ortaya çıktığını
aktarması ne yazık ki hala geçerliliğini korumktadır. Nur içinde yatsın mekânı
cennet olsun değerli hocamın.
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SÜMERBANK MERĠNOS FABRĠKASI

159

Türkbilim Aralık 2018

160

Türkbilim Aralık 2018

KAYSERĠ BEZ FABRĠKASI
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DÜNYAY ĠHRACAAT YAPAN BEYKOZ DERĠ VE KUNDURA
FABRĠKASI
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EDĠTÖR NOTLARI
DÜġÜNMEMĠZ GEREKEN SORULAR DAHA ÇOĞALTILABĠLĠR.
ETĠBANK KURULUġ AMACI NEYDĠ?
SÜMERBANK NEDEN KURULDU
MTA NE ZAMAN KURULDU?
DENĠZBANK NE ZAMAN KURULDU,
HALK BANKASI NĠÇĠN VE NE ZAMAN KURULDU,
SANAYĠ VE MAADĠN BANKASI NE ZAMAN KURULDU?
VE DAHA NĠCELERĠ!! HĠÇ DÜġÜNDÜNÜZ MÜ??
ĠĢte bu ve bu bağlamda tüm sorular ülkemizin kurtuluĢundan sonra ortaya
çıkarılan değerler olarak gelecek kuĢaklara aktarıldı. Kuranlara minnettarız. Bu
bağlamda bazı yanlıĢ ve eksik soruları da toplum olarak düzeltmeliyiz. Çünkü
bir malın eskisi olabilir. KullanılmıĢtır çünkü. Ancak devleti yönetecek bir
durumda olanla sözcüklerine çok çok dikkat etmeli yanlıĢa asla düĢmemeli
düĢürülmemelidir. Çünkü ülkelerin önüne eski denmesi en ucuz ifadesiyle
acziyet ve bilgisizlik ve densizlik ve hainlik algısı olarak değerlendirilebilir.
Ülkemizin bugün geldiği yere o günlerde yapılanların katkısı büyüktür. Aksi
halde bulunduğunuz ve gelinen yere layık olmadığınızın anlamı çıkarılır ki
ülkemiz de küçük düĢmüĢ olur. Bu nedenle devlet aygıtında yer alanlar veya
almak isteyenler mutlaka iyi bir edebiyatçı ve güzel Türkçe bilen ve ince ruhlu
karĢısındakine değer veren ve ötekileĢtirmeyen birisini yanlarına almalarında
çok büyük yarar vardır..
SON SÖZ:
EN BÜYÜK TASARRUFU, ENERJĠDE YAPABĠLĠRĠZ!!! ENERJĠ
SADECE DOĞAL KAYNAKLARIMIZ DEĞĠLDĠR. YETĠġMĠġ ĠNSAN
GÜCÜ EN BÜYÜK ENERJĠMĠZ OLUP ÜLKEMĠZĠ AYNI ZAMANDA
ÇAĞDAġLIĞA TAġIYACAK BĠRĠKĠMLERĠ PLAN VE PROGRAMLARI
VE EN ÖNEMLĠSĠ ÜLKE YANĠ TÜRKĠYE SEVDALILARINI ĠFADE
EDER... ATAMIZIN BELĠRTTĠĞĠ GĠBĠ,
“BĠR ġAHSIN YAġADIKÇA MEMNUN VE MUTLU OLMASI
ĠÇĠN LAZIM GELEN ġEY, KENDĠSĠ ĠÇĠN DEĞĠL, KENDĠSĠNDEN
SONRA GELECEK KUġAKLAR ĠÇĠN ÇALIġMASIDIR”.
Mustafa Kemal ATATÜRK
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ASALET DOLU VATANSEVER BĠR PORTRE ADAMI OLMAK VE
ÖYLE KALMAK: Dr. Mehmet Fuat UMAY
Nurettin KUġ*
ÖZET
Türk tarihinde asalet dolu vatanperver bir portre adamı olmak ve öyle
kalmak oldukça önemli ve ülkelerin çağdaĢlık düzeylerini gösteren kiĢilerin
varlığı ile mümkündür. Bu bağlamda Dr. Mehmet Fuat UMAY son derece
önemli Ģahsiyetlerimizden birisi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Devlet hayatında
bu kiĢiliklere haiz değerlerimizin gelecek kuĢaklara aktarılması ve örnek
alınması kamu yönetimi açısından olduğu kadar ülkemizin çağdaĢlığına da
etkisi bakımından da son derece gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Vatanperver, Modern, Kamu yönetimi
TO BE A PORTRAIT MAN WITH A JUSTICE OF A PATRIANS AND
STAY THAT: DR. MEHMET FUAT UMAY
ABSTRACT
To be a portraıt man ın turkısh hıstory and stayıng that ıs extremely
ımportant and possıble wıth the presence of persons showıng the contemporary
levels of countrıes.
In this context Mehmet Fuat UMAY is one of our extremely important
personalities. The transfer of our values that have these personalities to the
future generations and taking an example in the state life is extremely
necessary in terms of their impact on the modernity of our country as well as in
terms of public administration.
Keywords: Portrait man, modernity, public administration.

Dr. Mehmet Fuat UMAY
*

Ġktisatçı, Hukukçu AraĢtırmacı Yazar.
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Türkiye Yardım Sevenler Derneğinin kuruluĢtan bugüne kadar tarihçesi,
çalıĢmalarını incelerken derneğin ilk temelinin atıldığı günde DR MEHMET
FUAT UMAY dikkatimden kaçmamıĢtı. AraĢtırdıkça, onunla ilgili konuları
çalıĢmalarını, hayatını okudukça Dr. Fuat Umay‘a hayran olmamak
çalıĢmalarını hizmetlerini takdir etmemek mümkün değildi. Atatürk gerçekten
soyadı kanunu ile kendisine yakıĢtırdığı ve soyadı olarak kullanmasına karar
verdiği UMAY sözcüğü tam ona yakıĢmıĢ idi. gerçekten ona yakıĢan ve
kiĢiliğine oturan bir soyadı ―ÇOCUKLARIN KORUYUCU MELEĞĠ, RUHU―
DR. MEHMET FUAT UMAY…
Bu çalıĢmamda Dr MEHMET FUAT UMAY ile ilgili okuduklarımdan ve
öğrendiklerimden araĢtırmalarımdan onunla ilgili kısa ve öz bazı ÖNEMLĠ
ÖZELLĠKLERĠNĠN GELECEK KUġAKLARA AKTARILMASINDA
YARAR GÖRÜLMEKTEDĠR.
Dr. M.Fuat UMAY’IN YAġAM ÖYKÜSÜ
 Çocuk Esirgeme Kurumu‘nun kurucusu,
 Türkiye Yardım Sevenler Derneği kurucusu,
 TBMM 1. Döneminde Bolu, 2. Dönem ‘den 8. Döne‘me kadar

(1920-1950)
 Kırklareli milletvekilliği yapmıĢ hekim, hizmet ve siyaset
adamı…

Dr. M.Fuat UMAY
Dr. Mehmet Fuat 24 ġubat 1885 tarihinde, o dönemlerde adı Kırkkilise
olan Kırklareli‘de doğar. Babası Mehmet Nuri Bey, annesi ise Seniyye
Hanım‘dır.
Cumhuriyet döneminde adı yine Mehmet Fuad Bey‘in giriĢimleri ile Kırklareli
olarak değiĢtirilecek olan Kırkkilise Osmanlı‘nın bir sancak merkezi olmakla
beraber, dönemin sosyal hayatının tüm sancılarının derinden duyulduğu bir
kenttir de. Genç Mehmet FUAD‘ın çocukluk ve gençlik yıllarına Ģahitlik yapan
bu dönem, Rumeli‘nin günden güne kaybedildiği yıllara rasgelecek, bu durum
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onun bir Türk münevveri olarak ―Ġttihatçı‖ fikirlerle donanmasında büyük rol
oynayacaktır.
Mehmet FUAD Ġlkokulu ve rüĢdiye mektebini ( ortaokul ) doğduğu yer
olan Kırklareli‘de bitirir.
KuruluĢundan bugüne değil Türk siyasi ve sosyal hayatına birçok değerli
ismi hediye etmiĢ olan Edirne Ġdadisi ( lisesi ) gurur tablosunda Mehmet
FUAD‘a en ön sıralarda yer verirken, ardından okumak üzere Ġstanbul‘a,
Ġstanbul Tıbbiyesi‘ne ( Ġstanbul Tıp Fakültesi ) gider. 1910 yılında Ġstanbul
Tıbbiyesi‘nden genç bir doktor olarak mezun olur. Kader genç Dr. Mehmet
Fuad‘ı vefa borcunu ödemek üzere, o dönemler Kırkkilise (Kırklareli)
sancağının bir kasabası olan Tırnovacık‘a ( Bugün Bulgaristan sınırları
içerisinde yer almaktadır ) tayin eder. Tarih 2 Temmuz 1910‘u
göstermektedir…
Kısa sürede halkın sevgisini kazanan Dr Mehmet Fuad‘ın, Tırnovacık
Hükümet Tabibi olması çok zaman almaz. Bu dönemde mesleki hayatında
özelikle ―frenginin def‘i‖ konusunda önemli çabalar sarfettiğine Ģahit
olunmaktadır. 1912 yılının Eylül‘ünde Balkan Harbi sebebiyle bölgedeki bir
askeri hastaneye tayin olan Dr. Mehmet FUAD‘ın bu görevi askerliğine sayılır.
Harp sonrası memleketi olan Kırklarli‘ye Belediye Tabipliği‘ne getirildiğinde
ise tarih 28 Ağustos 1913‘ü göstermektedir.
Dr. Mehmet FUAD doktorluk mesleğini ifa ederken halkla da sıcak
iliĢkiler kurar. Balkan SavaĢları‘nın halta yarattığı derin travma, halkın bitap
periĢan hali onda derin yaralar açar. Bu durum onun doktorluk mesleği kadar
baĢka çabalar içerisine girmesinde etkili olacaktır. Bu sebepledr ki, yeni bir harp
tehlikesine karĢı Ģehirleri bilinçli ve dinamik tutabilmek için kurulmuĢ olan
Müdafa‘a-i Milliye Kırkkilise ġubesi‘nin kurulmasında Ģehrin ileri gelenleri
arasında Dr. Mehmet FUAD‘a da rastlarız. Ġlk olarak 10 Mart 1917 yılında
kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti Kırkkilise ( Kırklareli ) ġubesi‘nin kurucusu
yine Mehmet FUAD‘dır. SavaĢlar sonrası yetim kalan çocukların durumu onu
çok üzmektedir. Bu onun çocuk meslesine bakıĢının ilk tohumlarını
filizlendirecektir.
Mondros Mütarekesi‘nin, dönemin siyasi ve sosyal hayatını alt üst eden
etkileri her kesimde kendisini derinden hissettirirken, terfi süsü verilerek Dr.
Mehmet FUAD Bolu‘ya, Bolu Hükümet Tabipliği‘ne sürgün edilecektir. Oysa
bu sürgün onun için bir ceza değil, bilakis Türk siyasi hayatında adının
parlamasına vesile olacak günlerin baĢlangıcı, ödülü olacaktır. Bolu Hükümet
Tabipliği görevine 8 ġubat 1919 tarihinde baĢlayan Dr. Mehmet FUAD, daha
önceki görev yerlerinde olduğu gibi halk ile kısa sürede sıcak iliĢkiler tesis eder.
Doktorluk mesleğinin gereği olarak halk ile yakın iliĢkiler kurar, sağlıkları ile
ilgilenirken; kentin sosyal ve siyasi hayatı içinde kendisine farkında olmaksızın
yer edinmeye baĢlar.
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Osmanlı‘nın son dönemine Ģahitlik eden UMAY, yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti‘nin en sancılı günlerinde parlementer olarak hizmet eder.
Sivil toplum örgütlenmelerinin ilk nüveleri olarak değerlendirilen cemiyetçilik
giriĢimleri ise Türk sosyal hayatına bugüne değin uzanan izdüĢümler bırakır.
Her dakikası layıkıyla yaĢanmıĢ dolu dolu bir ömrü adadığı en önemli varlık ise
çocuklar olacak; her çocuk avuçlarında Mehmet Fuad UMAY‘ın Ģefkat dolu
avuçlarının sıcaklığını duyacaktır.
Soyadı Kanunu ile Türk çocuklarına verdiği hizmetten dolayı, Türk
mitolojisinde çocukların koruyucu ruhu ―Umay‖a atfen, Atatürk tarafından
kendisine bu soyadı verildi.

Dr. M.Fuat UMAY
Dr. Fuat Umay, 30 Haziran 1921 tarihinde kurulan Himaye-i Etfal
Cemiyeti‘nin kurucuları arasında yer almıĢ ve uzun süre genel baĢkanlık
yapmıĢtır. Dr. Fuat Bey, Bolu milletvekilliği sırasında Himaye-i Etfal
Cemiyeti‘ne gelir getirici birçok çalıĢmanın adımını atmıĢtır. Bolu milletvekili
Dr. Fuat, Tunalı Hilmi Bey, Üsküdar milletvekili NeĢet, Ġzmir milletvekili
Yunus Nadi, Sivas milletvekili Vasıf, Karahisarı Sahib (Afyon) milletvekili Ali
Çetinkaya, 4 ġubat 1922 tarihinde Meclis‘e bir teklifte bulunnurlar. PTT
Müdüriyet-i Umumiyesinin mektup zarfı, kartlar ve kartpostallarına birer kuruĢ
zam yapılarak gelirinin Himaye-i Etfal Cemiyetine bırakılmasını isterler.
Teklif encümende reddedilmiĢ, daha sonra söz alan Mersin milletvekili
Selahattin Bey‘in kanuna gerek olmadığı, konunun tavsiye kararı ile
çözümlenebileceğini belirtmesi üzerine, Posta ve Telgraf Müdüriyet-i
Umumiyesine tebliğ edilmiĢtir. Dr. Fuat Umay, siyasi yaĢamı sırasında Himayei Etfal Cemiyetine gelir getirmesi amacıyla, Meclis‘e birçok teklif getirmiĢtir.
Bunlardan baĢlıcaları Ģunlardır:
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 Himaye-i

Etfal Cemiyetinin Posta Ücretlerinden Muaf
Tutulması Hakkındaki Teklif: 1926‘da yasalaĢarak yürürlüğe girdi
 Ankara ġengül Hamamı Caddesindeki Bir Arsanın Himaye-i
Etfal Cemiyeti‘ne Bırakılması Hakkındaki Teklif: Dr. Fuat Bey ve
doksan altı arkadaĢının verdiği teklifle, devlete ait Numune Mektepleri
karĢısındaki (SHÇEK Genel Müdürlüğünün Ģu andaki yeri) beĢbin
metre karelik arsanın Himaye-i Etfal Cemiyetine bağıĢlanması 3 Mart
1925 tarihinde yasalaĢarak yürürlüğe girdi.
 Himaye-i Etfal Cemiyetinin Damga Vergisinden Muaf
Tutulması Hakkındaki Teklif: 1926‘da YasalaĢarak yürürlüğe girdi.
 Himaye-i Etfal Cemiyetinin Gelirlerini Arttırmak Maksadıyla
Para Ġle ĠĢleyen Otomatik Makinaların Ġmtiyazının Alınması
Hakkındaki Teklif: YasalaĢarak yürürlüğe girdi.
 23 Nisan Çocuk Bayramı Münasebeti Ġle ġefkat Pulu
Kullanılması Hakkındaki Teklif; Dr. Fuat Bey ve 9 arkadaĢı 9 Nisan
1932 tarihinde Meclis BaĢkanlığına teklifte bulunarak, 20-30 Nisan
tarihleri arasında mektup ve telgraflara ―Çocuk ġefkat Pulu‖
yapıĢtırılmasını istedi.11 Nisan 1932‘de kabul edilen yasa ile uygulama
yürürlüğe girdi.

Dr. Fuat Umay’ın ABD gezisi
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Dr. Fuat Bey, Gelibolu milletvekili Celal Nuri Ġleri‘den adres alarak
Washington‘da Türklere imamlık yapan Mehmet Ali Efendi‘ye ulaĢır.
YazıĢmalar sonunda Türk Teavün Cemiyeti‘ne ulaĢılır. Türk vatandaĢlarının
gönüllü katkılarının yoğunluğu üzerine Ankara‘dan bir temsilcinin davet
edilmesi düĢünülür. Konuyla ilgili çalıĢmaları Sabiha Sertel Roman Gibi isimli
eserinde Ģöyle kaleme almıĢtır:
New York‘a döndükten sonra yönetim kurulunun toplantısında,
Ankara‘dan birinin Amerika‘ya çağrılmasını konuĢtuk. AteĢin içinden gelen bir
kimse çok faydalı olacaktı. Bu düĢüncemizi Ankara Himaye-i Etfal Cemiyetine
bildirdik. Ankara Merkez Komitesi, cemiyet baĢkanı Doktor Fuat Bey‘i
göndermeyi kararlaĢtırmıĢtı. Fuat Bey Gülcemal vapuru ile geldi. Bu,
Amerika‘ya gelen ilk Türk vapuru idi. Vapuru karĢılamak için bütün
teĢkilatlardan delegeler gelmiĢlerdi. Gülcemal‘in New York limanına gelmesi
de önemli bir olay oldu. Vapurda dalgalanan bayrağı görmek için yalnız Türkler
değil, Türkiye‘den gelmiĢ Rum, Ermeni, Yahudi, bütün Türk uyrukları
gelmiĢlerdi. Kalabalığın içinde hüngür hüngür ağlayanlar vardı. Fuat Bey‘in
geldiği gün Astoria Oteli‘nin salonunda yaptığımız toplantıda müsamerenin
programını hazırladık. Fuat Bey‘in gezeceği Ģehirleri kararlaĢtırdık. Fuat Bey‘in
yapacağı gezilere benim mihmandarlık ve tercümanlık etmemi uygun gördüler.
New York‘ta ilk toplantı, kiraladığımız büyük bir salonda yapıldı. Fuat Bey
memleketin acıklı durumunu anlattı. Ben hislere hitap eden bir konuĢma yaptım.
ġiirler okundu. Halk arasında ağlayanların hıçkırıkları duyuluyordu.
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KonuĢmalar sonunda yardım faslı açıldı. Masanın üstü yığın yığın dolarlarla
doldu. Kalabalığın arasından orta yaĢlı, orta boylu, kalın siyah kaĢlı, bıyıkları
kulak deliklerine değen bir adam ağır ağır masaya yaklaĢtı. Bu, Kürt Yusuf
Gülabi ÇavuĢtu önce Fuat Bey‘in elini öptü: ―Siz bana toprağımın, köyümün
kokusunu getirdiniz. Sağ olun, varolun. Aç sürünen çocuklar arasında benim de
evlatlarım var her hal. Yirmi yedi senedir Amerika‘da çalıĢıyorum. Madenlerde
iĢçilik ettim. Otomobil fabrikalarında, Kuzeyde, Fruit Company‘nin (meyve
kumpanyası) meyve bahçelerinde çalıĢtım. Garajlarda, parklarda yattım. 10.000
dolar birikmiĢ param var. Artık memlekete dönmeye karar verdim. Bütün
paramı size veriyorum. Bana yalnız bir vapur bileti alın. Ve orada bir iĢ
bulmama yardım edin. ĠĢte altın saatim. ĠĢte altın kemerim. Yurduma helal
olsun.‖ Herkes ağlıyordu. Toplanan para 100.000 doların üstündeydi…

Amerika‘da yaĢayan Türkleri bir araya getirmek hem de çocuklar için
gerekli olabilecek maddi desteği sağlamak amaçlı organizasyonu düĢüncelerini
gerçeğe dönüĢtürebilme konusunda büyük gayret göstermiĢ ve gerek burada
bulunan çocuklarımıza fayda sağlamıĢtır.

Dr. Fuat Bey, Himaye-i Etfal‘e gelir sağlamak amacı ile arayıĢlar içine
girmiĢtir. Ve çalıĢmalarına hız vermiĢtir. Buna sebep yurt içindeki bağıĢ
çalıĢmalarının yeterli görülmemesidir. Özellikle ABD‘de yaĢayan Türk
vatandaĢlarına ulaĢma çabalarında baĢarılı olmuĢtur.
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Cemiyet New York ve Detroit‘te toplantılar yaparak 120.000 dolar bağıĢ
toplayarak Himaye-i Etfal Cemiyetine gönderir.

Türk vatandaĢlarının gönüllü katkılarının yoğunluğu üzerine Ankara‘dan
bir temsilcinin davet edilmesi düĢünülmesi ve bu iĢ için Mehmet Fuat tercih
edilmesi güzel ve doğru bir karar olmuĢ gerçekten. Amerika‘daki bu çalıĢmalar
sonunda, memlekete gönderilen paranın miktarı bir milyon Türk lirasının
üstündeydi. Ankara‘da Çocuk Esirgeme Kurumu‘nun meydana getirdiği ilk
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çocuk sarayları, bakımevleri, hastane, çocuk yuvaları Amerika‘daki iĢçilerin
gönderdikleri paralarla kuruldu. Fakat Yusuf Gülabi ÇavuĢ‘a iĢ bulunmadı.
Çocukların yataklarının baĢucuna iĢçilerin fotoğrafları asılmadı.
21 Mart 1923 tarihinde Büyük Millet Meclisi‘nin oluru ile 5 ay süre ile
ABD seyahatine izin verilen Dr. Fuad Bey, buradaki izlenimlerini Amerika‘da
Türkler isimli kitabında anlatmıĢtır. Dr. Fuat Bey 8 Nisan – 3 Haziran tarihleri
arasında ABD‘yi bir baĢtan bir baĢa dolaĢarak yardım toplamıĢtır.
Himaye-i Etfal‘e yardım toplantıları New York, Lawrence, Peabody,
Providence, Wooster, Buffalo, Pittsburgh, Petkiran, Clairton, Wellston,
Youngstown, Canton, Akron, Cleveland, Washington, Detroit, Chicago,
Philadelphia Ģehirlerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantılar sonunda 85.072 dolar
yardım toplanmıĢtır. Suriyelilerin yardımları ve miktarları tespit edilemeyen
yardımların toplamıyla bu sayı Sabiha Sertel‘in belirttiği gibi yüz bin dolara
yaklaĢmıĢtır. Dr Fuat Bey yardımlarda sürekliliği sağlamak amacıyla, Türk
Teavün Cemiyeti yetkililerine Himaye-i Etfal Cemiyetinin Ģubelerini açma
teklifini getirdi. Teklifin olumlu karĢılanması üzerine 15 Nisan 1923 tarihinde
Himaye-i Etfal Cemiyetinin Merkezi New York‘ta açıldı. Sağlık sektöründe
çalıĢan personelleri ve Amerika‘da sağlık teĢekküllerini inceleme fırsatı buldu
ve inceleyerek yurda dönüĢünde bu konularda önemli düzenlemelerde bulundu.
15 Nisan 1923 ile 3 Haziran 1923 tarihleri arasında süren ve A.B.D.‘de
çalıĢan Türkleri bir araya getiren bu seyahat, New York, Washington, Chicago
gibi pek çok. Amerika‘daki anılarını anlattığı Amerika‘da Türkler ve
Gördüklerim (1927)
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Ardından ―seçmenlerimle BaĢ baĢa‖ (1950) adlı iki kitabı ĠĢ Bankası
Kültür Yayınları arasında 715 Genel Yayın No ve 300 Edebiyat Dizini arasında
yer alan kitap 2003 yılında birinci basım olarak yayınlanmıĢtır. SavaĢta olduğu
gibi geride binlerce kimsesiz, yetim çocuk kalmıĢtır. Zamanın Sağlık Bakanı
olan Dr. Mehmet Fuat, Mart 1923‘te ABD‘ye giderek orada yaĢayan Türkler
arasında bir kampanya baĢlatır ve bu yetim çocuklar için bağıĢ toplamaya
baĢlar… Cahit Kayra‘nın sözleri Himaye-i Etfal Cemiyetinin (Çocuk Esirgeme
Kurumu) kuruluĢu sırasındaki durumu çok açık bir Ģekilde özetlemiĢtir.
Kitap 1925 yılında yayınlanmıĢtır. KAYRA yakınlarının birisinin evinde
bulduğu kitabı çevirmiĢ ve sosyal hizmet tarihine önemli bir katkı vermiĢtir.
Himaye-i Etfal Cemiyeti konusunda son yıllarda makale ve kitap sayısı hızla
artmaya baĢlamıĢtır. Bu alanda Turgay ÇavuĢoğlu‘nun iki yayını
bulunmaktadır. Ġnönü Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr olarak görev yapan
Makbule SARIKAYA Doktora tezini Çocuk Esirgeme üzerine yapmıĢ kitabı
yakında Atatürk AraĢtırma Merkezinde yayınlanacaktır. Yine Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Dr Hakan ACAR bu
konuda yayın yapmıĢtır. Fuat Umay‘ın hayatı hakkında bu kitabın dıĢında Doç.
Dr Veysi Akın‘ın kitabı bulunmaktadır.
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Dr. M. Fuat UMAY
Fuat Umay‘ın kitabını ilginç kılan kendi anılarını anlatmasıdır. Dr. Fuat
UMAY ABD‘de ciddi gözlemlerde bulunmuĢ ve birçok uygulamayı ülkemize
taĢımayı baĢarmıĢtır. Kitabın 165 sayfasında ―vali, belediye baĢkanları, üyeler
ve görevliler vb. baĢtan sona kadar o memleketin belli yaĢlardaki çocuklarından
seçiliyor.‖ Demektedir. Umay bu uygulamayı Çocuk Haftaları ve
Bayramlarında hayata geçirmiĢ çocukların günümüzde de belirli makamlara
oturması geleneğini sürdürmemize neden olmuĢtur.
Kitabın konu baĢlıkları arasında;
 Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti New York Merkezi,
 Hükümetin Çocuk Evleri
 Çocuk Mahkemeleri
 Kindergarten
 Amerikalı kadınlar
 Çocuk- Oyuncak gibi bölümler yer almaktadır.

Kitapta tüm gezi programı ayrıntılarıyla yer almıĢtır. Cahit KAYRA
kitabın bazı bölümlerini çevirmediğini belirtmiĢtir. Bunların büyük çoğunluğu
sosyal hizmetler ile ilgili bölümlerdir.
Kitapta toplum doktoru, Toplanma Merkezleri gibi çeviriler yer
almaktadır. Cahit KAYRA bazı bölümlerde Sosyolog olarak yer verse de
yazılanlardan anlaĢılan bu tür birimlerde sosyal hizmet uzmanlarının çalıĢtığını
göstermektedir. Dileğimiz bu kitabın sağlıklı bir Ģekilde ve tam olarak
çevrilmesi, Fuat Umay‘ın kızından bilgi ve belgeleri toplayarak Çocuk
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Esirgeme Kurumu tarihine kazandırılması ve zaman geçirilmeden sözlü tarih
çalıĢmasının yapılmasıdır.

Esin Hanım bilgi ve belgelerini herkesle paylaĢmayı sevmekte ve bu
konuda araĢtırma yapan herkesi desteklemektedir. Sanırım Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bu konuda büyük görevler
düĢmektedir. Himaye-i Etfal Cemiyeti‘nin 1908 Kırklareli‘nde kurulduğunu
düĢünürsek kurum 100 yıllık çınar olmuĢtur. Bu çınarın kolları arasında ana
kucakları, sıhhi banyolar, muayenehaneler, süt damlaları, kütüphaneler,
aĢevleri, talebe sofraları, yüzme havuzları, sinemalar, tiyatrolar vb. çalıĢmalar
vardır.


1927 HEC BaĢkanı Dr. Fuat Umay ―Amerika‘da Türkler ve Gördüklerim‖
isimli inceleme ve anılarını Osmanlıca olarak yayınladı.



ġubat 1927 BaĢbakan Ġsmet PaĢa‘nın ev sahipliği ve Bakanlar Kurulu,
Ġstiklal Mahkemesi üyeleri, yabancı büyükelçiler ve iĢ adamlarının
katıldığı yaklaĢık iki yüz kiĢilik bir balo düzenlenirken, iki gün sonra yine
Ankara‘da CumhurbaĢkanı M. Kemal PaĢa‘nın katıldığı muhteĢem bir
Himaye-i Etfal Balosu düzenlenmiĢtir. Bu baloya birçok seçkin yerli ve
yabancı konuk katılmıĢtır. 1928 Himaye-i Etfal Cemiyetince Çocuk
Bahçelerinin açılıĢı gerçekleĢtirildi.



1928 (29 Ocak) Himaye-i Etfal Cemiyeti toplantısında Dr. Fuat UMAY, 1
Dünya SavaĢı, KurtuluĢ SavaĢı sonunda evladını, eĢini kaybeden, maddi
manevi yoksulluk içine düĢen kadınlarımızın da korunması gerektiğini
belirterek, onlara da el uzatacak bir kuruma ihtiyaç duyulduğu görüĢünü
savunmuĢtur. Bunun sonucunda ‖Himaye-i Etfal Yoksul Kadına Yardım
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Cemiyeti‖kurulması kararı alınmıĢtır. Türkiye yardım sevenler derneğinin
temelleri bu toplantıda atılmıĢtır.


1929 (23 Nisan) Çocuk Haftası kutlamalarını baĢlaması nedeniyle Himayei Etfal Cemiyeti yöneticileri ve bir grup çocuk Gazi Mustafa Kemal
tarafından Çankaya‘da kabul edildi. Ankara Palasta yapılan çocuk
müsameresine Mustafa Kemal Atatürk te katılmıĢtır.



1932 (11 Nisan) Dr. Fuad Bey‘in 9 Nisan 1932 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi BaĢkanlığına verdiği teklif sonucu 20-30 Nisan tarihleri
arası mektup ve telgraflara ‖ Çocuk ġefkat Pulu‖ yapıĢtırılması hususu
kabul edilmiĢtir.
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1937 (26 Kasım) Çocuk Esirgeme Kurumu Bakanlar Kurulunun 1223
sayılı Kararı ile kamu yararına çalıĢan dernek olarak kabul edildi.



1940 (2 Nisan) Reisicumhur Ġsmet Ġnönü Çocuk Esirgeme Kurumunun
Keçiören Çocuk Yuvasında yeni yaptırılan 200 yataklı pavyona ―UMAY
PAVĠYONU‖ adının verilmesinin uygun olacağını yazıyla belirtti.



1946 Çocuk Esirgeme Kurumunun üye sayısı 173.875‘e çıktı.



1946 Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunu 25. Yıl Kutlamaları nedeniyle
Sevimli Çocuk YarıĢması, Amatör Heykel YarıĢması, Yapma Bebek
YarıĢması yapılarak Ankara Sergi Evi binasında 1 ay süreyle sergilendi.



Dereceye girenler halkoylamasıyla seçildi. 1947 Kurumun Genel BaĢkanı
Dr. Fuat Umay‘ın ABD ziyaretleri sırasında Türk vatandaĢlarından 37.546
lira 18 kuruĢ yardım toplandı.



Dr. Fuat Umay‘ın müstesna kiĢiliği, doktorluğu ile ilgili rekor niteliğindeki
hizmetleri, milli mücadeledeki yeri Atatürk ve Ġsmet Ġnönü‘ye olan
yakınlığı bilinmektedir. Atatürk‘ün özel doktoru olduğu, cumhuriyeti kuran
kadro içinde bulunduğu, bulaĢıcı hastalıklarla mücadelesi, Cumhuriyet
Çocuk Davası‘ndaki öncülüğü, Çocuk Esirgeme ve Çocuk Yuvaları
kuruculuğu ve daha birçok hizmetleri devlet ve cemiyet adamı olduğu da
dikkat çekmektedir. Fuat Beyin, Amerika‘da Türkler ve Gördüklerim
(1927), Seçmenlerimle BaĢ baĢa (1950) isimli 2 kitabı bulunmaktadır.

Dr. Fuat Umay 1950 yılında seçimleri kaybetmesi üzerine siyasi hayattan
çekilmiĢ, 1963 yılında Ġstanbul‘da vefat etmiĢtir. Rahmetle Ģükranla anıyoruz,
topluma, insanlığa ve bilhassa çocuklara yönelik yapmıĢ olduğu çalıĢmaları
asırlar geçse de unutulmayacaktır. Bu güzel duyguları içinde barındıran,
çocukların koruyucu meleğine olan vefa borcumuz aslında çok büyüktür. Elli
yılı aĢkın bir zaman diliminde onun yokluğu büyük bir kayıptır. Fuat Umay‘ı
anmakla ve hatırlamakla beraber onun duygularının ıĢığında yaptıklarını
anlayarak, anlatarak ve bu güzelliği gelecek nesillere vefa borcu olarak
taĢıyabilmeliyiz. Çünkü onun o güzel duygularla yeĢerttiği kurduğu ve
kuruluĢunda görev aldığı ve kurulmuĢ cemiyetlerde ayni ruh ve düĢünceleriyle
bu uğurda kurulan tüm kurumların en güzel Ģekilde devamı ve yaĢatılması
sağlayabilirsek ona olduğu kadar devletimize de vefa borcumuzu yerine
getirerek bu fevkalade tarihe not düĢen güzelliğini yaĢayabiliriz.
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I.Dünya SavaĢı, KurtuluĢ SavaĢı sonunda evladını, eĢini kaybeden, maddi
manevi yoksulluk içine düĢen kadınlarımızın da korunması gerektiğini
belirterek, onlara da el uzatacak bir kuruma ihtiyaç duyulduğu görüĢünü
savunarak temelinin ilk harcını ve ilk toplantıda önderlik eden meĢaleyi yakan
kiĢidir. Bunun sonucunda ‖Himaye-i Etfal Yoksul Kadına Yardım Cemiyeti‖
kurulması kararı alınarak daha ilk toplantıda önderliğini yaptığı bu önemli
cemiyetin
ilk toplantıda meĢalesini de yakarak bunun
sonucunda ‖Himaye-i Etfal Yoksul Kadına Yardım Cemiyeti‖ kurulur.

Atatürk‘ün bizatihi yazdığı belgeler onlara aittir.
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Atatürk‘ün Türkiye yardım sevenler derneği ile ilgili görüĢleri kendi el
yazısı ile. Kurulması kararı alınan bilahare Ulu Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk‘ ün Kadının yoksulu olamaz!. Kadın denilen varlık Türk kadını bizatihi
yüksek bir varlıktır ki onun yoksulluğu olamaz. Kadın yoksul demek Onun
bağrından kopup gelen bütün bir beĢeriyetin yoksulluğu demektir. BeĢeriyet bu
halde ise kadına yoksul demek reva görülebilir. Hakikat bu mudur? Diyerek
adının değiĢtirilmesi gerekliliğini savunmuĢ ve derneğin adı Yardım sevenler
derneği olarak değiĢtirilmiĢtir. Bilahare Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye
ilavesi ile TÜRKĠYE YARDIM SEVENLER DERNEĞĠ olmuĢtur. Ve 19 ġubat
2019 da 91.nci KuruluĢ yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizin köklü
kuruluĢu olan bu camianın gönüllü bir ferdi olarak, bir fiil kesintisiz 33 yıl
denetim kurulunda görev yaparak Yarım sevenler tarihinde bir ilki
gerçekleĢtirmenin gururunu yaĢıyorum.
Hem TYSD de hem de 0-6 ve 6-13 yaĢ Bursa Çocuk Yuvaları derneğinde
gönüllü olarak çalıĢmaktan onurluyum ve gururluyum. Anlatmaya ve sizlere
aktarmaya gayret ettiğim değerli güzel insan Çocukların koruyucu meleği
olarak gördüğümüz Fuat Umay‘ın gönül güzelliği hep çocuklarla alakalı
aslında. Çocuklar sana minnettar. Fark edersek. TYSD nin kurulmasında bile
çocuklar düĢüncesi var. Anaya yapılan yardımın çocuğa daha kolay
ulaĢabileceği ve çocukların daha iyi yetiĢtirilebilmesi.
Felsefesi ġahsım olarak Çocuk bakım yurtları derneği ve TYSD. Görev
yaptığım süreler içerisinde bir nebze faydalı olabildim ve olabiliyorsam eğer
bahtiyarım. M. Fuat Umay‘ı bu yazımla andık yâd ettik onun gönül
güzelliklerini yaptıklarını çocuklara nasıl kol kanat gerdiğini ve çalıĢmalarını,
emeklerini dilimin döndüğü kalemin yazdığı belgelerin ıĢığında aktarabildi isem
ve Ģükranla anabildik ise ne mutlu. .Kabrin Pürnur olsun
güzel
VATANPERVER ÜLKE SEVDALISI BÜYÜK ĠNSAN.! Gerçek bir cemiyet
adamı! En derin saygılarımızla..
KAYNAKLAR
1- Amerika'daki Türkler ve gördüklerim 1927 M.fuat UMAY Osmanlıca.
Baskı.
2- Nurettin KUġ; Bursa. Tysd Bursa KöĢe yazılarım 2012
AraĢtırmacı Nurettin KUġ tarafından tutulan özel arĢivinden Türkbilim adına
devlet adamlarımızın önemi ve gelecek kuĢaklara örnek olması açısından yayın
kurulumuzca yayın listemize alınmıĢtır. TeĢekkürlerimizle.
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ADLĠ BĠLĠMLER VE DAĞCILIK
Ġlknur BAKIR ÖZBĠLEK
Ġ.Hamit HANCI
ÖZET
Amaç
Bu çalıĢmada son zamanlarda popülerliği artan dağcılık sporunda dağ
kaynaklı tehlikeleri ortadan kaldırmanın mümkün olmaması nedeniyle insan
kaynaklı tehlikelere karĢı sistemin nitelik ve nicelik açısından değerlendirilmesi
amaçlandı.
Yöntem
Dağcılık konusunda ulusal, uluslararası bilimsel ve amatör çalıĢmalar ile
resmi kurum kaynaklarının nitel ve nicel verilerinden faydalanıldı.
Sonuç
Doğada yapılacak olan her türlü faaliyeti ciddiye almak, kanunla
yetkilendirilmiĢ kurumlardan gerekli eğitimleri almak, federasyonların
talimatları doğrultusunda eğitim sisteminden geçmiĢ, gerekli ehliyete sahip
kiĢilerin rehberliğinde ve denetiminde faaliyetler yapmak hem hukuki hem de
cezai sorumluluk açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler: Adli Bilim, Dağcılık, Kaza, Doğa sporları

FORENSIC SCIENCE AND MOUNTAINEERING
ABSTRACT
Objective: In this study, it is aimed to evaluate the system in terms of
quality and quantity against human-induced hazards due to the fact that it is not
possible to eliminate the mountain-borne hazards in mountaineering sport
which has recently gained popularity.
Materials and Methods: National, international, scientific, amateur
studies and qualitative and quantitative data of official sources on
mountaineering were used.
Result: Taking all kinds of activities in nature seriously, to receive
necessary training from institutions authorized by law, to perform activities


Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü, Kriminalistik, Doktora Programı.
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Tıp Ana Bilim Dalı.
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under the guidance and supervision of persons who passed the education
system in accordance with the instructions of the federations and have
necessary qualifications are important both in terms of legal and criminal
responsibility.
Key words: Forensic Sience, Mountaineering, Accident, Outdoor Sports
GiriĢ
Dağcılık faaliyetlerinin günümüzde popülerliğinin artması ile birlikte
sistemde yaĢanan sıkıntılar ve ilgi duyanların kurallara dikkatinin çekilmesi
açısından farkındalık yaratılması, bu konuda yapılan akademik çalıĢmalar ile
katkı sunulması önem kazanmaktadır.
Dağcılık, seyircisiz olarak acil durumlarda müdahale edecek herhangi bir
sağlık ve güvenlik ekibinin refakati olmadan yapıldığı için riskleri yüksek bir
sportif faaliyettir (1). Bu nedenle dağcılık konusunda eğitimsiz kiĢilerin gerekli
önlemleri almadan dağ tırmanıĢları yapması olası riskleri ve güvenlik
sorunlarını artıracaktır. Adli bilimlerde tam bu noktada dağcılık faaliyetleri için
yaptığı araĢtırmalarla değerlendirmelerde bulunup, konuya güvenlik açısından
destek vermektedir.
Adli Bilimler dağ kaynaklı tehlikelerden çok insan kaynaklı tehlikeler
bakımından bu konuyu ele almaktadır. Dağcılık faaliyetlerinin tehlikelerle
mücadele edebilecek eğitim, donanım ve tecrübeye sahip bir sistem içinde
gerçekleĢtirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Bu çalıĢmada son zamanlarda
popülerliği artan dağcılık sporunda dağ kaynaklı tehlikeleri ortadan kaldırmanın
mümkün olmaması nedeniyle insan kaynaklı tehlikelere karĢı, sistemin nitelik
ve nicelik açısından değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.
Dağcılık, günümüzde modern Ģehir hayatı yaĢayan insanların çoğunlukla
yöneldiği özgüveni artıran riski yüksek tehlikeli bir spor dalıdır. Dağlara
tırmanıĢ kiĢinin risk alarak tehlike altında baĢkalarıyla değil, kendisiyle
yarıĢarak kendini geliĢtirmeye çalıĢmasıdır (Mahruki. N, 2016)(2). Ülkemizde
doğaya çıkmak isteyen insan sayısındaki artıĢla birlikte bu tür faaliyetler sosyal
medya üzerinden örgütlenerek bir araya gelen, yeterli deneyimi, bilgisi ve
donanımı olmayan gruplarla gerçekleĢtirilmeye baĢlamıĢtır.
Dağ ve dağcılık ile uğraĢan sportif organizasyonların gittikçe artan yoğun
ilgi ile aynı hızda büyümemesi, sistemin artan potansiyel karĢısında kendini
güncel Ģartlara bağlı olarak daha nitelikli bir yapıya dönüĢtürmemesi yaĢanacak
dağ kazalarının sayısını artırmaktadır. Dağda yaĢanan kazalar hafif
yaralanmalar, ağır yaralanmalar hatta ölümle sonuçlanacak kadar büyük
olmaktadır.
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Dağcılıkta tehlikeler 2 ana grupta değerlendirilmektedir (3).
Dağ kaynaklı tehlikeler; coğrafi, meteoroloji kaynaklı zorluklar olup,
dik uçurumlar, yüksek irtifa, taĢ, kaya düĢmesi, buz kayaları, toprak kayması,
çatlaklar, tipi, aĢırı sıcaklık, rüzgâr, yağmur, yıldırım, sis, çığ, yerçekimi vb.
doğa Ģartlarından kaynaklı fiziki tehlikelerdir.
Ġnsan kaynaklı tehlikeler; temelinde tırmanıcılar olup, dağlarda yaĢanan
güçlüklere fiziki ve manevi yönden hazırlıksız olan ve gerekli eğitim ile
tecrübeye sahip olmayan insanlardan kaynaklı olan tehlikelerdir.
Dağcılık sporu yapan kiĢilerin fiziksel yönden güçlü ve kiĢisel disiplini
kuvvetli insanlar olması, ani ve doğru kararlar verme yeteneğine sahip olmaları
önemli bir noktadır (4).
Dağ kaynaklı tehlikeleri ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı göz
önünde bulundurulduğunda insanların bu tehlikelerle baĢ edebilecek eğitim,
donanım ve tecrübeye sahip olmalarını sağlayacak dağcılık faaliyetlerinin
nitelikli ve nicelikli bir sistem içinde gerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmediğini
araĢtırmak için kaza istatistiklerine bakılmıĢtır.
Dağ tırmanıĢları sırasında gerçekleĢen kazaların istatistikleri
incelendiğinde (ġekil 1); dağ faaliyetlerinde, dağcılık %52.94 oranı ile 1.sırada,
yürüyüĢ sırasında gerçekleĢen kazaların ise % 23.53 oranı ile 2. sırada olduğu
bildirilmektedir (5).

ġekil 1. Faaliyet türüne göre kaza oranları (Kaynak:http//www.dagkazalari.org
DüĢme ve çığ nedeniyle ölümler ise ilk iki sırada yer almaktadır (ġekil 2).
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ġekil 2. 2018 yılı Dağ kazalarında ölenlerin ölüm nedenleri (Kaynak:
dagkazalari.org)
Kazaların oluĢ zamanı mevsimsel dağılıma göre incelendiğinde, %48.53
oranla kıĢ mevsiminde gerçekleĢtiği görülmektedir (ġekil 3).

ġekil 3. Mevsimlere göre kaza dağılımı (Kaynak: http//:www.dagkazalari.org)
Bu veriler dağcılık sporu için kıĢ mevsiminin daha tehlikeli ve dağcılık
ile yürüyüĢ faaliyetleri sırasında olan kaza yoğunluğu ise yetersiz eğitim ve

184

Türkbilim Aralık 2018
ekipman ile dağ coğrafyasına
düĢündürmektedir (6).

yabancılığın

getirdiği

dikkatsizliği

Dağların giriĢ çıkıĢları kontrolleri yapılabilen coğrafi bölgeler olmaması,
yaĢanacak hayati sorunlara müdahale ve kurtarma faaliyetlerinde zaman, yer
tespiti, ulaĢım ve haber almada etkin çözümlerin üretilebilmesi için dağ
tırmanıĢlarının ilgili birimlerin bilgisi dâhilinde yapılmasını zorunlu
kılmaktadır.
Dağ coğrafyasında çoğunlukla iletiĢim araçlarının çalıĢmaması, bu
sporun gerekli birimlere haber verilmeden, yetersiz önlemlerle ve yetersiz kiĢi
sayılarıyla gerçekleĢtirilmesi nedeniyle ölümle sonuçlanabilecek kazalarla karĢı
karĢıya kalınabilmektedir.
Dağcılık; jeoloji, biyoloji, tıp, meteoroloji, savunma, orman vb. birçok
disiplinlerle harmanlanmıĢ bir eğitim paketi almıĢ, zor doğa Ģartlarının ve
tecrübesiz ekip üyelerinin neden olabileceği tehlikeli durumlarla baĢa
çıkabilecek, meydana gelen olayları doğru Ģekilde değerlendirerek çözebilecek
uzman kiĢilerle yapılmalıdır (7).
Ayrıca doğada yapılacak olan her türlü faaliyeti ciddiye almak, kanunla
yetkilendirilmiĢ kurumlardan gerekli eğitimleri almak, federasyonların
talimatları doğrultusunda eğitim sisteminden geçmiĢ, gerekli ehliyete sahip
kiĢilerin rehberliğinde ve denetiminde faaliyetler yapmak hem hukuki hem de
cezai sorumluluk açısından önemlidir (8).
Doğa sporları, son zamanlarda hızlı bir geliĢme göstermiĢ olduğundan bu
konudaki hukuksal uyuĢmazlıklara yönelik çalıĢmalarda da oldukça yeni
geliĢmeler yaĢanmaktadır.
Doğa da meydana gelen kaza ve benzeri hukuka aykırılıklarda,
mahkemelerin yargılama yapma ve olayı tam anlamıyla açıklığa kavuĢturma
yönündeki çalıĢmaların yetersiz veya eksik olduğu düĢünülmektedir. Örneğin,
yüksek irtifada meydana gelen bir kazada Cumhuriyet Savcısı veya karar
verecek olan Mahkemenin olay yerini inceleme Ģansı neredeyse yok denecek
kadar azdır. Bu tür durumlarda, kaza nedeniyle oluĢturulan tutanaklardan ve
diğer Ģahısların anlatımlarından faydalanılmakta, olay yerinin incelenmesi
yapılmaksızın karar oluĢturulmaktadır. Bu tarz kararlarda, adaletin tam
anlamıyla uygulanmamasından kaynaklanan Ģüpheli durumlar oluĢması söz
konusu olabilmektedir.
Bu konunda sorumlu kiĢiler; sporcular, liderler, organizatörler,
katılımcılar, dernek yöneticileri, özel Ģirket yöneticileri, Federasyon ve Üst
Kurul yöneticileridir. Dağcılık faaliyetleri sırasında yaĢanan kazalarda
sorumluluk daha çok taksirden doğan sorumluluk olarak değerlendirilmektedir.
Yani özen göstermeme, yüklenilen sorumluluğu tam olarak yerine getirmeme,
öncülük ettiği gurubun güvenliğini sağlamama, gurubu her türlü tehlike ve
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meydana gelebilecek olan kaza olasılığına karĢı uyarmama, kazayı öngörmeme,
yetersiz tedbir alma, arama kurtarma sahasında gerekli tedbirleri almama gibi
nedenlerden kaynaklanan ve kazanın meydana gelmesinde rol oynayan
unsurları içermektedir.
Dağları ve doğasıyla oldukça zengin geniĢ bir alana sahip olan ülkemizde
bu tür sorunların daha sağlıklı, adaletli çözülmesi için; yargılama makamında
yer alacak olan Ģahısların en azından bu konuda yetkin olması veya bu alanda
her yönden uzman bir bilirkiĢi kurulunun oluĢturulabilmesi önemli noktadır.
Sonuç olarak, günümüzde yüzlerce insan gerekli bilgi, deneyim ve
malzemeden yoksun olarak doğaya çıkıyorsa, burada insanları değil sistemi
sorgulamanın gerekli olduğunun düĢünülmesi daha doğru olacağı
değerlendirilmektedir.
Dağcılık lisansının kiĢilere sadece birkaç günlük eğitim, sağlık raporu ve
2 resim karĢılığında değil, tıpkı sualtı dalıĢ lisanslarında olduğu gibi kiĢilerin
yapacağı dağ tırmanıĢlarının seviye seviye puanlanması, tecrübelerin
belgelendirilmesi karĢılığında kademeli olarak verilmesinin daha uygun olduğu
değerlendirilmektedir.
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TÜRKBĠLĠM HABERLER
AFRĠN ZĠYARETĠ
Ferdi Dinçsoy
Zeytindalı Harekâtı‘nın birinci yıldönümünde tekrar Afrin ziyareti
planlamıĢtık ama elde olmayan bazı nedenlerden dolayı bu ziyaretimizi ramazan
ayı içerisinde yapmak nasip oldu. Asıl gidiĢ amacımız oradaki Ümmetin
Mazlum yetim çocukları için yapılan yetimhaneyi ziyaret edip eksiklerini
gidermek için neler yapabiliriz düĢüncesi olsa da; Allah biliyor, bu bir yıl
içerisinde neler değiĢti çok merak ediyordum. Yanımıza aldığımız ÇeĢitli
hediyeler Ġle yola koyulduk.
Kilis' ten Afrin sınırını geçer geçmez Azez yollarında ilerlerken büyük
fikir adamı ve Ģairimiz rahmetli Cemil Meriç'in Ģu dizeleri aklıma geldi.
KıĢın rüzgârları tehdit ederdin
Sevahil darbe-i mevcinle inlerdi
Kaçardı irtiaĢla savletinden.
Ve gâhî kahrını teĢdîd ederdin
Sürüklerdin reh-i azminde evler.
Yıksan bin hanumanı bugün
Amik halkına yeni bir mezar eĢsen
Ve göklere yücelip, yıldızlarla öpüĢsen
Tokatlasan o mağrur, haĢin güneĢ sultanı
Yine bir gün tabiat o Ģahlanan baĢına
Yenilmez kudretinden kırılmaz bir gem takar
Yine bir gün ufkunda gam ĢimĢekleri çakar
Bir uyuĢukluk çöker dalgalanan baĢına
Kumları fistolayan, sahili oyalayan
Uslu, sessiz, çekingen küçük bir su olursun,
Böyle Ģahlanma Afrin, çarçabuk yorulursun
Yaz, tembellik aĢılar damarlarına, aman!
Afrin e doğru ilerlerken yolda gördüğüm çocuk manzaraları neden burada
olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyordu bana...
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Etrafımızda olup bitenlere ve çaresizliklere karĢı vurdumduymazlık,
bananecilik maalesef kötülük çiçeklerinin besin kaynağı olmuĢtur. Ġyiler
görevini yapmadığı sürece kötüler ve kötülükler çoğalacak ve kanla beslenmeye
devam edecektir. Merhamet çiçekleri göğersin diye Afrin'de olmak gerek.
Burada olanları kendi gözümüzle görüp memleketimize döndüğümüzde
aktarıyoruz ki Ģehirlerimize, sokaklarımıza, pazar yerlerine, evlerimize,
camilerimize, okullarımıza füzeler düĢmesin, çocuklarımız, insanlarımız,
savaĢtan kaçan komĢularımız ölmesin...
Özellikle Azezde kurulan çadırkentteki dramı görüp etkilenmeyecek
hiçbir Müslüman yüreği yoktur. Bu duygu ve düĢünceler ile Afrin merkezinin
giriĢinde bulunan kontrol merkezinde ÖSO askerlerinin yanında duran özel
harekat polisimizi görünce durup arabadan inerek aslanımızı kucakladık.
Aslında bu kucaklama Afrin harekâtında Ģehit düĢen gazi olan ve orada aslan
gibi mücadele eden tüm emniyet güçlerimizi kapsayan bir kucalkamaydı. Kısa
bir sohbetin ardından dua ederek aslanımızın yanından ayrılarak yolumuza
devam ettik. Afrin merkezde ikamet edeceğimiz yere kadar Ģehirde biraz
turlama fırsatı bulmuĢtuk. YaklaĢık 8 ay önceki ziyaretimizi ardından çok Ģeyin
değiĢmediğini gözlemlerken Ġnsanların gözlerindeki hüznün devam ettiğini ama
korkunun yok olduğunu hissettim. Hala düzen, kanun ve günlük hayatın
gerekliliği olan belli yasal kuralların tam oturmadığı çok aĢikârdı. Afrin
sokaklarında bizim asker ve emniyet güçlerini göremezsiniz. Onların
birliklerinden dıĢarı pek çıkmadıkkarını bildiğimizden merakımızı gidermek
için bir tanesini ziyaret etmek istedik. Ġkametimize hemen gitmekten vazgeçip
Türkiye'nin Afrin'de kurduğu ġehit Murat Ertekin Özel Harekât Karargâhına
doğru yöneldik. Kapısına geldiğimizde giriĢindeki yazı dikkatimi çekmiĢti.
"Vefası olmayanın, bekası olmaz"... Buradaki mesajın yorumunu sizie
bırakıyorum.
Kalacağımız ikamete giderken arabanın camından yine sokakları dikkatli
bir gözle incelemeye baĢlamıĢtım. Burada bu kadar incelemeye gerek
duymuĢken memleketimizde yollarda, otobüste, rahat arabalarımızda etrafımıza
karĢı da bu kadar duyarlı olabilmeliyĢz diye düĢündüm. Çünkü buralardaki
manzaraya çok yakın olduğumuzu düĢünüyorum. Son günlerde yaĢanan
geliĢmeler ve Afrin sokaklarında gördüklerimden sonra kendime yüklediğim
ağır misyonun farkındaydım. Türkiye de Sokakta yürürken kaldırıma dikkat
etmezdim Ama burada ediyordum. Cebimde taĢıdığım kimliğin burada
kimliksiz gezen insanları gördükten sonraki değerini kat kat daha fazla
anlıyorum. Varken Yokluğunu hissetmediğimiz bir Ģeyin yokken ne kadar
kıymetli olduğunu buraları gören bir kiĢi olarak memleketimizde iyi
anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki çocuklarımızın yanına yetim sıfatını
ekletmeyelim.
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YıkılmıĢ hayatların içinden geçerek ikamet edeceğimiz binaya ulaĢtık.
Dinlenecek kadar vaktimiz yoktu. Çünkü akĢam bir köyde savaĢ yetimlerine ve
mağdurlara vereceğimiz iftarın hazırlıklarına baĢlamak zorundaydık. Vakit
kaybetmeden gerekli erzaklarımızı bir kamyonete yükleyerek o köye ulaĢtık.
Köyün küçük meydanında bizi birkaç genç karĢıladı. Yüzlerinde ise bize olan
minnettar tutumdan daha çok sanki bir kardeĢleri gelmiĢ gibi tebessüm
hareketlerini görünce açıkçası önce biraz yadırgamıĢtım ama içlerinde çok güzel
Türkçe bilen Ali ile sohbet edince o mimiklerin nedenini de anlama fırsatı
bulmuĢtum. Ali nin anlattıklarına göre Afrin harekâtından sonra o köyde
yaĢayan PKK yandaĢları köyü terketmiĢler onların boĢalttığı evlere de Humus
tan buraya göç etmek zorunda kalan Türkmen kardeĢlerimizi yerleĢtirmiĢler. Ali
de onlardan birisiydi. Parmağı ile iĢaret ettiği eve de kendisi yerleĢmiĢ. Türk
askerinden övgü ve minnetle bahsederek baĢlamıĢtı konuĢmasına.
Zeytin Dalı Harekatının sona ermesinin ardından yaklaĢık 200 bini aĢkın
Suriyeli Afrin'e dönmüĢ. Daha önce baĢta Arap ve Türkmenler olmak üzere
PKK‘ya biat etmeyenlerin bölgeden nasıl çıkarıldığını ve onların evlerini baĢka
bölgeden getirttikleri PKK sempatizanı kürtleri nasıl yerleĢtidiklerinden
ağlamaklı bahseden Ali, Afrin harekâtından sonra da o yerleĢenlerin bölgeyi
terk ederken YPG li teröristler ile nasıl kavga ettiklerini de zevkle anlatıyordu.
Biz de zor kullandık mı diye sorduğumda ise kesinlikle böyle birĢey olmadığını
aksineTürkiye‘nin büyük bir gayetle Afrin‘de bu anlamda ahlaki bir model
oluĢturduğunu söyledi. KonuĢmalarından ve hareketlerinden kendini yetiĢtirmiĢ
biri olduğunu ve bölge yetkilileri ile de sürekli görüĢtüğünü anlayınca bigi alma
hevesi ile sohbeti biraz daha derinleĢtirdim. Onun anlattıklarından da küçük
küçük notlar tuttum.
Çiftçilere ücretsiz destekler verilmeye baĢlanarak Zirai alanların faaliyete
geçirilmesi sağlanmıĢ hatta bu Ģekilde de Türkiye ye 5000 ton zeytinyağı
yollamıĢlar. Sanayi ve ticaret odasını faaliyete geçirip Türkiye'den yeni bir kapı
açılmasıyla Afrin ekonomik anlamda daha da hareketlenmiĢ, hayatın normale
dönmesi için ne gerekiyorsa yapılıyormuĢ. En büyük sorunun Elektrik olmayıĢı
olduğunu iki ay içerisinde de Türkiye nin gayretleri ile alt yapının
oluĢturulduğunu ve Türkiye den buraya elektrik geleceğini de sevinçle
anlqtıyordu. Yine Yerel meclisler olarak nüfus müdürlükleri açılmıĢ ve Afrin'de
yaĢayan Suriyelilere geçici kimlikler verilerek daha düzenli bir sisteme
geçilmesi sağlanmaya baĢlanmıĢ. Araçlara da yeni plakalar takılacarak artık
onları da kayıt altına alınacaklarmıĢ. Eğitime de çok önem verilmiĢ kapatılan
okullar tekrar açılarak eğitime devam edilmiĢ.
Bunları zevk alarak neĢeli bir Ģekilde anlatırken birden ciddileĢmiĢti.
Çok uyanık olmamız gerektiğini hızlı bir süreç yaĢadığıklarından bahsederek
bölgedeki dikkatini çeken hususlardan bunu da Türkiye te iyi anlatmak
istediklerini, Ġsrail‘in Suriye‘de Kudüs Tugayları vurarak Kasım Süleymani'ye
mesaj vermesinin önemli olduğunu ABD/PKK bölgesinde DEAġ‘ın yaptığı
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iddia edilen asimetrik saldırı ve Hama kuzeyinde Ġran yanlısı Esed güçleriyleRusya yanlısı Esed güçlerinin çarpıĢmasına önemini anlattı. Ona göre bu
ortamda yapılacak CumhurbaĢkanı Erdoğan ile Putin in görüĢmesinin çok
önemli olduğunu söyledi.
Onunla sohbet ederken de yapılan hazırlıklara birlikte yardım ediyorduk.
Köyün meydanına çeĢitli derneklerinde katkılarıyla kurduğumuz üç büyük
kazan ile iftar için hazırlanan yemekler piĢiyordu. AĢçımız ise Bursa dan gelen
gönüllü kuruluĢlarımızın biri olan "Osmanlı Yörükleri Derneği" nin aĢçısı idi. O
da ara sıra sohbetimize katılıp sürekli dua ediyordu. Bu Ģekilde zamanın nasıl
geçtiğini anlamadık. Ġftar vaktine yarım saat kala piĢen yemekleri ihtiyaç
sahipleeine dağıtırken savaĢ çocuğu olmanın ne olduğunu bir kez daha
anlamaya baĢlamıĢtım. 9 yaĢlarında güzel bir kız çocuğu dikkatimi çekmiĢti.
Elinde boĢ bir yoğurt kabı ile bir köĢede sıraya girmeden etrafı çekingen
gözlerle süzüyordu. Ali ye bu çocuğu sorduğumda da onun seslenmesi ile ürkek
adımlar ile yanımıza geldi. Yanına çöküp baĢını yavaĢça ellerim ile
okĢadığımda ağız kısmındaki derin yara izlerini görünce Ali ye doğru
bakmıĢtım. Humus ta evleri bombalanmıĢ o bombalamada annesi ve babası ile
iki kardeĢi Ģehit düĢmüĢ bu kızcağız da iki küçük kardeĢi ile birlikte amcasının
yanına bu köye yerleĢmiĢ. O yoğurt kabına yemek koyarak kardeĢlerine
götürecekmiĢ. ĠĢte savaĢ çocuğu olmak sadece bu çocuğun yaĢadığı Ģeylerin bir
özeti idi. O kadar çok etkilenmiĢtim ki diğer çocukların hikâyesini sormaktan
korkmuĢtum.
Nitekim bir Ģekilde iftarlarımızı devamlı oradaki mazlum halk Ġle
yapmaya devam ettik.
Sahurlarımız Abbas amca Ve Abdullah amcanın söylediği güzel ilahiler,
hemde tatlı sohbetleri Ġle geçiyordu;
Son günümüzde tekrar AFRĠN merkezde açılacak olan Yetim hane ve
Kültür Merkezine geçtik;
SavaĢtan harabe olmuĢ bir binanın tadilatı hayırseverlerinde katkılarıyla
yetim ve öksüz kalmıĢ çocuklarımız için Türkçe ve kuranı Kerim öğrenimleri
orada tamamlamalarının sağlanması için çok büyük gayretler neticesinde tadilat
bitme aĢamasında idi lakin oyun parkımız Yok Ve pencerelerimiz camları Ve
çerçeveleri daha tam değildi; bu vesile eksiklerimizi not alıp yola koyulduk
Ümmetin çocukları yalnız değildi, azda olsa yüzlerindeki tebessümleri
biraz olsun arttırmak için tüm var gücümüzle mücadele etmek için yol
ArkadaĢlarımızla and içmiĢtik...
Rejimin, Emperyalist, kapitalist ve siyonist güçlerin ellerine bu yavruları
göz göre göre teslim edemezdik. Saraykent YardımlaĢma Derneği BaĢkanı Ferdi
DĠNÇSOY son cümlelerini Ģöyle tamamlıyor: Ve Ankara‘ya yola koyulduk, bu
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yetimlerimiz için Ümmetin mazlum çocuklarına daha fazla, daha fazla ne
yapabilirdik kafamızda hep bu soru vardı.
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Fotoğraflar:
Türkbilim BaĢ Editörümüz Prof. Dr. Hamit HANCI hocamızın inceleme ve
araĢtırma çalıĢması içindeki arĢivinden alınmıĢtır...
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER
HER TÜRLÜ TEHLĠKELERĠ GÖZE ALMAK
MECBURĠYETĠNDEYĠZ
Ġsmet GÖRGÜLÜ*
BaĢlıktaki söz Atatürk‘ün 5 ġubat 1920 tarihli bildirisindendir.
Bildirisinde ―Kafkas seddi ‖üzerine açıklamalar yapar ve sonunu baĢlıktaki
gibi bağlar. Der ki; ―Kafkas seddinin yapılmasını Türkiye‘nin kati mahvı projesi
sayıp,
bu seddi Ġtilaf Devletleri‘ne yaptırmamak için en son vasıtalara
müracaat etmek ve bu uğurda her tehlikeleri türlü göze almak
mecburiyetindeyiz.‖ Atatürk‘ü bu sonuca götüren, ġubat 1920 itibariyle
Türkiye‘nin durumu Ģöyledir ki anılan ve Komutanlara gönderdiği bildiride
durumu uzunca açıklar. Türkiye dört bir yanından kuĢatılmıĢtır.
Batıdan Yunan ordusuyla, Boğazlardan Ġtilaf askerleriyle, Akdeniz‘den
Ġtalyan ve Fransız, Suriye‘den Fransız, Irak‘tan Ġngiliz ordularıyla,
Kafkasya‘dan yeni kurdukları ve Türk topraklarını iĢgal ettirdikleri Ermenistan
ve Gürcistan ile Karadeniz‘den de Pontus çeteleriyle sarılmıĢtır. Ayrıca mevcut
olan yönetimle iĢbirliği yapılarak, Türkiye içerden de çökertilmektedir. Bu
durumda Anadolu Türklüğünün tek nefes kapısı olarak Kafkasya kalmaktadır.
Ancak bu kapıda Ermenistan tıkacı ile kapatılmaya baĢlanmıĢtır. Bu tıkacı
Trabzon‘dan Van Gölü güneyine kadar olan bölgeyi içine alacak Ģekilde
büyüterek bir ―sed‖ haline dönüĢtürme amaçlanmaktadır. Tıkaç, ―Kafkas
Seddi‘ne dönüĢtürüldüğünde ise Türkiye‘nin dünya ile olan tek nefes kapısı
kapatılacak, Kafkas ve Orta Asya Türklüğü ile ve de verilecek var olma-yok
olma savaĢında siyasi, mali ve askeri yönden desteğine gereksinim duyulan,
düĢmanlarımızın düĢmanı Moskova ile iliĢki olanağı ortadan kalkacaktır. Bu
durumda, Kafkas Seddi‘nin gerçekleĢtirilmesiyle ġark Siyasetinin son hedefi
olan Türkü ve Türkiye‘yi yok edip tarihten silmenin ortamı tamamlanmıĢ
olacaktır. Atatürk Kafkas Seddi‘ni bu nedenle Türkiye‘nin kesin yok edilme
projesi sayar. Kafkas Seddi projesi sadece Van Gölü‘nden Karadeniz‘e uzanan
değil bir de tamamlayıcısı olarak Güney ayağı vardır.
Atatürk 6 Ekim 1920 tarihli bir telgrafında;―…Basra Körfezi‘nden
Karadeniz‘e kadar Doğu ile Türkiye arasında Ġtilaf Devletleri Nüfuz ve
himayesi altında büyük bir kütle oluĢturmak ‖tan söz eder. Ġtilaf Devletleri‘nin
patronu olan Ġngiltere‘nin de gerçek niyeti budur. Basra Körfezi ile Karadeniz
ve Hazar Denizi arasında kendi nüfuzunda bir bölge oluĢturmak. Bununla da bir
taĢla çok kuĢ vurmak. Birincisi, egemenliği altında bulundurduğu denizlere
Karadeniz‘i de katmak. ĠĢgalle kontrol altında tuttuğu Türk Boğazları ile
*
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Karadeniz‘de tam üstünlüğü sağlayamamaktadır. Rusya‘ya karĢı deniz
üstünlüğünü sağlayabilmesi için Trabzon ve Batum limanlarını da kontrolünde
tutması gerekir. Ġkincisi petroldür. Kendisi için Birinci Dünya SavaĢı‘nın
hedefleri arasında bulunan Irak petrol havzalarını (Basra ve Kerkük-Musul)
iĢgalle Türklerden alır. SavaĢın sonunda Türkiye‘nin kontrolünde bulunan
Hazar petrol havzasını da, Mondros AteĢkesi ile boĢalttırır ve kendisi iĢgal eder.
Bu iki büyük petrol havzasının (Irak ve Hazar) kendi kontrolünde fiziki bağını
oluĢturmak da, vurduğu ikinci kuĢ olacaktır. Üçüncüsü de Anadolu
Türklüğünün direniĢini, yaĢam alanını daraltarak dıĢla iliĢki olanağını keserek,
bitirmek. Kafkas Seddi projesi sonuç olarak, Basra Körfezi Ġle Karadeniz‘i ve
Hazar Denizi‘ni birleĢtirecek bir sed olarak karĢımıza çıkıyor. Seddi oluĢturmak
için Ermenistan‘ı Karadeniz kıyılarından Van Gölü güneyine kadar
geniĢletmek,
Van Gölü ile Ġngiliz iĢgalindeki Irak arasındaki boĢluğu
doldurmak için de Kuzey Kürdistan‘ı(!) kurmak istediler. Güney Kürdistan (!)
(Kuzey Irak) isterse buna katılabilecekti. ĠĢte Sevr AnlaĢması haritasının doğusu
bunu düzenliyordu.
Atatürk, Türkiye‘nin yok edilmesini doğuracak bu projenin tehlikelerini
gördü ve bu projeden Türkiye kadar zarar görecek olan Moskova‘yı birkaç kez
uyardı. Ġki örnek: ―Ermeniler Van ve Bitlis‘i ele geçirince Irak‘taki Ġngilizlerle
birleĢeceklerinden dolayı bütün Yakındoğu‘da Ġngilizlerin yeri çok sağlamlık
kazanacaktır.‖ (1 Aralık 1920) ―Ermenistan‘ı Mezopotamya‘da yerleĢmiĢ
Ġngilizlere yakınlaĢtıracak surette uzatmak, Moskova ve Ankara Hükümetlerine
pek çok nahoĢ sürprizler yaratmak demek olur.‖(27 Aralık 1920) Uyarıları
sonuç verdi, Ankara- Moskova iĢbirliği ile Kafkas Seddi‘nin Ermenistan ayağı
kırıldı. Kürdistan kurma hayali de Sevr yerine Lozan BarıĢı getirilerek
söndürüldü. Ayrıca Ġngiliz‘in uĢaklığını yaparak bu hayalin peĢinde koĢanlar ile
emperyalizme hizmet edeceğinin farkında olmadan bir heyecan ile Kürtçülük
peĢinde olanlara, kullanılanlara, bilgi ve uyarılarda bulundu, sonucun ne
olacağını anlattı. Ġki örnek verelim: ―Kürtlerin devletten ayrılarak Ġngilizlerin
himayesinde bağımsız Kürdistan kurmaları teorisini tasvip etmem. Çünkü bu
teori,
muhakkak Ermenistan lehine Ġngilizler tarafından tertip edilmiĢ bir
plandır.‖ (16 Haziran 1919) ―Kürtleri Osmanlı camiasından ayırmak, Ġngiliz
boyunduruğuna sevk etmek, neticede Doğu Anadolu‘muzu Ermenilere
çiğnetmeye yol açacak Kürdistan Teali Cemiyeti gibi zararlı bir teĢkilatın,
vicdan yerine yabancı parası taĢıyan birkaç serserinin memleketimize ekmek
istedikleri fesat tohumunun Dersim‘de revaç bulmuĢ olması üzüntü vericidir‖ (9
Kasım 1919). Atatürk Kafkas Seddi‘nin Anadolu‘da kurulmasını önlerken,
yanı sıra bu seddin Kuzey Irak‘tan oluĢturulmaya baĢlanmasına olanak
vermemek için de, 1918‘de elimizden çıkan Musul vilayetini (bugünkü Kuzey
Irak‘tan daha büyük) Misak-ı Milli içine aldı. Anadolu‘da KurtuluĢ SavaĢı
verilirken, Musul‘a yönelik de askeri harekât yaptırdı. Bizi KurtuluĢ SavaĢı
vermek zorunda bırakan Ġngiltere olmasına rağmen, Anadolu‘da hiç
çarpıĢmadığımız Ġngiliz ordusu ile Musul için Musul kuzeyinde çarpıĢtık ve çok
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önemlidir, Dumlupınar‘daki 30 Ağustos (1922) Zaferi‘nin ertesi günü, 31
Ağustos‘ta Ġngiliz ordusuna karĢı Derbent Zaferi‘ni kazandık. Ancak ne yazık ki
baĢarıyı geniĢletecek gücümüz olmadığı için arkasını getiremedik. Musul
vilayetini Misak-ı Milli sınırları içine alma gerekçesi ise bazı devlet edenlerin
vicdanlarını sızlatacak, yüzlerini kızartacak, Türk ulusuna vermeleri gereken
hesabı artıracak Ģekildedir.
―Musul, bizim için çok kıymetlidir. Birincisi, civarında sonsuz servet
teĢkil eden petrol kaynakları vardır. Ġkincisi bunun kadar önemli olan Kürtlük
meselesidir. Ġngilizler orada bir Kürt hükümeti teĢkil etmek istiyorlar. Bunu
yaptıkları takdirde bu fikir bizim hududumuz dâhilindeki Kürtlere de sirayet
edebilir.‖ (16 Ocak 1923) Musul, Ģu veya bu Ģekilde alınamaz ama orada bir
Kürt hükümetinin kurulmasına da fırsat verilmez. Günümüze geldiğimizde ise,
Atatürk‘ün ―her türlü tehlikeleri göze almak mecburiyetindeyiz‖ yaklaĢımı ile
önlediği Kafkas Seddi Projesi adım adım gerçekleĢiyor. Ġngiltere‘nin Dünya
SavaĢı ve sonrasında ―Asya Çemberi Projesi‖ içinde yer alan Kafkas Seddi,
bugün ABD‘nin BOP‘u içinde gerçekleĢtirilmek yolundadır. GeçmiĢte
Ġngiltere‘nin iĢgal ettiği Irak‘ı bugün ABD iĢgal etmiĢtir. Ġngiltere‘nin Sevr‘i ile
önce Kuzey‘de kurulması,
Güney‘in sonradan buna katılması planlanan
Kürdistan,
bugün defacto olarak Güney‘de kurulmuĢ,
Kuzey‘in buna
katılması hazırlıkları yapılmaktadır.
Kuzey, Güney ile birleĢtirilirken
Sevr‘deki gibi Van Gölü‘ne kadar değil,
Karadeniz‘e kadar uzatılması
planlanmaktadır. Bunu haritalar ile açıklamaktan da çekinmemektedirler.
Haziran 2006‘da ABD Silahlı Kuvvetler dergisinde yayımlanan haritaya, bu
bilgiler ıĢığında bakılması yararlı olur. Ayrıca Türkiye çeĢitli Ģekillerde dört bir
tarafından da kuĢatılmaktadır. Senaryo aynıdır, kullanılan vasıtalar aynıdır
(Kürtçülük, Ermenicilik, iĢbirlikçilik), sadece filmin esas oğlanı değiĢmiĢtir.
Film aynı olduğuna göre, Türkiye‘nin bu senaryoya karĢı tavrı da Atatürk gibi
olmalıdır. Ülke bütünlüğü ve bekası için Atatürk gibi yapmalıdır. Tehlikenin
geldiği yöne karĢı cephe almalı, tehlikeden zarar göreceklerle birlikte saf
tutmalıdır. Tehlikeyi doğuranlardan medet umma gafletinde asla
olmamalıdır.―Bu uğurda her türlü tehlikeleri göze almak mecburiyetinde‖
olduğunu da kabul etmelidir‖.
Editör Notu: ĠĢte bu nedenlerle çağdaĢlığın göstergesi ―YaĢamak
Faliyettir ―diyen yüce Atatürk ve onun ilkelerine yakıĢan bilimi, çağdaĢlığı ve
cesareti yakalamak büyük Türk milleti olarak hedefimizdir. Yeniden ayağa
kalkmak Türkiye Cumhuriyetine kuruluĢ ilkelerine ve demokrasi prensiplerine
bağlı kalmak çağdaĢ ölçüler içinde refah ve mutluluğumuzu kalkınmamızı
―ulusal mensubiyet‖ bilincimizle ve vatandaĢlar olarak hiçbir ayrım ve farklılık
gözetme ksizin mutlaka sağlamak gerekmektedir.
ÇağdaĢlığın ve kalkınmanın yegâne formülü ―dil, tarih ve kültür‖ üçgeni
içinde ülkemizi yönetebilmek ve yönetimlerde değiĢebilirlik hızı ile oranını da
yakalayabilmektir.
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER
PROF. DR. GÜLSÜM BAYDAR’IN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE
HAZIRLANAN TÜBĠTAK DESTEKLĠ ARAġTIRMA PROJESĠ**
Canan Sevimli GÜR*
YaĢar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsüm
BAYDAR yürütücülüğünde hazırlanan TÜBĠTAK destekli araĢtırma projesi,
Türkiye‘de hızla devam eden yeni kentsel dönüĢüm projelerine rehber olabilme
niteliği taĢıyor. Bu çalıĢmayla YaĢama, Doğaya ve Ġnsana Özgü Projeler
Hedefleniyor. YaĢar Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülsüm
BAYDAR‘ın yürütücü, Doç. Dr. Murat KOMESLĠ, Yrd. Doç. Dr. Ahenk
YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Kıvanç KILINÇ ve Yrd. Doç. Dr. Sevcan
SÖNMEZ‘in araĢtırmacı olarak yer aldığı ―Ġzmir‘de Kentsel DönüĢüm
Bağlamında ĠnĢa Edilen Toplu Konutlarda Mekân, Tasarım ve Gündelik YaĢam
ĠliĢkilerinin Analizi: Örnekköy ve Uzundere YerleĢimleri‖ baĢlıklı araĢtırma
projesi tamamlandı. AraĢtırmada, Örnekköy ve Uzundere‘deki sosyal konut
yerleĢimlerinde uygulanan mimari projeler ile bu bölgeye yerleĢen vatandaĢların
yeni yaĢam biçimleri ve mekânsal ihtiyaçları çeĢitli mülakat ve anket
çalıĢmalarıyla belirlendi.
Ülkemiz açısından önemli görülen KentleĢme ve Master Planlamalar hala
önemini koruyor. ―Çevre Master Planlamalar ve Yeni Bir Kent Modeli‖ adlı
çalıĢma editörlerimizden Sayın Suavi Tuncay tarafından ele alınmıĢtı.Büyük ilgi
çektiğinden Ġngilizce basımı için kendisinden izin istenmiĢ ve kamu yararı
görüldüğünden bu izin verilmiĢti. Ne yazık ki böylesine önemli projelerin
devamı getirilemiyor. YaĢar Üniversitesi tarafından yapılan bu çalıĢma oldukça
önemlidir. ―Görüntü, Gürültü, Güvenlik‖ öncelikli çevre tahribatı ve kirliliğinin
önlenebilmesi açısından benzeri çalıĢmalar acilen gerekiyor. YaĢar
Üniversitesinin yapmıĢ olduğu bu önemli çalıĢma önemsendiğinden yayın
kurulumuz onayıyla Türkbilim içinde yer verilmesine karar verildi.
AraĢtırmanın tüm bulguları ise coğrafi bilgi sistemleri tabanlı bir internet
sitesi aracılığıyla toplumun tüm kesimine açık bir Ģekilde paylaĢılmıĢtı. Bu
çalıĢmalar 2 yıl sürmüĢtü. Toplu konut projelerinin insanların günlük
yaĢamlarına daha uyumlu biçimde hazırlanmasına yol göstermek amacıyla
tamamlandığı belirtilmiĢti. Bu proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Gülsüm
Baydar, ―Ön hazırlık süreçleri ile birlikte iki yıla yakın bir sürede
gerçekleĢtirilen proje kapsamında Uzundere ve Örnekköy yerleĢimlerinde ele
alınmıĢ, ardından proje kapsamında öngörülen fikirlerin medya aracılığı ile nasıl
yorumlandığı ve iletildiği analiz edilmiĢti. Bu çalıĢmalar sonucunda da daha
sonra yapılacak benzer projeler için somut öneriler geliĢtirildi. Bu araĢtırmanın
* Doç. Dr; Türkbilim Editörü
**
Bu proje hala önemini koruyor‘http://yeniyer.yasar.edu.tr'
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tüm verilerine http://yeniyer.yasar.edu.tr internet sitesinden ulaĢılabilmesi hala
mümkün..
Bu internet sitesinin Türkiye‘nin herhangi bir bölgesinde yeni kentsel
dönüĢüm projeleri hazırlayacak olan karar vericilere de rehber oluĢturmasını
umut eden hocamıza nice üstün baĢarılarının devamını Türkbilim olarak
diliyoruz
Projede görev alan araĢtırmacılar toplu konutlarda yaĢayan vatandaĢlarla
kiĢisel öyküler, aile yapıları, gündelik yaĢam pratikleri ve gelir durumlarının
mekân üzerine olan etkilerine dair çeĢitli görüĢmeler gerçekleĢtirdi. Bu
görüĢmelere göre araĢtırmacılar; ‗topoğrafyanın yer seçiminde göz önüne
alınması‘, ‗yaĢayanların aidiyet duygusu için önemli olduğu anlaĢılan açık
alanların bakımı için site yönetimi oluĢturulması‘, ‗kamusal yaĢamın etkin
biçimde sürdürülebilmesi için sosyal aktiviteleri barındıracak mekânların
planlanması‘, ‗kullanıcıların ihtiyaç ve taleplerine dair ön araĢtırmanın
yapılması‘, ‗farklı kullanıcı profillerine göre konut tipi çeĢitliliğinin artırılması‘
ve ‗daha fazla depo ve balkon mekânı planlanması‘ gerektiğine dair görüĢlerde
bulundular.
EV SAHĠPLERĠ MEMNUN DEĞĠL
YaĢar Üniversitesi‘nin internet sitesinde yer alan bazı vatandaĢ görüĢleri
ise Ģöyle sıralanmaktadır:
-Eski komĢuluk iliĢkileri kalmadı, -Güvenlik iyi değil,-Müstakil
evlerimizi özlüyoruz
-Bahçeye dikmek istediğimiz çiçeğe bile karıĢıyorlar,-Mahrumiyet
bölgesinde yaĢıyoruz
-Eskiden yardımlaĢma çoktu, Ģimdi kimseden yardım göremiyorum,
-Kültür uyuĢmazlığı yaĢanıyor
-Hane nüfusuna göre evlerin metrekareleri küçük geliyor
-Gecekondu sular içinde kalıyordu, Ģimdi çok memnunum
-Toplu konutlarda hava kirliliği yaĢamıyoruz
-Eskiden çok üĢürdüm, toplu konutta ısındım
-ÇarĢı yok, gezecek hiçbir yer yok
-Eskiden ulaĢım daha kolaydı.
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KENTSEL DÖNÜġÜME DĠJĠTAL REHBER

KONUTLAR DÖNÜġTÜ(!) AMA ALIġKANLIKLAR DÖNÜġMEDĠ

ARAġTIRMA SONUÇLARINI HERKES GÖREBĠLĠR
YaĢar Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülsüm Baydar‘ın
yürütücü, Doç. Dr. Murat Komesli, Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılmaz, Yrd. Doç. Dr.
Kıvanç Kılınç ve Yrd. Doç. Dr. Sevcan Sönmez‘in araĢtırmacı olarak yer aldığı
―Ġzmir‘de Kentsel DönüĢüm Bağlamında ĠnĢa Edilen Toplu Konutlarda Mekân,
Tasarım ve Gündelik YaĢam ĠliĢkilerinin Analizi: Örnekköy ve Uzundere
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YerleĢimleri‖ baĢlıklı araĢtırma projesi tamamlandı. AraĢtırmada, Örnekköy ve
Uzundere‘deki sosyal konut yerleĢimlerinde uygulanan mimari projeler ile bu
bölgeye yerleĢen vatandaĢların yeni yaĢam biçimleri ve mekânsal ihtiyaçları
çeĢitli mülakat ve anket çalıĢmalarıyla belirlendi.
AraĢtırmanın tüm bulguları ise coğrafi bilgi sistemleri tabanlı bir internet
sitesi aracılığıyla toplumun tüm kesimine açık bir Ģekilde paylaĢıldı.
YaĢar Üniversitesi Mimarlık, Yazılım Mühendisliği, Grafik Tasarım,
Animasyon, Sinema gibi farklı bölümlerinden öğretim üyeleri ve elamanları
proje için bir araya gelmiĢlerdi...
ÇALIġMALAR 2 YIL SÜRDÜ: Toplu konut projelerinin insanların
günlük yaĢamlarına daha uyumlu biçimde hazırlanmasına yol göstermek
amacıyla tamamlanan proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Gülsüm Baydar, ―Ön
hazırlık süreçleri ile birlikte iki yıla yakın bir sürede gerçekleĢtirilen proje
kapsamında öncelikle Uzundere ve Örnekköy yerleĢimlerinde alınmıĢ olan
tasarım kararları saptandı. Ardından proje kapsamında öngörülen fikirlerin
medya aracılığı ile nasıl yorumlandığı ve iletildiği analiz edildi. AraĢtırmanın en
önemli boyutlarından birisi ise söz konusu yerleĢkelerde vatandaĢlarla yapılan
derinlemesine görüĢmeler oldu. Bu çalıĢmalar sonucunda da daha sonra
yapılacak benzer projeler için somut öneriler geliĢtirildi.

Yapılan araĢtırmanın tüm verilerine;
http://yeniyer.yasar.edu.tr internet sitesinden ulaĢılabilmesi mümkün. Bu
internet sitesinin Türkiye‘nin herhangi bir bölgesinde yeni kentsel dönüĢüm
projeleri hazırlayacak olan karar vericilere de rehber oluĢturmasını umuyoruz‖
dedi.
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ARAġTIRMACILAR NE DĠYOR
Projede görev alan araĢtırmacılar toplu konutlarda yaĢayan vatandaĢlarla
kiĢisel öyküler, aile yapıları, gündelik yaĢam pratikleri ve gelir durumlarının
mekân üzerine olan etkilerine dair çeĢitli görüĢmeler gerçekleĢtirdi. Bu
görüĢmelere göre araĢtırmacılar; ‗topoğrafyanın yer seçiminde göz önüne
alınması‘, ‗yaĢayanların aidiyet duygusu için önemli olduğu anlaĢılan açık
alanların bakımı için site yönetimi oluĢturulması‘, ‗kamusal yaĢamın etkin
biçimde sürdürülebilmesi için sosyal aktiviteleri barındıracak mekânların
planlanması‘, ‗kullanıcıların ihtiyaç ve taleplerine dair ön araĢtırmanın
yapılması‘, ‗farklı kullanıcı profillerine göre konut tipi çeĢitliliğinin artırılması‘
ve ‗daha fazla depo ve balkon mekânı planlanması‘ gerektiğine dair görüĢlerde
bulundular.

MURAT KÖMESLĠ-GÜLSEM BAYDAR-AHENK YILMAZ ve KIVANÇ
KILINÇ
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KENTSEL DÖNÜġÜMÜN EV SAHĠPLERĠ MEMNUN DEĞĠL!

http://yeniyer.yasar.edu.tr internet sitesinde yer alan bazı görüĢler
VATANDAġ GÖRÜġLERĠ ÖZETLE ġÖYLE

-Eski komĢuluk iliĢkileri kalmadı
-Güvenlik iyi değil
-Müstakil evlerimizi özlüyoruz.
-Bahçeye dikmek istediğimiz çiçeğe bile karıĢıyorlar
-Mahrumiyet bölgesinde yaĢıyoruz.
-Eskiden yardımlaĢma çoktu, Ģimdi kimseden yardım
göremiyorum.
-Kültür uyuĢmazlığı yaĢanıyor
-Hane nüfusuna göre evlerin metrekareleri küçük geliyor.
-Gecekondu sular içinde kalıyordu, Ģimdi çok memnunum
-Eskiden ulaĢım daha kolay
-Toplu konutlarda hava kirliliği yaĢamıyoruz
-ÇarĢı yok, gezecek hiçbir yer yok,
-Eskiden çok üĢürdüm, toplu konutta ısındım..
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BAZI BASINDA YER ALAN HABERLERDEN

Özellikle konut sektörü ve tarım alanlarımız ve buna yönelik sektörlerle ilgili
haberler vatandaĢa dosdoğru verilmelidir. Çünkü basın dördüncü kuvvet olarak
yüksek sorumluluk bilinci taĢıması gereği ve kamusal görevinden dolayı sosyal
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bilincin oluĢması duygusuna yönelik katkısı açısından da Türk basınına büyük
görevler düĢüyor.
Örneğin, Ġzmir'de kentsel dönüĢümün sembolü haline gelen Örnekköy ve
Uzundere'deki sosyal konut alanlarına yerleĢen vatandaĢların yeni yaĢam
biçimleri ile beklentileri akademisyenlerin araĢtırma konusu oldu. Ancak,
konutların dönüĢtüğü, buna karĢın kalıplaĢmıĢ tutum ve davranıĢlara yönelik
alıĢkanlıkların dönüĢmediği de görüldü. YaĢar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsüm Baydar'ın yürütücülüğünde hazırlanan
TÜBĠTAK destekli araĢtırma projesinin, Türkiye'nin birçok bölgesinde hızla
devam eden yeni kentsel dönüĢüm projelerine rehber olabilme niteliği taĢıyor.
YaĢar Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülsüm Baydar'ın yürütücü,
Doç. Dr. Murat Komesli, Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Kıvanç
Kiline ve Yrd. Doç. Dr. Sevcan Sönmez'in araĢtırmacı olarak yer aldığı
'Ġzmir'de Kentsel DönüĢüm Bağlamında ĠnĢa Edilen Toplu Konutlarda Mekân,
Tasarım ve Gündelik YaĢam ĠliĢkilerinin Analizi: Örnekköy ve Uzundere
YerleĢimleri' baĢlıklı araĢtırma projesi tamamlandı. AraĢtırmada, Örnekköy ve
Uzundere'deki sosyal konut yerleĢimlerinde uygulanan mimari projeler ile bu
bölgeye yerleĢen vatandaĢların yeni yaĢam biçimleri ve mekânsal ihtiyaçları
çeĢitli mülakat ve anket çalıĢmalarıyla belirlendi. AraĢtırmanın tüm bulguları ise
coğrafi bilgi sistemleri tabanlı bir internet sitesi aracılığıyla toplumun tüm
kesimine açık bir Ģekilde paylaĢıldı.
Hızla devam eden yeni kentsel dönüĢüm planlamalarına rehber olabilme
niteliği taĢıyan bir proje YaĢar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim
üyelerince hazırlandı. Bu proje halkla paylaĢıldı YAġAR Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsüm Baydar'ın yürütücülüğünde
hazırlanan TÜBĠTAK destekli araĢtırma projesi, Türkiye'de hızla devam eden
yeni kentsel dönüĢüm projelerine rehber olabilme niteliği taĢıyor. Ġzmir‘de
Kentsel DönüĢüm Bağlamında ĠnĢa Edilen Toplu Konutlarda Mekân, Tasarım
ve Gündelik YaĢam ĠliĢkilerinin Analizi: Örnekköy ve Uzundere YerleĢimleri
adlı projede Doç. Dr. Murat Komesli, Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılmaz, Yrd.
Doç. Dr. Kıvanç Kılmç ve Yrd. Doç. Dr. Sevcan Sönmez de araĢtırmacı olarak
yer aldı. AraĢtırmada, Örnekköy ve Uzundere'deki sosyal konut yerleĢimlerinde
uygulanan mimari projeler ile bu bölgeye yerleĢen vatandaĢların yeni yaĢam
biçimleri ve mekânsal ihtiyaçları çeĢitli mülakat ve anket çalıĢmalarıyla
belirlendi. Tüm bulgular coğrafi bilgi sistemleri tabanlı bir internet sitesi
aracılığıyla topluma açık paylaĢıldı.
HERKES ĠNCELEYEBĠLĠR
Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Baydar, Ģunları söyledi:
"AraĢtırmacılar 'topografyanın yer seçiminde göz önüne alınması', 'yaĢayanların
aidiyet duygusu için önemli olduğu anlaĢılan açık alanların bakımı için site
yönetimi oluĢturulması', 'kamusal yaĢamın etkin biçimde sürdürülebilmesi için
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sosyal aktiviteleri barındıracak mekanlarm planlanması', 'kullanıcıların ihtiyaç
ve taleplerine dair ön araĢtırmanın yapılması', 'farklı kullanıcı profillerine göre
konut tipi çeĢitliliğinin artırılması' ve 'daha fazla depo ve balkon mekânı
planlanması' gerektiğine dair projeler geliĢtirdi. Projenin yeni kentsel dönüĢüm
projeleri hazırlayacak olan karar vericilere de rehber oluĢturmasını umuyoruz.
Projemizin tüm verilerine http:/yeniyer.yasar.edu.tr internet sitesinden
ulaĢılabilir."
VatandaĢlar ne dedi?
Yapılan araĢtırmada kentsel dönüĢüme tabi olan vatandaĢlar Ģunları
söyledi: "Eski komĢuluk iliĢkileri kalmadı. Güvenlik iyi değil. Müstakil
evlerimizi özlüyoruz. Bahçeye dikmek istediğimiz çiçeğe bile karıĢıyorlar.
Mahrumiyet bölgesinde yaĢıyoruz. Eskiden yardımlaĢma çoktu, Ģimdi
yardımlaĢma yok. Kültür uyuĢmazlığı yaĢanıyor. Hane nüfusuna göre evlerin
metrekareleri küçük geliyor. ÇarĢı, gezilecek yer yok. Eskiden ulaĢım daha
kolaydı. Diğer yandan az da olsa gecekondu sular içinde kalıyordu, Ģimdi çok
memnunum. Toplu konutlar da hava kirliliği yaĢamıyoruz. Eskiden çok
üĢürdüm, toplu konutta ısındım."diyenler de oldu. Ġzmir 9 Eylül Gazetesi.

TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNĠN ĠġTE ĠLK HALĠ
Ya Ģimdi adına saray denen görkemli ama bir o kadar da milletten uzak
ötekileĢtirici bir dil ile adeta çekiĢme ve sürtüĢme içinde yönetilemeyen bir ülke
görünümünde. Batı ülkeleri dünyada yapılan her türlü yeni çalıĢmaları Abstrak
uygulamasıyla öğreniyor. Ġlgisini çekenlerin yazarlarıyla görüĢüp izin isteyip
basıyorlar. Onun için çekiĢme değil iĢbirliği içinde refah ve mutluluk iktidar ve
muhalefetin dayanıĢması ve fikirsel iĢbirliği aranıyor. Ülkemizde ne yazık ki
özellikle son dönemlerde büyük bir çevre tahribatı yaĢanmakta; öncelikle tarım
alanları ve deniz görüntülü göller dahil çok sayıda alanlar ile tarihsel dokusu
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olan turizm içerikli beldelerde hatta güzelim dağlarda ve ovalarda adeta
planlamadan uzak bir vahĢet görünümü yaĢanmakta ve özellikle de kaçak olarak
çok sayıda yapılaĢma yanında doğa tahribatına meydan veren projeler kamuoyu
baskısına rağmen ne yazık sürdürülmektedir.
Urbanization and Environmental Master Plans
A New Urban Model
Lambert Academic Publishing

Bütün bu olumsuz asla sürdürülemez bir eylem ve iĢlem saydığımız kaçak
yapılar ile çevre ve doğa katliamlarının önlenebilmesi için ―yerelden genele‖ bir
profil örnek uygulama olarak tarafımdan üretilen ve yürütülen ve yurt dıĢından
talep edilerek basımı gerçekleĢtirilen bu çalıĢmanın Ġngilizce çeviri katkısı olan
Carol Yürür Stevens ve redaksiyon çalıĢmalarını yürüten Ece Salalı‘ya
emeklerinden dolayı teĢekkür ediyorum. Bu önemli “çevre master
planlamaları ve yeni bir kent modeli” bağlamında yaptığımız yeni bir kent
model yönetimi ülkemizin de acilen uygulamaya konmasını gerektiren bir
boyutta ele alınarak tüm belediye baĢkanlarımıza örnek olmalı ve bu anlamda
bir izleme ve bilgilendirmeye yönelik yönetim ve denetim odaları kurulmalıdır.
Bu çalıĢmamız ülkemiz adına onur vericidir. Bu çalıĢmamızda ileri sürdüğümüz
model kapsamında tüm kentlerimizde ―denetim ve yönetim‖ odaları
oluĢturularak had safhaya ulaĢan orman yangınları bu konunun ne kadar önem
arz ettiğini de hatırlatmalıdır. Sonuç olarak ―çevre ve kent‖ bütünlüğünün
sağlanarak kalkınma ve sağlıklı yaĢam hedeflerini ülkemizin de yakalamasını ve
ülkemize katkı oluĢturmasını da gönülden dilerim saygılarımızla.
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TÜRKBĠLĠM HABERLER
ÇEVRESEL KARARLARIN SĠYASAL ETKĠLERĠ
Çevre master planları ve yeni bir kent modelleri alanında yapılan
çalıĢmalarımdan ötürü aldığım takdir mesajları bağlamında bu çok çok acı
veren uygulamaların kamuoyuna tarafsızlık ilkesi kapsamında iĢbirliği ve
dayanıĢma ve ön araĢtırma ile eylem ve iĢlemlerin ele alınması önerimizle
toplumun onayına aktarılması bilim insanı olarak boynumuzun borcudur.

Kuzey Ormanları Savunması, bugün 3. Havalimanı inĢaatı sonucunda
yok edilen ağaç sayısına iliĢkin bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda inĢaat sırasında 2,5 milyon
ağacın kesileceği belirtilirken, bu sayı 13,5 milyonu buldu. Sayı, uydu
görüntüleri üzerinden hesaplanırken, 2012 yılından bugüne kadar proje alanında
kesilen ağaç sayısının en az 8 milyon, havalimanı inĢaatı için açılmıĢ tas
ocakları için kesilen ağaç sayısının en az 1,2 milyon ve havalimanına giriĢ
sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu için kesilen ağaç sayısının ise en az 3,7
milyon olduğu belirtildi.
Doğa Katliamı: Kuzey Ormanları Savunmasından tüm doğaseverlerin
sorumlu olduğu konusunda açıklama yapan AyĢe Yıkıcı, bahsi geçen bu yerin
6500 hektarlık bir alan olduğunu, bunun 4000 hektarlık bir alanın 3. Havalimanı
proje sahası içerisinde bulunan orman alanı olduğunu belirtirken alanda yaĢayan
tüm canlıların evlerinden yerlerinden olduğunu, doğal örtünün tahrip edilerek
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ekolojik dengenin yok edildiğini, bu nedenle canlı türlerinin de yaĢamlarını
kaybettiği ifade edildi.(Halk TV, Hafta Sonu Haberleri, 23.06.2019).
3. HAVALĠMANI ĠÇĠN 13 MĠLYON AĞAÇ KESĠLMĠġ: Kuzey
Ormanları Savunması (KOS) tarafından 3. Havalimanı sahasında uydu
görüntüleri üzerinden yapılan analize göre inĢaat nedeniyle tam 13 milyon ağaç
kesildi. Projenin ÇED raporunda ise kesilecek ağaç sayısının 2 buçuk milyon
olacağı açıklanmıĢtı. KOS‘un analizine göre 13 milyon ağacın 8 milyonu
havalimanına, 1.2 milyonu havalimanı inĢaatı için açılan taĢ ocaklarına, 3.7
milyonu da havalimanına giriĢ sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu‘na kurban
edildi(Özlem Güvemli, 22 Haziran 2019). Kuzey Ormanları Savunması (KOS),
uydu görüntüleri üzerinden karĢılaĢtırmalı analiz yaparak Ġstanbul'un en çok
tartıĢılan projelerinin baĢında gelen 3. Havalimanı için 2012 yılından bugüne
kadar kesilen ağaç sayısını hesapladı. Yapılan hesaba, 3. Havalimanı ile
çevresinde yer alan havalimanı inĢaatı için açılan taĢ ocakları ve havalimanına
giriĢ sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu da katıldı. Bu hesaba göre 3.
Havalimanı için hazırlanan ÇED raporunda belirtildiği gibi kesilecek ağaç
sayısının 2 buçuk milyon ile sınırlı kalmadığı 13 milyona çıktığı saptandı.
Analize göre 2012-2019 yılları arasında havalimanı proje sahasında 8 milyon,
inĢaat için açılan 2 adet taĢocağı için en az 1.2 milyon, havalimanına giriĢ
sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu için 3.7 milyon ağaç katledildi.
6 BĠN 500 HEKTARLIK ORMAN GĠTTĠ: Kuzey Ormanları
Savunmasından Ģehir plancısı AyĢe Yıkıcı, kesilen ağaçların kapladığı alanın
yaklaĢık 6 bin 500 hektar olduğunu ve bunun 4 bin hektarlık kısmının 3.
Havalimanı proje sahası içerisindeki orman alanı olduğunu belirtti. Yıkıcı,
kuzey ormanlarının ‗muhafaza ormanı' ilan edilmesi için Türkiye Ormancılar
Derneği ile birlikte baĢlattıkları kampanyaya destek çağrısı yaparak ―Kuzey
Ormanları sadece Ġstanbul sınırları içinde yer almıyor, Bulgaristan sınırından
Düzce‘ye kadar uzanıyor. Orman dediğimizde aklımıza ilk gelen hep ağaç
oluyor ama yaptığımız hesap aslında yok edilen bir yaĢam alanının sadece bir
üyesine ait verileri kapsıyor. Ağaçlar ile birlikte orada yaĢayan milyonlarca
canlı hem evinden oldu hem de yaĢamını kaybetti. Kaybımız büyük ama Kuzey
Ormanları'nın milyarca ağacı hala Trakya, Ġstanbul ve Anadolu'ya nefes olmaya
devam ediyor. Bu katil projeleri yapma sebepleri kuzey ormanlarını tümüyle
inĢaat ağalarının yağmasına açmaktı. Hep birlikte bu gözü dönmüĢ rant ve
yağma odaklarının bu hesaplarını bozabiliriz‖ dedi.
DOĞAL DENGE BOZULDU: Ġstanbul Üniversitesi -CerrahpaĢa
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Ünal Akkemik de bu büyüklükteki bir
orman alanı kaybının Ġstanbul'a etkilerini Ģöyle anlattı: ―Bu kayıp, doğal
ekosistemdeki dengenin bozulması anlamına geliyor. Yaban hayatının
parçalanmasına neden oluyor. Ġstanbul'un kuzeyinde bütün bir ormanın oksijen
ve temiz hava üretim fonksiyonunun azalması demek. Kuzey rüzgârları kısmen
daha az hava taĢıyacak artık. Ġstanbul gibi metropollerde uzun vadede
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sıcaklıklar artıyor. Ġklim dengesi bozuluyor. Metropollerde yeĢil alanların daha
bütüncül olması gerekir. Kuzey ormanları parçalandıkça Ġstanbul'un ısı
dengesinin korunmasındaki etkisi azalıyor. Ġstanbul kent ısısı giderek artıyor. ―
Editör Notu:
Devlet yönetiminde kararlar alınmadan önce stratejiler ve de akıĢ planları
yapılır. Daha sonra bu konu ile ilgili protokoler imzalanarak vazgeçilmesinin
koĢulları ve mücbir sebepler belirlenerek yaptırımlar da kaleme alınır. Her iki
kurum veya devlet arasında ortak uzlaĢmaya dayalı son karar alınmadan ülkeyi
kurumları veya doğayı zora sokacak doğal örtü asla önceden asla ortadan
kaldırılamaz. Bu iĢlemlerin bu Ģekilde bir süreci izlemesi gerekirken çok çok
acıdır ki basit bir ticari iliĢkide dahi bu biçimde bir olayın tezahürü asla
gündeme gelemez. Bu ve benzeri iĢlem ve eylemlerin sorumluları mutlaka bir
cezai yaptırımla karĢılaĢmalı ve gelecek kuĢaklara dair bir ibret vesikası
sayılacak iĢlemler ―acı bir anı‖ olarak bırakılmamalıdır. Daha mutlu ve umutlu
gündemlerle bilim dünyamıza ve de ülkemize huzur ve güven içinde ıĢık
salınması, uyum ve iĢbirliği paralelinde alınabilecek kararlarla ülkemizin
aydınlatılması ve halkın talepleri dikkate alınarak bilimsel temellere göre
gerçekleĢtirilmesi en büyük dileğimizdir.
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER
Ali Ekber ÖZGEN*
GURUR KAYNAĞIMIZ BÜYÜK ATATÜRKÜN ÇOK DEĞER
VERDĠĞĠ TÜRK KADINLARINDAN GÜNÜMÜZDE ÖVÜNÇ
KAYNAĞIMIZ OLAN BĠLĠM KADINLARIMIZA SELAM OLSUN..
Kaç tane kadın bilim insanı tanıyoruz? Madam Cruie? BaĢka? Peki
Türk… Sanırım onu da pek bilmiyoruz. Hatta var mı acaba diye bir düĢünmüĢ
de olabilirsiniz. Bugün sizlere kadın eli deymiĢ baĢarıların bir listesini
hazırladık. Hem de Türk kadınlarının… Dünyada baĢarıdan baĢarıya koĢmuĢ,
adını altın harflerle kazımıĢ kadınların listesini hazırladık. Dilerseniz listemize
bir göz atalım.(Mart 8, 2019).
Canan DAĞDEVĠREN

1985 Ġstanbul doğum fizik mühendisi kendisi. Piezoelektrik malzemeleri
insan organlarının üzerine yerleĢtirerek organların hareketini elektrik enerjisine
çeviren cihazların mucididir. Türkiye‘den Harvard Üniversitesi Genç Akademi
Üyeliği‘ne seçilen ilk bilim insanı Canan Dağdeviren. Giyilebilir kalp pilini icat
ederek Forbes‘in 30 YaĢ Altı Bilim Ġnsanları listesine de adını yazdırmayı
baĢardı.

*

Çukurova Üniversitesi güzel sanatlar fakültesi'de Graphic design okuyor.
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Betül KAÇAR

NASA Genç AraĢtırmacı Ödülünü Aldı. 20 yaĢında projesiyle NASA‘ya
baĢvurdu ve bilim çalıĢması NASA tarafından burs ile ödüllendirildi. Türkiye
bu olayla onun ismini duydu. Harvard Üniversitesi öğretim üyesi olan
Astrobiyolog Betül Kacar, geçtiğimiz yaz Arizona Üniversitesi‘nden de
profesörlük teklifi aldı. Genç yaĢında kariyerinde oldukça yükseklere tırmanan
Betül Kaçar aynı zamanda Tokyo Teknoloji Enstitüsünde yardımcı doçent
olarak Japonyanın önemli projelerinde görev alıyor. Hızlı tırmanan kariyerine
geçtiğimiz yıl da bir ödül katıldı. Betül Kacar, NASA Genç AraĢtırmacı
ödülünü kazanan güçlü bir kadın! Eminiz ki bu çalıĢmalarıyla önünde daha çok
çok büyük baĢarılar olacak.
Feryal ÖZEL

Kendisi NASA‘daki astrofizik çalıĢmalarıyla göğsümüzü kabartıyor.
Kendisi Colombia Üniversitesi‘nde fizik ve matematik mühendisliği
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bölümlerinden çift anadal yaparak ―Yüksek Onur Derecesi‖ ile mezun oldu
2002 yılında Harvard Üniversitesi‘nde astrofizik üzerine doktorasını
tamamladıktan sonra kariyerinin dönüm noktasını yaĢadı. Albert Einstein ve
John Forbes Nash gibi büyük dehaların içinde bulunduğu ―Büyük Fikirler‖ adlı
20 kiĢilik listeye adını yazdırdı. Özellikle kara delik ve nötron yıldızları
üzerinde birçok çalıĢma yaptı. Yüksek manyetik alanda nötron yıldızlarının ilk
kuantum hesaplarını yaptı ve Harvard Üniversitesi‘nde yazdığı doktora teziyle
fizik camiasında yankı uyandırdı.
Karadelik üzerine yaptığı çalıĢmaları yayınlandı ve daha sonra kanıtlandı.
Kariyeriyle ilgili bir diğer dönüm noktası NASA tarafından verilen Hubble
ödülüne de layık görülmesi oldu. Feryal ÖZEL, Hubble kadrosuna alınan ilk ve
tek Türk olma ünvanını taĢıyor ve son olarak Nasa‘nın 2020 de hayata
geçirmeyi planladığı uzay teleskobu projesinde çalıĢma ekibinin baĢına getirildi.
Eminiz ki alanında yaptığı çalıĢmalar ile çok daha iyi yerlerde göreceğiz onu.
Özlem TÜRECĠ

Özlem TÜRECĠ dünyaya umut oldu. Ona kansersavar diyebiliriz 20
yıldan fazla bir süredir kanser araĢtırmaları yapıyor.
Tümör antijenlerinin karakterizasyonu için SEREX teknolojisini
geliĢtiren Türeci, 1995 yılında Alman Hematoloji ve Onkoloji Derneği Vincenz
Czerny Ödülü ve 1997‘de University Saarland‘ın Calogero Pagliarello
AraĢtırma Ödülü‘nü kazandı.
Dünyanın önde gelen kanser araĢtırmacılarından biri olan özlem türeci
ganymed pharmaceuticals‘ın kurucusu ve baĢhekimi aynı zamanda.
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Biykem BOZKURT

ABD‘de, Baylor College of Medicine‘da Kardiyoloji Bölümünde
profesör olan Biykem Bozkurt, aynı zamanda aynı üniversitenin Kalp
Yetmezliği AraĢtırma KıĢlar Merkezi Ġç Hastalıkları Mary ve Gordon Cain
BaĢkanı‘dır. Amerikan Ġç Hastalıkları Kurulu‘ndan Kalp-damar hastalığı ve
Ġleri Kalp Yetmezliği ve Kardiyak Transplantasyon sertifikalarına sahip kendisi.
GÜLĠZ SERAY TUNCAY

TÜRKBĠLĠM ABD Temsilcimiz olan Güliz Seray TUNCAY ODTÜ
Bilgisyar Mühendisliğini birincilikle bitirerek ABD‘de doktora yaptığı sırada iki
bilimsel sunum yaparak iki birincilik almasıyla mutluluk kaynağımız ve
ülkemizin aydınlık yüzü oldu. Diğer yandan dünyanin sayılı kuruluĢlarından
iletiĢim devi ‗googla‘dan da teklif alması ve baĢlayacak olması digger bir
mutluluk kaynağımızıdır. Doktorasını bu dönem bitiren Güliz Seray Tuncay
hocası tarafından da çok takdir ediliyor ve örnek bir bilim insanı olarak
gösteriliyor. Kendisini baĢarılarından dolayı TÜRKBILĠM ailesi olarak
kutluyoruz ve baĢarılarının devamını diliyoruz..

212

Türkbilim Aralık 2018
Gözde DURMUġ

Massachusetts Ġnstitute Of Technology (mit) tech review‘ün her yıl
dünyada önemli bilim insanlarını bir araya getiren listesine 2015 yılında giren 3
türk kadın bilim insanından biri olmayı baĢaran türk kadını. Geleceğin
inovasyonu için zemin hazırlayacak çalıĢmalara imza atan kiĢiler arasında yer
alıp, ―pioneers‖ (öncüler) kategorisinden listeye giren durmuĢ, stanford
universitesi ‗genome technology center‘da postdoctoral research fellow olarak
görev yapıyor. durmuĢ‘un hücrelerin fiziksel karakterlerini tespit eden bir cihaz
geliĢtirdiği ve 1 dolar‘ın altında maliyeti olan bu cihazın, kanser teĢhisi,
hücrelerin ilaçlara verdiği tepki gibi konularda çığır açacağı bekleniyor.
TÜRKBĠLĠM olarak tüm kadınlarımızı gönülden kutluyor nice üstün baĢarılar
diliyoruz..
TÜRKĠYENĠN ĠLK KADIN MĠMARI
Münevver BELEN
Türkiye‘nin ilk
kadın
yüksek
mimarı olan Münevver Belen, Güzel Sanatlar
Akademisi‘nin de ilk kadın mezunlarından biri.
ÇalıĢmalarının çoğunu Türkiye‘nin ikinci kadın
mimarı Leman Cevat TOMSU ile birlikte yürüttü.
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Leman Cevat TOMSU

Münevver Belen‘le birlikte Güzel Sanatlar Akademisi‘nden mezun
olan Leman Cevat TOMSU, Ģehircilik konusunda Martin WAGNER ile
birlikte çalıĢtı. ĠTÜ‘de akademisyen olarak da görev yapan TOMSU, mimarlık
alanında önemli baĢarılar elde etti.
Yönetim politikaları mutlaka tabana dayandırılmalı demokratik
iĢleyiĢlerle kararlar tabandan tepeye doğru alınmalı ve iĢbirliği esası içinde
katılım sağlanmalı her fikrin değer olduğu asla göz ardı edilmemelidir.
Açıklık ilkesi ile katılım esası sağlanmalı lider sultası olarak gördüğümüz
siyasal yönetimler yasal çrçevelerle sınırlandırılmalıdır. Bütün bu
uygulamaların temellendirilmesinde Dil, tarih ve kültür üçgeni içinde ulusal
mensubiyet bilinci oluĢturulmalıdır.
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER
TÜRK DÜNYASI’NIN BAZI SORUNLARI
Mustafa E. ERKAL*
Aydınlar Ocağımızın 26 Ocak 2019 tarihinde Akgün Otel‘de düzenlediği
―Türk Dünyası‘nın Sorunları‖ büyük ilgi gördü ve çok baĢarılı geçti.
Bendenizin oturum baĢkanlığı yaptığı toplantıda Prof. Dr. Ġbrahim ÖZTEK, Dr.
Cüneyt MENGÜ ve Hamit GÖKTÜRK konuĢmacı oldular. Süper güçlerden
herhangi birinin güdümüne girmiĢ bir anlayıĢla Türk Dünyasına bakmak bizce
kabul edilemez. Dolara bağımlı sözde Türkçülük hiç olamaz. Uygurlara ve
Doğu Türkistan‘a uygulanan kültürel ve etnik temizlikçi, soykırımcı ve insan
hakları ihlalci politikanın amacı; bazılarının iddia ettiği gibi ne gericilikle
mücadele, ne de sözde IġĠD‘e destekçi politikaya tepki gibi gösterilemez.
Gerçekler örtülemez Çin‘i utanmadan ve sıkılmadan savunma gerçeklerle
bağdaĢmaz ve ulusalcılığa da sığmaz. Türk Dünyası ile ilgilenmeyi 1980
ortalarına kadar Ģovenizm, ırkçılık, kafatasçılık ve tehlikeli sayan aĢırı ideolojik
körlük ve yobazlık örneklerine, az geliĢmiĢ beyinlerin bugüne sarkan izlerine
hala Ģahit olmaktayız.
- Türk Dünyasında ders ve müfredat programları ortak ele alınmalı, terim
birliği sağlanmalıdır,
- Sovyetler döneminden günümüze sarkan Türk düĢmanlığı kokan
ifadeler artık ders kitaplarından çıkarılmalıdır,
- Türk Dünyasının ortak milli gün, bayram ve kutlamaları olmalı,
karĢılıklı haberdarlık süreci ve iĢbirliği iĢletilmelidir,
- Ortak tarih kitapları düzenlenmelidir,
- Her bir Türk Cumhuriyetinin ve özerk Türk bölgesinin sorunu Türk
Dünyası bütünü içinde birlikte ele alınmalı, sahip çıkılmalı, dar bakıĢlılık ve
ufuksuzluk terk edilmelidir. Türkiye Afrika ülkelerine gösterdiği ilgiyi Türk
Cumhuriyetlerinden de esirgememelidir,
- Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki öğrenci ve öğretim üyesi
mübadelesi tekrar ele alınmalıdır,
- Türk Dünyası arasındaki iletiĢim ve ulaĢım sorunları vardır. THY
iliĢkilerin geliĢmesini engellemeyecek fiyat politikası uygulamalıdır,
- Türkiye‘ye yaptırılan yanlıĢlar, Türk Cumhuriyetlerinden de talep
edilmekte ve onlara dayatılmaktadır. Türkiye örnek konumunu doğru
*

Prof. Dr. Türkbilim BaĢ Editörü Ġstanbul ve Avrasya Temsilcisi
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sürdürmelidir. Milli kimliğimiz konusunda yanlıĢlar yapılarak gülünç duruma
düĢülmemelidir,
- Türk Cumhuriyetleri içeride demokratikleĢmenin geliĢtirilmesine
katkıda bulunurken, milletleĢmeye ağırlık verilmeli, dıĢarının etnik ve
mezhepçi dayatmalarına karĢı yapıyı güçlendirmeli, dıĢa karĢı milli direnç
zayıflatılmamalıdır,
- KüreselleĢtirme süreci ve ortaya çıkan tuzaklar Türk Cumhuriyetlerinde
iyi anlaĢılmalı, bu etiket altında uydulaĢtırılmaya fırsat verilmemelidir,
- Milletler arasında korumacı iktisat politikalarının öne çıktığı fark
edilerek, ithal ikame yollarından faydalanılmalı, üretim ekonomisi zemini
güçlendirilmeli,
sadece
klasik
ihraç
ürünlerine-petrol
dahil-bel
bağlanmamalıdır,
- Üretmeyen her sorunda çözümü ithalatta gören yanlıĢ zihniyet
hepimizin sorunudur. Bu anlayıĢ cari açığı arttıran, teĢebbüs gücünü
sınırlayan, yabancı ülke üreticilerini destekleyen bir çarpık yoldur. Bu yol
pasifleĢme, güdümlü ve dıĢa bağımlı bir tehlikeyi doğurur. Üretmeden
tüketmeye, kazanmadan harcamaya, kredi kartı rezaletlerine, ihraç etmeden
ithalata zorlayıcı bir anlayıĢ sadece güçlü ülkeleri ve çok uluslu Ģirketleri
mutlu edebilir. Ġyi yönetim ve oyunu kurallarına göre oynama esas olmalıdır.
Ġsrafçı ve gösteriĢe ayrılan kaynaklar terk edilmelidir. Ġtibar, tüketimden çok
üretim ile ölçülür,
- Demokrasiye geçecek ülkelerde, demokrasinin emperyal çıkarlara
uygun kullanılmasına karĢı dikkatli olunmalı, iktisadi sömürülme yolları
açılmamalıdır, Ġçerde uygulanacak politikalarda özgürlükçü ve güvenlikçi
yaklaĢımlar birlikte ele alınmalıdır, Türk Dünyasında sportif temaslar
geniĢletilmeli, daha geniĢ düzenlemelere gidilmelidir, Alfabe birliği
konusunda ısrarla durulmalıdır,
- Türkçe konuĢan devletler tabiri Türk Dünyasının yerine
geçirilmemelidir. Türk Dünyası yerine ısrarla Avrasya kavramı sıklıkla
kullanılmamalıdır,
- KKTC Türk Dünyası bütünü içinde gerekli yeri almalı, çeĢitli ihmaller
yapılmamalıdır, Türkiye‘de ve Türk Dünyasında devlet memuru olmak
önceliklidir ve müteĢebbis olma Ģuuru fazla güçlü değildir. Bu eksiklik
giderilmelidir.
- Türk Dünyasında genç nesiller öncelikle emperyal ülke kültürleriyle
dıĢa açıldıkça tanıĢmakta, kendi toplumlarıyla yabancılaĢmaktadır. Musiki
dahil, çeĢitli sanat dallarında ortak çalıĢmalar yapılmalıdır,
- Türk Dünyasını teĢkil eden ülke ve özerk bölgeleri her yönden tanıtıcı
yayınlara ihtiyaç büyüktür. Türk, Türk‘ü yeterince tanımamaktadır.
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- Bazı Müslüman ülkelerde Türkleri eritme politikaları güdülmektedir.
Bazı Ortadoğu ülkelerinde Türkler mezhep taassubuna itilerek birlik ve
beraberlikleri zayıflatılmaktadır. Bu tuzağa düĢülmemelidir.
- Hristiyan ülkelerde ise Türkler göçe zorlanmakta, azınlık haline
dönüĢtürülmektedirler. Türkler bulundukları ve vatandaĢı oldukları ülkelerde
desteklenmelidir. Bu destek ev sahibi ülkelerin toprak bütünlüklerini bozucu
Ģekle de bürünmemelidir.
ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI SEÇĠMĠNĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ BAĞLAMINDA DÜġÜNCELERĠMĠZ VE
ÖNERĠLERĠMĠZ
Bir sistem, yasa, anayasa veya benzerleri bir ülkede baĢarıyla
uygulanabilir ve fonksiyonel de olabilir. Ancak bunların diğer bir ülkede aynı
Ģekilde uygulamada baĢarılı olacakları ileri sürülemez. Yasalar ve sistemler her
ülkenin sosyal yapısına göre Ģekillenmek durumundadır. Biz sosyal yapıyı
yasalara ve düĢündüğümüz sisteme uydururuz diyemeyiz. Hukuk sosyolojisi
derslerini hukuk fakültelerinde bunun için okutuyoruz. Maksat konulara basit ve
genelleyici yaklaĢmamak, ihtiyaçlara ve geleneğe göre hukuk düzenini
kurabilmektir.
Ancak yaratıcı ve eser verici olamayanlar bu dersi sadece teorik bilgi
aktarımı sayarlar ve öğrenciye de yazık olur. Türkiye‘de yıllardır yapılan metot
yanlıĢı Ģu veya bu ülkede baĢarıyla uygulanan ve fonksiyonel olan yasaları
tercüme edip ülkemizde uygulanmasına zorlamaktır.
Türkiye yaklaĢık bir senedir mahalli seçimlerle uğraĢtırılıyor ve asıl
gündemdeki konular tartıĢılamıyor. Ülkemiz dost, düĢman değiĢik ülkeler
tarafından kuĢatılıyor. Güvenliği tehlikeye sokuluyor.
Birçok fabrika yabancılara ve yabancılardan pek farkı olmayan yerlilere
satılıyor. Tarım ve hayvancılık çok zor durumdadır. ĠĢsizlik ve Ģehir
yoksullaĢması aileleri periĢan ediyor.
Artan boĢanma ve intiharlar sürekli haberlerde yer alıyor. Cinayet ve
yaralamalar artıyor. Ahlaki değerlerde yozlaĢma, diplomalı iĢsizlik sürüyor.
Türkiye bu defa Akdeniz‘de kuĢatılıyor. Bu ve benzer Ģartlar altında 31 Mart
2019 tarihinde mahalli idareler seçimlerini yaptık. Maalesef 23 Haziran‘da
Ġstanbul seçmenini zora sokarak seçimi tekrar ettik. 23 Haziran Ġstanbul
BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Seçimi demokrasinin bir fazilet rejimi
olduğunu ortaya koydu. Doğru iĢleyen bir demokraside seçmen iradesi asıldır;
tayin edicidir ve geleceğe olan ümidi tazeler. Maalesef ülkemizde devlet
imkânlarını rahatlıkla kullananlar, eĢit ve adil bir seçimin gerçekleĢmesini bir
ölçüde engellediler. Ancak yine de umut, demokrasi, Ġstanbul ve Türkiye
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kazandı. Tatil rahatını bozup veya programını değiĢtirerek yurt dıĢından ve yurt
içinden Ġstanbul‘a koĢan, demokrasinin tek çözüm olduğuna ve milli iradeye
inanan bütün vatandaĢlarımıza saygı duymalıyız.
Seçime katılma üstün bir vatandaĢlık Ģuurudur. VatandaĢ hukukun
üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı konularında
hassas olduğunu gösterdi. Garip bir baĢkanlık benzeri sistem yerine bazı
eksikliklerine rağmen; demokratik parlamenter sisteme olan özlemini ortaya
koydu. Kibir, gurur, lüks ve Ģatafata sapılmasını reddetti. Halkla yabancılaĢmayı
kabullenmedi. Kamu görevlilerini bir partinin değil, devletin görevlisi olarak
görülmesini istedi. Mültecilerin iĢgaline ve imtiyazlı lığına hayır dedi. Milli
Mücadelenin tacı olan Cumhuriyete ve Devletimizin kurucu değerlerine saygılı
olunmasını istedi. T.C. ile ve andımızla uğraĢılmasın istedi. Her türlü eĢitsizliği
ve adaletsizliği, kamplaĢmayı kabullenemedi. Ülkenin iç kısır çekiĢme ve
çatıĢmalarından çıkabilecek olumlu bir sonucun bulunmadığını haykırdı. Bizi
biz yapan mutabakatların güçlendirilmesini istedi. Yer adlarında Türkçeye
saygıyı bekledi. Dersimciliği ve etnik taassubu benimsemedi. Sevgi ve hoĢgörü
peĢinde olduğunu belli ederken, Türkiye‘yi Türkiye yapan değerlerden tavizi
kabullenmedi. BaĢarılı terörle mücadeleyi desteklediğini gösterdi. Bazı sorunlar
bulunsa da 15 Temmuz FETÖ ihanetini lanetledi. Türkiye sıradan bir Ortadoğu
ve Afrika ülkesi değildir. Fikir ve düĢünce, basın hürriyetleri konusunda
hassasiyetle davranılmalıdır.
Terör örgütüyle iç içe olan malum siyasi partinin Türkiye partisi
olabilmesi için önce PKK‘nın bir terör örgütü olduğunu kabul ve ilan etmesi
gerekir. Bir taraftan terörle iç içe olacaksınız, diğer taraftan demokrasi ve
özgürlüklerden bahsedeceksiniz; bu bir çeliĢkidir. Nitekim Avrupa Ġnsan
Hakları Mahkemesi Ġspanya‘da kapatılan terörle bağlantılı bir partiyle ilgili
yapılan itirazı reddetmiĢ, bu partinin kapatılmasını uygun bulmuĢ, böyle bir
partinin demokratik hak ve özgürlüklerden istifade lüksü olmadığını
belirtmiĢtir. 23 Haziran‘da uyarı ve tepki oyu kullanan daha önce farklı siyasi
partilere veya ittifaka oy vermiĢ olan vatandaĢımız bu tepki oylarıyla
ekonominin düzeltilmesini, ülkeyi ithal cenneti yerine üretim alanı kılınmasını,
gelir dağılımının düzeltilmesini, israf ve gösteriĢten kaçınılmasını özellikle
istemektedir. DıĢ politika açısından da Kıbrıs‘ta Ege‘de ve Akdeniz‘de milli
çıkarlarımızın kesinlikle korunmasını, nitelikli yetiĢmiĢ elemanlarımızın beyin
göçüne tabi olmasının önlenmesini, iç ve dıĢ politikada itibar
kaybedilmemesini, nefret ve düĢmanlık dilinin artık terkedilmesini
beklemektedir.
Bağımsız bazı kuruluĢların siyasi müdahaleye ihtiyacı yoktur. Güce
tapanların ve Anayasa Mahkemesi‘nin kararını tanımıyorum diyenlerin olduğu
yerde adalet beklenemez. Birbirimizi anlaĢılmaz ifadelerle suçlama yarıĢını
bırakmalıyız. FETÖ‘cü, terörist ve Pontus sıfatları çok yersiz ve anlaĢılmaz bir
Ģekilde kullanılmıĢtır. Yurt dıĢı merkezlerden yönetilen yalan yanlıĢ
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istihbaratların oyunlarına gelinmemelidir. Milli Mücadeleye düĢman ve
iĢbirlikçi çete baĢlarının anıtları yerlerinden sökülüp atılmalıdır. Demokrasiyi ve
Cumhuriyeti içimize sindirmek zorundayız. Bundan baĢka yol yoktur. Cebimizi
kolladığımız kadar ülke çıkarlarını da korumalıyız. Demokrasinin sonuçlarına
katlanmayı öğrenmeliyiz.
Terörle barıĢ ve müzakere olamayacağını artık anlamalıyız. Milli ve
askeri zaferler arasında ayırım yapmamalıyız. Türk Milletini etnik parsellere
ayırarak ufalamayı ve kalabalıklaĢtırmayı demokratikleĢme olarak gösterme
oyunlarını yine bozmalıyız. Milli birlik ve bütünlüğün bulunmadığı bir yerde ne
istikrar, ne huzur, ne de demokrasi ve ekonomik geliĢme olabilir. Demokrasi de
uygulanamaz ama sürekli tartıĢılır. Milli devlet ve üniter yapıyı bozucu,
Kürtlere rağmen Kürtçülük tezgâhlarını görmek durumundayız. Kürtlerin diğer
bazı gruplar gibi homojen olmadığını ve HDP‘nin bunları asla bütünüyle temsil
edemeyeceğini fark etmeliyiz.
Günümüzdeki emperyal politikaların yeni yüzü ve silahı klasik ideolojiler
değil, etnik taarruzdur. Ülkedeki sorun; Türk Milletine mensubiyet duygusunu
ırkçı ve etnik gerekçelerle bazılarının kabul edememesidir. Yer, kuruluĢ ve
havaalanlarının isimlerinin Atatürksüz hale getirilmesi çok çirkin, düzeysiz ve
boĢuna bir çabadır. Yerli ve milli harp sanayiinin geliĢtirilmesi çabaları
sürdürülmelidir. Türk, Türkiye‘de etnik grup değildir. Bulgaristan, Yunanistan,
Kosova veya Çin‘de yaĢamıyoruz. Türk, Osmanlıdan milli devlete geçiĢte
kurucu unsurdur; milletin, milliyetin adıdır. Etnik sıfatlara da rakip değildir.
Türkiye, kendilerini Türk Milletine mensup hissedenlerin vatanıdır. Önemli
olan bir ülkeye mensubiyet bilincinin oluĢturulması dil, tarih ve kültür
üçgeninde aidiyet duygusunun biçimlenebilmesidir. 23 Haziran Ġstanbul
seçiminden herkesin alacağı dersler vardır. Özellikle iĢtirak oranının %84‘ü
bulması ve birçok seçmenin daha önce verdiği reyin dıĢında parti veya ittifak
arayıĢı çok dikkat çekicidir. VatandaĢ demokratik çözüm yolunda oldukça
mesafe alırken, siyasiler ve yönetenler kesinlikle bunun gerisinde
kalmamalıdırlar.
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER
TÜRK DIġ POLĠTĠKASI EN AZ ENERJĠ KADAR ÖNEMLĠDĠR:
ADANA MUTABAKATI
Sait BALCI*
20.10.1998 Tarihinde imzalanan Adana Mutabakatı, CumhurbaĢkanı
Erdoğan ile Rusya Devlet BaĢkanı Putin arasında 23.01.2019 tarihinde
Moskova‘da gerçekleĢen ve Suriye konusunun görüĢüldüğü zirvede gündeme
gelmiĢti. Daha da doğrusu Rusya Devlet BaĢkanı Putin CumhurbaĢkanı
Erdoğan‘a Suriye‘deki siyasi geliĢmeler üzerine Adana Mutabakatını
hatırlatmıĢtı. Adana Mutabakatının gündeme gelmesinden bu yana ise henüz bir
arpa boyu yol alınmıĢ değil. CumhurbaĢkanı Erdoğan bu mutabakatı yapmıĢ
olduğu konuĢmalarda birçok kere değindi ancak mutabakat ile ilgili henüz ciddi
anlamda bir adım atılmadı. Oysaki bu mutabakat ile ilgili bizim ülkemizin bir
adım atması gerekiyordu. Bu adım sınırlarımızın terörist gruplardan
arındırılması konusunda Suriye tarafına sorumluluk yükleyecekti. Fakat bugüne
kadar Suriye Devletine bu sorumluluğu yüklenmesi konusunda bir görüĢme
gerçekleĢtirilmedi.
BeĢar Esat ile de bir araya gelinmedi. Ġster kabul edelim, ister etmeyelim,
BeĢar Esat Suriye Devleti‘nin meĢru devlet baĢkanıdır. Ülkesi terörist gruplar
tarafından istila edilmiĢtir ama halen daha ülkesinin meĢru devlet baĢkanıdır.
Aynı durum bizim ülkemiz içinde söz konusu olabilirdi. ABD ile birlikte
hareket eden uluslararası finans çeteleri bugün Venezüella‘yı nasıl ablukaya
almıĢlar ise bizim ülkemize de aynı benzer nedenlerden dolayı müdahale
edebilirlerdi. Müdahale için ellerinde geçerli bir sebepleri de var. Müdahaleyi
gerektirecek bir durum yok ama DıĢiĢleri Bakanlığı‘nın 26.05.2016 tarihli ve
10988308 sayılı ‗‘çok yüksek hazırlık seviyeli müĢterek Görev Kuvvetinin
Faaliyetine iliĢkin Esasların yürürlüğe konulması konulu yazısı Bakanlar
Kurulu'nca 30.05.2016 tarihinde kabul edilmiĢti. Bu yetki NATO‘ya gerekli
gördüğü zaman ülkemize müdahale yetkisi veriyor. Bu yetkiyi iktidar partisi
kendi elleri ile NATO‘ya verdi. ġimdi hal böyleyken ABD diğer emperyalist
devletler ile beraber ülkemizi iĢgal ederse CumhurbaĢkanı Erdoğan‘ın konumu
ne olacak? Bu konu hiç düĢünüldü mü?
Böyle bir durumda CumhurbaĢkanı Erdoğan‘ın konumu Venezüella
Devlet BaĢkanı Maduro ile Suriye Devlet BaĢkanı BeĢar Esat‘tan bir farkı kalır
mı? ġimdi hal böyleyken emperyalist ülkeler ile beraber BeĢar Esat‘ı
tanımamak ne anlama gelir? Bulunduğumuz coğrafya üzerinde ilk adı Büyük
Ortadoğu Projesi olan ve sonradan GeniĢletilmiĢ Ortadoğu ve Kuzey Afrika
projesi uygulanıyor. Ve bu proje kesintisiz bir Ģekilde devam ederse eninde
sonunda bizim ülkede de uygulanacak. Çünkü bu projenin amacı Irak, Ġran,
*

AraĢtırmacı, Yazar, saitbalci48@hotmail.com;/ ozel-buro@isnet.net.tr
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Suriye ve ülkemizden koparılacak toprak parçaları ile birlikte Ġsrail‘in
güvenliğini sağlamak ve bölgenin yer altı zenginliklerini ele geçirmek için
kukla bir devlet kurulmasıdır. Bu devletin en önemli görevi de sadece ve sadece
Arap ülkelerinin içinde Ġsrail‘in güvenliğini sağlamak olacak. Yoksa
emperyalist zihniyet durduk yerde hiçbir devletin kurulması için kılını bile
kıpırdatmaz.
Bu projeye Kürtler de maalesef inanıĢ durumdalar. Emperyalist ülkeler
yüzyıllardır Kürtleri kandırıyorlar ama Kürtler halen daha bunu anlayabilmiĢ
değiller. Göründüğü kadarıyla Ģu an Ġsrail‘in ileri karakolu olmayı da kabul
etmiĢ durumdalar. Eğer bugün Suriye ile masaya oturur ve Adana Mutabakatını
hayata geçirir isek GeniĢletilmiĢ Büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi‘nin
uygulanmasına da engel olmuĢ oluruz. Suriye Sınırımızın güvenliğinin
sorumluluğunu Suriye Devleti‘ne yüklemiĢ oluruz. Eğer Suriye Devleti bu
sorumluluğu yerine getiremez ise zaten ülkemizin meĢru müdafaa hakkı vardır.
Ve bu hak BirleĢmiĢ Milletler Örgütünce tanınmıĢ yasal bir haktır.
ġimdi eğri oturup doğru konuĢmalıyız. Bizim Suriye topraklarına Zeytin
Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını yapmamızın gerçek sebebi nedir? Eğer
güney sınırımızı terör gruplarından arındırmak ise Adana Mutabakatını hayata
geçirmemiz yeterlidir. Doğru olan da zaten budur. Yok, eğer Suriye‘ye
gerçekleĢtirdiğimiz
Fırat Kalkanı Operasyonu ile Zeytin Dalı Operasyonunun baĢka bir amacı
varsa o zaman hiç kimse kusura bakmasın ama ülkemiz de emperyalist ülkelerin
projesine ortak olmuĢ sayılır. Ve bu ortaklık eninde sonunda gelip bizim
ülkemizi de Irak ve Suriye'nin konumuna düĢürür.
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TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER
Mehmet Ali KÖRPINAR*
EN BÜYÜK TASARRUFU, ENERJĠDE YAPABĠLĠRĠZ !!!
ATATÜRK DĠYOR KĠ: Bir Ģahsın yaĢadıkça memnun ve mutlu olması
için lazım gelen Ģey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için
çalıĢmasıdır. Ne kadar zengin ve geliĢmiĢ olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun
bir ulus, uygar insanlık karĢısında, uĢak olmak katından yüksek bir iĢleme
uygun sayılamaz.
Mustafa Kemal ATATÜRK
IRENA: GüneĢ ve rüzgar enerjisinden elde edilen, Elektriğin
maliyeti, 2025 yılına kadar %26 ila %59 arasında, değiĢen oranlarda veya daha
fazla azalacak. Ülke giderleri içinde en büyük bedeli, enerji üretmek için
ödüyoruz. Hele hele dünya ülkeleri nükleer enerjiyi terk ederken, biz Mersin-Ak
kuyuda(12.35 sent alım garantisi verdik), Sinopta ve Kırklarelinde 3 tane
nükleer santral yapımı için uğraĢ veriyoruz. 17.1.2012 tarihinde: Bedava enerji
var ama alan yok!!! 9.5.2013 tarihinde: Bedava enerjilerimiz var ama
kullanamıyoruz !!? 11.7.2017 tarihinde: Nihayet bedava enerjiye yöneldik !!!
Değerli editör hakem hocamız çeĢitli zamanlarda ve yazılarında,
―yenilenebilir enerjinin‖ yararlarını birçok kere dile getirmiĢti. Çünkü bu
yazılarında güzel ülkemizin çok büyük bir ekonomik sıkıntıya gireceğini de
belirtmiĢti. Bu cümlelerden olarak, Nitekim 12.1.2019 tarihli Sözcü gazetesinde
de ―NÜKLER ENERJĠ MALĠYETĠ, YEġĠL ENERJĠYĠ DÖRDE
KATLADI‖ baĢlıklı makalesinde, karĢılaĢacağımız yüksek maddi bedel çok
güzel dile getirilmiĢti. IRENA(Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı)
raporuna göre, yenilenebilir enerji maliyetleri geliĢen teknoloji ile birlikte
kilovatsaat baĢına 0,03 dolara kadar gerilediği ve Nükleer enerjide Türkiye‘nin
ödeyeceği ücret ise dört katı yani 12,5 sent olacağı vurgulanmaktadır.
Umarım bu kaygı ve uyarılarımızı, tüm yöneticilerimiz ve de
danıĢmanları duyar ve gereğini en kısa sürede yaparlar. Dünyamızın en güzel
ülkesinin doğal yaĢam olanaklarını kullanarak, en kısa sürede enerji üretiminde
dıĢa bağımlı olmaktan kurtuluruz. Elde edeceğimiz gelir tasarrufu ile de dıĢ
ticaret açığımızı kapatırız. Tespitini Prof. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR hocamız
14.01.2019 tarihinde de gündeme getirmiĢti. Mustafa Kemal ATATÜRK
çizdiği hedefe ulaĢabilmek için bu konunun ulusal bir politika haline getirilmesi
ve iktidarların üstünde bir algı oluĢturulması mutlaka sağlanmalıdır.

*

Prof. Dr. Türkbilim Editor Hakemi.
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ULUSLARARASI TÜRKBĠLĠM DERGĠSĠ YAYIM ĠLKELERĠ
VE YAZIM KURALLARI
1. Uluslararası Türkbilim dergisi hakemli bir dergi olup, hakemler
Türkiye'deki ve diğer ülkelerin üniversite öğretim üyeleri arasından yazının
içeriğine uygun olarak belirlenir.
2. Dergide sosyal bilimler alanında hazırlanmıĢ Türkçe, Ġngilizce,
Almanca ve Fransızca bilimsel çalıĢmalar yayımlanır.
3. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma
baĢlanabilecek Ģekilde iki nüsha ve kopyalanmıĢ disketiyle dergi adresine
temsilcilerimizin kontrolünde gönderilmelidir.
4. Dergiye gönderilen yazılar baĢka bir yerde yayımlanmıĢ ya da
yayımlanmak üzere gönderilmiĢ olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi
formatında 15-20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aĢağıda belirtilen biçimde
yazılmalıdır:
Üst: 5,2 cm Sol: 5 cm

Alt: 5cm

Sağ: 3,5 cm

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

224

