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Ziyaeddin KASSANOV (DATÜB Bşk.)
Nihat KAYA(Türkiye)
Yaşar KAYA(Türkiye)
Mehmet Ali KAYA (Türkiye)
Hüsniye KAYALAR (Türkiye)
Zeki KAYMAZ (Türkiye)
Ruşen KELEŞ (Türkiye)
İhsan KETİN(Türkiye)
Yakup KRESPİ(Türkiye)
E. Didem Evci KİRAZ(Türkiye)
Aygül KILINÇ(Türkiye)
Çiğdem KIRCA(Türkiye)
Sina KISACIK(Türkiye)
Nursen Alpagut KESKİN(Türkiye)
Aygül KILINÇ(Türkiye)
Uğur KOCA(Türkiye)
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Ali Özgün KONCA(Türkiye)
Ümit KOCASAKAL (Türkiye
Erdoğan KOÇ(Türkiye)
Hüsamettin KOÇHAN(Türkiye)
Tahir KODAL(Türkiye)
Âdem KORKMAZ(Türkiye)
Serdar KORUKOĞLU(Türkiye)
Recep KOTAN(Türkiye)
Mehmet KOŞTUMOĞLU(Türkiye)
Hasan KÖNİ (Türkiye)
Mehmet Ali KÖRPINAR(Türkiye)
Yakup KRESPİ(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 LAMENTOWİCZ(Polonya)
Nadim MACİT(Türkiye)
Oğuz MAKAL (Türkiye)
Altay MANÇO(Belçika)
Ural MANÇO(Türkiye)
Ahmet MARANKİ (Türkiye)
Serdar MAYDA(Türkiye)
Zeynep MERCANGÖZ (Türkiye)
Niyazi MERİÇ(Türkiye)
Cüneyt MENGÜ (Türkiye)
Jale MENTEŞ(Türkiye)
Serpil MENTEŞE(Türkiye)
Hasan MERT (Türkiye)
Hüseyin MEVSİM (Türkiye)
Aslı MİLLA(Dubai)
Ahmet MUMCU (Türkiye)
Âlim MURATHAN(Türkiye)
Namık MUSALİ(Azerbaycan)
Vusala MUSALİ(Azerbaycan)
Jamal MUSAYEV (Azerbaycan)
Mustafa MUTLUER (Türkiye)
Osman MÜFTÜOĞLU(Türkiye)

Serpil MÜRTEZAOĞLU(Türkiye)
Erol MÜTERCİMLER(Türkiye)
Mahir NAKIP (Türkiye-Kerkük))
Sanem NALBANTOĞLU(Türkiye)
Serkan NAS(Türkiye)
Onur NURCAN(Türkiye)
Urfat NURIYEV(Azerbaycan)
Engin NURLU (Türkiye)
Murat NURLU(Türkiye)
Yavuz ODABAŞI (Türkiye)
M. Öcal OĞUZ (Türkiye)
Bülent OKAY(Türkiye)
Nurgün OKTİK (Türkiye)
Şener OKTİK (Türkiye)
Murat ONTUG(Türkiye)
İbrahim ORTAŞ(Türkiye)
Haluk ORAL(Türkiye)
İlber ORTAYLI (Türkiye)
Özer OZANKAYA (Türkiye)
Süleyman Seyfi ÖĞÜN(Türkiye)
Durmuş Ahmet ONAY(Türkiye)
Can Etili ÖKTEN(Türkiye)
Mehmet ÖNAL(Türkiye)
Murat ÖNCEL(Türkiye)
Ahmet ÖNCÜ (Türkiye)
Semra ÖNCÜ (Türkiye)
Nimet ÖNÜR (Türkiye)
Gökhan ORHAN(Türkiye)
Necati ÖRMECİ (Türkiye)
Ozan ÖRMECİ(Türkiye)
Ferlal ÖRS (Türkiye)
Nihal ÖTKEN(Türkiye)
Edip ÖRÜCÜ(Türkiye)
Semih ÖTLEŞ (Türkiye)
Mustafa ÖZATEŞLER (Türkiye)
M. Öcal ÖZBİLGİN (Türkiye)
Hasan SÖZBİLİR(Türkiye)
İsmail ÖZER(Türkiye)
Uygar ÖZESMİ(Türkiye)
Nihat Ali ÖZCAN(Türkiye)
Ümit ÖZDAĞ (Türkiye)
Hilal ÖZDAĞ (Türkiye)
Süleyman ÖZDEMİR(Türkiye)
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Gaye ÖZDEMİR (Türkiye)
Coşkun ÖZDEMİR(Türkiye)
Y. Güngör ÖZDEN (Türkiye)
Zafer ÖZDEN (Türkiye)
Haluk ÖZENER(Türkiye)
Rasim ÖZGÜR(Türkiye)
Talhat ÖZDOĞAN(Türkiye)
Kadir ÖZER(Türkiye)
Zuhal ÖZEL(Türkiye)
Oğuz ÖZYARAL(Türkiye)
K. ÖZER SAĞLAMTİMUR(Türkiye)
Oğuz ÖZYARAL(Türkiye)
Tayfun ÖZKAYA (Türkiye)
Fatma ULUCAN ÖZKUL(Türkiye)
Bayram ÖZSOY(Türkiye)
Emin ÖZSOY(Türkiye)
İbrahim ÖZKUL(Türkiye)
Bülent ÖZMEN(Türkiye)
Bayram ÖZTÜRK(Türkiye)
N. Kemal ÖZTÜRK(Türkiye)
Mustafa ÖZTÜRK(Türkiye)
Behçet ÖZNACAR (KKTC)
Esra S. ÖZTARHAN(Türkiye)
Selcan ÖZTEMİZ(Türkiye)
Abdullah ÖZTOPRAK (Türkiye)
Dilaver ÖZTURAN(Türkiye)
Bayram ÖZTÜRK(Türkiye)
Sürel K.ÖZTÜRKÇÜ(Türkiye)
Namık Kemal ÖZTÜRK (Türkiye)
Oğuz ÖZYARAL(Türkiye)
Oya PAKER (Türkiye)
Ayşegül PALA (Türkiye)
Serap PALAZ(Türkiye)
Süleyman PAMPAL(Türkiye)
Bekir PARLAK(Türkiye)
Melahat PARS (Türkiye)
Fikret PAZIR (Türkiye)
Zerrin PELİN(Türkiye)
Fatih PERÇİN(Türkiye)
İsmail 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. Yaşar 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 SEÇİM (Türkiye)
Bülent SEMERCİ(Türkiye)
Alpaslan SEREL(Türkiye)
Salih SENTER (KKTC)
Canan SEVİMLİ GÜR (Türkiye)
Gülbüz SEZGİN(Türkiye)
Mehmet SIKI (Türkiye)
Murat SOMER (Türkiye)
Veysel SÖNMEZ(Türkiye)
Muzaffer SÜMBÜL(Türkiye)
İlhan SILAY(Türkiye)
Atilla SİLKÜ (Türkiye)
Aydan SİLKÜ (Türkiye)
Ayşe Çatalcalı SOYER (Türkiye)
Şebnem SOYGÜDER (Türkiye)
Hasan SÖZBİLİR(Türkiye)
Mustafa SÖZBİLİR(Türkiye)
Metin SÖZEN(Türkiye)
Bingür SÖNMEZ (Türkiye)
Ali Nazım SÖZER (Türkiye)
Mehmet SUNGUR(Türkiye)
Azmi SÜSLÜ (Türkiye)
Muhammed ŞAHİN(Türkiye)
Yusuf ŞAHİN(Türkiye)
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M. Sait ŞAHİNALP(Türkiye)
Nidai ŞEMİ (KKTC)
Ersan ŞEN (Türkiye)
Faruk ŞEN (Almanya, Türkiye)
Recep ŞENER (Türkiye)
Fisun ŞENUZUN(Türkiye)
Serhan TAFLIOĞLU (Türkiye)
Dilek TAKIMCI (Türkiye)
Berrak TARANÇ (Türkiye)
Nevzat TARHAN (Türkiye)
Sultan TARLACI(Türkiye)
Elfin TATAROĞLU(Türkiye)
Cemalettin TAŞKIRAN(Türkiye)
İlhan TEKELİ (Türkiye)
Adnan TEPECİK(Türkiye)
Metin TANOĞLU(Türkiye)
Cumhur TANRIVER(Türkiye)
Volkan TATAR (Türkiye)
Muhittin TATAROĞLU (Türkiye)
Caner TASLAMAN(Türkiye)
Ahmet TAŞAĞIL (Türkiye/KKTC)
Cemalettin TAŞKIRAN (Türkiye)
Ercan TATLIDİL (Türkiye)
A. Nur TEKMEN (Türkiye)
Azmi TELEFONCU (Türkiye)
Levent TOKER(Türkiye)
Mustafa TOKER(Türkiye)
Zerrin Karaman TOPRAK (Türkiye
Yasemin TOPALOĞLU(Türkiye)
İlyas TOPSAKAL(Türkiye)
Füsun TOPSÜMER (Türkiye)
Erkan TOPUZ(Türkiye)
Cengiz TOMAR(Kazakistan Türkiye)
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)
İlter TURAN (Türkiye)
Volkan TURAN (Türkiye)

Tayfun TURGAY(KKTC/Türkiye)
S. Bahadır TUTU (Türkiye)
Aydın TÜFEKÇİOĞLU (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)
Şafak URAL(Türkiye)
Zeynep Karahan USLU(Türkiye)
Hasan ÜNAL(Türkiye)
Harun UYSAL (Türkiye)
Ö. Barbaros ÜNLÜ(Türkiye)
Yeşim ÜNLÜÇERİ(Türkiye)
Selçuk ŞİRİN(Türkiye)
Hatice ŞİRİN USER (Türkiye
Zeynep Karahan USLU(Türkiye)
Tayfun UZBAY(Türkiye)
Turgay UZUN (Türkiye)
Yener ÜNVER (Türkiye)
Yuri VASİLYEV (Yakutistan)
Arif VERİMLİ (Türkiye)

Zübeyde Güneş YAĞCI(Türkiye)
Işın YALÇINKAYA (Türkiye)
M.Cemal YALÇINTAN(Türkiye)
Mehmet YARDIMCI (Türkiye)
İlhan YARGIÇ (Türkiye)
Serap Şimşek YAVUZ(Türkiye)
Celalettin YAVUZ (Türkiye)
Ünsal YAVUZ (Türkiye)
Zuhal YENİÇERİ(Türkiye)
Filiz YENİŞEHİRLİOĞLU(Türkiye)
Mustafa YILDIRIM(Türkiye)
Elif YILDIZ (Türkiye)
Metehan YILGÖR(Türkiye)
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Faruk YÜCEL(Türkiye)
Carol Stevens YÜRÜR(ABD)
Ahmet YÜRÜR (Türkiye)
Necmi YÜZBAŞIOĞLU (Türkiye)
Kürşat ZORLU(Türkiye)
Cengiz ZABCI(Türkiye)

Nuran YILDIZ(Türkiye)
Gültekin YILDIZ (Türkiye)
Meşküre YILMAZ(Türkiye)
H. Murat YILMAZ(Türkiye)
İlyas YILMAZER(Libya, Fas)
Konca YUMLU (Türkiye)
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TÜRKİYE DIŞI BİLİMSEL HAKEM KURULU VE TEMSİLCİLİKLER
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 ŞEN (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. İmamverdi Hamidov (Azerbaycan)
15. Dr. Hasan AHMET (Makedonya)
16. Dr. Hüseyin BEKİR (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 FRANZİNETTİ(İtalya)
21. Suryakant MISHRA(İsrail Temsilcisi)
22. Prof. Dr. Wojtek LAMENTOWİCZ(Polonya)
23. Prof. Dr. Erdoğan EKİZ(Suudi Arabistan, Ortadoğu)
24. Carol Stevens YÜRÜR(ABD Temsilcisi)
25. Aziz SANCAR(Türkiye, ABD)
26. Vusala MUSALİ(Azerbaycan Temsilcisi)
27. Prof. Dr. Kashif Hussain (UCSİ University, Malezya)
28. Mohinder SINGH(Hindistan Yeni Delhi Temsilcisi)
TÜRKBİLİM HAKEM VE TEMSİLCİLİKLER
Defne GÖNENÇ(İsviçre Temsilcisi)
Hüseyin SOYKARAFAKILI(Azerbaycan ve Yunanistan Temsilcisi)
Abdullah Yener TÜRER(İsnabul, Avrasya)
Vusala MUSALİ(Azerbaycan, Kastamonu Temsilcisi)
Halide HALİD (Azerbaycan Bakû Temsilcisi/
Halit HABİPOĞLU (Almanya)
Dr. Rıdvan CANIM (Turkiye/Erzurum)
Selahattin KARABAŞEV (Bulgaristan)
Mahmut ÖZNUR (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
Özden IŞIKTAŞ (Muğla Temsilcisi)
Erdoğan EKİZ(Suudi Arabistan, Ortadoğu)
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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 ISMAİLOV (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 IŞIKOĞLU (Almanya/Essen Temsilcisi
Doç. Dr. Metin ERSOY(KKTC/Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Emek Yüce ZEYREK RIOS (İngiltere Temsilcisi)
Defne GÖNENÇ(İsviçre Temsilcisi)
A.Nur TEKMEN (Türkiye-Japonya Temsilcisi)
Meydanali ZERE (Kazakistan Temsilcisi)
Cengiz TOMAR(Kazakistan Temsilcisi)
Elshan İZZETOV(Ahıska Temsilcisi)
Gökhan BEŞEOĞLU (Fransa Temsilcisi)
Burhan ÖZKOŞAR-Hürriyet Gazetesi (Fransa Temsilcisi)
Altay SUROY (Anayasa Mahkemesi Üyesi - Kosova Temsilcisi)
Beyhan GÜRGÖZE (KKTC Temsilcisi)
Yuri VASİLYEV (Yakutistan Temsilcisi)
Kadirali KONKOBAEV (Manas Kırgızistan Temsilcisi)
Leuchi GEORGİ (Gagavuzya Temsilcisi)
Zülfikar BAYRAKTAR (Litvanya Temsilcisi)
Altay MANÇO(Belçika Temsilcisi)
Erhun Giray TUNCAY(Ankara Temsilcisi)
Faruk ŞEN(Almanya Temsilcisi)
Güliz Seray TUNCAY (ABD Florida Temsilcisi)
Zhomart KERİMSHE (Kazakistan Temsilcisi)
Sadyr EİBOY (Kazakistan Temsilcisi)
Mustafa DENİZLİ (İstanbul-İran Temsilcisi)
Hüseyin BEKİR (Yunanistan-Batı Trakya Temsilcisi)
Serdar SÜTÇÜ (Ankara Temsilcisi)
Bingür SÖNMEZ (İstanbul Temsilcisi)
Hulusi ŞENEL (Sydney Temsilcisi)
A.Bülent GÖKSEL(KKTC-İlim Üniversitesi Temsilcisi)
Aslı Milla (Dubai Temsilcisi)
Mahir NAKIP(Kerkük Temsilcisi)
Ahmet ARSLAN (Gaziantep Temsilcisi)
xiv
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Leyla SELMAN (Makedonya Temsilcisi)
Fatime YALINKILIÇ (Siirt Temsilcisi)
Rasim BAYRAKTAR (Giresun Temsilcisi)
Ufuk BİRCAN (Diyarbakır Temsilcisi)
Hasan Hüseyin TAYLAN (Sakarya Temsilcisi)
Cahid DOĞAN (Ankara Temsilcisi)
Mustafa LAKADAMYALI (KKTC Ankara Büyükelçisi)
Alkan DEĞİRMENCİOĞLU (KKTC Temsilcisi)
Güven ARIKLI(KKTC-İlim Üniversitesi)
Sabir ASKAROV (Kırgızistan Temsilcisi)
Behçet ÖZNACAR (KKTC Temsilcisi)
Aziz ALİEV (Rusya Temsilcisi)
Macid VEYSEL (Ukrayna Temsilcisi)
Dursun POLAT (Millez-Özbekistan Temsilcisi)
Arailym ZHUMAGULOVA (Kazakistan Temsilcisi)
Âdem AHİSKALI (Şanlı Urfa ve Şırnak Temsilci)
Eser GÜLTEKİN (Artvin Çoruh Üniversitesi Temsilcisi)
TÜRKİYE DIŞI BİLİMSEL HAKEM KURULU VE TEMSİLCİLİKLER
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 ŞEN (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. İmamverdi Hamidov (Azerbaycan)
15. Dr. Hasan AHMET (Makedonya)
16. Dr. Hüseyin BEKİR (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 FRANZİNETTİ(İtalya)
21. Suryakant MISHRA(İsrail Temsilcisi)
22. Prof. Dr. Wojtek LAMENTOWİCZ(Polonya)
23. Prof. Dr. Erdoğan EKİZ(Suudi Arabistan, Ortadoğu)
24. Carol Stevens YÜRÜR(ABD Temsilcisi)
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25. Aziz SANCAR(Türkiye, ABD)
26. Vusala MUSALİ(Azerbaycan Temsilcisi)
27. Prof. Dr. Kashif Hussain (UCSİ University, Malezya Temsilcisi)
28. Mohinder SINGH(Hindistan Yeni Delhi Temsilcisi)
TÜRKBİLİM HAKEM VE TEMSİLCİLİKLER
Defne GÖNENÇ(İsviçre Temsilcisi)
Hüseyin SOYKARAFAKILI(Azerbaycan ve Yunanistan Temsilcisi)
Abdullah Yener TÜRER(İsnabul, Avrasya)
Vusala MUSALİ(Azerbaycan, Kastamonu Temsilcisi)
Halide HALİD (Azerbaycan Bakû Temsilcisi)
Betül KAÇAR(ABD Temsilcisi)
Halit HABİPOĞLU (Almanya)
Dr. Rıdvan CANIM (Turkiye/Erzurum)
Selahattin KARABAŞEV (Bulgaristan)
Mahmut ÖZNUR (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)
Özden IŞIKTAŞ (Muğla Temsilcisi)
Erdoğan EKİZ(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 ISMAİLOV (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 IŞIKOĞLU (Almanya/Essen Temsilcisi
Doç. Dr. Metin ERSOY(KKTC/Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Emek Yüce ZEYREK RIOS (İngiltere Temsilcisi)
Defne GÖNENÇ(İsviçre Temsilcisi)
A.Nur TEKMEN (Türkiye-Japonya Temsilcisi)
Meydanali ZERE (Kazakistan Temsilcisi)
Elshan İZZETOV(Ahıska Temsilcisi)
Gökhan BEŞEOĞLU (Fransa Temsilcisi)
Burhan ÖZKOŞAR-Hürriyet Gazetesi (Fransa Temsilcisi)
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EDİTÖRDEN
Geçen sayımızda dünyamız hızla değiştiğine değinmiştik. Ancak bu değişimde
buluşların yerini arazi ve çevre rantı peşinde koşanların oldukça çok olduğu ve ne yazık
ki yönetenlerin de bu sürece katkıda bulunduğu görülüyor. Bilimsel bakış her türlü
konuyu ve sorun yumağını araştırmak durumundadır. Bu bağlamda bilindiği gibi ülkemiz
de bir deprem kuşağındadır. Depremi en az zayiatla atlatabilmenin yollarından birisi de
“ağaçlandırma” ve “inşaat alanları” olarak ele alınıyor. Talan edilen toprakların
verimsizleşmesi bir yana çorak bir manzara ile yürek yakıyor. İçinde bulunduğumuz
zaman diliminde vuku bulan deprem yine hepimizi derinden yaralamıştır. Buna rağmen
hızla inşaat sektörüne yönelen Türkiye kalkınma modeli olarak sadece ranta yönelik bir
eğilim gösterdiği kamuoyunda dile getiriliyor. 27.Sayımız ülkemizin en çok sözünü ettiği
bir proje olan Kanal İstanbul’u gündemine alarak gerek destekleyenler ve gerekse
desteklemeyenlerin görüş ve düşüncelerini de bilim dünyamıza ve tüm bilimsel kadro ve
üniversitelerimize dolayısıyla ülkemiz insanlarına aktarmayı ulvi bir görev bilerek
yürütmüştük. Ancak Corona gibi salgın hastalık yayan bir virüs bu benimsenmeyen
öneriyi gölgede bırakmış yönetenler dile almamışlardır. Bu suskunluk mu yoksa gündeme
sokacakları zaman dilimini kollamak mı anlamında bir beklentimiz var. Çünkü tüm
üniversiteler ve dış politika uzmanları hatta geniş çapta kamuoyu karşı gelirken
demokrasiyle yönetildiği söylenen ülkemizin vatandaşları hala tatmin edilememiştir. Bu
kriz döneminde de TÜRKBİLİM olarak gurur verici çalışmalarımızı her zaman olduğu
gibi titizlikle yürüttük. Emeği geçen tüm editörlerimize ve hakem kurullarımıza ve diğer
katkı yapan görüş bildiren herkese sonsuz teşekkürlerimizi yineliyoruz. Aynı zamanda
TÜRKBİLİM olarak yazarlarımızı gösterdikleri ilgiden ve çalışmalarından dolayı
kutluyoruz. Çünkü gayretlerinin bilime katkı odaklı olması, güncel ve önemli konuları
içeren çalışmalarından ötürü kutluyoruz. Bütün gayretimiz dünyada bilimin hızla
ilerlediği bir çağda oldukça zor ve anlamlı olan disiplinler arası bakışla projeleri ve
yatırımları ele almak oluyor. Daha da önemlisi her ne kadar iktidar mensupları ağızlarına
almasa da “planlamalar” çok daha önem taşıyor. Örneğin planlamadan uzak bir kent
bakın ne hasarlar açıyor ülkelere. Bu nedenle ele aldığımız farklı görüş ve içeriklerdeki
konular disiplinler arası bir bakışı gerektirdiğinden gelecekte oluşabilecek etkileri
bakımından da büyük önem taşımaktadır. Dünya ölçeğinde bilimin eriştiği tüm son
gelişmeleri yakalayabilmek daha çok araştırma yapmayı ve daha çok “katılımcı
demokrasi” içinde yönetilmeyi şart koşuyor. Bu yolla oluşan farklı önermeleri de içeren
analiz ve test edilmiş çalışmaların gerek yöneten ve gerekse muhalefet ile işbirliği
yapılarak projelendirilmesi ahlaki olmaktan öte zaruri olarak görülüyor. Bunu başlatmak
hem verimlilik ve işbirliğinde tutarlılık açısından da önemseniyor. Böylece ülkemizdeki
bu süreç aynı zamanda gerek iç ve gerekse dış kamuoyunun da oluşmasına katkı yapması
gündeme gelebiliyor. O halde iktidar ile muhalefetin geçen sayımızda da belirttiğimiz
gibi sorunlara birlikte çözüm araması ve öncelikle de mutlaka “stratejik planlamaya”
yönelik projelerin çoğaltılarak yürütülmesi çok büyük önem taşımaktadır. Son sözümüz
yine demokrasileri işaret ediyor. İyi bir yönetim iyi bir denetimle mümkündür diyor 28.
Sayımızın bilim dünyamıza ve ülkemize katkı yapacağını umut ederek saygılar
sunuyoruz. Son olarak 28. Sayımızda emeği geçen editör hakemlerimizi tüm yazar ve
bilim insanlarımızı gönülden tekraren kutluyor; emeği geçen uluslararası internet izleme
ve yayın sorumlumuz Kutay GÜROCAK ile basım düzenleme ve matbaa sorumlumuz
Bülent SAKARYA’ya teşekkürlerimizle birlikte başarılarının devamı temennisiyle
sağlık ve esenlikler diliyor gönülden kutluyoruz...
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ÖNSÖZ
Hasretin öyküsü şiir, edebiyat sanat ile kalkınmış, barış ve
birbirlerine saygı içinde davranan çağdaş bir Türkiye olmalıdır.
Çağdaş insan ve aydın vatandaş nasıl olabilmelidir sorusunun analiz
edilmesi gerekiyor. Çünkü “İnsanlar” çeşitli topraklarda kentler ve ilçeler veya
köy olarak ifade edilen yerleşim yerlerinde doğarlar. Daha sonra çeşitli sebeplerle
farklı bölgelere ve kentlere yönelebilirler. Her nerede ikametleri gerçekleşirse
gerçekleşsin uzunca bir süre örf adet ve geleneklerini asla terk edemezler. Ancak
gittikleri ve yerleştikleri yerler gelişmiş veya büyük kentler olması halinde o
bölgede ve yörede uygulanan dil ve iletişim açısından etkileşim içine girerler.
Genelde birçok açıdan benzeşim modeli oluşmuş olsa da iç dünyalarında
taşıdıkları duygu ve düşünceleri terk etmeleri oldukça zordur. Eğer yerleştikleri
yörelerde okul ihtiyaçlarını büyük oranda o kentlerde sağlarlarsa etkileşim
artabilir. Hedefleri yükselmek ve iyi bir işe girerek hayatlarını devam ettirmeye
yönelirler. Ancak yapılan gözlemlerde ve araştırmalarda her ne sebeple olursa
olsun bazı “kalıplaşmış tutum ve düşüncelerini” asla terke edemezler bilakis
karşısındaki kişi ve gruplara bu özelliklerini benimsemek ve hatta itirazına yer
vermeden örtüştürmek içgüdüsel olarak davranış kalıplarını içinde barındırdıkları
duygu ve düşünceleri gelecek kuşaklara taşırlar.
Sözün özü bir toplumun topluluk halinden çıkarak mensubiyet bilincine
ulaştırılabilmesi uzunca bir yol kat etmemizi ve bir diğer faktör eğitim ile mutlaka
desteklenmesini gerektirir. “KENT VE ÇEVREBİLİM” açısından
tecrübelerimize ve araştırmalarımıza bakarak seçmen kitlelerinin profili bu
alanda bulunan kişilerin hemşerilik duygusuna ve de onun bir yere gelmesi
halinde de kendilerinin maddi ve moral kazanımlarından geçmektedir. Böylece
kitlenen bir “siyasal katılma” ve “açık rejim” prensipleri de ortadan
kaldırılmakla toplumlar yüz yüze kalır.
Çünkü “demiri eğersiniz, ama insanın duygu ve düşüncelerini kolay
kolay değiştirmeniz” bu yukarıda belirttiğimiz hususlardan ve “davranış
bilimleri” açılarından oldukça zordur. Bir diğer çok önemli faktör ise giderek
toplumun tüm kesimlerinde artan “çıkar saiki” olarak karşımıza gelen çağın
hastalığı özellikle günümüzde ve ülkemizde bu faktör ne yazık ki ülke yönetimini
ele alanlarda en ön safhaya geçmiş olduğu kanaati yaygındır. Çünkü iktidarlardan
beklenen “kalkınma ve refah” ülkemizde çöküntüye uğramış, en karlı alan
olarak inşaat sektörü seçilmiş; bunun yanında, yeşil alanların tahribatı en önde
bir güdü olarak topraklarımız çölleştirme sürecine sokulmuştur. Kısacası
yönetimleri ele geçiren bireylerin statü veya çıkar güdüsü beklentilerine terk
edilmiştir. Bu durumun sosyolojik örüntüler olduğu kadar psikolojik temellerinin
de olduğu apaçık görülmektedir.
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Bu saydığımız gerekçeler paralelinde İzmir aşırı göç aldığından özellikle
ülkemize ve kentlerimize yönelik “aidiyet duygusu” oluşturulamadığından
“aidiyet” ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Zira diğer bölgelerden gelen kişi ve
grupların “hemşerilik bağı” örüntüsü içinde belli kişiler tarafından çıkar
beklentilerine yönelik mobilize edildikleri de görülmektedir. Aslında ne yazık ki
o ili asıl temsil etmeleri gerekenler değil, “lider sultası” da eklenerek farklı
illerden “lider sultası” paralelinde gönderilen kişileri parti tercihi olarak seçmekle
yüz yüze kalırlar. Böylece asıl kentin sahipleri değil, bilakis partisel tercihler
sosyolojik ve psikolojik ve ekonomik beklentileri öne alarak “Parti İçi
Demokrasileri” de ötelemiş olurlar. Bugün ülkemizin içine düştüğü bunalımların
temelinde “dar alanda top koşturan” kamusal ihtiyaçlara yönelik gereken
projeler göz ardı edilerek “bireysel” ve “grupsal ideolojik” çıkara yönelik
oluşumlarla “kişisel çıkar” düşüncesini örtüştürmüş kadrolar(!) yönetimleri ele
geçirir. Kalkınma ve refaha yönelik toplumsal ihtiyaçların önüne kişisel ve
grupsal oluşumları ortaya koyan ve dar kadroların yanında “lider sultası”
biçimine dönüşen “sembolik demokrasi” diğer bir deyişle tarafımdan ifade
edilen “demosembolizm” gündeme gelir ki böyle bir siyasal iklimde sorun
yumakları artarak yaşanmaktadır.
Vatan hasreti duyguların en güçlüsüdür. Bir ulusu millet yapan doğduğu
yaşadığı topraklara ait olarak onları korumak ve özgür yaşamak için gerekirse
savaşmaktır! Kanla savaşla alınan bu topraklar hiç kimseye “göç” yolu ile terk
edilemez. Bu ülkenin gerçek sahipleri savaşla kanla özgürlüğünü kazanmasında
alın teri değil şehitliği kazananların çocuklarından başka hiçbir millete her ne
sebeple olursa olsun asla topraklarına ve diğer haklarına teslim edilemez. Bunun
yolu ulusal bilincin oluştuğu parlamento bile olamaz milletin genetik kodlarını
hiç kimse hiçbir şart ve koşulda asla bozamaz. Sonucunu er geç mutlaka alır. Her
köşede üç beş değil on on beş kişi bu garip çocuklarımızın yerine daha az
ücretlerle alınıp her biri Arapça konuşuyor ve umurunda bile değil sadece onun
derdi para kazanmak. Kamyonetler dolusu meyvenin her türlüsünü tepeleme
doldurup hem de pahalı olarak çürükleri de içine atarak satıyorlar. Bir Türk
vatandaşı olsa tepesine binen zabıtalar belli ki emir almışlar sesleri solukları bile
çıkmıyor. Satan memnun ama alan asla değil. Allah selamet versin ne vergi var
ne de algı ne diyelim kaba bir söz değil ama istersen kız kardeşim tepin veya kalgı
sonucu değiştirmenin yolu bu değil bunun yolu yapana ödetmek ve bu iç yakan
yanan alevi akıllı kararlarla söndürmektir.
2021 Yılının öncelikle ülkemize ve milletimize ve de dünyamıza barış ve
huzur getirmesini dayanışma yanında kardeşliğin insani vasıfların öne
çıkarılmasını yüce Allahtan diliyorum... 28. Sayımızın Türk bilim dünyası ve
milletimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle bilim dünyamıza ile ülkemize katkı
sunması dileklerimi sunuyorum. Bu güzel ülkemiz başta insanlarına sağlık ve
esenlikler içinde başarılar ve sağlıklar temenni ediyorum. Bu bağlamda “Tüm
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yazarlarımızı ve emeği geçenleri kutluyorum”. Üstün başarılarınızın devamını
yeni yılın huzur ve sağlık içinde ülkemize dirlik ve birlik içinde mutluluklar
getirmesini yüce Allahtan diliyoruz.
Türk Gibi Yaşa Öyle Gel Başa” demiştik birçok yazımızda. Ancak bu
sözümüzü asıl muhatap olmaları gerekenlere aktarmak ve onları uyarmak
gerekiyor. Kimdir bunlar sorusunu duyar gibiyim. Ülkemizi devletimiz
yönetenlerdir cevabı. Bakınız çevre ve kent bilimi Kamu Yönetimi ve siyaset
bilimi, Davranış Bilimi ve İletişim alanlarında kültür edebiyat ile sosyal yapıların
uzlaşma dayanışmasını öne çıkaran bir bakış ile ortaya koyan akademik bir kişi
olarak yukarıdaki resimler ve konusu sanırım beni haklı çıkarıyor. Nedenlerini
merak ettiğinizi duyar gibiyim. Altın aramak için dağlar taşlar harp alanına
döndürülüyor. Her yeşil alana ormanlar dâhil inşaat izinleri veriliyor. Geçmiş
tarihi değerleri olan yapılar yıkılıyor yerine ne komik ki gökdelenler(!) ve önünü
görmeyip havaya bakanları görüyorum. Özellikle son dönemlerde yirmi yıla
yakındır devletin bir planlama yapmasını fikir almasını hiç göremedik ne yazık
ki bunun sonucu iki dudağı arasında her şeyi demokrasiyle bağdaşmayan bir
uygulama ve talimata(!) bağlayıp tarihi derinliği ve birikimi olan bir ülkemizde
rüzgâr değil adeta kasırga estiriliyor. Satılmadık toprak kalmadı. Her yerde kar
değil inşaat var. Sanayi ve üretim yok. Tarım ve çiftçi çökmüş durumda. Esnaf
kan ağlıyor her gün kepenk kapatıyorlar.
DİL TARİH VE KÜLTÜR üçgeni içinde tüm olay ve olguları
çözümlemek yerine “ben yaptım oldu” gibi asla doğru olmayan bir uygulamayı
benimsiyor. Oldukça mağrur bir tavır ile birlikte yaşadıkları toprakların asıl
sahibini yaralıyor.
TÜRK MİLLETİ BÜYÜK ATATÜRKÜN hitabetlerinde her zaman
gururla söylediği “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” sözünü yönettiğini
zannedenler “ağızlarına alıp” söyleyemiyor, Tam tersine Milliyetçiliği
ayaklarımın altına aldım sözünü sarf ederek aidiyeti temsil eden Türklüğü “millet
olma vasfından” çıkararak kafatasçılık zannedenler giderek artıyor. Oysa “bir
toprağa bir bayrağa bir kültüre bağlı olarak gelişen “MENSUBİYET BİLİNCİ”
her ülke için şart oluyor. Siyaset ve hamaset Dili adeta acı biber gibi yönetenlere
asla yakışmayan bir eda ile neredeyse her gün “kendi milletini aşağılamakla”
kullanılıyor. Akıl yürütme yerini “şizofrenik” bir üstünlük sendromuna terk
ederek çok daha tehlikeli boyutlara ulaşma eğilimi taşıyor. Bu davranış setlerine
ait psikolojik çalışmalar sözünü ettiğimiz söz ve eylem türlerinin temelinde
şizofrenlik bir algı yattığı yolunda pekişen bir kanaat olarak yaklaşıyorlar. Eğer
bu davranış ve sözel eylem setlerini siyasal alan içinde değerlendirdiğimizde “ne
yazık ki bu yapılar siyasal “şizofrenik bireyler” olarak karşımıza çıkıyor. Oysa
aklın yolu birdir. Birlikte yaşayan insanların kan bağı yoktur belki ama mensup
olduğu bir dil, tarih ve kültür vardır. Kötü söz sahibine yakışır der atalar. Ortak
alanın ortak dili Türkçedir.
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Türkçenin “şeker dili” olduğunu söyleyen yabancı yazarlar ülkemizdeki
gerilim dolu filim setlerinde bile hayal edilmeyecek işlem eylem ve söylemlere
asla mahkûm edilmemelidir. Birbirlerini adeta boğazlayacakmış gibi öfke dolu
bakışlar ve sözlerle hiç kimse daha üstün olduğunu ispat edemez. Bilakis
yetersizliği ve acizliği temsil eden kişi sıfatı taşır ki toplum bundan giderek
uzaklaşır içe kapanık toplumlar asla çağdaş ve gelişmiş medeni toplumlar
olamazlar. Öyleyse herkes özellikle de yönetenler ağızından çıkanı kulağı
duyacak. Bu ülkenin seçilmişte olsalar hiç kimse sahibi değildir. Bu topraklar
kanla alınmış büyük Türk Milletinindir ve tarihler boyu öyle kalacaktır. Ama
yönetenler tarih önünde hep hesap verecek onun için ağır ol da sana molla
desinler diyen bir kültüre sahip çıkalım. Kimse dünyaya kazık çakmıyor. Fabrika
kur, orman yap, dış ülkelerle yarış doğayı kirletme ve ülke insanlarını bölüp
kahretme yeter. Değerli hafız gazelhanlarımızdan rahmetli “Hafız Burhanı”
dinle yeter! “Kuş sesleri ovalara yayılır insan buna hayran olur bayılır”.
Türklerin “doğa ve insan” sevgisi öncelikle ülkemizi yönetenler başta
yeniden genç kuşaklara ve tüm ulusumuza kazandırılmalıdır. Çünkü ülkemize
asla yakışmayan “kayıkçı kavgası” algısını andıran her gün izlemek zorunda
kaldığımız üzülerek izlediğimiz bu ülkemize yakışmayan ilkel durumdan bir an
önce kurtarılmalıdır. “Yeni bir dil, yeni bir söylem ve eylem” yepyeni bir
iktisadi ve sosyal dayanışmaya ve inşaat sektörünün dışında topyekûn
kalkınmaya dayalı eylem planı ile ülkemiz huzura sağlıklı günlere ve geleceğe
kavuşturulmalıdır. Aşağıdaki tarihi resimler işte “devlet adamlığını” gösteriyor.

Son Not: 1970 li yıllarda iki parti ağırlıklı olarak siyasal bir çekişme
yaşardı. Ancak nezaket kurallarına son derece bağlı bir Türk kültürüne de çok
önem verirler ve öyle davranırlardı. Asla hakarete kadar uzanacak eylem, söylem
ve davranış göstermezler tam tersine insani vasıflarını ortaya koyarlardı. Bugün
paranın gerçekten pul olduğunu, işsizliğin had safhada olduğunu ve tutunacak bir
dal aradıklarını ne yazık ki parti hüviyeti taşımadan tüm vatandaşlarımız
yaşıyorlar.
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Daha da acısı üstelik satılmayan “Cumhuriyetin Birikimleri” de ne yazık
ki elden çıkarıldı. İşsizlik had safhadadır. Kısacası tutunacak dal kalmadı.
Neredeyse her gün acı ve kavgacı bir dil kullanılmaktadır. Oysa Türk milletinde
Dil, Tarih ve Kültür içinde gelişen onur ve saygı dolu “nezaket” en büyük
zenginliktir. İşte o günlerden kalan iki tarihi resim siyaset sahnesindeki iki devlet
adamı nezaketini göstermekte bu tablo bizi düşündürmektedir.
Türkiye’de son dönemlerde günümüz siyasal hayatımızın gerilim içine
girmesi oldukça düşündürücüdür. Adeta Türk toplumuna benimsetilmek istenen
bir politika olarak bu kaba ve gerilim setlerinin uygulanması tesadüf değildir bize
göre. Siyasal üstünlük kazanılması adına kullanılan bu kaba dil, vatandaşlar
üzerinde büyük bir üzüntü ve umutsuzluk kaynağı olarak görülmektedir. Ne
yazık ki siyasal hayatımız aşağılayıcı ve ötekileştirici Türkçeye yakışmayan bu
dil ile adeta değersizlik yanında kavgalaşma ve hiddet içinde tarihsel birikimi
olan engin Türk kültürü ve birikimin kaynağı olan Türk toplumunda sürdürülmesi
oldukça hazin bir durum olup geniş kitlelere üzüntü vermektedir.
(Bkz.Türkbilim, Aralık 2018).
Sevgi, selam ve saygılarımızla
Dr. Suavi TUNCAY
ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ BAŞ EDİTÖRÜ
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ULUSAL MENSUBİYET BİLİNCİNİN ÖNEMİ VE ÜLKEMİZE
YÖNELEN DIŞ GÖÇ EYLEMLERİNİN TOPLUMSAL AİDİYET
DUYGUSU BAĞLAMINDA İRDELENMESİ
Suavi TUNCAY
Canan Sevimli GÜR
ÖZET
Toplumsal aidiyet duygusu bağlamında mensubiyet bilincinin önemi ve
göç eylemlerinin irdelenmesi oldukça güncel ve önemli birçok boyutlu ele
alınması gereken konudur. Bu eylemin boyutları yanında sebep sonuç ilişkisi de
ele alınarak işlenmesi gerekmektedir. Zira öncelikle dil, tarih ve kültür üçgeni
açısından insan gruplarının yaşam tarzlarında oluşturduğu “davranış modelleri”
ve “uzlaşma setleri” de ifade edilmelidir.
Bu başlık altında konumuzun daha kapsamlı ve anlaşılır açıklanabilmesi
için sosyolojik ve psikolojik açılardan olduğu kadar ekonomik açılardan ve hatta
siyasal dürtülerin ve beklentilerin de etkisiyle özellikle dış kaynaklı yer
değiştirmelerde özellikle “Toplu Göç” kavramını doğru bir eksende irdeleyip
değerlendirebilmeliyiz. Bu bağlamda Amasya Üniversitesi, Kıbrıs Balkanlar
Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK) iş birliği ile 1.Uluslararası
Göç ve Kültür Sempozyumu’na davet edilmemiz nedeni ile hazırladığımız
makaleden de söz etmek gerekiyor.
Zira “Yerleşik” hayatımızın gerek “etik değerleri” gerekse “dil ve
kültür” ilişkisi ile “tarihsel bağı” farklı süreçleri ve eylem çeşitlerini gerektirse
de; “göç olgusunun” nedenleri ve kapsam alanıyla “çevresel değerleri” koruma
açısından da “yerleşik hayatın gerçeklerinin” tıpatıp örtüşmediği de müşahede
edilmektedir. Şu hâlde “göç ve kültür” kavramının “etki ve tepki” açısından da
yepyeni bir “doğal örtüyü” koruma yaklaşımı ile ele alınması ve sadece ulusal
değil, uluslararası bir işbirliği çerçevesinde sosyopsikolojik bir öngörü ve
düşünceyle örtüşen “psikolojik ve sosyolojik bir algı” ile incelenmesini de
gerekli kılar”. Bu bağlamda aşağıda verdiğimiz başlıklar altında oluşturulan
düşünce sistematiğimizi daha kapsamlı olarak ortaya koyabiliriz. Çünkü ülkeler
“Dil, Tarih ve Kültür” üçgeni içinde bir milletin devletler topluluğunda bağlı
bulunduğu yerin tam olarak tayin edilebilmesi yanında; doğru
değerlendirilebilmesi için bazı ölçülerin ve de koşulların mutlaka belirlenmesi
gerekiyor. Ayrıca bu ölçütler diğer ülkelerin düzeyi ile mukayese edilebilmesi
açısından da önem taşıyor. Bu veriler “devletlerarasındaki yerin tayini için” de
oldukça gereklidir.



Dr. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Öğretim Üyesi
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Zira millet olabilmenin yukarıda belirttiğimiz üç temel ayağı dayandığı
kapsamlı bir etnisite gerçeği ile zorunlu koşulları vardır. Bu bağlamda Türkiye
Cumhuriyeti demek Türklerin “yaşadığı topraklar vatan” demektir. Vatansa bir
bütündür bölünemez, parçalanamaz ve asla “mozaik bir yapıdan” da hiçbir
koşul ve şartta asla söz edilemez “Vatandaşlık Bağı” esastır. Kısaca belirttiğimiz
göç olgusuna yönelik eylem ve işlemlere genel bakış kamuoyunun
bilgilendirilmesi yanında “yönetim ve denetim” mekanizmalarının daha da çok
geciktirilmeden yönetenlerce belirlenmesi zorunludur.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Planlama ve Yönetimi, Program ve Katılım,
Siyasal İktidar, Uzlaşma. Ulusal Mensubiyet Bilinci
THE IMPORTANCE OF NATIONAL COMMUNITY
CONSCIOUSNESS AND EXAMINATION OF FOREIGN
MIGRATION ACTIONS IN THE CONTEXT OF SOCIAL
COMMITMENTS
ABSTRACT
In the context of the sense of social belonging, the importance of the
awareness of belonging and the examination of migration actions is an issue
that needs to be dealt with in a very contemporary, important and
multidimensional way. In addition to the dimensions of this action, the causeand-effect relationship should also be addressed. First of all, in terms of the
triangle of language, history and culture, "behavioral models" and "consensus
sets" formed by human groups in their lifestyles should also be expressed.
Under this heading, in order to explain our subject more comprehensively and
comprehensively, we should be able to examine and evaluate the concept of
"Mass Migration" in a correct axis, especially in external displacements,
especially in sociological and psychological aspects as well as economic
aspects and even with the effect of political motives and expectations. In this
context, it is necessary to mention the article we prepared in cooperation with
Amasya University, Cyprus Balkans Eurasia Turkish Literature Institution
(KIBATEK) because we were invited to the 1st International Symposium on
Migration and Culture.
Because, although the "historical connection" of our "settled" life with
"ethical values" and "language and culture" relationship requires different
processes and types of action; It is also observed that the reasons and scope of
the "phenomenon of migration" and the "facts of settled life" do not exactly
match.
Therefore, it is necessary to consider the concept of "immigration and
culture" with a brand-new approach in terms of "action and reaction" and to be
examined with a "psychological and sociological perception" that coincides
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with a sociopsychological prediction and thought within the framework of not
only national but international cooperation”. In this context, we can put
forward the thought systematics formed under the following headings more
comprehensively.
Because the countries within the triangle of "Language, History and
Culture" can be determined exactly where a nation is affiliated to the
community of states; some measures and conditions must be determined in
order to be evaluated correctly. In addition, these criteria are important in terms
of being compared with the level of other countries.
These data are also essential for “determining the location between
states”. Because there is a comprehensive ethnicity reality and a necessary
condition to be a nation. Turkish Republic of Turkey in this context means
"land inhabited homeland" means. The homeland, on the other hand, cannot be
divided or fragmented as a whole, and it is never possible to talk about a
"mosaic structure" under any circumstances. The "Citizenship Bond" is
essential.
Key Words: Environment, Planning and Management, Program and
Participation, Political Power, Reconciliation, National Association
Awareness
GİRİŞ
Göç kavramı ve hareketleri her dönemde çok büyük önem taşır. Ülkemizde
yaşanan son “göç” eylemi birçok açıdan oldukça daha da önem taşır. Çünkü
özellikle son zaman dilimleri içinde güneydoğu sınırlarımızdan kitleler halinde
kayıtları bile tutulmadan ülkemize alınan “zorunlu göç” tabir edeceğimiz bu
kontrolsüz eylemin doğurması muhtemel sorunların da ele alınmasını gerektirir.
Tarihte görülmedik bir biçimde ülkemiz sınırlarında yaşanan “göç olgusu”
ülkemizi oldukça çok farklı açılardan da sarsmış; Türk toplumunu uyum ve
uzlaşma ekseninden uzak tam tersine giderek hızla artan sorun boyutlarıyla karşı
karşıya bırakmıştır.
Çünkü kontrolsüz ve denetimsiz bu dalga parlamentoda kapalı veya açık
görüşülerek karara bağlanması devlet adabı içinde gerekirken; partilerin ve
üniversitelerin bilim adamlarından görüş ve bilgi alınmadan kısacası “toplumsal
bir uzlaşma” bile sağlanamadan ve de sonuçları tartışılmadan uygulamaya
konulmuştur. Bugün ne yazık ki çok farklı açılardan incelenmesi gereken
sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı üzülerek de olsa belirtmemiz gerekiyor. İster
ülke içinde veya ülke dışında olsun “göç” eylemleri oldukça sorun yüklüdür. Bu
sorunlar sadece yaşam açısından değil bilakis oluşturduğu bunalımlar açısından
da önem taşır. Bu bağlamda ülkemize yapılan “toplu göç eylemi” çok boyutlu
disiplinler arası bakış açılarından ele almamızı gerektiriyor.
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Diğer yandan insanlığa yapılan baskılara yenik düşen toplumlara ve göç
etmek zorunda kalanlara da elbette el uzatmak gerekiyor. Ancak bunu dünya
devletleriyle de görüşerek “iş birliği ve dayanışma” sağlanarak yapılması göçle
gelenlerin kontrol edilerek bir bölgede gözetim altında tutulması ve olumsuz
gelişebilecek sorunların da ortadan böylece kaldırılması sağlanabilirdi. Ne yazık
ki farklı bir dil ve kültüre ve de farklı bir ülkeye mensup olanlar ülkenin her
kentine kayıtları tutulmadan dağılmış kontrol edilebilmeleri bir yana bu kişilere
ve doğan çok sayıda çocuklarına da kimlikler verilerek kayıtlara geçirildiği ifade
edilmektedir. Devleti yönetenler bu bilgileri Türk halkına vermek zorundadır.
Geldikleri ülkenin “aidiyet duygusuna” bağlı kalarak “kimlik sorunu”
başta “uyum ve uzlaşma” sorununu da öne çıkaran tutum ve davranışlarıyla yerli
halk ile gerilimlere de neden olduğu müşahede edilmektedir. Düşene elbette el
uzatan bir milletin fertleriyiz. Ancak getirisi veya götürüsü hesaplanmadan ve tek
yanlı muhalefetle uzlaşılmadan parlamentoda ön görüşmeleri bile yapılmadan
kısacası aleniyet çerçevesinde enine boyuna görüşülmeden doğrudan alınan bir
karar ile “zorunlu göç olgusu” kapsamındaki bu kavrama yepyeni görüş ve
değerlendirmelerin eklemlenmesini de gerekli kılmaktadır. Yaptığımız bir
çalışmada Türkiye’de kentleşme ve göç olgusu sürecinde medyanın rolü ve
siyasal katılma ilişkisi üzerinde durulmuştu(Bkz. Tuncay, Yeni Düşünceler, S.3,
E.Ü yayını, Şubat 2008).
Kaldı ki devlet en gelişmiş ve en büyük bir kurumdur. “O halde kurum
yönetiminde strateji, kurumun çeşitli fonksiyonları arasında meydana gelebilecek
olan karışıklıkları açıklığa kavuşturan ve genel amaçları belirleyen, ekonomik
ortamda bir kurumun en iyi duruma geçmesini sağlayacak tercihli kararlar
bütünüdür”(Bkz. Eren Erol, s.8). Bu nedenle yönetenlerin stratejik yönden
kararlar alması ve bu nedenle alacağı kararlarda isabet payını yükseltmesi ana
görevlerinin başında gelmektedir. Bu bağlamda özellikle günümüzde ve
güneydoğu sınırlarımız başta neredeyse tüm ülkeye yayılan bu ani yaşanan ve
izlenmesi ile takibi çok zor olan “göç dalgası”, insan davranışlarının normal bir
vatandaş düzleminde incelenmesi yerine; zora düşen göçmenlerin etkileşim
boyutları ile beklentileri arasındaki uçurumu da ifade eder. Bu bağlamda “göç ve
kültür” kavramının yepyeni bir yaklaşım ve “sorunu algılamanın yanında bu
soruna çözüm bulabilme bilimsel kurullarının oluşturulması gerekiyor.
Bütün bunları lider olduğunu iddia eden ve devletin başına gelenler çözebilmelidirler.
Zira Burak KÜNTAY’ın bir çalışmasında ifade ettiği gibi “Türkiyede
kentlileşememenin siyasi nedenleri” oldukça önem arz eden bir yönetim
noksanlığıdır.(Bkz. Dr. Cem BEYGO; Bahçe şehir Üniversitesi; Hükümet Ve
Liderlik Okulu Bşk. Hükümet ve Liderlik Okulu düşünce grubu, 2009).
Yöneten erkin bilim insanlarından oluşturacağı bir merkezin uzunca bir
süre görüşmeler yolu ile konunun olumlu ve olumsuz yönleri ortaya
konulmalıdır. Çünkü bu “dalga” sadece ulusal değil; uluslararası bir iş birliğinin
de gereğidir. Zira büyük nüfus hareketleri bir ülkeye ölçülemeyecek kadar maddi
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ve etnisite farkları ile de moral değerlere etkisi olacaktır. “Nimet ve külfet”
eşitliğinin sağlanabilmesi çerçevesinde izlenmesi ve sorunun çözümlenmesi
gerekiyor.
Bu defakto eylem sadece sosyolojik bir sorun olmaktan çok sosyal
psikolojik, siyasal sosyolojik ve ekonomik sonuçlarının kabulü bağlamında bir
politik yaptırımın içselleştirilmesi algısı ile incelenmesini, sorun çözme kurulları
oluşturularak “nimet ve külfetin” diğer ülkelerle de paylaşılmasını da zorunlu ve
hatta daha da önemlisi gerekli kılar. Göç hareketlerinde özellikle göç eylemi
içinde olanların gerek “dilleri”, gerek “tarihsel” ve gerekse “kültürel” değerleri
yerel halk ile arasına az veya çok mutlaka bir mesafe koyar. “Uzlaşma” ve aynı
“ideallerde örtüşme” ne yazık ki kolay kolay sağlanamaz. Sorun boyutları
giderek artar. Tarihsel açıdan da uyuşan bir aralık oldukça dardır. Kaldı ki en
önemlilerinden birisi de yetiştiği ve yaşadığı topraklarda kültürel birikimi ve
davranış kalıplarıdır. Bu üç faktörlere bağlı kavramların ele alınmasıyla bir
milletin dünyada bulunduğu yeri ve bu ülkenin önemi kısacası oluşturduğu kimlik
ve değerler manzumesi içinde yer bulur. Gittikleri her ülkeye veya bölgelere neler
katabilecekleri ancak böylece ortaya çıkabilir. Diğer yandan tarih bir ülkenin ve
milletin orijin yerini belirler.
Devletin gelişim safahatlarını devletin kronolojik safahatlarını, coğrafik,
demografik ve yaşam tarzı çerçevesinde ürettiklerini ve dünya ile ilişkilerini ifade
eder. Özellikle belirtmek gerekirse Türkler Orta Asya ve Kafkaslarda büyük
hâkimiyetler ve imparatorluklara yönelik devletler kurmuştur. Tarihte 16 devlet
kurabilen bir başka ülke yoktur. Nüfus bileşimi açısından da aslında oldukça
genişçe bir büyük alanda soy birliğini de temsil etmektedir. Bu bağlamda da
Türkler yaşam tarzları içinde ihtiyaç duydukları her şeyi kendi duygu ve
düşüncelerine ve kullanılabilir değerine bağlı olarak geliştirmiş ve hayatlarının
içine yaşam kültürlerini katmıştır.
Ok yay ve kılıç başta, At ve araba ile çadır sanatını yan yana düşünüp
yerleşim alanlarını düzenlemiş; kilim ve keçe dokumaları ile çadır sanatını da
süslemiştir. Han, hamam, cami, medreseler ile vakıflar ve eğitim kurumları büyük
önem taşımıştır. Türklerin medeni bir vasfı gerek yönetim ve gerekse yaşam
tarzlarından bu kültürleriyle anlaşılır. İşte bu iletişim ve etkileşimden dolayı
kısacası insanların birlikte yaşama mecburiyetinden doğan ve birbirleriyle
anlaşmasını sağlayan en temel gösterge dildir. Aynı dili konuşmayan milletlerin
gerçekte bir milli duruş sergilemesi beklenemez. Bunun için aynı topraklarda
yaşayan insanların hiçbir aşağılık duygusu taşımadan bağlı bulunduğu toplumun
dilini en iyi ve güzel biçimde konuşması o topluma olduğu kadar kendine
dönecek değeri de ortaya koyar. Bu kapsam içinde önemsediğimiz hususları
aşağıdaki ana başlığımız içinde açabilir ve değerlendirmeye gidebiliriz. Bu
çalışmada öne çıkan başlıklar çevresel etkiler başta içe kapanan yerleşik nüfusun
kendi değerleriyle örtüşmeyem ilgi, bilgi sevgi üçgeninden uzaklaşarak
yalnızlaşma, yozlaşma ve yabancılaşma bağlamında gözlemleri incelenecek
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psikolojik algı temelli bir çerçeve içinde ele alınarak yönetimlerin halka
dayandırılmayan uygulama ve politikaları da değerlendirilecektir.
KURUMSAL YAPILARIN VE KARAR ALICILARIN
GÖÇ OLGUSU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Bir toplumda en önemli kurumların başında aileler gelmektedir. Çünkü
toplumlar geleceklerini bir düzen içine alabilmek açısından öncelikle bireyler aile
birlikleri kurarak gelecek nesilleri de hazırlarlar. Bundan dolayı evlilik ilişkileri
genellikle her toplumda çok büyük önem taşır. Toplumsal kuralların içinde
ziyaretler ve misafirliklerin oluşturulması gelenek ve görenekler olduğu kadar bir
ihtiyacın tatminidir aynı zamanda. Her ne kadar misafir beklense de gelen
kişilerin bir zaman dilimi içinde ayrılması ve misafiri olduğu evin dinlenmeye
çekilmesini de içerir. Hiçbir ev sahibi gözünün ucu ile misafirin kalkmasını
bekleyemez. Sosyal hayatımızda zaman yönetimi oldukça önemlidir. Göç
kavramıyla ilgilendirdiğimizde böyle bir düşünceyi ortaya koyamayız ancak
toplumsal yaşam içinde oluşturulan olumsuz etki ve davranışlar toplumun büyük
bir kesimini ne yazık ki farklı düşüncelere de itebiliyor.
Çok uzunca zaman oturulduğunda misafirler için bile içimizden “kalksa
da gitse” “uykumuz geldi” dendiğine şahitsizdir. İşte gözlemlerimizle tanık
olduğumuz göç olgusu bu bakışın çok dışında bir emri vaki ile yönetenlerce
kararlaştırıldığından “toplumun geneli tarafından” tasvip edilmiyor. Ne yazık ki
misafir olma adedinin yüksek rakamları tam olarak kayıtlar tutulmadığından
bilinemiyor. Kısacası misafir olmanın dışında oluşan nüfusa yönelik rakamları
telaffuz edilemeyecek kadar oldukça çok olduğu da ifade ediliyor ve de
gözlemliyoruz. Bir de bulundukları bu zaman diliminde neredeyse her ailede üç
dört çocuğun dünyaya getirilmesi ülkemiz adına genetik bir sorunun da doğması
ihtimalini taşıyor. Diğer yandan kontrolsüz bir nüfus artışı ülkemizin kıt
kaynaklarını da tüketiyor.
Türk Halkının düşünceleri ve görüşleri alınmadan sadece yönetenlerce
alınan bu göç eylemi oluşturulduğundan ülkemizin kıt kaynakları da hızla
tüketiliyor. Bundan da önemlisi her birine “nüfus” gibi son derece önemli bir
belgenin verilmesi yönünde hareket edilmesi bu kesime karşı yerleşik halkın da
tepkisel davranmasına ve düşünce sistematiğine, kısacası duygu ve düşüncelerine
etki ederek Suriyeli Göçmenleri vatandaş olarak kabul asla edemiyor ve hatta
etmek istemiyor. Bilindiği gibi yer değiştirme ve göç aslında bir hareket ve bir
eylemdir. Kısacası “Yerleşik bir düzenden diğer yerleşik bir düzene gitme
eylemine göç” diyoruz.
Örneğin Erzurum’dan İzmir’e göç ettik derler. Bunu başlatan sebepler
vardır. Bunlar ekonomik, sosyal, siyasal, hukuki dini olduğu kadar kişiler
üzerinde oluşan bir baskıda olabilir. Bu durumda veya benzeri durumlarda
bireyin gerek algısında veya gerek duygu ve düşüncelerinde oluşan sıkıntı ona
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“Stres ve Korku” yaşatabilir. Bulunduğu toplumsal yapıdan da uzaklaştırabilir.
Hatta geri çekilerek içe kapanarak bir yalnızlaşmayı da gündeme getirebilir.
Aslında kişi veya kişilerde oluşan sıkıntı ve kabullenememek duygusu algı
bozukluğunu da oluşturur giderek toplumun değerlerinden de uzaklaşmayı, birey
ve grubun da birbirlerine karşı yabancılaşması da gündeme gelebilir. Böyle bir
sürecin devamlılığı bireylerin ana kültüründe de davranış modellerini ve düşünce
sistematiğini de bozacağından aslında bağlı olduğu ana kültürden bir noktada
koparsa “kültürel sapma” oluşur ise artış miktarına paralel bireysel olduğu kadar
toplumsal bir “yozlaşmayı” da çağrıştırabilir. Bundan dolayı toplumun
dayanışmayı önceleyen ulusal birliği, mutluluğu ve huzuru oldukça önemlidir.
Bunalımlardan uzak durulması ve stres ortamının ortadan kaldırılması
toplumsal sağlığımız açısından olduğu kadar sosyal hareketlilik gibi
göremeyeceğimiz göç olgusunun etkilerinin önlenmesi de özellikle yönetenlerin
çözmesi gereken çok önemli konular arasına girer. Bu nedenle gerek birey ve
gerekse toplumsal/sosyal açıdan gerginliğin önemli bir sebebi çıkış noktamızın
da dayanağı haline gelen stres aile kurumu başta eğitim ve diğer sosyal
kurumların da incelenmesini gerekli kılmaktadır.
Kısacası kamu kurum ve kuruluşlarınca, ele aldığımız göç olgusuyla
ilişkili gördüğümüz çalışmamızda özel olarak ele alınması gereken stres son
derece gerekli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü stres en genel
tanımıyla, “beden ve ruhun yorgun ve kaygı halini” almasıdır. Hayatından,
güvenliğinden ve geleceğinden kaygı duyan bir birey/toplum dengeli
davranamaz. Bu durum şiddet içerikli eylemlerin de oluşmasına ortam hazırlar.
Bu cümlelerden olarak bedende oluşan stersin oluşturduğu bedensel ve ruhsal
“kaygı” durumu kişiyi aynı zamanda “kuşkuya” da sürükler ve bunun sonucu iç
dünyasında psikolojik algı yolu ile de bireyi “korkuya” sevk eder. Korku ise
Adrenalinin daha fazla salgılanması durumudur. Bireyin duygu düşünce ve karar
mekanizmasında oluşan somut bir tehlike veya durum sonucu çarpıntı ile birlikte
güvensizlik ortamı da hızla artmaktadır. Bu duruma bağlı olarak bireyin güvenlik
dürtüsüne yönelik davranış bütünlüğü kaybolmakta ve buna bağlı olarak da
kişilerin belirti olarak nefes alma ritmi değişerek tansiyonu da düşmektedir (Bkz.
Töbü, 2016).
Bütün bu ilişkilerin ve göç olgusuna yön veren psikolojik çerçeve oldukça
önemlidir. Kişi veya gruplar arasında oluşacak iletişimin ve etkileşimin
çözümlenebilmesinde anahtar rol oynayan psikoloji algı kavramı oldukça
önemlidir. Çeşitli çalışmalarımızda ortaya koyduğumuz tarafımızdan geliştirilen
“Psikolojik Algı” kavramını şöyle tanımlayabiliriz: İnsanın tarihi
derinliklerinden getirdiği, aile, grup, cemaat, birlik, kurum ve toplulukların;
karşısında olanları ben merkezine dayandırması ve öteki olarak konumlandırıp
geliştirdiği izlenimleri ve özellikle yargıları, korku ve kuşkuları, coşku ve
sevinçleri yani süje ve objeleri mensubu olduğu topluluk üyelerine kuşaktan
kuşağa aktarmasıdır. Zihninde yer verdiği bilincine eklediği duygularını üstünlük
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ya da aşağılık gibi kendine yönelik geliştirdiği duygu, his ve sendrom biçimine
dönüştürerek; bunlara ait tutku ve değerlerini, eylem ve düşüncelerini,
“inançlarını pekiştirme, ayrıştırma veya yönetme” yeteneğinin, bireyin
zihinsel süreçlerine indirgenerek istendik yönde bir algının maddi ve moral
içerikli olarak oluşturulmasıdır(Tuncay, 2009, S: 48,49).
Böylece birey ve toplumun yaşadığı coğrafyada gelişen yaşama ait
kavramların yanında güvenliğine ait geliştirdiği duygu ve düşünceler veya
önlemler ve yaşam biçimlerini belirleyen davranış setlerinin de incelenmesini
gerekli kılıyor. Aslında sosyopsikolojik bir bakışla incelenmesi gereken göç
olgusunun çözümlenmesinde belki de “psikolojik algının” anahtar kavram
olması, ileri sürdüğümüz tezlerimizin de dayanak noktası olarak önemli rol
oynayacak bir düşünce sistematiği olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü isteğe bağlı
göç ile zorunluluk paralelinde gelişen bir eylem türü olarak göç apayrı anlamları
taşımaktadır. Birlikte bile ele alınsa bu kavramın her iki eylem türü içinde de
değerlendirilmesi mümkün görülmektedir. Ancak konu başlığımıza uygun olarak
ele almamız gereken göç olgusunda temel dayanaklarımızdan olan korku ve
kuşku psikolojik bir örüntü kapsamında özel olarak önem taşımaktadır. Bu
bağlamda günümüzde gelişen göç dalgasının dayanak noktası yaşam korkusu ve
buna yönelik kaygıdır.
J. Favez Boutonier- Pierre Mannonı’nın belirttiği gibi “Korku”, tehlikenin
varlığını ve tanınmasını gerektirirken, kaygı bizzat ve özellikle bilinmeyen
tehlikenin olasılığından ve beklentisinden doğar”. Kaygı her bireydeki bir tür
gizli eğilimdir. Kaygıyı bir nesne veya olay etkisi altına aldığında “kaygı
korkuya dönüşür”.(Bkz. Pıerre Monnonı, S.37 ve devamı). İçinde bulunduğumu
yüzyılı incelediğimizde çağımızın hastalığının nedenlerini daha rasyonel
irdeleyebiliyoruz.
Dünyamızda görülen ve teknoloji pazarlayan ülkelerin lehine gelişen
teknolojik buluş ve gelişmeler insanı kendi küçük evrenine kilitlemiştir, İnsan
asosyal, apolitik durumdadır. Özellikle bu süreç insanoğlunu toplumsal,
kurumsal ve grupsal yapılardan uzaklaştırmıştır. Örneğin özellikle güneydoğu
illerimizde oluşan kanlı olaylar bu bölgelerimizde yaşayanları bulunduğu
topraklardan kaçmaya terk etmeye itmiş adeta “zorunlu göç” olgusu gündeme
gelmiştir. Diğer yandan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel sorunlarımızla terör
ve şiddet sarmalı birlikte algılanmış; özellikle de ülkemizde toplumumuzu darbe
adı verilen bir başkaldırı ile yüz yüze yani karşı karşıya bırakmıştır. Aslında bu
süreç algısal yeti farklılıklarından, ulusal değerlerin törpülenmesi ve bazı
kesimlerce yitirilmesinden, devletin ve kurumların tüm vatandaşlarımızı
kapsayıcı tarzda yönetilememesinden ve de hiçbir bilimsel temele
dayandırılamayan “ideolojik çıkar” boyutlu ayrıştırılmayı “oy devşirmeye
yönelik” körükleyici politikalardan doğrudan etkilenmektedir. Diğer önemli bir
etken ise ulusal bütünlüğümüze aykırı milli eğitim politikalarımız ve özellikle de
üniversitelerimizin akademik yönden düzey kaybetmesi ve bilimsel yöntem ve
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çıkarımların aksine eğitim düzeyine yönelik alanında uzman hocalarımızın
eksikliklerinden de kaynaklanmaktadır.
Son olarak dördüncü kuvvet olarak denetim görevi yapması gereken basın
sermaye/çıkar ve iktidar yanlılarının hatta tabir yerinde olursa iktidarların
tekelinde yani elinde umursamadan adeta at koşturmakta hiçbir değer hükmü
taşımayan haber ve yönlendirmelerle toplum bunaltılmaktadır. Toplumun büyük
bir kesimi ideolojik veya dini tercihlerle “kalıplaşmış tutum ve davranışlara”
yöneltildikleri için sorunlar hem ülkemizde hem de komşularımızda çığ gibi
büyümüştür. Yukarıda ele aldığımız yalnızlaşma, yozlaşma ve yabancılaşma
bağlamında gelişen toplumun genelinde de hızla artan ruhsal bunalımlarla başta
kadınlara ve çocuklara olmak üzere tüm ülkeye kısacası askere polise ve devlete
hizmet eden gruplara yönelik şiddet/terör bizce başkaldırı giderek artmıştır.
Aslında göç eylemine konu olan insanları formel ya da informel grup olarak ele
almamızda yarar vardır. Çünkü grubun bireye ve topluma etkisine ve gücüne yani
grup dinamiğine bakarak değerlendirmemiz sonucunda göç eylemine uyum veya
uyumsuzluk gözlemlenebilir. Bir grup içindeki ilişkiler, grubun oluşumu ve
işleyişi olarak ifade edilen grup dinamiği kavramı irdelendiğinde; genellikle
insanların yalnız oldukları zaman davrandıkları tarzın dışında daha farklı
davrandıkları görülür. Ancak göç karşılaşan kişi ve gruplar yeni ulaştıkları ortam
ve insan çevresinden daha hızlı bir biçimde etkilenmektedir.
Diğer bir tespitimiz ise kötü alışkanlıklar ve yaşam tarzı göçle gelenler ile
yerleşik toplumsal dokunun standartları ile örtüşmediğinde; kişi kavramları ve
davranış setlerini tam olarak değerlendirme ve genel toplum kurallarına
uyabilmede başarısızlığa ve uyumsuzluğa düşer. Bir de göç psikolojisiyle oluşan
olumsuzluklar da içerecek psikolojik/bedensel yani biyolojik yapısında
muhtemel oluşabilen sorunlar varsa, beden bio-enerji ürettiğinden negatif
enerjiler oluşur ki bu da iç dünyasından gelen psikolojik eğilimleri körükler karar
verebilme yetisini bozar.
Böylece çevresel faktörlerin ve kişilerin olumsuz temsili gündeme gelir
davranışları da akıl yürütmeden çıkarak gayri iradi bir eğilim ve eyleme
dönüşerek toplumun benimsemediği sapkın diyebileceğimiz uç örneklere göre
gelişir. Özellikle çocukluk döneminde yaşanılan denetimsizlik ve sevgisizlik
eklenince göçle ulaşılan yeni kültürün doğru algılanması ve uyumu genellikle söz
konusu olamaz.
Bireylerin katılımı sonucu oluşan gruplar ister formel yani biçimsel olsun,
isterse informel biçimsel olmayan şekliyle kabul edilsin, nihayetinde karşımızda
az ya da çok bir kitlenin varlığını gündeme getirir. Bireylerin psikolojik algı
eşiğinden kaynaklanan psikolojik süreçleri artık kalabalığın, çevrenin, kullandığı
teknolojik aygıtların örneğin telefon ve bilgisayar gibi bunların da etkisinde farklı
eğilimleri betimleyen davranış seti geliştiren psikolojisiyle genellikle örtüşmekte,
kalabalığın davranış örüntüleri, zihinsel süreçlerimizde yer etmektedir. Özellikle
9

Türkbilim Aralık 2020
biçimsel olmayan-informel yapılarda bunlar mantık zincirinden uzak, duygu ve
heyecan yüklüdürler. İşte bu sapmalar ve kabul edilebilir değerleri aşan davranış
bozukluklarının da böyle koşullarda doğduğu müşahede edilmektedir. Yığınları
teşkil eden insanların beklentilerinin yönlendirilmesinde kişilik oluşum
süreçlerinin ve aile ve çevrenin popülerize ettiği yaşam tarzının ve buna bağlı
eğilimlerin iyi analiz edilmesi gerekir.
Çocukluk döneminde sevgi ve ilgiden yoksun kişiler yanında özellikle
ekonomik zorluklar içinde bulunan ailelerin ve eğitim durumlarının etki
düzeyinden söz etmek doğru bir yaklaşımdır. Toplum denetiminden yoksun,
yaşamları kopuk çizgilerle yüklü, karamsarlık boyutu yüksek hatta yalnızlığa
itilmişlik algısının yerleşmesi sonucu bireyin iç kontrolünden uzak olması da
esrar eroin, uyuşturucu gibi bir takım kötü alışkanlıkları ve cinsel sapkınlıkları,
kısacası toplum değerlerine ters davranış setlerini açığa çıkarabilir.
Bir diğer etkili faktör de gelecekten umudunu kesmiş yüksek ideal ve hedef
beklentisi olup ta gerçekleştiremeyen bireylerin böyle bir eğilim taşıması ve
umursamaz bir yaşam tarzını benimsemesi mümkündür. Bu nedenle gündelik
ihtiyaçlarının karşılanmasıyla bile ilgilenmeyen ve umursamazlık sendromuna
kapılmış aile, kurum ve insanlardan meydana gelebilecek bir toplumun yüksek
ideallere taşınabilmesi zorlaşır. Bu olaylar zinciri içinde hem iç göç biçiminde ve
hem de dış daha doğrusu adeta zorunlu göçler yaşanmış ve halen yaşanmaya
devam etmektedir.
Devlete isyan adeta bir başkaldırı sonucu devletlerin özellikle güney
sınırımızdaki ülkelerin dış devlet politikaları ve iç siyasetin de bununla örtüşmesi
sonucu milyonlarca insan göç olarak ele alacağımız ancak kaçış ekseninde
değerlendirilmesi gereken bir eylemle karşı karşıya kalınmıştır. Bu süreçle
beraber zorla kaçırılan çocuklar hızla artmış, oldukça yüklü rakamlar ile çok
sayıda ve grupsal bir tarzda yolsuzluk görüntüleri de ortaya çıkmıştır. Bu
bağlamda davranışsal açıdan kişilik motifleri de öne çıkmıştır. Fizik merkezi
baskın kişiler ne yazık ki gerek zihin merkezi baskın kişilere ve gerekse duygu
merkezi baskın kişilere üstünlük sağlamış geniş halk yığınlarında korku, kuşku
ve kaygıya yönelik bir biçim almıştır. Bu süreç siyasal baskılara yönelik olumsuz
gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Bu zaman dilimine yönelik şöyle bir soru
geliyor aklımıza: Yalnızlık dünyamızı çevrelemiş olabilir mi?
Bu sorunun cevabı öncelikle yüksek eğitim ve Öğretim kurumlarımızda ve
kuşku ile sorgulanan iktidara yönelik siyasal kurumlarımızda ve basınımızda
özellikle de üniversitelerimiz ile bilimsel çevrelerimizde aranmalıdır. Daha sonra
farklı görüş, düşünce ve fikirlerle örtüşen politikalar ile mutlaka çareler köklü
kalıcı kişilere değer veren bir iklim oluşturulmalı ve çareler bulunmalıdır (Bkz.
Rana Garolova, 2015).
Bu şekilde bireyin uyum ve uzlaşmaya yönelik seçme ehliyeti kazanmasını
yani diğer bir deyişle öngörüsü arttırılmalıdır. Ayrıca doğru bilgi girdisi
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vatandaşa tarafsızca kazandırılmalıdır. Çünkü “bireyin sosyalleşmesi yalnızlıktan
kurtulması ve algısal yetisinin yükseltilmesi ve bağımlı halden kurtarılmasına”
bağlıdır. Kısacası bireyle birey, grupla grup ve toplumla geniş anlamda toplum
etkileşim içinde olmalıdır. Tüm iletişim kanalları açık olmalı ve tarafsızca bilgi
akışı sağlanmalıdır. Çünkü iletişim etkileşimdir. Ancak tutum değişikliği
oluşturan iletişim etkileşimdir. Burada önemli bir soru geliyor aklımıza stres
faktöründe önemli bir psikolojik algı kabul ettiğimiz yalnızlık duygusu acaba
dünyamızı da çevrelemiş olabilir mi? Buna özellikle güneydoğu bölgemizden
ülkemize dört- beş milyonun üzerinde göç dalgasıyla gelen göçe zorlanmış
kişilerin durumu cevap olarak verilebilir.
Yaşadıkları yerde yani orada çaresizliğe ve yalnızlığa itilmiş binlerce aile
bu psikoloji içinde can derdine düşmüş ve evlerini barklarını terk ederek
ülkemize gelmiştir. Eğer o ülkeye aidiyet duygusu taşısa mal ve can güvenliği
olsa bu yalnızlık duygusunu taşır mı sorusu bütün dünyamızın üzerinde durması
önemli bir konudur. Zira bireyin içinde bulunduğu toplumun dayandığı ana
kültürü onun etnisite veya inanca yönelik referansları değildir. Tarihsel süreç
içinde var olan toplumun edinmiş olduğu her türlü moral değerler ile örf adet ve
geleneklere dayalı birikimler ile maddi olarak elde ettiği uygarlığı temsil eden
kazanımlar ortak kültürü temsil eder ki bu ana kültürdür.
Ana kültürün yani sosyo kültürel sistemin herhangi bir yerinde kopan veya
bozulan ve küçük bir azınlık tarafından benimsenerek ana kültürü baskısı altına
alan türedi kültür olarak isimlendirilen popüler kültür; çevresel uyumu
güçleştirdiğinden bireyin iç dünyasında ve kurumsal yapılar ile gruplar arasında
strese de neden olduğu gözlemleniyor. Stres, korku ve yalnızlaşma üçgeni
içindeki psikolojik temelli sosyolojik döngü, insanın iç dünyasında da değişiklik
yaratmıştır. Bu durum davranış kalıplarımızı ve toplumsal uyumumuzu ne yazık
ki bozmuş; birey öncelikle içe kapalı, yeni bilgi ve görüşlere yönelik enerji
girdisine öncelik tanıyamayan kalıplaşmış tutum çerçevesinde korku ve kuşkuya
yönelik tutumlar geliştiren birey çaresizliğe ve yalnızlığa itilmiştir.
Bu durum algı bozukluğu ve yabancılaşma olarak ele aldığımız ve
toplumumuzu derinden etkileyen ve görülmedik bir hızla bozulmalara ortam
hazırlayan ve tüm bireylerle birlikte aileler, kurum ve kuruluşlarda ve özellikle
aile okul ve çevre standartlarında görülen bozulmalara sebep olan bir sonucu da
ortaya çıkarmıştır (Bkz. Tuncay, 2016). Kısaca belirtecek olursak çevre insanın
doğal olarak bulduğu, yapay olarak geliştirdiği ya da tahrip ettiği, tüm yaşamsal
faaliyetlerini sürdürebilmek için canlı ve cansız varlıklar, olay ve olgular ile
etkileşim içinde olduğu eylemsel ilişkilere yönelik fiziki, sosyal, doğal ve yapay
alanlar ve mekânlardır. Bu çevrenin içinde toprak, su, hava gibi vazgeçilmez
doğal kaynaklar ve yaşamsal süreçlerimiz içinde elde ettiğimi örf adet ve değerler
de vardır (Bkz. Tuncay, 2005. S.130).
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İşte bu yaşamsal ve sosyolojik olduğu kadar psikolojik bir algıyı da
taşımamıza ortam hazırlayan çevre göç kavramının neden olduğu bir tahribatı da
beraberinde getirmektedir. Son zaman dilimlerinde yaşadığımız Ortadoğu’da
gelişen büyük göç dalgası içinde bölgesel yabancılaşma ve adeta yalnızlaşma
tehlikesinin giderek büyüdüğünün ve savaş alanına döndürüldüğünün farkında
olmalıyız? Ortadoğu adeta güç dengeleri savaşları içine sürüklenmektedir. Her
ülkenin çeşitli çıkara yönelik beklentileri burada yaşayan halkların çeşitli yollarla
etki altına alınarak savaşın aktörleri haline getirilmesi Ortadoğu’da büyük göç
dalgasının daha devam edeceğine de işaret etmektedir.
Türkiye’de hemen her bölgemizde ve çeşitli kentlerimizde hissedilir
oranlarda ve giderek artan gerilim ve şiddet ortamı; vatandaşlarımızın büyük bir
kısmında stres, depresyon, psikolojik bunalım gibi birçok kronik rahatsızlığı
tetiklemiş ve bu durumdaki vatandaşlarımız adeta çaresizliğe itilerek
etkisizleştirilmiş veya içe kapanmış kısacası hayal dünyası içinde umutsuzluk
içine sokulmuştur. Ülkemiz bölgesel yalnızlaşma ile karşı karşıyadır. Hemen her
komşusu ile derinliği her geçen gün artan sorunlarla karşı karşıyadır. Batı
devletleri ile de çıkar savaşlarında yenik düştüğüne dair bir algıya mahkûm
edilmektedir.
Almanya başta İngiltere, Fransa İtalya ve Yunanistan’la kapalı da olsa
sorunları derinleşmektedir. Hala iç kavgalarla tabir yerindeyse “dar alanda top
koşturmak” tabirine uygun hareket edilmektedir. Yönetemeyen demokrasi
sonucu kendi birlikte oldukları grup ve cemaatlerden darbe hareketine maruz
kalmalarına yönelik açıklamalar aslında tatmin edici olarak vatandaş tarafından
kabul edilmemektedir. Bu görünümden ülkemizin mutlaka kurtarılması, dünya
sorunu haline getirilen göç dalgasında nimet ve külfetlerin eşit dağıtılması hem
içerideki sorunların azalmasını sağlar ve hem de ancak yalnızlık ve
yalnızlaşmadan ülkemizi kurtarabilir.
Diğer yandan eğitim kurumlarımızda özellikle başta üniversitelerimizdeki
adeta çürüme belirtisi saydığımız Türk örf ve adetlerine aykırı davranışlardan da
söz etmeliyiz. Asla insani bir boyutu olmayan davranış kalıpları haline gelen
“selam vermeme” “ötekileştirme” ve “dışlamanın” giderek yerleştiği ideolojik
kutuplaşmanın da çok çok arttığı görülmektedir. İşte bu setlerin incelenmesi ve
irdelenmesi öncelikle bilimselliği ve objektifliği gerektirir. Bunun mutlaka
araştırılmasını ve de mutlaka düzeltilmesini gerekli kılmaktadır.
Aynı
kurumlarda birlikte çalışanların, ortak alanları birlikte yaşayanların birbirlerine
karşı en azından yurttaş olarak saygı duymaları gerekir. Kişilere özel
gerçekleştirilen bazı uygulamaların kültürel sapma ve yozlaşma hatta toplumuna
ve yaşadığı ülkesine ve değerlerine karşı geliştirilen ötekileştirişin demokratik
davranışlara da aykırı uzlaşmayı reddeden bir ideoloji adına esef verici boyutlara
ulaşmakta olduğunu da söyleyebiliyoruz.
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Bu sürecin mutlaka hukuken de bir yaptırımı olması ve bu durumun
mutlaka çözümlenmesi ise ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Eğitim ve
adalet kurumlarımız başta toplumun içine düştüğü bunalımdan kamunun mutlaka
çıkartılması gerekiyor. Görev yetki ve sorumluluk yönetimi elinde tutan kişilerin
keyfiliğine adeta toplumu efsunlaması yöntemine emanet ediliyor. Böylece
oldukça önemsediğimiz, ülkemizin ana sorunlarının başında gördüğümüz bu
olumsuz süreç içinde “kültürel sapma ve yozlaşma olay ve olgulara ilgisiz kalarak
kayıtsız kalma siyasal hayata da etki ederek “depolitizasyon” gündeme geliyor.
Birey ve gruplar yöneten erke karşı kuşku veya yetersizlik bulduğunda duygu v
düşünce ile eğilimleri iç dünyasında etkileşim ve sisteme etki edemediğinden
ruhsal ve düşünsel davranış setleri “Yalnızlaşmayı”. “Yabancılaşmayı”
tetikleyerek toplumu adeta geniş çapta ilgisizliğe yani kayıtsızlığa iterek
“Yozlaşmayı” da gündeme getirebiliyor. Seçimlere katılma ve reddederek
katılmama eylemleri böyle değerlendirilebilir. Diğer yandan genellikle
öğrencilerimizi, gençlerimizi ve toplumun büyük bölümünü umutsuzluğa ve
gelecek kaygısına itiyor.
Kalkınma, sanayileşme, gelişme ve üretme yerine ne yazık ki medya başta
üniversitelerimiz ve siyasal erki elinde tutanlar ülke içinde olduğu gibi ülke
dışında da bu bunalımların sonucu hızla artan ve milyonları aşan bir göç dalgasına
da sebep oluyor. Kendi ülkesinde “Ulus Devlet” olarak dünyada yerini alan bir
büyük tarihsel geçmişi olan Türkiye adeta fabrika ayarlarından çıkarılarak
kargaşa hedefleniyor.
Bütün ülkeyi kapsayan tüm vatandaşlarını ayrım yapmadan kucaklayan
kısacası üniter yapısının bozulması anlamına gelen bir olasılığım bile asla
düşünülemeyeceğini belirtmeliyiz. Çünkü “demokratik özerklik” gibi apolitik
ve tahrik edici söylemlerle ve büyük bir sorumsuzluk içinde bölünmeleri farklı
hayali yönetimleri bile konuşabiliyor olmak demokrasi gereği gibi görmek demek
gerçekçi bir durum değildir. Çünkü bir “algı yanılsaması” oluşturularak “siyasal
patolojik” kalıbın hatta dış mihrakların güdülemesiyle giderek artacak algı
yanılsamalarıyla “siyasal şizofrenlik” bir duruma Türk toplumu bütünüyle
itilmeye ve ayrıştırılmaya çalışılıyor.
Toplu ve kapsamlı bir nüfus hareketini göç saymak doğru değildir. Her
ülkenin kapısı ve toprak bütünlüğü vardır. Bunu korumak ise iktidarın birinci
görevidir. Komşuda gelişen olayları izlemek ve tedbirlerini almak iktidarı elinde
tutanların görevidir. Er geç bunun negatif etkisi doğması halinde müeyyidelerle
karşılaşabilirler. Oysa göç olgusunun aslında iki ana eksen üzerinde ele
alınmasının gerekli olduğu yaklaşımı ağırlık kazanıyor. Birincisi “göç ve afet”
ilişkisi ikincisi de göç kavramı ve çağrıştırdığı “suç ve suçlu” ilişkisi, olarak ele
alınmasını da zorunlu olarak gerektiriyor.
Ülkeler içinde yaşanan çekişme ile insana yönelik baskı ve eylemler ile
daha özgür ve daha mutlu yaşamak için yapılan göç olgusunu günümüzde
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özellikle “dış göç” bağlamında ele almak zorundayız. Çünkü ülke içi yönetimsel
ve siyasal eylem ve söylemler sonucu gelişen aslında insana yapılan haysiyet
kırıcı “göç afetleri” bağlamında birlikte ele alınmak gereği de vardır.. Çünkü
“göç bir yerleşim yerinden diğer bir yerleşim bölgesine yapılan eylem”
olmaktan çıkmış; eski ve geçerli tanımını kaybetmiş adeta “zorunlu göç” haline
gelmiştir. Bu eylemin temelinde önce hayatta kalmak olduğu kadar, daha rahat
ve refah içinde yaşamak, yeni iş imkanlarına kavuşmak veya yeni yerler
keşfederek farklı gelişmiş standartlarda bir yaşam aramaya matuf eski göç algısı
günümüzde yaşanan göç algısıyla asla örtüşemez. Uluslararasi savaşın ve
körüklenen ayırımcılığa dayalı ötekileştirmenin aracı haline getirilen şiddetin
oluşturduğu yıkım “afet yönetimini” de beraberinde getirmektedir.
Bu bağlamda Recep Akdur’un Afet yönetimi ile ilgili yaptığı bir çalışmada
belirttiği gibi, afetlerde su yönetimi apayrı bir önem taşır. İşte bu nedenle burada
ele aldığımız göç konusu da bizce sonuçları bakımından aynı zamanda bir afettir.
Bizce özellikle göçe konu olan zorunlu göç etmek zorunda olan insanların içine
düştüğü bunalım aslında bir insanlık ayıbıdır. Çünkü göç dalgalarında mutlaka
ekolojik denge bozulur. Can ve mal kayıpları ortaya çıkar.
Bu sonuçlar toplumun uyum ve yanıt verme kapasitesini aşar, hatta dış
yardımlara ve işbirliğine dayalı da bir gereksinim doğurur. Örneğin bunların
içinde “Çevreye yönelik koruyucu hizmetler” yani barındırma, su güvenliği,
gıda güvenliği, vektör kontrolü, atık kontrolü ile “Kişiye yönelik koruyucu
hizmetler” yani aşılar, diğer bir ifadeyle kemoprofilaksi, sağlık eğitimi gibi
hizmetler oldukça önemli hale gelir (Bkz. Akdur, 2015). Bu bağlamda bir ülkeye
hizmet edebilmek için demokrasilerin iki temel ayağı vardır. Birincisi açıklık,
ikincisi de katılımdır. Günümüzde yaşanan tüm olayların tam tersine katılımı
değil; siyasal iktidara yönelik fikirlerin, görüş tutumların ve düşüncelerin ileri
sürüldüğü tartışılmadığı anlamındadır. Kapalı kapılar arkasında alınan, toplumun
anlamasına olanak vermeyen her karar ve uygulama antidemokratik olarak
anlaşılmalıdır.
Özellikle siyasal ve kurumsal yöneticiler ve iktidarı elinde tutanlar
olumsuz yöndeki uzlaşmaz ve hayalperest politikalarıyla kamuoyunu
oluşturduğundan; ne yazık ki vatandaşlar ile genelde ise seçmen düzeyindeki
insanlar karar vermekte bocalıyor. Oysa “ilgi bilgi ve sevgi” üçgeni içinde
gelişmeyen hayali bir süreç sonunda verecekleri kararları da tüm ülkeyi ve
rejimin geleceğini de doğrudan ilgilendiriyor. Vatandaşın tarihsel kazanımları
içinde elde ettiği tüm kültürel ve milli değerler ve bulunduğu jeopolitik konum
işgal ettiği yer, durum, mevki, zenginlik ve statü gibi kazanımları yeterli
görülmeyip; hayali bir hedefe kapılarak “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesi zaafa
uğratılarak, kaos ve bocalama içinde umutsuzluğa sevk edilmeye ve çaresizliğe
itiliyor.
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Toplumsal değerler sisteminin aksine “sevgi” sözcüğünün karşıtı bir tutum
geliştiriyor. Böylece bireysel tatmini önceleyen çıkara yönelik tüketilen kalıplar
içinde irrasyonel siyasal davranış setleri oluşturuluyor. Son olarak Danıştay
Toplantısında bir Başbakanın «edepsizlik» kelimesini devlet başkanı sıfatı
taşıyan Cumhurbaşkanı yanında Barolar Birliği Başkanına yönelik konuşması
esef vericidir. Kısacası değer yargılarımız yanında davranışlarımız da hızla
olumsuz yönde değişiyor. Ben ve öteki algısı derinlik kazandığından taşıdığı
pozitif anlamlar da farklılaşıyor.
Kısacası sürekli arayış ve başkalaşım içinde insanın tarihsel birikimleri
sosyolojik gerçekleri kısacası “dil, tarih ve kültür üçgeninde” geliştirdiği tüm
değerler; duygu, sevgi ve hoş görgü içinde var olan tüm anlam ve önemleri
değişiyor. Ne hazindir ki “İlgi, bilgi ve sevgi” üçgeni içinde derin kültürümüz
yerini “yalnızlaşma, yabancılaşma ve yozlaşmaya” bırakıyor. Toplumsal düzen
ve dayanışma içinde “ulusal mensubiyet bilincinin” tanınması ve yerleşmesine
yönelik çabalar giderek zayıflayıp daralıyor. Hemen hemen toplumun bütün
kesimlerinde özelikle ailelerimiz ve milli eğitim başta, yüksekokullarımız ile
siyasal kurumlarımızın kültürel ve siyasal yozlaşması kapsamında ayrıştırıcı bir
dil ve buna yönelik toplumda hızla artan suç profili içinde ele alacağımız eylemler
ve söylemler giderek artan şiddet dili çerçevesinde değişiyor.
Çünkü bir insanı tanımak için onu bütün olarak ele almak gerekir; yani bir
davranışın ortaya çıkmasında kişinin biyolojik özelliklerinin, geçmiş
yaşantılarının, o andaki içsel durumunun, içinde bulunduğu fiziksel ve toplumsal
çevrenin etkisi vardır. İnsanın psikolojisi bunların birleşiminden oluşan bir
bütündür. İnsan davranışı iklimden hormon düzeylerine kadar birçok kültürel ve
kültürel olmayan faktörlerden etkilenir. Tabii ki başka koşullar da bunu
etkileyecektir. Herhangi bir uyarıcı karşısında kişinin nasıl davranacağını(etkitepki) kestirebilmek için bu etmenlerin tümü hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.
Kişiler aynı uyarıcılara, çeşitli nedenlerle farklı tepkiler verirler. Algılar, duyu
organlarına gelen uyaranların anlamlandırılmasıyla oluşur. Bir davranışın normal
ya da anormal sayılması zaman ve mekâna göre değişebilir. Suçlu davranışının
temelinde değişik faktörler yatabilir. İnsan davranışlarını, ailesi ve toplumla olan
ilişkileri de etkiler(Bkz Haydar Şentürk, suç ve suçluya dair psikolojik
analiz). Özellikle iç güvenliği bozulan doğu illerimizde sıkışan halk kitleleri de
yüzyıllardır yaşadığı toprakları ve değerlerini bırakarak batı bölgeleri ve diğer
güvenli olarak algıladıkları bölgelere göç ediyorlar. Göç olgusunun gerek birey
ve gerekse toplum üzerinde yarattığı bir diğer olumsuzluk dünyamızı da yakından
ilgilendirmektedir. Bu olumsuzluk çeşitli hedef ve beklentilere yönelik bu
bölgelerde emperyalist bir savaşın adeta parçası haline getirilen halklar savaşın
getirdiği bombalamalardan oluşan yıkım sonucu yerle bir olmuş evler ve
şehirlerde insanlar afetlere maruz kalarak çaresizlik halinde yaşarken ikinci
olarak ele alacağımız suç profili ve suçluluk psikolojisinde bölgelerimizin
durumudur.
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Değerli Türkbilim baş editör hakemlerimizden Prof. Dr. Hamit Hancı’nın
yaptığı bir çalışmada, Türkiye’de bölgeler bazında suç faktörleri ve suçluların
profili incelendiğinde değişkenlik göstermektedir. Kısaca suç evrensel bir olgu
olmakla birlikte, suça neden olan faktörler ve suç türleri, ancak sorunun ortaya
çıktığı yerel koşullar dikkate alınarak açıklanabilir. Suç kavramı ile ilgili
araştırmalara bir bütün olarak bakıldığında, önemle üzerinde durulan iki kavram
olduğu görülür. Birincisi suçu önlemeye yönelik tedbir ve erken tanı çabaları,
ikincisi suçun ortaya çıkışındaki ilk belirtilerin çocuklukta görüldüğü
düşüncesiyle, çocuk suçluluğu araştırmalarıdır. Bu araştırmalarda suçun ortaya
çıkışı, gelişmesi ve önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin tanımlanması
amaçlanmaktadır (Hancı,1999). Aslında özellikle göç eyleminin ortaya çıkardığı
sorun boyutlarında görülen sözel olarak karşısındakini suçlama, her eylem ve
hareketini kınama yanında; aslında daha da ilerisi adeta dayak atma, aşağılama,
hınç alma ve hatta katletme gibi bir düşünceyi pekiştirerek toplumu birbirine
karşı örgütlüyor. Bütün bunları yaparken büyük bir böbürlenme, sürekli övünme,
her halde yapılanlarla gururlanma gibi bir tavır takınarak toplumun
kamplaşmasına ortam hazırlıyor.
Öylesine ileri gidiliyor ki, din duyguları ve inanç sistemlerini bile hiçe
sayılarak ahlak sınırlarını da aşan sözcüklerle suç profili ve eylemleri içinde
gelişen kültürel yozlaşmayı körüklüyor. Suç ve suçlu ilişkisinde biyolojik,
psikolojik ve sosyolojik temelde ifade edildiği görülüyor. Biyolojik yaklaşımlar
yasaları ihlal eden çocukların suç nedenlerini kalıtımsal özelliklerle
ilişkilendirirken, psikolojik yaklaşımlar, temelde sapmış bireyin psikolojik
patolojisi ile sosyolojik teoriler ise sosyal yapı ile açıklamaya çalışırlar (Gibinse
den aktaran, Aile ve Tolum. S.9, 2006,). Oysa “Toplumsal yaşamın temel
koşullarından biri düzendir. Toplumda düzen, toplumsal norm ve kurallara
uyulmasına bağlıdır.” Ancak göç eylemi içinde toplumsal düzene uymak ve o
kültüre ait davranış setlerini görebilmek asla mümkün olamıyor. Suç profili
incelendiğinde özellikle “Göç ve Çocuk Suçluluğu” arasında doğrusal bir bağ
vardır. Ne yazık ki bu eyleme iten ailelerin de varlığını gözlemliyoruz. Çocuğun
suç işlemesine etki eden ve literatürde yer alan bu faktörlerin yanı sıra ülkemiz
açısından iç göçün -yanında güncel olarak karşı karşıya kaldığımız dış göç veya
zorunlu göç olgusu mutlaka siyasal kararlar açısından da değerlendirilmelidir ve
bir bütünlük içinde ele alınması gerekmektedir. Bu konunun göç sürecindeki
ailenin yoksullaşması olarak görülerek yoksulluk ve diğerlerinin içinde yer aldığı
belirtilebilir. Bundan dolayı içinde yaşadığımız günlerde bu etmenin açık açık ele
alınması gerekli görülmektedir. Çünkü göç hem etkileyen hem de etkilenen bir
süreçtir.
Göç eylemini kendi başına bırakırsanız her şeyi etkiler ya da etkileme gücü
etkilendiklerinden daha fazladır. Ama göçe bir şekil verirseniz o zaman olumsuz
olarak etkileyeceği “işsizlik, yoksulluk”, çocuğun “eğitim sisteminden”
kopması gibi pek çok duruma müdahale edilebilecektir. Burada da uyum, kentsel
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yapılarla ilişkiler, iş bulma ve diğer pek çok konu ortaya çıkmakla birlikte etkileri
de daha çözümlenir olarak görülebilir (Bkz. Küçükkaraca, 2001:356’den aktaran,
Rüstem Erkan, M. Yüksel Erdoğdu, S.9 sayfa 81). Doğrunun yerini yalancılık
adaletin yerini adaletsizlik umut ve geleceğin yerini karamsarlık ve dostluğun
kardeşliğin yerini de ne yazık ki düşmanlık alıyor. Oysa sevgi bilmekle, kendini
tanımakla ve değere değer katmakla başlar. Çünkü atalarımızın dediği gibi “bilgi
sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz”. Bilgili olmak, ağacı, toprağı, böceği,
dünyayı, evreni insanı ve yaratanı sevmekle başlar. Ama öncelikle bu konu bize
ilgi duymamız halinde bir şeyi öğrenebileceğimiz, yani bilgi sahibi
olabileceğimiz önemle anlatılmalıdır. Peki, bunu kim yapacak sorusu oldukça
önemlidir. Öncelikle; Sosyalleşme sürecinde büyük bir yeri olan aile kurumu ilk
basamaktır. İşte o hayatımızın büyük bir zamanını vermek zorunda olduğumuz
okullarımızdır. Başta milli eğitim bakanlığı olmak üzere İlkokul, Orta Okul, Lise,
Üniversitelerimiz bir bütün olarak görevlidir. Daha da ötesi Çevre ve Arkadaş
Grupları bu sosyalleşme sürecinde oldukça etkilidir. Her türlü insan ve komşuluk
ilişkisi şiddet dâhil her ülkenin kendi toplum yapısı etik değerler sistemlerinin bir
yansıması olarak belirir; sorunların buna yönelik çözümleri de bu kapsamda
değerlendirilir.
Sorunların saptanması iletişimin kurulmasına ve yabancılaşmanın da
önlenmesine bağlıdır. Bu sürecin gerek bireyler sağlıklı ve gerekse özürlülerimiz
üzerinde düşünülmesi ve gerekse kurumsal bir algı olarak kabulü toplumsal
dayanışma ve değerler manzumesiyle ele alınır. Toplumların sosyal ve kültürel
ve de tarihi gelişim çizgisi ile ulusal aidiyet bilincinin örtüştürülmesi gerekir. Son
olarak örgütleşme düzeyi bir kurum ve ülkenin başarısının önemli bir göstergesi
olup, başarı grafiğinin de ölçüsüdür. Bütün bu önermelere bağlı gelişmeler neyle
kazanılır? İşte bunun cevabı aslında sadece ve sadece insanı, doğayı sanatı ve
yaşadığı tabiatı ve toplumu sevmesidir. Yani kısacası başta insanı, doğayı toprağı
ve tüm bunları kapsayan birlikteliği ve dayanışmayı temsil eden Sevgi’dir (Bkz.
Küçükkaraca, N. (2001). Özürlü hakları ve sosyal hizmet mesleği ayrıca, Görme
Özürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve
Meslek Tanımları (Yay. Haz. K. Karataş), No 4: 227-231. Ankara: Körler
Federasyonu Küçükkaraca, N. (2004).
İç dünyamızı aydınlatan en önemli duygu bireyi, toplumu, kurumları,
ülkeyi tarihsel gelişme süreci içinde değerlendirerek kucaklayıcı ve dost ve ulusal
aidiyeti temsil eden “dil, tarih ve kültür” üçgeni içinde mensubiyet bilinci
çerçevesinden vatandaşlarını sevmekle kazanılır ancak. Çünkü sevmek aynı
zamanda bir ibadettir. Önce anamızı, babamızı, öğretmenimizi, vatanımızı,
bayrağımızı, ülkemizi hâsılı taşımızı ve toprağımızı Büyük Türk Kültürümüzü
sevmek her şeye bedel bir ibadettir. İşte bu nedenle okullarımız ve özellikle
üniversitelerimiz ve siyasal yönetimleri ele alan kadroların ayrıştırmayı
pekiştiren ve başka ülkelerin güdümünde ülkemizin kuruluş felsefesinin aksine
ikame edilebilecek tutum ve davranışa girmemelidir. Bu yönde asla farklı bir
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hayale kapılmamalı, yapıcı ve görüş alışverişi içinde sahiplik ölçüsünün sadece
kendisine ait olmadığını anlayarak uzlaşma ve dayanışma içinde davranarak aksi
yönde bir tutum ve davranışı benimseyerek olumsuzluğu pekiştiren bir yönde bir
düşünce ve ideolojiyi de asla ve asla pazarlamamalıdır.
Sonuç olarak son yüzyılın içinde belki de en can yakıcı ve acilen
çözümlenmesi gereken bir dünya sorunudur göç olgusu. İnsanoğlu ne kadar
teknolojik yenilikler bulsa da insanın sırlarını ve sınırlarını çözebilmesi hala
mümkün değildir. Zira her birey, her kurum ve her devlet kendi çıkarı ve geleceği
şekillendirmekteki arzu ve hevesleri doğrultusunda bir öteki yaratmakta; bu çıkar
saiki nedeniyle olduğu kadar üstünlük psikolojisi çerçevesinde de dünyayı
şekillendirmek hatta sahiplenmek istemektedir. Bu güne kadar uyum ve barış
içinde yaşayan bir dünya ne yazık ki halen kurulamamıştır. Yüksek perdelerden
yapılan atışmalar ve boy gösterici davranışlar ancak bir üstünlük sendromunu
ifade etmekte ve fakat dünyamıza ve geleceğine son derece zarar vermektedir.
Oysa dünyamız herkese yetecek kadar doğurgandır. Ancak bu doğal
dengesini bozmamasına da bağlıdır. İşte göç böyle bir hem nüfus dengesi
açısından ve hem doğal örtümüzün kirlenmesi değil bilakis yok olmasına ortam
hazırlayacak bir süreci yaşamaktadır. Sonuç olarak devletler yan yana gelerek
ortak alanın ortak dilini bulmalı barış dostluk ve kardeşlik ilkelerini
içselleştirmeleri patolojik olgulardan arındırılmaları ve iş birliği esasına
dönüştürülen bir yüzyıla damga vurmalıdırlar. Çünkü Çevre, eğitim, adalet
üçgeninde kentleşme ve sanayileşme insanımızın huzur ve mutluluğunun yanında
ülkesine duyduğu bağlılık ve güveni de temsil ediyor. Bu üçgen içinde en önemli
husus iletişim araçlarıdır. Bu sadece basın demek değildir. Bir toplum tarihi
birikimi, eğitim üniversiteler ve bilim olarak var olmalıdır. İnsan psikolojisi ve
sosyolojik örüntülerin birlikte değerlendirilmesi gereklidir. İşte bir diğer önemli
gösterge ise “güzel sanatlar ve edebiyat” alanıdır. İşte bu nedenle toplumların
gelişmişlik düzeyinin çağdaş ölçüsü bu alanda dünyaya ne kattığıdır. Türk
kültürü içinde el sanatları ve mimarlık yanında roman, şiir, deneme ve örf ve
adetlerimizin sesi olan beste ve güfte çalışmaları yani her türden müzik ortaya
koymaya çalıştığımız ve sunduğumuz konuyla ilişkilendirilebilir. Bu bizim dış
dünyayla kurduğumuz iletişim ve etkileşime ayrıca insan olarak birlikte
yaşamamızdan kaynaklanan görevlerimize de bağlıdır. Dünyamız ne yazık ki
gittikçe “Yalnızlaşma, Yabancılaşma ve Yozlaşma” üçgeni içinde gerek iç
bünyelerinde devletler ve gerekse ülke içinde çekişme ve sürtüşmelere yönelik
“iktidar kavgaları” bağlamında kurumsal yapıların değerlendirilmesi de dumura
uğratılıyor.
Bu bakımdan “insan doğa ve evren” üçgeni kurgusunun etkileşim
boyutlarını içinde bulunduğumuz zaman diliminde “göç olgusu ve etkileri”
bağlamında da irdeleyebiliriz. Zira sorun ve çözüm boyutları kapsamında ilgi
artırıldıkça kişinin kişilerin çözümlemelere yönelik bilgisi de artar. Bu bakımdan
“sevgi ilginin de temelidir”. Aslında öncelikle “ilgi bilgi ve sevgi” üçgeni içinde
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çocuklarımızı yetiştirmeli ve geleceğe hazırlamalıyız. Daha sonraki eğitim
dönemlerinde ise “insan ve kurum” ilişkileri içinde birleştirici “dil ve politikalar”
ile eğitime yönelik müfredatlar içinde mutlaka “dil tarih ve kültür” geliştirilmeli
uzlaşma bağlamında “aidiyet ve dayanışma” mutlaka milli eğitimle
pekiştirilmelidir. Bir milletin değerleri kendi tarihine ve kurucularına sahip
çıkmakla artar. Bir milletin değerlerinin en başında özgür ve bağımsız mutlu
yaşamasıdır. Bunu birey ve toplum ancak “Ulusal Mensubiyet Bilinciyle”
kazanır. Ulusal Bilince ise sanat, edebiyat, şiir, müzik ve tarih şuurunu temsil
eden Türk dili ve kültürü içinde örf adet ve geleneklere verilen değerlerle
ulaştırabilir insan. İşte bunların tek bir meşalesi ve tek bir hedefi mutluluk ve
güven verecek bir yolu vardır.
Bu yol “büyük Atatürk” ün işaret ettiği “akıl ve bilim yoludur” Bilimsel
araştırmalar ve Tarihsel derinlik kökten türetilen üstün ve kapsayıcı bir “Dil” ile
uzunca asırlar övünç dolu ancak tecrübe de edeceğimiz bir “Tarih Şuurunu”
bıraktı Türk toplumuna. Ülkemizin her insana, çocuğa, kadına, ağaca ve toprağa
hâsılı varoluşumuza etki eden her şeyi temsil eden “Kültürel” birikimlere ve
sağlam temellere dayandığını belirtebiliriz. Son yüzümüzü güldüren
güneydoğumuzdan çıkan asil Aziz SANCAR hocamızın madalyası haklı bir ülke
gururumuzdur. Kısacası aidiyete bağlı kucaklayıcı birleştirici kalkınmış ve
mutlu, tüm dünyaya örnek olabilecek barış temelli “güçlü bir ulus olabilmektir”
önemli olan. Etnik yapıların gündeme getirilmesi bu çağda ancak ilkel kavimlerin
görüntüsü olarak algılanır. Dünyamız bir bütündür. Bunun etrafında insan hakları
ve mutluluğu çerçevesinde barış ve dayanışma içinde yaşamayı öğrenen medeni
toplumlar olmalı kışkırtmalara asla prim verilmemelidir.
Bunun için göç olgusunun yarattığı sarsıntı her ülkeye ve insana örnek
olmalı bu uğurda bu vahşet tablosuna son verebilecek formüller üzerinde
çalışılmalıdır. Son olarak her millet kendi örf adet ve değerlerine tarihi
koşullarına göre yaşar. Onun içindir ki bir ülkeye aidiyet daha da kapsayıcı ulusal
mensubiyet bilinci kapsamında olur. O halde Atatürk eserlerine ve fikirlerine
devlete yaptığı tüm hizmet ve katkılara sahip çıkarak yaşadığımız onun bıraktığı
Cumhuriyete yakışır davranmalıyız. Bu nedenle parolamız aşağıdaki başlık
kapsamında: Büyük Atatürk ilkelerine ve hedeflerine gönülden bağlı dünya ile
barışık bir devlet politikası çerçevesinde hedefimiz büyük Atatürk’ün bize çizdiği
yolda ilerlemek ve asil Türk çocukları gibi yaşamak ülke vatandaşlarını “oy telaşı
içinde etnisitelere” ayrıştırmaya yönelik bir dil ve ötekileştirici davranışı asla
göstermemek zorundayız. Öyleyse parolamız: Vatandaşlarımızın tümünü
kapsayan bir yaşam tarzı ifadesi olarak Türk gibi yaşa öyle gel başa! Olmalıdır.
Göç olgusuyla ilgili gerek iradeye dayalı ve gerekse zorunlu haller dışında gelişen
bütün bu açıklamalarımızdan sonra bir fikir görüş veya çıkar etrafında
kenetlenmiş yönetim erkini de taşıyan iktidar grubunun öncelikle politikalarını
ele alabiliriz. Partiler kendi ideolojik beklentilerine daha sonra oy devşirdiği
bireye ve toplum kesimlerine etkisine ve gücüne yani daha sosyolojik açılardan
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partilerin dayandığı etnisite ve inanç oluşumu paralelinde göç ve göçmen
devşirme dinamiklerine değinebiliriz. Bir grup içindeki ilişkiler, grubun oluşumu
ve işleyişi olarak ifade edilen grup dinamiği kavramı irdelendiğinde; genellikle
insanların yalnız oldukları zaman davrandıkları tarzın dışında daha farklı
davrandıkları görülür. O halde insan çevresinden hızlı bir biçimde
etkilenmektedir. Kötü alışkanlıklar ve yaşam tarzı toplumsal dokunun standartları
ile örtüşmediğinde kişi kavramları tam olarak değerlendirme ve genel toplum
kurallarına uyabilmede başarısızlığa ve uyumsuzluğa düşer.
Bir de biyolojik yapısında muhtemel sorunlar varsa beden bio-enerji
ürettiğinden bedende negatif enerjiler doğar ki bu da iç dünyasından gelen
eğilimleri körükler karar verebilme yetisini de bozar. Böylece çevresel faktörlerin
ve kişilerin olumsuz temsili gündeme gelir davranışları da akıl yürütmeden
çıkarak gayri iradi bir eğilim ve eyleme dönüşerek toplumun benimsemediği
sapkın diyebileceğimiz uç örneklere göre gelişir. Özellikle çocukluk döneminde
yaşanılan denetimsizlik ve sevgisizlik eklenince ana kültürün doğru algılanması
söz konusu olamaz. Bu olgu ve olayların savaşların yapıldığı dönemlerde doğup
büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kalan göçmenlerle ilinti ve ilişkisi
ayrıca mensubiyet bilinci açılarından da değerlendirilmelidir. Politika ile
uğraşanların asla unutmaması gereken ödemi “ulusal birliği ayrıştırmadan” bir
terbiye ve nezaket içinde muhalefeti de dinleyerek milli hedefleri ele almalı
kavga dilini asla bir üstünlük gibi ilke algı ile yapmamalı nezaket en büyük
zenginliktir parolasını içselleştirmelidir.
Üzülerek belirtmemiz gerekir ki adeta efsunlanan bir toplum ile çağdaş
toplum arayışındaki dayanak noktaları nelerden ve hangi değerlerden teşekkül
etmeli ulusal birliğin refah ve mutluluğu için toplumun nelerden etkilendiğini
araştırması gerekenler sadece yönetenler değil tüm ülke fertleri paralel örtüşük
bir algı ile toplum yararı gözetilerek kamuoyu oluşturabilmelidir. Çünkü
toplumsal sorunların analiz edilerek topluca çözümüne yönelik politikaların
geliştirilmesi ve bireylerin bu yönde bir bilinç taşımasına yönelik ulusal eğitim
modellerini gözden geçirmesi aile kurumunun bu çerçeve içinde yoksulluk sınırı
tartışmalarından kurtarılması ve değer yönetimi çerçevesinde toplumsal eğitim
ve sağlık modelinin inşası öncelikli hedeflerdir. Bu bağlamda başta en başta
yaşadığımız ve alın teriyle savaşarak elde ettiğimiz bu “güzel Anadolu”
topraklarını hoyratça kullanmayıp en nadide bir çiçek hassasiyetinde
atalarımızdan bir emanet olarak korumalı ve kollamalıyız. Bunun için çevre
yönetimi başta olmak üzere ana kültürümüzün ve değerlerimizin nihayet özümüz
olan Türkçe iletişiminin mutlaka bilinmesi ve kullanılması gerekiyor. Gerçeklere
uygun politikaların da mutlaka uygulanması ve hayata geçirilmesi gerekiyor.
Aksi halde Haldun Taner’in konuşmalarında ve yazılarında da belirttiği gibi
vesveselere yönelik yer ve alanlar açılır ki devlet hayatında hile ve vesveselere
ve ötekileştirici bir dile asla ve asla yer yoktur.
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NOT: Osmanlı Dönemindeki karşılığı f. Sihir, büyü, üfürük olarak
bilinirdi. Sihirbazların tuzağı olarak algılanırdı. Hile ile yapılan kötü işler. Efsun
İslamiyet’çe men ‘edilmiştir. Çünkü çok büyük günahlardan sayılmıştır. Büyü,
sihir ile ilgili bir örnek: "Şayeste'nin reise büyü yaptığına ve adamı başka
kadınlara karşı efsunla bağladığına kanaat getirmişti."- H. Taner
Önce “EFSUN” teriminin Türkçe karşılığı ve Türkçe sözlükte anlamı
nedir? Ona bakmalıyız. Osmanlı Dönemindeki karşılığı f. Sihir, büyü, üfürük
olarak bilinirdi. Sihirbazların tuzağı olarak algılanırdı. Hile ile yapılan kötü işler.
Efsun İslamiyet’çe men ‘edilmiştir. Çünkü çok büyük günahlardan sayılmıştır.
Büyü, sihir ile ilgili bir örnek: "Şayeste'nin reise büyü yaptığına ve adamı başka
kadınlara karşı efsunla bağladığına kanaat getirmişti."- H. Taner’den alınma.
GÖÇ
HAREKETLERİNDE
GEREKLİLİĞİ

KONTROLÜN

ÖNEMİ

VE

Göç kavramı ve hareketleri her dönemde çok büyük önem taşır. Ülkemizde
yaşanan son “göç” eylemi birçok açıdan oldukça daha da önem taşır. Çünkü
özellikle son zaman dilimleri içinde güneydoğu sınırlarımızdan kitleler halinde
kayıtları bile tutulmadan ülkemize alınan “zorunlu göç” tabir edeceğimiz bu
kontrolsüz eylemin doğurması muhtemel sorunların da ele alınmasını gerektirir.
Tarihte görülmedik bir biçimde ülkemiz sınırlarında yaşanan “göç olgusu”
ülkemizi oldukça çok farklı açılardan da sarsmış; Türk toplumunu uyum ve
uzlaşma ekseninden uzak tam tersine giderek hızla artan sorun boyutlarıyla karşı
karşıya bırakmıştır.
Çünkü kontrolsüz ve denetimsiz bu dalga parlamentoda kapalı veya açık
görüşülerek karara bağlanması devlet adabı içinde gerekirken; partilerin ve
üniversitelerin bilim adamlarından görüş ve bilgi alınmadan kısacası “toplumsal
bir uzlaşma” bile sağlanamadan ve de sonuçları tartışılmadan uygulamaya
konulmuştur. Bugün ne yazık ki çok farklı açılardan incelenmesi gereken
sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı üzülerek de olsa belirtmemiz gerekiyor. İster
ülke içinde veya ülke dışında olsun “göç” eylemleri oldukça sorun yüklüdür. Bu
sorunlar sadece yaşam açısından değil bilakis oluşturduğu bunalımlar açısından
da önem taşır. Bu bağlamda ülkemize yapılan “toplu göç eylemi” çok boyutlu
açılardan ele almamızı gerektiriyor. Diğer yandan insanlığa yapılan baskılara
yenik düşen toplumlara ve göç etmek zorunda kalanlara da elbette el uzatmak
gerekiyor.
Ancak bunu dünya devletleriyle de görüşerek “işbirliği ve dayanışma”
sağlanarak yapılması göçle gelenlerin kontrol edilerek bir bölgede gözetim
altında tutulması ve olumsuz gelişebilecek sorunların da ortadan böylece
kaldırılması sağlanabilirdi. Ne yazık ki farklı bir kültüre ve bir ülkeye mensup
olanlar ülkenin her kentine dağılmış kontrol edilebilmeleri bir yana kimlikler
verilerek kayıtlara geçirildiği ifade edilmektedir. Geldik eri ülkenin “aidiyet
duygusuna” bağlı kalarak “kimlik sorunu” başta “uyum ve uzlaşma” sorununu
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da öne çıkaran tutum ve davranışları yerli halk ile gerilimlere de sebep olmuştur.
Bu gerilim ve isteksizliğin en önemli sorunlarının başında göçle gelenler “ucuz
işçi” olarak çalıştırılmaları ve yerel halkın işsizlikle karşı karşıya kalması da
önemli bir sebep olarak kamuoyunda konuşulmaktadır.
Düşene elbette el uzatan bir milletin fertleriyiz. Ancak getiriş veya
götürüsü hesaplanmadan ve tek yanlı parlamentoda ön görüşmeleri bile
yapılmadan kısacası aleniyet çerçevesinde enine boyuna görüşülmeden doğrudan
alınan bir karar ile “zorunlu göç olgusu” kapsamında bu kavrama yepyeni görüş
ve değerlendirmelerin eklemlenmesini de gerekli kılmaktadır. Özellikle
günümüzde ve güneydoğu sınırlarımız başta neredeyse tüm ülkeye yayılan bu
yaşanan izlenmesi ve takibi çok zor olan “göç dalgası”, insan davranışlarının
normal bir vatandaş düzleminde incelenmesi yerine; zora düşen göçmenlerin
etkileşim boyutları ile beklentileri arasındaki uçurumu da ifade eder. Bu
bağlamda “göç ve kültür” kavramının yepyeni bir yaklaşım ve “sorunu
algılamanın yanında bu soruna çözüm bulabilme bilimsel kurullarının
oluşturulması gerekiyor. Yöneten erkin bilim insanlarından oluşturacağı bir
merkezin uzunca bir süre görüşmeler yolu ile konunun olumlu ve olumsuz yönleri
ortaya konulmalıdır. Çünkü bu “dalga” sadece ulusal değil; uluslararası bir iş
birliğinin de gereğidir.
Zira büyük nüfus hareketleri bir ülkeye ölçülemeyecek kadar maddi ve
etnisite farkları ile de moral değerlere etkisi olacaktır. “nimet ve külfet”
eşitliğinin sağlanabilmesi çerçevesinde izlenmesi ve sorunun çözümlenmesi
gerekiyor. Bu defakto eylem sadece sosyolojik bir sorun olmaktan çok sosyal
psikolojik, siyasal sosyolojik ve ekonomik sonuçlarının kabulü bağlamında bir
politik yaptırımın içselleştirilmesi algısı ile incelenmesini, sorun çözme kurulları
oluşturularak “nimet ve külfetin” diğer ülkelerle de paylaşılmasını da zorunlu ve
hatta daha da önemlisi gerekli kılar. Göç hareketlerinde özellikle göç eylemi
içinde olanların gerek “dilleri”, gerek “tarihsel” ve gerekse “kültürel” değerleri
yerel halk ile arasına az veya çok mutlaka bir mesafe koyar. “Uzlaşma” ve aynı
“ideallerde örtüşme” ne yazık ki kolay kolay sağlanamaz. Sorun boyutları
giderek artar. Tarihsel açıdan da uyuşan bir aralık oldukça dardır. Kaldı ki en
önemlilerinden birisi de yetiştiği ve yaşadığı topraklarda kültürel birikimi ve
davranış kalıplarıdır.
Bu üç faktörlere bağlı kavramların ele alınmasıyla bir milletin dünyada
bulunduğu yeri ve bu ülkenin önemi kısacası oluşturduğu kimlik ve değerler
manzumesi içinde yer bulur. Gittikleri her ülkeye veya bölgelere neler
katabilecekleri ancak böylece ortaya çıkabilir. Diğer yandan tarih bir ülkenin ve
milletin orijin yerini belirler. Devletin gelişim safahatlarını devletin kronolojik
safahatlarını, coğrafik, demografik ve yaşam tarzı çerçevesinde ürettiklerini ve
dünya ile ilişkilerini ifade eder. Özellikle belirtmek gerekirse Türkler Orta Asya
ve Kafkaslarda büyük hâkimiyetler ve imparatorluklara yönelik devletler
kurmuştur. Tarihte 16 devlet kurabilen bir başka ülke yoktur. Nüfus bileşimi
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açısından da aslında oldukça genişçe bir büyük alanda soy birliğini de temsil
etmektedir.
Bu bağlamda da Türkler yaşam tarzları içinde ihtiyaç duydukları her şeyi
kendi duygu ve düşüncelerine ve kullanılabilir değerine bağlı olarak geliştirmiş
ve hayatlarının içine yaşam kültürlerini katmıştır. Ok yay ve kılıç başta, At ve
araba ile çadır sanatını yan yana düşünüp yerleşim alanlarını düzenlemiş; kilim
ve keçe dokumaları ile çadır sanatını da süslemiştir. Han, hamam, cami,
medreseler ile vakıflar ve eğitim kurumları büyük önem taşımıştır. Türklerin
medeni bir vasfı gerek yönetim ve gerekse yaşam tarzlarından bu kültürleriyle
anlaşılır.
İşte bu iletişim ve etkileşimden dolayı kısacası insanların birlikte yaşama
mecburiyetinden doğan ve birbirleriyle anlaşmasını sağlayan en temel gösterge
dildir. Aynı dili konuşmayan milletlerin gerçekte bir milli duruş sergilemesi
beklenemez. Bunun için aynı topraklarda yaşayan insanların hiçbir aşağılık
duygusu taşımadan bağlı bulunduğu toplumun dilini en iyi ve güzel biçimde
konuşması o topluma olduğu kadar kendine dönecek değeri de ortaya koyar. Bu
kapsam içinde önemsediğimiz hususları aşağıdaki ana başlığımız içinde açabilir
ve değerlendirmeye gidebiliriz.
Bu çalışmada öne çıkan başlıklar yalnızlaşma, yozlaşma ve yabancılaşma
bağlamında incelenecek psikolojik algı temelli bir çerçeve içinde ele alınarak
yönetim ve politikalar da değerlendirilecektir.
KURUMSAL YAPILARIN VE KARAR ALICILARIN
GÖÇ OLGUSU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Bir toplumda en önemli kurumların başında aileler gelmektedir. Çünkü
toplumlar geleceklerini bir düzen içine alabilmek açısından öncelikle bireyler aile
birlikleri kurarak gelecek nesilleri de hazırlarlar. Bundan dolayı evlilik ilişkileri
genellikle her toplumda çok büyük önem taşır. Toplumsal kuralların içinde
ziyaretler ve misafirliklerin oluşturulması gelenek ve görenekler olduğu kadar bir
ihtiyacın tatminidir aynı zamanda. Her ne kadar misafir beklense de gelen
kişilerin bir zaman dilimi içinde ayrılması ve misafiri olduğu evin dinlenmeye
çekilmesini de içerir. Hiçbir ev sahibi gözünün ucu ile misafirin kalkmasını
bekleyemez. Sosyal hayatımızda zaman yönetimi oldukça önemlidir. Göç
kavramıyla ilgilendirdiğimizde böyle bir düşünceyi ortaya koyamayız ancak
toplumsal yaşam içinde oluşturulan olumsuz etki ve davranışlar toplumun büyük
bir kesimini ne yazık ki farklı düşüncelere de itebiliyor. Çok uzunca zaman
oturulduğunda misafirler için bile içimizden “kalksa da gitse” “uykumuz geldi”
dendiğine şahitsizdir. İşte gözlemlerimizle tanık olduğumuz göç olgusu bu
bakışın çok dışında bir emri vaki ile yönetenlerce kararlaştırıldığından “toplumun
geneli tarafından” tasvip edilmiyor. Ne yazık ki misafir olma adedinin yüksek
rakamları tam olarak kayıtlar tutulmadığından bilinemiyor. Kısacası misafir
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olmanın dışında oluşan nüfusa yönelik rakamları telaffuz edilemeyecek kadar
oldukça çok olduğu da ifade ediliyor ve de gözlemliyoruz. Bir de bulundukları
bu zaman diliminde neredeyse her ailede üç dört çocuğun dünyaya getirilmesi
ülkemiz adına genetik bir sorunun da doğması ihtimalini taşıyor. Diğer yandan
kontrolsüz bir nüfus artışı ülkemizin kıt kaynaklarını da tüketiyor.
Türk Halkının düşünceleri ve görüşleri alınmadan sadece yönetenlerce
alınan bu göç eylemi oluşturulduğundan ülkemizin kıt kaynakları da hızla
tüketiliyor. Bundan da önemlisi her birine “nüfus” gibi son derece önemli bir
belgenin verilmesi yönünde hareket edilmesi bu kesime karşı yerleşik halkın da
tepkisel davranmasına ve düşünce sistematiğine, kısacası duygu ve düşüncelerine
etki ederek Suriyeli Göçmenleri vatandaş olarak kabul asla edemiyor ve hatta
etmek istemiyor. Bilindiği gibi yer değiştirme ve göç aslında bir hareket ve bir
eylemdir. Kısacası “Yerleşik bir düzenden diğer yerleşik bir düzene gitme
eylemine göç” diyoruz. Örneğin Erzurum’dan İzmir’e göç ettik derler. Bunu
başlatan sebepler vardır. Bunlar ekonomik, sosyal, siyasal, hukuki dini olduğu
kadar kişiler üzerinde oluşan bir baskıda olabilir. Bu durumda veya benzeri
durumlarda bireyin gerek algısında veya gerek duygu ve düşüncelerinde oluşan
sıkıntı ona “Stres ve Korku” yaşatabilir.
Bulunduğu toplumsal yapıdan da uzaklaştırabilir. Hatta geri çekilerek içe
kapanarak bir yalnızlaşmayı da gündeme getirebilir. Aslında kişi veya kişilerde
oluşan sıkıntı ve kabullenememek duygusu algı bozukluğunu da oluşturur
giderek toplumun değerlerinden de uzaklaşmayı, birey ve grubun da birbirlerine
karşı yabancılaşması da gündeme gelebilir. Böyle bir sürecin devamlılığı
bireylerin ana kültüründe de davranış modellerini ve düşünce sistematiğini de
bozacağından aslında bağlı olduğu ana kültürden bir noktada koparsa “kültürel
sapma” oluşur ise artış miktarına paralel bireysel olduğu kadar toplumsal bir
“yozlaşmayı” da çağrıştırabilir.
Bundan dolayı toplumun dayanışmayı önceleyen mutluluğu ve huzuru
oldukça önemlidir. Bunalımlardan uzak durulması ve stres ortamının ortadan
kaldırılması toplumsal sağlığımız açısından olduğu kadar sosyal hareketlilik gibi
göremeyeceğimiz göç olgusunun etkilerinin önlenmesi de özellikle yönetenlerin
çözmesi gereken çok önemli konular arasına girer. Bu nedenle gerek birey ve
gerekse toplumsal/sosyal açıdan gerginliğin önemli bir sebebi çıkış noktamızın
da dayanağı haline gelen stres aile kurumu başta eğitim ve diğer sosyal
kurumların da incelenmesini gerekli kılmaktadır. Kısacası kamu kurum ve
kuruluşlarınca, ele aldığımız göç olgusuyla ilişkili gördüğümüz çalışmamızda
özel olarak ele alınması gereken stres son derece gerekli bir kavram olarak
karşımıza çıkmaktadır. Çünkü stres en genel tanımıyla, beden ve ruhun yorgun
ve kaygı halini almasıdır. Hayatından, güvenliğinden ve geleceğinden kaygı
duyan bir birey/toplum dengeli davranamaz. Bu durum şiddet içerikli eylemlerin
de oluşmasına ortam hazırlar. Bu cümlelerden olarak bedende oluşan stersin
oluşturduğu bedensel ve ruhsal durum kişiyi aynı zamanda da korkuya sevk eder.
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Korku ise Adrenalinin daha fazla salgılanması durumudur. Bireyin duygu
düşünce ve karar mekanizmasında oluşan somut bir tehlike veya durum sonucu
çarpıntı ile birlikte güvensizlik ortamı da hızla artmakta bu duruma bağlı olarak
bireyin güvenlik dürtüsüne yönelik davranış bütünlüğü kaybolmakta ve buna
bağlı olarak da tansiyonu da düşmektedir (Bkz. Töbü, 2016). Bütün bu ilişkilerin
ve göç olgusuna yön veren psikolojik çerçeve oldukça önemlidir. Kişi veya
gruplar arasında oluşacak iletişimin ve etkileşimin çözümlenebilmesinde anahtar
rol oynayan psikoloji algı kavramı oldukça önemlidir. Çeşitli çalışmalarımızda
ortaya koyduğumuz tarafımızdan geliştirilen “Psikolojik Algı” kavramını şöyle
tanımlayabiliriz: İnsanın tarihi derinliklerinden getirdiği, aile, grup, cemaat,
birlik, kurum ve toplulukların; öteki olarak konumlandırıp geliştirdiği izleri ve
yargıları, korku ve kuşkuları, coşku ve sevinçleri yani süje ve objeleri mensubu
olduğu topluluk üyelerine kuşaktan kuşağa aktarma bilincini(üstünlük ya da
aşağılık) duygu, his ve sendrom biçimine dönüştürerek; bunlara ait tutku ve
değerlerini, eylem ve düşüncelerini, inançlarını pekiştirme, ayrıştırma veya
yönetme yeteneğinin, bireyin zihinsel süreçlerine indirgenerek istendik yönde bir
algının maddi ve moral içerikli olarak oluşturulmasıdır(Tuncay, 2009, S: 48,49).
Bu bağlamda Kent ve çevrebilim üzerinde yaptığımız çalışmalar
ülkemizde yeterince olmasa da dış dünyada epeyce ilgi çekti ve yabancı dilde
kitap haline getirildi. Burada “çevre mastır planlamalar ve yeni bir kent modeli”
adlı çalışmamızı ortaya koymuştuk. Aşağıda ele aldığımız bu çalışma ise hem
psikolojik ve hem de sosyolojik düşünme sistematiği içinde orijinal olduğu kadar
etkileri açısından da yararlı görülmüş yurt içinde ve yurt dışında dikkat çekmiştir.
Bu bağlamda aşağıda vereceğimiz örnek bir çalışma da düşüncelerimizle
örtüşmektedir. Çünkü “İnsanlar sosyal varlıklardır; diğer insanlarla birlikte
yaşamak zorundadırlar.
Böyle olduğu için yerleşim yerleri kurmuşlardır. Tarihte köylerde başlayan
topluca yaşamak giderek kentlileşerek sürmektedir. Modernleşmenin etkisiyle
köy hayatı ve köylülüğün varlığı giderek herkesin şehirlerde yaşayacağı biçimde
eviriliyor. Yakın bir gelecekte köylerde bugünkü biçimiyle kimsenin
yaşamayacağı, insanların tamamen şehirlere taşınacağı ve köylerin tarım ve
hayvancılık işletmelerine dönüşeceğini düşünebiliriz. Türkiye’de 1950
sonrasında şehirlere göç başlamış ve artan bir ivme ile denetimsiz şekilde devam
etmektedir. Bu durum aynı zamanda suç psikolojisi açısından da bir sorun teşkil
etmektedir. Oysa Devletin uyguladığı sosyal politikalar da göçü teşvik
etmektedir. Bu politika âdeta köylüyü köyde aç bırakarak şehre taşınmaya
zorlamaktadır. Yöntemi yanlış bulsak da insanları kentlileşmeye yönlendirmek
doğrudur. Öte yandan, göçün birçok sosyal yönü vardır. Köydeki yaşayış biçimi
ve koşulları da şehre uymamaktadır. Kısacası köylerimiz desteklenmemektedir.
Daha da beteri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının son günlerde aldığı karar çok
vahimdir. İstanbul’un en güzel beldelerinden olan “Beykoz’da” 111 bin
metrekarelik “tarım alanını” imara açıp, ticaret alanı ilan edilmesi yönetenlere
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böyle bir dayatmalı hak veremez. Demokrasilerde katılım esası vardır. En
azından orada yaşayanlara sorularak karara iştirak edip etmedikleri hâkim
teminatı altında sandıklara havale edilmelidir(Bkz.Özlem Güvemli, Sözcü, 9.
Ocak,2021). Bu ülkemizin hızla kuraklığa doğru itildiğinin açık delilidir.
İktidarda olanların gelecek kuşakların hakkına tecavüz etmesi anlamına da
gelmektedir.
Zira insanların köylerde kuşaklar boyunca öğrenip aktardığı kültür;
gelenek ve göreneklere dayalı değerler sistemi şehirde yaşanamamakta ve
kentlileşme sürecinde apayrı sosyal psikolojik sorunlar ortaya çıkarmaktadır.
Köylülerin şehre taşınmasıyla köylüler bir anda şehirli olamamakta, kentlileşmek
yerine ilk aşamada şehirleri köyleştirmektedirler. Bu süreç kaçınılmaz olarak
yaşanmaktadır ve birkaç kuşak yaşanmaya devam edecektir. Şehirde köylülükten
şehirliliğe geçmeye çalışan kitleler için uygun çözümler de üretilebilmiş değildir.
Bir kültürü akşamdan sabaha değiştirmek zor olduğu gibi, onun yerini alacak yeni
kültürü üretmek de kolay değildir. Binlerce yılın oluşturduğu kültürel örüntülerin
tamamını henüz üretilmemiş ama dışarıda gözlenenlerle değiştirmek yeni
sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. Köylerde harman yerinde davul zurna eşliğinde
yapılan ve günlerce süren düğünleri şehirde aynı şekilde yapmak mümkün
değildir. Ara çözümler de tatmin edici olmuyor. Şehirde harman yeri hatta biraz
geniş bir meydan bile bulamayınca gençlerimizin en özel günlerini genellikle
büyük binaların bodrumlarında bulabildiğimiz güya düğün salonlarına sıkıştırıp,
ses düzeni bozuk ve havasız bu mekânlarda gazlı içecek ve kuru pasta eşliğinde
bir iki saatlik bir törenle geçiştirmek zorunda kalıyoruz. Bir başka seçenek de
yine aynı ortamda düğünümüzü kutsal dinî bir güne dönüştürerek, düğünün
eğlence işlevini ortadan kaldırarak haremlik selamlık ortamda mevlit okutup
gelinle damadın bu özel gününü kutsuyoruz. Davul zurna, halaylar ve âşıklık
geleneği de bu koşullarda giderek zayıflıyor, geleneği güncelleyemiyoruz. Şehir
mimarisi buna göre tasarlanmamıştır ve yeni eğlence biçimi henüz tam olarak
ortaya çıkmamıştır.
Köylerde yaşanan binlerce yıllık festivalleri de şehirde yapmak bazen
mümkün değildir. Koç katımı şenlikleri şehirde yapılamaz, kaldı ki şehirde ne
koç vardır ne de koyun. Yaylalardaki seyran şenlikleri de öyle. Köylerde
Sümer’den beri yılbaşı olarak kutlanan nevruz bile şehre uyarlanamamıştır.
Yakılan ateşin üstünden yapmacık atlayışlar yapma günü haline getirilerek
işlevsizleştirilmiştir. Oysa bu tür belirli gün ve festivallerin bir işlevi vardı;
insanlar toplanıyor, kaynaşıyor ve eğleniyorlardı. Şehirde bunları geleneğe uygun
olarak yapmak çok zor ama böyle bir sosyal ihtiyaç var. Şehirlerde şehre uygun
yeni sosyal eğlencelikler düzenlenmelidir. Bunu yapabilmek için şehir planı ve
mimarisinin de buna imkân verecek şekilde tasarlanması gerekir. Şehir
planlarımız ve mimari, birkaç şehri ayrı tutarsak, insanın yaşayacağı ortam
olmaktan çok uzaktır ve birçok sosyal ve bireysel sorunumuzun da kaynağı
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
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Mimarimiz, estetik fukaralığı, plansızlık, kullanışsızlık ve dayanıksızlık
başta olmak üzere birçok problemi içinde barındırıyor. Mimarî, estetik bir
kavrayışla kullanışlı, dayanıklı ve ulusal kültürün sürdürülebileceği mekânlar
olarak tasarlama sanatı ve teknolojisidir. Şehirlerimiz hatta evlerimiz bu tanımla
uyum içinde midir? Mimarlarımızı eleştirmek istemiyorum; istedik de mi
yapmadılar! Kent ve mimari konusunda eleştirilecek çok yönümüz vardır.
Apartmanlarımız başımızı geçici olarak soktuğumuz bir baraka olarak yapılmış,
bazı şehirlerimiz geçici konaklanan oba gibi görünüyor. Sanki yakın zamanda
başka bir yere taşınacakmışız gibi. Kentlerde evlâdiyelik evler yapmayı unutmuş
görünüyoruz.
Üstelik estetik kaygıları ve çocuklarımızı düşünmesek bile yaptığımız
evlerin sağlamlığını her depremde acılar ve büyük maliyetlerle görüyoruz. Bu
kadar geniş bir ülkede şehirlerimiz neden sıkışık? Şehirlerimizde geniş park ve
meydanlar, cadde ve sokaklar neden yok? Müstakil ev yerine neden çok katlı
toplu konutları tercih ediyoruz? Evimiz bile müstakil değilken biz kişi olarak
nasıl özgür ve bağımsız olabileceğiz, demokrasiyi nasıl yaşayacağız? Geliştirmek
yerine eskiden yeşil alan olarak bırakılmış yerleri bile alışveriş merkezi yaparak
yağmalayarak insanca yaşayacağımızı mı sanıyoruz? İnsanoğlu topraktır, eli
ayağı hep toprağa değdi. Topraktan beslendi. Tahılı, sebze ve meyveyi topraktan
eliyle derledi. Milyonlarca yıl toprak duvarlı, toprak damlı evlerde yaşadı.
Şimdi toprağa değmeden, asfalt, plastik yollarda yürüyor, beton binalarda
barındırılıyoruz. Yüksek katlı apartmanlar insanların diri diri gömüldükleri
mezarlar halindedir. Neden müstakil evler yapıp herkese birkaç metrekare bile
olsa toprağa değme, sebze meyve ve çiçek yetiştirme gibi insanî ve sağlıklı
yaşama hakkını insanların elinden alıyoruz? Şehirlerimizde çocuklarımızın temiz
ve açık havada güneşlenerek oyun oynayacakları, koşturacakları yer yoktur.
Gençlerimizin açık havada spor yapacakları, kemik ve kaslarını
güçlendirecekleri, sevda oyunları oynayacakları açık ortamlar kalmamıştır.
Ailelerin birlikte gidip piknik yapacakları nezih ortamlar ya kalmamış ya çok
yetersiz ya da kolayca gidilemeyecek kadar şehirlerin uzağındadır.
Eğitim ve refah düzeyi belli bir seviyeye ulaşmamış toplumlara hâkim olan
görüş, insanların başlarını sokacakları bir mekân temini ve midelerini
doldurmanın yeterli olacağıdır. Bu görüş insan kavramını anlamamaktır.
Gördüğüm bazı şehirlerde sıkışıklıktan nefes alamadığımız merkezin etrafında
orta ve alt sınıftaki insanlar için uydu kentler kurulduğunu görüyorum: İnsan
doğasına aykırı, ağaçların kesilerek insanların içine kapatıldığı apartman ormanı
gibi uçsuz bucaksız toplu konutlar yapılmış. Adeta, “git şehirde çalış, gel evinde
uyu, git çalış, gel uyu ve öl” der gibi. Mimari, insanı insan olmaktan çıkaran bu
programı insanlara her gün yeniden yükleniyor. Bu ortamda insanın yaşam
sevinci hissetmesi elinden alınmış; adeta robotlaştırılmıştır. Bu uydu kentlerde
ne sanat ve bilim merkezleri ne de konser ve spor salonları vardır. Hatta berber,
terzi ve kahvehane bile yok.
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Her şey son derce basit, yapay, zevksiz ve insanlık dışı! Bu uydu kentlere
bakarak çok değil, on yıl sonra o mekânların yüz binlerce mutsuz ve hasta ruhlu
insana ev sahipliği yapacağını, birçok toplumsal probleme yol açacağını, bazen
incir çekirdeğini dolduramayacak kadar basit sorunlarda büyük sosyal
patlamaların ortaya çıkabileceğini şimdiden söylemek kehanet sayılmamalıdır.
Apartman hayatı geleneğimizdeki komşuluğu bitirmenin ötesinde, komşuyu
başının belası olarak algılamaya yol açmaktadır. Düşünsenize, komşunuz
yüzünden evinizde istediğiniz gibi davranamaz, onu rahatsız etmemek adına
evinizde bile serbestçe hareket edemez, sesli konuşamaz, kendinizin ve
çocuklarınızın özgürlüklerini kısarsanız, zamanla komşunuzun hiçbir kabahati
olmamasına rağmen komşunuza karşı örtülü bir kızgınlık gelişecektir. İşte ve
sokakta takındığı maskesini evinde bile çıkarıp rahatlayamayan, sürekli biriktiren
insanların nerede, kime ve nasıl patlayacağını kimse bilemez. Merak ediyorum;
kişisel, ailevi ve sosyal gerginliklerimizin ne kadarı plansız şehirlerimiz ve çirkin
mimarimizden kaynaklanıyor?
KONFÜÇYÜS der ki; “Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.
Ben yumurtamı sana verdim, sen yumurtanı bana verdin. Sende bir yumurta
var, bende bir yumurta var. Ama Sende bir bilgi var, bende bir bilgi var. Ben
bilgimi sana verdim, sen bilgini bana verdin. Bende iki bilgi var, sende iki bilgi
var.”
Mevlâna da der ki; "Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir
şey kaybetmez". Üstelik etraf daha da aydınlanır. İlkemiz şudur: Etrafında cehalet
varsa sana mutlaka bulaşacaktır. Sen ona bulaşmak istemiyorsan, etrafı bilgili ve
bilinçli yap! Cahiller tarafından aşağı çekilmek istemiyorsan sen onları yukarı
çek.
Gelişmiş insanlarla yaşamalısın ki, sen de gelişesin. Hazıra konmak da
yok; gelişmiş çevre arayacağına, kendi çevreni geliştir! (Bkz. Dr. İkram ÇINAR,
kentlileşme ve mimarî, Eğitişim Dergisi).
Böylece birey ve toplumun yaşadığı coğrafyada gelişen yaşama ait
kavramların yanında güvenliğine ait geliştirdiği duygu ve düşünceler veya
önlemler ve yaşam biçimlerini belirleyen davranış setlerinin de incelenmesini
gerekli kılıyor. Aslında sosyopsikolojik bir bakışla incelenmesi gereken göç
olgusunun çözümlenmesinde belki de “psikolojik algının” anahtar kavram
olması, ileri sürdüğümüz tezlerimizin de dayanak noktası olarak önemli rol
oynayacak bir düşünce sistematiği olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü isteğe bağlı
göç ile zorunluluk paralelinde gelişen bir eylem türü olarak göç apayrı anlamları
taşımaktadır. Birlikte bile ele alınsa bu kavramın her iki eylem türü içinde de
değerlendirilmesi mümkün görülmektedir. Ancak konu başlığımıza uygun olarak
ele almamız gereken göç olgusunda temel dayanaklarımızdan olan korku ve
kuşku psikolojik bir örüntü kapsamında özel olarak önem taşımaktadır.
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Bu bağlamda günümüzde gelişen göç dalgasının dayanak noktası yaşam
korkusu ve buna yönelik kaygıdır. J. Favez Boutonier - Pierre Mannonı’nın
belirttiği gibi “Korku”, tehlikenin varlığını ve tanınmasını gerektirirken, kaygı
bizzat ve özellikle bilinmeyen tehlikenin olasılığından ve beklentisinden doğar”.
Kaygı her bireydeki bir tür gizli eğilimdir. Kaygıyı bir nesne veya olay etkisi
altına aldığında “kaygı korkuya dönüşür”.(Bkz. Pıerre Monnonı, S.37 ve
devamı).
İçinde bulunduğumu yüzyılı incelediğimizde çağımızın hastalığının
nedenlerini daha rasyonel irdeleyebiliyoruz. Dünyamızda görülen ve teknoloji
pazarlayan ülkelerin lehine gelişen teknolojik buluş ve gelişmeler insanı kendi
küçük evrenine kilitlemiştir, İnsan asosyal, apolitik durumdadır. Özellikle bu
süreç insanoğlunu toplumsal, kurumsal ve grupsal yapılardan uzaklaştırmıştır.
Örneğin özellikle güneydoğu illerimizde oluşan kanlı olaylar bu bölgelerimizde
yaşayanları bulunduğu topraklardan kaçmaya terk etmeye itmiş adeta “zorunlu
göç” olgusu gündeme gelmiştir.
Diğer yandan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel sorunlarımızla terör ve
şiddet sarmalı birlikte algılanmış; özellikle de ülkemizde toplumumuzu darbe adı
verilen bir başkaldırı ile yüz yüze yani karşı karşıya bırakmıştır. Aslında bu süreç
algısal yeti farklılıklarından, ulusal değerlerin törpülenmesi ve bazı kesimlerce
yitirilmesinden, devletin ve kurumların tüm vatandaşlarımızı kapsayıcı tarzda
yönetilememesinden ve de hiçbir bilimsel temele dayandırılamayan “ideolojik
çıkar” boyutlu ayrıştırılmayı “oy devşirmeye yönelik” körükleyici politikalardan
doğrudan etkilenmektedir. Diğer önemli bir etken ise ulusal bütünlüğümüze
aykırı milli eğitim politikalarımız ve özellikle de üniversitelerimizin akademik
yönden düzey kaybetmesi ve bilimsel yöntem ve çıkarımların aksine eğitim
düzeyine yönelik alanında uzman hocalarımızın eksikliklerinden de
kaynaklanmaktadır.
Son olarak “dördüncü kuvvet” olarak denetim görevi yapması gereken
“basın” “sermaye, çıkar ve iktidar” yanlılarının hatta tabir yerinde olursa
iktidarların tekelinde yani elinde umursamadan adeta at koşturmakta hiçbir değer
hükmü taşımayan haber ve yönlendirmelerle toplum bunaltılmaktadır. Toplumun
büyük bir kesimi ideolojik veya dini tercihlerle “kalıplaşmış tutum ve
davranışlara” yöneltildikleri için sorunlar hem ülkemizde hem de
komşularımızda çığ gibi büyümüştür. Yukarıda ele aldığımız yalnızlaşma,
yozlaşma ve yabancılaşma bağlamında gelişen toplumun genelinde de hızla artan
ruhsal bunalımlarla başta kadınlara ve çocuklara olmak üzere tüm ülkeye kısacası
askere polise ve devlete hizmet eden gruplara yönelik şiddet/terör bizce başkaldırı
giderek artmıştır. Aslında göç eylemine konu olan insanları formel ya da
informel grup olarak ele almamızda yarar vardır.
Çünkü grubun bireye ve topluma etkisine ve gücüne yani grup dinamiğine
bakarak değerlendirmemiz sonucunda göç eylemine uyum veya uyumsuzluk
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gözlemlenebilir. Bir grup içindeki ilişkiler, grubun oluşumu ve işleyişi olarak
ifade edilen grup dinamiği kavramı irdelendiğinde; genellikle insanların yalnız
oldukları zaman davrandıkları tarzın dışında daha farklı davrandıkları görülür.
Ancak göç karşılaşan kişi ve gruplar yeni ulaştıkları ortam ve insan çevresinden
daha hızlı bir biçimde etkilenmektedir. Diğer bir tespitimiz ise kötü alışkanlıklar
ve yaşam tarzı göçle gelenler ile yerleşik toplumsal dokunun standartları ile
örtüşmediğinde; kişi kavramları ve davranış setlerini tam olarak değerlendirme
ve genel toplum kurallarına uyabilmede başarısızlığa ve uyumsuzluğa düşer. Bir
de göç psikolojisiyle oluşan olumsuzluklar da içerecek psikolojik/bedensel yani
biyolojik yapısında muhtemel oluşabilen sorunlar varsa, beden bio-enerji
ürettiğinden negatif enerjiler oluşur ki bu da iç dünyasından gelen psikolojik
eğilimleri körükler karar verebilme yetisini bozar. Böylece çevresel faktörlerin
ve kişilerin olumsuz temsili gündeme gelir davranışları da akıl yürütmeden
çıkarak gayri iradi bir eğilim ve eyleme dönüşerek toplumun benimsemediği
sapkın diyebileceğimiz uç örneklere göre gelişir.
Özellikle çocukluk döneminde yaşanılan denetimsizlik ve sevgisizlik
eklenince göçle ulaşılan yeni kültürün doğru algılanması ve uyumu genellikle söz
konusu olamaz. Bireylerin katılımı sonucu oluşan gruplar ister formel-biçimselolsun, isterse informel -biçimsel olmayan- biçimde kabul edilsin, nihayetinde
karşımızda az ya da çok bir kitlenin varlığını gündeme getirir. Bireylerin
psikolojik algısından kaynaklanan psikolojik süreçleri artık kalabalığın, çevrenin
ve kullandığı teknolojik aygıtların örneğin telefon ve bilgisayar gibi bunların da
etkisinde farklı eğilimleri betimleyen davranış seti geliştiren psikolojisiyle
örtüşmekte, kalabalığın davranış örüntüleri, zihinsel süreçlerimizde yer
etmektedir. Kısacası biçimsel olmayan-informel yapılarda bunlar mantık
zincirinden uzak, duygu ve heyecan yüklüdürler. İşte bu sapmalar ve kabul
edilebilir değerleri aşan davranış bozuklukları böyle doğar. Yığınları teşkil eden
insanların beklentilerinin yönlendirilmesinde kişilik oluşum süreçlerinin ve aile
ve çevrenin popülerize ettiği yaşam tarzının ve buna bağlı eğilimlerin iyi analiz
edilmesi gerekir. Çocukluk döneminde sevgi ve ilgiden yoksun kişiler yanında
özellikle ekonomik zorluklar içinde bulunan ailelerin ve eğitim durumlarının etki
düzeyinden söz etmek doğru bir yaklaşımdır. Toplum denetiminden yoksun,
yaşamları kopuk çizgilerle yüklü, karamsarlık boyutu yüksek hatta yalnızlığa
itilmişlik algısının yerleşmesi sonucu bireyin iç kontrolünden uzak olması da
esrar eroin, uyuşturucu gibi bir takım kötü alışkanlıkları ve cinsel sapkınlıkları,
kısacası toplum değerlerine ters davranış setlerini açığa çıkarabilir.
Bir diğer etkili faktör de gelecekten umudunu kesmiş yüksek ideal ve hedef
beklentisi olup ta gerçekleştiremeyen bireylerin böyle bir eğilim taşıması ve
umursamaz bir yaşam tarzını benimsemesi mümkündür. Bu nedenle gündelik
ihtiyaçlarının karşılanmasıyla bile ilgilenmeyen ve umursamazlık sendromuna
kapılmış aile, kurum ve insanlardan meydana gelebilecek bir toplumun yüksek
ideallere taşınabilmesi zorlaşır. Bu olaylar zinciri içinde hem iç göç biçiminde ve
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hem de dış daha doğrusu adeta zorunlu göçler yaşanmış ve halen yaşanmaya
devam etmektedir. Devlete isyan adeta bir başkaldırı sonucu devletlerin özellikle
güney sınırımızdaki ülkelerin dış devlet politikaları ve iç siyasetin de bununla
örtüşmesi sonucu milyonlarca insan göç olarak ele alacağımız ancak kaçış
ekseninde değerlendirilmesi gereken bir eylemle karşı karşıya kalınmıştır.
Bu süreçle beraber zorla kaçırılan çocuklar hızla artmış, oldukça yüklü
rakamlar ile çok sayıda ve grupsal bir tarzda yolsuzluk görüntüleri de ortaya
çıkmıştır. Bu bağlamda davranışsal açıdan kişilik motifleri de öne çıkmıştır. Fizik
merkezi baskın kişiler ne yazık ki gerek zihin merkezi baskın kişilere ve gerekse
duygu merkezi baskın kişilere üstünlük sağlamış geniş halk yığınlarında korku,
kuşku ve kaygıya yönelik bir biçim almıştır. Bu süreç siyasal baskılara yönelik
olumsuz gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Bu zaman dilimine yönelik şöyle
bir soru geliyor aklımıza: Yalnızlık dünyamızı çevrelemiş olabilir mi? Bu
sorunun cevabı öncelikle yüksek eğitim ve Öğretim kurumlarımızda ve kuşku ile
sorgulanan iktidara yönelik siyasal kurumlarımızda ve basınımızda özellikle de
üniversitelerimiz ile bilimsel çevrelerimizde aranmalıdır. Daha sonra farklı
görüş, düşünce ve fikirlerle örtüşen politikalar ile mutlaka çareler köklü kalıcı
kişilere değer veren bir iklim oluşturulmalı ve çareler bulunmalıdır (Bkz. Rana
Garolova, 2015).
Bu şekilde bireyin uyum ve uzlaşmaya yönelik seçme ehliyeti kazanmasını
yani diğer bir deyişle öngörüsü arttırılmalıdır. Ayrıca doğru bilgi girdisi
vatandaşa tarafsızca kazandırılmalıdır. Çünkü “bireyin sosyalleşmesi yalnızlıktan
kurtulması ve algısal yetisinin yükseltilmesi ve bağımlı halden kurtarılmasına”
bağlıdır. Kısacası bireyle birey, grupla grup ve toplumla geniş anlamda toplum
etkileşim içinde olmalıdır. Tüm iletişim kanalları açık olmalı ve tarafsızca bilgi
akışı sağlanmalıdır. Çünkü iletişim etkileşimdir. Ancak tutum değişikliği
oluşturan iletişim etkileşimdir. Burada önemli bir soru geliyor aklımıza stres
faktöründe önemli bir psikolojik algı kabul ettiğimiz yalnızlık duygusu acaba
dünyamızı da çevrelemiş olabilir mi? Buna özellikle güneydoğu bölgemizden
ülkemize dört- beş milyonun üzerinde göç dalgasıyla gelen göçe zorlanmış
kişilerin durumu cevap olarak verilebilir. Yaşadıkları yerde yani orada
çaresizliğe ve yalnızlığa itilmiş binlerce aile bu psikoloji içinde can derdine
düşmüş ve evlerini barklarını terk ederek ülkemize gelmiştir. Eğer o ülkeye
aidiyet duygusu taşısa mal ve can güvenliği olsa bu yalnızlık duygusunu taşır mı
sorusu bütün dünyamızın üzerinde durması önemli bir konudur.
Zira bireyin içinde bulunduğu toplumun dayandığı ana kültürü onun
etnisite veya inanca yönelik referansları değildir. Tarihsel süreç içinde var olan
toplumun edinmiş olduğu her türlü moral değerler ile örf adet ve geleneklere
dayalı birikimler ile maddi olarak elde ettiği uygarlığı temsil eden kazanımlar
ortak kültürü temsil eder ki bu ana kültürdür. Ana kültürün yani sosyal kültürel
sistemin herhangi bir yerinde kopan veya bozulan ve küçük bir azınlık tarafından
benimsenerek ana kültürü baskısı altına alan türedi kültür olarak isimlendirilen
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popüler kültür; çevresel uyumu güçleştirdiğinden bireyin iç dünyasında ve
kurumsal yapılar ile gruplar arasında strese de neden olduğu gözlemleniyor.
Stres, korku ve yalnızlaşma üçgeni içindeki psikolojik temelli sosyolojik döngü,
insanın iç dünyasında da değişiklik yaratmıştır. Bu durum davranış kalıplarımızı
ve toplumsal uyumumuzu ne yazık ki bozmuş; birey öncelikle içe kapalı, yeni
bilgi ve görüşlere yönelik enerji girdisine öncelik tanıyamayan kalıplaşmış tutum
çerçevesinde korku ve kuşkuya yönelik tutumlar geliştiren birey çaresizliğe ve
yalnızlığa itilmiştir. Bu durum algı bozukluğu ve yabancılaşma olarak ele
aldığımız ve toplumumuzu derinden etkileyen ve görülmedik bir hızla
bozulmalara ortam hazırlayan ve tüm bireylerle birlikte aileler, kurum ve
kuruluşlarda ve özellikle aile okul ve çevre standartlarında görülen bozulmalara
sebep olan bir sonucu da ortaya çıkarmıştır (Bkz. Tuncay, 2016).
Kısaca belirtecek olursak çevre insanın doğal olarak bulduğu, yapay olarak
geliştirdiği ya da tahrip ettiği, tüm yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için
canlı ve cansız varlıklar, olay ve olgular ile etkileşim içinde olduğu eylemsel
ilişkilere yönelik fiziki, sosyal, doğal ve yapay alanlar ve mekânlardır. Bu
çevrenin içinde toprak, su, hava gibi vazgeçilmez doğal kaynaklar ve yaşamsal
süreçlerimiz içinde elde ettiğimi örf adet ve değerler de vardır (Tuncay, 2005.
S.130).
İşte bu yaşamsal ve sosyolojik olduğu kadar psikolojik bir algıyı da
taşımamıza ortam hazırlayan çevre göç kavramının neden olduğu bir tahribatı da
beraberinde getirmektedir. Son zaman dilimlerinde yaşadığımız Ortadoğu’da
gelişen büyük göç dalgası içinde bölgesel yabancılaşma ve adeta yalnızlaşma
tehlikesinin giderek büyüdüğünün ve savaş alanına döndürüldüğünün farkında
olmalıyız? Ortadoğu adeta güç dengeleri savaşları içine sürüklenmektedir. Her
ülkenin çeşitli çıkara yönelik beklentileri burada yaşayan halkların çeşitli yollarla
etki altına alınarak savaşın aktörleri haline getirilmesi Ortadoğu’da büyük göç
dalgasının daha devam edeceğine de işaret etmektedir.
Türkiye’de hemen her bölgemizde ve çeşitli kentlerimizde hissedilir
oranlarda ve giderek artan gerilim ve şiddet ortamı; vatandaşlarımızın büyük bir
kısmında stres, depresyon, psikolojik bunalım gibi birçok kronik rahatsızlığı
tetiklemiş ve bu durumdaki vatandaşlarımız adeta çaresizliğe itilerek
etkisizleştirilmiş veya içe kapanmış kısacası hayal dünyası içinde umutsuzluk
içine sokulmuştur. Ülkemiz bölgesel yalnızlaşma ile karşı karşıyadır. Hemen her
komşusu ile derinliği her geçen gün artan sorunlarla karşı karşıyadır. Batı
devletleri ile de çıkar savaşlarında yenik düştüğüne dair bir algıya mahkûm
edilmektedir. Almanya başta İngiltere, Fransa İtalya ve Yunanistan’la kapalı da
olsa sorunları derinleşmektedir. Hala iç kavgalarla tabir yerindeyse “dar alanda
top koşturmak” tabirine uygun hareket edilmektedir. Yönetemeyen demokrasi
sonucu kendi birlikte oldukları grup ve cemaatlerden darbe hareketine maruz
kalmalarına yönelik açıklamalar aslında tatmin edici olarak vatandaş tarafından
kabul edilmemektedir.
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Bu görünümden ülkemizin mutlaka kurtarılması, dünya sorunu haline
getirilen göç dalgasında nimet ve külfetlerin eşit dağıtılması hem içerideki
sorunların azalmasını sağlar ve hem de ancak yalnızlık ve yalnızlaşmadan
ülkemizi kurtarabilir. Diğer yandan eğitim kurumlarımızda özellikle başta
üniversitelerimizdeki adeta çürüme belirtisi saydığımız Türk örf ve adetlerine
aykırı davranışlardan da söz etmeliyiz. Asla insani bir boyutu olmayan davranış
kalıpları haline gelen “selam vermeme” “ötekileştirme” ve “dışlamanın” giderek
yerleştiği ideolojik kutuplaşmanın da çok çok arttığı görülmektedir. İşte bu
setlerin incelenmesi ve irdelenmesi öncelikle bilimselliği ve objektifliği
gerektirir. Bunun mutlaka araştırılmasını ve de mutlaka düzeltilmesini gerekli
kılmaktadır. Aynı kurumlarda birlikte çalışanların, ortak alanları birlikte
yaşayanların birbirlerine karşı en azından yurttaş olarak saygı duymaları gerekir.
Kişilere özel gerçekleştirilen bazı uygulamaların kültürel sapma ve
yozlaşma hatta toplumuna ve yaşadığı ülkesine ve değerlerine karşı geliştirilen
ötekileştirişin demokratik davranışlara da aykırı uzlaşmayı reddeden bir ideoloji
adına esef verici boyutlara ulaşmakta olduğunu da söyleyebiliyoruz. Bu sürecin
mutlaka hukuken de bir yaptırımı olması ve bu durumun mutlaka çözümlenmesi
ise ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Eğitim ve adalet kurumlarımız başta
toplumun içine düştüğü bunalımdan kamunun mutlaka çıkartılması gerekiyor.
Görev yetki ve sorumluluk yönetimi elinde tutan kişilerin keyfiliğine adeta
toplumu efsunlaması yöntemine emanet ediliyor.
Böylece oldukça önemsediğimiz, ülkemizin ana sorunlarının başında
gördüğümüz bu olumsuz süreç içinde “kültürel sapma ve yozlaşma” olay ve
olgulara etkileme gücü olmadığından ilgisiz ve kayıtsız kalmalarından dolayı
siyasal hayata da uzaklaşarak yani katılıma etki ederek “depolitizasyon”
gündeme geliyor. Sonuç olarak “Yalnızlaşmayı”. “Yabancılaşmayı”
tetikleyerek toplumu adeta geniş çapta ilgisizliğe yani kayıtsızlığa iterek
“Yozlaşmayı” da gündeme getiriyor. Özellikle siyasal hayat içinde rakip
partilerin sözleri ve davranışları ayrıca işlenmesi gereken önemli bir konu olarak
görülmektedir. İletişim ve etkileşim açısından önerme yerine kör döğüşü gibi
düzeyi çok düşük bir adeta kavga ortamı yaşanmaktadır. Bu durumun acilen
ortadan kaldırılması “değişe bilirlik hızı ve oranını” temsil eden demokratik
davranışlar sürecine dönüştürülmesi gerekiyor. Zira genellikle öğrencilerimizi,
gençlerimizi ve toplumun büyük bölümünü umutsuzluğa ve gelecek kaygısına
itiyor. Kalkınma, sanayileşme, gelişme ve üretme yerine ne yazık ki medya başta
üniversitelerimiz ve siyasal erki elinde tutanlar ülke içinde olduğu gibi ülke
dışında da bu bunalımların sonucu hızla artan ve milyonları aşan bir göç dalgasına
da sebep oluyor.
Kendi ülkesinde “Ulus Devlet” olarak dünyada yerini alan bir büyük
tarihsel geçmişi olan Türkiye adeta fabrika ayarlarından çıkarılarak kargaşa
hedefleniyor. Bütün ülkeyi kapsayan tüm vatandaşlarını ayrım yapmadan
kucaklayan kısacası üniter yapısının bozulması anlamına gelen bir olasılığım bile
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asla düşünülemeyeceğini belirtmeliyiz. Çünkü “demokratik özerklik” gibi
apolitik ve tahrik edici söylemlerle ve büyük bir sorumsuzluk içinde bölünmeleri
farklı hayali yönetimleri bile konuşabiliyor olmak demokrasi gereği gibi görmek
demek gerçekçi bir durum değildir. Çünkü bir “algı yanılsaması” oluşturularak
“siyasal patolojik” kalıbın hatta dış mihrakların güdülemesiyle giderek artacak
algı yanılsamalarıyla “siyasal şizofrenlik” bir duruma Türk toplumu bütünüyle
itilmeye ve ayrıştırılmaya çalışılıyor. Toplu ve kapsamlı bir nüfus hareketini göç
saymak doğru değildir. Her ülkenin kapısı ve toprak bütünlüğü vardır. Bunu
korumak ise iktidarın birinci görevidir. Komşuda gelişen olayları izlemek ve
tedbirlerini almak iktidarı elinde tutanların görevidir. Er geç bunun negatif etkisi
doğması halinde müeyyidelerle karşılaşabilirler.
Oysa göç olgusunun aslında iki ana eksen üzerinde ele alınmasının gerekli
olduğu yaklaşımı ağırlık kazanıyor. Birincisi “göç ve afet” ilişkisi ikincisi de göç
kavramı ve çağrıştırdığı “suç ve suçlu” ilişkisi, olarak ele alınmasını da zorunlu
olarak gerektiriyor. Ülkeler içinde yaşanan çekişme ile insana yönelik baskı ve
eylemler ile daha özgür ve daha mutlu yaşamak için yapılan göç olgusunu
günümüzde özellikle “dış göç” bağlamında ele almak zorundayız.
Çünkü ülke içi yönetimsel ve siyasal eylem ve söylemler sonucu gelişen
aslında insana yapılan haysiyet kırıcı “göç afetleri” bağlamında birlikte ele
alınmak gereği de vardır... Çünkü “göç bir yerleşim yerinden diğer bir yerleşim
bölgesine yapılan eylem” olmaktan çıkmış; eski ve geçerli tanımını kaybetmiş
adeta “zorunlu göç” haline gelmiştir. Bu eylemin temelinde önce hayatta kalmak
olduğu kadar, daha rahat ve refah içinde yaşamak, yeni iş imkanlarına kavuşmak
veya yeni yerler keşfederek farklı gelişmiş standartlarda bir yaşam aramaya matuf
eski göç algısı günümüzde yaşanan göç algısıyla asla örtüşemez. Uluslararasi
savaşın ve körüklenen ayırımcılığa dayalı ötekileştirmenin aracı haline getirilen
şiddetin oluşturduğu yıkım “afet yönetimini” de beraberinde getirmektedir.
Bu bağlamda Recep Akdur’un Afet yönetimi ile ilgili yaptığı bir çalışmada
belirttiği gibi, afetlerde su yönetimi apayrı bir önem taşır. İşte bu nedenle burada
ele aldığımız göç konusu da bizce sonuçları bakımından aynı zamanda bir afettir.
Bizce özellikle göçe konu olan zorunlu göç etmek zorunda olan insanların içine
düştüğü bunalım aslında bir insanlık ayıbıdır. Çünkü göç dalgalarında mutlaka
ekolojik denge bozulur. Can ve mal kayıpları ortaya çıkar. Bu sonuçlar toplumun
uyum ve yanıt verme kapasitesini aşar, hatta dış yardımlara ve işbirliğine dayalı
da bir gereksinim doğurur. Örneğin bunların içinde “Çevreye yönelik koruyucu
hizmetler” yani barındırma, su güvenliği, gıda güvenliği, vektör kontrolü, atık
kontrolü ile “Kişiye yönelik koruyucu hizmetler” yani aşılar, diğer bir ifadeyle
kemoprofilaksi, sağlık eğitimi gibi hizmetler oldukça önemli hale gelir (Bkz.
Akdur, 2015).
Oysa demokrasilerin iki temel ayağı vardır. Birincisi açıklık, ikincisi de
katılımdır. Günümüzde yaşanan tüm olayların tam tersine katılımı değil; siyasal
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iktidara yönelik fikirlerin, görüş tutumların ve düşüncelerin ileri sürüldüğü
tartışılmadığı anlamındadır. Kapalı kapılar arkasında alınan, toplumun
anlamasına olanak vermeyen her karar ve uygulama antidemokratik olarak
anlaşılmalıdır. Özellikle siyasal ve kurumsal yöneticiler ve iktidarı elinde tutanlar
olumsuz yöndeki uzlaşmaz ve hayalperest politikalarıyla kamuoyunu
oluşturduğundan; ne yazık ki vatandaşlar ile genelde ise seçmen düzeyindeki
insanlar karar vermekte bocalıyor. Oysa “ilgi bilgi ve sevgi” üçgeni içinde
gelişmeyen hayali bir süreç sonunda verecekleri kararları da tüm ülkeyi ve
rejimin geleceğini de doğrudan ilgilendiriyor.
Vatandaşların tarihsel kazanımları içinde elde ettiği tüm kültürel ve milli
değerler ve bulunduğu jeopolitik konum işgal ettiği yer, durum, mevki, zenginlik
ve statü gibi kazanımları yeterli görülmeyip; hayali bir hedefe kapılarak “yurtta
sulh cihanda sulh” ilkesi zaafa uğratılarak, kaos ve bocalama içinde umutsuzluğa
sevk edilmeye ve çaresizliğe itiliyor. Toplumsal değerler sisteminin aksine
“sevgi” sözcüğünün karşıtı bir tutum geliştiriyor. Böylece bireysel tatmini
önceleyen çıkara yönelik tüketilen kalıplar içinde irrasyonel siyasal davranış
setleri oluşturuluyor. Son olarak Danıştay Toplantısında bir Başbakanın
«edepsizlik» kelimesini devlet başkanı sıfatı taşıyan Cumhurbaşkanı yanında
Barolar Birliği Başkanına yönelik konuşması esef vericidir.
Kısacası değer yargılarımız yanında davranışlarımız da hızla olumsuz
yönde değişiyor. Ben ve öteki algısı derinlik kazandığından taşıdığı pozitif
anlamlar da farklılaşıyor. Demek ki sürekli arayış ve başkalaşım içinde insanın
tarihsel birikimleri sosyolojik gerçekleri kısacası “dil, tarih ve kültür üçgeninde”
geliştirdiği tüm değerler; duygu, sevgi ve hoş görgü içinde var olan tüm anlam ve
önemleri değişebiliyor. Ne hazindir ki “İlgi, bilgi ve sevgi” üçgeni içinde derin
kültürümüz yerini “yalnızlaşma, yabancılaşma ve yozlaşmaya” bırakıyor.
Toplumsal düzen ve dayanışma içinde “ulusal mensubiyet bilincinin” ve öz
kültürümüzün içselleştirilmesi ve dünyaca tanınması ve yerleştirilmesine yönelik
çabaların artması gerekirken, ne yazık ki toplumsal uzlaşma ve dayanışma
giderek zayıflayıp daralıyor. Hemen hemen toplumun bütün kesimlerinde
özelikle ailelerimiz ve milli eğitim başta, yüksekokullarımız üzülerek
söylememiz gerekirse kan kaybediyor. Bunun asıl sebebi ise ülkeyi yöneten
iktidarın karşında bulunanları ötekileştirmekten ileri geliyor. Oysa demokrasi bir
erdemdir. Doğruyu yapmak esastır. Muhalefetin önerisi eğer doğru ise uzlaşma
saylayabilmelidir. Geçici sürelerle iş başına gelen iktidarlar ülkenin tek sahibi
değildir. Bunu asla düşünmemelidirler. İşte bundan dolayı siyasal
kurumlarımızın kültürel ve siyasal yozlaşması kapsamında “ayrıştırıcı bir dil”
ve buna yönelik toplumda hızla artan “suç profili” içinde ele alacağımız eylemler
ve söylemler giderek artan şiddet dili çerçevesinde değişiyor. Toplumsal
dayanışma yerine çıkara yönelik öncelik güdülerek ayrışma hızlanıyor.
Özellikle iç güvenliği bozulan doğu illerimizde sıkışan halk kitleleri de
yüzyıllardır yaşadığı toprakları ve değerlerini bırakarak batı bölgeleri ve diğer
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güvenli olarak algıladıkları bölgelere göç ediyorlar. Göç olgusunun gerek birey
ve gerekse toplum üzerinde yarattığı bir diğer olumsuzluk dünyamızı da yakından
ilgilendirmektedir. Bu olumsuzluk çeşitli hedef ve beklentilere yönelik bu
bölgelerde emperyalist bir savaşın adeta parçası haline getirilen halklar savaşın
getirdiği bombalamalarla oluşan yıkım sonucu yerle bir olmuş evler ve şehirlerde
insanlar afetlere maruz kalarak çaresizlik halinde yaşarken ikinci olarak ele
alacağımız suç profili ve suçluluk psikolojisinde bölgelerimizin durumudur.
Değerli Türkbilim baş editör hakemlerimizden Prof. Dr. Hamit Hancının
yaptığı bir çalışmada, Türkiye’de bölgeler bazında suç faktörleri ve suçluların
profili değişkenlik göstermektedir. Kısaca suç evrensel bir olgu olmakla birlikte,
suça neden olan faktörler ve suç türleri, ancak sorunun ortaya çıktığı yerel
koşullar dikkate alınarak açıklanabilir. Suç kavramı ile ilgili araştırmalara bir
bütün olarak bakıldığında, önemle üzerinde durulan iki kavram olduğu görülür.
Birincisi suçu önlemeye yönelik tedbir ve erken tanı çabaları, ikincisi suçun
ortaya çıkışındaki ilk belirtilerin çocuklukta görüldüğü düşüncesiyle, çocuk
suçluluğu araştırmalarıdır. Bu araştırmalarda suçun ortaya çıkışı, gelişmesi ve
önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin tanımlanması amaçlanmaktadır
(Hancı,1999).
Aslında özellikle göç eyleminin ortaya çıkardığı sorun boyutlarında
görülen sözel olarak karşısındakini suçlama, her eylem ve hareketini kınama
yanında; aslında daha da ilerisi adeta dayak atma, aşağılama, hınç alma ve hatta
katletme gibi bir düşünceyi pekiştirerek toplumu birbirine karşı örgütlüyor.
Bütün bunları yaparken büyük bir böbürlenme, sürekli övünme, her halde
yapılanlarla gururlanma gibi bir tavır takınarak toplumun kamplaşmasına ortam
hazırlıyor. Öylesine ileri gidiliyor ki, din duyguları ve inanç sistemlerini bile hiçe
sayılarak ahlak sınırlarını da aşan sözcüklerle suç profili ve eylemleri içinde
gelişen kültürel yozlaşmayı körüklüyor. Suç ve suçlu ilişkisinde biyolojik,
psikolojik ve sosyolojik temelde ifade edildiği görülüyor.
Biyolojik yaklaşımlar yasaları ihlal eden çocukların suç nedenlerini
kalıtımsal özelliklerle ilişkilendirirken, psikolojik yaklaşımlar, temelde sapmış
bireyin psikolojik patolojisi ile sosyolojik teoriler ise sosyal yapı ile açıklamaya
çalışırlar (Gibinse den aktaran, Aile ve Tolum. S.9, 2006,). Oysa “Toplumsal
yaşamın temel koşullarından biri düzendir. Toplumda düzen, toplumsal norm ve
kurallara uyulmasına bağlıdır.” Ancak göç eylemi içinde toplumsal düzene
uymak ve o kültüre ait davranış setlerini görebilmek asla mümkün olamıyor. Suç
profili incelendiğinde özellikle “Göç ve Çocuk Suçluluğu” arasında doğrusal bir
bağ vardır. Ne yazık ki bu eyleme iten ailelerin de varlığını gözlemliyoruz.
Çocuğun suç işlemesine etki eden ve literatürde yer alan bu faktörlerin yanı
sıra ülkemiz açısından iç göçün -yanında güncel olarak karşı karşıya kaldığımız
dış göç veya zorunlu göç olgusu mutlaka siyasal kararlar açısından da
değerlendirilmelidir ve bir bütünlük içinde ele alınması gerekmektedir. Bu
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konunun göç sürecindeki ailenin yoksullaşması olarak görülerek yoksulluk ve
diğerlerinin içinde yer aldığı belirtilebilir. Bundan dolayı içinde yaşadığımız
günlerde bu etmenin açık açık ele alınması gerekli görülmektedir. Çünkü göç hem
etkileyen hem de etkilenen bir süreçtir. Göç eylemini kendi başına bırakırsanız
her şeyi etkiler ya da etkileme gücü etkilendiklerinden daha fazladır. Ama göçe
bir şekil verirseniz o zaman olumsuz olarak etkileyeceği “işsizlik, yoksulluk”,
çocuğun “eğitim sisteminden” kopması gibi pek çok duruma müdahale
edilebilecektir. Burada da uyum, kentsel yapılarla ilişkiler, iş bulma ve diğer pek
çok konu ortaya çıkmakla birlikte etkileri de daha çözümlenir olarak görülebilir
(Küçükkaraca, 2001:356’den aktaran, Rüstem Erkan, M. Yüksel Erdoğdu, S.9
sayfa 81).
Bu nedenle Toplumsal sorunların analiz edilerek topluca çözümüne
yönelik politikaların geliştirilmesi ve bireylerin bu yönde bir bilinç taşımasına
yönelik ulusal eğitim modellerini gözden geçirmesi aile kurumunun bu çerçeve
içinde yoksulluk sınırı tartışmalarından kurtarılması ve değer yönetimi
çerçevesinde toplumsal eğitim ve sağlık modelinin inşası öncelikli hedeflerdir.
Bu bağlamda başta çevre yönetimi olmak üzere ana kültürümüzün ve Türkçe
iletişiminin ve etkileşimin arttırılarak değerler manzumesinin yani her bireyin
duygu ve düşüncesi dinlenerek yararlı görülenlerin alınmasının bilinmesi
gerekiyor... Bu bağlamda bazı çalışmaların yönetenler ve üniversiteler başta tüm
eğitim kurumlarının incelenmesi ve birlikte prensiplerin ortaya konulması son
derece yararlıdır.
Bu bağlamda, sağlıklı toplum inşası ile ilişkilendireceğimiz çalışmalar
içinde yer almasında yarar görülen konuların bazılarını aşağıdaki başlıklar içinde
ele alabilmemiz oldukça yararlıdır. Şöyle ki,
a) Psikolojik ve sosyolojik örüntülerin Türkçe dili ile desteklenmesi
algısal bütünlüğün sağlanması gerekir.
b) Sağlıklı bireylerden oluşan toplumlar daha kolay kalkınır ve
refaha ulaşır.
c) Bireyler toplumu oluşturur, bireyler sağlıklı olursa, toplumlarda
sağlıklı olur.
d) Bedenen ve ruhen hatta sosyal yönden tam bir iyilik halinde
olabilmek esastır.
e)

Çünkü sağlıklı olan bireyler sağlıklı bir toplumu oluşturur.

f)

Sağlıklı ve düzgün eğitimli toplumlarda sağlıklı bireyler yetişir.

Sonuç olarak: Psikolojik bakımdan sağlıklı bireyler, topluma sağlıklı
insanlar kazandırır. Böylece sağlıklı bir toplum meydana gelir. Bütün bunlar
bireylerin psikolojik durumunun iyi olmasına aynı zamanda da ekonomik
durumunun da yeterli derecede iyi olmasına bağlıdır. Kısacası insanın ruhen ve
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bedenen sosyal yönden de iyi olabilmesi toplum yapısının da iyi olmasını refah
ve mutluluğu açığa çıkarır. İşte bunun için ekonomik sosyal siyasal ve kültürel
her alanda “sürdürülebilirlik” kavramının doğru anlaşılması ve bu paralelde
toplumun örgütlendirilmesi dayanışma içine gönüllü olarak sokulması başarı
grafiğini artırır ve çağdaş toplum ortaya çıkar.
Doğal hayatın ve çevre yönetimlerinin devamı için sürdürülebilirlik
kavramından ne anlıyoruz? ABB için sürdürülebilirlik kavramı ekonomik
başarıyla çevresel faktörleri ve sosyal ilerlemeyi tüm pay sahiplerinin lehine
başarılı bir şekilde dengede tutabilmektir. Sürdürülebilirlik anlayışımız
ürünlerimizi nasıl tasarlayıp ürettiğimizi, müşterilerimize neler sunduğumuzu,
tedarikçilerimizle nasıl bir ilişki içinde olduğumuzu, risk ve fırsatları nasıl
değerlendirdiğimizi, içinde yaşadığımız topluma ve birbirimize karşı olan
yükümlülüklerimizi kapsar. Ekonomik yatırımların planlanmasında “İş Sağlığı
ve Güvenliği” de bunun ayrılmaz parçasıdır. Bu dizeden olarak sürdürülebilirlik
açısından önceliklerimiz neler olmalıdır sorusu gerekiyor. Bu bakımdan sosyal
hayatın ihtiyaçlarına göre toplumsal Önceliklerimiz neler olmalıdır? Sorusunun
cevabı aranmalıdır. Enerji Verimliliği, İklim değişikliği, Çevresel etkinin
azaltılması, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kurumsal Sorumluluk, Yenilikçilik, Tedarik
zincirinin sürdürülebilirliği, Yepyeni yatırımlarla teknolojiyi ve kalkınma hızını
sağlıklı toplum modeline uygun yakalamak.
Ülkemizde giderek artan oranda neredeyse her alanda kaos ortamı giderek
artıyor. Daha önce kurulan çeşitli kurum ve kuruluşlar her nedense bir bir ortadan
kaldırılıyor. Oysa kalkınma modellerinde bir yeniliğin ortaya çıkması daha
önceki birikimlerin üzerine inşa edilerek kazanılıyor.
Bu süreç içinde ne yazık ki doğrunun yerini yalancılık, adaletin yerini
adaletsizlik, umut ve geleceğin yerini karamsarlık ve dostluğun kardeşliğin yerini
de ne yazık ki düşmanlık alıyor. Oysa sevgi bilmekle, kendini tanımakla ve
değere değer katmakla başlar. Çünkü atalarımızın dediği gibi “bilgi sahibi
olmadan fikir sahibi olunmaz”. Bilgili olmak, ağacı, toprağı, böceği, dünyayı,
evreni insanı ve yaratanı sevmekle başlar. Ama öncelikle bu konu bize ilgi
duymamız halinde bir şeyi öğrenebileceğimiz, yani bilgi sahibi olabileceğimiz
önemle anlatılmalıdır. Peki, bunu kim yapacak sorusu oldukça önemlidir.
Öncelikle; Sosyalleşme sürecinde büyük bir yeri olan aile kurumu ilk basamaktır.
İşte o hayatımızın büyük bir zamanını vermek zorunda olduğumuz
okullarımızdır. Başta milli eğitim bakanlığı olmak üzere İlkokul, Orta Okul, Lise,
Üniversitelerimiz bir bütün olarak birbirleriyle doğrudan ilişkili ve ülke huzuru
ve kalkınması içinde de resmen görevlidirler. Daha da ötesi Çevre ve Arkadaş
Grupları bu sosyalleşme sürecinde oldukça etkilidir. Her türlü insan ve komşuluk
ilişkisi şiddet dâhil her ülkenin kendi toplum yapısı etik değerler sistemlerinin bir
yansıması olarak belirir; sorunların buna yönelik çözümleri de bu kapsamda
değerlendirilir.
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Sorunların saptanması iletişimin kurulmasına ve yabancılaşmanın da
önlenmesine bağlıdır. Bu sürecin gerek bireyler üzerinde ve gerekse kurumsal bir
algı olarak kabulü değerler manzumesiyle ele alınır. Toplumların sosyo kültürel
ve tarihi gelişim çizgisi ile ulusal aidiyet bilincinin örtüştürülmesi gerekir. Son
olarak örgütleşme düzeyi bir kurum ve ülkenin başarısının önemli bir göstergesi
olup, başarı grafiğinin de ölçüsüdür. Bütün bu önermelere bağlı gelişmeler neyle
kazanılır? İşte bunun cevabı aslında sadece ve sadece insanı, doğayı sanatı ve
yaşadığı tabiatı ve toplumu sevmesidir. Yani kısacası Sevgi’dir. İç dünyamızı
aydınlatan en önemli duygu bireyi, toplumu, kurumları, ülkeyi tarihsel gelişme
süreci içinde değerlendirerek kucaklayıcı ve dost çerçevesinden vatandaşlarını
sevmekle kazanılır ancak. Çünkü sevmek bir ibadettir. Önce anamızı, babamızı,
öğretmenimizi, vatanımızı, bayrağımızı, ülkemizi hâsılı taşımızı ve toprağımızı
Büyük Türk Kültürümüzü sevmek bir ibadettir. İşte bu nedenle okullarımız ve
özellikle üniversitelerimiz ayrıştırmayı pekiştiren ve başka ülkelerin güdümünde
ülkemizin kuruluş felsefesinin aksine ikame edilebilecek asla farklı bir hayale
kapılmamalı ve bu yönde bir düşünce ve ideolojiyi de asla ve asla
pazarlamamalıdır.
Son yüzyılın içinde belki de en can yakıcı ve acilen çözümlenmesi gereken
bir dünya sorunudur göç olgusu. İnsanoğlu ne kadar teknolojik yenilikler bulsa
da insanın sırlarını ve sınırlarını çözebilmesi hala mümkün değildir. Zira her
birey, her kurum ve her devleti yöneten(!) kendi çıkarı ve geleceği
şekillendirmekteki arzu ve hevesleri doğrultusunda bir öteki yaratmakta; bu çıkar
saiki nedeniyle olduğu kadar üstünlük sendromu psikolojisi çerçevesinde
dünyayı şekillendirmek hatta sahiplenmek istemektedir. Bugüne kadar uyum ve
barış içinde yaşayan bir dünya ne yazık ki halen kurulamamıştır.
Yüksek perdelerden yapılan atışmalar ve boy gösterici davranışlar ancak
bir üstünlük sendromunu ifade etmekte ve fakat dünyamıza ve geleceğine son
derece zarar vermektedir. Oysa dünyamız herkese yetecek kadar doğurgandır.
Ancak bu doğal dengesini bozmamasına da bağlıdır. İşte göç böyle bir hem nüfus
dengesi açısından ve hem doğal örtümüzün kirlenmesi değil bilakis yok olmasına
ortam hazırlayacak bir süreci yaşamaktadır.
Sonuç olarak devletler yan yana gelerek ortak alanın ortak dilini bulmalı
barış dostluk ve kardeşlik ilkelerini içselleştirmeleri patolojik olgulardan
arındırılmaları ve iş birliği esasına dönüştürülen bir yüzyıla damga vurmalıdırlar.
Çünkü çevre, eğitim, adalet üçgeninde kentleşme ve sanayileşme insanımızın
huzur ve mutluluğunun yanında ülkesine duyduğu bağlılık ve güveni de temsil
ediyor. Bu üçgen içinde en önemli husus iletişim araçlarıdır. Bu sadece basın
demek değildir. Bir toplum tarihi birikimi, eğitim üniversiteler ve bilim olarak
var olmalıdır. İnsan psikolojisi ve sosyolojik örüntülerin birlikte
değerlendirilmesi gereklidir. İşte bir diğer önemli gösterge ise “güzel sanatlar ve
edebiyat” alanıdır. Bu nedenlerle toplumların gelişmişlik düzeyinin çağdaş
ölçüsü bu alanda dünyaya ne kattığıdır. Türk kültürü içinde el sanatları ve
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mimarlık yanında roman, şiir, deneme ve örf ve adetlerimizin sesi olan beste ve
güfte çalışmaları yani her türden müzik ortaya koymaya çalıştığımız ve
sunduğumuz konuyla ilişkilendirilebilir. Bu bizim dış dünyayla kurduğumuz
iletişim ve etkileşime ayrıca insan olarak birlikte yaşamamızdan kaynaklanan
görevlerimize de bağlıdır. Dünyamız ne yazık ki gittikçe “Yalnızlaşma,
Yabancılaşma ve Yozlaşma” üçgeni içinde gerek iç bünyelerinde devletler ve
gerekse ülke içinde çekişme ve sürtüşmelere yönelik “iktidar kavgaları”
bağlamında kurumsal yapıların değerlendirilmesi de dumura uğratılıyor.
Bu bakımdan “insan doğa ve evren” üçgeni kurgusunun etkileşim
boyutlarını içinde bulunduğumuz zaman diliminde “göç olgusu ve etkileri”
bağlamında da irdeleyebiliriz. Zira sorun ve çözüm boyutları kapsamında ilgi
artırıldıkça kişinin kişilerin çözümlemelere yönelik bilgisi de artar. Bu bakımdan
“sevgi ilginin de temelidir”. Aslında öncelikle “ilgi bilgi ve sevgi” üçgeni içinde
çocuklarımızı yetiştirmeli ve geleceğe hazırlamalıyız. Daha sonraki eğitim
dönemlerinde ise “insan ve kurum” ilişkileri içinde birleştirici “dil ve politikalar”
ile eğitime yönelik müfredatlar içinde mutlaka “dil tarih ve kültür” geliştirilmeli
uzlaşma bağlamında “aidiyet ve dayanışma” mutlaka milli eğitimle
pekiştirilmelidir. Bir milletin değerleri kendi tarihine ve kurucularına sahip
çıkmakla artar. Bir milletin değerlerinin en başında özgür ve bağımsız mutlu
yaşamasıdır. Bunu birey ve toplum ancak “Ulusal Mensubiyet Bilinciyle”
kazanır. Ulusal Bilince ise sanat, edebiyat, şiir, müzik ve tarih şuurunu temsil
eden Türk dili ve kültürü içinde örf adet ve geleneklere verilen değerlerle
ulaştırabilir insan.
İşte bunların tek bir meşalesi ve tek bir hedefi mutluluk ve güven verecek
bir yolu vardır. Bu yol “BÜYÜK ATATÜRK” ün işaret ettiği “AKIL VE
BİLİM YOLUDUR” Bilimsel araştırmalar ve Tarihsel derinlik kökten türetilen
üstün ve kapsayıcı bir “Dil” ile uzunca asırlar övünç dolu ancak tecrübe de
edeceğimiz bir “TARİH ŞUURUNU” bıraktı Türk toplumuna. Ülkemizin her
insana, çocuğa, kadına, ağaca ve toprağa hâsılı varoluşumuza etki eden her şeyi
temsil eden “KÜLTÜREL” birikimlere ve sağlam temellere dayandığını
belirtebiliriz.
Son olarak ülkemizin yüzünü güldüren güneydoğumuzdan çıkan asil ve
onurlu bir bilim insanı Aziz SANCAR hocamızın madalyası haklı bir ülke
gururumuzdur. Kısacası aidiyete bağlı kucaklayıcı birleştirici kalkınmış ve
mutlu, tüm dünyaya örnek olabilecek barış temelli “güçlü bir ulus olabilmektir”
önemli olan. Etnik yapıların gündeme getirilmesi bu çağda ancak ilkel kavimlerin
görüntüsü olarak algılanır. Dünyamız bir bütündür. Bunun etrafında insan hakları
ve mutluluğu çerçevesinde barış ve dayanışma içinde yaşamayı öğrenen medeni
toplumlar olmalı kışkırtmalara asla prim verilmemelidir. Bunun için göç
olgusunun yarattığı sarsıntı her ülkeye ve insana örnek olmalı bu uğurda bu
vahşet tablosuna son verebilecek formüller üzerinde çalışılmalıdır. Son olarak
“her millet kendi örf adet ve gelenek değerlerine tarihi koşullarına göre
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yaşar”. Onun içindir ki bir ülkeye aidiyet daha da kapsayıcı ulusal mensubiyet
bilinci kapsamında olur. O halde Atatürk eserlerine sahip çıkarak Cumhuriyete
yakışır davranmalı parolamız aşağıdaki deyiş kapsamında: Büyük Atatürk
ilkelerine ve hedeflerine gönülden bağlı dünya ile barışık bir devlet politikası
çerçevesinde hedefimiz büyük Atatürk’ün bize çizdiği yolda ilerlemektir. Asil
Türk halkı ve onların güzide çocukları gibi yaşamak zorundayız.
Öyleyse parolamız: Türk gibi yaşa öyle gel başa! Olmalıdır. Göç
olgusuyla ilgili gerek iradeye dayalı ve gerekse zorunlu haller dışında gelişen
bütün bu açıklamalarımızdan sonra bir fikir görüş veya çıkar etrafında
kenetlenmiş yönetim erkini de taşıyan iktidar grubunun öncelikle politikalarını
ele alabiliriz. Partiler kendi ideolojik beklentilerine daha sonra oy devşirdiği
bireye ve toplum kesimlerine etkisine ve gücüne yani daha sosyolojik açılardan
partilerin dayandığı etnisite ve inanç oluşumu paralelinde göç ve göçmen
devşirme dinamiklerine değinebiliriz. Bir grup içindeki ilişkiler, grubun oluşumu
ve işleyişi olarak ifade edilen grup dinamiği kavramı irdelendiğinde; genellikle
insanların yalnız oldukları zaman davrandıkları tarzın dışında daha farklı
davrandıkları görülür. Demek ki insan çevresinden hızlı bir biçimde
etkilenmektedir. Kötü alışkanlıklar ve yaşam tarzı toplumsal dokunun standartları
ile örtüşmediğinde kişi kavramları tam olarak değerlendirme ve genel toplum
kurallarına uyabilmede başarısızlığa ve uyumsuzluğa düşer. Bir de biyolojik
yapısında muhtemel sorunlar varsa beden bio-enerji ürettiğinden bedende negatif
enerjiler doğar ki bu da iç dünyasından gelen eğilimleri körükler karar verebilme
yetisini de bozar. Böylece çevresel faktörlerin ve kişilerin olumsuz temsili
gündeme gelir davranışları da akıl yürütmeden çıkarak gayri iradi bir eğilim ve
eyleme dönüşerek toplumun benimsemediği sapkın diyebileceğimiz uç örneklere
göre gelişir.
Özellikle çocukluk döneminde yaşanılan denetimsizlik ve sevgisizlik
eklenince ana kültürün doğru algılanması söz konusu olamaz. Bu olgu ve
olayların savaşların yapıldığı dönemlerde doğup büyüdükleri toprakları terk
etmek zorunda kalan göçmenlerle ilinti ve ilişkisi ayrıca mensubiyet bilinci
açılarından da değerlendirilmelidir. Politika ile uğraşanların asla unutmaması
gereken ödemi “ulusal birliği ayrıştırmadan” bir terbiye ve nezaket içinde
muhalefeti de dinleyerek milli hedefleri ele almalı kavga dilini asla bir üstünlük
gibi ilke algı ile yapmamalı nezaket en büyük zenginliktir parolasını
içselleştirmelidir. Üzülerek belirtmemiz gerekir ki adeta efsunlanan bir toplum
ile çağdaş toplum arayışındaki dayanak noktaları nelerden ve hangi değerlerden
teşekkül etmeli ulusal birliğin refah ve mutluluğu için toplumun nelerden
etkilendiğini araştırması gerekenler sadece yönetenler değil tüm ülke fertleri
paralel örtüşük bir algı ile toplum yararı gözetilerek kamuoyu oluşturabilmelidir.
Çünkü toplumsal sorunların analiz edilerek topluca çözümüne yönelik
politikaların geliştirilmesi ve bireylerin bu yönde bir bilinç taşımasına yönelik
ulusal eğitim modellerini gözden geçirmesi aile kurumunun bu çerçeve içinde
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yoksulluk sınırı tartışmalarından kurtarılması ve değer yönetimi çerçevesinde
toplumsal eğitim ve sağlık modelinin inşası öncelikli hedeflerdir. Bu bağlamda
başta en başta yaşadığımız ve alın teriyle savaşarak elde ettiğimiz bu “güzel
Anadolu” topraklarını hoyratça kullanmayıp en nadide bir çiçek hassasiyetinde
atalarımızdan bir emanet olarak korumalı ve kollamalıyız. Gerçeklere uygun
politikaların da mutlaka uygulanması ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Aksi halde
Haldun Taner’in saptadığı tespitlerine yönelik yerler açılır ki devlet hayatında
hile ve vesveselere asla ve asla hiç yer yoktur. Bunun için çevre yönetimi başta
olmak üzere ana kültürümüzün ve değerlerimizin nihayet özümüz olan Türkçe
iletişiminin mutlaka bilinmesi ve kullanılması gerekiyor.
SON SÖZ ORTADOĞUDA GELİŞEN BÜYÜK GÖÇ DALGASI İÇİNDE
BÖLGESEL YALNIZLAŞMA YURTTAŞLAR AÇISINDAN
YABANCILAŞMA VE DÜNYA ÜLKELERİ ARASINDA DA
DOĞABİLECEK TEHLİKELERİN FARKINDAMIYIZ?
Bu konu siyaset bilimi literatüründe mutlaka yer alması gereken devletler
hukuku içinde yöneten yönetilen iradesinin de alınmasını gerektiriyor. İşte bu
nedenlerle Ortadoğu adeta güç dengeleri savaşları içine sürüklenmektedir. Her
ülkenin çeşitli çıkara yönelik beklentileri burada yaşayan halkların çeşitli yollarla
etki altına alınarak savaşın aktörleri haline getirilmesi Ortadoğu’da büyük göç
dalgasının daha devam edeceğine de işaret etmektedir. Türkiye’de hemen her
bölgemizde ve çeşitli kentlerimizde hissedilir oranlarda ve giderek artan gerilim
ve şiddet ortamı; vatandaşlarımızın büyük bir kısmında stres, depresyon,
psikolojik bunalım gibi birçok kronik rahatsızlığı tetiklemiş ve bu durumdaki
vatandaşlarımız adeta çaresizliğe itilerek etkisizleştirilmiş veya içe kapanmış
kısacası hayal dünyası içinde umutsuzluk içine sokulmuştur. Ülkemiz bölgesel
yalnızlaşma ile karşı karşıyadır.
Hemen her komşusu ile derinliği her geçen gün artan sorunlarla karşı
karşıyadır. Batı devletleri ile de çıkar savaşlarında yenik düştüğüne dair bir algıya
mahkûm edilmektedir. Almanya başta İngiltere, Fransa İtalya ve Yunanistan’la
kapalı da olsa sorunları derinleşmektedir. Hala iç kavgalarla tabir yerindeyse “dar
alanda top koşturmak” tabirine uygun hareket edilmektedir.
Yönetemeyen demokrasi sonucu kendi birlikte oldukları grup ve
cemaatlerden darbe hareketine maruz kalmalarına yönelik açıklamalar aslında
tatmin edici olarak vatandaş tarafından kabul edilmemektedir. Bu görünümden
ülkemizin mutlaka kurtarılması, dünya sorunu haline getirilen göç dalgasında
nimet ve külfetlerin eşit dağıtılması hem içerideki sorunların azalmasını sağlar ve
hem de ancak yalnızlık ve yalnızlaşmadan ülkemizi kurtarabilir. Diğer yandan
eğitim kurumlarımızda özellikle başta üniversitelerimizdeki adeta çürüme
belirtisi saydığımız Türk örf ve adetlerine aykırı davranışlardan da söz etmeliyiz.
Asla insani bir boyutu olmayan davranış kalıpları haline gelen “selam vermeme”
“ötekileştirme” ve “dışlamanın” giderek yerleştiği ideolojik kutuplaşmanın da
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çok arttığı görülmektedir. İşte bu setlerin incelenmesi ve irdelenmesi öncelikle
bilimselliği ve objektifliği gerektirir. Bunun mutlaka araştırılmasını ve de
mutlaka düzeltilmesini gerekli kılmaktadır. Aynı kurumlarda birlikte çalışanların,
ortak alanları birlikte yaşayanların birbirlerine karşı en azından yurttaş olarak
saygı duymaları gerekir.
Kişilere özel gerçekleştirilen bazı uygulamaların kültürel sapma ve
yozlaşma hatta toplumuna ve yaşadığı ülkesine ve değerlerine karşı geliştirilen
ötekileştirişin demokratik davranışlara da aykırı uzlaşmayı reddeden bir ideoloji
adına esef verici boyutlara ulaşmakta olduğunu da söyleyebiliyoruz. Bu sürecin
mutlaka hukuken de bir yaptırımı olması ve bu durumun mutlaka çözümlenmesi
ise ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Eğitim ve adalet kurumlarımız başta
toplumun içine düştüğü bunalımdan kamunun mutlaka çıkartılması gerekiyor.
Görev yetki ve sorumluluk yönetimi elinde tutan kişilerin keyfiliğine emanet
ediliyor. Böylece oldukça önemsediğimiz, ülkemizin ana sorunlarının başında
gördüğümüz bu olumsuz süreç içinde kültürel sapma ve yozlaşma gündeme
geliyor. İşte bu durum hem “Yalnızlaşmayı ve hem de Yabancılaşmayı”
tetikleyerek başta öğrencilerimizi, gençlerimizi ve toplumun büyük bölümünü
umutsuzluğa ve gelecek kaygısına itiyor. Kalkınma, sanayileşme, gelişme ve
üretme yerine ne yazık ki medya başta üniversitelerimiz ve siyasal erki elinde
tutanlar ülke içinde olduğu gibi ülke dışında da bu bunalımların sonucu hızla
artan ve milyonları aşan bir göç dalgasına da sebep oluyor.
Kendi ülkesinde ulus devlet olarak dünyada yerini alan bir büyük geçmişi
olan Türkiye adeta fabrika ayarlarından çıkarılarak üniter yapısının bozulması
anlamına gelen olasılığı bile asla olamayacak “demokratik özerklik” gibi
apolitik söylemlerle ve büyük bir sorumsuzluk içinde bölünmeleri farklı hayali
yönetimleri bile konuşabiliyor. Bir algı yanılsaması oluşturularak “siyasal
patolojik” bir duruma Türk toplumu bütünüyle itilmeye ve ayrıştırılmaya
çalışılıyor.
Göç olgusunun aslında iki ana eksen üzerinde ele alınması yaklaşımı
ağırlık kazanıyor. Birincisi “göç ve afet” ilişkisi ikincisi de göç kavramı ve
çağrıştırdığı “suç ve suçlu” ilişkisi, olarak ele alınmasını gerektiriyor. Bütün bu
sorunların aşılabilmesi için ortak alanımız olan Türkiye’nin yönetimi elinde
tutanların diğer partileri dışlamadan ortak toplantılar ve görüş alışverişleri
yapılması özellikle de “ötekileştirici” bir dil kullanmaması gerekiyor. Yükselerek
artan sorunların çözümü büyük ATATÜRKÜN gösterdiği yolda birlik ve
beraberlik içinde yürümekten ve hatta bu yürüyüşten yorulmamak gerekiyor.
Bunu başaramayanların mutlaka siyasal hayat içinde çekilmesi onurlu bir duruş
olarak değerlendiriliyor. Aşağıda ele aldığımız bu konu ülkemizi yönetenler başta
tüm kurum ve kuruluşlara yönelik bilim ışığında okunması gereken çok yönlü
anlatımlardır.
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KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR MİLLİ EĞİTİM VE
ÜNİVERSİTE REFORMU GEREKMİYOR MU?
Bu çalışma içinde kamu yönetimi hocası olarak eklemem gereken bir konu
başlığına da değinmemizde yarar görüyoruz. Çünkü özellikle kültür ile dil ve
tarih bir milletin olduğu kadar dünyanın da çeşitli uluslara ait yaşam biçimlerini,
insanın gelenek görenek, eğilim ve yönelimlerini belirleyen faktörlerdir.
Kısacı insanların yaşam tarzının biçimlendirilmesinde benzer ya da
farklılıkların da belirleyicisidir. Bu bağlamda özellikle dünyamızda hızla gelişen
ulaşım ve iletişim teknolojileriyle uzaklıklar oldukça yakınlık kazanmış, adeta
tüm toplumlar neredeyse iç içe girmiş benzeşim modelleri ortaya çıkmıştır. Böyle
olmakla birlikte ana kültürün karşısında hızla belirgin davranış setlerini de
yanında taşıyan popüler kültür düne göre etkisini oldukça artırmıştır.
Bu süreçte geniş coğrafyalar içinde algı ve psikolojik alt yapısıyla yeni ve
farklı hatta umursamaz bir serbestlikle giyim ve kuşamda söz ve cümlelerde hatta
giderek artan oranda dil ve davranış setlerinde değişimler göstermiştir. Kısacası
bu süreç içinde popüler kültürün ne olduğu, davranış biçimlerine etkisi ve
sosyalleşme sürecinde ortaya çıkan uyum ya da uyumsuzluğun boyutları açığa
çıkarılması gereken konulardır. Çünkü ana kültürlerle ilgisi ve etkileşimi
bağlamında bize göre kültürel dilin yozlaşmasını da içeren öncelikle yaşamsal,
yönetsel, siyasal ve kültürel şizofreni olarak betimleyeceğimiz ve ele alacağımız
bir alanı da oluşturmuştur. Diğer yandan bu sürece en yoğun biçimde etki eden
önemli bir kavram olan ve bizim çalışmalarımızda özenle üzerinde durduğumuz
“psikolojik algı” derinliği esas olarak ele alınmalıdır. Bu denli kapsamlı,
yaşamsal sürece etkisinde ve insan davranışlarına etkisi bağlamında gerekli
görülen alanlardan psikolojik ve bunun yanında da sosyolojik örüntüler
kapsamında örtüştürülen çözümlemeler bağlamında insan ilişkileri yönünden de
önemli gördüğümüz bu güncel konuya bakılmalıdır. Bir diğer önemli konu ise
eğitim faktörünün ne denli bu sürece etkisi veya etki edemediğinin de tartışılması
gerekmektedir. Acaba şu soru herkesin beklediği bir soru ve cevap mıdır bunun
açıklığa kavuşturulması gerekiyor.
Popüler Kültür kavramının ders biçimine getirilmesinin gerekçeleri acaba
nasıl ortaya konulmuştur? Bu sorunun cevabı eğitim kurumlarının ve özellikle
üniversitelerimizin öngörü yetenekleri yanında ana kültür ile olan bağlarını da
ortaya koyar. Bu bağlamda popüler kültür dersleri kapsamı içinde son derece
önemli tespitlerimizi ele almak mümkün. Ben üniversiteye hoca olarak
geldiğimde İletişim Fakültesinde bu dersi de öğrencilerime veriyordum. Ama
gelin görün ki en gerekli derslerden birisi olan “popüler kültür” dersi gazetecilik
bölümünden öğretim üyelerinin çekememesinden ve algısal yetilerinden dolayı
ne hikmetse bu ders kaldırıldı.

44

Türkbilim Aralık 2020
İnsan ilişkilerinde ve özellikle de iletişim alanında görülmemesi gereken
kapris, yetersizlik veya öngörü noksanlığı yanında, uyumsuzluk ve hatta
kıskançlık ve geçmiş koşullardan kaynaklanan süreçlerin verdiği eziklik, kin ve
nefret veya her neyse bu öngörülebilir yetersizlik ne yazık ki sadece
üniversitelere değil; toplumun her kesimine inhisar etmiştir. İşte burada “iyi
olmak” toplumsal bir verimidir tartışmalıyız. Burada güncel ve ibret alınması
gereken bir örnekten de söz etmeliyiz. Bunun için aşağıdaki sorumuz oldukça
önemlidir. İşte bunun için Victor Hugo bunları şöyle sıralıyor: İyi olmak;
“kolaydır”. Zor olan ise; “adil” olmaktır. En “Mükemmel” Adalet ise
“VİCDANDIR” diyor…
“İYİ OLABİLMEK HANGİ FAKTÖRLERE GÖRE ŞEKİLLENİR
EĞİTİM TEK BAŞINA YETERLİ OLABİLİR Mİ? DAYANAKLARI DA
NELERDİR?”

Çünkü özellikle üniversitelerdeki eğitime de ne
yazık ki bu olumsuz tutumlar ile yetersiz ve denetlenmeyen davranış kalıpları
hâkim olmuştur. Olumsuz ve öngörüden yoksun kısacası önyargılara dayalı
tutum dediğimiz yönde öznel bağlamda kararlara ve ne yazık ki daha da acısı
öngörüsüzlüğe sirayet etmiştir. Adalet ilkesinden uzaklaşılmış ve vicdani
muhasebe yapılmadan daha da önemlisi akademik terbiyeye yakışmayan, tüm
değerlerimize ve bilimselliğe aykırı bir tavır ve uygulamayla dahası görüşümüz
bile alınmadan bu ders öğrencilerimizin elinden alınmıştır. Bu örneği neden
veriyorum? Çünkü “Bilimde Hiyerarşi” yoktur. Bilim insanı etik kurallara ve
ahlak açısından gerekli bilgisel ve kültürel birikime uyarak çıkarımlarda
bulunması gerekir. Bilimi eğer akademik üstünlük gibi algılanan bir hiyerarşi
içinde zihinsel süreçlerimize kazırsak, bu şartlar altında asla bilimsel çıkarımlar
ve davranış setleri oluşturulamaz.
Onun için akademik yapıların yönetsel yapılardan ayrılmasında büyük
yarar vardır. Öğretim üyesi sadece eksiklerini gidermeli, derslere hazırlanmalı
çok disiplinli ve çok faktörlü eğitim programı içinde karşılaştırmalı olarak
konulara eğilmeli ve bu yönde etkinliklerde yer alan farklı görüşleri de
irdeleyerek öğrencilerine kazandırılmalıdır. Aslında yarışmak çok kutsal bir
eylemi ifade eder. Atlar koşuda belli oluyor. Bir ata verilen unvan onu temsil
edemiyor. Önemli olan atın cinsi ve genetik üstünlüğüdür. Örneğin Arap atı bu
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atların içinde önemli bir yer tutar. Eşeği atın yerine koşarsanız adeta halk ve
yarışçı tabiriyle “nal toplar” denilmektedir. Kimseyi hedef almadan sadece
kurumsal yapıların akademik etkinlikten giderek uzaklaşması yani bozulması
sosyalleşme sürecini de etkiledi. Aile, Okul, Arkadaş Grupları ve çevre ile buna
paralel örtüşebilen basının düzenli ve düzeyli etkileşim ve iletişim kurarak,
toplumu aydınlatması görevini tam olarak yapması gerekiyor. Ne yazık ki
özellikle medyada haberler ve içerik zenginliği olmayan programlar düzeyindeki
bozulma bireylerin çıkarları odağında oluşturulan popüler kültür hakkındaki
saptamalarımızdan dolayı bizi haklı çıkarıyor.
Diğer yandan uzlaşma ve dayanışmaya değer veren ve bu eylemlere
yönelik duygu ve düşünceler içinde gerçek bilim adamlarını da kutluyor, selam
ve sevgilerimle başarılarının devamını diliyorum. Son olarak belirtmeliyim ki
ister özel sektöre ait olsun isterse kamu kurum ve kuruluşları olsun öncelikle
hukuk ilkelerine daha sonra ait olduğu milletin menfaatlerine uygun bir verimlilik
ve dürüstlük çerçevesinde hizmet yapması esastır. Bu hizmet öncelikle hukuki
ahlaki ve vicdani boyutlar içinde ele alınmalı asla ülkemizin aleyhine
gelişebilecek durumlara ve olaylara yer verilmemelidir. Burada kişinin algısal
yetenekleri önem taşır. Kamu yönetimi esasları çerçevesinde bir psikolojik algı
toplumsal başarıyı beraberinde getirir. Bu nedenle çalışanların bireysel
yeteneklerinin artırılması kamuda esastır. Süreli hizmetleri kapsayan kamu
yönetiminde, yani vatandaşa hizmet üretmek için teşekkül eden kurumsal
yapılarda görev yapanların bulundukları görevden kaynaklanan alet edevat ve
statü dahil hiçbir biçimde kamuya ait her şeyi şahsi malları algısı olarak üzerinde
taşımaması süreli hizmet çerçevesinde hem hukuksal ve hem verimlilik ve düzen
içinde kamuya ait görev kapsamında çalışması temel bir davranış olmalıdır. Bu
hizmetler öncelikle kişiler arasında sevgi ve saygıya dayandırılmalı kurumsal etik
çerçevesinde hizmetler yürütülmelidir.
Psikolojik algı yeteneklerinin artırılması ve dayanışma ruhunun
genişlemesi açısından da öncelikle çalışanlar arasında sevgi ve saygıya dayanan
davranışlar kazandırılmalıdır. Bu süreç içinde her ne sebeple olursa olsun hiç
kimsenin dışlanmaması veya böyle bir algının asla oluşturulmaması öncelikli
hedeflerin içinde olmalıdır. Böylece kolektif bilinç açığa çıkar hizmetin
bütünlüğü içinde dayanışma artırılarak başarı sağlanabilir. Bu süreç içinde
bilinmesi gereken bir diğer konu çalışanların duygu ve düşünceleri yanında
beklenti ve taleplerinin de saptanmasında ayrıca yarar vardır. İşte bu değerler
sistemi ölçümüyle kurum içinde homojenlik yani bütünlük sağlayacak politikalar
biçimine dönüşür. Maslow bunu ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak ele almıştır. Kamu
yönetiminde çağdaş normları kazanabilmek öncelikle insanın üst beyni ile ilgili
olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu durumda birey diğerleriyle doğru iletişim
kurabiliyor ve kültürel aktarım süreci içinde sosyalleşebiliyor. Böylece bireylerin
dâhil olduğu kurumsal yapılar ve bu bağlamda ABB gibi ekonomik yapılarda
daha uyumlu, daha yüksek performans ve daha içten bir hizmet üreterek kamu
46

Türkbilim Aralık 2020
yönetimlerinin oluşması gerçekleşebiliyor. Hatta diğer kurum ve kuruluşların
sadece verimlilik çerçevesinde düzenli işlemesi değil; bilakis “sağlıklı toplum
inşası” için, bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olmamızı da
gerektiriyor.
Bu bağlamda ABB için Sürdürülebilirlik kavramı öncelikle ekonomik
başarıyla ve çevresel faktörleri ele alarak sosyal ilerlemeyi de eşitlik ilkesi
çerçevesinde tüm pay sahiplerinin lehine olabilecek seviyede başarılı bir şekilde
dengede tutabilmek sürdürülebilirlik demektir. Bu bağlamda sürdürülebilirlik
anlayışımız ürünlerimizi nasıl tasarladığımız ve nasıl ürettiğimizi konusu başta
alıcı pozisyonunda olan tüm müşterilerimize neler sunduğumuzu da içerir. Bu
nedenle tedarikçilerimiz ile nasıl bir ilişki ve bağ içinde olduğumuzu, bununla
beraber risk ve fırsatları nasıl değerlendirdiğimizi de kapsar. Çünkü içinde
birlikte yaşadığımız toplumda birbirimize karşı olan görev ve
yükümlülüklerimizi kapsaması esasına dayandırılmalıdır. Sonuç olarak iş
güvenliği ve sağlığı da sürdürülebilirlik kavramının ayrılmaz bir parçası olarak
sorumluluk gerektirir. Önceliklerimiz Neler olmalıdır? Sorusu içinde ele
almamız gereken uluslararası kabul görmüş esaslara bakabilmeliyiz. Bunları
sıralarsak eğer Enerji Verimliliği, İklim değişikliği, Çevresel etkinin azaltılması,
İş Sağlığı ve Güvenliği, Kurumsal Sorumluluk, Yenilikçilik, Tedarik zincirinin
sürdürülebilirliği belirtmeliyiz. Kalkınma ve refah ile vatandaşlarımız başta tüm
dünyanın da mutluluğu bu konuları içselleştirebilmesiyle ortaya çıkabilir.
Gerilim ve şiddetten yararlanmak ilke insanların taşıdığı çöküntüyü ifade eder.
Sonuç olarak ancak “sorumluluk bilinci” ve “dayanışma esası” içinde bu
önemli iki anahtar sayesinde toplumlarda gerçekleşebiliyor ve toplumsal
mutluluğu ve düzeni sağlayabiliyor. Bu bağlamda ele almamız gereken “Devlet
Yönetiminde Davranış Modellerinin” açıklanmasıdır.
Dr. Suavi TUNCAY E- Posta suavituncay@yahoo.com
Şiddet şiddeti doğurur. Şiddetin sebepleri ve
sonuçları ile ilgili çalışmalar vardır. Ancak ne yazık ki
yönetenlerin şiddet olarak belirtmediği bu tutum ve
davranışları aslında kamusal açıdan da vatandaşlara
yönelik bir şiddettir. Bunun doğru analiz edilmesi gerekiyor. Bu bağlamda 17
Aralık 2016 tarihinde Kayseri’deki bir hain saldırıda yaşamlarını kaybeden
şehitlerimize tekrar Allahtan rahmet ve acılı ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Bu
beladan, şiddet ve terör sarmalından kurtulmanın yolları şöyledir: Tiyatroya
konan oyunlar sahnelenmeden önce yönetmenler oldukça sık çalışmalar yapmak
zorundadır. Eğer bunu yapmazlarsa onları izlemeye gelenlerin de karşısında hata
yapma oranları da elbette çok olur. İstenildiği kadar profesyonel veya yetenekli
insan olsunlar, bununla ilgili çalışmaları, zihinsel algılarını yükseltmeleri ve
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insani vasıfları duygu ve eğilimlerinin önüne alabilmelidir ve bunu mutlaka
önceden yapabilmelidirler.
Özellikle devlet ve kamu kurum ve kuruluşlarının yönetimi bir piyes veya
bir tribün oyunu değildir. Yönetmen halkın izlemesinin geri dönüşünü almak ve
eksik yanlarını tamamlamak için titiz davranmayı da mesleği için gerekli görür.
Oysa “Devlet Yönetimi’nde asla tiyatroyla yani oyunun sunumu ve akışıyla
olduğu gibi bir süreci benimseyemezler. Tiyatroda ortaya konan oyunun içeriğine
göre bir dil kullanılır. Bu dil izleyen seyirciyi düşündürebilir, güldürebilir ve hatta
ağlatabilir de. Devlet yönetimi bilgiye ve beceriye dayandığı kadar onun kanun
nizam ve kurallarına da uymayı gerektirir. Devletin dili Türkçedir.
Ancak sen bir bölgede farklı bir dilde özellikle yerel yönetimlerin yani
belediyelerin kapısına tabelalar asarsan “DİL TARİH VE KÜLTÜR
ÜÇGENİNDE TÜRKİYE” gerçeğine aykırı bir işlem ve eylem yapmış olursun.
Burası hiç kimsenin özel bir alanı yani mekânı değildir. Bu ayrışmayı temsil ettiği
gibi güvenliği de zaafa uğratır. Nitekim bugün yaşanan şiddet ve terör
eylemlerinin alt yapısında bu uygulamalardan güç almaları yatmaktadır. Zira
devlet öncelikle güvenlik içinde hizmet üretmekle yükümlüdür. Devletin asıl
sahibi o ülke topraklarında birlikte yaşayan millettir. Onun için geçici sürelerle iş
başına gelmiş özellikle seçimle gelen kişilerin yönetimlerde başarılı olabilmesi
için; bu hususta engin ve derin bir bilgi birikimine erişebilmesi ve bilimsel
kadrolarını oluşturması gerekir. Doksan yıllık Cumhuriyet birikimi bu tecrübeyi
de taşımaktadır. Türklerde rahmetli hocam Orhan ALDIKAÇTI şöyle derdi.
TÜRKLERDE DEVLET KURMA DEHASI VARDIR. Bugün neredeyse
parçalanmak(!)dan söz ediliyor. Ne acı bir durumdur! Bunun asıl sebebi tek
kişinin yönetimi ele geçirmek istemesi ve buna da diğer cılız partilerin destek
olabilecek girişimlerde bulunmasıdır. Çünkü bir kişinin her şeyi bilmesi asla
mümkün değildir. Seçilmiş olmak bilmek demek değildir. Bir diğer önemli konu
devletin deneme tahtası olmadığı ve millete sadece güvenlik ve huzur ile refah
düzeyini artırarak kamuya hizmet etmesi gerektiğidir. Bu hizmeti verirken milleti
birbirine düşürecek politikalara yaslanmaması gerektiğinin bilinmesi asla göz
ardı edilemez.
Bir futbol oyununda futbolcu yanlış bir pas atabilir, golü de
kaçırabilirsiniz. Ancak devlet hayatında yanlış yapılan bir eylem ve buna yönelik
kararlar ağır bedel ödetir. Ezcümle ben seçimle geldim. Her şeyi yaparım
derseniz eğer o ülkenin maazallah çivisi çıkar. Onun için bir yazımda “Devletin
çivisini sökersen eğer, kır çiçekleri de yok olur!” demiştim. Kır çiçekleri nedir
diye düşünürsünüz değil mi? İşte o geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız
ve üzerinde oynadığı, yediğimiz içtiğimiz her şeyi bize veren bizi besleyen ve
canımızı da koruyan topraklarımızdır.
Devlet yönetmekle futbol oynamak ya da şarkı söylemek ve en önemlisi
ey! İfadesiyle muhatabına seslenmek asla yoktur. İletişim dili karşılıklıdır.
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Karşında eleştirdiğiniz kişi ise, ey hitabı havaya söylenmiş gücünü de yitirmiş
olur. Sizi dinleyenler dikkate almaz. Hatta yetersiz ve düzeysiz derler. İçlerinden
alt etmeyi düşünüp devamlı fırsat kollarlar. Devlet adamı ağırbaşlı olur. Ne
yapacağını hangi politikayı geliştireceğini ve nasıl bir tepki vereceğini asla açıkça
belli edemez. İşte bu açıdan seçilenlerin öncelikle bir işletme veya bir belediye
yönetmediğini bilmeli; muhataplarına vereceği mesajlar ile iş birliği öncelikli
uygulamalar yanında, ardından da alternatif politikalarının da olabileceğini kapalı
yani zımnen ortaya koyabilme yeteneği olmalıdır. Bugün içine düştüğümüz
vahim durumla ilgili olup, içeriğini ve nasıl bir sonuç doğuracağını bilmeden
BOP Eş başkanlarından bir tanesiyiz! Biz bu görevi yapıyoruz! Söylemi ile
ilgilidir. Bu cümleyi yüksek tondan birkaç kez söylemeniz sonucu ne yazık ki
muhatabınız baş belası bir ihaneti yani 15 Temmuz’u örgütledi. Irak parçalandı.
Barzanis‘tan kuruldu! Suriye paramparça oldu. Akın akın milyonlarca insan
yollara döküldü. Dört milyonun üzerinde göçmen sığınmacı olarak ülkemize
girdi. Ancak batının sahiplendiği İnsanlık adeta sustu! AB ile yaptığınız göç ve
göçmenlerle ilgili, Suriye’den ülkemize “gelenlerle ilgili” anlaşmalarınıza ön
koşullar getiremeden balıklama dalınca, batılı ülkeler taahhütlerini ne yazık ki
tarihte de olduğu gibi yine yerine getirmediler. Merkel’le Almanya dostumuz
PKK dostu oluverdi. Dünyada olmayacak bir davranışla güç temerküzü alternatifi
fikrine ters olarak ortaya koyabileceğiniz mümkün iken, hatta sıkı iş birliği ve
ticaretiniz olan Rusya’nın uçağını düşürerek batı başta tüm dünyada yapayalnız
kaldınız! Böyle bir süreç içinde olgun gelişmiş demokrasilerde yönetenler derhal
istifa eder ve ülkenin önünü politik olarak açarlar.
Türk Dış Politikası dersi veren bir hoca olarak bu ülkenin önünü açmak
için elzemdir... İşte bunun için de ben hem iç bünyemize yönelik hem de dış
politikayı da dayanaklarıyla açıklayan daha öncede sözünü ettiğimiz
“Yalnızlaşma Yabancılaşma ve Yozlaşma Üçgeninde Türkiye” makalemi
kaleme almıştım. Ancak sosyal bir insanın açık rejim içinde farklı fikirleri ve
eğilimleri temsil edebilen girdileri değerlendirme yeteneği olamadı mı kimse
diğerinin yani farklı düşünenin ne dediğine asla bakmıyor! Bu eski bir tabir ile
“dediğim dedik çaldığım düdük” oluyor! Kurumsal yapıların işleyişinde mutlaka
başta saygı ile görüş alışverişi düzeyi oluşmalı birbirlerine de mutlaka saygılı
olmalıdır. Bu süreçte yasalara kurallara olduğu kadar, muhalefetin de görüşleri
alınarak uygun ve hatta uyumlu kararlar haline getirilmelidir. Siyasi partilerde ise
bu husus 1996 yılında yazdığım “Parti İçi Demokrasi ve Türkiye” adlı
çalışmam el kitabı olarak milletvekillerine okutulmalı parti yönetimleri de bu
alternatif farklı yöndeki muhalefetin görüşlerini mutlaka dikkate almalıdır.
Çünkü ortak alanın dili ortak karar alabilmedir. Gerilimden beslenen hiçbir
iktidar yönetimde kalsa da asla başarılı olamaz. Ülkemizin son on beş yılı aşkın
zamandır ne yazık ki yaşamak zorunda kaldığı “şiddet ve terör” apayrı bir
yöntemi ve uzlaşmayı istemekte, bu bekleyiş ülkemizin tekrar parlamenter
sisteme dönmesini de acilen gerektirmektedir.
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Bu sürecin devamı daha büyük tehlikelere yönelik muhtemel “dış ve iç”
“kurgularla ve eylemlerle” ülkemizi karşı karşıya bırakmaktadır. Büyük Türk
milleti geç kalınmadan bu öze dönüşü acilen beklemektedir. Halk desteği
alınmadan bunların çözümü oldukça zordur. Katılım esastır. Açık rejim sadece
dış muhaliflerinin hesap edemeyeceği uygulamaları sisteme sokmalı, bu alanda
çalışması ve yeterliliği olmayanları örneğin her konuda ahkâm kesen gazetecileri
sık sık basının gündemine taşımaması oldukça yararlıdır... Değişe bilirlik, yol
gösterici katkı aslında başarı getirir. Eğer gereksinim yani ihtiyaç duyulursa asla
bir ücret almadan bu konu ile ilgili tüm bilgi ve tecrübelerimi aktarmayı da görev
bilirim. Çünkü. Son söz: Halk desteğinin de hayal ve hülyaya dayalı şişirilmiş
olarak değil, kamunun ve halkın beklentilerine yönelik bilimsel olarak ele
alınması gerekmektedir.
GÖÇ VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ OLARAK TOPLUMSAL SONUÇLARI
Toplumsal sorunların analiz edilerek topluca çözümüne yönelik
politikaların geliştirilmesi ve bireylerin bu yönde bir bilinç taşımasına yönelik
ulusal eğitim modellerini gözden geçirmesi aile kurumunun bu çerçeve içinde
yoksulluk sınırı tartışmalarından kurtarılması ve değer yönetimi çerçevesinde
toplumsal eğitim ve sağlık modelinin inşası öncelikli hedeflerdir. Bu bağlamda
başta çevre yönetimi olmak üzere ana kültürümüzün ve Türkçe iletişiminin
bilinmesi gerekiyor. Bu bağlamda bazı çalışmaların yönetenler ve üniversiteler
başta tüm eğitim kurumlarının incelenmesi ve birlikte prensiplerin ortaya
konulması son derece yararlıdır. Bu bağlamda, sağlıklı toplum inşası ile
ilişkilendireceğimiz çalışmalar içinde yer almasında yarar görülen konuların
bazılarını aşağıdaki başlıklar içinde ele alabilmemiz oldukça yararlıdır. Şöyle ki
Sağlıklı bireylerden oluşan tüm toplumlar daha kolay kalkınır. Bireyler toplumu
oluştururlar. Eğer bireyler sağlıklı olursa, toplumlarda sağlıklı olur. Bedenen ve
ruhen hatta sosyal yönden tam bir iyilik halinde
olabilmek esastır. Çünkü sağlıklı olan bireyler
sağlıklı bir toplumu oluşturur. Sağlıklı ve
düzgün eğitimli toplumlarda sağlıklı bireyler
yetişir. Psikolojik ve sosyolojik örüntülerin
Türkçe dili ile desteklenmesi algısal ve
iletişime sosyal dokuya yönelik hedef ve amaç
bütünlüğünün sağlanması gerekir.Sonuç olarak
göç olgusu içinde meydana gelebilecek olay ve
olgulara bakarsak bu önü alınamaz dalganın
aşağıda
belirteceğimiz
sürdürülebilirlik
olgusuyla ters orantılı olduğu görülüyor.
Çünkü Psikolojik bakımdan sağlıklı bireyler,
topluma sağlıklı insanlar kazandırır. Böylece
sağlıklı bir toplum meydana gelir. Bütün
bunlar bireylerin psikolojik durumunun iyi
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olmasına aynı zamanda da ekonomik durumunun da yeterli derecede iyi olmasına
bağlıdır. Kısacası insanın ruhen ve bedenen sosyal yönden de iyi olabilmesi
toplum yapısının da iyi olmasını refah ve mutluluğu açığa çıkarır. İşte bunun için
ekonomik sosyal siyasal ve kültürel her alanda “sürdürülebilirlik” kavramının
doğru değerlendirilebilmesi ve bu paralelde toplumun örgütlendirilmesi yanında,
dayanışma içine gönüllü olarak sokulması başarı grafiğini artırır ve böylece
çağdaş toplum ortaya çıkar.
Sürdürülebilirlik" kavramından ne anlıyoruz? ABB için sürdürülebilirlik
kavramı ekonomik başarıyla çevresel faktörleri ve sosyal ilerlemeyi tüm pay
sahiplerinin lehine başarılı bir şekilde dengede tutabilmektir. Sürdürülebilirlik
anlayışımız ürünlerimizi nasıl tasarlayıp ürettiğimizi, müşterilerimize neler
sunduğumuzu, tedarikçilerimizle nasıl bir ilişki içinde olduğumuzu, risk ve
fırsatları nasıl değerlendirdiğimizi, içinde yaşadığımız topluma ve birbirimize
karşı olan yükümlülüklerimizi kapsar. Ekonomik yatırımların planlanmasında “İş
Sağlığı ve Güvenliği” de bunun ayrılmaz parçasıdır. Bu dizeden olarak
sürdürülebilirlik açısından “önceliklerimiz neler olmalıdır” sorusu gerekiyor.
Önceliklerimiz Neler olmalıdır? Sorusunu tüm yönetenler sorabilmeli bu
bağlamda kurullar ve kurumsal oluşumlarla birlikte kalkınma modelinin insana
özgü çerçevesini mutlaka hayata geçirebilmeli politik varyasyonlardan da
kaçınmalıdır.
Nedir bunlar sorusunun cevapları şöyledir: Enerji Verimliliği, İklim
değişikliği, Çevresel etkinin azaltılması, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kurumsal
Sorumluluk, Yenilikçilik, Tedarik zincirinin sürdürülebilirliği. Daha da önemlisi
“göç” ve “göçmen” kavramından uzak “yerleşik hayat” olması gerekiyor.
Devlet yönetimi asla tek elden sürdürülemez. Nasıl ki kamu yönetimi içinde
çeşitli kurum ve kuruluşlar var ise yönetim içinde de her konuda yetişmiş
bireylerin sisteme girerek maksimum düzeyde kamuya hizmet edebilmesi sağlıklı
bir toplum işleyişi içinde asla üstünlük sendromuna tutulması gerekiyor.
Bugün ülkemizde yaşanan “Korona Virüsü” sürecinde yaşananlar ne
yazık ki “tıpçılardan oluşan kolektif bilincin” üretilememesinden
kaynaklanmış, birçok vatandaşımız vefat etmiştir. Onlara Allahtan rahmet diler
kalanlara başsağlığı temenni ederiz. Televizyonlardan bağırmak ve hiddet
görünümü içinde olmak asla “devlet hayatında” olmaması gereken bir kötü
davranıştır. İnsanlar düşüncelerini veya projelerini çok çok nazik bir biçimde
içinden çıktığı topluma verebilmelidir. Karşısında olsa bile nihayet aynı ülkenin
fertlerine sadece iktidar hırsı içinde adeta çullanmak çok çok düşük bir düzey
olarak hafızalarda kalır ki bu büyük Türk Milletine göre bir davranış seti asla
yakışmaz ve asla olamaz… Önümüzde bu ülkeyi düşmanlarından temizleyerek
kurtaran Büyük rahmetli devlet kurucumuz “ATATÜRK” her Türk vatandaşına
ve de özellikle yönetimlere talip olanlara tarihi vasıflarıyla çok büyük bir kaynak
ve karakter bütünlüğü kazanmış bir örnektir.
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SAĞLIKLI BİREY VE TOPLUM KAVRAMINDAN NE ANLIYORUZ?
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI İLE ULUSAL BİLİNCİN
ARTIRILMASINDA YÜZ YÜZE EĞİTİMİN TOPLUMSAL ETKİLEŞİM
AÇISINDAN ÖNEMİ
Psikolojik açılardan ruh sağlığı içinde olan sağlıklı bireyler, yaşadıkları
topluma da sağlıklı ve doğru düşünebilen bireyler kazandırır. O halde öncelikle
yaşadığı toplumda insan birey olabilmelidir. Kendisini başkalarından ayıran,
kendisine özgü bir kişilik ve davranış setine sahip olabilen her tek kişi sosyal bir
insandır. İşte bu bireylerden oluşan ve kendi örf adet ve gelenekler ile asgari bilgi
yüklü düşünce sistematiği kapsamında sosyal ilişki ile ortak alanın ortak kültürü
ve ortak dili süreklilik kazanan insanlardan oluşan birliktelik de toplumdur.
Aslında kederde tasada ve kıvançta birlik olabilen aynı hedef ve duygularla
birbirlerine kenetlenen kişilerden oluşan gruplara toplum denir. Özellikle
devletin yönetilmesini “geçici sürelerle” seçim yolu ile kazananların toplumun
dayanışması adına politika yapmak kastı ile de olsa bu toplumun arasına nifak
sokamaz. Toplumu ayırt edemez. Çünkü kendisi belirlenen bir süre için bu
topluma hizmet üretmek için görevlendirilmiştir. Bu bana oy verdi ona her şeyi
yaparım veya bu grup bana oy vermedi ben onlara kan kustururum algısını
taşıyamaz.
Önce insan olarak sonra da devlet adına kullanmak için verilen statüsü
bağlamında asla yanılıp ta ayrımcılık yapamaz ve yaparsa bu suç psikolojisi
kapsamında görevi bittiği andan itibaren soruşturma ve kovuşturma konusu olur
ve nihayet cezai bir müeyyideye tabi kılınır. Bu süreç günümüzde yüz yüze olmak
yanında daha da çok çeşitli yol ve yöntemlerle uzaktan uzağa etkileşim
sağlayabilecek “haberleşme” araçlarıyla yerine getirilir. Zira insanlar genellikle
aralarında oluşturulan çeşitli konulardaki iletişimi bir diğer ifadeyle haberleşme
ihtiyacını yüz yüze yaparak aynı anda geri dönüşüm almak isterler. Fakat giderek
artan ihtiyaçlar ve yaşama ait konular bu ilişkileri karmaşık hale getirme sorunu
oluşturabildiğinden bahse konu edilen haber alma ve yorumlamaya yönelik yüz
yüze kurulan iletişim yani haberleşme topluluk bazında bu ihtiyacın
giderilmesinde daha farklı yollar ve kurumlara yönelir. Toplum bir bütündür
parçalara asla ayrılamaz. Hizmet bir gruba değil ülkenin tüm vatandaşlarına eşit
bir biçimde yapılmak zorundadır. Bu bağlamda daha “zor ve karmaşık”
haberleşme hizmetinde farklı “teknolojik” buluşlar kullanılarak yapılır. Daha
çok kamusal alanı ilgilendiren bu iletişim türü bizi bizatihi kurumları bağlar ve
“kamu görevi” mahiyeti alır. Zira vatandaşlar her konudan haberdar
olamadıkları için karar verme eyleminde güçlük çekerler. İşte bu nedenle de
vatandaşların daha rasyonel düşünerek karar vermesi sağlanır. Bu noktada
demokrasilerin de işlediği birey ve gruplara doğru haberlerle yol göstermesi de
gündeme gelir. Onun için bu dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medyanın yani
haberleşme araçlarının kamu yararı açısından doğru bilgi vermesi esastır.
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Diğer bir açıdan baktığımızda ise insanlarımızın sağlıklı olması ve bu
kapsamda olay ve olguları sağlıklı ve ön kabulsüz irdelemesi toplumlara ve
bireylere de “sağlıklı bireyler” kazandırır kısacası böylece toplumlar da sağlıklı
bireylerden oluşur. İşte bu nedenledir ki toplum halinde yaşamanın birey olarak
katkı yapabilmenin yolu olay ve olguların davranış setlerinin gelecek kuşaklara
da aktarılabilmesi açısından sürdürülebilir olması kaçınılmazdır. O halde
“Sürdürülebilirlik" kavramının bir toplumda oldukça önemli bir yeri olması
gerekiyor. Çünkü refah düzeyini, dayanışmayı ve toplumsal barışı ifade ettiği gibi
toplumun geleceği hususunda da çok önemli bir yeri vardır. ABB için
sürdürülebilirlik kavramı ekonomik başarıyla çevresel faktörleri ve sosyal
ilerlemeyi tüm ortak pay sahiplerinin lehine başarılı bir şekilde dengede
tutabilmektir. Toplumsal kalkınma ve refah düzeyini artırmaya dayalı toplumsal
bütünlüğün de gereği olan bu konunun yönetenlerce zaman zaman farklı
beklentilerle kullanıldığı görülmektedir. Oysa sürdürülebilirlik anlayışımız
ürünlerimizi nasıl tasarlayıp ürettiğimizi, müşterilerimize neler sunduğumuzu,
tedarikçilerimizle nasıl bir ilişki içinde olduğumuzu, risk ve fırsatları nasıl
değerlendirdiğimizi, içinde yaşadığımız topluma ve birbirimize karşı olan
yükümlülüklerimizi, sorumluluklarımızı ve mensubiyet bilincimizi önceleyerek
ülke ekonomisine ve refah düzeyinin artırılmasına yönelik bilinci kapsar.
Bu kapsamda ele alınması gereken çok önemli konulardan birisi de “İş
Sağlığı ve Güvenliği” ve esnafın sorunlarıdır. Öyleyse “Önceliklerimiz neler
olmalıdır”? Enerji Verimliliği, İklim değişikliği, Çevresel etkinin azaltılması, İş
Sağlığı ve Güvenliği, Kurumsal Sorumluluk, Yenilikçilik ve Tedarik zincirinin
sürdürülebilirliği öncelikle sağlıklı bir toplumun yönetilmesinde görev alanların
Corona ile uğraşmaları gerekirken Beykoz’da dönümlerce kent belleğinin önemli
ögeleri, eski endüstri/tarım arazilerinin inşaatlara ayrılmasını toplum asla kabul
etmiyor(Bkz.Karadağ,S79). Kalkınma ve refahın tek anahtarı inşaat olmaktan
çıkarılmalı vatandaşın ve üniversitelerin görüşleri de alınarak derhal politikaların
değiştirilmesi gerekiyor. İşte iktidarların “ben yaptım oldu” davranışını terk
ederek bu sayılan hususları içselleştirmesi ve kamu yönetimini bu esaslar
çerçevesinde yönetmesi yanında özel kesime de yol göstermesi önem arz
etmektedir. Konumuzla bir bağ kurarsak eğer göçle gelenlerin büyük bir
çoğunluğu ne yazık ki bu kapsam dışında kalmaktadır. Oysa sorumluluk sadece
ülkemize ait olmaması için diğer devletlere de bu yükün gönderilmesi önemli
adımların başında gelir. Basına düşen haber her konuya cevap oluyor. Kumkapı
esnafı: Vallahi insanlar aç, daha ne diyelim: Tarihi Kumkapı çarşısındaki
restoranlar borç batağında, çalışanları çaresiz... Salgın nedeniyle işyerleri
kapanan çalışanların ne bir gelirleri var ne de devletten bir destekleri...
Kumkapı'da uzun yıllardır çalışan ve 5 yabancı dil bilen bir kişi çarşıdaki havuz
başında “çay ve simit” satıyor. İnsanlar açlıktan ölüyor, intihar ediyor siz daha
ne duruyorsunuz”? Vallahi billahi insanlar aç. Daha ne diyelim. Diyor! (Duvar,
09. Ocak, 2021, Eşref Yontürk).
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KONUNUN ÖNERMELERİ VE SON DEĞERLENDİRME
Son sözümüz şöyle olmalıdır: yönetenler başta birey ve toplum olarak
vatandaşlarda bulunması gereken değerler ve hedefler ne olmalıdır? Üzülerek
belirtmemiz gerekir ki adeta efsunlanan (*) bir toplum ile çağdaş toplum
arayışındaki dayanak noktaları nelerden ve hangi değerlerden teşekkül etmeli
ulusal birliğin refah ve mutluluğu için toplumun nelerden etkilendiğini
araştırması gerekenler sadece yönetenler değil tüm ülke fertleri paralel örtüşük
bir algı ile toplum yararı gözetilerek kamuoyu oluşturabilmelidir. Çünkü
toplumsal sorunların analiz edilerek topluca çözümüne yönelik politikaların
geliştirilmesi ve bireylerin bu yönde bir bilinç taşımasına yönelik ulusal eğitim
modellerini gözden geçirmesi aile kurumunun bu çerçeve içinde yoksulluk sınırı
tartışmalarından kurtarılması ve değer yönetimi çerçevesinde toplumsal eğitim
ve sağlık modelinin inşası öncelikli hedeflerdir. bu bağlamda başta çevre
yönetimi olmak üzere ana kültürümüzün ve Türkçe iletişiminin bilinmesi
gerekiyor. Zira toplumöu yönetenler başta “Son yıllarda oldukça ilgi toplayan
anlam karşıtlığı olgusu çoğu zaman mikro düzeyde anlam zıtlığı diye de
betimlenmektedir. Zıt anlam ilişkilerinin ele alındığı kapsam dışı ve zıt anlam
ilişkileri ile ilgili kuramlar genişletilecek olursa beş çeşit anlam karşıtlığı ortaya
çıkar. Bunlar uyuşmazlıksal anlam karşıtlığı, zıt anlam karşıtlığı, tümleyici anlam
karşıtlığı, ters anlam karşıtlığı ve tersine dönüşebilen anlam karşıtlığıdır”(Bkz.
Karaman, 2009)

Bugün toplum adeta uyutulup derin bir “uykuya” itiliyor. Sorumluluk
bilinci ne yazık ki düşük düzeydedir. Algısal yeti deseniz bir avuç insanın
söylemlerinden başka bildikleri ve araştırdıkları bir konu yok. İktidar tribüne
oynuyor. Her gün arazilerimiz paramparça ediliyor. Çok yakın bir zamanda
yiyeceklerimiz hatta buğdaylarımız bile köylüden değil yabancı ülkelerden
karşılanacak Kısacası toplum “efsunlanmış” gibi. O halde önce
“EFSUN” teriminin Türkçe karşılığı ve Türkçe sözlükte anlamı nedir? Ona
bakmalıyız.
Osmanlı Dönemindeki karşılığı “fal, Sihir, büyü, üfürük” olarak
bilinirdi. Sihirbazların tuzağı olarak algılanırdı. Hile ile yapılan kötü işler. Efsun
İslamiyet’çe men ‘edilmiştir. Çünkü çok büyük günahlardan sayılmıştır. Büyü,
sihir ile ilgili bir örnek: "Şayeste'nin reise büyü yaptığına ve adamı başka
kadınlara karşı efsunla bağladığına kanaat getirmişti."- (Bkz. Haldun Taner) Bu
bağlamda çeşitli çalışmaların yapılması hatta kolektif bilinçle incelenmesi son
derece yararlıdır. Çünkü sağlıklı toplum inşasında bazı önceliklerle
ilişkilendireceğimiz çalışmalar içinde yer almasında yarar görülen konuların
bazılarını aşağıdaki başlıklar içinde değerlendirilip ele alınmasında isabet
kaydedeceğimizi belirtebiliriz. Bu bağlamda düşünce sistematiği açısından
önemli gördüğümüz bazı hususların ve yararlı görüşlerin düşünülmesi mutlaka
tartışılması ortak çalışmalar gereğiyle uzlaşı içinde kararların alınması gerekiyor.
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ARTHUR MİLLER’IN SATICININ ÖLÜMÜ ESERİNİN
KARŞILAŞTIRMALI ÇEVİRİ ANALİZİ1
Nurdan MARAL
Faruk YÜCEL**
ÖZET
Tiyatro metinleri çevirilerini temel alan bu çalışmada diğer yazın
türlerinden farklı olarak görülen tiyatro metinleri çevirisi yöntemleri ve
karşılaşılan sorunlar Arthur Miller’ın Satıcının Ölümü adlı oyununun
karşılaştırmalı çözümlemesi çerçevesinde ele alınmıştır. Çevirmen sahnelenmek
üzere yazılan oyun metinleri çevirisinde sözel ve kültürel problemlerin yanı sıra
sahneleme problemleriyle de karşı karşıya kalmaktadır, bu anlamda oyun
çevirilerinin söylenebilir ve sahnelenebilir olması beklenmektedir. Çeviri
sürecinde çevirmenden beklenen yalnızca kelimeleri hedef dile aktarması
değildir. Sahnede seslendirmek amacıyla yazılan oyun metinlerinin hem anlam
hem de eşsüremlilik açısından kaynak metinle eşdeğer olması beklenmektedir.
Oyunun kaynak kültürde yarattığı etkiyi hedef kültürde de yaratmak oyun metni
çevirilerinin bir diğer özelliği olarak karsımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada diller
arası ve kültürlerarası aktarım sorunsalının da ötesinde çevirmenlere tiyatro
metinleri çevirisi yöntemleri sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcük: Türk Tiyatro Tarihi, Tiyatro Çevirisi, Sahnelene bilirlik,
Arthur Miller
COMPARATIVE TRANSLATION ANALYSIS OF ARTHUR
MILLER'S DEATH OF A SALESMAN
ABSTRACT
In this study, which is based on the translation of theater texts,
translation methods of theater texts which are seen as different from other
literary genres, and the issues of the theatre text translations are discussed
within the framework of the comparative analysis of Arthur Miller's Death of
A Salesman. During the translation process of the theatre texts which are
written to be performed, the translator deals with verbal and cultural issues as
well as performability issues, in this sense the translation of theatre texts must
be speakable and performable. In the translation process, transferring the
meanings from one language to another is not the only thing that is expected
Bu çalışma, 2008-2010 yılları arasında Doç. Dr. Faruk Yücel’in danışmanlığında yürütülen
“Tiyatro Metinlerinde Çeviri Sorunları” başlıklı Nurdan Maral’a ait yüksek lisans tezinden
geliştirilerek üretilmiştir.
 Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim Doktora Programı öğrencisi
** Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Profesörü, Ege Üniversitesi
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from the translator. It is expected that the play texts written to perform on the
stage should be equivalent to the source text in terms of both meaning and
synchrony. Creating the same effect of the play in the target culture is another
feature of theatre text translations. In this study, it is aimed to present the
translation methods of theatre texts to translators beyond the interlingual and
intercultural transfer issues.
Keywords: History of Turkish Theatre, Translation of Theatre Texts,
Performability, Arthur Miller
GİRİŞ
Kültürlerarası etkileşimde önemli bir yere sahip olan çevirinin, toplumların
gelişmesinde de etkili bir araç olduğu bilinmektedir. Roman, şiir ve öykü çevirisi
gibi yazın türleri ile ilgili pek çok çalışma olmasına karşın, tiyatro metinlerinin
çevirisi ile ilgili az sayıda çalışmanın bulunması, bu konuda bir boşluğun
olduğunu göstermektedir. Bunun nedenlerinden biri, düzyazı ve koşut
metinlerinin dışında, kendine özgü kuralları olan tiyatro metinlerinin birçok
sanatsal öğeyi barındırmakla beraber, onu diğer metin türlerinden ayıran bazı dil
dışı görsel ve işitsel etmenler içermesidir. Bu bağlamda, Patrice Pavis (1999),
tiyatro metinlerinin çevirisini gerek kaynak, gerekse erek kültürde dilbilimsel,
kültürel ve tiyatro uygulamaları açısından somutlaştırmalar dizisi olarak
değerlendirmektedir. Ona göre seyirci, metnin canlandırılması olan oyunu
izlerken ve onu anlamaya çalışırken oyunla olan bağı koparılmamalıdır. Seyirci
ile oyun arasındaki bu bağ, karşılıklı diyaloglardan oluşan tiyatro metinlerinde
kullanılan dil ve sahne üzerindeki oyuncuların beden dili arasındaki uyumun
olmasıyla sağlanmaktadır (Pavis, 1999). Bu açıdan bakıldığında, kaynak dilde
oyun yazarı tarafından yaratılan metinde oluşturulan dille beden ilişkisini erek
dilde yeniden yaratmak önemlidir. Göstergebilimci Pavis (1999), bir çevirmenin
bir tiyatro metnini çevirirken kendisini bir dramaturg ya da oyun yönetmeni
yerine koyarak metni somutlaştırmaya çalışması gerektiğini savunmaktadır.
Benzer bir görüşü öne süren çeviri bilimci Susan Bassnet-McGuire (1991),
çevirmenin görevlerinden biri olan sahnelene bilirlik olgusunu sağlamanın bir
anlamda insanüstü bir çaba gerektirdiği görüşündedir.
Tiyatronun farklı kültür, zaman ve mekânlarda seyircilerle buluşmasını bir
anlamda sağlayan en önemli araçlardan biri, hiç kuşkusuz çevirilerdir. Bu
çalışmanın temel amacı, tiyatro metin çevirilerinde karşılaşılan sorunları Arthur
Miller’ın Satıcının Ölümü adlı oyununun karşılaştırmalı olarak çeviri
çözümlemesini yapmak ve bu yolla tiyatro metinlerinin çevirisinde göz önünde
bulundurulması gereken etmenleri irdelemektir. Bu çerçevede, Satıcının Ölümü
adlı yapıtın farklı dönemlerde yapılmış iki çevirisi eleştirel düzlemde
karşılaştırılacaktır. Ele alınacak erek metinlerden biri, Hasan Ali Yücel
döneminde 1940 yılında kurulmuş olan ve 1966 yılına kadar varlığını sürdüren
60

Türkbilim Aralık 2020
Tercüme Bürosu’nun çeviri etkinlikleri kapsamında 1952 yılında Orhan Burian
tarafından çevrilmiş olan metindir. Diğer çeviri ise 2002 yılında Aytug İz’at ve
Emre İz’at tarafından yapılmıştır. İki çevirinin farklı dönemlerde yapılmasının ve
aralarındaki zaman farkının dildeki değişimlere ve çevirmenlerin seçimlerine
nasıl yansıdığını ortaya koymak ve bunları çeviri bilimsel bir yaklaşımla
değerlendirmek, bu çalışmada odak alınacaktır. Bunun yanında, tiyatro
metinlerinin çevirisinde karşılaşılan sorunlar, tiyatro metinleri çevirisinde dikkat
edilmesi gereken etmenler, çevirmen seçimlerinin önemi, ‘sahnelene bilirlik’ ve
‘söylene bilirlik’ kavramları açısından çevirmenin sorumlulukları gibi sorulara
yanıtlar aranacaktır.
TİYATRO METİNLERİNİ ÇEVİRİ YÖNTEMLERİ
Diller arası çeviri olgusu genel anlamda, kaynak dilde ve kültürde
oluşturulmuş bir metnin erek dile aktarılması olarak tanımlanmaktadır. Çevirinin
nesnesi olan metinlerin kendilerine özgü olan dil içi ve dil dışı bazı nitelikleri,
çeviriyi etkileyip biçimlendirebilmektedir. Özellikle tiyatro metinleri çevirisinde
dilsel ve kültürel niteliklerin ötesinde başka metinlerde bulunmayan bazı
etmenler belirleyici rol oynamaktadır: yapımcının/yönetmenin yorumu, tasarımcı
ve oyuncuların katkısı, görsel/işitsel araçlar, seyircinin tepkisi gibi. Yazılı metin
ve sahne metninin birbirinden ayrılmaz bir parça olduğu göz önüne alındığında,
tiyatro çevirisi sürecinde çevirmenin gerek oyun yazarına, gerekse yönetmene ve
oyuncuya sorular sorması ve onlarla işbirliği yapması beklenmektedir. Çeviri
ediminin sonucunda, dramatik bir metnin sahnelenişi ve kaynak kültür
seyircisinden farklı olan erek kitlesine yönelik sahnelenen oyunda bazı
farklılıkların olması, oyunla seyirci arasında kurulan bağın yeniden kurulmasına
yol açmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Pavis’in haklı olarak vurguladığı gibi
çevirmen, yalnızca dilsel metni bir başka dile çevirmekle kalmaz, sahnelemeden
kaynaklanan ve türdeş olmayan, uzamla ve zamanla birbirlerinden ayrılmış
sözceleme durumları ve kültürleri karşı karşıya getirerek bir iletişim kurmaktadır
(Pavis 1989: 154).
Düzyazı ve şiire göre sahnelendiği zamanın görece olarak daha çok etkisi
altında kalan oyun metni, konuşma ve sahne talimatlarından oluşmasından dolayı
biçim sorunu ve konuşma ritmi gibi etmenler çeviri sürecini daha da
karmaşıklaştırmaktadır. Özellikle metindeki konuşma ritmi, söz diziminin
yanında günlük dil kullanımı, tiyatro metinlerinin genellikle diyaloğa dayalı
‘konuşmalı’ metinlere özgü bir niteliğe sahip olmalarına neden olmaktadır. Susan
Bassnett-McGuire’in bu bağlamda altını çizdiği gibi çevirmenin, kaynak ve erek
dil dizgelerinde belli bir bağlama ait toplumsal konum, ton, biçem gibi etmenlere
bağlı değişikliklere dikkat etmesi gerekmektedir (Bassnett-McGuire 1991: 33).
Bu da çevirmenin yazılı metnin dışında seyircinin beklentisi, metinde geçen
kültürel ve tarihsel alt yapısı, toplumsal norm ve değer yargıları gibi dil dışı
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birçok etmeni göz önünde bulundurması kaçınılmaz kılmaktadır. Örneğin bir
çevirmen bir tiyatro metnini çevirirken erek kültür ve dilin birbirine olan
yakınlıklarına/benzerlik ve uzaklıklarına/farklılıklarına göre bazı kararlar
almaktadır. Dolayısıyla çevirmen bazen kaynak metne neredeyse kelimesi
kelimesine sadık kalırken, bazı durumlarda kültüre özgü olan ve söz sanatları
içerebilen nükte, cinas, küfür, yergi gibi etmenlerin kaynak kültürdeki işlevlerine
bakarak bunları erek dile benzer bir işlevi yerine getirecek biçimde yeni deyiş,
kalıp ve tümceler oluşturmak için kaynak metinden belli bir oranda uzaklaşabilir.
Bu kararlar, mimik, jest, tonlama, vücut dili gibi dil dışı etmenlerin aktarılması
söz konusu olduğunda göstergeler arası çeviriyi de gerekli kılmaktadır. Bassnet
Mc-Guire, Translating for the Theatre: The Case Against Performability adlı
çalışmasında bu konuyu ayrıntılı biçimde irdeleyerek bir tiyatro metnini
çevirirken metnin bir yazın yapıtı olarak ele alınması, kaynak dilin kültürel
bağlamını çerçeve metin olarak kullanılması, sahnelenebilirliği göz önünde
bulundurması, kaynak dilde var olan tiyatroya koşuk seçeneklerin yaratılması,
ortak çevirinin yapılması gerektiğine ilişkin bazı stratejiler önermektedir
(Bassnet-McGuire, 1991: 35-36).
Özdemir Nutku, oyun çevirilerinde görülen en büyük eksikliği, tiyatro için
zorunlu olan konuşma dili yerine yazın dilinin kullanılmasına bağlamaktadır.
Nutku’ya göre yazınsal çeviri biçimi, oyuncunun sahne üzerindeki hareketlerini
olumsuz yönde etkilediği gibi, sahneyle seyirci asındaki iletişimi de
zayıflatmaktadır. Bu nedenle, tiyatro yönetmenleri bu biçimde yapılmış çevirileri
- güzel bir Türkçeyle çevrilmiş olsalar bile - sahne diline aktarmak zorunda
kalmaktalar (Nutku 1978: 80). Bu açıdan bakıldığında, çevirinin tekrar elden
geçirilmemesini sağlamak, başka bir anlatımla, çevirinin sahneye göre
uyarlanmaması için çevirmenin aynı zamanda tiyatro geleneğini bilmesi kadar,
tiyatroda kullanılan tekniklere de egemen olması önemlidir. Çeviri, kaynak bir
metne bağlı bir yapıt olmasına karşın, erek dil ve kültürde ‘yeni’ metin olarak
alımlandığından kaynak metinden bağımsız olmakla birlikte iki kültür dizgesinin
bir ürünüdür. Çünkü Pavis’in de haklı olarak işaret ettiği gibi bir çeviri her iki
kültürün izlerini taşıyan ortak bir metin olarak yorumlanabilir (Pavis 1999: 154).
Çeviri metni, evrensel bir nitelik taşıyan sözceleme gruplarının kavşağında ya da
daha açık bir anlatımla iki kültür ve dili birleştiren ve ayıran ‘sınır’ bölgesinde
bulunmasından dolayı kaynak kültürle hedef kültürün metin düzleminde
buluşması anlamına gelmektedir. Başka bir açıdan bakıldığında, çevirmenin çıkış
noktası olan kaynak metnin çok yönlü niteliği Pavis’ye göre hedef dile ve kültüre
transfer edilmektedir (Pavis 1999). Özellikle oyun çevirisinde, kaynak metnin
farklı ve yabancı etmenlerini okura aktarabilmek için çevirmenin onu hedef dile
ve kültüre yaklaştırmasında yorumsal edimin rolü belirleyicidir.
Bu nedenle Loren Kruger, çeviride iki metnin anlamsal eşdeğerliğinin
sağlamasından çok, hedef metnin kaynak metin tarafından özümsenmesi
gerektiğini savunmaktadır. Bu bağlamda “bir çevirinin ‘mal edinilmesi’ için
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kaynak metnin sözceleme durumunun, çevirmen ve hedef söylemin birbirlerine
denk olduğunun kabul edilebilmesine bağlı” olduğunu öne sürmektedir.
Çevrilmiş metnin anlamı, özgün metinden geriye kalandan çok, çeviri metinde
anlamın nasıl oluşturulduğudur (akt. Pavis 1999: 155). Anlamın
oluşturulmasında, edebi ve dilbilimsel etmenlerin yanı sıra kültürel, tarihi, sosyopolitik etmenlerin çeviri sürecini nasıl etkilediği de önemlidir. Bunun yanında
Zuber’in de altını çizdiği gibi, çevirmen yalnızca kelimelerin ve cümlelerin
anlamlarını değil, aynı zamanda ritm, ton, deyimler, argo vb. yapıları da
çevirmekle yükümlüdür (Zuber 1990: 92).
Susan Bassnet, tiyatro metninin sahnelemeyi hesaba katarak çeviri ile
sahneleme arasındaki diyalektik ilişkiden söz etmektedir. Ona göre tiyatro
çevirmeninin kaynak dilde eksik olan metni ve bu metnin içinde gizlenen jestuel
metni hedef dilde var olacak şekilde jestuel bir metne dönüştürürken farklı bir
metin ortaya çıkması kaçınılmazdır (Bassnett 1991: 101). Tiyatro sahnesinde
söylenen metinle, konuşmalara uygun sessel ve bedensel jestler arasındaki uyum,
metnin jestle kurduğu özgül bağ olarak görülmektedir. Kaynak oyunun
sahnelenmesi ile hedef oyunun sahneye aktarılması sırasında söz-bedenin bir
dizgeden diğerine aktarılması zorunlu olduğundan denk sözcük temsillerinin
(sözel gösteren düzeyi) ve kaynak metni “yeterli ve uygun bir biçimde” ifade
eden temsillerin (dildeki gösterge düzeyi) karşılığının bulunması gereklidir.
Sahnelenmek amacıyla yazılan oyunun çevirisi yazınsal dil yerine güncel
konuşma diline dayanması nedeniyle güncel konuşma dili, hareketlerden
soyutlanamaz bir olgudur. Tiyatroda sözcükler tek başına anlamı
oluşturmadığından seyircinin sahnede kullanılan dili alımlamasına yardımcı
olacak sözcükle bütünleşmiş olan mimik, jest ve gövdesel hareketler sözün bir
parçasıdır. Özdemir Nutku’nun belirttiği gibi, sözcükler oyuncunun
canlandırmakla görevli olduğu kişinin tavrıyla anlam kazanmaktadır (Nutku
1978: 81). Tiyatro çevirisinde kullanılan yöntemlerin farklı olması, okunabilirlik,
konuşulabilirlik ve sahnelenebilirlik kavramlarıyla ilintilidir. Susan Bassnett,
sahnelenebilirlik olgusunun kuramsal bir temeli olmamasını kültürden kültüre,
dönemden döneme ve metin türüne göre değişiklik göstermesine bağlamaktadır
(Bassnett, 1998: 37). Konuşulabilirliği kolay telaffuz olarak değerlendiren
Aaltonen’in vurguladığı gibi Pavis, bu konuda çevirmenin kolaya kaçmadan
konuşulabilirlik olgusunun dil ve kültüre özgü hareketlerle bağlantılı olduğunun
altını çizmektedir (Aaltonen, 2000: 42-43). Benzer bir yaklaşımı öne süren Ortrun
Zuber (1980) çevirmenin metninin önce sahnede denenmesi ve provalar sırasında
tartışılarak gerekli değişikliklerin yapılması gerekli görmektedir. Ancak bu
süreçten sonra sahnelemeler ya da okuyuculara yönelik yazılan metnin sonunda
yer almalıdır. Çevirmen, oyun yazarının amacına sadık kalarak yapılacak olan
değişim, uyarlama ve/veya sahne yönlendirmelerini iyi bilen kişi olarak
yapılacak değişiklikleri hesaba katması gerekir. Bunun yanında, kaynak metin
dilsel ve sanatsal olarak iyi biçimde çevrilmiş olsa da metnin ve sahnelemenin
bütünlüğüne ulaşmak için sahne üzerindeki hareketlerin canlandırılması
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kaçınılmazdır. Konunun anlaşılması için Zuber şu örneği vermektedir: çevirmen,
oyuncunun A noktasından B noktasına gidene kadar söylemesi gereken cümle
için hedef dilde en iyi cümleyi bulmuş olabilir, ancak bu cümle çok uzun olabilir
ve oyuncu A noktasından B noktasına gidene kadar bu cümleyi bitirmek
zorundadır. Bu durumda oyuncu B noktasına ulaştığında sözü bitmeyebilir ve bu
da sahne bütünlüğünü bozabilir. Böyle bir sorunla karşılaşıldığında oyuncu ve
yönetmen, oyuncunun hareketinin mi yavaşlatılacağına, A ve B noktalarında iki
kez mi gidip geleceğine ya da B noktasındaki konuşmasını destekleyecek
hareketler mi yapacağına karar vermelidir. Zuber, bu kararın çevirmenin
yardımıyla verilmesinin en uygunu olduğunu savunmaktadır (Zuber 1990: 9294). Bu açıdan bakıldığında, bir çevirmenin diğer çevirilerden farklı olarak tiyatro
metnini salt bir düzemde aktarması yeterli değildir.
Burada iki aşamalı bir çeviriden söz edilebilir. Birinci aşama, kaynak
metnin esas alınarak hedef dile aktarılması söz konusuyken ikinci aşamada
çevirmen, oyuncu ve yönetmenle birlikte çevrilen metnin sahnedeki
canlandırılmasında çeviride nelerin değişebileceğini ya da değişmemesi
gerektiğine karar vermelidir. Buna karar verirken ise seyirciye aktarılmak istenen
mesajın bir yandan oyuncuların davranışlarıyla örtüşecek biçimde olması
beklenirken, diğer yandan sahnede kullanılan dilin seyircilerde kaynak metnin
canlandırılmasında bırakacağı etkiyi, hedef seyircide de bırakmalıdır. Dolayısıyla
anlamı aynı olan bir tümce hedef dilde her zaman aynı etkiyi yaratmayabilir.
Burada etkinin sözel/sesli olarak seyirciye canlı biçimde aktarılması çevirmenin
Popovič’in işaret ettiği gibi bazı deyiş kaydırmalara gitmesi zorunludur (Popovič
2008: 88). Bunun sonucunda metinde bazı uyarlamalar, çıkarmalar, eklemeler ve
değiştirmelerin yapılması kaçınılmazdır. İki dili ve kültürü iyi bilen çevirmen,
bunu ne zaman ve nerede yapacağını bilen bir uzmandır. Tiyatro metinlerin
çevirisi ikinci aşamaya da bağlı bir süreç olması, bu tür metinlerin çevirisinin,
tiyatro dünyasının içinde olan ya da bu dünya bağlantısı olan çevirmenler
tarafından yapılması bir rastlantı değildir.
ARTHUR MİLLER’IN SATICININ ÖLÜMÜ ADLI ESERİNİN
KARŞILAŞTIRMALI ÇEVİRİ İNCELEMESİ
Arthur Miller’ın 1949 yılında kaleme aldığı ve yazarın uluslararası alanda
tanınmasını sağlayan Satıcının Ölümü adlı oyunu, Amerika’da endüstrileşme ve
kentleşme süreci ile birlikte gelen kapitalizmin etkilerinin bireyi geri dönülmez
yanılgılara sürüklediği bir dönemde yazılmıştır. Miller yapıtında, özellikle
“Ekonomik Buhran”la birlikte gelen işsizlik, maddi olanaksızlık, çaresizlik,
büyük kentlere göç gibi olayların yaşandığı bir dönemde, Amerikan toplumunun
içinde bulunduğu ağır toplumsal koşullara değinmektedir (Beşe 2007: 47).
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Arthur Miller’ın Satıcının Ölümü adlı oyununu Türkçeye ilk Orhan Burian
çevirmiştir. İngiliz edebiyatı konusunda uzman olan ve daha çok Shakespeare
çevrileriyle tanınan Burian, 1940’lı yıllarda Tercüme Bürosu’nun öncülüğünde
yürütülen çeviri hareketinde yer almıştır. Satıcının Ölümü adlı oyun, Burian’ın
çevirisinden çok sonra 2002 yılında Aytuğ İz’at ve Y. Emre İz’at tarafından
yeniden çevrilip yayımlanmıştır. Her iki çeviriyi sonraki bölümlerde kaynak
metin ile karşılaştırarak, çevirmenlerin çeviride aldıkları kararlar irdelenecektir.
Bu bağlamda, metin içi ve metin dışı etmenleri çözümledikten ve yorumladıktan
sonra bunları karşılaştırarak, metinler arasındaki farkların nedenleri
sorgulanacaktır.

METİN DIŞI İNCELEME
Kaynak Metin
Arthur Miller’ın Satıcının Ölümü adlı oyununun 1949 yılında Compass
Book Edition tarafından yayımlanan baskısı, bu çalışmada kaynak metin olarak
esas alınmıştır. Aynı eserin daha sonraki yıllarda da baskıları devam etmiştir. Bir
metnin kurgusal yapısının dışında bulunan ancak onun bir parçası olduğundan bu
yapıyı etkileyen dilsel ve göstergesel yanmetinler bulunmaktadır. Örneğin bir
yapıtın ön kapağı, arka kapağı, önsözü, sonsözü, notlar, ekler, dipnotlar gibi
etmenler menin çeviri okuru tarafından alımlanmasını etkilediği gibi onu aynı
zamanda biçimlendirmektedir. Çünkü bu gibi etmenler, kaynak kültüre yabancı
olan ya da onu kaynak okur kadar bilemeyecek olan hedef okura metni
anlamasında, yorumlamasında ve anlamlandırmasında yardımcı olmaktadır. Bu
nedenle, kaynak metnin yanmetinsel niteliklerini çözümlerken bunların belli bir
amaç doğrultusunda ve okurda belli bir etki yaratmak için yapıldığı göz önünde
bulundurulmalıdır. Kaynak metinde dilsel yanmetinlerin, çevirilere göre daha
sınırlı kullanılması, kaynak okurun art alan bilgisine fazla gereksinim
duymamasındandır. Söz gelimi, yabancı sözcüklerin açıklanması ya da belli
isimlerle yapılan göndermeler kaynak dil okuru için gerek yokken hedef okurun
bunları bilmesi beklenemez. Ancak burada kapak gibi görsel yanmetinlerin aynı
metnin farklı baskılarında değişebileceği unutulmamalıdır. Baskının yapıldığı
dönemin yayın anlayışı ve okur beklentileri burada belirleyici olduğu
söylenebilir.
Kaynak metin olan Satıcının Ölümü kapağına bakıldığında, büyük
puntolarla yapıtın adı ve alt bölümde yazarın adı bulunduğu görülmektedir.
Ayrıca kitabın adının alt bölümünde yapıtın kazandığı ödüllerin listesinin
bulunmadı dikkati çekmektedir. Kapakta, sırtı okuyucuya dönük, başı önde,
elinde çantaları olan bir adam resmi bulunmaktadır. Joseph Hirsch’in yaptığı
çizimde adam iki elinde çantalarıyla birlikte bir tarafı da karanlık olan bir ortamda
yürümektedir. Bu resimde, kitabın adında da geçen çantalı satıcıya ve ölümü
simgeleyen karanlığa gönderme yapılmaktadır. Çizimin sağ tarafındaki karanlık
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olmasına karşın, adamın önündeki aydınlık ortam, satıcının geçmişi ile geleceği
konusunda hesaplaşacağı ya da bir umudun varlığına işaret ettiği öne sürülebilir.
Kitabın arka kapağında ise yapıtı tanıtan kısa eleştiri yazıları yer
almaktadır. Burada özellikle oyunun baş karakteri Willy Loman’ın kişiliği ile
ilgili bilgi verilmesi, kapaktaki resmin ona ait olduğu ve kitaptaki olay örgüsünün
onun çevresinde döneceği kanısını güçlendirmektedir. Kapağın en altında ise
basım yeri ve kapak çiziminin sahibinin adı yer almaktadır. İç kapağa
bakıldığında sol sayfada Compass Yayınevi’nden çıkan kitapların listesi
sıralanmıştır. Bu bir anlamda, yayınevinin çıkarmış olduğu diğer kitapların
reklamı olarak yorumlanabilir. Sağ sayfada ise sadece oyunun adı küçük
puntolarla yazılmasının dışında başka bir bilgi bulunmamaktadır. Arka sol
sayfaya bakıldığında ise, yazarın adı ve onun altında yazarın diğer yapıtlarının
bir listesi verilmiştir. Arka sağ sayfada yine oyunun ve yazarın adı büyük
puntolarla yazılmıştır. Diğer sayfaya geçildiğinde ise yayınevinin bilgileri ve
oyunun telif haklarıyla ilgili bilgilerin bulunduğu görülmektedir. Oyun
karakterlerinin adları ise sağ sayfada yer almaktadır. Burada oyun karakterlerinin
yanı sıra oyunun ilk sahnelenmesinde rol alan sanatçıların, oyun yönetmeninin
bilgisi yer almaktadır. Ayrıca oyun müziği, dekor, kostüm ve ışıklandırma
bilgileri, oyunun ilk olarak sahnelendiği yer bilgisi eklenmiştir. Kaynak metin,
iki perde ve bir requiem’den (ağıt) oluştuğu yer bilgisi ve sahne açıklamalarıyla
birlikte başlamaktadır. Söz konusu metin toplam 139 sayfadan oluşmaktadır.
Hedef Metin I
Birinci hedef metin, Adam Yayınları tarafından Arthur Miller’ın toplu
oyunları içerisinde yayımlanan Orhan Burian’ın çevirisidir. Ayrı bir baskısının
olmaması kitap kapağına da yansımıştır. Dolayısıyla kapakta söz konusu oyunla
ilgili olmayan tamamen farklı bir ön kapak resmi basılmıştır. Kaynak metindeki
kapaktan farklı olarak bu toplu çeviri kitabında okura metinle ilgili bir bilginin
verilmemektedir. Oyuna ilişkin bir görselin bulunmaması hedef dil okur
açısından bir eksikliktir. Çünkü okur kitap içerisindeki oyunu bir bütün ve diğer
oyunlardan bağımsız bir oyun olarak algılamayacaktır. “Arthur Miller Seçilmiş
Oyunlar 1” başlığıyla yayımlanan kitabın ön kapağında, yazarın karakalem
çizilmiş bir portresi yer almaktadır. Bunun yanında, yazarın ve oyunlarının adları
bulunmaktadır. İç kapağın sol tarafında ise, kitapta yer alan oyunların İngilizce
isimleri küçük puntolarla yazılmıştır. Telif haklarının Adam Yayıncılık’a ait
olduğunu belirten yazının altında kitapta yer alan üç oyunun da daha önce ayrı
ayrı kitaplar olarak basıldığından söz edilmektedir. Bu gibi bilgiler, okura daha
önceki çeviriler ve çevirinin yasal durumu hakkında bilgi verilmesi, bu baskının
özel bir baskı olduğunu, daha önce aynı metinleri farklı biçimde yayımladıklarını
ve çevirilerde yasal bir düzenleme bulunduğu vurgulanmaktadır. Kapağın sağ
tarafındaki sayfada ise, Arthur Miller’ın adı büyük puntolarla yazılmıştır ve
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hemen altında yine aynı puntolarda kitabın adı Seçilmiş Oyunlar I yazmaktadır.
Oyunların farklı çevirmenler tarafından çevrilmiş olması, çevirmen adlarının
kitabın ön kapağına yazılmamasına bağlanabilir. İç kapakta verilen çevirmen
isimleri çevirdikleri oyundan bağımsız, daha açık bir anlatımla, çevirmenlerin
isimleri hangi oyunları çevirdikleri belirtilmeden verilmiştir. Böyle bir uygulama,
çevirmenlerin bazı oyunların ya da bütün oyunların ortak çevirmiş olabileceği
olasılığını da beraberinde getirdiğinden bir belirsizlik yaratmaktadır. Çeviri
eleştirisi açıdan bakıldığında, hangi oyunun kimin tarafından çevrildiği açık
olmadığından, bir çeviride alınana kararların ve sorumluluğun kime ait olduğunu
söylemek olanaksızdır. Bu nedenle, böyle bir çalışmanın sağlıklı biçimde
yapılabilmesi için daha önce ayrı olarak basılan çevirilere bakmak gerekebilir.
Çevirmen isimleri, genellikle başka çevirilerde de olduğu gibi yazarın ismine
göre daha küçük puntolarla yazılmasıyla yazara dikkat çekilmektedir.
Sayfanın sonunda yayınevinin amblemi yer almaktadır. Amblemin burada
vurgulanması, yayınevinin okurda kalıcı olmasını istediği görsel bir etkiden
kaynaklanabilir. Kitap, çeviri okuru için yabancı olabilecek yazar ve oyunlar
hakkında Sevda Şener’in Arthur Miller Üzerine başlıklı ayrıntılı bir yazısıyla
başlamaktadır. Türkiye’de tiyatro konusunda araştırma ve yayınlarıyla bilinen
Şener’in önsöz niteliğinde böyle bir yazının bulunması, okurun kitap hakkında
olumlu bir izlenimle başlamasına neden olacaktır. Arthur Miller ve oyunları
hakkında 14 sayfalık uzunluktaki yazıda Şener, bu konularda okura ayrıntılı
bilgiler vererek okuru bir anlamda yapıta hazırlamaktadır. Bu hazırlık aşaması
okurun metin nasıl alımlaması gerektiği konusunda onu etkilemektedir.
Dolayısıyla okura salt metinde söylenen ve aktarılanlar değil, yazar, oyun,
oyunun ve yazarın kaynak kültürdeki yeri ve önemi hakkında metin dışı bilgiler
verilerek, okurun oyunlara daha geniş ve farklı açıdan bakmasına yol açacaktır.
Çünkü Şener bu yazısıyla Türk okurlarına Miller’i ve oyunlarını tanıtarak okurda
bir art bilgi alanı yaratmaktadır. Bu bağlamda, çevirinin dışında bir uzman
tarafında kaleme alınan bu yanmetin, çevirinin anlaşılmasında ve
yorumlanmasında okura yardımcı olduğu gibi okur çeviri aracılığıyla okuru
tiyatro konusunda “eğitmektedir”.
Oyunun başladığı 117. sayfada, oyunun adı büyük puntolarla yazılmıştır.
Çevirmen Orhan Burian’ın adı ise daha önce olduğu gibi küçük puntolarla
yazılmıştır. Kitap yalnızca Arthur Miller’ın oyunlarından oluştuğundan yazar
bilgisi tekrarlanmamıştır. Oyun, yalnızca kişi isimlerinin yer aldığı bir liste ile
başlamaktadır. Kaynak metinden farklı olarak çeviride sahnelenme bilgilerine ve
oyunun perde sayısı bilgilerine yer verilmemiştir. Dikkat çeken başka bir nokta,
kaynak metinde yer alan oyunun geçtiği yer, sahne sayısı ve sahne yapılanmasıyla
ilgili bilgilerin Burian’ın tarafından vermemiş olmasıdır. Hedef Metin I toplam
119 sayfadan oluşmaktadır.
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Hedef Metin II
Mitos Boyut Yayınları tarafından yayınlanan ikinci hedef metnin çevirisi
Aytuğ İz’at ve Y. Emre İz’at’a aittir. Kitabın kapağında yazarın ismi büyük
puntolarla yazılmıştır. Daha küçük puntolarla oyunun adı hem Türkçe hem de
İngilizce olarak yer almaktadır. İki dilin kullanılması salt kapakta değil, oyunun
çevirisi kaynak metinle birlikte kitapta yer almaktadır. Ancak kaynak metinden
farklı olarak çevirinin kapağında oyunu temsil eden bir resim kullanılmamıştır.
Arka kapakta ise Arthur Miller’ın bir fotoğrafı yer almaktadır. Fotoğrafın altında
oyunla ilgili kısa bir bilgilendirme metni bulunmaktadır. İç kapağın sol tarafında
oyunun telif hakları, basım bilgileri verilmiştir. Sağ tarafta ise yazarın ve oyunun
adı büyük puntolarla yazılmıştır. İç kapaktaki bilgiler de iki dillidir. Arka
sayfanın sol tarafında yazarın hayatıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Kitabın ilk
sayfasında oyunun ne zaman ve nerede sahnelendiğini belirten bilgiler
bulunmaktadır. Karakter isimlerinin yanı sıra sahne ile ilgili bilgiler, çevirmenin
notu olarak verilmesi dikkat çekmektedir. Daha ilk sayfada böyle bir notun
eklenmiş olması, çevirmenin varlığını ya da görünürlüğünü vurguladığı
söylenebilir. Çünkü okur, kaynak metinde olmamasına karşın, çevirmenin
kendisine yönelik bir bilgilendirme yaptığını fark ederek, çevirmenin salt metni
çevirmenle kalmadığı aynı zamanda okuru metin hakkında bilgilendirmesi
okurun metni daha farklı açıdan yorumlamasına yol açacaktır. Yayınevine ilişkin
başka bir uygulama ise, kaynak metnin daha önce Orhan Burian tarafından
çevrildiğinin belirtilmesidir. Özellikle Shakespeare çevirileri ile bilinen ve İngiliz
edebiyatı konusunda uzman olan Burian gibi bir çevirmenin bu eseri ilk kez
çevirmesi, okurun gözünde eserin önemini daha da artıracaktır. Oyun toplam 119
sayfadan oluşmaktadır. Kaynak metin ve hedef metinlerin yanmetin (paratext)
özelliklerine ilişkin dilsel ve görsel etmenler değerlendirildiğinde şu saptamaları
yapmak mümkündür:

a. Amerikan yayınevi, kitabın kapağında oyunun önemini ve kazandığı ödülleri
belirterek ön plana çıkarmaya çalışırken Türk yayınevleri daha sade bir kapak
tasarımı kullanmayı tercih ettikleri söylenebilir. Erek dildeki yayınevlerinin
farklı kapak kullanması, yayın politikasının, ticari kaygının ve okur
beklentilerinin farklı olduğunu göstermektedir.

b. Amerikan yayınevi arka kapakta kitapla ilgili eleştirmenlerin görüşlerinden
kısa alıntılar vermesine karşın Adam Yayınları arka kapakta böyle bir bilgi
kullanmamıştır. Bunun nedeni, eleştirmenlerin Türkiye’de bilinmemesi ve
eleştirilerin Amerikan okurlarına yönelik olması biçiminde açıklanabilir.
Mitos Boyut Yayınevi ise arka kapakta yazarın fotoğrafını kullanmayı ve
oyun hakkında bilgi vermeyi tercih etmiştir. Dolayısıyla kaynak metin
okurlarına eserin önemini vurgulayan bazı bilgiler verilerek, okurun metni
alımlaması biçimlendirilmektedir. Genellikle eser hakkında olumlu görüşlerin
dile getirildiği böyle yazılar, eserin tanıtımını ve reklamını yapmak için
kullanılmaktadır.
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c. Metinlerin dilsel yanmetin özellikleri karşılaştırıldığında, kaynak metin ve
hedef metin I’de yazarın hayatıyla ilgili bir bilgi yer almazken, hedef metin
II’de yazarın yaşamını anlatan kısa bir biyografiye yer verilmiştir. Buna karşın
hedef metin 1’de yazarın tüm oyunlarını kapsayan bir yazı eklenmiştir.
METİN İÇİ İNCELEME
İletişimsel bir sürecin uzantısı olan çeviri olgusu genel anlamda, bir
vericiden (göndericiden) çıkan ve belirli bir anlam taşıyarak kodlanmış mesaj, bir
alıcı tarafından alınarak verici tarafından belirlenmiş kodların çözümlenmesiyle
hedef dile aktarılan anlam tekrar oluşturulmaktadır. Alıcı (erek dil) ve verici
(kaynak dil) arasındaki çeviri sürecinde dilsel kodlama çözümlenmesi ve erek
dilde tekrar kodlanması, kaynak metinde çevirmene ve içinde yaşadığı toplumsal
bağlama göre kaçınılmaz olarak bazı değişikliklere ve farklılıklara da yol
açmaktadır. Her şeyden önce, bir okur olan çevirmen kaynak metni ve içindeki
mesajı ve içeriği alımlarken onu belli bir yorumlama sürecinden geçirerek
anlamlandırmaktadır. Kendi bakış açısının bir parçası olan bu anlamlandırma
süreciyle birlikte hedef metni biçimlendirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, bir
oyunu çeviren bir çevirmen, sözcüklerin anlamını ve etkisini ortaya çıkarabilmek
için iki yola başvurmaktadır: sözcüksel anlam ve bağlamsal anlam. Eugene Nida
bu çerçevede, çeviride, teknik süreç ile çalışmanın düzenlenmesiyle ilgili süreç
olmak üzere iki kategorinin önemini vurgulamaktadır (Nida 2008: 67).
Ona göre çeviri süreci başlarken öncelikle kaynak metin anlamsal olarak
incelenmelidir. Kaynak metnin çözümlenmesiyle için Nida beş ölçütten söz
etmektedir. Bunlar, tek tek ele alınan birimsel sözlüksel-dilbilgisel özellikler,
söylem bağlamı, bildirişim bağlamı, kaynak dilin ekinsel bağlamı, hedef dilin
ekinsel bağlamı (Nida 2008: 68-70). Nida, kaynak dil ile hedef dil arasındaki
eşdeğerliğin belirlenmesi sürecinde dilsel iletilerin bağlantıları en yalın anlamsal
yapıya dek çözümlenmesi gerekmektedir. Bu çözümlemede iletinin biçimsel
eşdeğerliliğin devinimsel eşdeğerliğe ve ulaşılmak istenen alımlayıcılara uygun
olması önemlidir (Nida 2008: 71).
Çeviriye okur odaklı yaklaşan ve bundan dolayı erek metnin onun
kültürüne göre yeniden biçimlendirilmesi gerektiğini savunan Nida’dan farklı
olarak Schulz, çevirmenin kaynak metin yazarının niyetini ve bakış açısının
dikkate alınması gerektiğini öne sürmektedir. Çünkü çevirmen, erek dil okuruna
yabancı olan bir dünyayı çeviri yoluyla aktarırken kaynak dil çerçevelerini
(frame) ve bunların içinde yer alan kodlanmış zihinsel resimleri (scene) doğru
biçimde tanımlamalı ve yorumlamalıdır (Schulz 2009: 282). Stolze’nin belirttiği
gibi Schulz, çevirmen “metin örneğinin scenes-yapısını olabildiğince korumanın
yanında kendi dil duyarlılığı aracılığıyla “scenes” tarafından canlandırılan
“frame”lerin erek dil okurların zihninde imgeselleşenlerle eşdeğer olduğundan
emin olmalıdır” (Stolze 2009: 282).
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ÇEVİRİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Satıcının Ölümü adlı eserin iki çevirisine bakıldığında, çevirmenlerin
kaynak metnin yapısal özelliklerine bağlı kaldıkları görülmektedir. Bir metnin
genel yapısının dışında, onu biçimlendiren ve onu etkili kılan etmenlerin başında
yazarın üslubu ve anlatım biçimi gelmektedir. Bir metnin üslubu bireye, diğer bir
anlatımla yazara bağlı olduğu kadar içinde yaşadığı topluma ve oluşturan kültüre
de bağlıdır. Öztürk’ün haklı olarak işaret ettiği gibi, bir ulusun düşüncesine,
algılama dünyasına, coğrafi, ekonomik, kültürel, tarihsel ve sosyal koşullarına
göre belirlenen atasöz ve deyimler gibi dilsel yapılar, bir dilin anlatım ve iletişim
olanaklarını zenginleştirmektedir. Konuşmaları tekdüzelikten kurtararak zengin
halk söylemlerini espri havasında birleştiren deyimler, kültürlere göre farklılıklar
göstermekle birlikte bazı benzerlikler taşıyabilmektedir. Öztürk bu bağlamda,
deyimlerin çevirisi söz konusu olduğunda çevirmenin, kaynak metin ile hedef
metinde geçen dilsel etmenleri çeviri okurunun içinde yaşadığı metinsel, dilsel ve
tarihsel ölçütlere göre tanımlanması ve algılanması gerektiğinin altını
çizmektedir. Çevirmen, kaynak metinde doğrudan ya da dolaylı biçimde dile
getirilen değer ve anlamların ne derecede hedef dil ve kültürle örtüştüğünü
bilerek bir yol izlemelidir. Konuyu somutlaştırmak için kaynak metinden alınan
bazı örnekler,2 çevirmenin aldığı kararları yorumlayarak hedef metinlerde nasıl
bir karşılık bulunduğu ya da eşdeğer olarak görülen tümceler karşılaştırılarak
irdelenecektir (2002: 81).
Örnek 1: Willy’nin yaşamın zorluklarından ve aile bireylerinin
dağılmasından söz ederken kullandığı “Life is a cast off” (DS: 15)3 deyimini
aktarırken Orhan Burian çevirisinde “Yaşamın gidişi öyle insanları dağıtıp
duruyor” (SÖ B: 123) biçiminde açımlayarak günlük yaşamda daha çok
karşımıza çıkan bir yapıyı tercih etmesine karşılık, İz’at & İz’at aynı tümceyi
“Ama canım yaşamın kendisi rol dağıtmaktır. Her zaman bu böyledir” (SÖ İ: 11)
biçiminde ikiye bölerek kaynak metinin yapısına bağlı kalmadan ve oyunu
çağrıştıran “rol dağıtmak” yapısını kullanmışlardır. Brian daha düz bir anlatım ve
kaynak tümceye daha sadık kalırken İz’at & İz’at tümceyi hem uzatmışlar hem
de karşısındakine yanıt veriyormuş gibi sesleniyor. Burada “yaşamın gidişi” ve
“yaşamın kendisi” arasında bir vurgu farkı bulunmaktadır. Birincisinde süreç,
ikincisinde ise olgu esas alınmaktadır. Çevirmenlerin kararları, edebi metinlerin
çok anlamlı ve yoruma açık yapısı nedeniyle farklı olması kaçınılmazdır.
Çevirmenler genellikle salt bir tümceden daha çok, metnin bütününe bağlı
Makaleden dayandığı tez çalışmasında metin dışı irdeleme ile birlikte deyimler, benzetmeler,
ünlemler, argo, günlük konuşma, kültürel öğeler, özel isimler gibi etmenler ele alınarak iki farklı
çeviride bulunan metin içi nitelikler çözümlenmiştir. Bu bölümde kullanacağımız ve iki farklı
çevirmenin çeviri stratejisini, diğer bir deyişle kararlarını ortaya koyan ve somutlaştıran örnekler,
tezden alınmıştır ancak yeniden yorumlanarak değerlendirilmiştir.
3 Çalışmada bundan sonra birincil metinlerden yapılacak alınlarda kaynak metin (DS), Burian’ın
çevirisi (SÖ B) ve İz’atlar’ın çevirisi (SÖ İ) olarak kısaltılacaktır.
2
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kalarak tümceyi oluşturdukları söylenebilir. Dolayısıyla tümce, metnin bütünü ve
olay örgüsüyle örtüşüyorsa bazı tümleri farklı yorumlayıp değiştirebilirler.
Popovic’in çevirmene bağlı “deyiş kaydırmalarını” bu açıdan yorumlayabiliriz.4
Nida’nın da bu bağlamda vurguladığı gibi sözcükler tek başına bir öğe olarak
düşünülemez aksine toplam söylemin bir parçası olarak görülmelidir. Çevirmen
amaç, ilke ve bağıntı ilkesini göz ardı etmeden çeviri sürecinde ilerler. Metnin
hem okuru hem de ileticisi olan çevirmen kaynak metinde algıladığı dünyayı
çeviri metinde toplumsal değerlerle bütünleştirerek aktarmaktadır (Popovič,
2008: 87-93).
Örnek 2: Kaynak metinde Linda, kocası Willy’e oğulları Biff’e hemen
sinirlenmemesi konusunda onu “You mustn’t lose your temper with him” (DS:
15) biçiminde uyarır. Burian bu tümceyi, günlük dilde sıklıkla kullanıldığı
biçimiyle “Onunla konuşurken sabrın taşıvermesin hemen” (SÖ B:123) olarak
çevirmiştir. İz’at& İz’at aynı tümceyi “Onunla konuşurken hemen ayranın
kabarmamalı” (SÖ İ: 11) farklı biçimde çevirerek Türkçede çok da fazla
bilinmeyen bir ifade kullanarak kaynak metinde vurgulanmak istenen anlamı tam
olarak veremedikleri söylenebilir. Burada “ayranın” kullanılması, Batı
kültüründe olmayan bir içeceğin mecazi anlamda kullanılmasıyla okurda
yerelleştirici bir etki yapacaktır. Toklu bu bağlamda, deyimlerin çevirisinde
çevirmen, bir anlamın erek dilde eşdeğeri varsa eşdeğeri ile, yoksa aynı anlamı
karşılayan farklı bir ifadeyle ya da deyimin anlamını açıklayarak verilmesi
gerektiği görüşündedir (2002: 95). Her iki çeviride de deyimlerin bazen Türk
kültürüne uyarlandığı, bazen ise kaynak kültüre ait deyimlerin aynen korunduğu
görülmektedir. Burian’ın genel olarak diğer çevirmenlere göre kaynak dili erek
dilde eşdeğerini vererek uyarladığı görülmektedir. Burian burada uyguladığı
çeviri kararını Levý’nin deyim için önerdiği bir çeviri stratejisiyle açıklanabilir.
Levý “Yazınsal Çeviri” adlı kitabının “Bütün ve Parça” adlı bölümünde,
çevirmenin deyim içeren tümcede sözcüğe odaklanarak bütün yerine parça
(ayrıntıyı) aktarması, çevirinin sanatsal değerini yok etmektedir. Ona göre
çevirmen kaynak metnin bütününe bakarak parçanın önemine göre karar
vermelidir. Çünkü önemli olan bütündür (1969: 102) Burian bu bağlamda
anlamın erek okur tarafından anlaşılması için tümcedeki sözcükleri değil anlamı
yansıtan bütünü aktarmaktadır.
Örnek 3: Willy, Howard’la babası hakkında konuşurken onu “That man
was a prince, he was a masterful man” (DS: 14) olarak betimlemektedir. Aynı
tümceyi Burian, “Paşa adamdı o, patronluğun sırasını iyi bilirdi” (SÖ B: 123) ve
İz’at & İz’at ise “O, çok baba bir adamdı, işinin tam ehliydi” ” (SÖ İ: 10) şeklinde
Anton Popovič’in “deyiş kaydırma kavramı” kaynak ve erek metin arasındaki farklılıkları
“yanlış”, “erek dilin yetersizliği” gibi sınıflandırmaların dışında tutmaktadır. Her çevirmen
aslında kaynak metine bağlı kalma fikrinden yola çıkar ve çeviri sırasında yaptığı kaydırmalar
kaynak metni en iyi şekilde yansıtmak istemesindendir (2008: 87-93).
4
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çevrilmiştir. Burian’ın burada kültürümüze ait olan ve üst bir görevi tanımlayan
“paşa” sözcüğü ile daha günlük işlerde kullanılan “patronluk” ile bağdaştırması
hem yerelleştirici hem de anlam ve kullanım açısından tümcede yabancılık etkisi
veren bir uyumsuzluk yaratmaktadır. Martin Esslin’in bu bağlamda vurguladı
gibi, dramatik yapıtın metninin çok sayıda anlam içeren öğeyi içerdiğinin altını
çizmesini şu sözlerle dile getirmektedir: “Sözcüklerin her birinin asal sözlük
anlamı vardır; bunların sözdizimsel anlamı, ‘gerçek’ yaşamın koşullarına ilişkin
anlamları (…), kısacası günlük yaşamda konuşmanın ilettiği tüm anlamlar bu
sözcüklerdedir” (Esslin 1996: 67). Sözcükler her karakterin kişisel konuşma
dokusunu ve sözlüğünü, yöresel şivesini ya da mesleki argosunu vb. vererek
karakterleri bireyselleştirme işlevini de görmektedir. Dolayısıyla tiyatro
sahnesindeki diyaloglar bize hem gerçek anlamı iletir, hem de sözcükleri
kullanan karakter hakkında bilgi vermektedir. Her ne kadar oyun kurmacada olsa
da oyuncaların söz ve davranışları gerçek yaşamdaki örneklerle örtüştüğü oranda
daha inandırıcı olmakla birlikte okuyucu üzerinde bıraktığı etki artmaktadır.
Burian, “paşa” ve “patron” gibi birbirinden farklı bir çağrışım uyandıran
sözcükleri bir araya getirmesi bu etkiyi bir anlamda azaltmaktadır. Aynı tümcenin
roman gibi bir düzyazıda geçmesi erek dil okurunda bir yabancılık etkisi
yaratmak için kullanılabilir ancak sahnede canlandırılacak bir oyunda bunun okur
üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır. Çünkü okur sahnede oynanan gerçeklikten
uzaklaşacaktır. Bu nedenle, çeviri oyunları iki açıdan irdelemek gerebilir: Salt
okuması için çevrilen ve sahne için çevrilen eserler olarak ayrılabilir. Okunması
için çevrilen bir metnin sahnelenmesi için oyunun yönetmeni tarafından ele
alınarak sahneye uyarlanmalıdır. Oyun konusunda deneyimli bir çevirmen,
oyunun sahneleneceğini düşünerek kaynak metni çevirmesi, bu dili onun kadar
bilmeyen, dolayısıyla kültürel farklardan kaynaklanan bazı ayrıntıların farkında
olmama olasılığı yüksek olan yönetmenin işini kolaylaştıracaktır. Bu aynı
zamanda, oyunun kaynak kültürde yarattığı etkinin erek kültür okuruna da
aktarılmasını sağlayacaktır.
Örnek 4: Kısa bir tümce olmasına karşın “That snotnose” (DS: 97) deyişi
iki çevirmen tarafından farklı biçimde yorumlanıp çevrilmiştir. Burian bunu “küt
burun” (SÖ B: 197), İz’at & İz’at ise “sümüklü pezevenk” (SÖ İ: 82) biçiminde
çevirmişlerdir. Metnin bağlamına dikkate alındığında “sümüklü pezevenk”
deyişinin Willy’nin yaptığı konuşmaya daha uygun olduğu görülmektedir. Çünkü
Willy burada karşısındakini aşağılamaktadır. Oysa “küt burun” deyişi dış
görünüşe ilişkin fiziksel bir tanımlamayı dile getirmektedir.
Örnek 5: Çevirmen kararlarının farklılığını yansıtan başka bir örnek ise,
Happy ve Biff’in satıcı hakkında konuşmaların çevrilmesinde görülmektedir.
Biff’in satıcıyla kendini karşılaştırdığı “I got more in my pinky finger than he’s
got in his head” (DS: 24) deyişi Burian tarafından “Oysa benim serçe parmağım
kadar olamaz” (SÖ B: 132) şeklinde çevrilmiştir. Burada çevirmenin
karşılaştırma cümlesi yerine daha kısa bir cümle kullandığı görülmektedir. İz’at
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& İz’at ise aynı tümceyi “Üstelik benim işaret parmağımın bildikleri onun
beynindekilerden daha fazla” (SÖ İ: 20) biçiminde sözcük sözcüğe çevirmeyi
tercih etmiştir.
Örnek 6: Willy ve Charley kağıt oynarken Biff hakkında konuşmaktadırlar.
Biff’in yine Texas’a dönecek olması Biff’i endişelendirmektedir. Olan olmuş,
artık geri dönüş yok, anlamına gelen “When a deposit bottle is broken you don’t
get your nickel back” (DS: 44) tümcesini Burian “Kaybolan olmuştur hesabı
aranmaz” (SÖ B: 149) biçiminde çevirmiştir. Buna karşın, İz’at & İz’at bu
tümceyi “Şişe kırılınca depozitini geri alamazsın ki” (SÖ İ: 37) olarak çevirerek
kaynak dildeki tümceye sadık kalmakla birlikte yazarın iletmek istediği mesajı
erek kültürdeki eşdeğer anlamıyla aktardıkları öne sürülebilir.
Örnek 7: Argo cümleler kültürden kültüre değişiklik göstermektedirler.
Willy ve Linda oğulları Biff hakkında konuşurken Willy, Biff’in tembelliğinden
yakınır ve “The trouble is he’ lazy, goddammit” (DS: 16) der. Burian bu ifadeyi
Türkçeye aktarırken kahretsin anlamındaki “goddammit” kelimesini
kullanmamıştır ve “Derdin başı herif tembel” (SÖ B: 124) tümcesiyle çevirmiştir.
İz’at & İz’at ise kelimesi kelimesine çeviriyi yaparak Willy’nin yakınmasını tam
olarak yansıtmıştır: “Esas sorun, kahretsin herif tembel” (SÖ İ: 12). Konuşma
metninde sıklıkla geçen ve genelde kahrolsun gibi anlamlarda kullanılan
“goddammit” kelimesinin çevirisinde Burian her defasında farklı kelimeler
kullanarak konuşmanın bütününe uygun ifadelerle vermiştir. Çevirmenin burada
metne sadık kalmak ve kaynak metindeki ifadeleri yansıtmak amacıyla sıklıkla
deyiş kaydırma ve yerelleştirme örnekleri verdiği görmekteyiz. İz’at & İz’at’ın
sadık çevirisi ise zaman zaman konuşmanın bütününde yansıtılan ifadeyi tam
olarak vermediği söylenebilir.
Örnek 8: Kaynak metinde kullanılan “son of a bitch” (DS: 93) ifadesi ise
Burian tarafından “eşşeoğlu”, “köpoğlu” (SÖ B: 193) gibi ifadelerle
karşılanmıştır. Burian izlediği stratejide yazarın karaktere yüklediği kızgın ifade
tam olarak yansımamaktadır. İz’at & İz’at ise kelimesi kelimesine çeviri yaparak,
yazarın yaratmak istediği kızgın ifadeyi dile getirmiştir. Yukarıdaki örneklere
bakıldığında, Burian’ın argo kelimeleri biraz daha yumuşatarak Türkçeye
aktardığını görmekteyiz. İz’at & İz’at ise doğrudan çevirmeyi tercih etmiştir.
Burada belki söz ve beden arasındaki uyumun dikkate alınması gerektiği
vurgulanabilir. Pavis’in de belirttiği gibi, oyunlarda belli bir dile ve kültüre özgü
metin/beden ayarlamasının gerekliliğini yadsıyamayız (Pavis, 1999:168). Bu
durumda çevirmen kaynak metni erek dile aktarırken söz ve beden birbiriyle
örtüşmesi gerekir. Sahnede canlı olarak görülen bir oyuncaya yakışmayan bir söz
seyircide istenmeyen bir tepkiye neden olabilir.
Genel olarak bakıldığında, irdelenen örneklerde de görüldüğü gibi Orhan
Burian’ın kaynak metni okuyucuya/izleyiciye, İz’at & İz’at’ın ise
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okuru/izleyiciyi metne yaklaştırmayı çeviri stratejisi olarak seçmiştir.5 Bu
yaklaşım genel anlamda, Schleiermacher’in (1813) yabancılaştırıcı ve
yerelleştirici çeviri yaklaşımıyla örtüşmektedir. Schleiermacher’in yapmış
olduğu bu ayrıma (1973: 47) benzer bir yaklaşımı savunan Levý, tiyatro örneğini
vererek yabancılaştırıcı ve yerelleştirici çeviri anlayışını tanımlamaktadır. Ona
göre tiyatronun kurmaca dünyasını gerçek dünyanın bir parçası gibi gören bir
seyirci bir “yanılsama” içerisinde kalarak bir anlamda oyunla bütünleşmektedir.
Diğer bir anlatımla, çeviri, yabancı bir metin olarak değil, kaynak metin olarak
alımlanmaktadır. Buna karşın, oyunun gerçek dünyadan farklı olduğunu bilerek
seyreden biri, “yanılsamanın dışına” (anti-illusionistisch) kalarak oyuna/metne
yabancılaşmaktadır (Levý 1969: 20). Schleiermacher’in yaklaşımında
çevirmenin kararı okuru yönlendirirken, Levý daha çok okurun metne
yaklaşımını çıkış noktası yapmaktadır. Betimleyici çeviri kuramcılarından Toury
bu yaklaşımı, çeviriyi biçimlendiren ya da sınırlandıran normların
belirlenmesinde erek ya da kaynak kültürün daha baskın olmasına göre
sınıflandırmaktadır. Eğer çeviri erek kültürün normlarına yakınsa “kabul
edilebilir”, kaynak kültüre yakınsa “yeterli” bir çeviri olarak görmektedir (Toury
2008: 152-153). Bu açıdan bakıldığında Burian, erek dil okuruna metnin
yabancılığını ve kaynak kültürün farklılığını aktarırken “yeterli”, İz’at & İz’at’,
okurun alışık olduğu ve bildiği dilin ve kültürün sınırların dışına çıkmayarak
okurun oyundaki dünya ile daha kolay özdeşleştirmesine yol açmasıyla “kabul
edilebilir” çeviri normlarını benimsediği söylenebilir. Dolayısıyla Burian, Levý
göre “yanılsamacı”, İz’at & İz’at’ ise daha çok “yanılsamanın dışına” çıkan bir
çeviri yaklaşıma yakın olduğu öne sürülebilir. Başka bir deyişle, Burian
çevirisinde bilinen tümce ve kalıplar kullanarak anlamın aktarılmasına önem
verirken, İz’at & İz’at’ okuya yabancı gelen ve bazen “çeviri kokan” tümceler
kurarak daha çok kaynak metnin biçime odaklanmaktadır.

Çevirilerde kullanılan yan metinsel tercihler de bu bağlamda çeviri stratejisini yansıtan etmenler
olarak yorumlanabilir. Christiane Nord “Textanalyse und Übersetzen” adlı çalışmasında, metni
tamamlayan dil/söz dışı (nonverbal) etmenlerin sözlü anlatımlar gibi kültüre özgü olduğunu
(1995: 126) ancak bu tür etmenlerin salt çevirmenin niyetine bağlı olmaktan çok, yayınevinin ve
editörün etkisi altında biçimlendiğini vurgulamaktadır. Ona göre çevirmen, “etkide eşdeğer” bir
Skopos için her tür dil dışı etmenleri kaynak metni çözümlerken dikkate almalıdır (agy.: 125). Bu
açıdan bakıldığında, çeviri metnin parçası olan görsel yan metinsel etmenlerin çevirideki kullanım
biçimlerin erek okur üzerindeki etkisi farklı olacağından, bu etmenlerin genel anlamda çevirinin
işlevini etkilemesi söz konusudur.
5

74

Türkbilim Aralık 2020
SONUÇ
Arthur Miller’in “Satıcının Ölümü” adlı eserinin Orhan Burian ve Aytuğ
İz’at & Y. Emre İz’at tarafından yapılan çevirileri, oyun çevirilerine ilişkin öne
sürülen kuramsal yaklaşımlar ışığında çözümlenerek yorumlanmaya çalışılmıştır.
Ele alınan örnek çeviriler, tiyatro metnin nitelikleri göz önünde
bulundurarak yapılan karşılaştırmalarda çevirmenlerin birbirinden farklı çeviri
kararları alabilecekleri görülmüştür. Bu farklılık, sanatsal ve edebi bir niteliğe
sahip olan oyunların çevirmenler tarafından farklı biçimde okunmalarından
kaynaklanmaktadır. Bu okumayı biçimlendiren etmenlerden biri de, çevirinin
alımlanmasını etkileyen yan metinlerin nasıl kullanıldığı ve bunlar aracılığı ile
erek okura doğrudan ya da dolaylı olarak hangi bilgilerin aktarıldığıdır. Erek dil
okuruna kapakta ya da çeviriye ilişkin verilen bazı bilgiler, erek okur üzerinde
farklı bir etki bırakacağından, okurun çeviriyi farklı bir gözle değerlendirmesine
de yol açabilir. Bu da çevirinin genel işlevini etkileyen bir etmenlerden biri olarak
yorumlanabilir. Çevirilerde kullanılan ve yayınevinin kararları/beklentileri
doğrultusunda çevirmene bağlı olmayabilen bazı metin içi ve metin dışı olan yan
metinlerin nitelikleri çevirinin farklı alımlanmasına neden olabilir.
Genel anlamda bakıldığında çeviride iki düzlemli bir okumadan söz
edilebilir. Tiyatro çevirisi sırasında çevirmen kaynak metnin dilsel ve kültürel
kodlarını bir kaynak okurun bakış açısıyla çözerken, metni hedef dile aktarırken
erek dilin okuru açısından yorumlayarak yeni bir metin oluşturmaktadır.
Dolayısıyla çevirmen hem kaynak kültürdeki, hem de hedef kültürdeki mesajın
alıcısı konumundadır. Çevirmen yeni metni oluştururken salt dilsel eşdeğerlilik
ölçütlerine göre değil, kültürel, sanatsal, işlevsel, biçimsel, içeriksel, anlamsal
gibi farklı eşdeğerliliklere göre kararlar almaktadır. Bu eşdeğerlilik ölçütlerden
bazıları baskın çıkarken diğerleri daha az önemli olabilmektedir. Genellikle
içeriksel, işlevsel, kültürel ve anlamsal eşdeğerliliğin belirleyici olduğu
çevirilerde yerelleştirici yaklaşım egemen olurken, sanatsal, biçimsel, dilsel gibi
kaynak metne bağlılığın göstergesi olan eşdeğerliliklerde daha çok
yabancılaştırıcı çeviri yaklaşımı belirleyici olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında,
sahnelenmek için değil de okunmak için çevrilen metinlerde yabancılaştırıcı
yaklaşım bir sorun oluşturmazken, sahnelemek için çevrilen oyunlarda kullanılan
dilin konuşma diline daha uygun olması ve seyirci tarafından yadırganmaması
gerektiğinden yerelleştirici yaklaşım tercih edildiği söylenebilir. Çevirilerde
görülen dilsel kaydırmaların, kimi zaman zorunlu, kimi zaman ise çevirmene
bağlı olarak yapıldığı görülmüştür. Sözcük kullanımlarında belirlenen
kaydırmaların çoğunda ağız eşlemesi ön plandadır; bazı kaymalar erek metni erek
dil normlarına uydurmak üzere yapılmıştır; bazı kaymalarda ise çevirmenin
kaynak dildeki bir sözcüğü erek dilde daha az bilinen/kullanılan bir sözcük yerine
daha sık kullanılan bir sözcükle karşılaması biçiminde olmuştur. Buradaki
kaydırmaların da çevirilerin yapıldığı dönemin üslup ve günlük dil kullanımına
uygun biçimde yapılmış olması doğaldır. Dolayısıyla elli yıl önce yapılan
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çevirinin dilsel ve kültürel nitelikleri günümüz okuru için yabancı gelmesi ya da
yabancılık etkisi yaratması kaçınılmazdır.
Çevirisinde sahnelenebilirlik özelliği göz önüne alan Burian kaynak
metindeki cümleleri Türkçeye aktarırken zaman zaman kaynak metindeki cümle
yapılarını bölme yoluna gitmiştir. Eserin 1950’li yıllarda Tercüme Bürosu’nun
çeviri etkinlikleri kapsamında henüz gelişmekte olan tiyatro türünü tanıtmak
amacıyla çevrildiği göz önüne alındığında Burian’ın bazı ifadeleri (argo, küfür,
deyim, benzetme) yerelleştirme ve deyiş kaydırma yöntemiyle aktardığı ve bunun
da kullandığı dili etkilediği görülmektedir. Burian aynı zamanda erek kültürün
kültürel bağlamını vurgulayan kelimeler seçmiştir. Buna karşın, İz’at & İz’at
çevirilerinde zaman zaman yerelleştirme ve deyiş kaydırma örneklerine rastlansa
da, daha çok kaynak metnin dilsel ve anlamsal niteliklerine sadık kalmışlardır.
Eserin 2000’li yıllarda çevrilmiş olması kullanılan dili doğal olarak günümüz
Türkçesine daha yakın kılmıştır. Her iki çeviri arasında erek dilin kullanımında
görülen farklılıklar dilin yaşayan bir organizma olduğunu ve özellikle tiyatro
metinlerinde tek bir çeviriye bağlı kalınamayacağını göstermektedir. Burada
tiyatro çevirilerin sahnede canlı/anlık olarak algılandığı düşünüldüğünde,
seyircilerin söylenen diyaloglar o anda algılayabilmeleri gerekmektedir. Tiyatro
metinlerin ve o metinlerde kullanılan dilin yazıldığı ya da çevrildiği dönemi
yansıtması, metinlerin güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında, elli yıllık bir zamansal farkın ilk çeviride dile yansıması ve 2000’li
yıllarda eskimiş olması kaçınılmazdır. Bu nedenle İz’at & İz’at’ların çevirisi
günümüz okuruna daha anlaşılır ve yerelleşmiş olarak yansıyacaktır.
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INDUSTRIAL HERITAGE AND GEOGRAPHY IN TURKEY:
A CASE STUDY OF IZMIR
Arife KARADAĞ
Leman İNCEDERE
ABSTRACT
In Turkey, the interest in industrial heritage commenced with the increase
in the commodity value of those old industrial sites which remained idle at the
city center upon the developments that took place at the urbanization level as of
the 1980s in particular. The policies on brownfields ranged by degrees from
demolition to conservation, and rehabilitation industrial heritage development
projects are now becoming widespread in the country. This problematic situation
is also related to the failure to attach the necessary importance to the connections
of industrial heritage with the urban memory and identity by regarding the
industrial heritage as an economic source. This study aims to highlight the old
industrial sites which have remained idle and which are being used through
adaptive reuse at the old industrial sites particularly in Konak, Çankaya and
Alsancak districts in İzmir and to place emphasis on their importance in the urban
pattern with a geographical approach.
Keywords: Turkey,
Urbanization, İzmir
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TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİYEL MİRAS VE COĞRAFYA:
İZMİR ÖRNEĞİ
ÖZET
Türkiye’de, endüstri mirasına olan ilgi özellikle 1980’li yıllardan
itibaren kentleşme düzeyinde meydana gelen gelişmelerle kent merkezinde
kullanım dışı kalan eski endüstri alanlarının rant değerinin artması ile
başlamıştır. Terkedilmiş endüstriyel alanlar kentlerin sanayi temelli kentleşme
süreçlerinin en değerli temsilcileri kent belleğinin önemli öğeleridir. Terk
edilmiş endüstri alanlarına yönelik politikalar, yıkımdan koruma,
rehabilitasyon, iyileştirmeye ve yeniden canlandırmaya kadar kademeli olarak
değişmiştir. Tüm dünyada aşama aşama endüstriyel miras geliştirme projeleri
yaygınlaşmakta olup Türkiye’de ilk örnekler 1990 yıllarda etkinlik kazanmaya
başlamıştır. Şüphesiz bu süreç içinde, birçok endüstri mirasının göz ardı
edilmesi ve yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan birçok sorunu
da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlu durum, endüstri mirasının, ekonomik
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bir kaynak olarak görülüp kent belleği ve kimliği ile olan bağlantılarına gerekli
önemin gösterilmemesiyle de işkilidir. Bu çalışmanın amacı ülkenin ilk
sanayileşme alanlarından birisi olan “İZMİR”’de özellikle “KonakÇankaya-Alsancak-Kahramanlar-Basmane” bölgelerindeki eski sanayi ve
ticaret alanlarında kullanım dışı kalmış ve sonradan yeniden işlevlendirilerek
kent kullanımına farklı fonksiyonlarıyla dahil edilen eski “endüstri
alanlarına” dikkat çekmek ve konuyu coğrafi bir yaklaşımla “kent dokusu”
ve “belleği” ve “tarihi değerleri” açısından da önemlerini vurgulamaktır.
Anahtar kelimeler: Türkiye, İzmir, Endüstri Mirası, Kentsel Koruma.

1. INTRODUCTION
The city took shape with the processes going on along the origins of our
culture, history, arts, and traditions and became the place where the society was
reborn by continually undergoing change (Cravatte, 1977: 13). One of the most
important factors in the growth of cities and in their undergoing of change is
doubtlessly the developments experienced in the field of industry. The future of
those large sites and buildings which became idle upon the shutdown or
movement of the industrial sites at the city centers that became the centers for
capital and production particularly throughout the 19th and 20th centuries is
being discussed more and more with every passing day.
The important industrial countries of the world developed arrangements
and plans to clean those parts of the city which were worn and which remained
unserviceable in Europe, America, and even Japan (Meiji) and many historic
cities witnessed the renewal processes from the demolition of city walls to the
opening of new squares (Bandarin and Oers, 2012: 5). Programs on cleaning these
depression areas and on urban renewal were launched and managed particularly
in the European cities in the aftermath of the Second World War by the state.
Although these programs were connected with the differing of the intra-urban
land rent values, they cannot be explained merely with this economic factor. The
function of urban renewal was to lay the groundwork for the future reconstruction
that occurred in the 1960s and that began to become clear rather well in the 1970s
(Smith and Williams, 2015: 48-49). With the increase in the importance attached
to urban renewal and urban conservation, conservation studies were launched by
various organizations such as the TICCIH, the ICOMOS, and the UNESCO so as
to conserve the industrial heritage. In line with the developments experienced,
the issue of industrial heritage has begun to draw attention in the academic field
as well in the last 30 years in particular (Hewison, 1987; Alfrey and Putnam,
1992; Smith, 2001; Edensor, 2005; Bandarin and Oers, 2012; Douet, 2013; Xie,
2015; Wicke et al., 2018). The interest in the issue is further increasing under the
impact of postmodernism.
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In Turkey, however, the consciousness of urban renewal and industrial
heritage took place later than that in the Western European countries with longterm industrial traditions. There is no doubt that one cannot speak of a
deindustrialization process in Turkey in the sense experienced by the big
industrial countries of Europe. The shutdown of the old industrial sites in Turkey
is concerned predominantly with the developments experienced in technology as
well as with the privatization process. The political process taking place after the
1980s led to the shutdown of firms, collective redundancies, and the
abandonment of industrial sites and buildings and the neoliberal developments
experienced, the economic turmoil and the instability of state policies also
prevented one from attaching the necessary importance to the old industrial
heritage sites. As a result of this process, the solution of conserving the free land
was chosen for the demolition of old factory buildings and for the privatization
of the lands and the problems likely to occur in the urban pattern and also the
potential opportunities concerning industrial heritage could not be predicted. The
industrial heritage sites began to draw attention during the crisis that occurred in
the urban space and when the socio-economic gains of the city in the studies
carried out with respect to the adaptive reuse of the industrial heritage sites
especially in such countries as Germany, France, England, the Netherlands, and
Spain began to be seen. Later on, a mentality which was sensitive to both
industrial remains and the problems they caused as well as to the requirement for
seeking an appropriate solution began to form.
The increased sensitivity and the consciousness of contributing to the
urban life through adaptive reuse have begun to appear on the agenda in Turkey
particularly since the 1990s and there has been an increase in the academic studies
on the subject too (Köksal, 2005, 2008, 2013, 2015; Kayın, 2009, 2013; Karadağ
and İncedere, 2017). This study aims to highlight the primary sites with industrial
heritage value in İzmir – an important industrial city in Turkey particularly in the
pre-Republican years and in the early years of the Republic – and to support the
transfer of the economic and social memory of the city to the present time through
adaptive reuse.
1.1. Industrial Heritage in the Urban Conservation Approach
The origination of the concept “heritage” is connected with the foundation
of modern nation states and the need for identifying their respective traditions
and identities (Bandarin and Oers, 2012: 1). Recognition of the historic urban
pattern as cultural heritage and its definition as an essential connection in the
urban life and development are quite important for site-based conservation.
Urban conservation is a long-term political, economic, and social commitment
for a region in order to provide its users with better quality of life. Industrial
heritage serves many useful social, ecological, and historical functions in terms
of the conservation of the urban pattern (Edensor, 2005). Conservation covers not
only the physical urban pattern but also spatial morphology and a social
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dimension which makes the urban heritage very different from the more
“objective” qualities of singular heritage (Orbaşlı, 2002: 8). As the ICOMOSTICCIH also emphasizes in the report (2011) it published with respect to the
conservation of industrial heritage: Conservation is not only an architectural
negotiation but also an economic and social issue. A wide variety of facilities,
buildings, complexes, cities, towns, scenes and roads witness the human activities
of industrial production all around the world. This cultural heritage is still in use
in many places. While industrialization is an active process with the feeling of
historical continuity, it offers the archaeological pieces of evidence for previous
activities and technologies in other places. Industrial heritage includes
engineering, architecture and city-planning, the skills of workers and their
societies, their memories, and many social dimensions which have become
tangible in their social lives besides the material heritage related to industrial
technology and processes”. Protected industrial heritage in an urban environment
provides a considerable potential for urban tourism too. As Barrera Fernández
and Hernández Escampa (2017) point out after Urry (1990) and Meethan (1996)
that, city is “a place of play and leisure” and “the urban environment itself
becomes a commodity to be sold to individual consumers and investors”, this
vision might imply that all places become potential tourist destinations.
The concept of space fundamentally rests on two features in the urban
heritage conservation approach. The first one is heritage. Heritage entails the
existence of a tangible physical form created by the humanity, whereas the second
one also includes an immaterial psychological atmosphere unique to this form.
Moreover, historic buildings frequently qualify as a strong main material which
affects the formation of a place. The cultural memory of a city is one of the
strongest factors that will decide on which buildings or sites will go beyond
merely being spatial structures (Castello, 2006: 64) because a human being gives
a meaning to the environment or the city he/she inhabits and to its physical
structure, chooses them, and organizes them in his/her mind (Göregenli, 2015:
17).
The strongest approach to the conservation of urban heritage is to
emphasize the role that historic buildings may play in the revival of those sites
which have lost their economic and social liveliness (Rojas, 1999: 23). A book
entitled “Bright Future: The Re-use of Industrial Buildings” was published by
Binney et al. (1990), who highlighted the reuse of buildings in terms of
conservation and change and it was stressed in the book that the interest in and
the awareness of the issue were rather limited then. Binney et al. tried to draw
people’s attention to the possibilities of reusing old industrial depots and factories
and put emphasis on the importance of these studies in the adaptive reuse of old
industrial buildings and in making the industrialization memory of the city
continuous with the present life.
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As expressed by Binney et al., industrial buildings are robust and
permanent and are sites convenient for adaptive reuse in this respect. What is
more important is the fact that the old industrial plants or sites concerned are the
most important witnesses of the industrialization processes of the countries and
of the cities where they are located. Within this framework, conservation of the
old industrial heritage sites and buildings in İzmir – our study area – and the
maintaining of them as part of the everyday life of today’s city dwellers are of
profound importance for the sustainability of the urban memory.
1.2. Historical Development Process of the Industrial Heritage Sites
and Buildings at the City Center of İzmir
The issue “conservation of industrial heritage”, which began to be
discussed in Turkey in the 1990s, is a quite new concept for İzmir too. As Evliya
Çelebi also stressed in his Seyahatname (Travel Book), İzmir, which has stood
out with its commercial identity since its foundation, is an important seaport that
was intertwined first with trade and then with industry and trade throughout
history. Having come to the fore largely with trade and the small manufacturing
industry until the 15th century, the city entered a rapid development process
particularly after the 17th century and became an important commercial and
industrial center in Anatolia. The industrialization process of the city first of all
commenced with the establishment of small enterprises in the Ottoman period.
Likewise, according to the Yearbook of Aydın, dated 1890, there were 27
factories and 143 inns in İzmir.
Although a gap occurred in the economic life of the city upon the fact that
the Greek and Armenian minorities with a significant place in the urban economy
left the city in the aftermath of the Turkish War of Independence, this did not last
very long. After the Greeks and the Armenians had left the city, the local
bourgeoisie found a larger range of action and the way was paved for İzmir’s
carrying on its development on sounder foundations in Republican Turkey
(Martal, 1992). The city experienced a rapid development process particularly in
the 1950s and the number of industrial plants employing 10 and more workers
reached up to 5,677. In 1961, the number of plants employing 20 and more
workers in the city this time reached 110 (Tümertekin, 1961).
Another matter which is more important than the quantitative increase in
industrial plants is the various impacts of selection of the locations at which these
multiplied industrial plants would be established on the urban development areas.
The selection of the locations for industrial plants is quite effective in terms of
environmental and social parameters. Therefore, good planning is quite essential
in terms of urban development. When we consider the historical development of
İzmir, we see that many city plans were made about the city. The map of İzmir
and its vicinity that Tournefort provided in his travel book in the early 18th
century and that primarily reminds one of a sketch (1), the city map that is quite
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important in terms of understanding the settlement structure of the city before the
fires of 1841 and 1846 and that Graves organized and prepared without any scale
in 1836 (2) and the Danger-Prost Plan, whereby Dangers and Prost redesigned
the city as a whole in 1924 and which was also used as a draft in the plans
subsequently made for İzmir, (3) are quite important among them (Figure 1, 2,
3).
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Source: Ahmet Piriştina City Archive by İzmir Metropolitan Municipality
(APİKAM), 2018
At this point, it will be useful to digress on the Danger-Prost Plan and the
master plan of İzmir organized in 1948 by French Architect Le Corbusier so as
to better understand the old industrial sites on the urban scale, for it is possible to
clearly see the impacts of the plans on the city today as well.
Figure 4. The City Plan of İzmir by Le Corbusier, 1948

Source: Karadağ, 2000.
It is striking that Konak and Alsancak were considered the focal
development lines on Le Corbusier’s Plan and that the sites at which industrial
85

Türkbilim Aralık 2020
sites were planned to develop overlap the old industrial sites at the present. The
areas indicated in blue on Le Corbusier’s Plan coincide with Konak, Alsancak,
Halkapınar, and Bostanlı, where the old industrial sites are concentrated today. It
is of extreme importance to understand the transformation the old industrial sites
underwent in the city over time and to soundly discuss the studies of articulating
these sites with the urban life by reorganizing them.
Today Konak, Pasaport, Kemeraltı and Çankaya quarters are important in
that they are the first districts where small industrial and depot sites were
established in İzmir. Besides these sites, the Hinterland of Alsancak Port
expanded with the increase in population over time particularly throughout the
19th and 20th centuries and, unlike the Konak and Çankaya lines, the area
currently remaining between Liman Avenue and Şehitler Avenue has stood out
as the area where the larger-sized industrial plants of the period are located.
The old industrial sites and buildings which have been able to survive up
to the present time despite the fires, the earthquakes, and the socio-spatial
transformation created by neoliberalism and which have found a differing place
for themselves in the new urban life through adaptive reuse in the contemporary
urban pattern of İzmir have been going on casting light in these areas since the
past of the city.
1. 2. 1. Industrial Heritage Sites and Buildings in the Hinterland of
Alsancak Port
The buildings in the Hinterland of the Port, which was shown as the future
business center and development area of İzmir with the development plans
prepared with Resolution No. 05/82 in 2003 by the Assembly of İzmir
Metropolitan Municipality (Çıkış, 2009: 12) and which is on the threshold of a
different development process with this locationof its, make up an important
industrial complex. As also seen in Figure 5, the old industrial sites cover a quite
important place in the region. The factory and depot buildings in the region form
heritage integrity, which is a feature that provides an advantage in terms of the
planning studies to be performed for conservation and adaptive reuse.
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Figure 5. The Industrial Heritage Sites and Buildings located in the
Hinterland of the Port

1.The Old Gasworks 2. The Old Flour Factory 3. The Old Tobacco Depot
of TEKEL 4. Halkapınar Wine and Ethyl Alcohol Works 5. Alsancak Silo of the
TMO (the Soil Products Office) 6. Alsancak Flour Mill 7. The Old Electricity
Factory 8. İzmir Şark Sanayi (İzmir Oriental Industry) 9. Sümerbank Basma
Müessesesi (Sümerbank Printed Cloth Establishment) 10. The Cigarette Factory
of TEKEL
Located in the Hinterland of the Port, the Gasworks, the Old Flour Factory,
the Depots of Tekel Tobacco Enterprise and Alsancak Flour Mill are buildings
which were restored and included in the urban life with different uses. Halkapınar
Wine and Ethyl Alcohol Works is at the project stage. The Silos of the TMO (the
Soil Products Office) were painted and intended to be adapted to the urban
pattern. However, Sümerbank Basma Sanayi (Sümerbank Printed Cloth
Industry), Şark Sanayi (Oriental Industry), the Cigarette Factory of TEKEL, the
Electricity Factory and the Old Water Depots are still idle, although they appear
on the agenda with different projects.
The Old Gasworks: The Gasworks was put into operation in Alsancak in
1867 by an English company (Gedikler, 2012: 89). Today the facility is the most
beautiful example of the reuse of old industrial sites and buildings in İzmir.
Although the gas network was damaged at the time of war and the use of
electricity gained importance in the process, the facility continued its activities in
the Republican period as well and was transferred to the municipality in 1935.
The Industrial Complex of the Gasworks (Photos 1 and 2) had remained open
with various modernization studies and functional alterations until 1994 and was
registered within the scope of industrial heritage in 1998 by İzmir Board No. 1
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for the Conservation of Cultural and Natural Properties. After the Industrial
Complex of the Gasworks had remained idle for a while, it was proposed as a
cultural and entertainment center in 2003 and the complex, whose project tender
was held in 2005 and whose implementation tender was held in 2008, was put
into service as of 2009 (Kayın and Şimşek, 2009).

Photo 1 The Gasworks, (1940).
Source: The Archive by E. Uludağ.

Photo 2. From the Gasworks, (2018).
*The photograph was taken by L. Incedere.
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Main function zones were determined in the areas encircling the buildings
in the process of adaptive reuse of the Gasworks. The area next to the exhibition
hall that occupied a large place within the site was covered with lawn and put into
service as an open-air view area for visual arts (Çelikoğlu et al., 2009). The
gasworks has become one of the most intensively used areas of İzmir as its social
and cultural activation space today. Besides the concerts, exhibitions, and panel
discussions organized, the actively-used restaurant and café section has formed a
beautiful attraction center in the city.
The Old Flour Factory: Although the date of construction of the factory
on Şehitler Avenue at Halkapınar Neighborhood is not known exactly, it is
supposed that it was constructed in the last quarter of the 1800s. The factory
buildings are composed of 2 blocks, with each being 4-storey (Photos 3 and 4).
One of the blocks was used as the TEDAŞ building and the other one as the DGM
(the State Security Court) building for a while. The restoration projects prepared
concerning the building were approved in the same year by İzmir Regional Board
No. 1 for the Conservation of Cultural and Natural Properties affiliated to the
Ministry of Culture and Tourism and the first stage of the restoration practice was
realized in 2007 and 2008. Within this scope, the exterior faces of the buildings
were cleaned and cleared of the interventions and annexes that were made in the
late period and that were contrary to the original building (Bozdemir, 2011).

Photo 3. The Old Flour Factory,
(1950).

Photo 4. The Old Flour Factory,
(2018).

Source: http://www.izmirmag.net/

*The photograph was taken by A.
Karadağ.

Used as Kent College for a while with the restorations carried out, the
building was converted into an educational institution affiliated to the
Metropolitan Municipality under the name “Vocational Factory” upon the new
arrangements that commenced in 2014. The building is being reorganized within
the scope of this training. Nevertheless, only the exterior faces of this building,
which has survived up to the present time by containing the traces of history on
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it for long years, were conserved in the process of both old and new arrangements,
but no element with respect to the use of the building as a factory was conserved
or exhibited. This leads to the loss of memory about the original pattern of the
building.
The Old Tobacco Depot of TEKEL: Storage and industrial functions
began to develop around Alsancak Port as of the second half of the 19th century
(Photo 5) and the depot buildings located at two different neighboring
development blocks and at different parcels in Alsancak were integrated with a
single function by the administration of TEKEL in order to meet the needs then.
With the initiatives by the Chamber of Architects, the old depot buildings of
TEKEL were evaluated within the scope of their importance for the urban history
of İzmir and the features of the development of the storage functions around the
port in the spatial formation of the city on 20.10.2003 by İzmir Regional Board
No. 1 for the Conservation of Cultural and Natural Properties and it was decided
to conserve and register them in terms of the urban memory. In the following
period, it was decided to provide the depot building with the function as an
architectural center and the branch service building (Topal, 2013, Photo 6).

Photo 5: Old Depot Buildings of Photo 6. The Building of the
Architectural Center, (2018). *The
TEKEL
photograph was taken by A.Karadağ.
Source:
http://www.izmirdergisi.com/tr/
A conference hall, an activity office, an exhibition hall, a cafeteria, a
library, a unit for the board of directors and a supervision unit were designed
inside the depot with the renovations performed. The old depot building has
acquired its place in the city as a successful example of adaptive reuse where
various activities such as conferences, exhibitions, and movie screening activities
are organized today and which has been actively adapted to the urban life.
Halkapınar Wine and Ethyl Alcohol Works: In 1912, these two works
were merged with the enterprise established in Halkapınar in the 19th century by
Germans and began to operate in İzmir (Photo 7). These works were purchased
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in 1940 by the administration of TEKEL and wine also began to be produced at
the enterprise in the following periods (Ertin, 1998). Workshops and depots were
established within Halkapınar Wine and Ethyl Alcohol Works, which was located
close to Alsancak-Halkapınar station, and the works was purchased in 1952 by
the state (Gedikler, 2012: 224). Today, however, it is planned to design the old
wine works, which remained idle for a long while after its production had been
halted, as a museum within the scope of Mahall Bomonti Project, carried out by
Türkerler İnşaat (Photo 8).

Photo 7. Halkapınar Wine and Ethyl Photo 8. A View of the Works in the
Alcohol Works before Mahall Bomonti Construction Process of Mahall
Project (2017).
Bomonti Project, (2018).
*The photograph was taken by L. *The photograph was taken by L.
İncedere.
İncedere.
In our interview with the authorized people from Türkerler İnşaat, which
initiated the construction of the Project in 2017, it was learned that a site to consist
of 12 blocks, 9 of which would be historic, would be designed within the scope
of Mahall Bomonti Project with a building site of 41 thousand and 520 square
meters and that the old wine works would be conserved as a museum and included
in the living space. If the restorations of the building, located in the urban pattern
for long years, are carried out by adhering to the required procedures and if the
works can be converted into a true museum instead of a building only the exterior
walls of which have been preserved, it will form a beautiful example in terms of
the use of old industrial buildings within the urban identity through their adaptive
reuse.
Alsancak Silos of the TMO (the Soil Products Office): In consequence of
the developments that took place in the fields of agricultural trade and
industrialization in the second half of the 19th century, reinforced concrete silo
facilities began to be constructed in important cities and ports that qualified as
granaries in the world. However, today some of these buildings lose their
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functions and are abandoned for various reasons, whereas they are sometimes
destroyed by demolishing. On the other hand, the silo examples which underwent
adaptive reuse with successful interventions in developed countries after they had
lost their original function show that these buildings can maintain their existence
with a change in function (Taddonio et al., 2016: 76).

Photo 10. Alsancak Silos of the
TMO, (2018).

Photo 9. Alsancak Silos of the TMO,
(1960).

The photograph was taken by L.
İncedere.

Source: APİKAM, 2018

The silo building of the Soil Products Office located in Alsancak district
in İzmir was constructed in 1958. Located at the intersection of the railway
network, the hinterland of the port, and the other industrial sites that all developed
in the city in the historical process, this building has a feature that symbolizes the
agricultural richness of the city.
Alsancak Flour Mill: Discovered to be one of the six flour mills
determined in İzmir industrial censuses carried out in 1913-1915 in the area in
and around Alsancak Stadium defined as Darağacı District, the building began to
be used as Yaşar University (Alsancak Campus) with the restorations carried out
in 2001. It became an important pioneer in İzmir in that the basic structure of an
industrial building which was of historical value and which was stuck in the city
was conserved and reintroduced to the urban life with a new function.
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Photo 11. The use of the Old Flour Photo 12. Selçuk Yaşar Museum
Mill as Alsancak Campus of Yaşar Restoration of the Old Flour Mill,
University, (2017).
(2018).
The photograph was taken by L. *The photograph was taken by A.
İncedere.
Karadağ.
The building was transferred to Yaşar Education and Culture Foundation
in 1996 in order for it to be used as an educational and cultural center. This old
mill, which began to be used as İzmir Yaşar University in 2001, is now being
restored again in order to be converted into Selçuk Yaşar Museum by Yaşar
Education and Culture Foundation.
The Old Electricity Factory: To meet the need of İzmir for electricity, it
was decided to establish the factory in Alsancak with the cooperation between
the municipality and the Belgian company Traction-Elektricite in 1925 (Kurt,
2012: 160-161). İzmir Power Station and its landscape were registered as a 2ndGroup Cultural Property in Need of Protection with the Resolution of 1998 by
İzmir Board No. 1 for the Conservation of Cultural and Natural Properties
(Köktürk et al., 2015).
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Photo 13. The Old Electricity Factory, Photo 14. The Old Electricity
(the 1950s).
Factory, (2018).
Source: APİKAM, 2018.

The photograph was taken by L.
İncedere.

The Historic Electricity Factory is one of the most beautiful industrial
heritage buildings in İzmir in terms of both its location and the architecture of the
building since it is located among such historic industrial buildings as the
Gasworks and Sümerbank, the housing areas, and the depots in the Hinterland of
Alsancak Port, which is bordered by İzmir Port in the north, Alsancak Railway
Station and railway line in the west, and the bypass in the east. Despite its
important way of construction that displays the technology of its period and its
important place in the urban memory, the factory is disappearing as no repair and
renovation interventions are made.
İzmir Şark Sanayi (İzmir Oriental Industry): Oriental Industry was a
Belgian company established with the name “Industrielle du Levant Societe
Anonyme” in Brussels in 1893 before the Republic. While the company was
operating in Turkey, its operation was terminated under the law enacted in 1924
on foreign joint-stock companies. Until the facility of İzmir Şark Sanayi went
bankrupt and was shut down in 1976, it had carried on its production of thread,
textiles, and printed cloth as one of the big textile factories in İzmir (Sipahioğlu,
2012: 95).
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Photo 15. İzmir
Müessesesi, (1960).

Şark

Source: APİKAM, 2018.

Sanayi Photo 16. İzmir Şark Sanayi, (2018).
*The photograph was taken by L.
İncedere.

Located within its land of 43 thousand square meters at the intersection of
Şehitler Avenue and İşciler Avenue at Umurbey Neighborhood in Alsancak,
İzmir Şark Sanayi maintained its feature of being one of the first big industrial
factories of the region for long years. This company, one of the oldest industrial
establishments in the Aegean Region, made great contributions to the economy
of Turkey particularly in the 1950s. The company went bankrupt and was shut
down in 1976. Today the land of Şark Sanayi Kumpanya Factory is owned by the
Koru and Paralı Families. It was announced by Koru Group that projects
complying with the development plan would be implemented on the land in the
future. A fire broke out on the land of the factory in 2016, but the registered
historic buildings within the land were not damaged by the fire.
Sümerbank Basma Sanayi Müessesesi (Sümerbank Printed Cloth
Industry Establishment): Located on Şehitler Avenue, the enterprise spreads
over a land of about 160,000 m2 in size. The foundations of the extant buildings
of the enterprise, whose establishment dates back to 1942-43, were laid in 1949
(İzmir Kent Ansiklopedisi, 2013: 89). Following the opening of the thread and
textile factories in 1953 and of the printed cloth factory in 1955, İzmir Sümerbank
Premises with the name “Sümerbank İzmir Basma Sanayi Müessesesi” served
İzmir, the Aegean Region, and Turkey for long years (Photo 17). Following the
judicial process of İzmir Sümerbank, which was included in the scope of
privatization in the 1980s like many other Sümerbank premises but which carried
on its production until the early 2000s, its production department was transferred
to the Special Provincial Administration in order to be used for training purposes,
while its western section was transferred to the Civil Defense (Arıtan and Sayar,
2009: 21-22). The buildings of İzmir Basma Sanayii Müessesesi and many of the
production tools at the factory were destroyed following the privatization process
that commenced as of 1987.
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Photo 17. İzmir “Sümerbank” Basma Sanayi Müessesesi, (1950). Source: Er,
2011.

Photo 18. Old “Sümerbank” Basma Sanayi, (2018).
*The photograph was taken by L. İncedere.
Following the privatization process, significant demolition started at
Sümerbank premises, which spread over a considerably vast area consisting of
production and production support buildings, staff houses, and social facilities.
Some of the buildings were demolished and Industrial Vocational High Schools
were established on the land by the Ministry of National Education. Additionally,
some idle buildings are used as parking lots (Photo 18). Disorder and neglect
predominate on the land of the factory.
The Cigarette Factory of TEKEL: The Tobacco Factory (Photo 19)
established in İzmir in 1884 soon became one of the biggest industrial
establishments of the region. İzmir Cigarette Factory halted its production when
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it was transferred to the state from the Regie and production was restarted after it
had passed to the administration of TEKEL. Located on a valuable land, the
factory is still idle today (Photo 20). The building is described as a living museum
owing to its structure, which has witnessed history (Serçe, 2014).

Photo 19. İzmir Tekel Tobacco Photo 20. İzmir Tekel Tobacco
Factory, (the 1950s).
Factory, (2018).
Source: The Archive by Yaşar Ürük, *The photograph was taken by L.
2017.
İncedere.
The Old Tekel Factory is at an important point in terms of its location.
Following the shutdown of the factory, which was quite valuable in terms of
industrial heritage and was at a central location, through privatization in 2002, it
was decided to transfer it to the ministry in 2006. In 2013, it was taken from the
Ministry of Culture and Tourism for 25 years by Nevvar-Salih İşgören
Foundation and project studies were launched concerning its conversion into an
educational and instructional facility for cultural and artistic purposes.
Conclusion and Evaluation
The studies published in the field of industrial heritage mostly by architects
and engineers and, although in a smaller number, by historians and archaeologists
put emphasis on the restoration of buildings, examination of objects, elaboration
of dates, and technical issues, thereby causing them to be focused on. Having
begun to draw attention in Turkey only for the last twenty years, industrial
heritage is generally regarded merely as an economic source and its social and
cultural values are disregarded. This also applies to İzmir – an important city of
trade and industry. When even the studies on the determination and conservation
of industrial heritage sites within the urban pattern of İzmir are so limited, it
seems rather hard to assess the importance attached to the development of
industrial heritage by the people of İzmir and their awareness. Therefore,
abundant research is required to make case study analyses in certain contexts and
to cast light on the issue in this way. The presence of serious problems at the stage
of conservation and planning of industrial heritage in İzmir was discovered in the
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study, which was prepared considering this requirement. The number of restored
and actively-used buildings is very small in the city and these buildings were
generally subjected to adaptive reuse only by preserving the main line of the
building. No information on the previous uses of the buildings or no heritage
element reflecting their former uses was provided.
The studies on the conservation and preservation of the former pattern of
the city by “the Directorate for the Historic Environment and Cultural
Properties”, established in 2002 by İzmir Metropolitan Municipality, are
extremely pleasing in terms of urban conservation and urban sustainability.
Nevertheless, the industrial sites and buildings, important elements in terms of
urban conservation, should also be included increasingly in the studies that İzmir
Metropolitan Municipality carries out in the field of urban conservation. Some
10 industrial sites (5 of which were idle) located at the city center of İzmir and
considered to have an important place in the urban pattern could be addressed in
this study. It will be useful to carry out a more comprehensive study on the
industrial heritage in İzmir and to map these sites after determining them.
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RUH ADAM VE GÜN OLUR ASRA BEDEL ROMANLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgehan ÖZKAN•
ÖZET
Nihâl Atsız'ın yazdığı Ruh Adam (1972) barındırdığı ilkler ile Türk
edebiyat tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Zaman kurgusu, mitolojik
göndermeleri, gerçek üstü unsurları, bilinçaltı göndermeleri ile Türk edebiyat
tarihinin ilk post modern romanlarından biridir. Cengiz Aytmatov'un yazdığı Gün
Olur Asra Bedel (1991) romanı da II. Dünya savaşı sonrası bir tren istasyonunda
çalışan Yedigey isimli kahramanın merkezde olduğu bir hikâyedir. Yedigey'in
tanık oldukları ve yaşadıkları merkezinde Sovyet rejimi altındaki bozkır yaşamı
sergilenmektedir (Sovyetler Birliği'nde glasnosta geçiş sırasında Gün Olur Asra
Bedel romanında yer alan bazı bölümlerin yayınlanmasına izin verilmemiştir.
Çıkarılan kısımlar daha sonra 'Cengiz Han'a Küsen Bulut' adı ile ayrıca
yayınlanmıştır. Araştırmaya bu bölüm de dâhil edilmiştir). Makalede bu iki
roman Metinler arası kuramlar çerçevesinde karşılaştırılacaktır. Yazılan bir
metnin bir başka metin veya metinlerle olan ilişkisi üzerinden yorumlanması
olarak kısaca ifade edilebilecek metinler arası dâhilinde Ruh Adam ve Gün Olur
Asra Bedel romanlarının kesişim noktaları değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Metinlerarasılık, Postmodernizm, Ruh Adam, Gün
Olur Asra Bedel
Evaluatıon Of The Relatıonshıp Between The Novels “Ruh Adam” And
“Gün Olur Asra Bedel” In The Context Of Intertextualıty
ABSTARCT
The pioneering novel “Ruh Adam (Soul Man)” (1972) written by Nihâl
ATSIZ has an important place in the history of Turkish literature. It is one of
the first postmodern novels in Turkish literature history with its time fiction,
mythological references, surrealistic elements, subconscious associations. The
novel “Gün Olur Asra Bedel (The Day Lasts More Than a Hundred Years)”
(1991) written by TchingizAITMATOV is a story that places the main
character named Yedigei, who works at a train station in the period after the
Second World War, at its centre. The steppe life under the Soviet regime is
depicted in the centre of the story which includes Yedigei’s experiences and
life. (During the transition to glasnost in the Soviet Union, it was not allowed
to publish some episodes in the novel Gün Olur Asra Bedel. The banned
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sections were later published separately under the name “Cengiz Han’a Küsen
Bulut (The White Cloud of Genghis Khan)”. This section is also included in
the research.) In the article, these two novels will be compared within the
framework of intertextuality theory. The intersection points of the novels of
“Ruh Adam” and “Gün Olur Asra Bedel” will be evaluated within the
intertextuality which can be expressed briefly as the interpretation of a written
text over its relationship with another text or texts.
Keywords: Intertextuality, Postmodernism, Ruh Adam (Soul Man),
Gün Olur Asra Bedel (The Day Lasts More Than a Hundred Years)

GİRİŞ
Gök kubbenin altında söylenmemiş söz yoktur. Her metin bir başka metnin
veya metinlerin bir yeniden üretimidir. “Söz konusu anlatmaların günümüze
ulaşan varyantlarına bakıldığında benzer kalıpların kullanıldığı görülür –ki bu
durum aynı zamanda bir yeniden üretimin ve metnin kapalı, değişmez, benzersiz
olmadığının en açık göstergelerinden olan Metinlerarasılığa işaret etmektedir”
(Uyanık, 2009,30). Söz, yazı, resim, müzik, sinema, mimari gibi her ifade ediş
biçimi, kendinden öncekilerin bir yeniden yorumlaması, bir yeniden üretimidir.
Metinlerarasılık kimi zaman farklı mecralar arasında da olabilir. Bir edebi metne
dair unsurları bir sinema filminde yakalamak mümkündür. Ya da bir romandaki
unsurların izlerine plastik sanatlarda rastlamak söz konusu olabilir.
Metinlerarasılık, Yazar-metin-okur üçgeninde şekillenen bir anlamlar bütünüdür.
Metinlerarasılık kuramı bu araştırmanın kavramsal çerçevesidir. "Sembolik
mesajların üretimi, geniş bir şekilde anlam ileten dilin aktarımından geçmeksizin
gerçekleştirilememekte ve tek başına anlam ifade edemeyen olaylar böylece
anlaşılabilir kılınmaktadır. Toplumsal anlaşıla bilirlik süreci, 'gerçek' olayları
sembolik biçimde tercüme eden dilsel pratiklerden oluşmaktadır. Kristeva'nın
metnin anlatıcı ve okuyucusunu buluşturduğu, birleştirdiği yatay eksen ve metnin
diğer metinlerle birleştiği dikey eksen olduğunu belirterek getirdiği Kristeva’nın
Metinlerarasılık yöntemi" (Kalaylar, 2002,92-93) araştırmaya öncü olmuştur. Bu
nedenle önce Metinlerarasılık kavramı tanıtılacaktır. Tanımı ve tarihi süreci
içinde kavramsallaştırılması üzerinde durulacaktır. Sonrasında makalenin
araştırma bölümü olan Nihal Atsız'ın Ruh Adam romanı ve Cengiz Aytmatov’un
Gün Olur Asra Bedel romanı bu kuram bağlamında karşılaştırılması
aktarılacaktır.
1.Metinlerarasılık Kuramı
Metinlerarasılık postmodernizm akımı dâhilinde ortaya çıkan bir kuramdır.
Postmodernizm, modernizmin dünyaya vaat ettiği refah, gelişmişlik düzeyi ve
mutluluğu gerçekleştirememesi üzerine ona bir tepki olarak doğan bir akımdır.
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"Genel olarak metinlerarasılık iki metin arasında meydana gelen anlam
ve/ya biçim ilişkisi olarak tanımlanır. (...) Metinlerarasılık, metinlerin
anlamlandırılma sürecinde başka metinlerle ilişkilendirilmesini gerekli kılan, bir
karşılaştırmalı okuma biçimidir" (Özdemir, 2017: 11-12). Metinlerarasılık
yazarlar, metinler ve okurlar arasında, her üçüne de bağlı olarak ortaya çıkan bir
okuma biçimidir. "Disiplinlerarası bir kavram olan metinlerarasılık
(Intertextualität), her ne kadar farklı disiplinlerden olanlarca farklı tanımlansa da
edebiyat biliminde bir metnin bir başka, öncel metinle (Prätext) olan ilişkisi,
bağıntısı, hatta başka metinlerin dönüşüme uğramasıdır" (Ekiz, 2007:124). İki
yazar birbirinden tamamen habersiz olarak metinleri ortaya koyabilir ve okur
bağlamında, okurun kendi alt yapısı ve öznelliğinden kaynaklanan bir
metinlerarası okuma biçimi ortaya çıkabilir. Ya da yazar bilinçli bir şekilde diğer
metinler ile ilişki kurar ancak okurun bu diğer metinlerden habersiz olması
metinlerarası okumanın gerçekleşmemesine neden olabilir. Bu bakımdan
denilebilir ki metinlerarasılık kuramı okuru merkeze almaktadır. "Okur veya
konuşmacı kendisine aktarılanı alırken, göndericinin sunduğu bağlam içinde
deneyimleri ile alımlama sürecini yaşar (....) özellikle yazılı metin söz konusu
olduğunda, okura ulaşmış metin, artık yazarından kopar ve okurun elinde farklı
bir metin olur" (Ögeyik, 2008:3). Metinlerarasılık hem yazar, hem metin, hem de
okur nezdinde bir yeniden inşa sürecidir ki bu da postmodernizmin karakteristik
özelliklerinden biridir. "Her metin doğası gereği başka metinlerle veya dış
dünyadaki bildik olgularla iç içedir. Bu bağlamda metinlerarasılık metnin
kaçınılmazıdır ve o metnin dokusudur" (Ögeyik, 2008:6). Bu nedenle denilebilir
ki ortaya konan her anlatı bir diğerinin başkalaştırılmış halidir. "Julia Kristeva
metinlerarasılık için; 'Her metin bir alıntılar mozaiği gibi oluşur, her metin kendi
içinde başka bir metinin erimesi ve dönüşümüdür' demektedir" (Aktulum,
2000:56). Metinlerarasılık kavramı özet bir ifade ile yazarın, yönetmenin,
bestecinin, ressamın, mimarın, fotoğrafçının, herhangi bir yapıt üreten kişinin
kendi eserinde ister aynı alandan olsun, isterse farklı alanlardan olsun kendinden
önceki yapıtlardan izler taşımasıdır.
Kuram hakkında genel bir çerçeve ortaya koyduktan sonra başlangıcından
kavramsallaşmasına kadar kısa bir tarihçesinden de söz etmekte yarar vardır.
İletişimin tarihi canlılığın var oluşu ile başlar. Nitekim bitkilerden bakterilere
kadar her canlı kendi yapısal özelliklerinin imkânı oranında iletişim kurar. Ancak
bütün canlı varlıklar içinde en gelişmiş iletişim sistemi insana aittir.
Denilebilir ki doğa ile en az uyumlu tür olan insanın hayatta kalmak için
yapması gereken şey kendi arasında gelişmiş bir iletişim sistemi kurmaktır. Soyut
ve somut tüm varlıkların bir sözcük ile simgelenmesi konuşmayı, her bir sesin bir
şekil ile simgelenmesi yazıyı doğurmuş ve artık insan tüm fiziki yetersizliğine ve
doğa ile olan uyumsuzluğuna rağmen gezegenin hâkimi haline gelmiştir.
Metinlerarasılık kavramı da insan iletişimi kadar eskidir. Bilginin zamanda ve
mekânda aktarılabilir hale gelmesi, bir yeniden üretimi de kaçınılmaz olarak
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beraberinde getirmiştir. Ancak metinlerarasılığın bir terim olarak
kavramsallaştırılması ilk kez 1965 yılında Julia Kristeva tarafından olmuştur.
"Kristeva, daha önce Bahtin ve Rus biçimcileri tarafından üretilen düşüncelerden
yola çıkarak, hiçbir metnin tesadüfi şeylerden doğmadığını fakat her metnin
aslında önceki metinlerin yeni bir yorumu ve yeni bir yapılanması olduğunu
söylemiştir" (Bedin, 2018,74). Kristeva'ya göre (1969:446) her metin bir
göndermeler mozaiğinden oluşmaktadır. Metinlerarasılığın bir kuram olarak
literatüre girmesi 1960'lı yıllarda postmodernizmin kavramsallaşması dâhilinde
değerlendirilmektedir. "Bu bağlamda içinde yaşadığımız dönemin postmodern
olarak adlandırılan koşullarında disiplinlerin birbirlerinden etkilenerek iç içe
geçmesi ve verilerini karşılıklı olarak tüketmeleri kaçınılmaz bir duruma
gelmiştir" (Önal, 2013:71).
2.Metinlerarasılık Bağlamında Ruh Adam ve Gün Olur Asra Bedel
Romanlarının
Karşılaştırılması
Metinlerarasılık insanın söz söylemeye başladığı zamanlar kadar kadim bir
kavramdır. Ancak bir kuram olarak literatüre girmesi 1960'lı yıllara denk
gelmektedir. 60'lı yıllar ise postmodernizmin kavramsallaşmaya başladığı
dönemdir. Metinlerarasılık postmodernizm içinde ele alınan bir kuramdır. Nihal
Atsız'ın Ruh Adam romanı da Türk edebiyatının ilk postmodern romanlarından
biridir. Üstelik romanın yayın tarihi 1972 olsa da yazar romanını 1950'li yıllarda
yazmış, ancak romandaki karakterler gerçek hayatta da var olduğu için yayınını
1972 yılına kadar bekletmiştir. "Atsız, Ruh Adam romanının çok önceden
yazılmış olduğunu, romanın basılmasından sonra yazdığı mektuplarda ifade
etmiştir. 20 Şubat 1973'te Adile Ayda'ya yazdığı mektupta 'Romanı yazılalı çok
olmuştur. Altındaki tarih makinaya çekilmesinin sonunu göstermektedir.
(...)'demektedir. Aslında 3 Ağustos 1951 tarihli Orkun'da 'Geri Gelen Mektup'
şiirinin altında bulunan 'Bu şiir Atsız'ın intişar etmemiş bir romanından alınmıştır'
ibaresi, romanın daha o tarihte yazılmış, fakat yayınlanmamış olduğunu
göstermektedir" (Ercilasun, 2018:497). Konuya bu yönden bakıldığından
denilebilir ki Ruh Adam Türk edebiyatının ilk post modern romanıdır. Roman
kendi içinde de metinlerarası unsurlar barındırmaktadır. Romanda bir Uygur
masalı ile roman kahramanının yaşamı arasında paralellik vardır. Diğer taraftan
roman kahramanının yargılandığı mahkeme bölümü de Abdülhak Hamid'in
Kanbur romanına gönderme yapmaktadır. Kendi içinde metinlerarası unsurlar
barındıran roman, kendinden sonra yazılan kimi metinler ile de ilişki içinde
olmuştur. Bunlardan biri de 1991 yılında basılan Aytmatov'un Gün Olur Asra
Bedel romanıdır. Aytmatov'un romanında da postmodernizm ve metinlararasılık
unsurları bulunmaktadır. Geçmişin metinleri ve gelecek zamanın gerçek üstü olan
unsurları bir arada aynı metinde yer bulmuştur. Postmodern anlatının
karakteristik özelliklerinden biri olan zamanların iç içe geçmiş halde, bir bütün
olarak kurgulanması her iki romanda da yer almaktadır. Ruh Adam ve Gün Olur
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Asra Bedel romanlarının metinlerarası kuram dâhilinde karşılaştırılması sonucu
ulaşılan başlıca kesişim noktalarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
2.1-Anlatı Yapısı
Her iki romanda da anlatıcı dış öyküseldir. Anlatıcı tüm karakterleri,
olayları, karakterlerin iç dünyasında olan bitenleri, dış dünyada yaptıklarını
tarafsız bir üst göz olarak bilir ve okura aktarır. Her iki romanda da hem iç
odaklayım, hem de dış odaklayım vardır. "Anlatıcı dış öyküsel olabilir ya da iç
öyküsel olabilir: Dış öyküsel konumdayken, okura başkalarının başından geçen
olayları anlatır; bazen "ben" diye söz alır ama olaylara karışmaz, bir gözlemcidir;
öyküyü ve kahramanları etkilemez. İç öyküsel anlatıcı ise ya baş kahramandır ya
da ikinci derecede kahramandır; "ben diyerek söz alır (Kıran ve Kıran'dan
aktaran: Ögeyik, 2008:33). Ruh Adam ve Gün Olur Asra Bedel'de anlatıcı dış
öyküseldir. "Yazı masasının önünde oturarak bu masalı okuyan kadın gözlerini
kaldırdı. Büyük odada muttarid adımlarla gezerek Uygur masalını dinleyen
erkeğe sordu: Nasıl buldun? Beğendin mi?" (Atsız, 2017:10).
Parçada görüleceği gibi anlatıcı roman kahramanlarının davranış ve
konuşmalarını tarafsız ve anlatının tamamen dışındaki bir üst göz olarak okura
aktarmaktadır. "Kazangap, böyle konuşanları, bu akıl verenleri hiç dinlemezdi.
Onlara alaylı alaylı gülümser 'sizin aklınız ermez' der gibi bir tavır alırdı. Yedigey
ise kendini tutamaz, kıyasıya çekişir, tartışırdı onlarla" (Aytmatov, 2019:20). Ruh
Adam'da olduğu gibi Gün Olur Asra Bedel'de de dış öyküsel anlatı yapısı vardır.
"..olayların, kahramanların, varlık ve nesnelerin ifade ediliş tarzı,bunları
algılayan kişinin bakış açısına göre değişir: Sıfır odaklayım, dış odaklayım ve iç
odaklayım olmak üzere üç tür odaklayım vardır" (Genette, 2011:78). Her iki
romanın bakış açıları da sıfır odaklayım olarak kurgulanmıştır. Dış öyküsel
anlatının bakış açısı "Sıfır odaklayım" olarak tanımlanmaktadır. Kale'nin
(2017:42) Eziler ve Kıran'dan aktardığına göre sıfır odaklayımda (sınırsız bakış
açısı) anlatıcı her zaman her yerdedir. Üçüncü tekil kişi adılı "o" kullanılır. "O"
adılı, olayların dışında, onları yorumlayan ve aktaran bir sesten ibarettir.
2.2-Masallara/Efsanelere Yer Verme, Güncel Yaşamın Bunlarla
Çakışması
Ruh Adam romanı onuncu yüzyıl başında yazılmış olan bir Uygur masalı
ile başlamaktadır. Yüzbaşı Burkay Kamlançu ülkesinde Açığma-Kün adında ay
yüzlü güzel bir kız görür ve ona âşık olur. Ancak Burkay evlidir ve bu bir yasak
aşktır. Burkay kırk gün boyunca kızı gördüğü ağacın dibine gider ve onu görür.
Ancak kırk birinci gün gittiğinde Açığma-Kün orada değildir. Burkay hastalanıp
yatağa düşer. Burkay'ın derdine derman bulmak üzere şeytanlar başı Madar'a
götürürler. Madar Burkay'a evdeşini (eşini) ejderler kağanı Naranta'ya kurban
adarsa Açığma-Kün'ü görebileceğini söyler. Aşktan kanına çılgınlık yürüyen
Burkay kabul eder. Evdeşi ölürken Burkay'a dünyaya her gelişinde, kıyamete
kadar ruhunun ızdırap içinde çalkanması için beddua eder. Bedduası kabul olur.
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Şimdiki zamanda yaşayan Selim Pusat bedduaya uğrayan Yüzbaşı Burkay gibi
yasak bir aşka tutulmuştur ve aynı kaderi yaşayacaktır. Masal ile güncel yaşam
çakışmış, iç içe geçmiştir. Masaldaki Burkay şimdiki zamanın Selim Pusatı,
masaldaki Açığma-Kün ise şimdiki zamanın Güntülü'südür.
Gün Olur Asra Bedel'de de masal ile gerçek yaşamın çakışması, iç içe
geçmesi söz konusudur. Aytmatov (2019: 143-154) romanında bir Mankurt
efsanesine yer vermektedir. Efsane, Juan-Juanlar'ın bozkırı işgal ettiği çağlarda
geçer. Juan-Juanların genç ve güçlü esirlerin zihnini kontrol altına almak için
korkunç bir işkence yöntemleri vardır. Esirin saçlarını köklerinden çıkartırlar.
Taze yüzülmüş bir parça deve derisini esirin kanlar içindeki başına sımsıkı
sararlar. Bu işkenceye maruz kalan esir ya acıya dayanamayarak ölür, ya da
hafızasını tamamen yitirir. Böylece ölünceye kadar geçmişini hatırlamayan bir
Mankurt haline gelir. Geçmişini, köklerini, ana babalarını bile tanımaz hale
gelerek yalnızca sahibinin emirlerini yerine getiren kölelere dönüşürler.
Romanda anlatılan bu efsanenin güncel yaşamdaki karşılığı ise Sabitcan adlı
karakterdir. Sabitcan ölen Kazangap'ın oğludur. Şehirde yaşamakta ve memur
olarak çalışmaktadır. Babasının cenaze törenine katılmak için Sarı-Özek'e
gelmiştir. Ancak Sovyet rejimi altında asimile olmuş, köklerinden kopmuş,
gelenek-görenek tanımayan yararsız bir kişi haline gelmiştir. Yani şimdiki
zamanın Mankurtu olmuştur. Aytmatov Mankurtlaşmış Sabitcan'ı (2019:23) şu
şekilde tasvir eder: "Övünmeyi, içki içmeyi, kadeh tokuşturmayı çok sever, buna
karşılık elinden hiç bir iş gelmezdi. Kocaman bir sıfır, bir hiçti o! Babasına hiç
çekmemişti. Ama ne gelirdi elden, katlanırdınız işte". "Her şeyi bilirmiş gibi
görünmekten, bilgiçlik taslamaktan da çok hoşlanırdı zaten. Ee, büyük şehirde
yaşıyordu ya! Ama ne gerek vardı böbürlenmesine, kibirlenmesine? Olduğu gibi
görünmeliydi insan. Oysa Sabitcan öyle değildi" (Aytmatov, 2019:27).
Sabitcan'ın Mankurt karakterinden izler taşıdığının, yani köklerine,
geleneklerine, ana-babasına yabancılaşmış olduğunun bir örneği de babasının
cenaze törenini bir an önce halledilmesi gereken, aradan çıkarılması gereken
külfet bir iş olarak görmesi üzerinden anlatılmaktadır. Geleneklere ve
Kazangap'ın vasiyetine göre naaşın Ana-Beyit mezarlığına götürülmesi ve orada
defnedilmesi gerekmektedir. Oysa Sabitcan "oraya babasının cenaze töreni için
değil, onu hemen orada bir çukura bırakıp bu işten sıyrılmak ve bir an önce gerisin
geriye dönmek için gelmiş! Ne diye gideceklermiş uzak Ana-Beyit mezarlığına?
Engin Sarı-Özek bozkırında bir ölüyü gömecek yer mi yokmuş?" (Aytmatov,
2019:22-33). Mankurt nasıl sadece kendisini köle haline getiren efendisinin
komutlarını yerine getir ve onun isteği doğrultusunda yaşarsa, Sabitcan da iş
yerindeki hiyerarşik yapının bir kölesi durumundadır.
Sabitcan'ın Mankurt gibi idare edilebilir, idare edilmeye yatkın bir karakter
olduğuna dair bir diğer örnek de Sabitcan'ın uzay üssünde neler olabileceğine dair
tahminlerini aktardığı şu sözleri ile aktarılmaktadır: "...sen uzay gemilerinin
telsizle yönetildiğini öğrenince şaşırıp kaldın değil mi?
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Oysa o iş bir çocuk oyuncağı, hem modası da çoktan geçti. Gün gelecek,
insanlar da telsizle yönetilecekler, tıpkı şimdiki otomatlar gibi. Anlıyor musun?
Büyük, küçük herkes radyo dalgalarıyla yönlendirilecek" (Aytmatov, 2017:48).
Sabitcan köklerinden, tarihinden kopmuş, asimile olmuş bir kişidir. Asimile
edilmiş bir karakterdir. Sovyet yönetiminin politikalarından "Biz" şeklinde söz
edecek kadar asimile edeni benimsemiş yapıdadır: "Kendi sağlığımız için içelim,
sağlığımız ülkenin en büyük zenginliğidir. Demek ki bizim sağlığımız devletin
en önemli servetidir. Evet evet! Biz öyle basit insanlar değiliz, devletin
adamlarıyız biz" (Aytmatov, 2017:51). Sovyet devletinin çıkarları onun için her
şeyin üzerindedir. Tam bir Mankurt haline gelmiştir: "Hemen ilk safta ateşe mi
atılmak gerekiyor, atılacaksın. Paraşütle mi atlanacak, göz kırpmadan
atlayacaksın. Tankın altına sokup mayın mı patlatacaksın? Hemen yapacaksın o
işi. Nasıl ve niçin? diye soracaksınız bana. Anlatayım. Merkezden canlı akımla
cesaret aşılanacak ve insanda korku diye bir şey kalmayacak. İşte böyle olacak
her şey!" (Aytmatov, 2017:49). Juan-Juanlar, esirlerin her emre kayıtsız şartsız
itaat etmesi için saçları kökünden çıkarılmış başlarına taze yüzülmüş deve derisi
geriyorlarken, Sabitcan'ın kayıtsız şartsız itaati için uzaktan canlı akımla
yönetilmesi öngörülmektedir.
"Sabitcan denen bu herif, yakında insanların telsizle yönetileceklerini
büyük bir coşku ile anlatmamış mıydı? Belki de o görünmez güç, Sabitcan'ı
şimdiden yönetiyordu!" (Aytmatov, 2019:408).
Her iki romanda da efsanelerin, masalların, destanların hayatın bir
gerçeğine dayandığı vurgusu yapılmaktadır: "Edebiyat, hakikatlerin hayalle
süslenmesidir. Bütün masallar ve destanlar gibi bunun da eski bir hakikati
saklamış olması muhtemeldir..." (Atsız, 2017:13).
"Biliyorum, ama efsaneler de çok defa bir gerçeğe dayanır. Mesela şu
bizim sarıasma kuşunu ele alalım. Bizim Semireçye yöresinde yaşar. Çalılar,
bağlar arasında,, sabahlara kadar öter, birbirlerini çağırırlar. 'Nişanlım kim,
nişanlım kim?' diye ötermiş. Belki bir ses benzeşmesinden dolayı öyle demiş
yakıştırmış olabilirler. Belki ötüşlere 'Dönenbay! Dönenbay!' seslenişini andıran
kuşlar da vardır. Efsaneye de o yüzden geçmiş olabilir mi?" (Aytmatov,
2019:188).
"Atalarımız bu maksatla bazı efsaneler, masallar söylemiş ve
kendilerinden sonraki kuşaklara ne kadar büyük insanlar olduklarını anlatmak,
kanıtlamak istemişlerdir. Biz de bugün atalarımız hakkındaki yargımızı bu
efsanelere bakarak veriyoruz" (Aytmatov, 2019:186).
2.3. Zaman Kurgusu
"Postmodern romanda tarih ile tarih dışı, dinsel ile dindışı, olgu ile
tasavvur, her şey, her değer, birbirine karşı üstünlüğünü veya alçaklığını
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kaybeder ve eşitlenir. Bu da insandaki “gerçeklik” algısının yitimine, en azından
sarsılmasına yol açar" (Narlı, 2009:122).
Ruh Adam romanında postmodern anlayışın karakteristik özelliklerinden
biri olan iç içe geçmiş bir zaman kurgusu göze çarpmaktadır. Geçmiş zaman,
şimdiki zaman ve gelecek zaman şeklinde doğru bir akış değil, tüm zamanların
bir arada görülebildiği döngü halinde bir ilerleyiş söz konusudur. Milat yıllarında
yaşamış olan Mete'nin ordusundaki subay 10. yüzyılda yaşamış olan Uygur
subayı Burkay, 20. Yüzyılda yaşayan şimdiki zamanın kahramanı Selim Pusat
aynı kişilerdir. Mahkeme sahnesinde (Atsız, 2017:255-281) tüm zamanlar bir
araya gelmiştir.
Gün Olur Asra Bedel romanında da zaman doğru bir çizgide ilerlemez.
Öncelikle romanda şimdiki zamanda geçen naaşın Sarı-Özek'ten Ana Beyit
mezarlığına götürülüş süreci yalnızca bir gündür. Bu zaman dilimi boyunca
naaşın götürülmesi ve defin işlemin akşam saat beş-altı civarı tamamlanması
üzerinedir. Bu bir günlük süre içinde ise bilinmeyen çağların efsanelerinden,
roman kahramanlarının anılarına uzanan geçmişe kadar farklı zamanlar girmiştir.
Bunun yanı sıra dünya dışı zeki yaşam biçimlerini e onlarla kurulan iletişimi
içermesi bakımından geleceğin dünyasından kesitler bu bir günün içine
sığdırılmıştır. Işık hızı ile hareket edilmesi halinde ışık hızında hareket eden için
zamanın akış hızı da değişecektir.
Romanda Orman-Göğsü gezegeni mensuplarının ışık hızına ulaştıkları,
yani bir anlamda artık onlar için zamanın doğru bir çizgiye mahkûm bir yapı
olmadığı anlaşılmaktadır: "Dünya dışında, başka bir gezegende yaşayan bu akıllı
yaratıklar, ilişkileri arttırmak, geliştirmek için çok istekliydiler. Onların çabaları
sayesinde, karşılıklı olarak bilgilerimizi arttırdık. Böylece onların ışık hızıyla
hareket eden bir uzay araçları olduğunu da öğrendik" (Aytmatov, 2019:63).
2.4-Yasak Aşk
Ruh Adam'da roman kahramanı Selim Pusat evlidir ve eşinin öğrencisi
olan Güntülü adlı genç bir kıza âşık olmuştur. Pusat kıza olan aşkını şu sözlerle
itiraf etmektedir: "Herhalde ölmek üzere idi. Sonsuz karanlığa gömülürken gurur
gibi saçma bir duygunun tesirinde kalamazdı. Her şey gün gibi ortada idi:
Güntülü'yü..." (Atsız, 2017:281).
Gün Olur Asra Bedel'de roman kahramanı Yedigey de evlidir ve köylerine
yeni taşınan Zarife adlı evli (sonradan eşi ölen) bir kadına âşık olmuştur: "Ama
Yedigey onu düşünmekten kendini alamıyordu. Ne var ki Yedigey, uğradığı
felaketten dolayı ona acıyor, üzülüyordu ama bu sadece bu duruma düşen bir
insan için herkesin duyabileceği acıma ve ilgiden ibaret bir duygu olarak
kalmıyordu. Böyle olsa, üzerinde durulmazdı zaten. Yedigey onu, içinde doğan
ve günden güne büyüyen bir aşkla düşünmeye başlamıştı" (Aytmatov, 2019:267).
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Her iki romanda da roman kahramanı hissettikleri yasak aşktan dolayı
büyük bir ızdırap ve vicdan muhasebesi içindedirler.
Ruh Adam'da (2017:258-267) Selim Pusat'ın yasak aşkından duyduğu
vicdani rahatsızlık, onun gerçek üstü bir mahkemede yargılanması ve dinler
tarihinden Türk tarihine, kendi ailesinden, geçmişin ve geleceğin tüm nesillerine
kadar herkesin "Suçludur" kanaatine varması ile ifade edilmektedir.
Gün Olur Asra Bedel'de de aynı vicdan muhasebesi şu sözler ile ifade
edilmektedir: "Yedigey ise umutsuzluk, karamsarlık içinde, ne yapacağını
bilemiyor, kesin bir karara varamıyordu. Ne Zarife'ye açılabiliyor ne de
Ukubala'dan vazgeçiyordu" (Aytmatov, 2019:289).
2.5-Aşka bakış açısı
Her iki yazar da aşk adı verilen duygunun özünde şehvet duygusunun
estetize edilmiş hali olduğunu işlemektedir.
Ruh Adam'da Selim Pusat hastalanır, yatağa düşer. Onu muayene etmek
üzere Doktor Cezmi Oğuz gelir ve dikkatle ve uzunca muayene ettikten sonra
karaciğerde sertlik olduğunu, aynı zamanda ruhi sebepler de olduğunu söyler.
Selim Pusat: "Bu sebepler için de aşk da var mı?" diye sorar. Doktor buna yanıt
olarak "Olabilir ama aşk bir sebep değil, neticedir" şeklinde yanıt verir. Atsız
(2017:181), Doktor Cezmi Oğuz'un dilinden aşka bakış açısını şu şekilde ifade
eder:
-"Görünüşe bakarsan adamın derisinde bir hastalık vardır ama hasta olan
derisi değil, sindirim organı veya karaciğerdir. Aşk da doğrudan doğruya bir
hastalık değil, hastalığın görünüşüdür.
-"Asıl hastalık nedir?"
-"Açığa vurulamayan şehvet duygusu". (...) Aşk şehvetin estetik2 şeklidir.
Onun için daha ziyade estetik kadınlara veya kızlara karşı duyulur...".
Ruh Adam romanında aşkın aslında şehvet duygusunun estetik hali olduğu
doktor karakterine doğrudan söyletirken, Gün Olur Asra Bedel romanında
Karanar adlı devenin yaşadıkları üzerinden sembolik olarak anlatılmıştır.
Nitekim Yedigey ile Karanar arasındaki özdeşlik yasak aşkından dolayı kendisine
kızan ve kendini suçlayan Yedgey'in ağzından şu ifadelerle de dile getirilmiştir:
"Hay aptal, hayvan herif! Sersem kafa! Şu altındaki deveden hiç farkın yok senin!
Beyinsiz herif! Köpek!" (Aytmatov, 2019:289).
Yedigey'in "Karanar" adında bir devesi vardır. Bilginlerin bile gelip
incelediği, gazetecilerin gelip fotoğrafların çektiği nadir bulunan çok güçlü ve
Estetikten kastedilen güzellik, beğeniye uygun olma halidir. Ergün’ün (2010:1) ifadesiyle estetik
duyusal alanın bütün genişliğini değil, özellikle güzel olan kısmını inceler. Bu nedenle estetik
kelimesi yerine güzellik bilimi veya felsefesi kavramları da önerilmiştir.
2
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güzel bir devedir (Aytmatov, 2019:95-97). Yedigey bu güzel deveye kıyamamış
ve iğdiş ettirmemiştir. Karanar'ın doğasında var olan şehvet duygusu, Yedigey'de
aşk olarak estetize edilerek ortaya çıkmıştır. Karanar'ın içinde bulunduğu
içgüdüsel hal "Soğuklar başlayınca Karanar da azdıkça azdı. Erkeklik gücü
şahlandı. Artık onun başını alıp gitmesine kimseler engel olamazdı. Yalnız
başkaları değil, sahibi Yedigey bile onun yanına yaklaşmaktan korkuyordu böyle
zamanlarda" (Aytmatov, 2019:291). Karanar'ın içgüdüleri o kadar artmıştı ki
verdiği rahatsızlık artık başka köylerdeki develere kadar ulaşmıştı. Ak-Monyak
köyünden Kospan adlı bir kişi Yedigey'e yazdığı mektupta Karanar'ın durumunu
şu sözlerle ifade etmektedir:
"Bu Karanar canavarını nasıl serbest bırakırsın? Hiç böyle bir şey
beklemezdik senden! Burada bize kan kusturuyor! Erkek develerimizi sakatladı
ve en iyi üç dişi devemizi kaçırdı. Ayrıca havutlu bir dişi deve de Karanar'ın
peşinden gitti. Yolda sahibinin altından zorla almış deveyi. (Aytmatov,
2019:294). Yedigey, Karanar'ı zapt etmek için Atk-Moynak köyüne doğru yola
çıkar. Ak-Moynak'ta misafirperverlikle karşılanır. Karanar'ın şehveti yüzünden
geldiği bu yerde, konuk olduğu evde "Raymalı Aga'nın Kardeşi Abdilhan'a
Yalvarması" hikâyesini de dinler (Aytmatov, 2019: 308, 329-348). Bu hikâye de
bir nevi yasak aşk hikâyesidir. Nitekim Raymalı Ağa altmışlarında, âşık olduğu
kız Begimay ise on dokuz yaşındadır (Burada da Ruh Adam romanı ile bir
metinlerarası ilişki olduğu görülmektedir. Nitekim Selim Pusat'ınaşık olduğu
Güntülü ile aralarında yirmi beş yaş fark vardır). Tam Karanar'ın anlatıldığı bir
bölümde bir yasak aşk hikâyesinin anlatılması da Yedigey ile Karanar arasındaki
özdeşliğe gönderme yapar niteliktedir.
Aytmatovda da aşkın şehvetin estetize edilmiş biçimi olduğuna dair bir
diğer ifade de Zarife'nin fiziki çekiciliğinin, şehvet uyandıran nitelikteki
yapısının tasvir edildiği bölümdür: "Yedigey, birdenbire Zarife'nin ne kadar güzel
bir kadın olduğunu işte o zaman fark etti. Yağmur Zarife'nin kara saçlarını
dağıtmış ve dağılan saçları yüzüne, boynuna, omuzlarına yapışmıştı. Tepeden
tırnağa sırılsıklam olduğu için de, entarisi vücuduna yapışmış, çevik, şuh vücudu,
kolları, bacakları, kalçaları iyice meydana çıkmıştı" (Aytmatov, 2019:173).
2.6-Bir karşıtlık unsuru olarak: dünyevilikten, maddeden uzak Ruh
Adam ve sadece bedenden, maddeden ibaret kalan Mankut
Her iki romanda da insanı insan yapan başlıca niteliklerden biri olarak
manevi değerlerin, köklerin, geleneklerin, onurun, kültürün; kişisel çıkarlar,
mesleki başarı, maddi konfor vb. unsurlardan üstün tutulması işlenmektedir.
Hatta manevi değerleri uğruna katlanılan fedakârlıklar yüceltilmektedir.
Ruh Adam romanında ana karakter Selim Pusat bütün ömrünü askerlik
mesleğine adamış idealist bir insandır. Onun için askerlik mesleği dâhilinde
vatanı ve milleti için mücadele etmek, çalışmak, gerekirse göz kırpmadan ölmek
var olmanın tek amacıdır. "Askerliği bir meslek değil, bir inanç olarak kabul
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etmişti" (Atsız, 2017:35). İnsan denilen varlık dünyaya yiyip içip eğlenmek için
gelmemiştir. Bu türlü yaşayanların hayvandan hiç bir farkı yoktur. Türklük için
savaş meydanlarında ölmek var oluşun en yüce noktasıdır. Milli köklerine bağlı
olmak insan olmak demektir. "Hayvanların milliyeti olmaz!" (Atsız, 2017:102).
Gün Olur Asra Bedel romanında da Atsız'ın yücelttiği manevi yönü, ruhu,
her türlü şahsi ve dünyevi unsurdan üstün tutan ideal insan karakteri olarak
Kazangap, Yedigey, Abutalip gibi Sarı-Özek sakinleri söz ve davranışları ile
tasvir edilmektedir. Bunun tam zıddı olarak, yani bedeninden/cesedinden ibaret,
makam, mevki, konfor peşinde, dünyevi unsurlar için her türlü tavizi vermekte
sakınca görmeyen, anasını, atasını, köklerini, milletini önemsemeyen
Sabitcan/Mankurt karakteri tasvir edilmektedir. Gerçek karakter Sabitcan ve
efsane karakter Mankurt geçmişinden, köklerinden tamamen kopmuş, cesedinden
ibaret kalmış, "sahibinin" her türlü yönlendirmesine açık bir robottur. Onu
yaşamda tutan, yücelten hiç bir manevi amacı, var oluş nedeni yoktur.
Her iki romanda da insanı insan yapan fedakârlık, yalan söylememe,
kendinden ötesini düşünme, önemseme, sözünde durma, geleneklere, köklere
bağlı olma gibi unsurlar yüceltilmektedir. İnsanı insan yapan üstün nitelikler
vurgulanmaktadır. Bu niteliklerle her iki romanda da yer alan bazı örnekler şu
şekilde aktarılabilir:
"Lüzumsuz yere konuşmasını, sorulmadan fikir yürütmesini sevmediği
için kralcı olduğunu söylemeye imkân bulamamıştı. Fakat kimseden de gizli bir
şeyi olmadığı için bunu saklamaya lüzum görmezdi. Esasen bir askere asla
yakışmayan yalanı söyleyecek olduktan sonra herhalde seçilecek birçok başka
meslekler bulunabilirdi" (Atsız, 2017,35) ifadesi ile doğru bildiğini söylemenin,
özü sözü bir olmanın yüceltildiği görülmektedir. Bunun bütün bir geleceğini yok
edeceğini bilse bile kişi doğru sözlü olmalı ve yalan gibi insana, hele ki bir askere
asla yakışmayan hal ve tavırdan uzak durulmalıdır.
"Fakat askerlik öldükten ve yurt için gözünü kırpmadan ölüme atılacak
yaratılışta olan kendisi gibi bir askere vatan haini damgası vurulduktan sonra;
artık askeri terbiye, üstlük, astlık denilen manalı mefhumlar sayılmazdı" (Atsız,
2017,43-44). İnsanın en değerli varlığı canıdır. Ancak çok daha yüksek bir ideal
uğuruna, bir değer uğruna yani yurdu uğruna canının bile en ufak değeri yoktur.
Bir an bile düşünmeden feda edilmelidir.
"Bu muamelelerden ve insanların topyekûn kahpeleşmesinden sonra artık
onun ruhu ölmüştü. Ruhsuz bir ceset içinse üzülmeye değmezdi" (Atsız, 2017,47)
ifadesi ile maneviyatız, uğruna öleceği bir değeri olmayan kişinin bir ceset
olduğu, yani bir anlamda Gün Olur Asra Bedel'deki Mankurt haline geldiği
belirtilmektedir. Gün Olur Asra Bedel'de Sabitcan/Mankurt karakteri ruhsuz bir
cesettir. Ruh Adam'da ise askerliği elinden alınan Selim Pusat bu duruma
düşmenin tarifsiz ızdırabı içindedir.
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Ruh Adam'da özün, ruhun, maneviyatın; şekil ve maddeden
kıyaslanamayacak kadar üstün olduğuna ilişkin bir diğer örnek de Göktürk
Kağanı Bilge Kağan'ın kardeşi Kül Tigin üzerinden verilmektedir: "Kahraman
anası olmak!... Hiç olmazsa kahraman anası olmayı istemek... Sana soruyorum:
Kül Tegin'in adına dikilen taş parçası mı mühimdir, yoksa onun savaşları mı? O
taşın üstündeki yazının lehçesi mi ehemmiyetlidir, yoksa Kül Tegin'in kendisi
mi?" (Atsız, 2017,87). Bir kadını değerli yapan da yurt ve millet uğruna can
vermeye hazır kahramanlar dünyaya getirmektir. Bu olmadıktan sonra bedenden
ibadet anlamsız bir varlıktır.
Gün Olur Asra Bedel romanında da ruh gücünün, maneviyatın, köklere,
geleneklere bağlılığın yüceltilmesi ve maddeye bağlılığın, şahsi çıkarlara
bağlılığın, köksüzlüğün, asimile edilmişliğin yerilmesi işlenmektedir. Kazangap,
Yedigey, Abutalip gibi karakterler fedakârlıkları ile geleneklerine bağlılıkları ile
kendinden ötesini de düşünme ve değer vermeleri ile yüceltilirken; Sabitcan gibi
köklerinden kopmuş, asimile olmuş, geleneğini göreneğini bilmeyen,
umursamayan, Sovyet rejiminin robotu haline gelmiş karakterler Mankurt ile
özdeşleştirilerek olumsuzlanmaktadır.
Gün Olur Asra Bedel romanını ana mekânı Sarı-Özek'dir. Burası her türlü
imkânlardan mahrum bir yokluk bölgesidir. Yazın kavurucu sıcağın, kışın kar ve
ayazın yaşamı durma noktasına getirdiği soğuk iklimi ile hiç kimsenin yaşamak
istemediği bir yerdir. Bununla birlikte Kazangap ve Yedigey burada tutunmuşlar
ve Boranlı köyünde yedi-sekiz hane ile birlikte bir düzen kurmuşlardır. İşlerini
en iyi şekilde yapmaktadırlar. "Yedigey çok sonra anlayacaktı ki, ruhunu ancak
bu bozkır kadar enginleştirmesini bilenler o düzeye çıkabilirler, Sarı-Özek'in
sessizliğiyle baş başa kalabilirlerdi" (Aytmatov, 2019,83) denilerek ruh gücü,
maneviyat yüceliği, insan olmak/Mankurt olmamak yüceltilmektedir. Ruhunu
bozkır kadar enginleştirebilenlerin hiç bir maddi zorluk karşısında
yıkılmayacakları anlatılmaktadır.
"Asıl mesele de bu işte. Zaman ne kadar geçerse geçsin, bazı konularda hiç
bir şeyi değiştirmez. Elinden malını, mülkünü, varını yoğunu alsalar, bundan
ölmezsin. Bunları yine edinebilirsin. Ama senin onurunu kırar, ruhunu
öldürürlerse, işte buna çare yoktur" (Aytmatov, 2019,87). Gerek Ruh Adam'da,
gerekse Gün Olur Asra Bedel'de şeref, onur, ruh gücü yüceltilmektedir. Atsız'da
elinden askerliği, yani onuru alınan Şeref -ki Şeref adı da zaten temsil ettiği
değerleri simgelemektedir- hayatına son vermiştir. Aytmatov'da da Kazangap
mal, mülk gibi dünyevi unsurları hiçe sayarak üstün bir var oluşun yegâne
dayanağı olarak onuru ve ruhu vurgulamaktadır.
"Vah zavallı Kazangap vah! diye iç çekiyordu. "Gerçek bir ölüm yası,
gerçek bir üzüntü bile gösterilmiyor zavallıya! Ne biçim iştir bu, ne biçim
nesildir! Oğlu olacak herif cenazeye değil de sanki içmeye eğlenmeye, gelmiş!"
(Aytmatov, 2019,51). Aytmatov, bu ifadesi ile Mankurt olmak ile "Ruh Adam"
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olmak arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ölüm hayatın
gerçeklerinden biridir ve onun gereği de geleneklere göreneklere, köklere göre
yapılmalıdır. Saygı ve vakar içerisinde hareket edilmelidir. Ölümün ağırlığına
yakışır bir hal ve tavır içinde olunmalıdır. Oysa artık Mankurt haline gelen, "Ruh
Adam" olmakla ilgisi kalmayan Sabitcan bedeninden ibaret, yiyip içip eğlenmeyi
düşünen bir karakterdir ve romanda bu nitelikleriyle küçümsenmektedir.
Romanda ölüm halinin insanlar tarafından geleneklere uyarak karşılanması
gerektiği vurgulanmaktadır. Yedigey, Kazangap'ın cenaze töreninin, defin
işlemlerinin eksiksiz bir şekilde gelenek ve göreneklere göre yapılmasını
istemektedir. Tanıyan herkesin olağan yaşam rutinlerini bir kenara bırakması,
tören için gereken saygıyı göstermesi, komünist rejime rağmen İslami
geleneklere göre duaların okunması gibi konularda mutlak bir tavizsiz tutum
içindedir. Hatta sert toprağın kazılmasında makineden yararlanması konusunda
bile tereddütlü davranmış, geleneklere uygun olarak kürek ile kazılması
gerektiğini savunmuştur (Aytmatov, 2019:100-109).
Sovyet rejiminde din olmadığı için asimile edilen Kazak Türkleri de
duaları, dini gerekleri yavaş yavaş unutmaktadır. Ancak Mankurt haline
gelmemiş olan Yedigey unutmamıştır ve cenaze töreninde duaların da yeri vardır.
Yedigey bildiği duaları okuyarak Kazangap'ın defin işlemini gerçekleştirecektir
(Aytmatov, 2019: 398-400/405-407).
"-Yaa, altmış yıllık Sovyet yönetiminden sonra hala dua mı biliyorsun?
-Bırak böyle konuşmayı Şahmerdan! Sovyet hükûmetinin ne ilgisi var
şimdi? Tâ eski çağlardan beri, ölen bir insan için dua okunur. Ölen bir insandır,
hayvan değil!" (Aytmatov, 2019,21-22). Bu diyalog, asimile olmamanın,
kökünden kopmamanın, insanı insan yapan değerlerin altını çizmektedir.
Yalan söylememek, bedeli ne olursa olsun doğru olmak gibi sözünde
durmak da insanı insan yapan, Mankurt olmaktan alıkoyan niteliklerden biridir.
"Herkes görüp anlasındı. Boranlı Yedigey sözünde durmazlık edemezdi"
(Aytmatov, 2017:38) ifadesi ile bunun da altı çizilmektedir.
Her insanın şahsi, nefsi istekleri vardır. Ancak kendinden başkasının
iyiliğini kendi iyiliğinden önce düşünmek başka hiçbir canlıda olmayan, yalnızca
insanda olan bir üstünlüktür. "Onlardan ayrılmayı hiç istemese de onların iyiliği
için böyle olmasını isterdi" (Aytmatov, 2019:42) ifadesi ile Yedigey'in karakteri
yüceltilmektedir.
Vatan, ata toprakları, kökler her şeyin üzerindedir. Ruh Adam'da da bu
değerler uğruna göz kırpmadan can vermek yüceltilmektedir. Aynı şekilde Gün
Olur Asra Bedel'de de karakterler arasındaki sıkı bağlar üzerinden köklere olan
bağlılık ve özlem yüceltilmektedir. "Yedigey o denizin kıyısında doğup büyümüş
ve savaş yıllarına kadar orada yaşamıştı. Kazangap da Aral Kazaklarından idi ve
çok sıkı dost olmalarının belki en önemli sebeplerinden biri de buydu. Sarı115
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Özek'te, Aral'dan, o doğup büyüdükleri vatandan, sık sık ve hasretle söz
ederlerdi" (Aytmatov, 2019:52). Aidiyet bağı olan milli kimlik ve kökler en
şakaya gelmeyecek konudur. Ancak Mankurtlaşmış karakter Sabitcan için bu
konu bile eğlenceli bir sohbet konusu edilebilmekte ve hafifleştirilebilmektedir:
"Sabitcan gülerek kollektifleştirme devrinde Sincan'a (Doğu Türkistan'a) kaçan
Kazak ve Kırgızların geri gelmeye başladıklarından söz etti. Çinliler komünlerde
onlara hayatı zehir etmişler. Yemeklerini evlerinde kendileri pişirip yemelerine
izin vermemişler. Günde üç defa aş evlerinde kaynatılan kazanların önünde,
büyük, küçük sıraya giriyor, tabaklarına ne konursa onu yiyorlarmış. Öyle güç
şartlar altında bırakılmışlar ki şimdi hepsi varını yoğunu bırakıp kaçıyor, kabul
edilmeleri için de Sovyet otoritelerinin elini eteğini öpüyorlarmış.
Bunları dinleyen Kazangap'ın suratı asıldı, öfkeden dudakları titremeye
başladı.
-Gülünecek ne var bunda! Diye azarladı oğlunu. (...) Onların başına gelen
felaketle niye alay ediyorsun!" (Aytmatov, 2019:86). Sabitcan her ne kadar
Sovyet Rejimine bağlı olsa da aslında bir Kazak Türküdür. Özü, kökü Türk’tür.
Ancak o bu kökten tamamen uzaklaşmıştır. Soydaşlarının başka milletlerin
tahakkümü altında yaşıyor olması onun için alaylı bir sohbetin konusu olmaktan
öte bir anlam taşımamaktadır. O tam bir Mankurttur.
2.7-Gerçek Üstü Zaman, Mekân ve Olaylar
Her iki romanda da gerçek zamanda, gerçek mekânda gerçek olaylar
cereyan ederken, aynı zamanda gerçek üstü zamanlar, gerçek üstü mekânlar ve
gerçek üstü olaylar da cereyan etmektedir.
Ruh Adam romanında ana karakter Selim Pusat ile birlikte askerlikten
uzaklaştırılan Yüzbaşı Şeref intihar etmiştir. Ancak Şeref bu dünya ile, Selim ile
temas kurabilmektedir: Bunu Selim Pusat'ın bir halüsinasyonu olarak
değerlendirmek mümkün değildir, çünkü Şeref ile ilgili bazı gerçek üstü olaylara
Ayşe Pusat da tanık olmaktadır (Örneğin Şeref'in fotoğrafının görüntüsü
değişmiştir (Atsız, 2017:168), Fotoğrafta Şeref'in gözleri yaşlanmıştır (Atsız,
2017:239). Fotoğraf çerçeveden kendi kendine yok olmuştur (Atsız, 2017:290)
ve tüm bu olayları Ayşe de görmüştür. Diğer yandan Selim Pusat işlediği yasak
aşk suçundan dolayı Tanrı’nın huzurunda bir mahkemede yargılanmıştır. Bu
mahkemenin tanıkları arasında peygamberlerden, Türk tarihinin kağanlarına,
komutanlarına kadar kişiler önemli kişilikler katılmıştır. Romanın gelecek
zamanda geçen bir bölümünde ise Ülker adlı bir lise öğrencisi kız, çam ağacının
altında Yüzbaşı Burkay ile Açığma Kün'ün seslerini duymaktadır (Atsız,
2017:295-298).
Gün Olur Asra Bedel romanının gerçek üstü unsuru ise SSCB ve ABD'nin
ortak yürüttükleri "Demiurg" adlı uzay projesidir. Uzay üssüne gönderilen bilim
adamları Orman-Göğsü adlı bir gezegen ve burada yaşayan zeki canlıların
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varlığını keşfetmişlerdir. Orman-Göğsü gezegeni sakinleri gelişmiş bir uygarlık
yaratmıştır ve ışık hızında seyahat edebilmektedirler (Aytmatov, 2019,63).
Ruh Adan romanında gerçek üstü olayların cereyan ettiği mekân genellikle
Çamlı Koru iken, Gün Olur Asra Bedel romanında gerçek üstü olayların cereyan
ettiği mekân Orman-Göğsü gezegenidir. Her ikisinin de orman ve ağaç ile ilgili
olması da bir diğer kesişim noktasıdır.
2.8-Ruh Göçü (Reenkarnasyon)
Ruh Adam romanında milat yıllarında Mete'nin ordusundaki subay ve âşık
olduğu kız, 10. yüzyılda Uygur türkü Yüzbaşı Burkay ve âşık olduğu AçığmaKün ve şimdiki zamanda Selim Pusat ile âşık olduğu Güntülü aynı kişilerdir.
Aynı kader, yani yasak aşk ve bunun cezası tekrar tekrar yaşanmaktadır. Ayrıca
romanda doğrudan reenkarnasyondan bahseden ifadeler de bulunmaktadır:
"-Bu iğrenç asırda yaşamaktansa Mete zamanında dünyaya gelmiş olmayı
tercih ederdim.
Kadın, onun bu safiyane arzusu karşısında şakaya başladı:
-Kim bilir? Belki o zamanda da yaşamışsındır. (...) Tenasüh akidesinin
lehine delil arayanlar seni görmelidir. Hoş zaten o nazariye de pek ceffelkalem
reddolunacak bir fikir değil ya..." (Atsız, 2017:15).
Gün Olur Asra Bedel'de demiryolu işçisi Kazangap ölmüştür. Yedigey
onun naaşını vasiyeti üzerine Anabeyit mezarlığına götürecektir. Bu sırada
istasyon kulübesinin yakınına küçük bir tilki gelir. Bozkırın yokluk ortamında bu
tilki Yedigey için kendi ayağı ile gelen bir avdır. Onu avlamak üzere iri bir taşı
yerden alır ve tilkiye atmak üzere kaldırmışken aniden bu kararından vazgeçer ve
taşı yere bırakıverir. Çünkü aklına kendisine daha önce anlatılan bir inanış
gelmiştir. Buna göre Hintliler insan öldükten sonra ruhunun yaşayan başka bir
canlının bedenine girdiğine inanırlar, bu inançlarından dolayı da herhangi bir
canlıyı öldürmezlermiş. Aklına bu inanış gelen Yedigey, "Ya Kazangap'ın ruhu
bu tilkinin bedenine girmişse ve en yakın arkadaşını görmek için yayına
gelmişse" diye düşünerek tilkiyi serbest bırakır. (Aytmatov, 2019:23-24).
Kazangap'ın naaşı hazırlanıp yola çıkılacağı sırada Yedigey tilkiyi
hatırlamıştır: "Aynı anda, bir gece önce demiryoluna kadar gelen tilkiyi hatırladı
ve sanki onu oralarda bir yerde görüverecekmiş gibi, kimseye belli etmemeye
çalışarak sağa sola bakındı. Hemen sonra, o gece fırlatılan ve bir ateş topu gibi
Sarı-Özek göklerinde yükselen roketi getirdi aklına. Böyle tuhaf şeyleri
düşünmesine kendisi de şaştı ve bunları unutmaya çalıştı" (102). Aytmatov,
burada ruh göçüne, ruhun yok olmamasına, yalnızca farklı bir şekilde tekrar
dünyaya gelmesine gönderme yapmaktadır.
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2.9-Politikanın en değerli varlıklarını kaybettirmesi ve intihar: Selim
Pusat'ın Arkadaşı Şeref ve Yedigey'in arkadaşı Abutalip
Her iki romanda da ana karakterin arkadaşının fikirleri yüzünden siyasi
cezaya uğraması ve intihar etmesi söz konusudur. Ruh Adam romanında Selim
Pusat ve arkadaşı Şeref Harp Okulunda istikbali parlak iki subaydır. Ancak sınıfta
askeri tarih ile ilgili olarak yapılan bir fikir tartışması sırasında Selim Pusat ve
Şeref suçlanarak hapis cezası alırlar, askerlikten uzaklaştırılırlar. Selim evli ve
çocuklu olduğu için intihar edemez. Ancak Şeref yalnızdır. "Şeref bir gün Pusat'a
kısa bir yazı göndererek intihar etti. Yolladığı kâğıtta 'Tiyatro bitti. Beklemeye
lüzum görmüyorum!' yazılıydı" (Atsız, 2017:50).
Aytmatov'da da (2019:127-131) intihara giden yol özetle şu şekilde
aktarılmaktadır: Yedigey'in arkadaşı öğretmen Abutalip II. Dünya Savaşı'nda
önce Almanlara esir düşmüştür. Sonra kendini Yugoslav partizanların arasında
bulmuş, onlarla birlikte savaşın sonuna kadar çarpışmış. Yugoslav savaş
madalyası ile ödüllendirilmiştir. Savaş bitince memleketi Kazakistan'a dönmüş,
öğretmenliğe başlamıştır. Ancak bir ders sırasında Almanlara esir olduğunu
öğrencilerine anlatınca Abutalip il yönetim merkezine çağrılarak uzak bir köy
okuluna tayin edilir. Ona artık düşman ülkede kalmış şüpheli bir insan gözüyle
bakılmaktadır. Abutalip ve ailesi pek çok yer dolaştıktan sonra en sonunda SarıÖzek'e gelmişlerdir. Abutalip bu zorlu yaşam koşullarında savaş anılarını,
Yugoslavya'da geçen yıllarını yazmaktadır (Aytmatov, 2019:183). Bunları
çocuklarına miras olarak bırakmayı istemektedir. Ancak bir gün istasyona bir
askeri sorgu yargıcı gelir. Bu kişi üst makamların gözüne girmek isteyen, bunun
için de bir suçluyu yakalayarak aklınca başarı kazanmak isteyen biridir. Abu
Talip’in çocuklarına miras olarak bırakmak istediği anılarını duymuş ve bunu
araştırmak, bundan bir suç unsuru yakalamak istemektedir.
Abu Talip’in anılarını yazdığı defterden onun İngiliz Gizli Haber Alma
Servisi ile ilişkisi olabileceği, Stalin'i hiç övmemiş olduğunu, yatılı okullara karşı
olduğunu o halde Sovyet okullarını kötülediğini vs. söyleyerek; yani
söylenmeyenlerden dahi anlam çıkararak zorlama ile suç unsuru bulmaya
çalışmaktadır. Abu Talip böylece tutuklanır.
Abu talip trenle götürülmektedir. Askeri sorgu yargıcı ona işlemediği bir
suçu itiraf ettirmek ve böylece mesleki yaşamında yükselme peşindedir. Abu
Talip trenle giderken tek dileği Sarı Özek'ten geçerken bir an da olsa karısı ve
çocuklarını görebilmektir. Dileği gerçekleşir ve o an onun intihar edeceği şu
sözlerinden anlaşılır: "Sizden ayrı yaşayamam ben!... Sevgili karım, sevgili
çocuklarım. Sizden ayrı olacağım için öleceğim! Beni bağışlayın!" (Aytmatov,
2018:107). Abu Talip intihar planını trenden indikleri zaman gerçekleştirmiş,
kendini bir lokomotifin altına atmıştır. "Yolların arasından geçerken sağımızda
da solumuzda da lokomotifler manevra yapıyorlardı. Bütün katarlar yer
değiştiriyor, vagonları oraya buraya aktarıyorlardı. Geçeceğimiz yol açılsın diye
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biraz durup bekledik. İşte o sırada, tutuklu omzundaki torba ile kafama vurdu ve
kendisini lokomotifin altına atıverdi" (Aytmatov, 2018:112).
Ruh Adam'da Şeref, dönemin genel politik yapısına uymayan fikirleri
savunduğu için hapis yatmış, en değerli varlığı, var oluş amacı olan askerlikten
çıkarılmıştır. Bu kayıpla yaşayamayacağını bildiği için hayatına son vermiştir.
Gün Olur Abra Bedel'de ise Abu Talip aslında bir suçu olmadığı halde dönemin
genel politik yapısına aykırı davranış sergilediği iftirası ile çıkarcı ve işgüzar bir
bürokrat tarafından tutuklanmış, hapse atılmıştır. Abu Talip’in en değerli varlığı,
var oluş amacı ise ailesidir. Eşi ve çocuklarıdır. Onları kaybetmiş olma gerçeği
ile yaşayamayacağı için hayatına son vermiştir.
2.10-Politikaya bakış açısı
Her iki romanda da politika yapısı gereği yalan ile taviz vermek ile zemine
uyma yolunda doğrulardan uzaklaşma ile özdeşleştirilerek olumsuzlaşmaktadır.
"Pusat, sesini dikleştirdi:
- Askerlik öldü general! Sinsi siyasetçilere sırf üniformalı oldukları için
asker diyemem! Asker olduklarını kapımda bekleyen inzibat teğmenleriyle
erlerine öğretiniz. Üniformalı politikacılardan aldıkları telkinle bana, Önyüzbaşı
Selim Pusat’a selâm vermiyorlar. Önyüzbaşı Selim Pusat da onlardan aldığı dersi
daha yukarılara ulaştırmaktan başka bir şey yapmıyor" (Atsız, 2017:47). Bu ifade,
askerliğin bir doğruluk, erdem, onur mesleği olarak yüceltilirken, politikanın
onun tamamen zıddı, bir taviz mesleği olarak olumsuz tasvirine örnektir.
Gün Olur Asra Bedel'den çıkarılarak ayrıca basılan Cengiz Han'a Küsen
Bulut'ta da Aytmatov (2018:21) Atsız ile benzer bir bakış açısı sergilemektedir:
"Politikada, esen havaya göre hareket etmek gerekirdi. Fikirler çatışmasında
küçük bir nokta, düşmana öldürücü bir darbe indirmeye yeterdi bazen".
Politikanın genel yapısı dâhilinde her iki romanın yan karakterleri olan
Abu Talip ve Şeref öldürücü darbeyi almışlar ve yaşamlarına son vermişlerdir.
Her iki romanda da politika dürüst, onurlu ve doğru davranış içindeki insanları
tamamen aksi yönde aksettirerek yaşamlarına mal olabilecek kadar kötücül bir
yapı olarak sunulmaktadır.
2.11-Şiire yer verme
Şiirlere, manilere yer verme iki romanın Metinlerarasılık bağlamında ele
alınabilecek bir diğer ilişkisidir. Ruh Adam'da hem gerçek zamanda hem de
masalda şiire yer verilmiştir. Uygur Türkü Yüzbaşı Burkay Açığma-Kün'e:
"Yüzün aya benziyor.
Kaşın yaya benziyor.
Gözlerin yeşil alası.
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Saçların aslan yelesi.
Yürüyüşün turna gibi.
Hangi yerden, kaynaktansın
Hangi boydan oymaktansın" (Atsız, 2017:5) şiirini okur. Gerçek zamanda
ve gerçek kişilerde ise Selim Pusat Güntülü için:
"Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden?
Bilmem, bu yanardağ ne biçim korla tutuştu?
Pervane olan kendini gizler mi alevden?
Sen istedin, ondan bu gönül zorla tutuştu" (Atsız, 2017:244) şeklinde
başlayan uzun şiire yer verilmektedir. Bunların dışında Yüzbaşı Burkay'ın
Açığma-Kün'e söylediği, Açığma-Kün’e ona yanıt olarak söylediği şiirler ve
Selim Pusat'ın Leyla Mutlak için yazdığı "Mutlak Seveceksin Beni" adlı şiirler
de romanda yer almaktadır.
Gün Olur Asra Bedel'de ise şiirler türkü ve mâni şeklinde yer almaktadır.
Abu Talip’in söylediği
"Yorga atta yegerin yağır yeritek
Silinmez könlümden suretin senin" (Aytmatov, 2019:209) gerçek
zamanda, gerçek kişilerce söylenen bir türkünün sözleridir. Romanın gerçek
karakterlerinin birbirine anlattığı Raymalı Ağa efsanesinde de pek çok mâni
söylenmiştir. Bunlardan biri şu şekildedir:
"Dağdan, kırdan koşup gelen küheylan
Serin bulak suyunun tadını bilir.
Yiğidi serinleten yar dudağıdır
Her lezzeti, her sevinci onda bulur
Ve dünyanın en mutlusu olur onu öperken" (Aytmatov, 2019:329).
Her iki romanda da gerek gerçek zamanda ve gerçek kişilere, gerekse
masal ve efsanelerdeki kişilere şiir ve mâni okutulmuştur.
2.12- Güncel Şiire dönersek
“Feryat edip durma bülbül karşımda
Senin aradığın gönül yok artık
Ne tadım kaldı ne tuzum kaldı aşımda
Yalancı bahara gönlüm tok artık!
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Günümüz şairleri arasında sayılan Dr. Suavi Tuncay hem “Güzelsin İşte”
ve hem de “Yufka Yürekli Tekne” adlı şiir kitaplarında hem kafiyeye yer
vermekte ve hem de nesir halinde çok anlamlı en güzel bir Türkçeyle ülkesindeki
şiir sevenlere ve edebiyatçılara da seslenmektedir(Bkz. Bahse Konu Kitaplar ve
yeni hazırlanan “Yağmurun Sevdasıdır Topraklar” yakında basımı yapılacaktır.
Kendisine başarılar diliyoruz.
SONUÇ
Her bir metin, hangi mecrada ortaya konmuş olursa olsun, kendinden
önceki metinlerden belli oranlarda izler taşır. Bu kimi zaman eser sahibinin
bilinçli yaptığı bir göndermedir, kimi zaman metinler arasılık kendiliğinden
oluşur. Burada okur ve izleyici kilit noktada olup Kendi derinliği ve birikimleri
dâhilinde farklı metinler arasındaki ilişkiye nüfuz eder.
Nihal Atsız'ın yazdığı Ruh Adam (1972) ve Cengiz Aytmatov'un yazdığı
Gün olur Asra Bedel-Cengiz Han'a Küsen Bulut (1991) romanları da
Metinlerarasılık kuramı bağlamında değerlendirildiğinde pek çok kesişim noktası
ile karşılaşılmaktadır.
Her iki roman arasında Metinlerarasılık bağlamında pek çok ilişki olmakla
birlikte başlıcaları şu şekilde değerlendirilmiştir:
1-Anlatı Yapısı
2-Masallara/Efsanelere Yer Verme, Güncel Yaşamın Bunlarla Çakışması
3. Zaman Kurgusu
4-Yasak Aşk
5-Aşka bakış açısı
6-Bir karşıtlık unsuru olarak: dünyevilikten, maddeden uzak Ruh
Adam ve sadece bedenden, maddeden ibaret kalan Mankurt
7-Gerçek Üstü Zaman, Mekân ve Olaylar
8-Ruh Göçü (Reenkarnasyon)
9-Politikanın en değerli varlıklarını kaybettirmesi ve intihar: Selim Pusat'ın
Arkadaşı Şeref ve Yedigey'in arkadaşı Abu Talip
10-Politikaya bakış açısı
11-Şiire yer verme
Metinlerarasılık kuramı bağlamında yukarıda sıralanan maddelerde her iki
romanın nasıl bir ilişki içinde olduğu değerlendirilmiştir. Başta köklere,
geleneklere, değerlere bağlı olmak, insanı insan yapan maneviyatı yüceltmek,
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insanı küçülten Man kurtlaşmayı, maddeden ibaret kalmayı yeren ve bunu ölümle
bir tutan anlayış olmak üzere genelde ve ayrıntılarda iki roman ilişki halindedir.
Her iki romanda da zaman doğrusal bir çizgide ilerlememektedir. Geçmiş,
şimdiki zaman ve gelecek iç içe geçmiş bir şekilde kurgulanmıştır. Zamanın
göreliliği her iki eserde de satır aralarında kendini hissettirmektedir.
Yasak aşk ve bundan dolayı çekilen vicdan azabı, iç hesaplaşma bir diğer
kesişim noktasıdır. Romanın ana karakterleri evli oldukları halde başkasına âşık
olmuşlar, ancak bu aşk her ikisinde de hayata geçmeyerek kahramanların
gönlünde kalmıştır. Yasak aşk sadece bir tarafın evli olması bağlamında değil,
yaş farkı bakımından da iki romanda birleşilen noktalardan biridir. Ruh Adam'da
Selim Pusat âşık olduğu kızdan yirmi beş yaş büyüktür. Gün Olur Asra Bedel'de
ise gerçek karakterler değil ancak romanda aktarılan "Raymalı Ağa"
efsanesindeki karakter kendisi altmışlı yaşlarda olmasına rağmen on dokuz
yaşında bir genç kıza gönül vermiştir. İki romanda da aşkın şehvet duygusunun
estetik şekli olduğu işlenmektedir. Ruh Adam'da bu bir karaktere doğrudan
söyletilirken; Gün Olur Asra Bedel'de âşık olunan Zarife'nin fiziki cazibesi tasvir
edilerek ve Yedigey'in devesi Karanar'ın içgüdüsel davranışları üzerinden
sembolik bir şekilde aktarılmaktadır.
Ruh Adam'da başta Tanrı'nın huzurunda gerçekleşen mahkeme sahnesi
olmak üzere gerçek üstü olaylar ve kişiler söz konusudur. Örneğin Yek adlı
karakterin ışık hızında hareket edebildiğine dair bazı anlatımlar vardır. Gün Olur
Asra Bedel'de ise SSCB-ABD iş birliği ile bir uzay projesi yürütülmektedir ve
Orman-Göğsü adlı bir gezegen keşfedilmiştir. Buranın sakinleri üst düzey bir
uygarlık kurmuş olan, ışık hızında seyahat edebilen zeki varlıklardır.
Türk dünyasının iki dev kalemi Nihal ATSIZ ve Cengiz AYTMATOV
tarafından yazılan bu iki roman Metinlerarasılık kuramı bağlamında
değerlendirildiğinde başta yukarıda sayılanlar olmak üzere çeşitli kesişim
noktalarında buluşan eserler olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu eserler farklı konuları
işlemelerine rağmen birbirleri ile ilişki halinde olan romanlardır.
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BİLİMKURGU OLGUSUNUN İŞ YÖNETİMİNE DÜNYADAKİ ETKİSİ
ve TÜRKİYE ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Münir GÖKMEN
Engin ERYILDIZ
ÖZET
Bu makalede, bilimkurgu ve iş dünyası arasındaki ilişki en temel hatlarıyla
ele alınmıştır. Bilimkurgunun iş dünyasındaki özellikle Ar-Ge ve Teknoloji
Yönetimi faaliyetlerine olan etkileri ve bu etkileşimin sonuçları hakkındaki temel
gerçekler ortaya konmuştur. Bilimkurgu ve iş yönetiminin dünyadaki ve
ülkemizdeki kesişmeleri ve karşılıklı etkileşimleri genel hatlarıyla incelenmiş ve
konuyla ilgili bazı örneklerle pekiştirmeye çalışılmıştır.
Anahtar sözcükler: Bilimkurgu, İş Yönetimi, Ar-Ge, İnovasyon,
Bilimkurgunun Doğuşu ve Anlamı, Teknoloji Yönetimi
JEL Sınıflandırma Kodları: M10, M19

GLOBALBUSINESS MANAGEMENT CASE and the sci-fi
EVALUATION OF TURKISH PRIVATE
ABSTRACT
In this article, the relationship between science fiction and the business
world is handled with its most basic lines. The basic facts about the effects of
science fiction in the business world, especially on R&D and Technology
Management activities and the results of this interaction are revealed. The
intersections and mutual interactions of science fiction and business
management in the world and in our country have been studied in general terms
and tried to be reinforced with some examples related to the subject.
Keywords: Science Fiction, Business Management, R&D, Innovation,
The Birth and Meaning of Science Fiction, Technology Management.
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• İş ve İş Yönetimi

İş
Çeşitli kaynakları araştırdığımızda iş ile ilgili birçok tanıma
rastlamaktayız. Bunların çoğunun anlam olarak benzerlik gösterdiği ve veya
kesiştiği tanımları derlersek aşağıdaki tanımlar karşımıza çıkmaktadır. Sanayi,
ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü veya bir
değer yaratan çaba emek de bir başka iş tanımıdır. Bu ve benzer tanımları
kapsayan yaygın iş tanımında bir çıktı bir netice elde etmek bir durumu ortaya
koymak için güç enerji kullanarak yapılan her türlü çalışma iş olarak kabul edilir.
İşletme
İşletme kâr amaçlı kurumların kuruluşu, finanse edilmesi, üretim
araçlarının ve tekniklerinin sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin en iyi şekilde
pazarlanması, yönetim ve organizasyonu ve finansal olgularının izlenmesini
inceleyen bir sosyal bilim olarak tanımlanmaktadır. Dilimizde, mal ve hizmet
üretiminin gerçekleştirildiği ekonomik birimler için de tanımlanmaktadır.
İşletmeler kâr amacı güden veya gütmeyen olabilirler. Devamlılık temelinde
yapılanırlar.
İş Yönetimi
“İşletme Yönetimi” veya genel bir ifade ile “işletme”, bir bilim dalı olarak;
işletme içi ve işletmeler arası olaylar ve faaliyetlerle ilgili sebep sonuç ilişki ve
eğilimlerini inceleyerek, bir işletmenin başarılı bir şekilde yönetilmesinde geçerli
olan kaideleri ortaya koymaya çalışır. Yani, işletmelerin kuruluşlarından, satın
alma, üretim, pazarlama, dağıtım, yönetim ve organizasyonundan ve işletmenin
ekonomik verilerini rakamla ifadesinden söz eden bilim dalına, genel işletme,
işletmecilik bilgisi, işletme ekonomisi, işletme yönetimi ve işletme yönetimi ve
organizasyonu gibi isimler almasına karşılık hepsinin inceleme konusu işletmedir
(Aslan, 2014). İşletme ve iş süreçlerinin yönetimi aynı zamanda iş yönetimi
kavramı altında anlaşılır.
İşletmelerde yönetim süreci genelde dört ana başlıkta toplanır:
➢

Planlama ve karar alma

➢

Organizasyon

➢

Liderlik etme

➢

Kontrol

Bunlara aynı zamanda yönetimsel fonksiyonların yönetimi de denilir (4
Functions of Management Process, 2020).
Öyleyse yönetim, belirli birtakım amaçlara ulaşmak için başta insanlar
olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı
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malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek karar
alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır. (Paşaoğlu, 2003, s. 3) İşletmede
Organizasyon İşletmelerde organizasyonlar zaman içerisinde farklı
yapılanmaların ortaya çıkması neticesinde iki ana grupta; gelenekçi ve modern
organizasyonlar olarak tanımlanmıştır. Gelenekçi organizasyonlar; işlevsel
bölümlendirme ve iş birimine göre bölümlendirme yapar. Gelenekçi yaklaşımlar
en yaygın yaklaşımlar olarak karşımıza çıkmaktadır ve emir komuta zincirinin
gereği yukardan aşağı yani dikey yapılardır. (Ülen & Mirze, 2010).Modern
organizasyonlarda ise, matris, takım ve şebeke esaslı bölümlendirme yapılır. Bu
organizasyonlardaki yöneticiler de genellikle üçe ayrılmaktadır. Bunlar üst
kademe, orta kademe ve alt kademe yöneticilerdir. Modern organizasyonlar dikey
gelenekçi organizasyonlara nazaran kendilerini yataylaştırmaya çalışırlar.
İşletmelerde yönetim işlevi planlama ile başlar, örgütleme ile güçlenir ve
yöneltme ile devam eder. Yöneltme ile ulaşılmak istenen amaç, planlanan
konuların işletmeye en iyi yararı sağlayacak biçimde gerçekleştirilmesidir.
Süreç / Fonksiyon Yönetimi – Yönetim Teknikleri
Günümüzde yöneticiler süreçlere düşkündür. Bunun nedenini anlamak zor
değildir. Birçok organizasyon fonksiyonel ve hiyerarşik yapıya sahiptir. Bunun
sonucu görevlerin gerçekleştirilmesi ve yönetimini oldukça zorlaştırmaktadır.
Bunun için de çeşitli yönetim teknikleri uygulanmaya uyarlanmaya
çalışılmaktadır. Özellikle 6 Sigma (Fonseca, 2014), Toplam Kalite Yönetimi,
Kanban-Kaizen Teknikleri, Sanal Organizasyon Modelleri gibi teknikler ve
‘Balanced Score Card’ Kurumsal Karne gibi kritik pozisyon, yeterlilik ve
performans kriterlerinin tanımlandığı araçlar devreye sokulmuştur Bunların
bazıları verimliliği artırma adına birlikte sentezlenerek de kullanılmıştır
(Argüden & Sağdıç, 2000) ve (Sarandeska, 2019).
Bilgi Yönetimi
Bilgiden bahsederken bilgiye ulaşma aracı ve onun belki de en önemli
parçası olan veriyi de düşünmek gerekir. Verilerden faydalanarak bilgiye ulaşılır.
Enformasyonun ise köküne bakılırsa haber verme anlamı taşır bu haber verme ise
bilgi haline getirilmişse anlam taşır. Yani aslında enformasyon işlenmiş olur.
Bilgi örtülü ve açık bilgi olarak karşımıza çıkar. Örtülü bilgi diyalog, senaryo ve
metafor, mecazlar, benzetmeler, kıyas, hipotezler ve modeller gibi formlarda açık
ifadelere kavuşturulmaktadır. Örtülü bilgi genellikle kaydedilmemiştir, iletilmesi
sözler ve paylaşılmış tecrübelerle olur. İşletme kültürü, örgütsel politikalar ve
profesyonel tecrübe örtülü bilgiye verilebilecek örneklerdendir. İşletmelerin
amacı çalışanların örtülü bilgi varlığını organizasyonel düzeyde açık bilgi haline
getirmektir. Böylelikle örgütsel değer yaratmak mümkün olmaktadır. Açık Bilgi;
sistematik bir şekilde ifade edilebilen, ulaşılabilen ve aktarılabilen bilgidir. Bir
başka deyişle açık bilgi kayda (yazıya) geçirilmiş bilgidir. Açık bilginin
bulunduğu yerlere örnek olarak kitaplar, veri tabanları ve kütüphaneler, patentler,
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politikalar ve prosedürler verilebilir. İşletme boyutunda, işletmenin yazılı hale
getirdiği ve kurumsal hafızasına aldığı tüm bilgiler açık bilgi olarak kabul
edilebilir. İşletmeler özellikle açık ve örtülü bilgiler arasındaki etkileşimler
aracılığıyla yeni bilgi yaratılması süreçleriyle ilgilenirler.
Bu iki tip bilgi arasındaki etkileşime, bilgi dönüşümü denilmektedir. Bilgi
ile ilgili önemli bir diğer kavram bilgi varlıklarıdır. Bunlar bir işletmedeki “veri
tabanları, veri dosyaları, sistem belgeleri, kullanıcı el kitapları, eğitim
malzemeleri, işlemsel ve desteksel yöntemler, süreklilik planları, yedek
anlaşmaları, arşivlenmiş bilgileri” içermektedir. Bilgi varlıklarını ustalıkla
kullanan şirketler fiziksel ve finansal varlıklarının getirilerini maksimize
edebilmektedirler. Bilgi yönetimi bir strateji, bütünleşik bir sistematik eylem
olarak “Organizasyonlarda çalışanların sahip oldukları bilgi, deneyim ve
uzmanlıklarının, veri tabanlarının, kaydedilmiş bilgilerinin, belgelerin, plan,
politika ve prosedürlerin kısaca tüm bilgi kaynaklarının belirlenmesi,
yönetilmesi, zenginleştirilmesi ve paylaşılmasına yönelik organizasyonda
verimliliği artırma sürekliliği sağlamayı amaçlayan ve bunun için yukarda sayılan
maddi olmayan varlıkları kullanan ve değer yaratan süreçtir. (Atlı, 2014)
İnovasyon Yönetimi
İnovasyon üzerinde konuşurken iç içe kavramlar olan yaratıcılık ve icattan
da söz etmek gerekir. İnovasyon, örgütün çevrenin yeni koşullara adaptasyonu
için ihtiyaç duyduğu yeni ve daha iyi yöntemleri arama yeteneği ile ilgili olup;
örgütleri değişen koşullara uyumlulaştıracak şekilde dönüştürür.
Yaratıcılık inovasyon sürecinin ilk adımıdır. İnovasyonun sınırlarını icat
ile olan farklılığı anlatır. İcat olmadan da inovasyon olabileceği gibi birden çok
icat yeni bir inovasyonu doğurabilir. İnovasyon işletmelerin iç uygulamaları,
organizasyonu, dış ilişkilerinde mal, hizmet veya süreçleri üzerinde yeni ve
anlamlı derecede iyileştirilmiş bir yöntemin uygulanmasıdır.
Yoğun rekabetin olduğu günümüz iş dünyasında inovasyon denildiğinde
iki önemli faktörün öne çıktığını görüyoruz. Bu faktörleri inovasyonun kaynağı
ve hedefi olarak söylemek mümkündür. Öncelikle inovasyonun itici gücünün
yani kaynağının değişmekte olduğunu görüyoruz. Kaynak temelli yaklaşımda
belirtildiği gibi günümüzde inovasyonun kaynağını yalnızca sahip olunan nadir,
taklit edilemez, ikame edilemez ve değerli kaynaklar ya da sanayi giriş engelleri
gibi rekabetçi avantaj unsurları oluşturmamaktadır. İnovasyonun kaynağını,
sınırlı kaynaklara meydan okuyan bir dijital dünyada daha düşük maliyetlerle
daha yüksek yıkıcı etkiler oluşturabilecek ve küresel değer zincirleri içerisinde
yerleşmiş olan iş modellerini yıkabilecek bir küresel bağlantılar ağı oluşturacaktır
ve oluşturmaktadır. İkinci olarak, inovasyonun hedefinin değişmekte olduğunu
takip ediyoruz. Süreç içerisinde giderek işletmelerin hedeflerinin ötesine geçen
bir etki alanına sahip olmaktadır. İşletmeler inovasyon stratejilerini belirlerken
yaygın etkilerinin olacağını bilmeliler ve bu etki sadece kendileri ve kurumsal
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çevreleri üzerinde olmayacaktır. Günümüzde belirleyici özelliği olan küresel
düzeydeki veri akışları ve kaynak ağları yenilik imkânlarını artırırken, etkilerinin
öngörülmesi çok zor olan karmaşık sistemlerin ortaya çıkmasına da sebep
olmaktadır (Keskin, 2020)
İnovatif organizasyonlar esneklikleri ve tepki hızları nedeniyle yeni iş
fırsatlarından en hızlı ve verimli bir şekilde faydalanırlar. Özellikle dinamik
pazarlarda, değişen koşullara uyum sağlayarak, uzun vadeli kurumsal başarının
temel nedenlerinden biri olarak görülmektedir.
İnovasyon,
yapısına
türüne
ve
yenilik
derecesine
göre
sınıflandırılmaktadır. Ürün ve süreç inovasyonu, pazarlama inovasyonu,
organizasyonel inovasyon, yıkıcı inovasyon, sürdürülebilir inovasyon, paradigma
inovasyonu, konumlandırma inovasyonu tanımlanan türleridir.
Yeni teknolojilere uyum sağlamak için örgüt kültüründe değişiklik
yapmak, inovasyon kültürü oluşturmak gereklidir. İnovasyon ile kültür arasında
güçlü bir ilişki olduğu görülür. Örgüt kültürü; inovasyonun ve inovasyon
kültürünün başlangıcı, tohumu olarak değerlendirilebilir. Her zaman inovasyon
ile sonuçlanamasa da yine de inovasyon yapabilmenin ön şartıdır. Örgüt kültürü,
inovasyonel yetenekleri etkilemesinin yanında inovasyonu nasıl yapacağı, hangi
inovasyonları yapacağı ve bu bağlamda oluşan problemlerin nasıl aşılacağını da
belirler.
Değişimin ve rekabetin hızı işletmeler ve tüm kurumlara inovasyonu
dayatmaktadır. İşletmelerin rekabet üstünlüğüne sahip olabilmeleri ve bu
üstünlüklerini sürdürebilmeleri için inovasyon yeteneklerine sahip olmaları
gerekir. Bunu başarabilmek içinse, örgütün tüm kademelerinde paylaşılan ortak
inanç ve anlayışa “örgüt kültürü” ne sahip olmaları gerekir. Örgüt kültürleri
bütünleşik boyutları ile inovasyonu destekleyici olabildiği gibi inovasyonu
engelleyici de olabilir. Aynı zamanda inovasyon kültürünün boyutları itibariyle
destekleyici ve engelleyici unsurları olabilir. Bir toplumun yapının ve
işletmelerin yenilik üretebilmesi kültürel yapısına bağlıdır. İnovasyonu
yönetmek, yeni fikirlerin üretildiği, değer verildiği ve desteklendiği bir kültür
yaratmakla ilgilidir. Her durumda firmalar, inovasyon yeteneklerini geliştirmek
için kültürlerini değiştirmesi ve inovasyon kültürünü geliştirmesi gerekir. Örgüt
kültürü liderlerin öncülüğünde oluşur ve gelişir. Liderlerin inovasyon kültürü için
örgüt kültürünü dönüştürecek yapı, strateji, kültürel değişimleri gerçekleştirerek
inovasyon kültürünü oluşturabilir (Yılmaz, 2020)
Teknoloji Yönetimi
Teknoloji kelimesinin, Yunanca “technicos” (teknik, sistematik ve planlı
bir şekilde işlem yapma) ve “logia” (kelimeler, söylemler, direktifler)
kelimelerinin birleşimiyle oluştuğu düşünülmektedir. Kelime anlamı olarak
bakıldığında, sistematik ve planlı iş yapma yolu veya sanatı anlamına
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gelmektedir. Günlük yaşamda genel olarak, teknoloji, fiziksel bir unsur veya bir
araç ile özdeşleştirilmektedir; bir elektronik cihaz, bir transistor veya bir dişli tek
başına teknoloji olarak algılanmaktadır. Ancak, teknoloji denilince, bahsedilen
fiziksel unsurların gerisinde yatan, yararlı ürünler üretmeye ve yeni ürünler
tasarlamaya yarayan bilgiler bütünü olarak anlaşılmalıdır. Bu bilgi bütününün
fiziksel bir çıktısı (ürün) olabileceği gibi, fiziksel olmayan (yazılım, süreç,
hizmet) çıktıları da olabilir. Her halükârda, teknoloji, değerli ve dinamik bir
varlıktır. Teknoloji, gereksinimlerin değişmesine ve bilgi birikiminin
yükselmesine bağlı olarak değişmekte, gelişmektedir. Teknolojiler, ekonomik bir
değer olarak düşünülmelidir. Teknoloji, ürün ve hizmetin daha az kaynak ve
maliyet ile yüksek miktarda, daha kaliteli, daha faydalı bir şekilde üretilmesini
ve topluma sunulmasını sağlarlar. Ancak, tüm teknolojilerin ekonomik
gereksinimlerden doğduğu kanaatinin yanlış olduğu söylenebilir. Sınırlılıklar ve
mevcut olanaklar içinde, keşfetme, yön verme yeteneğine sahip olan ve bu
yeteneğini göstermekten hoşlanan kişiler, çok önemli teknolojiler
geliştirmişlerdir. Teknolojiler hangi güdüyle gelişmiş olursa olsun, toplum,
teknolojiyi rekabet ve kalkınma unsuru olarak kullanmak ister. Böylece, teknoloji
yayılır, öğrenilir ve yeni bilgilerle sürekli olarak gelişir.
Teknoloji geliştirmenin maliyeti yüksektir ve zaman almaktadır. Maddi
kaynakların, insan kaynağının ve diğer ekonomik ve sosyal unsurların verilecek
kararlarla doğru bir şekilde yönlendirilmesi; bununla beraber doğru zamanda ve
doğru yönde hareket edilmesi gerekir. Karar verme aşamasında, geleceği
görebilmek son derecede önemlidir. Ancak, oluşan bilgi birikimi ve gelişen
teknoloji, günümüzde, yönetim ve karar verme mekanizmalarını büyük bir
karmaşanın içine sürüklemiş; geliştirilen stratejilerle firmaların eylemlerinin
kontrol edilmesinde zorluklarla karşılaşılmasına sebep olmuştur. Böyle bir
ortamda, cevaplanması gereken temel üç stratejik soru vardır: 1.Bugün ve
gelecekte hangi teknolojiler hangi işlere imkân verecektir? 2.Hangi teknolojileri
geliştirmek zorundayız ve hangilerini dışardan edinme imkânımız var? 3.Hangi
teknolojiler özel olarak elde tutulacak, korunacak ve hangileri ticari hale getirilip
satılabilecektir.
Teknoloji Yönetimi, teknolojilerinin potansiyellerini değerlendiren ve bu
potansiyelleri organizasyon (firma) yararına kullanmanın yollarını arayan bir
yönetim disiplinidir. Teknolojik değişimin karşısında firma stratejileri
geliştirmek, yöneticilerin çok sayıda değişkenin ve kısıt (sınırlayıcı) göz önüne
alması ve riskleri belirlemesi anlamına gelir. Teknolojik değişime toplumun
verdiği tepkileri açıklayan Teknoloji Benimseme Yaşam Döngüsü Modeli,
özellikle evrimsel teknolojik değişimlerin gözlendiği ileri teknoloji sektöründe,
firmanın teknoloji geliştirme ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli
bir girdi olmuştur. 1950'lerden bu yana bilinen bu model, özellikle müşterinin
teknolojik ürün veya hizmete vereceği tepkiyi kavrayarak, müşteri ve sektör
profiline göre teknoloji stratejisi belirleyebilmek için faydalı bir modeldir.
130

Türkbilim Aralık 2020
Aniden ortaya çıkan ve devrimsel bir nitelik taşıyan teknolojik yenilikler,
müşterinin ve pazarın eski alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştiren yeni ürün ve
hizmetlerdir. Davranış ve alışkanlıkları değiştirmenin sonucu ise teknolojik
yenilikten büyük bir faydanın sağlanmasıdır. (Çakmak, 2012)
• BİLİMKURGU

Bilimkurgu Türü
Bilim kurgu, geleceğe ait ve hayalî bir dünyayı hayal gücüyle tasarlarken,
bilimin ve edebiyatın ölçülerini temel alan bir edebiyat türü olarak tanımlanabilir.
Bilimkurgunun esas noktası bilimsel ve teknolojik gelişmelerdir.
Bilimkurgunun gerçek kaygısı ise, belirli bir mantıksal tutarlılık içinde nedensonuç ilişkisini de gözeterek gelecek hakkında yorum yapmaktır. Bilimin
sağlamış olduğu veriler doğrultusunda, bilimkurgu hayali ancak tutarlı ve belirli
bir mantık çerçevesinde tahminler yapar, bilimsel keşiflerin gelecekte dünyayı
nasıl şekillendireceği üzerinde durur.
Bazen de bilimkurgu günümüz dünyasındaki sorunları gelecekteki hayali
bir dünyada ele alarak, yeni ve farklı çözümlerle bugüne ilişkin eleştiriler yapar.
Bilimkurgunun tasvir ettiği diğer dünyalardaki yaşam formları, genel
olarak insana benzemekle beraber, bitki ve diğer canlı türleri tasarımları değişik
olabilirler.
Günümüz bilimkurgu eserlerinde sıkça rastlanılan tipler arasında robotları,
androidleri ve siborgları sayabiliriz.
Çek yazar Karel Čapek ilk kez 1920 yılında yazmış olduğu ve 1921 yılında
sahneye konan R.U.R. Rossum’s Universal Robots (Rossum’un Evrensel
Robotları) isimli tiyatro eserinde ‘Robot’ sözcüğünü kullanmıştır (Čapek, 2013).
Robot kelimesi, Çekçede sürekli çalışan, başka dillerde de kendi kendine
iş yapan makineler için söylenmiştir. Bilimkurguda robotlar, ilk zamanlarda
metalden ve insan formunda tasvir edilmiş, belli miktarda bir yapay zekâya sahip
olmuştur.
Siborg “sibernetik organizmanın” kısaltılmış biçimi olarak kullanılır.
Büyük oranda metal ve elektronik bileşenlerden oluşan siborglar gelişmiş yapıları
sebebiyle, insanın duygusal ve sinirsel olarak az gelişmişliğinden kaynaklanan
hataları ya hiç ya da hiç denecek kadar az yapmaktadırlar. Siborglar, organik
olmayan organlardan ve yapay vücut parçalarından yapılmış olduklarından
dolayı, dünya dışı ortamlarda varlıklarını sürdürebilmek ve iş görebilmek
amacıyla tasarlanmışlardır.
Androidler, bilimkurguda siborglardan daha fazla insana benzeyen bir
tiplerdir; bunlar da insanlara çeşitli zor koşullarda veya yoğun işlem gerektiren
çalışmalarda yardımcı olmak amacıyla üretilmişlerdir (Kaya, 2011).
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Bilimkurgu, Gelecek ve Gerçeklik
Bilimkurgu, günümüzde var olan veya gelecekte var olması muhtemel
bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak öyküsünü ortaya koyar. Bu
öyküyü ortaya koyarken çoğu kez abartıya kaçsa bile, sonuçta ortaya konan
gerçeklerdir. Michel Butor’un dediği gibi, “Bilimkurgu, ‘gerçeklikle
sınırlandırılmış düşçülük’tür. “Çünkü bilimkurgu, aslında çağdaş birtakım
gerçeklerden başlayarak, bunları gelecekte ya da başka dünyalarda uzatır ve
düşsel yöntemlerle geliştirir. Bu nedenle bilimsel gerçeklerden ya da günümüz
gerçeklerinden tam olarak uzaklaşması doğasına aykırıdır.” (Güngör, 2008)
İnsanoğlu, yaşanan bugünden yaşanamayacak geçmişe değil,
yaşanabilecek geleceğe doğru ilerlemektedir. Bu süreçte, geleceği zihninde
canlandırmak ister. Bilimkurgu gelecekle ilgili çok sayıda seçenek ve çözüm
üretir. Geleceğe doğru yürürken, bilimkurgunun hareket noktası bugündür,
bugünün gerçekleridir ve bu gerçeklerin geleceğe yansıtılmasıdır.
Bilimkurgunun amacı, geleceğin bilinmezlikleriyle ilgili mantığa aykırı
olmayan öngörülerde bulunmak, çözümler üretmektir. Zamana hükmetmek,
mekânı fethetmek de bilimkurgunun işlevleri arasındadır. Bilimkurgu, bugün var
olmayan ama gelecekte var olabilecek bir düzenin betimlemesini yapar. Bu düzen
sadece geleceği değil, kimi zaman da şimdiyi ya da geçmişi kapsar. Tarihten de
beslendiği olur.
Bilimkurgu geleceği tahmin etmekle ilgilenmez; bilimkurgu içinde
bulunduğu zaman dilimine ait problemlerin olabildiğince üstesinden gelmeye
çalışır.
Bilimkurgu öngörülerde bulunurken, bir değil birden çok sayıda farklı
dünyalar olabileceğini söyleyen bir bakış açısını yerleştirmeye çalışır. Böylece
insanları, içinde yaşanılan sistemi tartışmaya ve eleştirisini yapmaya yöneltir.
Yeni dünyalar tasarlarken de olabilecek sonuçlar üzerinde durur.
Bilimkurgu çocuklar için de ilginç bir türdür. Çocuklar macerayı severler;
gelecekle ilgili yolculuklar ve yorumlar çocuk ruhuna çok uygundur. Bilimkurgu
aynı zamanda, bilimsel mantığa uygun olmayanı dışladığı için bilimi sevdirir.
Bilimkurgunun Ortaya Çıkışı
İnsanoğlunun doğaüstü ve doğadışı olaylara duyduğu merak,
bilimkurgunun ortaya çıkmasının önkoşullarından biridir. Tarih boyunca, insanın
görülmeyene ve olağanüstüne olan ilgisi fantastik öyküler kurgulamasına ve
yaratmasına yol açmıştır. Ayrıca insanoğlu her zaman geleceğin dünyasını
öngörebilme, başka dünyaları keşfetme isteği içinde olmuştur. MS II. yüzyılda
Lukianos’un yazdığı “Olmuş Bir Öykü”den 17. yüzyıla kadar pek çok yazar
başka dünyalara düşsel yolculuklara çıkmıştır; fakat bunlar bilimsel temelli
anlatılar değildir.
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17. yüzyılda toplumsal devrimlerin, keşiflerin ve bilimsel buluşların
yoğunlaşması, türün ortaya çıkışının asıl zeminini oluşturmuştur. Kepler, 1634’te
“Sommirium” adlı kitabında ayda yapılan geziyi anlatır. İngiliz papaz Badwin,
1638’de “Ayda İnsan”ı, Cyrano de Bergerac 1650’de “Ayda Gezi”yi yazar. 18.
yüzyılda ise, ayla ilgili düşsel geziyi konu edinen bir başka yazar Voltaire’dir.
Türkçeye “Yıldızdan Yıldıza Seyahat” (1909) olarak çevrilen “Micromegas”ta
Voltaire, evrensel ölçekte insanın küçüklüğünü işler.
Bütün bu gelişmeler Batı’da aydınlanma dönemine denk düşmektedir.
Aydınlanma aklın yüceltilmesine dayanıyordu. Buradan hareketle aklın çıkarları
için (Batı’nın ve uygar(!) olanların), “uygar olmayanları” yola getirmesi
gerekmektedir. Geçmiş de örnek oluşturuyordu. Daha önce tanrı ve imparatorluk
adına gerçekleştirilen cinayetler şimdi de aklın çıkarları adına meşru
gösteriliyordu. Gezi edebiyatında evden ve memleketten bu amaçla uzaklaşılır.
Robinson Cruzo elinde baltası ve İncil’iyle bir adaya çıkar. Akıl adına,
yetişmekte olan kimse evden uzaklaşacak ve dünyayı fethedecektir.
Bilimkurgunun ortaya çıkışı ve etkili oluşundaki en büyük etken, bilim ve
teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmelerdir. Sanayi devrimiyle birlikte,
bilim ve teknolojiye duyulan hayranlıktan dolayı, teknolojik ütopya kurma
mümkün olmaya başlamıştır.
Teknolojik ütopya öncesinde fantastik edebiyat, serüven ve gezi edebiyatı
bulunmaktadır.
Bilimkurgu romanlarında teknoloji bir yerlere ulaşmak, bir yerlere adım
atmak için kullanılmaya başlanmıştır. 19 ve 20. yüzyılda ise bilimkurgu,
görülmeyenin ve olağanüstünün bilimsel bir temelde olabilirliği iddiasıyla ortaya
çıkmıştır.
Bilimkurgu, öteki edebiyat türlerindeki cinayet öyküleri, casusluk
gerilimleri, sosyal taşlamalar, anti-militarist siyasi hicivler gibi öğeleri
kullanabilen, ama yine de kendine özgü niteliğini koruyabilen bir türdür.
Mitoloji ve fütüroloji gibi türlerin yanı sıra bilimkurgunun ortaya çıkışını
besleyen asıl kaynaklar arasında fantastik ve hayalî edebiyat eserleri bulunur.
• BİLİMKURGU ve İŞ KAVRAMI

İş Dünyasında Bilimkurgunun Yeri
İş dünyasında bilimkurgunun, dolayısıyla hayal gücünün etkilerini
incelemek amacıyla otomotiv endüstrisini örnek olarak incelemek gerekirse
oldukça çarpıcı sonuçlara ulaştığımızı görürüz.
17 ve 18. yüzyıllarda buharlı makinelerin buhar basıncını pistonlara
iletmesi sonucu araçları hareket ettirme kabiliyetinin keşfedilmesiyle birlikte,
önce dev buhar kazanlarına sahip lokomotifler ortaya çıkmıştır. Kısa süre
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zarfında lokomotiflerden daha küçük ölçekli araçlarda buhar gücü kullanılmaya
başlanmış, ancak bir süre sonra çok da etkin olmayan buhar gücünün yerini içten
yanmalı motorlar olarak bilinen petrol esaslı (benzin ve mazot) motorlar almış ve
bu tür motorları kullanan otomobiller yollara çıkmaya başlamıştır.
19. yüzyılın sonlarında ilk benzin motorlu araçlar piyasaya çıkmıştır. 1885
yılında Alman mühendis Karl Benz ilk içten yanmalı benzinli motora sahip
otomobili üretmiştir (Otomobil - Vikipedi, 2020). Parçaların teker teker üretildiği
ve montajın uzun sürede tamamlandığı otomobil üretimine 1908 yılında
Amerika’da bir otomobil üreticisi dâhiyane bir fikir ile tamamen farklı bir yön
vermeyi başarmıştır. Henry Ford 1908 yılında ilk kez seri üretim (bant üretimi)
şeklinde bir iş modeli düşünmüş ve uygulamaya koymuştur. O yıllar için sıra dışı
sayılabilecek bu buluş sayesinde 1908-1927 yılları arasında üretilen Ford Model
T ailelerin ihtiyaçlarına yanıt verebilen uygun fiyatlı bir otomobil olarak dünya
otomotiv sahnesinde yerini almış ve 1913 yılında günde 1000 adetlik bir üretim
rakamına ulaşmayı başarmıştır. Ford Model T günümüzde bile dünyanın en çok
satan üçüncü otomobili unvanını korumaktadır (Ford Model T - Vikipedi, 2020).
Bu makalede daha önce de bahsedilen Çek yazar Karel Čapek’in ilk kez
1920 yılında kullandığı ‘robot’ kelimesi bu tarihten yaklaşık kırk yıl sonra,
otomotiv sektöründe bambaşka bir devrin başlamasına sebep olmuştur.
1956 yılında fizikçi Joe Engelberger ve mucit George Devol tarafından
kurulan Unimation şirketi 1961 yılında patentini aldığı ‘Unimate’ adı verilen bir
robot kol üretmiştir. Bu kolun ağırlığı iki tondu ve bu kolun üretilmesinde Isaac
Asimov’un öykülerinden esinlenildiği söylenmektedir. Unimate hidrolik olarak
çalışan bir robot koldu. 1961 yılında General Motors’a satılan Unimate kapı ve
pencere kolu, vites kolu, lamba armatürü ve diğer otomotiv iç donanımının
üretildiği fabrikada kullanılmaktaydı. Unimate ayrıca fabrikada sıcak metal
dökümünün sıralanması ve dizilmesi görevlerini de yerine getirmekteydi. Bu
anlamda üretim hattında kullanılan ilk robot Unimate’tir.
Endüstriyel kullanımda çeşitli robot çeşidi mevcuttur. Bu robotlar içinde
eklemli robotlar endüstride en çok kullanılan robot kol formu olarak faaliyet
göstermektedirler.
Motorlu araç ve muhtelif otomotiv parçaları üreten otomotiv endüstrisi,
robot kullanımında yaklaşık %36’lık pazar payıyla listenin başında yer
almaktadır. Otomotiv endüstrisini %23’lük pazar payıyla elektrik-elektronik
endüstrisi takip etmektedir.
1961 yılında bu yana endüstriyel robot kullanımı sürekli olarak artmıştır.
1973 yılına gelindiğinde fabrikalarda kullanılmakta olan endüstriyel robotların
sayısı 3000’i, 2003 yılına gelindiğindeyse 800 000’i bulmuştur. 2011 yılı sonu
itibariyle bu rakam 1,1 milyonu geçmiştir. 2015 yılı itibariyle robot endüstrisinin
her yıl %5 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.
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Günümüzde robot kollar üretimde birçok ihtiyacı karşılayacak hız,
doğruluk ve kullanım kolaylığına sahiptir. Bundan sonraki gelişmelerin başında
robotların “görüş” işlevlerinin, dolayısıyla, el-göz koordinasyonlarının
iyileştirilmesi gelmektedir. Ayrıca robot kalibrasyonunun ve kullanımının
kolaylaştırılması, daha basit ihtiyaçları karşılayacak yönde robot büyüklüklerinin
çeşitlenmesi, küçülmesi ve fiyatlarının düşmesi robot endüstrisinin kısa vadede
beklentileri arasındadır. Uzun vadede ise mikro büyüklükte robot kollarının
üretimde yerini alması beklenmektedir (Robot Endüstrisi ve Otomotiv / Otomobil
/ Milliyet Blog, 2015).
Bilimkurgunun Endüstriyel ve Sosyal Anlamda Geçmişten Günümüze
Etkileri
Bilimkurgunun günlük hayatımızdaki yansımalarını gözlemlemek için çok
da uzak olmayan bir geçmişte ortaya konan film, roman, televizyon dizileri vb.
gibi eserleri incelemek yeterli olacaktır. Günümüzden elli-altmış yıl önce çevrilen
film ve televizyon dizilerinde bilimkurgu öğesi olarak gösterilen pek çok unsurun
artık gündelik yaşamımızda yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yetmişli ve
seksenli yıllarda çok uzak bir hayal gibi görünen ve bir bilimkurgu öğesi gibi
düşünülen elde taşınabilir telefon kavramı, günümüzde en büyük sanayi
kollarından biri haline dönüşmüş durumdadır. Yirmi beş yıl gibi bir sürede sadece
cep telefonlarının bile kendi içinde ortaya koyduğu gelişme kayda değer bir
seviyeye ulaşmıştır.
Bunun dışında, yıllar önce ütopik bir kavram olmaktan ileri gidemeyen
Yapay Zekâ (AI: Artificial Intelligence) günümüzde inanılmaz ölçüde ilerleme
kaydetmiş ve görüntü/ses tanımadan, askeri silah sektörüne varana dek pek çok
farklı alanda kullanılmaya başlanmıştır. Yapay Zekâ ile ilgili çalışmalar tüm
dünyada büyük bir hızla devam etmekte olup, yakın gelecekte neyle
karşılaşacağımız konusunda ancak tahminde bulunabiliriz.
Otonom araçlar, yapay zekâya sahip sanal hâkimler, dijital kişisel
yardımcılar, tam ev otomasyon sistemleri, karmaşık parametrelerden meteoroloji
değerlendirmeleri, yüz tanıma sistemleri vb. sayısız uygulama yapay zekânın
kullanılabileceği alanlar arasında sayılabilirler.
Ülkemizde de Yapay Zekâ ile ilgili çalışmalar yapılmakta olup, bu
çalışmaların ele alındığı ve karşılıklı görüş alış-verişinde bulunulan en önemli
kuruluşlardan biri de Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’dir.
Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’nin her ayın üçüncü çarşambasında
düzenlediği Meet-Up’ı Haziran ayında da Covid-19 nedeniyle üçüncü kez
çevrimiçi olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi Youtube
kanalından canlı olarak yayınlanan, Can Sinemli (TRAI Direktörü)
moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Diyalogsal Yapay Zekâ ve Chatbotlar”
konulu 34. TRAI Meet-Up’ına CBOT, Vodafone Türkiye ve Etiya’dan katılan
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uzmanlar “Yapay Zekâ Tabanlı Chatbot Projelerinin Doğru Bilinen Yanlışları”,
“Dijitalin Akıllı Çocuğu TOBi”, “Müşteri Deneyiminde Yapay Zekâ ile Devrim
Yaratma” gibi konulara değinmişler ve asistan projesine başlamamış olanlara
deneyimlerini ve önerilerini aktarmışlardır (TRAİ Meet-Up #34'te "Diyalogsal
Yapay Zekâ ve Chatbotlar", 2020).
Yapay Zekâ başlı başına ayrı bir araştırma konusu olacak kadar kapsamlı
ve detaylı bir alandır.
İş ve Bilimkurgunun Kesişme Noktaları
İş ve Bilimkurgu iki farklı şekilde kesişim gösterirler. Bunlardan biri
doğrudan kesişme, diğeri ise dolaylı kesişmedir.
▪ Doğrudan Kesişme

Teknoloji Yönetimi, İş Yönetiminin bir alt başlığı olarak Ar-Ge ve
İnovasyonu da yönlendirmektedir.
İş dünyasında, firmaların geleceğe yönelik iş planları içine, öngörülecek
teknolojik değişimleri de katması, teknoloji yönetimini şirket yönetimlerinin
gündemine taşımıştır. Günümüzün hızlı değişim içindeki dünya pazarları ve
üretim süreçlerini altüst eden teknolojiler karşısında firmaların, durağan
kalmamak, sürekli öğrenmek ve kendilerini geliştirmekten başka seçenekleri
yoktur. Teknolojik gelişmeye ve teknolojik yeniliğe sahip olmak ise rekabette en
güçlü silah olarak karşımıza çıkmaktadır.
Teknoloji yönetimi, yöneticilik ile teknik uzmanlık arasında bağlantıyı
kurmak ve teknoloji transferi, teknoloji pazarlaması, teknoloji planlama, Ar-Ge,
tasarım imalatı, prototip oluşturma ve test etme gibi teknoloji teminine ve
teknoloji geliştirmesine yönelik faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi,
koordinasyonu ve kontrolü ile ilgili faaliyetlerin tümüdür.
Teknoloji ve teknoloji yönetiminin öneminin belirginleşmesi, pazara
hâkim olmak isteyen şirketlerin öncelikle teknolojiye hâkim olmaları
zorunluluğunu ön plana çıkarmıştır.
Teknoloji Temini için;
1. Firma içi Ar-Ge faaliyetleriyle ürün ve süreç geliştirmek.
2. Teknolojiyi transfer etme (lisans alma, yabancı sermaye ortaklığı, joint
venture vb.)
3. Mevcut teknolojiyi kullanmak.
Teknoloji seçimi ve uygun teknolojinin tayini konuları da teknoloji
yönetiminin konusu içindedir. Endüstri firmaları maliyet, zaman, risk, kâr,
teknolojik lider olma gibi faktörlere bağlı olarak aşağıdaki araştırma tipleri
arasından bir stratejiyi tayin ederler:
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1. Yeni fikirleri ortaya koymak (innovation)
2. Yeni ürün
3. Mevcudu geliştirme
4. Maliyeti düşürme
5. Malzeme yenileme
(Demirel, 2004)
İş yönetiminde bilimkurguyla doğrudan kesişim söz konusu olduğunda, ilk
olarak karşımıza Ar-Ge süreçleri ve yönetimi çıkmaktadır. Bilimkurgunun
gösterdiği hayalî olgular ve cihazlar, pek çok alanda süreç içerisinde Ar-Ge
çalışmalarına ciddi anlamda ilham vermişler ve birçok yeniliğin gerçeğe
dönüşmesine sebep olmuşlardır.
Türk mühendislerce 8 ayda yapılan ve Türkiye'deki ilk robota dönüşen
araba olma özelliğine sahip Letrons modelli Antimon, dans edebiliyor,
konuşabiliyor, komutları anlayabiliyor ve kafasını hareket ettirebiliyor. Bu proje
bilimkurgunun mühendislerin elinde gerçeğe dönüştüğünü gösteren etkileyici bir
örnek olarak karşımıza çıkmaktadır (Balıkçı, 2016).
▪ Dolaylı Kesişme

Bilimkurgunun yansımaları eğitim-öğrenme, veri toplama, analiz yapma
ve karar verme alanlarında dolaylı olarak karşımıza çıkmaktadır.
İnsanoğlu kendi geleceğine yönelik ilgiyi her zaman üst düzeyde uyanık
tutmaktadır. Bilimin ve teknolojinin günlük hayata getirdiği kolaylıklar ve
ürünler bireyin kafasında ileriye yönelik biçimleriyle düşlenmekte ve gelecekte
bir yaşam biçimi oluşturma konusunda onu hızlandırmaktadır. Bu oluşum
içerisinde de bilimkurgu yerini almaktadır. Bilim Kurgu, açık ya da örtülü
gelecekte olabilecek, bulunabilecek, yaşanılabilecek olanın simgesel iletisidir.
Bilimin ve teknolojinin yaşam üzerinde etkinliğinin artması ve çağa adını verecek
büyüklükte ilerleme göstermesiyle birlikte bilimkurgu da adına yakışır bir
biçimde bilimsel gelişmelerin ve teknolojik yeniliklerin bir ürünü olarak hayal
içerikli de olsa inanılabilir bir gelecek oluşturmayı başarmıştır. Bu bağlamda,
bilimkurgu filmleri etkileyici yapan birçok faktör vardır. Bunlar: içeriğinde
bilimin olması, gerçek olmayan bilimin varlığı, gelecek konusunu işlemesi,
teknolojik ürünlerin geleceği konusunda fikir ileri sürmesi, iyi ve kötü
kavramlarını işlemesi, bireyin hayal gücüne hitap etmesi, sinemanın etkin gücünü
taşıması ve çevre koşullarıdır. Bu faktörlerden birisi olan “bireyin hayal gücüne
hitap etmesi”, bireyin kendi hayalleri ile bunları karşılaştırma olanağını
bulmasıdır. Daha da önemlisi bireylere yeni hayal boyutları getirerek, hayallerini
yönlendirmesi ve geliştirmesidir. Ayrıca, Fen ve Matematik bilimlerinde hayal
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gücü, birçok problemin çözümünde ve özellikle uzamsal düşünmede etkin olarak
kullanılabilir. Bu doğrultuda bilimkurgu filmlerin, fen ve matematik bilimlerinde
bu düşünce yapısını kazandırması olası görülmektedir. Yapılan araştırmalarda
bilimkurgu filmlerinin, bilime yönelik tutumları olumlu yönde etkilediğini
gösteren sonuçlar bulunmuştur. Bireyin bilime yönelik tutumu olumlu ise
geleceğe yönelik ilgisi de gerçek görünümlü olacaktır. Şayet olumsuz ise
geleceğe yönelik ilgisi gerçek dışı bilime dayalı, gerçek olmayan görünümlü
olacaktır.
İnsanın hayal gücü ve bilimsel merak duygusu ile şekillenen
bilimkurgunun, çoğunlukla aşağıdaki konuları ele aldığı söylenebilir:
1. Uzay gezileri, zaman içinde yer değiştirme ya da zaman içinde geziler,
başka boyutlarda ya da koşut evrenlerde geziler.
2. Başka yıldızlardan gelen akıllı ya da akılsız yaratıklarla, uzay
canavarlarıyla karşılaşma.
3. Dünyanın gelecekteki tarihi ya da varsayımlı tarih. Dünyanın sonu.
4. Olağanüstü buluşların yarattığı durumlar. Robotlar. Telepati ve duyular
üstü algılama (ESP).
5. Ütopyalar, kurgusal dünyalar.
Bireylerde, bilimsel ve eleştirel düşünme, sorgulama, fiziksel, biyolojik ve
teknolojik dünya hakkındaki sorulara yanıt bulma gibi söz konusu bilgi ve
becerilerin gerçekleştirilmesi ise, kişisel ve mesleki öğretmen nitelikleriyle
doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, bilimsel düşünme gücüne sahip olan ve bunu
sınıfta uygulayabilen, yaratıcı, öğretmenlik mesleğini sevmiş bunu da
yapabileceğine inanmış, kişiler olmalıdır. Öğrencilerin gelişim özelliklerini
bilen, insan ilişkilerinde etkin ve başarılı, toplum değerlerine saygılı ve bunları
geliştirebilen, çevrenin ve öğrencinin ihtiyaçlarını kavrayabilen, materyal üreten
ve öğretimi sağlamada rehber bir kişi olmak günümüzde çağdaş öğretmende
bulunması beklenen niteliklerdir. Söz konusu bu niteliklerin öğretmenlere
kazandırılması, öğrenme-öğretme sürecinin etkin biçimde yürütülmesi açısından
da oldukça önemlidir.
Günümüzde artık bağımsız bilgi parçacıklarına sahip bireyler değil, bunlar
arasında ilişkileri görebilen, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği
bilgiyi başkalarının hizmetine sunabilen bireyler istenmektedir. Eğitim sistemleri
de bu yeterliliklere sahip bireyleri yetiştirmek zorundadır. Bu da bireyin bilimsel
ve eleştirel düşünmesini, sorgulamasını, fiziksel, biyolojik ve teknolojik dünya
hakkındaki sorulara yanıt bulma girişimlerine etkin katılımını gerektirmektedir.
Öğrenmenin, bireyin kendisi tarafından oluşturulduğu düşünülürse, bilimkurgu
filmlerinin, bu süreçte etkin olarak kullanılması olanaklı olabilir. Bu bağlamda
bilim kurgu filmlerinin konularının, daha çok fen ve matematik ağırlıklı olduğu
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göz önüne alındığında, fen ve matematik derslerine olan tutumlara ve söz konusu
derslerin akademik başarılarına da olumlu etki etmesi gerektiği düşünülebilir.
Çemrek ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, bilimkurgu filmlerinin
öğretmen adaylarının fen derslerindeki başarılarına yansımalarının olumlu yönde
olduğu görülmektedir. Ayrıca bireylerin fen konularındaki başarıları, matematiği
de etkin olarak kullanmalarını gerektirmektedir (Balbağ, Yenilmez, & Turgut,
2012). Veri toplama, analiz ve karar verme süreçlerinde de bilimkurgu gerek
yazılım, gerek donanım alanlarında yeni teknolojiler için ışık tutmaktadır.
SONUÇ
İş yönetiminin önemli unsurları olan teknoloji, inovasyon, Ar-Ge ve veri
yönetimleri yenilik, verimlilik, kararlılık ve sürekliliği kesintisiz talep
etmektedir. Buna karşın ilham, yaratıcılık, teknolojik zorunluk, değişim ve
teknolojik devrim fikri bilimkurgu tarafından arz edilmektedir.
İleride iş ve bilimkurgu kesişmesi alanında daha detaylı ve alt kırılımlara
yönelik bir çalışma yapmak gerekecektir.
Bilimkurgu yazarları ve senaristleri, bilimin ve teknolojik ilerlemelerin
günümüzdeki yansımaları eşliğinde her geçen gün imkânsız gibi görünen çeşitli
buluş ve cihazlara eserlerinde yer vermektedirler. Bu buluşlar ve cihazlar hiç
şüphesiz ki iş dünyasındaki muhtelif teknoloji yönetimi ve Ar-Ge bölümlerinde
karşılık bulmakta ve sayısız bilim adamı ve araştırmacı imkânsızı imkânlı kılmak
için kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedirler.
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TREATMENT OF A BORDERLINE CLASS III MALFORMATION
WITH ORTHODONTICS WITH AESTHETIC BRACE SYSTEMS:
CASE REPORT
Beyza KARADEDE ÜNAL
ABSTRACT
Patients who present Skeletal Class 3 anomaly accompanied by anterior
open bite can be treated with functional therapies, camouflage therapy or
orthognathic surgery, depending on the degree of skeletal anomaly, skeletal
structure and age of the patient. If the skeletal anomaly is not severe and does not
cause functional or serious aesthetic problems, and it is thought that the patient's
expectations will be met by the final outcome, camouflage treatment can be
applied in such patients. In this case report, non-extraction camouflage treatment
of a Class 3 and open-bite patient is described.
Key words: Case report, Class III, Class 3, Malocclusion, Camouflage
treatment
BORDERLINE İSKELETSEL SINIF III MALFORMASYONUN
ESTETİK BRAKET SİSTEMLERİ İLE CERRAHİSİZ TEDAVİSİ:
VAKA RAPORU
ÖZET
Sınıf 3 iskeletsel anomali ile beraber anterior açık kapanış görülen
hastalar; iskeletsel anomalinin derecesi, iskeletsel yapı ve hastanın yaşına bağlı
olarak fonksiyonel tedavi, kamuflaj tedavisi veya ortognatik cerrahi ile tedavi
edilebilirler. İskeletsel anomali şiddetli değilse, fonksiyonel veya önemli
estetik problemlere neden olmuyorsa ve hastanın tedavi sonu beklentilerinin
karşılanacağı da düşünülüyorsa bu durumda kamuflaj tedavisi
uygulanabilmektedir. Bu vaka raporunda kliniğimize başvuran Sınıf 3, açık
kapanış olgusuna uygulanan çekimsiz kamuflaj tedavisi sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Vaka raporu, Sınıf III, Sınıf 3, Maloklüzyon,
Kamuflaj tedavisi
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INTRODUCTION
The main goal of orthodontics is to treat the irregularities and anomalies at
the stomatognathic system caused by genetic and environmental factors or both,
to give patients an ideal and permanent aesthetic and function. 1
Class III malocclusions2 became more understandable with the use of
cephalometric x-rays in the 20th century. This has led to a better understanding
of the relationships between teeth, jaws and soft tissues. Thus, it has been
understood that the problem is not only caused by the lower jaw. Skeletal
malpositions develop as a result of the deviation of the relationship between the
lower and upper jaws with respect to each other and the skull base whereas
malocclusions occur as a result of deviations in the upper and lower tooth arch
relations. In Skeletal Class 3 malposition, the lower jaw can be positioned in front
of the skull base or the upper jaw can be positioned behind the skull base, or these
situations both can be seen together. 3
The epidemiological distribution of class III / 3 anomalies reported as 4,5 12% in United States and Northern Europe, 48% in Japan, 12% in China, 6% in
Swedish males, 3-19% in dark race, 10% in Egypt, 6, 10-14% in Syria, 9.4% in
Saudi Arabia, and 6-8% in Turkey.
Studies on Class III malocclusion, which is defined as mesial occlusion by
Angle, have created a significant vast. Class III malocclusion group showed
greater numerical values when all ratios and preliminary ratios of Bolton analysis
for dental Class I, II and III groups were sorted based on quantity.6 It is reported
that skeletal Class 3 individuals with short face presented prognathic mandible
whereas the ones with long face type have retrognathic maxilla.7
Environmental (airway obstruction etc.) and genetic factors are influential
in the formation of Class III / 3 anomalies. Generally, many factors constitute in
the formation of this anomaly, however heredity plays a very important role.
Studies on the role of inheritance in the etiology of skeletal Class 3 malposition
support the belief that the growth and size of the mandible are affected by
heredity.8 The Habsburg family is a strong example.
Orthodontic malocclusions occur when the existing balance is disturbed
during the growth and development of the tooth, jaw and face system.9 The first
definition of occlusion was made by Angle in 1898. Angle acknowledged that all
teeth are necessary and functional and classified the occlusion into three
subgroups in the sagittal direction according to the upper first molar tooth
accepting that it is the key to occlusion and does not change.
Class III malocclusion can be seen in different forms at first molar region:
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1. Mesial occlusion at both sides,
2. Mesial occlusion at one side and normal occlusion at other side, (Class
III subdivision),
3. Mesial occlusion at one side and distal occlusion at other side (Class IV
malocclusion).
Several intra-maxillary and intra-dental conditions can be seen with class
III malocclusion:
1. Total circular x-byte,
2. Anterior cross bite / tet-a-tet occlusion,
3. Maxillary polydiastema, with normal over-jet and over-bite,
5. If there is normal over-jet and over-bite, mandibular anterior crowding
may be seen.
Today, cephalometric analyzes are used to classify skeletal anomalies in
the sagittal direction.10 The problem in the formation of skeletal anomalies may
arise from the positional abnormaly of a single jaw in space, as well as might be
resulted from positional abnormality of both jaws.
In Skeletal Class 3 anomalies, bone structures can be located in different
positions 11, 12:
1. Normal mandible, retrognathic maxilla,
2. Prognathic mandible, normal maxilla,
3. Prognathic mandible, retrognathic maxilla,
4. Bimaxillary prognathie in which the mandibular prognathie is very
severe,
5. Bimaxillary retrognathie in which the maxillary retrognathie is very
severe.
Cases which ANB angle value is less than one degree or negative are
accepted as skeletal Class 3 anomalies. In Class 3 anomalies, the ratio of the upper
anterior face height to the total anterior face height is not different from the
normal occlusion group, while the lower anterior face height is increased. 13
Knowing the differential diagnosis in the cases mentioned above is very
important to determine which treatment method to apply. For example; In a case
where the mandible is prognathic and the maxilla is normal, it would be proper
to treat the prognathia inferior.
There is a strong relationship between face soft tissue and the underlying
bone structure.14,15 Face soft tissues reflect the individual's skeleton, tooth and
muscle relationships.15 Soft tissue profile also changes due to the vertical and
143

Türkbilim Aralık 2020
sagittal growth and development of the facial skeleton.16 When the position of the
facial skeleton changes, the soft tissue morphology of the face also changes. In
skeletal Class 3 malpositions, there is a significant difference in the linear
measument values of philtrum width, lower lip vermillion length, anterior face
height, mid-face width, lower face width, nose width, nasal base width, mouth
width, mandibular body length, face height / lower face height and in the angular
values of nasofrontal angle, nasomental angle, interlabial angle and nasolabial
angle.17 When the differences of facial asymmetry according to malpositions are
evaluated, significant differences were observed between full face volume, midface volume and lower face volume.18
In the soft tissue of Class 3 malpositions, the chin tip becomes prominent
due to the excessive development of the lower jaw, concave profile is formed, the
tongue is more flat and positioned more forward and below, the upper lip is short
and positioned back. Insufficient nasomaxillary complex, anterior positioning of
the lower face and lower lip, hypotonic upper lip, thick lower lip, paranasal
insufficiency, larger appearing nose due to mid-facial collapse and end-to-end or
cross bite occlusion in the anterior region are frequently observed features in
Class 3 malpositions.19
Many factors should be evaluated when deciding on the treatment
technique for individuals with skeletal Class 3 anomalies. Soft tissue ratios, smile
aesthetics, space excess or need and vertical proportions are important factors in
the decision of treatment plan. 20
It is possible to treat younger individuals with functional devices
depending on the growth and development speed and direction, but if not
intervented in the right time they may develop severe malposition while growing
up. In favorable cases where the growth speed is less, treatment is possible only
with orthodontic methods. While treatment can be performed only with
orthodontic mechanics and interdental elastics, individuals who have rapid
attacks during the growth and development period may require orthognathic
surgery for skeletal problems. In borderline cases, in which the angular difference
between the jaws does not increase drastically over time and sagittal and vertical
values are appropriate, it is challenging for many physicians to make decision. 20
In this case report, the results of orthodontic treatment with aesthetic
bracket systems of an adult individual with borderline Skeletal Class 3
malformation accompanied by vertical problems are presented.
CASE REPORT
These records belong to a 19 years 9 months aged female patient, who
applied to Yeditepe University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics
with chef complaint of gaps between her teeth.
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Extraoral examination: When the face of the patient was examined from
the frontal plane, it was observed that the lower, middle and upper face were
proportionally compatible. In the resting, the lower jaw tip was positioned 3 mm
to the left and therefore smile was also asymmetrical. Incisors display was
insufficient at both rest and smiling. Cheek contour in oblique profile was
insufficient at rest, but zygoma contour and form are sufficient in smiling. When
the profile is examined, patient presented straight profile and flat soft tissue and
it is noteworthy that the upper lip was positioned behind. Upper incisor lip
support was insufficient, upper lip was retrusive and the nasolabial angle was
increased. (Figure 1)

Figure 1: Frontal, oblique and profile photos of the patient before treatment
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General intraoral examination: Patient had no periodontal problems, had
good oral hygiene and had previously composite and amalgam restorations done
at teeth numbered 16, 17, 26, 27, 35, 36, 37, 46, 47 at the posterior region. All
wisdom teeth were present. Information was obtained that there was no oral
cavity operation in the patient's history. (Figure 2)
Intraoral orthodontic examination: Patient had Class I occlusion at both
left and right molar region and Class 3 occlusion in both left and right canines in
sagittal direction. In vertical evaluation, the amount of overjet is 1-2 mm in
normal individuals, while the amount of overjet in our patient is -1 mm. While 23 mm of overbite is accepted normal, our patient presented 4 mm open bite. In
transversal evaluation, upper midline was normal, and lower midline was
deviated 2 mm to the left. Patient had U-shaped arches and polydiastemas. There
is an upper median diastema due to lip phrenilum. There were 2 mm of space
excess in the upper arch and 4 mm in the lower arch.

Figure 2: Intraoral photos of the patient before treatment
Radiographic evaluation: In panoramic radiography evaluation, it was
observed that restorations detected in the oral examination were in good
condition, there was no lesion formation around root apexes. Wisdom teeth were
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present, the mandibular condyle heads were thin and there was no concha
asymmetry. (Figure 3)

Figure 3: Pre-treatment panoramic radiography of the patient

Figure 4: Cephalometric radiography of the patient before treatment
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Evaluation of cephalometric radiography: Patient indicated a skeletal
Class 3 pattern with SNA Angle 85.6 ˚, SNB Angle 86.2 ˚, ANB Angle -0.6 ˚ and
Witts value -8.7 mm in sagittal direction measurements. The lower incisors were
protrusive. In the vertical direction evaluation, normal growth pattern was
indicated due to SN-GoGn angle 30.2˚, sum of internal angles 392.9˚ and Jarabak
ratio 68.8%. In the evaluation of the incisors, the upper incisors were found to be
proclined due to U1-SN 116.7˚, U1-palatal plane 123.3˚, U1-NA 31.1˚ and U1NA 7.5 mm. Lower incisors were also proclined due to IMPA 92.3, L1-NB 31.5˚,
L1-NB 6.6 mm, L1-APo 7 mm and interincisal angle 118.1˚ (Figure 4)
Cephalometric soft tissue evaluation: Nasolabial angle decreased with
98.2˚ and nasal projection decreased with 13 mm, lower lip was positioned
forward with 4.6 mm, soft tissue concavity was found to increase with 139.4˚.
Treatment plan: As a result of extraoral, intraoral and radiological
examinations and evaluations, it was decided to apply orthodontic treatment only
without any surgical interventions as a treatment protocol, as the patient's Skeletal
Class 3 pattern was not severe and the main problem was caused by the incliation
of the incisors.
Treatment objective: It was aimed to provide Class I relationship in the
sagittal direction, ideal overbite and overjet and closure of diastemas to achieve
facial harmony. For this purpose, fixed orthodontic treatment was planned in
order to align the teeth and provide optimum interdigitation.
Clinical execution: An aesthetic (porcelain) bracket system was applied
upon the aesthetic demands of the patient, and starting with 0.14 Ni-Ti wires, the
teeth were leveled with 0.16, 16x16 and 16x22 Ni-Ti wires, respectively.
Following leveling, 16x22 SS wires were used at the lower and upper arches and
a tight elastic chain was applied in the upper arch. A T loop was bent between the
canine and first premolar in the right region at the lower arch in order to both gap
closure and correction of the midline. (Figure 5)
Class 3 intermaxillary elastic was given on 16x22 SS wires to be worn all
day to support the chain elastic on the lower and upper arches. After 2 months,
the use of intermaxillary elastic was updated to be worn all day on the right side
and only 15 hours a day on the left side. After two months of elastic use, only
night elastic was used and midline elastic was used in anterior region for midline
correction support. (Figure 6)

148

Türkbilim Aralık 2020

Figure 5: Initial intraoral photos of treatment

Figure 6: Intraoral photographs after using the intermaxillary elastic
Post treatment: The treatment of our patient lasted twelve months and the
desired goals were achieved.
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Extraoral examination: When the patient's face were evaluated from the
frontal plane, it was seen that the deviation of the lower jaw tip has decreased to
1 mm to the left, and therefore the symmetry of the smile was improved. Before
treatment, incisors display was insufficient during both resting and smiling. After
correction open bite and incisors angles, the morley ratio increased and patient
had a younger smile. It is possible to observe that the cheek contour increased
slightly in oblique photographs. When the profile photos are examined, it is
noteworthy that patieny still had a flat soft tissue profile and the upper lip support
increased. (Figure 7)

Figure 7: Post-treatment frontal, oblique and profile photographs of the
patient
Intraoral examination: It was observed that the patient had no
periodontal problems, but oral hygiene worsened compared to initial condition.
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All wisdom teeth of the patient were extracted within the treatment period. Angle
Class I occlusion was obtained in right and left, molar and canine regions in the
sagittal direction. 2mm of overjet and 1.5 mm overbite were provided and
diastemas were closed. In transversal direction, it was seen that lower midline
was still 1 mm to the left. Because patient had diastemas initially, permanent
retention was indicated. Therefore, fixed retainer were preferred. (Figure 8)

Figure 8: Intraoral photos of the patient after treatment
Radiographic evaluation: On panoramic radiography, no root resorption
was seen. Ossification of the extraction spaces of the wisdom teeth was
completed and the roots were aligned parallel (Figure 9).
Evaluation of cephalometric radiography: In sagittal direction, the SNA
value was measured 84.9˚ and the SNB value was 85.7˚, thus the ANB value was
-0.9˚. At the same time, the Witt's value changed to -6.0 mm depending on the
changed incisor angles. In the vertical direction evaluation, SN-GoGn was
calculated as 30.4˚, sum of internal angles 393.2˚ and Jarabak ratio as 68.7%.
When incisor related values were examined; U1-SN was 105.9˚, U1-palatal plane
was 109.7˚, U1-NA was 21.0˚ and U1-NA was 6.7 mm. IMPA changed to 76.5
˚, L1-NB to 15.4, L1-NB to 3.0 mm and L1-APo to 3.3 mm. The final value of
the interinsizal angle was measured as 144.5. The lower and upper incisors were
retroclined. (Figure 10)
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Cephalometric soft tissue evalution: Soft tissue evaluation showed that,
the Nasolabial Angle increased to 112.0˚ and the nasal projection increased by
14.3 mm. While the forward positioning amount of the lower lip decreased to 0.5
mm, the position of the upper lip reached to normal values by 1.8 mm. Soft tissue
concavity decreased to 136.4 °. Thus, a significantly more harmonic balance has
been achieved between the nose, lips and chin tip in the patient's profile.

Figure 9: Panoramic radiography of the patient after treatment

Figure 10: Cephalometric radiography of the patient after treatment
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CONCLUSION
In this case report, an individual with borderline skeletal Class III
malformation with anterior open bite was treated without any surgical
intervention. With this treatment approach, a compelling enhancement was
achieved in speech and chewing functions, and soft tissue profile was improved
satisfyingly.
In the treatment of such borderline cases, it is possible to achieve
successful results by applying only orthodontic treatment, if it is decided that
patient's expectation would be met by the final outcome and biological limits of
the case are commensurable.
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AFETLERDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ
Ayhan ÖZKAN
ÖZET
Afetler, insanlık tarihi boyunca dünyamızda meydana gelen en yıkıcı
olayların başında gelmektedir. Afetler, toplumun olağan yasam düzenini bozan,
cevap verme ve uyum kapasitesini asan, yüksek miktarlarda can kaybı, mal kaybı
ve sakatlanmalara yol açan olaylardır. Türkiye de afetlere en çok maruz kalan ve
afetlerden büyük zarar gören ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun sonucu
olarak da doğal afetler, ülkemizin değişmez gerçekliklerindendir. Özellikle
depremler ve diğer doğal afetler ülkemizin büyük bir kısmını her daim tehdit
etmeye devam etmektedir. Bu nedenle ülkemizde afetlere karşı hazırlıklı olmak
için tüm kurumların ve fertlerin yaşama geçirilebilir bir “afet yönetimi”
ekseninde entegre çalışma yapması gerekir.
Afetin öncesini, oluşma anını ve sonrasını yöneten afet yönetiminin
amaçları arasında; bir toplum veya ülkedeki insani, fiziki ve ekonomik kayıpları
azaltmak veya bu kayıpları engellemek, kişisel acıları minimum düzeye indirmek
ve toparlanma sürecini hızlandırmak vardır. Hiç kuşkusuz etkin bir “Afet
Yönetimi”nin temelinde sağlıklı bir işbirliğinin ve sorunlara ortak çözümler
getirmenin yattığı söylenebilir. Afet Yönetimi, bu işbirliğini merkez-yerel
düzeyde zorunlu kıldığı gibi uluslararası işbirliğini bile gerektirmektedir.
Bu çalışmada ülkemizdeki afet yönetimi çalışmaları yerel yönetimler
açısından incelenmiştir. Afetlerde yerel yönetimlerin rolü üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Afet, Afet Yönetimi, Yerel Yönetimler.

THE ROLE OF LOCAL ADMINISTRATIONS IN DISASTERS
ABSTRACT
Throughout human history disasters are the most destructive events in
our world. Disasters are events that disrupt the daily life and order of the
society; exceed the responsiveness and adaptation capacity of it and lead to
high loss of life, loss of property and injury. Turkey is also among the countries
who suffered from the most exposed to disasters and catastrophes. As a result,
natural disasters are one of the constant realities of our country. Especially
earthquakes and other natural disasters continue to threaten the large part of
our country.
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For this reason, in order to be prepared for disasters in our country, all
institutions and individuals need to carry out integrated work on axis of an
executable disaster management system.
Among the objectives of disaster management that govern the predisaster, the moment of occurrence and the aftermath are to reduce or prevent
human, physical and economic losses in a society or country, to minimize
personal suffering and to accelerate the recovery process. Undoubtedly, it is
possible to say that healthy cooperation and finding common solutions for the
problems are the basis of an effective Disaster Management.
Disaster Management requires this cooperation at the central-local level
as well as in international cooperation area.
In this study, disaster management efforts in our country are examined
in terms of local governments. The role of local governments in disasters is
emphasized.
Key Words: Disaster, Disaster Management, Local Administrations.
GİRİŞ
İnsanların afetlerle tanışması insanlık tarihiyle yaşıttır. Afet, birçok kurum
ve kurulusun koordineli bir biçimde görev almasını gerektiren ve insan hakları
için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yasamı ve
insan aktivitelerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları veya insan
topluluklarını etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara
denilmektedir. Bu olaylar içinde deprem, sel-taşkın, volkan püskürmeleri gibi
doğanın normal bir işlevi olarak gerçekleşenler “doğal tehlike” olarak
nitelendirilir ve “afet” niteliğini kazanması için insan can ve malının kaybına
neden olması gerekir (Sahin ve Sipahioglu, 2002).
İnsan nüfusundaki hızlı artış, doğanın insanlar tarafından tahrip edilmesi,
plansız kentleşme, teknolojik gelişmelerle hızlı sanayileşmenin çevreye ve
doğaya verdiği yoğun zarar gibi nedenlerle sayıları ve oluş sıklıkları sürekli artan
afetler, şiddetine göre bir ülkenin ekonomik, mali ve sosyal yapısını çok ciddi
şekilde etkileyebilmektedir (Büyükkaracığan, 2016).
Ülkemizin afetlerle yaşaması gerçeği, bir afet yönetimi mekanizması
kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu gerçeğe rağmen, geçmişten günümüze
gerçek afet yönetimi sadece afet sonrası enkaz kaldırma ve afetzedelere günü
birlik yardımlar olarak algılanmış, totaliter ve afet öncesini de içine alan bir
sistem geliştirilememiştir. Afet yönetimi yapısı kurumların yetki ve
sorumluluklarının iç içe geçtiği, birbirinden kopuk, her afetten sonra biraz daha
karışan ve yenilenen bir durumdadır. Türkiye’ deki afet yönetimi anlayışının
aksine, afet yönetimi, birden çok disiplini ilgilendiren, özel uzmanlık ve kaynak
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gerektiren, birçok aşaması olan ve uzun zaman isteyen bir yönetim şeklidir.
Kalkınmak ve gelişmek isteyen ülkelerin, mutlaka afetlere karşı tedbirlerini
almaları, yönetim yapılarına uygun bir afet yönetimi modeli oluşturmaları ve en
önemlisi yeterli ve sürekli mali kaynağı ayırmaları gereği, yaşanılan deneyimlerin
sonucu oluşan ortak bir kabuldür (Çeber, 2005).
AFET YÖNETİMİ
Afet kavramı, çoğunlukla negatif unsurlar içeren, sosyal, siyasal,
ekonomik ve doğal yaşamda uzun dönemli etkilere neden olan, ani şekilde ortaya
çıkan, kolay şekilde önlenemeyen, insanları ve belirli bir bölgeyi etkisi altına alan
yıkıcı olaylar olarak ifade edilmektedir (Keleş, 1980; Yavaş 2001; Yılmaz, 2003).
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun ise afeti “toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel,
ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini
durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylar”
olarak tanımlamaktadır.
İnsanoğlu halen gelmiş olduğu bilgi ve teknoloji düzeyine karşın, doğal
afetlere neden olabilen deprem, kuraklık, volkanik patlama ve fırtınalar gibi doğal
olayların oluşumu üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Özellikle bunların
önlenmesi açısından insanoğlunun yapabilecekleri çok sınırlıdır.
Afet yönetimi, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması için afet
öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken idari, yasal ve teknik
çalışmaları belirleyen ve uygulamaya aktaran, bir olayla karşılaşıldığında etkili
bir uygulama yapabilmeyi sağlayan ve her olaydan elde edilen derslerin ışığında
mevcut sistemi geliştiren bir yönetim biçimi veya uzmanlık alanıdır (Özey,
2006). Özetle oluşan afetin farklı safhalarında yapılması gerekenlerin
koordinasyonu, planlanması ve yönetimi anlamına gelir. Afet yönetimi afetlere
karşı detaylı planlar yapılmasını, mevcut kaynakların en iyi şekilde
değerlendirilmesini, ortaya çıkabilecek gereksinimlerin hesaplanmasını, önceden
tahmin edilmesini sağlamalıdır (Gögen, 2004).
Afet yönetimin ana özelliği, birçok kurum ve kuruluşun birlikte hazırladığı
ve her birinin görev ve sorumluluklarının belirlenmiş olduğu planların koordine
edilmesidir. Bu amaçla, büyüklüğü ne olursa olsun, afet planları hazırlandıktan
sonra, bu planlar içerisinde kendilerine görev ve sorumluluk verilen kurum,
kuruluş ve kişiler bu görevlerini zamanında, hızlı ve etkili bir şekilde yerine
getirebilmek için, etkin bir eylem planı yapılması ve zamana bağlı olarak
güncelleştirilmesi gereklidir (Büyükkaracığan, 2016). Unutulmamalıdır ki, afetle
mücadelede ve afete müdahaledeki eksiklikler ancak etkili bir afet yönetimi ile
giderilebilir (Köseoğlu ve Yıldırımlı, 2015).
Modern afet yönetiminde kayıp ve zararların azaltılması, hazırlık, tahmin
ve erken uyarı, afetleri anlamak gibi afet öncesi korumaya yönelik çalışmalar
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“Risk Yönetimi”; etki analizi, müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma gibi afet
sonrası çalışmalar ise “Kriz Yönetimi” olarak kabul edilmektedir (Kadıoğlu,
2008). Etkin bir afet yönetimi çalışması, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası
ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları kapsamaktadır (Demirci ve Karakuyu, 2004). Bu
bağlamda afetlerle tepkisel mücadele ve sadece iyileştirme çabalarının yeterli
olmayacağı ve afetlere karşı proaktif ve bütünsel bir yaklaşım sergilenmesi için
sürecin bir yönetim süreci olarak değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır ki,
bu süreci dört başlıkta toplamak mümkündür: (Kapucu, 2008).
1- Zarar Azaltma: Afeti önleme, meydana çıkma olasılığını düşürme veya hasar
verici etkisini azaltmayı kapsayan faaliyetler,
2- Hazırlık: Afet olmadan önce hazırlık ve plan yapmayı kapsayan faaliyetler,
3- Tepki: Afetin meydana gelişiyle birlikte hayat kurtarma ve zararın büyümesini
önleyen faaliyetler,
4- İyileştirme: Afetten sonra hayatın normale (önceki haline) dönmesi amacıyla
yapılan faaliyetler.
Afet yönetimi, farklı örgütsel ve sosyal düzeylerdeki hazırlık, müdahale ve
iyileştirme faaliyetlerini destekleyen ve iyileştiren strateji, politika ve önlemlerin
tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan sosyal süreçlerdir
(Mojtahedi ve Oo, 2017). Elbette afetlerin yönetimin bir konusu olmasından
hareketle sürecin içerisinde birçok kurumun olduğunu gözden uzak tutmamak
gerekmektedir. Dolayısıyla afet yönetiminde kurumlar arasındaki koordinasyonu
sağlayabilmek başarılı bir idari vizyonun sonucudur. Bu vizyona sahip olmamak
afet yönetimindeki koordinasyonsuzluğu ya da başarısızlığı getirebilecektir. Afet
yönetimindeki vizyon eksikliğine bağlanacak bu başarısızlıkların da öngörü ya
da önceden tahmin etmeyi sağlayacak araçlar ve teknolojiler vasıtasıyla
çözülebileceği düşünülmektedir (Jahangiri, Eivazi ve Mofazali, 2017).
Dolayısıyla afet yönetimi, salt bir kamu yönetimi süreci değildir. Çünkü
tek başına kamu kurum ve kuruluşlarının afet veya acil duruma hazırlanması,
meydana geldiğinde üstesinden gelmesi, afette zarar görenlere yardım etmesi,
afetin toplum üzerindeki etkisini azaltması ve günlük yaşamı normale çevirmesi
düşünülemez. Afet yönetim, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin,
toplumun, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve hatta uluslararası
kuruluşların yer aldığı, çok aktörlü işbirliğini mecbur kılan yönetişim sürecidir
(Bulut ve Kara, 2018).
TÜRKİYE’DE
YÖNETİM

AFET

YÖNETİM

SÜRECİ

VE

MERKEZİ

Afet yönetimi hem merkezi yönetimin, hem de yerel yönetimlerin görev
ve sorumluluk alanındaki bir konudur. Buna ilaveten afet yönetimi bireyleri, sivil
toplum kuruluşlarını ve özel sektörü de dikkate almalıdır. Devletin yanında sivil
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toplum örgütleri gibi tamamlayıcı aktörlerin de afet yönetiminin bir parçası
olması ve hatta afetler konusunda ortak hareket etmenin bir kültür haline gelmesi
afetlere karşı olan direnci artıracaktır (Özer, 2017).
Afet yönetiminde çok boyutlu bir işbirliği önemli olmakla beraber,
Türkiye’de afetlere müdahale ve afetlerle mücadele etme konusunda yükün
büyük kısmı merkezi hükümetin sorumluluğundadır. Bugün afet yönetimi
konusunda muhatap olunan sistem ve mevzuat gereği de bunu olağan karşılamak
gerekir. Zira, acil durum ortamında yerel yönetimler ellerindeki kaynakların etkin
ve denetimli kullanımını sağlayamamaktadır. Bu nedenle, merkezi yönetimin
aldığı kararlar yerel yönetimler üzerinde etkili olmaktadır. Ulus üstü kuruluşların
ve müdahale eden güçlerin aldığı kararlar ise merkezi yönetim için bağlayıcı
olmaktadır. Merkezi yönetim, küreselleşmiş dünya düzeninde, bu
kurum/kuruluşların ekonomik getirilerinden faydalanmak için uygun siyasal
koşulları sağlamak durumundadır. Bu halde hem siyasal, hem de ekonomik
öngörüler, merkezin aldığı kararların ve afet politiğinin belirleyicisidir. Merkezi
yönetimde yer alan aktörlerin temelde ellerinde bulunan kaynak finansal
kaynaklardır. Devletin sivil toplum üzerinde hegemonya ve güç kullanmasını
sağlayan araçların başında bu kaynaklar gelmektedir. Yerel yönetimler
önceledikleri hizmetler, olanakların iyi kullanılamaması ve diğer toplumsal
etmenler nedeniyle afet önleme politikalarına bütçe ayıramamaktadır. Merkezi
yönetim, kendini belirleyen iktisadi ve siyasal güçler ile birlikte afet yönetimine
ilişkin “ülke politikasını” oluştururlar.
Bu konuda göz ardı edilmemesi gereken bir husus daha vardır. Afetler her
ne kadar fiziksel ve psikolojik yıkıma sebep olmuş olsa da bunların ayrıca siyasi
etkileri de olmaktadır. Yaşanan afetler sonrasında hükümetlerin takındıkları
tutum, yaptığı hareketler ve insani yardım operasyonlarında meydana gelen
sorunlar toplumda, hükümete veya yöneticilere karsı olumsuz tavır oluşturarak
ülke içi çatışmalara, yöneticilerde istifalara neden olabilmektedir. Bu yüzden bir
afete hazırlanmak kadar, afet olduğunda ve sonrasında iyi bir yönetim göstermek
de, özellikle demokrasi ile yönetilen ülkelerde, hükümetler açısından önemli bir
sınav teşkil etmektedir (Köseoğlu ve Yıldırımlı, 2015). Bu önemli etken “Afet
Yönetimi”nin merkezileşmesini de bir anlamda zorunlu kılmaktadır.
Benzeri etkenler nedeniyle de merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde
bir çok konuda olduğu gibi; afete ilişkin mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü
ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, afete ilişkin kamu görevlerinde birliğin
sağlanması, bu hususta toplumun yararının korunması ve yerel ihtiyaçların gereği
gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde vesayet
yetkisine sahip kılınmıştır.
Afetler olası etki ve sonuçları itibariyle toplumun her kesimini ilgilendirir;
belirli bir kesim ya da kurumun çabalarının ötesinde birliktelik ve ortak mücadele
gerektirir. Dolayısıyla, afet yönetiminde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel
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yönetimler, özel sektör, üniversiteler, akademik kuruluşlar, sivil toplum
kuruluşları, medya, bireyler ve aileler olmak üzere toplumun her kesimi ve
uluslararası kuruluşlar paydaş olarak yer alır. Ayrıca Türk kamu yönetimi için
yeni sayılabilecek bir örgüt olan kalkınma ajansları, işbirliği gibi son derece
önemli konuda afet yönetiminde bir aktör olabilecektir (Özer, 2017). Etkili bir
afet yönetimi için ortak bir duyarlılıkla her bir paydaşın sorumluluk üstlenerek
koordinasyon ve işbirliği içinde olması gerekir (Türkiye Afet Yönetimi Strateji
Belgesi, 2015).
Türkiye’de paydaşlar arası afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyon
ve işbirliğini sağlanmasından, eğitim politikalarının oluşturulmasından ve bu
konularda mevzuat düzenlemeleri yapılmasından kamu yönetimi teşkilat
şemasında merkezi yönetimin bir parçası olarak görülen İçişleri Bakanlığı Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yerine getirilir. AFAD
‘ın ana görevi; risk odaklılık, toplumsal katılım, yerelden yönetim, sürdürülebilir
kalkınma ile bütünlük, sürekli gelişim, esneklik ve millilik olmak üzere yedi
politika etrafında şekillenen Türkiye afet yönetim modeli ekseninde Türkiye Afet
Müdahale Planını (TAMP) oluşturmak, belli zaman aralıklarında güncellemek ve
afet anında da ilgili planın uygulanmasını koordine etmektir.
Öncelikle hayat kurtarmak, kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa
sürede normale döndürmek, müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde
gerçekleştirmek, halk sağlığını korumak ve sürdürmek, mülkiyet, çevre ve
kültürel mirası korumak, ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak, ikincil afetleri
önlemek ya da etkilerini azaltmak, kaynakların etkin kullanımını sağlamak
Türkiye Afet Müdahale Planı‘ nın ana hedefleridir (Büyükkaracığan, 2016).
AFAD, bu rolü ile ülke genelinde afet yönetimi ile ilgili faaliyetleri
düzenler, yönlendirir, koordine eder, destekler ve denetler. Bunun yanında,
merkezi hükümet bünyesinde afet çalışmalarını yürütmek üzere bazı kurullar
oluşturulmuş ve bir de merkezi birim kurulmuştur. Sürekliliği olmayan ve afet
zamanlarında toplanan bu kurullar, genel karar organı ve koordinasyon birimi
olarak kurgulanmıştır. Merkezi yönetimin afetle ilgili birim ve kurulları şöyledir.
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Deprem Danışma Kurulu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Aafetlerle ilgili plan, program ve raporları onaylamak üzere Afet ve Acil
Durum Yüksek Kurulu, afetler öncesinde hazırlık ve zarar azaltma, afet anında
müdahale, sonrasında ise iyileştirme çalışmalarını değerlendirmek, bunlara
ilişkin alınacak önlemleri belirlemek, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak ve
denetlemek amacıyla Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ve depremden
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korunmak, zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında
öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri
belirlemek amacıyla Deprem Danışma Kurulu görevlidir. Bu kurullar ve ihtiyaca
göre oluşturulabilecek başka danışma kurulları ile diğer paydaşlar arasındaki
koordinasyon AFAD tarafından sağlanır(Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi,
2015).
Merkezde bakanlık, kurum ve kuruluşlar, ulusal düzey hizmet grubu
planlarının hazırlanması ve uygulanmasından hizmet grubundan sorumlu ana
çözüm ortağı olarak asıl sorumlu olmalarının yanı sıra, hizmet grubu planlarında
görevlendirilen destek çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör,
sivil toplum örgütleri ve gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludur.
Nitekim ülkemizde afet yönetimi, merkezi yönetimin sorumluluğunda
veya merkezin taşra teşkilatı vasıtasıyla yönetilen bir süreç olarak görülmektedir.
Bu süreçte yer alacak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, Sivil Toplum
Kuruluşları, yardım dernekleri, gönüllüler arası işbirliği ve koordinasyon merkezi
yönetimin ve onun taşra unsurları olan vali ve kaymakamlar vasıtasıyla
sağlanmaktadır (Bulut ve Kara, 2018). Çünkü afet konusunda, ülke politikasının
yereldeki uygulayıcısı validir. Vali, devletin yerel teşkilatıyla beraber, il
düzeyinde kaynakların kullanımından sorumludur (Orhan, 2010).
Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda planların hazırlanması ve
uygulanmasından en üst yöneticiler, merkezi yönetim adına il afet müdahale
planlarının hazırlanması ve uygulanmasından merkezin taşradaki temsilcileri
valiler ve kaymakamlar, özel kuruluşlarda ise sahipleri veya yetkili temsil
organları sorumludur. Buradan da anlaşılacağı üzere; afet yönetimi, kamu
yönetiminde merkezi ve yerel yönetimin işbirliğiyle başarıya ulaşabilecek bir
süreçtir (Özer, 2017).
Konumuz çerçevesinde, yerel yönetimlerin afetlerdeki rolü ayrıntılı olarak
gözden geçirilecektir.
TÜRKİYE’DE
AFET
YÖNETİMLERİN ROLÜ

YÖNETİM

SÜRECİNDE

YEREL

Yerel yönetim belirli bir coğrafyada yaşayan yerel topluluğun ortak
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organları yerel halk tarafından seçilen görev
ve yetkileri kanunlarla sınırlı olan, özel gelire ve bütçeye sahip kamu tüzel
kişileridir (Ulusoy, Akdemir, 2001).
Yerel yönetimi bir başka ifade ile tanımlamak gerekirse, devlet sınırları
içerisinde yerleşmiş insan topluluklarının ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla belli bir hukuk düzeni oluşturulmuş anayasal kuruluşlardır
(Nadaroğlu,1994).
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Yerel yönetimleri ikiye ayırabiliriz. Bunlar:
a)Hizmet yönünden Yerinden Yönetim: Bu yönetimin anlayışına göre özel
teknik ve uzmanlık gerektiren bilimsel, kültürel ve teknik hizmetlerin merkezi
idare dışında örgütlenen kamu tüzel kişileri tarafından görülmeleri söz
konusudur. Örneğin; TRT, Üniversiteler, meslek odaları, KİT'ler, İhracatçı
Birliği, Futbol Federasyonu v.b (Çetinkaya, 2009).
b) Yer Yönünden Yerinden Yönetim: Bu yönetim şeklinde belli bir
bölgede yaşayan halkın ortak ihtiyaçlarını kendi karar organları ile
belirleyebildikleri, ihtiyaçların finansmanına yine onların katıldığı bir yönetim
şeklidir. Belediyeler, İl Özel İdareleri ve köyleri bu sisteme örnek olarak
verebiliriz (Çetinkaya, 2009).
Merkezi yönetimin aksine yerel yönetimlerin temel görevi halkın yerel ve
müşterek ihtiyaçlarını karşılamaktadır (Bulut, 1999).
Yerel yönetimlerin özellikle yoğun yerleşmeye mekân olan kentsel
merkezlerde muhatap olduğu mahalli ve müşterek ihtiyaçlar afetler açısından
daha büyük anlam ifade etmektedir.
Afetlere ilişkin mahallin müşterek ve günlük hayata yönelik görev ve
sorumlulukları kentsel alanlarda belediyeler, kırsal alanlarda ise il özel idareleri
tarafından yerine getirilirken, son yıllarda yaşanmış olan deprem ve benzeri
afetlerde belediyeler ile il özel idarelerinin hem yetki yönünden, hem de kaynak
ve personel açısından yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu durum ise yerel
yönetimlerin afet yönetimi konusundaki etkinliğinin sorgulanması sonucunu
doğurmaktadır.
Türkiye’de afet yönetimi politikalarının gelişiminde çağdaş dünyadaki ve
gelişmiş ülkelerdeki afet politikalarına paralel olmayan bir yönelimin olduğu
görülmektedir. Tüm dünyada afetlerin yerel olması ve afetlere öncelikli olarak en
yakın yerel otoritenin müdahale etmesi politikası uygulanmaktadır. Ancak
Türkiye’de afet yönetimi politikalarında bu yaklaşımın tersi uygulanarak
afetlerin merkezden ve merkezi yönetimin organları tarafından yönetilmesi
anlayışı bulunmaktadır. Bu anlayış nedeniyle yerel yönetimler (özellikle de
Belediyeler) afet yönetimi sistemi içerisinde yer alamamıştır. Yerel yönetimler
de bu nedenle afet örgütlenmelerini geliştirmemişlerdir.
Ülkemizde yerel yönetimlerin afete karşı alınacak tedbirler içindeki
katkıları merkezi idare ile karşılaştırıldığında sınırlıdır. Bununla birlikte
vatandaşla doğrudan temasta olan yerel yönetimlerin afet zararlarını azaltmada
daha fazla pay ve sorumluluk alması durumunda olası afetler daha az zararla
atlatılabilecektir (Esen, 2017).
Afet ve acil durumlarda büyüklükleri veya etkiledikleri alanlar ne kadar
geniş bir alana yayılırsa yayılsın yerelde bir veya birkaç noktadan başlamaktadır.
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Bu yönüyle değerlendirildiğinde, herhangi bir yasal düzenleme veya
yetkilendirme olmasa bile, yerel halkı olumsuz etkileyen her şey gibi afet ve acil
durumlar da temelde yerel yönetimlerin sorumluluk alanına girmektedir. Afetlere
karşı alınacak önlemler içinde planlama ve denetim başta olmak üzere pek çok
konu yerel yönetimlerin (belediyeler ve il özel idareleri) sorumluluk alanındadır.
Ayrıca, belediyelere ve il özel idarelerine afet önlemede eğitim ve bilinçlendirme
konularında büyük görevler düşmektedir (Esen, 2017). Özellikle afet sonrası
iyileştirme döneminde afet bölgesinin yeniden inşası, altyapının yenilenmesi,
ortak alanların dizaynı vb. konularda yerel yönetimlere önemli roller düşmektedir
(Bulut ve Kara, 2018). Devletin tüm güç ve kaynaklarını afetten önce
planlayarak, afetin meydana gelmesi halinde Devlet güçlerinin afet bölgesine en
hızlı bir şekilde ulaşması ile afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardım
yapılmasını sağlamak için acil yardım teşkilatlarının kuruluş ve görevlerini
düzenlemek zaten yerel yönetimlerin görevidir.
Seçilmiş bir organ olan yerel yönetimler özellikle yerleşimlerin, toplumun
ve kaynakların yönetimiyle ilgili yetki ve sorumluluklara sahiptir. Yerel
yönetimlerin söz sahibi oldukları kaynakların başında doğal kaynaklar gelir.
Doğal kaynaklar içinde üzerinde ayrıntılı inceleme yapılacak olan kaynak kentsel
arazidir. Kentsel araziyi diğer doğal kaynaklardan ayıran temel özellik, toplum
tarafından inşa edilmiş olması ve üzerinde bir değerler sistemi yaratılmış
olmasıdır. Bu halde, afet yönetimi konusunda sınırlı kentsel arazi hem valinin,
hem de belediyenin idaresi altındadır. Buna ek olarak, sivil toplum kuruluşları
faaliyetlerini yerel düzeyde yürütürler ve kentsel arazinin kullanımı hakkında
çalışmalar yapabilirler. Belediyeler toplumu doğal tehlikelerden korumak ve
zarar görebilir grupların kendilerini koruma kapasitelerini geliştirmelerine
yardımcı olmak için gerekli olan teknik uzmanlık ve parasal kaynaklara sahiptir
(Wisner, 2003).
Neyse ki son yıllarda yapılan bazı yasal düzenlemeler ile yerel
yönetimlerin afet yönetimi çalışmaları ile afet politikalarının uygulanmasında
daha fazla rol almaları sağlanmaktadır. Kriz ve Afet yönetimine yerel
yönetimlerin sorumlulukları, konu ile ilgili genel kanunlarda geçmesi yanında,
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5216 sayılı
Büyükşehir Yasalarında yerel yönetimlere özel maddeler ile belirlenmiştir. 6360
Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı
Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ile de özellikle büyükşehir belediye sorumluluk sınırlarının genişlemesi
de dikkate alınmalıdır. Kanunlarda yerel yönetimlere yüklenmiş sorumlulukların
yanında özellikle son yıllarda yaygınlaşan Gündem 21 ve sosyal belediyecilik
kavramları ile yerel yönetimlere kriz ve afet yönetiminde farklı görevler
verilmiştir (Büyükkaracığan, 2016).
Bu minvalde yerel yönetimlerin afet yönetimindeki yerini, mevzuat
tarafından açıkça verilen görev ve sorumluluklar, geleneksel beledi hizmetleriyle
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afet yönetimine yapmış olduğu dolaylı katkılar ve 2009 yılında yeni oluşturulan
yeni afet yönetimi sistemi içerisindeki işlevleri bağlamında üç farklı yaklaşımla
değerlendirmek yerinde olacaktır (Bulut ve Kara, 2018).
İlk olarak, yerel yönetim sistemimizi şekillendiren temel kanunlar (5216,
5302, ve 5393) yerel yönetim birimleri olan başta Büyükşehir Belediyesi olmak
üzere İl Özel İdareleri ve Belediyelere afet ile ilgili konularda çeşitli görev ve
yetkiler vermiştir. Bunlar arasında afet planı ve gerekli hazırlığı yapma, itfaiye
ve acil yardım hizmetlerini yürütme, patlayıcı ve yanıcı maddelerle ilgili işleri
takip etme, yangın ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden tüm yapı
ve tesisleri denetleme, izin ve ruhsat verme, tehlike arz eden binaları tahliye ve
yıkım, halkın afet konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim faaliyetleri yürütme,
diğer afet bölgelerine yardım ve destek vermek, diğer kamu kurum ve kuruluşları,
üniversite, meslek teşekkülleriyle koordineli çalışma gibi konuları saymak
mümkündür (Bulut ve Kara, 2018).
İkinci olarak, yerel yönetimler sunmuş oldukları geleneksel beledi
hizmetleri ile afet yönetimine dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. Nitekim
hazırladıkları kentsel imar planları ve uygulaması kapsamında verilen inşaat
ruhsatları, yapı denetim ve oturma ruhsatları, alt yapı çalışmaları ve yatırımları,
kentsel büyümeye yönelik yatırım ve hizmetler, kentsel dönüşüm projeleri,
bataklık, dere yatağı vb. İle ilgili hizmetleri ile dolaylı olarak yönetim hizmetine
katkı sağlamaktadırlar (Esen, 2007).
Üçüncü olarak, merkezi yönetimin yürüttüğü afet yönetimi sürecinde yerel
yönetimlere verilen görevler 2013/5703 sayılı “Afet ve Acil Durum Müdahale
Hizmetleri Yönetmeliği” çerçevesinde ve illerin kendi afet müdahale planlarına
göre belirlenmektedir. Yönetmeliğe göre, afet yönetimi sistemi içerisinde
yapılacak işler 26 ana hizmet grubuna ayrılmış ve yerel yönetimlere tüm hizmet
gruplarında çözüm ortağı ve destek çözüm ortağı olarak görevler yüklenmiştir
(AFAD, 2013).
Son yıllarda yapılan yönetsel reform çalışmaları kapsamında da yerel
yönetimlerin afet yönetimi çalışmalarında daha fazla etkin olabilmesini
amaçlayan yeniliklerin yapıldığı görülmektedir. Belediyeler ve İl Özel
İdarelerinin görev ve yetkilerini düzenleyen yasalara konulan bazı hükümlerle
getirilmesi amaçlanan bu yeniliklerin önceki duruma göre bir ilerleme olduğu
kabul edilmelidir. Ancak yerel yönetimlerin afetlerde günümüz toplumunun
ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkilendirme ve teşkilatlanmada hala çok uzakta
olduğunu da kabul etmemiz gerekmektedir.
MERKEZİ YÖNETİMİN TAŞRA UZANTISI OLARAK YEREL
YÖNETİŞİM BİRİMLERİNİN AFET YÖNETİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ
Merkezde hükümet tarafından yürütülen devlet işleri, taşrada devletin ve
hükümetin temsilcisi olan mülki idare amirleri eliyle yürütülmektedir.
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Mülki idare amirleri, taşra düzeyinde il ve ilçelerde kamu hizmetlerini
yerel yönetişim birimlerinin hiyerarşik üstü sıfatıyla görev yaptıkları gibi; bütün
bakanlıklara bağlı il ve ilçe teşkilatlarının hizmet ve faaliyetlerini de koordine
etmekte, yönetim ve denetim altında bulundurmaktadırlar(Özkan,2017). Bir
başka deyimle mülki idare amirleri, devletin genel idare ve gidişini düzenlemek
ve denetlemekle görevli ve yetkilidir.
İlde bakanlıklar görevlerini yerine getirebilmek için çeşitli örgütler
kurarlar ve bunların başında “il müdürleri” bulunur. İl müdürleri ve bunların
örgütleri tamamen valinin emri altındadır ve il müdürleri kendi kurumlarını
ilgilendiren işlerin yürütülmesinden, personelin eylem ve işlemlerinden dolayı
doğrudan valiye karşı sorumludurlar.Vali, il genel yönetimi içinde yer alan kurum
ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamakla yükümlüdür.Valiler
merkezi yönetim adına; il sınırları içindeki yerel yönetimler üzerinde, yerel
hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu
görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve yerel
ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller
dairesinde “ idarî vesayet” yetkisine sahiptir (Gözler, 2010).
Belirtilen bu hususlar çerçevesinde afet yönetimi de,il sınırları içerisinde
birlikte ve ortak çalışmak durumunda olan paydaşlar, yani merkezi ve yerel
yönetim kuruluşları, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları ve bireyler arasında önceden belirlenmiş olan plan, program ve
işbölümü çerçevesinde düzen ve uyum içerisinde hem merkezi yönetimin
taşradaki uzantısı ve temsilcisi sıfatıyla, hem de yerel bir yönetişim birimi olan il
özel idaresinin başı sıfatıyla valinin koordinasyonu, gözetimi ve denetimi altında
yürütülür.
Mülki idare amirlerinin afet yönetimine ilişkin taşrada üstlendikleri
planlama, koordinasyon, organizasyon, yürütme, gözetim ve denetim görevlerine
yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak üzere; 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile valiye bağlı
olarak il merkezlerinde il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur (5902
sayılı Kanun, 2009). Kanuna göre müdürlüğün sevk ve idaresinden vali
sorumludur. 5902 sayılı kanun çerçevesindeki düzenlemelerle Afet ve Acil
Durum Yönetim Başkanlığı sadece merkezde birimleri olan bir kurum olarak
dizayn edilmiş, taşrada bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ise yerel
nitelikte kendi ilinden sorumlu birer afet örgütü olarak yönetimdeki yerini
almıştır.
İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır: İlin afet ve acil
durum tehlike ve risklerini belirlemek; afet ve acil durum önleme ve müdahale il
planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve
koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak; il afet ve acil durum yönetimi
merkezini yönetmek; afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı
165

Türkbilim Aralık 2020
tespit etmek; afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya
yaptırmak; sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum
yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek; il ve ilçe
düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak; afet ve acil
durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma,
beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve
malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek; ilgili mevzuatta yer alan
seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri
ilde yerine getirmek; il kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak;
kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve
arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve valinin vereceği diğer görevleri
yapmaktır.
Kanunda tanımlanan görevlerinden de anlaşılacağı üzere; oldukça ağır ve
yoğun görevler ifa eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri her geçen gün
yapılan düzenleme ve iyileştirmelerle afetler ve afetlerin yönetilmesi konusunda
uzmanlaşmış, bir afet anında faaliyete geçecek ve çalışmaları yürütecek şekilde
örgütlenmişlerdir.
Valiye bağlı olarak görev yapan bu müdürlüklerin araç, gereç, personel ve
lojistik ikmal ihtiyaçları İl Özel İdareleri tarafından desteklenmektedir. Ayrıca
merkezi yönetim bütçesinden de başta personel giderleri olmak üzere diğer afete
yönelik çalışmalar için kaynak aktarımı yapılmaktadır.
Yürürlükteki olan mevzuat ve uygulamaların incelenmesinde, İl Afet
Müdürlüklerinin daha çok afet anı ve sonrasına yönelik çalışmalarda görev alacak
şekilde kurgulandığı; afet zararlarını azaltmaya ve afete hazırlık çalışmalarının
yürütmeye yönelik yetkilendirilmediği ve organize olmadığı görülmektedir. Bu
durum ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin fonksiyonlarının ve
hedeflerinin yetersiz kalması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle taşrada
örgütlenecek olan bu birimlerin görev tanımlamalarının yeniden yapılması ve
daha geniş bir bakış açısıyla görev ve fonksiyon icra edecek şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir.
İllerde afet yönetimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin
sekretaryasında yürütülen kimi çalışmalar çerçevesinde hayat bulmaktadır.
Bunlara kısaca değinmekte yarar görülmektedir.
İl ve İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri: Valilerin, İlçelerde ise
Kaymakamların başkanlığında faaliyet göstermektedir. Bu merkezlerde acil
durumlarda ve afet hallerinde müdahale, kurtarma ve yardım ulaştırma
çalışmaları yürütülmekte, ekipler ve kurumlar arasındaki koordinasyon
sağlanmaktadır. Bu çalışmalara ek olarak afet alanı ve bölgesiyle ilgili olarak il
düzeyinde tüm yönetim ve bilgi toplama çalışmaları burada yürütülmekte,
merkezle olan iletişim ve koordinasyonda kesintisiz ve güvenli şekilde bu
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merkezler tarafından yerine getirilmektedir. Her ne kadar sürekli bir yapılanma
olarak görülse de, daha çok afet zamanlarında etkin şekilde faaliyette bulunmakta
olup diğer zamanlarda ise aktif olmayıp, minimum personel ve ekiple hazır
beklemektedir. Yürürlükteki yasalarla bu birime verilen görevler daha çok afet
sonrasındaki faaliyetlere yönelik bulunmaktadır. Afete hazırlık amaçlı envanter
ve bilgi toplama faaliyetleri ile afet sonrası yürütülmekte olan kurtarma, sosyal
yardımları dağıtma ve iyileştirme çalışmalarını da bu merkezler üstlenmektedir.
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu:
Vali
veya
Vali
Yardımcısının Başkanlığında oluşturulan bu kurulda İl AFAD Müdürü, Belediye
Başkanı, Garnizon Komutanı, İl Özel İdare Genel Sekreteri ile hizmet
gruplarından sorumlu il yöneticileri ile afet çalışmaları için ihtiyaç duyulan il
yöneticileri de bu kurulda yer almaktadır. Afet sonrası yapılacak tüm çalışmaları
yönetmek ve koordine etmekle görevlidir. Mevcut yasal ve yönetsel
düzenlemelere göre afetlerden (özellikle de depremlerden) önce yapılması
gereken zarar azaltma ve afete hazırlık aşamalarında bu kurula fazla bir görev
yüklenmemiştir. Bu döneme yönelik çalışmalar daha çok yerel yönetimler
tarafından üstlenilmektedir. Bu nedenle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon
Kurulu afet sonrası döneme yönelik yapılanmakta ve planlarını yapmaktadır.
İl Afet Müdahale Planları: Afetlere yerel düzeyde müdahale edebilmek
amacıyla İl Afet Müdahale planlarının hazırlanması gereklidir. Bu planlarla
ulusal düzeydeki afet planlarıyla uyumlu olacak şekilde taşra afet planlamasının
yapılması amaçlanmıştır. Planlar İl Valisinin sorumluluğunda AFAD İl
Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanmaktadır. Planlama çalışmalarında
İl’de bulunan tüm kuruluşlar ile yerel yönetimler yer almaktadır. İl Afet
Müdahale Planlarıyla yerel düzeyde ve merkez yapılanmasına paralel olacak
şekilde bir müdahale organizasyon sistemi oluşturulması öngörülmüştür.
SONUÇ
Türkiye’de afetlere müdahale ve afetlerle mücadele etme görevi ağırlıklı
olarak merkezi hükümetin sorumluluğunda bulunmaktadır. Merkezi hükümet
bünyesinde bu çalışmaları yürütmek üzere bazı kurullar oluşturulmuş ve bir de
merkezi birim kurulmuştur.
Merkez adına bu görevler de, yani afet yönetimi de, il sınırları içerisinde
birlikte ve ortak çalışmak durumunda olan paydaşlar, yani merkezi ve yerel
yönetim kuruluşları, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları ve bireyler arasında önceden belirlenmiş olan plan, program ve
işbölümü çerçevesinde düzen ve uyum içerisinde hem merkezi yönetimin
taşradaki uzantısı ve temsilcisi sıfatıyla, hem de yerel bir yönetişim birimi olan il
özel idaresinin başı sıfatıyla valinin koordinasyonu, gözetimi ve denetimi altında
yürütülür.
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Ülkemizde yerel yönetimlerin afete karşı alınacak tedbirler içindeki
katkıları merkezi idare ile karşılaştırıldığında sınırlıdır. Bununla birlikte
vatandaşla doğrudan temasta olan yerel yönetimlerin afet zararlarını azaltmada
daha fazla pay ve sorumluluk alması durumunda olası afetler daha az zararla
atlatılabilecektir.
Son yıllarda yapılan yönetsel reform çalışmaları kapsamında yerel
yönetimlerin afet yönetimi çalışmalarında daha fazla etkin olabilmeni amaçlayan
yenilikleri yapıldığı görülmektedir. Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin görev ve
yetkilerini düzenleyen yasalara konulan bazı hükümlerle getirilmesi amaçlanan
bu yeniliklerin önceki duruma göre bir ilerleme olduğu kabul edilmelidir. Ancak
yerel yönetimlerin afetlerde günümüz toplumunun ihtiyaçlarına cevap
verebilecek yetkilendirme ve teşkilatlanmada hala çok uzakta olduğunu da kabul
etmemiz gerekmektedir.
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AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI VE FİTOTERAPİ
Ceren ÇİFTÇİ
Emre AYTUĞAR
ÖZET
Fitoterapi, farmakolojinin bir dalı olarak bitkisel ilaçların tıpta
kullanımıdır. Aslında bitkilerle tedavi yüzyıllar öncesinden beri insan hayatının
bir parçası olmuştur. Fitoterapi, belirli standartlara bağlı kalarak hastalıkların
veya yaralanmaların tedavisinde, hafifletilmesinde ve önlenmesinde, bitkilerden
ve bunlardan elde edilen preparatların bilime dayalı tıbbi kullanılmasını ifade
eder.
Fitoterapi; bilimsel temellere bu konuda yapılan araştırmalara, klinik
çalışmalara dayanmaktadır. Son yıllarda fitoterapi ve doğal tedavilere bir yönelim
ve tercih söz konusudur. Bunun nedeni birçok faktöre bağlansa da en önemli
faktörler kişilerin kendi sağlıklarını korumak için daha aktif rol almak istemesi,
kullanılan tıbbi tedavlerin fazla yan etkileri ve toksisiteleri olması, uygulanan
tıbbi tedavinin yan etkilerini azaltarak yaşam kalitesini artırmak olabilir. Bireyin
genel sağlığıyla doğrudan ilişkili ağız ve diş sağlığı alanında diş hekimlerinin
bilimsel literatürler ışığında kaliteli, etkin ve güvenli olacak şekilde tedaviye
destek sağlamak, sağlığı korumak amacıyla tıbbi bitkileri kullanarak fitoterapiyi
akılcı bir şekilde kullanabileceğini bilmelidir.
Anahtar Kelimeler: fitoterapi, tıbbi bitkiler, ağız ve diş sağlığı

ORAL-DENTAL HEALTH AND PHYTHOTHERAPY
ABSTRACT
Phytotherapy is the use of herbal medicines in medicine as a branch of
pharmacology. In fact, herbal therapy has been a part of human life for
centuries ago. Phytotherapy refers to the science-based medical use of plants
and preparations derived from them in the treatment, alleviation and prevention
of diseases or injuries, adhering to certain standards.
Phytotherapy; It is based on scientific grounds, research on this subject
and clinical studies. In recent years, there has been a trend and preference for
phytotherapy and natural treatments. Although this is due to many factors, the
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most important factors may be that people want to take a more active role in
protecting their own health, the excessive side effects and toxicities of medical
treatments used, and increase the quality of life by reducing the side effects of
the applied medical treatment. In the field of oral and dental health, which is
directly related to the general health of the individual, dentists should be aware
that in the light of scientific literature, dentists can use phytotherapy rationally
by using medicinal plants in order to provide quality, effective and safe support
to treatment and to protect health.
Key Words: Phytotherapy, medicinal plants, oral and dental health
GİRİŞ
İnsanoğlu varoluşundan itibaren ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla,
bitkilerden çok çeşitli şekillerde faydalanmıştır. Dünyada yaklaşık olarak
422.000 bitki türü bulunmakla birlikte, bu bitkilerin 52.885’i tıbbi bitkilerdir.
Ülkemizde ise, 9.222 bitki türünden %5’i, yani yaklaşık 500 tanesi tıbbi bitkiler
grubunun içerisinde bulunmaktadır[1]. Doğrudan veya dolaylı olarak bitkisel ilaç
ham maddesi olarak kullanılan bitkilere tıbbi bitki denir. Bitkilerin ve bunlardan
elde edilen preparatların belirli kalite, güvenlik ve etkinlik standartlarına göre,
hastalıkların tedavisinde, hafifletilmesinde ve/veya önlenmesinde, bilime dayalı
tıbbi kullanımına "fitoterapi" denir.[2]
Çağdaş tıp tedavilerinin yanında onlara destekleyici olarak hastanın
rahatlaması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, psikolojisinin düzelmesi gibi
amaçlarla uygulanabilen modern tıbba yardımcı yöntemler tamamlayıcı tıp
olarak tanımlanmaktadır.[3] Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde kabul edilen on
beş başlıktan bir tanesi de fitoterapidir[4]. Tıpta analjezik, sedatif etkiden,
kardiyovasküler den sempatomimetik etkiye kadar birçok alanda kullanılabilen
fitoterapi; ağız ve diş sağlığı alanında diş ağrıları, diş eti hastalıkları, aft, ağız ve
diş temizliği, ağız kokusu problemleri için de kullanılmaktadır.
Günümüzde başlıca hastalık ve ölüm nedenlerinin kronik hastalıklardan
kaynaklanması, pandemiler, zaman zaman sağlık hizmetlerine ulaşmada yaşanan
güçlükler hastalar veya hekimler tarafından insan sağlığını destekleyen tıbbi
arayışları artırmaktadır[5]. Birçok kronik hastalıkla ilişkili olan ağız sağlığı,
genel iyilik halinin ayrılmaz bir parçasıdır ve yaşam kalitesiyle direkt ilgilidir.
Ağız ve diş sağlığında en önemli yeri diş çürükleri ve periodontal hastalıklar
tutmaktadır[6]. Ağız içi mikrorganizmaları çoğunlukla patojen olmamakla
birlikte, ağız hijyeninin bozulması, iyatrojenik faktörler, beslenme özellikleri,
konağın immün yanıtındaki değişiklikler ve yaşlanma gibi sebepler patojen
türlerin oranının artmasına yol açarak dental enfeksiyonlara neden
olabilmektedir[7,8]. Buna yönelik ülkemizde en çok tüketilen ilaçlar arasında yer
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alan antibiyotikler, diş hekimliği uygulamalarında da oldukça geniş bir kullanım
alanına sahiptir[9, 10]. Antibiyotiklerin kullanımının akılcı ilkeler doğrultusunda
yapılmasına yönelik girişimlerin artmasına rağmen toplumdaki bu gereksiz ilaç
kullanımı, direnç mekanizmasını değiştirdiğinden hastalıkların tedavisi veya
önlenmesinde kullanımını toplumun bildiğinin aksine sınırlı hale getirir[11].
Ağız ve diş hastalıklarından korunma, ağız ve diş hastalıkları tedavisi
konularında hastalarına verdiği bilgilendirmeler, yaptığı yönlendirmeler oldukça
önem taşımaktadır. Ağız ve diş sağlığı alanında bu gibi nedenlerle bu arayışlar
fitoterapiden destek alınmasını açık hale getirmiştir. Bu derlemede fitoterapinin
ağız ve diş sağlığındaki yerini bilimsel araştırmaların ışığında ele alınması
amaçlanmıştır. Ülkemizde bulunan ve ağız ve diş sağlığında kullanılan
fitoteröpatik bitkilerden bazıları şunlardır(Tablo1):
Bitkinin Halk Arasında Bilinen Adı

Bitkinin Bilimsel adı

Sarısabır

Aloevera

Karahindiba

Taraxacumofficinale

Kadife çiçeği

Calendula officinalis

Mercanköşk

Origanum majorana

Hatmi

Althaea officinalis

Ebegümeci

Malva sylvestris

Kekik

Thymus vulgaris

Adaçayı

Salvia officinalis

Kuşotu

Stellaria media

Karanfil

Syzygium aromaticum

Maydanoz

Petroselinum crispum

Zerdeçal

Circuma longa

Biberiye

Rosmarinus officinalis

Ekinezya

Echinacea purpurea

Mürver

Sambucus nigra

Zencefil

Zingiber officinale

Meyankökü

Glycyrrhiza glabra
Tablo 1.
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Farmakolojik etkisi bilimsel olarak ispatlanan, ağız ve diş sağlığı için
kullanılan ve bitkilere bakılacak olunursa(Tablo 2);
Bitkinin Halk Arasında Bilinen Adı

Bitkinin Bilimsel adı

Sarımsak

Allium sativum

Okaliptus

Eucalyptus globulus

Karanfil

Syzygium aromaticum

Taze Nane

Mentha piperita
Tablo 2.

Literatürde ağız ve diş sağlığı amacıyla kullanımı bildirilen, Myrtaceae
familyasından Syzygiumaromaticum (Karanfil), en yaygın kullanılan tür olarak
saptanmıştır[12]. Ve Tablo 2’de bulunan 4 bitkinin farmakolojik etkileri, ağız ve
diş sağlığındaki yerlerini açacak olursak:
Allium sativum (Sarımsak): Günümüzde mantar ve bakterilerin sebep
olduğu hastalıklarda kullanılan doğal bir antibiyotiktir. Yemeklere baharat olarak
kullanılmasının yanında kolesterol ve tansiyonu düşürmek için kullanılır[13].
Sarımsak yağının platelet agregasyonunu engellediği bildirilmiştir [14]. Sarımsak
kalsiyum, bakır, demir, germanyum, magnezyum, manganez, fosfor, çeşitli
vitamin içermesiyle beraber antibiyotik özelliğinden dolayı diş çürümesine sebep
olan bakterilere karşı çiğ hali veya ekstresi gargara halinde kullanılabilir[15].
Ezilmiş sarımsak, taze sarımsak suyu, sulu ve alkollü ekstraktları, liyofilize
tozları, buhar destile yağı gibi sarımsak ürünlerinin Gram (+) ve Gram (-)
bakterilere karşı geniş antibakteriyal etki sergilediği görülmüştür. Sudaki
sarımsak ekstresinin Candida’ların insan bukkal epitel hücrelerine yapışmasını
önlediği sarımsağın antikandidal etkisi antibakteriyel etkisinden belirgin bir
şekilde yüksektir[1, 16] .
Eucalyptus globulus(Okaliptus): Okaliptüs yağının güta perkayı
yumuşatmak veya çözmek için kloroform ve ksilen kadar etkili olduğu rapor
edilmiştir [17]. Protez temizliği ve dezenfeksiyonu için ağız gargaralarının
kullanımı yaygın bir uygulama olmayabilir. Ancak ilgili literatür incelendiğinde
bu ürünlerin protez temizliğinde etkinliğini inceleyen çalışmalar mevcuttur [18,
19]. Listerine bakteri hücre duvarında değişikliğe yol açarak etki gösterir.
İçeriğinde %0.064 oranında timol, %0.092 okaliptol ve %0.042 oranında metol
gibi fenol türevi esansiyel yağlar ile birlikte metil salisilat bulunur[18].
Syzygium aromaticum(Karanfil): Yaklaşık %14-20 oranında esansiyel
yağ içeren karanfilin ana bileşeni öjenoldür [20]. Karanfil yağı güçlü bir
antibakteriyel ajandır ve geçmişten bu yana yanık ve kesik gibi yumuşak doku
yaralanmalarında antiseptik, halitoziste koku giderici ve diş ağrısı için analjezik
olarak kullanılmıştır[21]. Ek olarak, çalışmalar antifungal, antikanserojen,
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antiallerjik ve antimutajenik aktivitesi olduğunu da bildirmiştir [22, 23] .
Karanfilin, diş çürüğü ve periodontal hastalık ile ilişkili bakterilere karşı ve diğer
çok sayıda bakteriye karşı etkili olduğu gösterilmiştir [22]. Ayrıca öjenol, diş
hekimliğinde siman, ölçü malzemesi ve periodontal pat gibi klinikte kullanılan
malzemelerde de bulunmaktadır.
Mentha piperita(Taze Nane): Geleneksel ilaçların en eskilerindendir.
Yapraklar taşıdığı uçucu yağdaki mentolden dolayı antiseptik, anti spozmotik,
karminatif etkilidir. Özellikle mide bağırsak sistemine etkisi belirgindir. Mide
bulanmasına ve diğer mide şikayetlerine karşı kullanılır. Harici sürüldüğünde
hafif lokal anestezik etki yapar. Nane mentol, metil asetat, tanen ve C vitamini
içerir. Nane yağı diş ağrılarında kullanılabilir. Yağ pamuk parçasına emdirilir ve
çürük olan bölgeye konulur. Nane gargarası diş eti büyümelerine karşı kullanılır.
Gargara aynı zamanda ağız kokusuna karşı etkilidir[12, 24] . Yapılan bir
çalışmada gram-pozitif ve gram-negatif bakteri türlerine dahil olan 13 adet test
mikroorganizması ve Menthaaquatica, Menthalongifolia ve Menthapiperita
bitkilerinden elde edilen yağlar kullanılarak, bu yağların antibakteriyel
aktivitesini ölçülmüştür. Sonuç olarak M. piperita yağının antibakteriyel etkinlik
gösterdiği görülmüştür [25].
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ağız ve diş sağlığı alanında hekimler bilimsel literatürler ışığında tedaviye
destek sağlamak, sağlığı korumak amacıyla bitkisel ilaçları kullanarak
fitoterapiyi akılcı bir şekilde kullanabilirler. Diş hekiminin mutlaka bitkisel
ilaçlar konusunda bilgili olması gerekir. Özellikle de halk tarafındanağız ve diş
sağlığı alanında kullanımı bilinen bitkilerin farmokolojik etkileri, faydaları,
toksik etkileri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu durum hastanın güvenini
kazanması, kontrolü dışındaki tedavilere yönelmesinin önlemesi ve kendi
kontrolünde uygun kombinasyon ile tedavisine destek sağlaması bakımından
önemlidir. Fitoterapi ve ağız-diş sağlığı ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç
vardır.
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PROCESSING MEMORIES AND FILLING SPACES IN PRIVATE
FIELDS/INNER WORLDS IN LLOYD JONES’ MISTER PIP (2006) *
Yasemin YAVAŞLAR ÖZAKINCI1
ABSTRACT
Lloyd Jones’ Mister Pip is regarded as a neo-Victorian novel which
borrows the fictional elements of a well known Victorian novel, Charles Dickens’
Great Expectations, and rewrites them from a post-colonial perspective. Lives of
the native community of the lands used for colonial purposes have been altered
irreversibly, and these scenarios are handled in post-colonial novels. To state in
different words, in novels written as products of the Neo-Victorian movement,
narratives are structured upon both colonial settlements and places in the
mainland. Since Neo-Victorian novel brought a breath of fresh air which involves
the analysis of old narratives and events from different perspectives, it is not only
limited to reading the spaces which were used under colonial purposes. At the
same time, it takes the issues of journey, life as a continuation in the mainland,
and living spaces in contexts of cultural practices and social classes as its subject.
Keywords: Lloyd Jones, Mister Pip, neo-Victorian novel, memory, space,
philosophy and literature
LLOYD JONES’UN MISTER PIP (2006) ADLI ROMANINDA ÖZEL
ALANLARDA/İÇ DÜNYALARDA ALANLARI DOLDURMAK VE
ANILARI İŞLEMEK
ÖZET
Lloyd Jones’un Bay Pip adlı romanı, iyi bilinen bir Viktorya dönemi
romanı olan Charles Dickens’ın Büyük Umutlar’ının kurgusal öğelerini ödünç
alan ve onları sömürgecilik sonrası bir perspektiften yeniden yazan bir yeniViktoryacı roman olarak kabul edilir. Sömürge amaçlı kullanılmış olan
topraklarda yaşayan yerli toplulukların yaşamları geri dönülemez biçimde
değiştirilmiş olur ve bu senaryolar sömürgecilik sonrası romanlarda ele
alınmıştır. Farklı bir biçimde söylemek gerekirse, yeni-Viktoryacılık akımının
ürünü olarak yazılmış romanlarda, anlatılar hem sömürgeye ait yerleşimlerde
hem de anakaradaki yerlerde geçer. Yeni-Viktoryacı roman eski anlatıların ve
olayların farklı perspektiflerden analizini içeren ve taze soluk getiren bir tür
olduğundan, sadece sömürgeci amaçlarla kullanılan alanların ve mekanların
okunmasıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda, yolculuk, anakarada hayatı devam

*Bu çalışma doktora tezinden üretilmiştir.
1 Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü. yaseminyavaslar@gmail.com
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ettirme, kültürel pratikler bağlamında yaşanılan alanlar ve sosyal sınıflar gibi
temaları da konu edinir.
Anahtar Kelimeler: Lloyd Jones, Mister Pip, yeni-Viktorya romanı, anı,
mekan, felsefe ve edebiyat

Lloyd Jones is a New Zealand author who won the Commonwealth
Writers’ Prize with Mister Pip in 2007. The novel is set in Bougainville Island,
Papua New Guinea and narrates the events of the civil war in early 1990s.
Mr.Watts is the only white person who stayed in the island, after the last ship
sailed taking white residents of the island and their native friends. Mr. Watts is
married to Grace, a native from the island who studied abroad. Although Mr.
Watts is not is not announced as a missionary, he uses the residence built for
European missionaries. He does not qualify as a teacher but he also fulfils this
mission voluntarily to keep the village school running. He is not a trained teacher,
thus he chooses a book, Great Expectations, which he calls the best book, and
reads a chapter to the children every day.
The protagonist of the novel is a child character, Matilda, and her life
mirrors Pip’s. Moreover, she promises herself to try where Pip failed. Mr. Watts
is identified with Mr. Dickens, carrying the presence of this author to the island.
Matilda resembles her mother’s attitude to Estella’s. Thus, the characters of Great
Expectations come alive, Mister Pip turns out to be a play in which the characters
of this famous Victorian novel act and live.
Both Charles Dickens and the chief character Pip are mistakenly perceived
as real people residing on the island. As the borders of a text blur and diffuse into
real world, the author of a Victorian novel and its protagonist are searched for in
the island. The tension rises and the soldiers start a search for Pip whom they
think is a fugitive hiding in one of the houses. The soldiers burn all the houses
down till nothing is left but ashes. Matilda witnesses the slaughter of people in
her village; including the two people she cares most, Mr. Watts and her mother.
After this event, she loses her will to live. Since Matilda identifies herself with
Pip, she finds the motivation to fight for survival in Pip’s story. Pip is also a
survivor who escaped death and clung to life after trauma and heart-breaking
events. Matilda goes to Australia, where she is reunited with her father and finds
a second chance in life. In Mister Pip, functions of literature such as escape,
solace and offering alternative ways of living are emphasized.
The neo-Victorian fictional ground of the article and the main points of
attention are described until this part. The theoretical frame is drawn by the
forerunners of neo-Victorian critical circles. To begin with, Cora Kaplan chooses
the term “Victoriana” for the title of her book, Victoriana: Histories, Fictions,
Criticism, and states that “post-Victorian novels take a crucial part in narrating
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historical memory and influencing political attitudes beyond Britain’s former
empire” (162). This attitude resonates with Kucich and Sadoff’s ideas, who trace
“accounts of the construction of postcolonial subjectivity through imaginary
nineteenth-century political pasts” (xx). Thus the fictional as well as critical
narrations of the 19th century are parts of the mentioned construction,
complementing each other.
As a neo-Victorian critic, Christian Gutleben points out that the 1980s and
1990s was a period when the development of the Neo-Victorian novel was in
acceleration, juxtaposed to the advent of the politically correct (167). He clarifies
the matter by saying that “[p]olitical correctness consists in defending all kinds
of minorities: the victims of social, sexual, racial or ethnic discriminations, the
physically or mentally handicapped, the outcasts of society, and the scapegoats
of history” (167). Along the same line, Kohlke comments on the outcomes of
these issues, drawing attention to actions to bring the cycle to an end:
Increasingly, the period is configured as a temporal convergence
of multiple historical traumas still awaiting appropriate
commemoration and full working-through. These include both the
pervasive traumas of social ills, such as disease, crime, and sexual
exploitation, and the more spectacular traumas of violent civil
unrest, international conflicts, and trade wars that punctuated the
nineteenth century. (7)
The setting of the novel, Bougainville Island, had been subject to
colonisation and trade wars for multiple times throughout its history. Lloyd
Jones’s novel Mister Pip voices the child character with these words: “I do not
know what you are supposed to do with memories likes these. It feels wrong to
want to forget. Perhaps this is why we write these things down, so we can move
on” (179). These are words uttered after witnessing traumatic events, mostly rape,
violence and murder during besieging of the island where they live on. Memories
are loaded with heavy emotions, waiting to be processed in minds of children and
adults, shaping the former group drastically. Matilda finds solace in the act of
writing as a form of purging and processing traumatic events. As a consequence,
not only how the individuals act in tragic moments determine their character, but
also their aftermath; the ways they struggle with and overcome them leave
imprints in their being and lives.
Traumatic experiences lead to disillusionment in individuals. Besieging of
the island unfolds in two stages of the enforcement of power on the inhabitants
of the island. The ones who hold power in their hands entrap inhabitants of the
island in this confined place, from where they have no chance of escape or
emigration. Furthermore, they rule and oppress these people in every area of their
lives, to the degree of questioning their choices in literature and discourse. They
keep their hopes high, and retreat to their minds and imaginations since all public
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and private places are regulated except these two. Mr. Watts, the teacher in Mister
Pip, expresses the situation and turns it into a chance in teaching life lessons:
“’We have all lost our possessions and many of us our homes,’ he said. ‘But these
losses, severe though they may seem, remind us of what no person can take, and
that is our minds and our imaginations’” (Jones 106). Mr. Watts draws attention
to the essential properties of life, which are neither given nor taken by other
people, which are inherent in life. To interpret Mr. Watts’ words in philosophical
sense, harsh conditions of life forces people to draw back to essential elements of
things-in-themselves. Individuals transform themselves from being Aristotelian
and Platonic objects to thinking and imagining subjects in the Kantian
philosophy; moreover, they engage in reflective cycle of thought, and eliminate
temporary conditions of life until there are only intrinsic qualities left.
Reflective method requires a process of regression and inference, where
the progression takes place in and through borders and fields in consciousness of
individuals. Husserl states that reflective re-visioning enables us to apprehend
“what stands before our eyes” (Ideas I 39). The turn from exploration through
observation to a reflective exploration of consciousness does not mean
abandoning the concrete world; on the contrary, this turn opens the way for an
extensive investigation and understanding of the world (Husserl Ideas II 178).
Simon Glendinning asserts that Husserl defines a tendency in modern philosophy,
which is the turn to the first-person singular: an opening to the notion of an “‘inner
space’ of subjectivity, a subjective field, whose ‘being as it is’ is compatible with
the non-existence of the physical world” (50). At this point, it is necessary to
describe the circular reflective movement: “The path involves a regress to a
subject in order, from that apodictic starting point, to return once more, although
now within philosophy, to our pre-reflective point of departure” (Glendinning
58).
Thoughts, memories and dreams belong to the field of human
consciousness; situated either in conscious or unconscious levels, they constitute
the notion of private space. In Mister Pip, Matilda recalls her memories of
writings hung on walls which say: “Dreams are private. . . . A dream is a story
that no one else will get to hear or read. Thanks to dreams, in the history of the
galaxy the world has been reinvented more often than there are stars” (Jones 159).
Through the words of Matilda, Jones emphasises that unconscious territories such
as dreams are also places of freedom, where and when they process the events
they have gone through, and create new patterns of thought, as well as alternative
routes to take in life. Not only dreams but also feelings belong to the private space
of a person. There occurs transference of thoughts, memories and emotions
between the unconscious levels which are mostly not visible, to conscious levels,
which reveal themselves by movements of the body. As Jones puts it: “All that
feeling has to go somewhere and it does. It has been stored in a vault deep in your
body” (159). In Phenomenology of Perception (1945), Merleau-Ponty cultivated
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an understanding of phenomenology expressing the importance of the body in
human experience. He emphasised body image, which consists of experiencing
our physical being and its role in our life. Merleau-Ponty opposes the traditional
Cartesian separation of mind and body, broadening Husserl's account of the lived
body. Merleau-Ponty’s perspective offers “living body” as a field of embodiment,
a place where concrete and abstract dimensions intersect, bringing experience as
an outcome. In this intersection, it is not necessary to separate mind and body by
all means, since what is of importance is the meaningful relations that lead to
experience and knowledge. Body is the container of physical, emotional, rational,
and spiritual constituents all at the same time; functioning in synchronicity in an
endless rhythm. In this synchronicity, we either materialise our thoughts and
emotions as mimics and movements, or face surfacing suppressed memories via
tics, tension, and unintended physical patterns.
Apart from the visibility of memories and emotions, private spaces are
also places where people make sense of incidents. In Mister Pip, Jones asserts
that “Heaven and hell are the cities of the soul! That’s where you grow!” (160).
Jones speculates about these abstract notions as he tries to understand how they
are imagined by an average person: “You need to know about hell. Don’t ask
your father. His geography is limited. Hell is less important to him than London
or Paris” (160). Thus the reader is left with an almost concrete, geographical field
of mind, where abstract notions and values become tangible for the observers.
Processes of the mind are based on the concreteness of thoughts and concepts.
Human consciousness does not differentiate between memories, fears, dreams or
thoughts; in our minds all of them are real and present. Human experience and
knowledge of objects and events renders them visible and present in the life
world; the degree and dureé of affection define their existence. This situation falls
in line with the Kantian concept of Anschauung, with which he explains two
forms of experience, namely space for the outer experiences, and time for the
inner. The cross linking of abstract notions with concrete places presents a
blending of these two notions in the given example. Therefore, thought processes
of the mind are inseparable from the frame of individual perception; they also
become apparent through the medium of body.
Private space becomes a place of production only if individuals share or
narrate their memories, thoughts and emotions. Otherwise, dreams and memories
belong to the personal space of individuals. When this situation is applied to
written forms of art, personal stories circulate in the veins of literature via
autobiographies or through novels which are period specific and based on real
life stories. Memories belong to a dimension where past, present and future meet,
and construct or deconstruct given meanings. Memories also belong to the private
field of individuals, and they become public when they are narrated in personal
stories, or be a part of bigger pictures which form histories. This is an unfolding
of private and closed places to public, social and reachable spaces, whether in
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oral traditions or written forms of literature. Every personal story, letter, diary
and chronicle that is used and rewritten without the consent of the writer, does at
the same time point at a transgression of personal boundaries, violation of
personal rights, and is the source of questioning authenticity.
In Mister Pip, Jones presents an episode of silence and its echoes in
Matilda’s mind: “Under these circumstances, silence among such a large group
of people is an uncomfortable thing to experience”,—and associates the presence
of silence with an emotion—, “Guilt spreads around even to those who have
nothing to feel guilty about. Many held their breath. Or, as I heard later, many
did what me and my mum did and closed their eyes. We closed our eyes in a bid
to remove ourselves” (102). Here, silence opens doors of imagination, welcoming
readers to draw the map with the hints and given information. Instead of
describing all of the events –mainly consisting of violence, suppression and heavy
emotions— silence and gaps are intentionally left by the author. Interpretation of
the situation described in the novel exhibits that the mother and the child close
their eyes and retrieve to their minds in an effort to be absent from the unpleasant
nature of turmoil. They choose to close themselves to environmental effects, and
construct their reality of choice in their place of being.
Matilda in Mister Pip uses her imagination to escape to the Victorian
London, and she finds solace in Pip’s company. Matilda has a problem though;
she utters that “[t]he trouble with Great Expectations is that it’s a one-way
conversation. There’s no talking back. Otherwise I would have told Pip about my
mum coming to speak to the class, and how seeing her at a distance—even though
only two desks back from the end of the room—she had appeared different to me.
More hostile” (Jones 39). Matilda brings the child character in the novel to her
life to fulfil her need of a friend who shares mutual situations and feelings, who
can offer escape from her present state. Critical observation reveals this situation
as a fictional character inviting another fictional character to her life in the plot,
to reflect on her situation and learn from the past. Here, self-reflectivity is
produced in two levels: the first is achieved through a self-conscious character,
and the second is the result of this character’s identification with the previous
character. Therefore, to speak in Linda Hutcheon’s terms, self-conscious
narratives are not only aware of the background of their plot, but of other
narratives and the former centuries they are produced in.
As the story unfolds, Matilda’s identification with Pip remains intact;
moreover, there are new links interwoven between these two novels:
As we progressed through the book something happened to me. At
some point I felt myself enter the story. I hadn’t been assigned a
part—nothing like that; I wasn’t identifiable on the page, but I was
there, I was definitely there. I knew that orphaned white kid and
that small, fragile place he squeezed into between his awful sister
184

Türkbilim Aralık 2020
and loveable Joe Gargery because the same space came to exist
between Mr Watts and my mum. And I knew I would have to
choose between the two. (Jones 40)
While the plot reveals an increased level of violence on the island, it is
observed that Matilda draws herself from her mother and bonds with her teacher,
Mr. Watts. The reason lies in his critical position and his choice of text to be read
in the school. As the protagonist says: “Mr Watts had given us kids another world
to spend the night in. We could escape to another place. It didn’t matter that it
was Victorian England” (Jones 20). The voluntary teacher is the only reason that
the school is kept open, and his effort in providing the children of the island with
education represents a powerful choice: equipping them with knowledge and
triggering their imagination. These gifts are essential to surviving most traumatic
events, and maintaining the will to construct desired life forms after catastrophic
events.
Matilda’s words emphasise a seemingly paradoxical situation when she
says: “I had discovered that the plainest house can crown a fantasy or daydream.
An open window can be tolerated. So can an open door. But I discovered the
value of four walls and a roof. Something about containment that at the same time
offers escape” (Jones 103). Matilda’s words draw attention to privacy as an
essential need for humans; to think, evaluate and reflect on oneself. The
inhabitants of the island are devoid of their basic needs, and privacy turns out to
be one of these. The lack of freedom and privacy, among other basic needs,
emerges as a strategically and ideologically exerted move to cripple their courage
and will to overcome the situation. With the given quotation, it is emphasised that
entrapment and containment with force symbolise violence and destruction
coming from the lived world and affecting the integrity of an individual against
his/her will. Matilda’s sense of privacy, on the contrary, defines selfcontemplation and a productive space for self-reflection, which are primary steps
before reaching resolutions and taking action. Therefore, besieging of the island
results in enclosement of people in open, public spaces; depriving them of private
places where they can fulfil their existential needs to become individuals.
The reader witnesses Matilda’s process of questioning life and its
meaning throughout Mister Pip. She and Pip in Great Expectations go through a
similar process of disillusionment as a child, a stage of struggle and stumble, and
finally an understanding of different ways and approaches to harsh conditions of
life. Diversity of manners and approaches to situations are portrayed with
Matilda’s words:
I suppose it is possible to be all of these things. To sort of fall out
of who you are into another, as well as to journey back to some
essential sense of self. We only see what we see. I have no idea of
the man June Watts knew. I only know the man who took us kids
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by the hand and taught us how to reimagine the world, and to see
the possibility of change, to welcome it into our lives. Your ship
could come in at any time, and that ship could take many forms.
Your Mr. Jaggers might even turn out to be a log. (Jones 210)
In a range of possibilities, she chooses which form to take and the way to
react to an unfamiliar situation. As a child, she finds her way through these roles
and relations in the process of maturation. She is aware of the fact that her
experience is limited with her perspective and understanding of events. Mr. Watts
is a teacher and mentor for children, but his wife experiences the situation from
inside marriage roles. Matilda is aware of the limited perspective she employs
due to physical and mental constraints mostly caused by the siege; however, she
follows Mr. Watts’ advices and education to keep her imagination and intellectual
capacities alive, which represent a chance or escape from harsh conditions, and
an investment in herself to rebuild a life when turmoil is over.
In Mister Pip, Mr. Watts is positioned in the plot as a flexible character,
filling spaces with required characteristics at the time needed. Through the end
of the novel, Matilda also expresses these multiple qualities and her reflections
on them:
Otherwise, Mr. Watts was as elusive as ever. He was whatever he
needed to be, what we asked him to be. Perhaps there are lives like
that—they pour into whatever space we have made ready for them
to fill. We needed a teacher, Mr. Watts became that teacher. We
needed a magician to conjure up other worlds, and Mr. Watts had
become that magician. When we needed a savior, Mr. Watts had
filled that role. When the redskins required a life, Mr. Watts had
given himself. (Jones 210)
Matilda’s flexibility mainly takes place in her inner world, whereas Mr.
Watts’ roles in life are visible, out in the open. His execution is a consequence of
this visibility, but at the same time the final step of his role as a saviour. Mr.
Watts’ presence in the plot opens horizons for the mind of the child, to learn, see
and perceive new routes in life that represent survival, empowerment and
reconstruction.
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SMILE AESTHETIC
Beyza KARADEDE ÜNAL
ABSTRACT
In the modern age, aesthetic concerns stand out in every field. With the
increase in the use of social media, the effort to look more beautiful in the society
is increasing. Speaking is very important in human communication, but body
language and smile are effective tools in communication and showing emotions.
The most important region in shaping the expression in humans is the face, and
the smile is the most striking gesture. Smile aesthetics complement the facial
aesthetics and increase the self-confidence of the person by making a positive
effect on the psychology of the person. In smile aesthetics, while hard and soft
tissues form the facial components, teeth and gingiva form the dental component.
There are different classification types that define and examine smile aesthetics.
Social smile and true smile are used as the distinguishing factor in human
relations. The design of smile aesthetics, which has an important place in the
social lives of individuals in dentistry, is made on both static and dynamic
elements and some parametric measurements are also used. The amount of visible
teeth, lip length, age, race and gender play an important role in smile aesthetics.
Keywords: Smile aesthetic, Dentistry, Smile design

GÜLÜMSEME ESTETİĞİ
ÖZET
Modern çağda, estetik kaygılar her alanda öne çıkmaktadır. Sosyal
medya kullanımının artışı ile toplumda daha güzel görünme çabası giderek
artmktadır. Konuşma, insan iletişiminde çok önemlidir fakat vücut dili ve
gülümseme iletişim ve duyguların gösterilmesinde etkin bir araçtır. İnsanlarda
ifadenin şekillenmesinde en önemli bölge yüzdür ve gülümse en dikkat çekici
mimiktir. Gülüş estetigi, yüz estetiğini tamamlar ve kişinin psikolojisi üzerinde
olumlu etki yaparak kişinin özgüvenini yükseltmektedir. Gülümseme
estetiğinde, sert ve yumuşak dokular yüz komponentlerini oluştururken, dişler
ve gingiva dental komponeneti oluştururmaktadır. Gülümseme estetiğini
tanımlayan ve inceleyen farklı sınıflama çeşitleri mevcuttur. İnsan ilişkilerinde
ayırt edici faktör olarak sosyal amaçlı gülme ve gerçek gülümseme
kullanılmaktadır. Diş hekimliğinde bireylerin sosyal yaşamlarında önemli yer
tutmakta olan gülüş estetiğinin dizaynı, değerlendirmelerinde hem statik hem
de dinamik öğeler üzerinde yapılmakta ve bazı parametrik ölçümler de
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kullanılmaktadır. Dişlerin görünme miktarı dudak uzunluğu, yaş, ırk ve
cinsiyet gülme estetiğinde önemli rol olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gülme estetigi, Diş hekimligi, Gülüş dizaynı

INTRODUCTION
Aesthetics is a branch of philosophy that deals with art and beauty. It comes
from the Greek word "Aisthesis", which means perceive. (1). Today, aesthetic
concerns stand out in all areas. In an age when visual media feels its weight, it is
now necessary to look pleasant to the eye (2,3,4). Aesthetics in orthodontic
treatment is traditionally related to improving the profile (5).
Smile can be described as a method of expressing emotions and a tool that
directly affects communication between people. The most important region
distinguished in an individual is the face and undoubtedly the most striking one
is the smile. A beautiful smile does not only complement the facial aesthetics, but
also has a positive effect on the psychology of the person and increases the selfconfidence of the person. People who are uncomfortable with the appearance of
their teeth feel that they should hide it. In this case, they either do not laugh or
cover their mouths with their hands while laughing (6,7).
Although patients often come to the orthodontics department to improve
their smiles, the orthodontic literature includes more studies on hard tissues than
soft tissues, and smile is still a less interesting topic for research (5). However,
aesthetic goals have now become as important as functional goals (6).
Even if the result of an evaluation about the smile aesthetics includes the
subjective decision of the other people, there are certain criteria that lead people
to this decision (8). For a balanced smile, the relationship between muscles,
bones, joints, gingival tissues and all formations supporting oral structures
including occlusion should be well understood, and the harmony of teeth should
be ensured in dentofacial relationships (1). There are various components in this
context (5,6). The components of smile in the skeleton are teeth and gums. Soft
tissue components are lip thickness, width between commissure, interlabial
space, smile index (width and height) and gingival tissue. (5,9)
Smile Anatomy:
The structures surrounding the smile area are the lower and upper lips. The
components of smile in the skeleton are teeth and gums. Soft tissue components
are lip thickness, width between commissure, interlabial space, smile index
(width and height) and gingival tissue (10). To achieve the goals; the relationship
between muscles, bones, joints, gingival tissues and all formations supporting
oral structures including occlusion should be well understood and the harmony
of teeth should be ensured in dentofacial relations (5).
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Perioral muscles are divided into 3 groups. (11)
• Group I: Buccinator, orbicularis oris, levator anguli oris,
depressor anguli oris, risorius, zygomaticus major (MODIOLUS).
• Group II: Levator labii superioris, levator labii superioris
alaeque nasi, zygomaticus minör.
• Group III: Depressor labii inferioris, mentalis, platysma
We can examine the components of aesthetic smile under two headings.
First, while hard and soft tissues form the facial components, teeth and gingiva
constitute the dental component. Many branches of the dental component should
be considered, especially when considering smile design. The dental midline, the
lengths of the incisors, the angles of the teeth, axial angles, interdental contacts,
embrasures, symmetry of the teeth and their relations with each other should be
evaluated. As well as teeth, gum-related components are very important in smile
design. The health of the gingiva, the gingival margin and harmony, the
interdental embrasures and the smile arc constitute intraoral soft tissue
components. (5)
Classification of Smile
Today, there are different classification types for different situations (9). If
we talk about the most basic ones:
First is the "Solomon classification" used especially by dentists in technical
evaluations. According to Solomon, smile classification depends on two basic
factors. In this technique, evaluation is made depending on the natural labial
mucosa and lips. While the evaluation made based on the natural labial mucosa
can be defined as a tooth smile, gingival (papilla) smile and mucosal (gummy)
smile; straight, convex and concave smile is defined in the Solomon classification
of smile depending on the lip component. (12)
If we talk about the second classification, it is the "social smile" and
"enjoyment smile" that can often be used as distinguishing factors in human
relations. If we define social smiling; It is a smile that is formed voluntarily, used
by a person for social purposes such as greeting or for posing. The enjoyment
smile is a stronger expression, sometimes in the form of laughter, in the face of a
funny situation or happiness. In the meantime, the upper and lower elevator and
depressor muscles show maximum contraction. Therefore, gum can be observed
along with the maxillary anterior teeth (Figure 1) (5,8,13). The biggest difference
between social smile and enjoyment smile is that the orbicularis oculi muscles
also contract, and lines are formed on the edge of the eye (11).
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Figure 1: Social smile and spontaneous smile respectively (13).
Third classification is often used in aesthetic evaluations. The varieties of
this description are "Cuspid smile", "Mona Lisa smile" and "Complex smile". If
we explain these types of smiles; (9,10)
1. Commissure smile or Mona Lisa style is the most common type of laughter in
the society with a rate of 67%. The corners of the mouth first lift up and open
out. Meanwhile, the upper lip muscles contract and move up and continue with
the appearance of the upper teeth.
2. Cuspid smile is the second most common laughing style in society with a rate
of 31%. Lip shapes are seen like a diamond. First, the muscles that pull the
upper lip up work and the upper incisors appear, then the corners of the mouth
move the lips up and out, but in this smile, the corners of the mouth do not
move outward and upward as much as a cuspid smile.
3. Complex smile; It is the least common smile style with a rate of 2%. Upper
and lower lip and mouth corner muscles contract simultaneously, and all of
the upper and lower teeth are seen in harmony.
Although the results of an evaluation regarding the smile aesthetics involve
the subjective decision of the person who sees the smile, it is necessary to mention
certain points that lead people to this decision. (5,14,15).
1. Facial aesthetics: The muscles and other tissues that make up the facial
structure are unique to the person. With photographic analysis, the structure of
the lips and surrounding soft tissues of the person, how they affect smile and how
they are positioned during speech, laughing and full smile can be determined.
Facial aesthetics is not a static concept and cannot be limited to measurements in
head or lateral, frontal films such as balance and harmony. As Utley said, vertical
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tooth-lip relationship criteria should be used and adopted regularly in order to
reach the ideal, as a guide in diagnosis, to reach the goal in case analysis and in
treatment planning (16)
2. Gingival aesthetics: The health of the gingival tissue is very important
for an effective smile.
3. Microesthetics: It deals with the anatomical structures of teeth and their
position in the dental arch.
4. Macroesthetics: It deals with the anterior teeth and the relationships
between the tissues surrounding them. Since maxillary anterior teeth are the most
common structures in smile, the color, size and shape of these teeth directly affect
aesthetics.
Smile Design:
When designing a smile, certain analyzes should be made in a determined
order (10).
1.

Facial Analysis: The overall facial balance is evaluated.

2.

Dento-Facial Analyses: Maxillary and mandibular relations according to
face, the relation of the dental midline to the face are evaluated.

3.

Dento-Labial Analyzes: The relationship between tooth and lip is evaluated.

4.

Dento-Gingival Analysis: The relationship of teeth with gums is evaluated.

5.

Dental Analysis: Dental relations, form, position and color evaluations are
made.

Evaluation of the face from the front, side and profile is made on both static
and dynamic elements, and some parametric measurements are used in these.
Two dynamic parameters are especially important in these measurements; (17)
a.

Soft tissue movements: shape of lips in smile, gingival appearance, crown
height etc.

b.

Facial change during the patient's life: skeletal development and soft tissue
maturation with age
Smile Recording and Measurements

As different analyzes are made in evaluating the smile and laughter, all
analyzes can also be evaluated with different recording methods. While making
smile design, certain analyzes should be used in a certain order, and both static
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and dynamic records should be used to evaluate the face from the front, oblique
and profile. (6)
In addition to the static recording of the smile taken from the profile and
the frontal as standard; Sarver and Ackerman (17) suggested taking photographs
from four different angles: profile smile, oblique smile, close frontal smile, close
oblique smile. Video is frequently used as dynamic recordings. All components
of the person can be evaluated according to their usage amount (17).
Biometric measurements are quantitative values taken during smile. It is
often used to measure the philtrum height, commissure height and the
commissure distance (Figure 2a, 2b).
●
Philtrum height is a millimeter measurement from the
subspinale point to the deepest point of the upper lip philtrum (17).
●
Commissure height is the millimeter measurement
made from the line passing through the subspinale and nose wings to the
corners of the mouth. (17)
●
Commissure distance is the distance from the midline
to the corners of the mouth (18).

Figure 2a: Evaluation of the philtrum and commissura height (5)
Figure 2b: Assessment of commissure distances according to the middle
line (19)
Horizontal elements of smile
During smile, a "display zone" appears surrounded by the lower and upper
lips. The lateral borders of the display zone are formed by the right and left
commissure. The structure that shapes the inner commissure is the mucosa that
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lies where the buccinator muscle joins the orbicularis oris muscle in the modiolus.
(5)
The light may cause the appearance of the mouth corners to be perceived
differently. Dark corridors are formed in the corners of the mouth in the
photographs taken under daylight. These are called buccal corridors or lateral
negative spaces. These dark areas become even more pronounced in photographs
taken under lighting. In the dental prosthesis literature, the absence of buccal
corridors in the smile does not give a realistic appearance, but orthodontists
eliminate buccal corridors transversally with maxillary expansion. (5)
Some studies have defined the aesthetic parameters of the buccal corridors
(Figure 3). Johnson and Smith stated that tooth extraction for orthodontic
purposes does not affect the width of the buccal corridor (21). Gianelly reported
that the arc width was close to each other in patients with and without extraction
(22). Hulsey (6) did not find a relationship between buccal corridor width and
smile scoring.

Figure 3: Buccal Corridor (8)
Roden (21) and Johnson et al (19), compared the smile photos of 20
patients treated by 2 different orthodontists. While dentists found wide arches
more aesthetic, normal evaluators could not detect the difference between the two
groups (21).
The arc form also affects the transversal aspect of the smile. Wide arcs fill
buccal corridor better than narrow or narrowed arcs. Rapid maxillary expansion
is an important treatment protocol that increases the width of the arch, but two
undesirable effects can be mentioned in terms of transversal smile aesthetics
(Figure 4). These are complete loss of buccal corridors and flattening of the smile
arc. (22)
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Figure 4: Maxillary Expansion (19)
In his study, Hulsey (6) compared the smile arc of 20 orthodontic treated
individuals and 20 untreated individuals and found that the smile arc of the treated
groups was flattened. Ackerman et al. (10,19) reported that in 32% of the patients
who received orthodontic treatment smile arc flattened along the treatment
period.
Vertical Elements of Smile
If we talk about the vertical elements of the smile anatomy, we need to
consider the amount of maxillary anterior tooth appearance (Morley ratio) and
visible gingiva. (Figure 5). In an aesthetic smile, 85% -100% of the upper central
teeth should remain below the line drawn between the commissures. (25)

Figure 5: Increased, Normal and Decreased Morley Ratio (24).
One of the factors affecting the appearance of the maxillary anterior tooth
is the lip line. Lip line determines the relationship between the height of the upper
lip and central incisors. A high lip line exposes all the clinical crowns plus a
contiguous band of gingival tissue, whereas a low lip line displays less than 75%
of the maxillary anterior teeth. Because female lip lines are an average 1.5mm
higher than male lip lines, 1-2mm of gingival display at maximum smile could
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be considered normal for females. Gummy smile is considered undesirable, but
some gingival display is acceptable, and is even considered a sign of youthful
appearance. (27)
The amount of exposure of teeth varies depending on lip length, age, race,
and gender. In individuals with long maxillary lips, mandibular teeth are more
visible than maxillary teeth. The amount of exposure of teeth in the resting
position is also associated with muscles. (6)
When the amount of teeth exposure is evaluated, the entire cervico-incisal
dimensions of the maxillary anterior teeth should be visible in young individuals
(Figure 6). The six maxillary anterior teeth and first premolars should be visible.
Whether the second premolars are visible or not does not affect the aesthetics
much. While 3-4 millimeter incisor display is considered aesthetic at rest
position; it is desirable that all of the maxillary incisors and some gingiva seen
on the smile. (5). In terms of diagnosis, the exposure of incisors at rest is more
valuable data. This is because the elevation of the lips during a smile change with
variety of reasons. Even if there is an increased gingival display during the smile,
if the incisal appearance is normal at rest, changing the vertical position of the
incisors is not recommended. During the smile, the gingiva may appear more than
the amount normally considered aesthetic (5).

Figure 6: The change of smile with lip length with increasing age (yellow
represents 30 years, dark blue represents 40 years, red represents 50 years, light
blue represents 60 years of age.) (28)
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Causes of gummy smile are: (29)
1.

Excessive development of the maxilla in the vertical direction

2.

Short upper lip length

3.

Incomplete crown eruption

4.

Excessive lip elevation

5.

A combination of these

6.

Mouth breathing, also can increase the severity of the situation.

If the appearance of the incisors is normal in the resting position; instead
of the orthodontic movement of the crown, gingivectomy or surgical crown
lengthening procedures are recommended. These procedures will give successful
results, especially in cases where the clinical crown length is short. For the
treatment of gummy smile, multidisciplinary treatment may be necessary, which
may include orthodontics, periodontology and surgical approaches. (29)
Dong et al. (30) stated that the appearance of the maxillary incisors at rest
and smile decreases with increasing age (between 30 and 60 years of age), while
the appearance of mandibular incisors increases. They cited that the reason for
this was the sagging of the perioral muscles and the loss of elasticity in the soft
tissue (30). Dickens et al. (31), in their study on 3500 individuals, measured the
height of the philtrum and commissure from the age of 6 to 40 years and evaluated
the relationship of these parameters to smile.
According to the results: (31)
a.

Philtrum and commissure length increases,

b.

Turgor decreases,

c.

Incisor appearance at rest decreases,

d.

Incisor appearance in smile decreases,

e.

Gingiva appearance in smile decreases with age.

The concept of decreasing tooth height in the maxilla and increasing tooth
height in the mandible is the same in each race. Males generally have longer upper
lips than females. Researchers (5,8) also reported that the smile arc was, on
average, 1.5 mm higher in females. The crown height ranges from 9-12 mm. The
average was reported as 9.6 mm in women and 10.6 mm in men. As with many
other issues, age is an important parameter affecting crown height. The
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appearance of incisors is greater in women than men in every period of life. (5)
According to the study of Peck et al. (32), in 15-year-old; the appearance of
incisors is an average of 4.7 millimeters in boys and 5.3 millimeters in girls. In
aesthetic smile, 7-8 mm movement occurs on the lip. If there is lip movement
more than 8 mm, gingival appearance up to 3 mm can be considered aesthetic.
(5)

Figure 8: Antero-posterior teeth lined up according to the golden ratio (8)

Figure 9: The actual proportions and sizes of the teeth with four approaches:
changes in the height and width of the central incisor (red), the height / width
ratio of the central incisor (black), the width relations between the anterior teeth
(green) and the height relations of the front teeth (blue) (33).
The smile arc is the curve formed by the incisal edges of the maxillary
anterior teeth. It is desired that the lower lip curve is parallel to the smile arc for
an aesthetic smile. A straight smile arc is often considered less aesthetic. The
sagittal incline of the maxillary occlusal plane and the arch form are two factors
that affect the shape of the smile arc. The incisal edges of the anterior teeth may
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or may not be in contact with the lower lip, or the incisal edges may be covered
by the lower lip. Slight contact of the incisal curve to the lower lip is a desired
condition. (5)
Effective Factors in Smile Aesthetics
There are some important factors affecting smile aesthetics.
Visible Gingival Length:
This is one of the factors that affect the smile aesthetics most. It is related
to the height of the upper lip. While laughing, only the gingiva in the
interproximal area is wanted to be seen (6).
Occlusal Cant:
Occlusal cant may be caused by different amounts of eruption of teeth or
skeletal asymmetry. More detailed diagnostic records can be obtained with an
abeslang bitten in the patient's canine and premolar region. The difference in lip
elevation at the corners of the mouth during smiling causes an asymmetrical
smile. This situation may mimic the presence of occlusal cant. Diagnostic records
are very important in determining this difference. The abeslang placed between
the premolar teeth must be parallel to the line connecting the two pupils (5).
Midline:
According to one view, the determinant of the maxillary midline is the
frenulum. Nasion and the base of philtrum are two important anatomical points
in determining the midline. Since the diastema existing in the midline will divide
the dental composition into two, it disrupts the integrity and causes an undesirable
appearance. Insufficient interproximal contacts also lead to the same situation. It
is incorrect to consider the mandibular midline as a reference. Because the
mandibular midline has shifted in the vast majority of the population (34). Kokich
reported that the midline deviation of up to 4 millimeters is not noticeable by
individuals, while the angulation deviation of 2 millimeters is more disturbing
(35).
CONCLUSION
Although the aesthetic perception generally covers all people, it actually
contains subjective differences for each individual. In this day aesthetic values
affect the work life as well as the social life of the individual. Therefore, the
aesthetic concerns of individuals are increasing day by day. As well as growing
concerns, solutions are also increasing. While surgical methods can be used
frequently, many problems can be solved with small touches. The most important
factor to be considered in this matter is to analyze the expectations of individuals
very well and to construct the solution accordingly.
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HETEROTOPIC SPACES AND PLACES: STAGING SUBJECTIVITIES
IN ENCLOSED PLACES IN PETER CAREY’S JACK MAGGS (1997)
AND LLOYD JONES’ MISTER PIP (2006) *
Yasemin YAVAŞLAR ÖZAKINCI1
ABSTRACT
Peter Carey’s Jack Maggs (1997) and Lloyd Jones’ Mister Pip (2006) are
both neo-Victorian rewritings of Charles Dickens’ Great Expectations, one of the
most famous Victorian classics. In Jack Maggs, the story of the child and the
criminal is rewritten. Both the search of a hidden past and the act of breaking and
entering in a very personal and confidential area of human mind are carried
through a series of experiments. Lloyd Jones’ Mister Pip is set in Bougainville
Island, Papua New Guinea and narrates the events of the civil war in early 1990s,
and rewrites the history and literature of the past from a post-colonial perspective.
The aim of this article is to analyse and interpret these novels as rewritings and
neo-Victorian novels from the perspective of temporal and spatial theories and
philosophies, especially focusing on heterotopic spaces and places, and
subjectivities.
Keywords: Neo-Victorian novel, rewriting, space and place, heterotopia,
subjectivity
HETEROTOPİK ALANLAR VE MEKANLAR: PETER CAREY’İN
JACK MAGGS (1997) VE LLOYD JONES’UN MISTER PIP (2006) ADLI
ROMANLARINDA KAPALI MEKANLARDA SAHNELENEN
ÖZNELLİK
ÖZET
Peter Carey’in Jack Maggs (1997) ve Lloyd Jones’un Bay Pip (2006) adlı
romanlarının her ikisi de Viktorya dönemi klasiklerinin en ünlülerinden biri olan
Charles Dickens’ın
Büyük Umutlar romanının yeni-Viktoryacı yeniden
yazımlarıdır. Jack Maggs’de çocuğun ve suçlunun öyküleri yeniden yazılmıştır.
Hem gizli bir geçmişin araştırması hem de çok kişisel ve gizli bir alan olan insan
zihnine izinsiz giriş ve ihlal etme eylemi, bir dizi deney aracılığıyla
gerçekleştirilmiştir. Lloyd Jones’un Bay Pip romanı Papua Yeni Gine’de
bulunan Bougainville Adası’nda geçmekte ve 1990ların başlarında meydana
gelen iç savaşta yaşanan olayları konu etmektedir. Aynı zamanda geçmiş
dönemlerin tarihini ve edebiyatını sömürgecilik sonrası perspektiften yeniden
yazmaktadır. Bu makalenin amacı, bahsi geçen romanları zaman ve mekan
*Bu çalışma doktora tezinden üretilmiştir.
1 Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü. yaseminyavaslar@gmail.com
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kuramları ve felsefesi açısından, ve özellikle heterotopik alan ve mekanlara, ve
öznelliğin temsillerine odaklanarak, yeni-Viktoryacı romanlar ve yeniden
yazımlar olarak analiz etmek ve yorumlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Yeni-Viktorya romanı, yeniden yazım, alan ve mekan,
heterotopya, öznellik

Neo-Victorian movement encloses various elements of postmodern
literature, particularly rewriting and adaptation. In multilayered narratives, by
mirroring different characters, lie opportunities of telling and criticising the
untold ways of Victorian social life, and discussing the echoes of institutional
applications in the nineteenth century. Since modern and postmodern critical
theories focus on the representations of previous times and spaces in the degree
they affect the individuals, they enable the discussion of applications which are
still influential. Intertextual relations and rewriting of history are among basic
elements of the novels that are stated within Neo-Victorian movement. With back
and forth movements in time, and with real and fictional characters in Victorian
novels, even in widening perspectives of fiction in which authors are present,
multivocal narratives are reached, which enclose intersections of different planes
in life. Purposes of this movement vary from criticising the present day, imitation,
catching a glimpse of nostalgia, to illuminating the spaces which were not taken
as a subject before.
Neo-Victorianism is a literary and critical movement portraying a variety
of aspects and functions which will be explained in the scope of this article. To
begin with, the effect of distance and distanciation is a relevant aspect which
needs to be explained. Since the contemporary author and the readers alike,
achieve this effect by keeping a foot in this century and with the other foot
reaching back to the nineteenth century; as in the movement of a compass, thus
having a complete view by the help of a point of comparison. Living conditions
and narratives of the past serve as a mirror –neither too near, or too far— which
is much needed for criticism. The action of distanciation is an indispensable need
for the acts of criticism and restructuring. Diversification of postmodern writing
reveals itself, moving back and forth among methods such as observing by
distanciation and mirroring, and from time to time, focalising the places in need
of attention.
Distance defines the type of space between two chosen destination points.
To be specific in the cultural as well as the theoretical field, distance in time and
space, or in other words, historical time lapse as much as journeying to other
lands is a prerequisite for a clear vision. It takes time for turmoil to settle and give
way to analytical thought. This is a timeless reflex in human thought, which is
prevalent in the contemporary century. The recent theoretical retrospective look
chooses the nineteenth century urban spaces in general. As close and central as it
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may seem, from another perspective, the Victorian era is bygone and it provides
a distance which is much needed for (self)criticism and definition. The year 2001
was significant for Victorian Studies, being the centenary of Queen Victoria’s
death (Boyd and McWilliam 34). The Victorians are now much more far away,
an aspect that renders the experience of the current generation different from that
of the generations of 1950s and 1960s who founded Victorian Studies (34). A
century in the timeline provides readers and critics with a point of reference which
is neither too close and distracting, nor too distant and forgotten.
The mentioned conflict of old ways and new terms do not characterise a
specific period, it occurs as a requirement of every transformation. Gutleben
gives “the retro-Victorian novel’s strategies of distanciation towards their
Victorian model” as an example, he declares that these strategies “are not specific
to their period, they duplicate a set of literary priorities widely made use of in the
first half of the twentieth century” (157). He comments on the nature of new and
the impermanence of this term with these words:
The contemporary instances of subversion are in a way marked
by the stamp of repetition, but repetition with a difference, a
major difference: what was revolutionary for the modernists is
not at all so fifty years later. The radical disruption of the
Victorian novel at the beginning of this century was a daring
enterprise which went against the concern for popular success,
against the reading habits of the general public. The reiteration
of these changes automatically loses its unprecedented and
radical character. (157-8)
Rephrasing, restructuring and rewriting are all acts that are shapened by
our understanding and perception of the time period under focus, and works of
art produced in that interval. Boyd and McWilliam note that “[t]he probable focus
for the New Victorian Studies will, therefore, be shaped by the distance of the
Victorians from ourselves. What is becoming clear is the strangeness of the
Victorians, a strangeness that is only accentuated when we think about how they
look superficially similar” (35). This effect reminds us of the strikingly strong
influence of mimicry and simulacrum. Whether real or unreal, lifelike or
superficial, representations that work through us seize our attention on a very
deep level. The sense of similarity prevents us from falling to the other end of the
duality; it helps us to analyse the current conditions through comparison. This
kind of a similarity and distance enables definition and interpretation without
falling into the deep ends of either identification or expulsion.
As it is mentioned before, in novels which are produced in the frame of
Neo-Victorian movement within postmodern literature, there is a “retrospective
look” which focuses on the Victorian period of England by means of fictional
elements, themes and arguments. The source of developments that influenced
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temporal and spatial perception the world of the twenty-first century is pinpointed
as the nineteenth century. Scientific and technological discoveries, geographic
explorations starting with the colonial period, Industrial Revolution and in its
aftermath, movements of industrialisation and urbanisation which speeded the
shift to a new way of life in this new world, all of these together altered the
geography, sociology, forms of procession and perception of individuals; and the
nineteenth century appeared as a point of rupture in the source of all these
developments. Interpretation of the word “rupture” here signifies the changing
perception of individuals forming societies, coming out as the consequence of the
acts of power sources which dominate the world and nature in a way that directly
affected practices of production, consumption, trade and living in the last century,
all in contrast with local establishments and administrations where previous life
styles were seen in a heterogeneous way. It is seen that various values attributed
to past ages are in fact universally accepted and still accurate today, but our
perception of these values are being altered virtually.
It is a direct and inevitable consequence that cultural and sociological
changes have reflections on literary products. While we are criticising the
contemporary world, turning back to a spot in past in linear time and designing a
different flow is a form of production. To create solutions and widening
perspectives, we have to see the points that we have not seen, or kept in the
shadow, and analyse cause and effect relations well. Another function of almost
every movement that re-evaluate and rewrite events and/or fiction of past eras is
providing a healthy chance of analysis when the needed time and space is
procured for observation. In other words, enabling missed events to come to light,
applying alternatives that were left unnoticed before, or cultivating the belief in
a way out, even if it does not seem applicable.
The permanence of the reflex of turning back stems from different reasons.
When we observe this reflex from the view of novelists, one of the comments
comes from Cora Kaplan, who says that “[h]owever much the Victorian world,
refracted through its imaginative writing, acts as a foil for arguments about
culture and politics today, it is the rediscovered joys of Victorian literature that
draws modern novelists back to the nineteenth century” (106). As a consequence,
it appears that aesthetic reasons are an important part of this movement, and they
are unseparable from political and ideological motives as much as components of
narrative. All of these aspects intermingle and assist each other in the process of
reassessment and reproduction. On the other hand, Simon Joyce draws attention
to the idea that:
[W]e never really encounter ‘the Victorians’ themselves, but
instead a mediated image like the one we get when we glance
into our rearview mirrors while driving. The image usefully
condenses the paradoxical sense of looking forward to see what’s
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behind us, which is the opposite of what we do when we read
history in order to figure out the future. (3)
Apart from the positioning of the past and its effect on contemporary life
and art, the subject requires us to analyse neo-Victorian rewritings in relation to
the given theoretical knowledge. As Mukherjee asserts:
The constructedness of the literary artifact is seen, in these
second comings, as analogous to the constructedness of identity
categories and cultural formations: the work of rewriting, then, is
to look awry at virtual pasts, interrupt collective identities and
the habitual coherence of cultural experience, and confront the
social discourse informing memorable acts of literature. (109)
Neo-Victorianism provides us not only with an opportunity to highlight the
neglected parts of life in literature and history, it also provides a part of space and
time which is both real and existent in the past, but at the same time imaginary
and open to rewriting and reimagining alternative routes. This double function
gives a chance to analyse, criticise and re-evaluate the past that still affects the
present, paving the way to transform present conditions in an effort to find better
options for the future. The act of turning back for criticism and re-evaluation
mainly derives from a need of a certain distance for a better perspective, and the
fact that most of the systems and improvements of contemporary ages are deeply
rooted in the late eighteenth and nineteenth centuries. These mentioned systems
are in social, institutional, economic, and industrial scales, and all of which affect
the lives of individuals in public and private fields.
Satis House in Great Expectations leaves its mark on the reader while it
represents a place where time stops, and where the flux of life is not welcome by
the owner, Miss Havisham. Dickens chooses to describe the place through the
protagonist’s observation and narration:
I crossed the staircase landing, and entered the room she
indicated… It was spacious, and I dare say had once been
handsome, but every discernible thing in it was covered with dust
and mould, and dropping to pieces. The most prominent object
was a long table with a tablecloth spread on it, as if a feast had
been in preparation when the house and the clocks all stopped
together. An epergne or centre-piece of some kind was in the
middle of this cloth; it was so heavily overhung with cobwebs
that its form was quite indistinguishable; and, as I looked along
the yellow expanse out of which I remember its seeming to grow,
like a black fungus, I saw speckled-legged spiders with blotchy
bodies running home to it, and running out from it, as if some
circumstance of the greatest public importance had just
transpired in the spider community. (76-7)
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Miss Havisham shows the characteristics of fixation in a state of personal
trauma. She preserves the static atmosphere of the house for the rest of her life
after being left at the altar. Although it is inevitable for objects to remain
unaffected from destructive and diminishing nature of passing time, the subject
of interest, which is Miss Havisham in the novel, her intrinsic qualities as well as
the level she gets influenced by past events are unchanged. The observer sees that
Miss Havisham’s obsession of keeping the things, or objects in the house
unchanged and uncared for reveals the depth of her trauma and its effects; a
subject projects her existential crisis on to objects, expresses her feelings as
violence in her residence—both the house she lives in, and also her body. Jones
uses Miss Havisham and Satis House as metaphors in Mister Pip to describe
permanent imprint of conflicts on characters, which are revisited perpetually in
spirals of time:
Now that I met Miss Havisham, and knew more about her
unhappy past, I had changed my mind about my mum being like
Pip’s sister. She had more in common with Miss Havisham—
Miss Havisham who cannot move on from the day of her greatest
disappointment. On the clock, the exact hour and minute that the
bridegroom failed to show. The wedding feast untouched, left for
the cobwebs to mark time.
Miss Havisham remains in her wedding gown for an event that
has been and gone. I had an idea my mum was stuck in a similar
moment. Only it had to do with an argument with my dad. Her
frown gave her away. A frown that could be traced back to the
original moment. I had an idea that whatever my dad had said
still rang in her ears. (49)
Matilda perceives the motive of her mother’s behaviour and the keys of the
relationship between her parents through the teachings of the Victorian novel and
its characters. The information does not only apply to the field of social codes but
also how to deal with personal and social trauma. As Laurie Vickroy states, “[t]he
various traumatic responses beyond the notion of the unspeakable cultivate the
subtleties of experience, which are expressed through behaviors, bodies,
provisional identities, and survival strategies” (130). Along the same line, Kohlke
comments on the outcomes of these issues, drawing attention to actions to bring
the cycle to an end:
Increasingly, the period is configured as a temporal convergence
of multiple historical traumas still awaiting appropriate
commemoration and full working-through. These include both
the pervasive traumas of social ills, such as disease, crime, and
sexual exploitation, and the more spectacular traumas of violent

208

Türkbilim Aralık 2020
civil unrest, international conflicts, and trade wars that
punctuated the nineteenth century. (7)
The division between personal and social traumas intersect with each other,
since violence appears as a common denominator haunting every member and
group in the society alike. Accordingly, Jeffrey Alexander draws attention to a
wider scale of trauma:
When social groups do construe events as gravely endangering,
suffering becomes a matter of collective concern, cultural worry,
social panic, gut-wrenching fear, catastrophic anxiety. Individual
victims react to traumatic injury with repression and denial,
gaining relief when these psychological defenses are overcome,
bringing pain into consciousness so they are able to mourn. For
collectivities, it is different. Rather than denial, repression, and
“working through,” it is a matter of symbolic construction and
framing, of creating stories and characters, and moving along
from there. A “we” must be constructed via narrative and coding,
and it is this collective identity that experiences and confronts the
danger. Hundreds and thousands of individuals may have lost
their lives, and many more might experience grievous pain. Still,
the construction of a shared cultural trauma is not automatically
guaranteed. The lives lost and pains experienced are individual
facts; shared trauma depends on collective processes of cultural
interpretation. (3)
Opposed to the static and restricting nature of traumatic events, it is
observed that rewriting and revisiting the events and plots of the past appear to
reveal new horizons, and offer unthought-of solutions for contemporary conflicts.
Matilda in Mister Pip acknowledges her openness in this subject when she says:
“I was one of those heart seeds us kids had heard about in class. I was at some
earlier stage of a journey that would deliver me to another place, to another life,
into another way of being. I just didn't know where or when” (Jones 186). Matilda
and her young life is a clean slate, and Mr.Watts’ efforts encourage and equip her
with examples of the past. From the novel discussed in the class, Matilda infers
that “Pip is an orphan who is given the chance to create his own self and destiny.
Pip's experience also reminds us of the emigrant's experience. Each leaves behind
the place he grew up in. Each strikes out on his own. Each is free to create himself
anew. Each is also free to make mistakes...” (Jones 78). The quest of the child
character becomes a model for another child under oppressive conditions. Pip’s
struggle and survival in Victorian London as a child worker, and his success in
exalting himself both socially and economically is magnified in the eyes of a child
who is trying to find a way to establish a life of her own.
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The quest of the protagonist includes the acquisition of literary knowledge
as well as the practice and application of it. To mention the steps of the process,
“[p]rivate or self-directed soliloquy, or silent thought to oneself, often exhibits a
public, or public-like, dimension that its image of metaphysically enclosed
solitude would belie”, Garry L. Hagberg says, and “[s]uch self-directed thinking
obviously takes place in autobiographical reflection, but it also takes place within,
and in an important sense alongside, as we have now begun to see, absorbed
literary reading” (132). In the same vein, Hagberg says:
Now, to stand back a bit, why should a willingness to embrace a
reflective life, rather than to turn away from it, be a virtue? Why
should this allegory of a reader’s experience seem to deserve the
words “denial,” “repudiation” and “flee from”? At least in part,
Davidson and Rorty, when woven together, have already
answered the question. To fully and seriously imagine what it is
to believe things other than we presently believe is, as I am
suggesting, a way of coming to know ourselves and our selfconstitutive beliefs fully, with far greater exactitude and
refinement than we would have had without these literary
occasions for reflection. To be made, through literary
engagement, mindful of what is contingent about ourselves is to
be made broader and more capacious in our human
understanding. (136)
Hagberg provides a survey of the discussions in the field and reveals the
connection between the self as the subject realising the act of introspection, and
at the same time as a subject interested in retrospection. The nature of the selfreflective method includes a synchronous movement in multiple planes.
As a play of intertextual bonds and rewriting, Mister Pip as a novel and the
relation between Mr. Watts and Matilda as characters exceed limits of masterslave narratives in colonial and post-colonial writings. These two characters do
not fit into related stereotypes: Mr. Watts is neither a missionary nor a coloniser;
he chooses not to leave the island and continues working as a teacher, since the
school is a symbolic place where children drift away from fear and brute force
and pursue activities regarding not only intelligence and reason but imagination
and creativity. Matilda, on the other hand, does not show characteristics of an
oppressed native child of the island. The island is under siege, and theoretically
this situation strengthens the walls of confinement twice for the inhabitants.
Matilda, however, is a unique model since she surpasses this double-confinement
and limitations of her young age. She can be defined as an individual processing
the events with reason and insight, and premediating on future plans for her wellbeing, whether in or out of the island, without familial or national restraints.
Matilda’s thought processes are examples of individual assessment and universal
ethical values. To be precise, Matilda does not evaluate the events and take
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decisions thinking inside master-slave, coloniser-colonised, native-foreigner, or
child-adult binaries. Two characters who create places of their own outside
dualistic thought, meet in a third space, performing this act in a heterotopic place.
In the field of spatial theories, Michel Foucault demonstrates spaces as
processes in production, which become the ground for relations of power and
knowledge. Herein Foucault employs the triad of power-knowledge-space. He
comes from a generation of philosophers that focus on material or phenomenal
spaces and their fluid, dynamic, symbolical meanings. To be conveyed from a
theoretical perspective, this is a shift from structuralism to poststructuralism.
Structuralism spotlights binary oppositions in the process of making meaning,
which happens under the influence of cultural configuration. On the other hand,
as West-Pavlov comments “the spatial paradigms of poststructuralism stress that
space persists in a constant re-configuring of already extant configurations. There
is no space outside those configurations, disfigurations or re-configurations, and
no virginal space before configured space” (25). Here space is the medium of
configuration, and at the same time, the field on which all kinds of events fold
and unfold in a dynamic rhythm.
Foucault uses the concept of heterotopia, which is defined as places
“outside of all places, even though it may be possible to indicate their location in
reality. Because these places are absolutely different from all the sites that they
reflect and speak about, I shall call them, by way of contrast to utopias,
heterotopias” (“Other” 3). Foucault enounces that the mirror serves as a tool in a
valuable experience:
The mirror is, after all, a utopia, since it is a placeless place. In
the mirror, I see myself there where I am not, in an unreal, virtual
space that opens up behind the surface; I am over there, there
where I am not, a sort of shadow that gives my own visibility to
myself, that enables me to see myself there where I am absent:
such is the utopia of the mirror. But it is also a heterotopia in so
far as the mirror does exist in reality, where it exerts a sort of
counteraction on the position that I occupy. From the standpoint
of the mirror I discover my absence from the place where I am
since I see myself over there. Starting from this gaze that is, as it
were, directed toward me, from the ground of this virtual space
that is on the other side of the glass, I come back toward myself;
I begin again to direct my eyes toward myself and to reconstitute
myself there where I am. The mirror functions as a heterotopia in
this respect: it makes this place that I occupy at the moment when
I look at myself in the glass at once absolutely real, connected
with all the space that surrounds it, and absolutely unreal, since
in order to be perceived it has to pass through this virtual point
which is over there. (“Heterotopias” 4)
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The relativistic quality of the mirror appears to be a mystification, but on
the contrary, there is nothing to reveal since everything is out in the open. WestPavlov comments that “[a]nalysis no longer means unearthing a cryptic meaning
hidden within the artefact, but rather, drawing attention to a complex of ambient
connections which have simply been neglected until now” (23). Symbolical
meanings and function of spaces alike, are subject to change in processes of
production.
Foucault’s case studies center on hospitals, prisons, and nineteenthcentury cities, which provide vast information about the triad of powerknowledge-space, and which are places mostly fitting the definition of
heterotopia, and some of them heterochronias. Foucault analyses power relations
and meaningful shifts in the nature of worldly existence in and through spaces
and places of symbolical meaning and power. In The Order of Things, Foucault
describes his own work as “an enquiry whose aim is to rediscover on what basis
knowledge and theory became possible; within what space of order knowledge
was constituted;”, moreover “on the basis of what historical a priori, and in the
element of positivity, ideas could appear, sciences be established, experiences be
reflected in philosophies, rationalities formed, only, perhaps, to dissolve and
vanish soon afterwards” (xxiii). From this perspective, it is possible to say that
Foucault’s works extend in scope from analysing the motives of the past that form
our cultural/ideological background, to the meaning and function of humans as
producers of lived experience.
As a neo-Victorian rewriting, in Jack Maggs, Carey portrays a range of
private and public spaces which are also congruent with the Foucauldian term
heterotopia. These places are multi-layered in nature but encompassing and
uniting individuals from differing classes and groups under special codes. In
Carey’s novel, Ma Britten’s house, Tobias Oates’s chambers, Newgate Prison in
London and New South Wales in Australia are spaces to elaborate upon. Ma
Britten’s house is a place of deviation in Foucauldian terms, where illegal
methods are applied by the same person without records, to prevent women of
the time from diverse social classes from the shame and consequences of
abortion.
Ma Britten has no medical education and the methods she uses are
discussable in terms of health. She prepares “Belly ache sausages” and hosts
women for a couple of days, providing a risky service to let women leave their
“problems” behind. Where social and religious rules condemn sexual activities
and their forthcomings, it becomes inevitable to find out-of-the-record solutions
to problems that may occur. Since child-bearing process is carried out in female
body only, the results mainly affect women, whether they terminate the process,
or choose to give birth. Men are socially and economically threatened by this
situation if they carry the responsibility. Most of the time, women have to deal
with their problems alone, risking their life and reputation. In Jack Maggs, we
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witness the death of Lizzie, Oates’s sister-in-law and whom he was in a secret
affair, because of an overdose of the herbs used to cause child loss. Social and
institutional laws of the time do not seem to prevent individuals from having
secrets and illegal affairs in their private spaces.
At this point, Carey confuses the reader with the description of Ma Britten
and her house, since she provides public service with semi-scientific methods,
but in a private place. When it comes to her character, Ma Britten as a female
figure is not mythologised, nor does she fit in an archetype. She uses medicinal,
semi-scientific language, and bottles and labels for the herbal pills to seem
reliable. She uses white clothes like nurses and transforms the shape of the herbal
prescriptions into pills to imitate scientific methods. The exaltation of science
inspires Ma Britten, giving her ideas and methods to get credibility for the
debatable practices she pursues in her house.
Ma Britten’s house, where the business of abortion is run, is at the same
time a school for thieves and scoundrels. In Foucauldian sense of heterotopia, this
is a space of deviation. Borderlines between life and death, poverty and wealth,
hunger and welfare is thin and subject to transgression. Maggs is raised as a thief,
and switched from innocence to experience in this house. His pain and pangs are
directly linked to the cut in the face of the unborn child he had with Sophina. The
corruption of young love, innocence and free will are symbolised with this tragic
event in different layers. Removal of a child of love without any trace cripples
and leaves its imprint on both parties: neither Sophina nor Jack could process this
trauma for a long time. Eventually it is buried deep within, until it cannot be kept
buried, and surfaced with physical symptoms, only to be excavated by Tobias
Oates, to cause further violation of rights.
Tobias Oates’ house becomes a stage where many differing plays are acted
upon. Apart from the events that take place in the house, the building itself, and
Oates’ meticulous care, even his act of worship turns the house into a sacred place
with rules of its own. While other characters in the novel mistakenly evaluate
Oates’ absent looks, Mr. Buckle shares his insight on his materialistic tendencies:
He had been often observed to stand and stare off into space, in
what his servants imagined was a kind of rapture. It was, as Miss
Mott said, as if the master could see an angel in his hallway, but
Mr Buckle saw no angels, it was his house he worshipped, and
what a miracle it was that he should own that dark-green
wallpaper, the stained-glass fanlight, the gloss of polish on the
oaken floor. (Carey 189)
Idealisation of material goods is a reflection of Oates’ measure of success
and exaltation.
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The meaning and relevance of Oates’ house shifts as the plot thickens; it
could be described as a sign of success, a fortress, a web of intricate relationships,
and a heterotopic place where séances are held. Physically speaking, there is a
unique fact about the house: “Mrs Halfstairs had herself seated in her office, a
peculiarly placed room, neither of the basement nor the ground floor, but located
like a hunter’s hide in the branches of a tree, reached either by ladder from the
cellar, or a set of steep little stairs from the kitchen” (Carey 14). The head maiden
resides in an office which is very strangely situated; this room is in-between and
outside the building, which is symbolically relevant to the status of the maiden in
the house by means of power relations. The house encapsulates different planes
of being; private spaces and work places come together under the same roof. As
a result, the same building is composed of parts which carry in them opposing
meanings. From another perspective, subjectivities of characters depend on the
heterogenic nature of heterotopias. Oates creates a heterotopic atmosphere while
he applies a séance that he calls under the name mesmerism. Oates studies the
criminal mind he approaches with amazement and formidable techniques. The
procedure is unknown to the subject of mesmerism, who Oates calls the
somnambulist. The attendees of the séance have to apply ritualistic behaviour.
Therefore, the room transforms into a heterotopia.
As one of most significant places in Jack Maggs, Newgate Prison is also a
heterotopic place of deviation and crisis. It has a very long history: This particular
building was demolished at the beginning of twentieth century, but it keeps on
living in narratives even to this day. The prison cells contain very different planes
of being as much as the building itself is a place where acts of violence, deviation,
and crisis are fulfilled. Thus, the Newgate Prison fits the description of Foucault.
The history of the prison building itself reaches back to very old times, but the
narratives of Foucault traces it back to the nineteenth century.
Real places are reflected in literature as representations to be perceived by
the readers, which means that they are subject to revisitation and interpretation,
both of them inviting us to take action in a subjective and creative manner. The
city of London has a culture of its own, and Dickens uses this city to illustrate the
chaos of life with all of its layers in the nineteenth century, such as: crime and
criminals, intricate relations in rich and poor houses, varying types of industries,
conditions of workers of every gender and age. Newgate Prison is also
emphasised as a symbolic place in cultural history. Crime and criminals are not
confined in borders of Newgate Prison in Dickensian novels and their rewritings.
The city of London includes criminals under unspoken rules. When they are
exposed and condemned, they are severely punished in prison, hang or sent to
colonies for life time. Corruption in courts and policemen is an issue reflected in
Jack Maggs as thus: “To discuss Jack Maggs with a man of law seemed, to Mercy,
a very dangerous thing. To her, a lawyer was of the same species as a judge, and
the judge the same genus as a policeman, and a policeman the same thing exactly
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as Harold Hoban, the hangman at Newgate Prison” (Carey 139). Social and
institutional deterioration and hypocrisy of the time is the subject of severe
criticism. Negligence and ignorance as applied rules do not mean that crime does
not exist; it means that it is tolerated under these conditions.

Figure 1. Newgate Prison. Source:
http://www.peterberthoud.co.uk/blog/16022016135217-a-grim-view-insidenewgate-prison-in-the-1890s/
Newgate prison is a constant in the equation, a changing, evolving but
permanent sign of capital punishment. It has a long history in English cultural
memory. Like a looking glass, even if it is shaped in classical or modern trends,
it serves every generation with similar functions: opportunity to observe oneself,
encapsulate crime and deviation, initiating the process of self-reflection.
Moreover, Newgate is a prison and a monument in transformation.

Figure 2. Inside Newgate Prison. Source:
https://www.abandonedspaces.com/conflict/new
gate-prison.html
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It represents the shift from
communal groups in punishment to
individual isolation. The history of
the building is a form of renewal
and renovation in practices of
punishment. Institutional methods
constitute the execution of
punishment. Expelling criminals
from the motherland is a symbol of
negligence. The presence and
acceptance of crime and criminals
are replaced by the will of the
country. Thus, criminals become
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subjects without a will, pawns used in the games of an empire. Trading of the
criminals and using them as working forces can be interpreted as a new form of
slavery.
Apart from the compartmentalisation and use of spaces for social classes,
if we look at the changes that affect individuals and the use of private and public
spaces, we observe that almost until the late Victorian period, any person who
does not fit in social norms, who is not mentally stable, or simply, who is in any
way abnormal, are isolated in houses. Thus the “problems” are handled within
the family unit, more obviously, in fact, they are rendered invisible. With the
beginning of the nineteenth century, it is observed that these practices have been
moved to other places. This time, the issue reveals itself in the situation of
individuals, which are categorised and treated in institutional buildings like
hospitals, sanatoriums, and prisons. This situation theoretically coincides with the
spaces Lefebvre, Foucault and Soja define as “heterotopia” and “Third Space”.
For instance, mentally unstable individuals are being treated or isolated in
hospitals which are specialised in these types of treatments. The activities
regarding women’s health and abortion were transferred from micro spaces where
they were carried on illegally, to hospitals that were accepted institutionally. In
other words, women’s health activities previously held secretly in private places
have been passed on to health institutions with the social acceptance of medical
practices in the light of scientific developments. In colonial ages, when practices
regarding crime and punishment are examined due to their social power and
sanction, it was easily accepted that criminals were isolated from the society by
exiles. Especially in the nineteenth century, execution of punishment turned out
to be limited within prisons inside city borders. From that time on, exile and
expulsion became rare methods of punishment. On the other part, when we look
at prisons, besides being social places where criminals stay and live together,
solitary cells are used widely, as places of isolation.
Neo-Victorianism as a genre in postmodern literature and contemporary
criticism collects authors and critics who pursue intellectual activities of reevaluating, re-reading and rewriting literatures of the Victorian age. Rewriting is
a form of re-evaluation and revisitation; inviting inhabitants of an age to a
previous century, to interact with its culture and literature. This is an interaction
since contemporary readers and critics have an influence on the past through its
interpretation, analysis and perception; these actions shape their style of
narration, transference or critique of that past and its literary productions.
Previous centuries and their literature also have the power of bringing insight and
experience to contemporary readers, they enable us as readers, writers, and
critics, to exceed limitations of our own time and space and step into a plane of
constant reproduction.
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TÜRKBİLİM HABERLER

KIRIM HANI GİRAY’IN HAZİN HİKÂYESİ
Yaşar AKSOY*, Süleyman TUSDER
(ve 14 diğer kişi ile birlikte).
Çeşme Belediye Meclisi’ne bir önerge vererek ve önergeyi destekleyerek,
başta Taner Morova olmak üzere bir gurup arkadaşımla birlikte benim ismimin
de Çeşme’de bir kültür yapısına verilmesi konusunda destek olan Belediye
Meclisi üyeleri dostlarımıza; Kırım Tatar Türkeri’nin tarihi önderi, mezarı,
heykeli ile mezar taşının Çeşme’de olduğu Kaplan Giray Han’ın hazin hikâyesi
üzerine son araştırmamı armağan ediyorum.
KIRIM HANI GİRAY’IN HAZİN HİKÂYESİ
Kaplan Giray Han 1680 yılında, Rodos Adası'nda, Hacı Selim Giray Han
ile Beyzade Sultan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Mücadele dolu hayatında
sırasıyla seraskerlik, nureddinlik (2.Veliaht) ve kalgaylık (1.Veliaht) yaptı. 1707
yılında 27 yaşında Kırım’da tahta çıktı. Bir yıl sonra 1708’de Kabartay Çerkezleri
üzerine bir sefer düzenledi. Savaşta yenildi, tahtından indirildi ve Rodos'a sürgün
edildi.
1713 yılında tekrar Kırım Hanı oldu, 1716 yılında görevden alındı.
Gelibolu, Rumeli ve Bursa’da sürgün hayatı yaşadı. Tekrar Osmanlı yönetimi
tarafından 1730’da tekrar hanlığa tayin edildi, Patrona Halil isyanın
bastırılmasında rol oynadı.
1735’te Osmanlı – İran savaşına katılmak üzere Dağıstan’a sefere çıktı.
Rus ordusun ağır baskısı ve baskınları sonucunda ordusu çok yıprandı. Bu
dönemde birçok kent savaşına katıldı. Kırım’ı Ruslar istila ederken görevinden
azledildi. Son zamanları hastalıklı geçti. 1736’da Sakız Adası'na üçüncü kez
sürgüne gönderildi.. 1737 yılında, Sakız Adası'nda hayatını kaybetti, kendi isteği
üzerine Çeşme'ye defnedildi
Osmanlı yazılı kaynaklarında Muallimhane-i Sibyan'ın (Sıbyan Mektebi)
avlusuna defnedildiğini bilinen Giray Han’ın mezarına ulaşılamadı. Ege
Üniversitesi'nden Aydoğan Demir başkanlığında bir araştırma ekibinin
1990’larda yaptığı araştırmalar sonucunda mezar taşı güçlükle bulundu ve Çeşme
Kalesi içerisinde sergilenmeye başladı. Mezarının 16 Eylül İlkokulu'nun olduğu
alan içinde bulunabileceği sanılmakta. Bu alan içinde Hacı Memiş Ağa bir
medrese yaptırmıştı, bu oluşumlar içinde mezar yeri kaldırılmış ve kaydırılmış
olabilir. Bugün Hulusi Öztin Çarşısı'nın bulunduğu yerin arkası 1938 yılına kadar
eskiden mezarlık idi ve buraya “Tatar Mezarlığı” denilirdi; Giray Han’ın buraya
gömüldüğü için kabristanın “Tatar” ismini almış olması ihtimal dahilindedir..
*) İzmir’in sembolü, Araştırmacı, Gazeteci ve Yazar.
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Orijinal bir yapısı olan ve başı börklü bir Kırım insanına benzeyen iyi cins
mermerden yapılmış mezar taşının üzerindeki beş satırlık metin şöyledir:
“.. Merhum ve magfurün-leh
Kaplan Giray Han
Bin el-Hacc Selim giray Han
Rahime-hüma Allahu Teâlâ bi-hürmeti’l Fatiha
fi Recep sene 1150..”
Kaplan GİRAY HAN’IN mezar taşının bulunmasında akademisyen
Aydoğan Demir, Çeşme Belediye Başkanı Nuri Ertan, Belediye Başkan vekili
Dr.Tayfun Aydemir, Ziraat Mühendisi Atıf Attila, emekli öğretmen Bekir
Soykan, E. Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü uzmanı
Ertan Daş, yüksek lisans öğrencileri Sibel Ünalan, son sınıf öğrencileri Sedat
Sayrakal, Ferhan Erim, Ayşe Erdem ve üçücü sınıf öğrencisi Sevinç Gök’ün
üstün gayretleri söz konusudur. Bu konuda Aydoğan Demir’in “I. Kaplan
Giray Han’ın “Mezar Taşı” başlıklı, “Tarih ve Toplum Dergisi” Nisan 1995
tarihli nüshasında yayınlanan geniş yazı temel kaynaktır.
(Not: Halil İnalcık (İslam Ansiklopedisi Kaplan Giray maddesi. 6.cilt
s:202-205), İsmail Hakkı Uzunçarşılı (Osmanlı Tarihi, 4.cilt, s:14-16) , Müstecip
Ülküsal (Kırım Türk Tatarları, Dünü, Bugünü, Yarını, s:79-89), Münir Aktepe
(Patrona İsyanı) gibi ünlü tarihçilerin eserlerinde de “Kaplan Giray Han”
hakkında çok daha tafsilatlı malumat bulunmaktadır).

Editör Notu: Öncelikle bu çalışmadan ötürü tüm emeği geçenleri kutluyor ve
bu değerli çalışmayı aktaran büyük üstadımız başta Yaşar AKSOY ve ekibine
teşekkür ediyoruz. Uluslararası Türkbilim 28. Sayımızda uzman bir yazar ve
konunun önemine binaen oybirliği ile yayınlama kararı aldık hayırlı olsun. Bu
vesileyle değerli Ömer Haluk NARBAYA Namık Kemal Lisesinden okul
arkadaşım Yaşar EYİCE’YE ve tüm ilgi duyarak beni arayan beğenen destek
veren tüm dostlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dr. Suavi TUNCAY
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER

Yusuf R. Düvenci// ile birlikte.
Sevdal Kipay / Süpersin arkadaşım... çok yakışırv/Mümin Sertbaş/Eskimeyen
dostum ve değerli meslektaşıma selam..
Atiye Altın /Demokrat İzmir halâ var mı?/.Esat Erçetingöz /Merhaba patron
Yusuf R. Düvenci / Sancar Maruflu ve İbrahim Irmak dahil 14 ortak arkadaş
/ İzmir'de yaşıyor. 142 / Ünal Tümin / ve 141 diğer kişi
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Suavi Tuncay
Bir kentin değeri ona sahiplik ölçüsüyle örtüşmesi sonucu yücelir. Gelecek
kuşaklara bu biriktirilen özgün ve gelenek görenek ve tarihsel dönemlerinden
kaynaklanan 29 Ekim gibi değerler aktarılır. Ne yazık ki bağrından yetişen
İzmirliler bütünsel ve işbirliğine dayanan bir dayanışma içine giremediğinden
bugün ne yazık ki hak ettiği yerde değildir. İzmir’i İzmirliler yönetmeli ve
İzmir’i İzmirliler temsil etmelidir. Burası yağma Hasanın ballı dükkânı değildir.
Başkumandanımız “Mustafa Kemal Paşa ve İsmet İnönü”lerin ve diğer
vatanperver komutanlarımızın üstün görüş ve bilgi donanımları ve de
cesaretleriyle 1922 tarihinde İzmir'in Kurtuluşu bildiğimiz gibi “Dumlupınar
Meydan Muharebesi”nin kazanılmasının hemen ardından Yunan
palikaryalarından oluşan Ordusu’nu önüne katan “Büyük Türk Ordusu” işgal
altında bulunan gururla “İzmir'e alkışlarla” girdiler.. ...
1933 – “İzmir Enternasyonal Fuarı” 'nın çekirdeğini oluşturan "9
Eylül Panayırı" ilk defa, Genelkurmay Başkanı “Mareşal Fevzi Çakmak”
tarafından açıldı. Bu tarihi değerimiz olan İZMİR FUARINI yerinden söken
kaldıran ortadan kaldıran bir kafa İzmirli olabilir mi? Sembolik bile olsa FUAR
İZMİRİN ONURUDUR! İzmir İzmirliler tarafından yönetilmelidir. Çünkü
İzmir mertliği, cesareti sadakati ve yenilikçi düşüncelerle ülkesinin ATATÜRK
felsefesi içinde kalkınmasını mamur bir ülke olmasını hayal değil
gerçekleştirmek ister.
İşte bu nedenlerle Yaşar AKSOY İZMİR çok çok önemlidir. Soy ve kök
aramıyoruz ama değerler manzumesine gönülden bağlıyız. İşte bu bağlamda
emeği geçenleri de kutluyoruz. Başta Büyük Üstadımız Yaşar AKSOY ve tüm
İzmir âşıklarına sevgi ve selamlarımızla en derin sevgi ve saygılarımızı sunar,
sağlık ve esenlikler içinde nice uzun ömürler dilerim....
Bu bağlamda emeği geçenleri kutlar, büyük üstadımız Yaşar AKSOY
başta tüm İzmir âşıklarına sevgi ve selamlarımızla en derin sevgi ve saygılarımızı
sunar, sağlık ve esenlikler içinde nice mutlu ve uzun ömürler dilerim...
Yusuf R. Düvenci// Sancar Maruflu ve İbrahim Irmak dahil 14 ortak arkadaş//
İzmir'de yaşıyor. 142 Ünal Tümin ve 141 diğer kişi.
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YENİ KALE’Yİ, ŞEHZADE PAŞA AV KÖŞKÜ’NÜ, REŞADİYE
KÖŞKÜNÜ BİLMEYEN İZMİR’İ BİLMEZ
Celal ÖCAL
28 Eylül 2020
Konu: Birinci Dünya Savaşı İzmir’inin tarihi yapıları.
Yenikale, Şehzadepaşa Av Köşkü, Reşadiye Köşkü hakkında Rapor.
DEĞERLİ TARİHCİLERİMİZ
İzmir’in 1.Dünya Savaşı döneminde yaşadıkları bilinmez!
İzmir: Mondros Mütarekesinin ilanı, İlk kurşun’un atılması ve İzmir
yangınıyla gündeme getirilir. 1914-1919 arası İzmir’de hiçbir şey olmamış gibi
anlatılır.! Bu büyük eksikliktir!
*Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Osmanlı Harbiye Nezareti
Çanakkale’ye, İskenderun’a ve İzmir’e düşmanın çıkartma yapılabileceğini
değerlendirmiş, bu duruma göre tedbir almıştır.
İzmir: Uzunada/Mayın hatları/ Batık gemi maniaları/ Bataryalar ile
savunulacaktır. Yenikale merkezli savunma ile İnciraltı Narlıdere hattına 44
toplu 18 Batarya, yerleştirilir ve saldırı beklenir.1917 de Foça yönüne de 17 toplu
yeni bir batarya yerleştirilir.
1 Kasım 1914 günü Urla İskelede Beyrut ve Kınalıada gemilerimiz
batırılmak zorunda kalınır.
5 Mart 1915 günü İtilaf Donanması İzmir ve çevresini bombalar on gün
devam eden bombardıman sonrası, işgalci donanma gemi kayıpları vererek geri
çekilme zorunda kalır.
-İzmir İngiliz ve Fransız tayyareleri tarafından da bombalanır. İzmir’de
görevli üç Tayyare Bölüğümüz keşif ve bombardıman görevi yapar, çok şiddetli
hava muharebeleri olur.
-Uzunada İngilizler tarafından işgal edilir 27 Mayıs 1915,4 Haziran
1916’de bir operasyonla geri alınır2.
İtilaf Donanmasının İzmir’e yaptığı bombardıman 13 Mart 1915 tarihli The
Graphic dergisinde fotoğraflarla yayımlanır.3Foto:2-3-4

2

Harb Mecmuası-Sayı,12,s.188; 0 536 296 39 88 turkdunyasihaklari@yahoo.com

3

Britishnewspaperarchive. co. uk/titles/the-graphic 13 marc 1915
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İzmir’i savunan Yenikale’nin, Birinci Dünya Savaşı döneminde halkın
silah eğitimi aldığı İzmir Poligon’daki Şehzadepaşa Av Köşkünün haberi de
Şehbal4 ve Harb Mecmuasında yer alır5. Foto:1
İzmir’de Osmanlı döneminden kalma tek Şehitlik olan Yenikale Şehitliği
ve Yenikale hakkında Necmi ÜLKER İzmir Sancakkalesi ve Şehitliği tebliğini
verinceye kadar İzmir’e yapılan bombardımanı meçhul kalır6.
Maltepe Askeri Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Çanakkale Deniz
Savaşlarının bilinmeyen yönü, savaşın ön sözü İzmir Körfezi Müdafaası
projesi”7,Celal ÖCAL’ın “Birinci Dünya Savaşında İzmir Savunması” kitabı8
Foto:35,17.Türk Tarih Kongresine sunduğu “103 yıldır bilmediğimiz gerçek,
İtilaf Donanmasının İzmir’i işgal girişimi” tebliği, çeşitli konferans ve
makalelerle bu konu duyurulmaya çalışılır.
-Atatürk’ün 1934 yılında ziyaret ettiği, Reşadiye Köşkü, dönemin en
modern Deniz tayyaresi olan Supermarine Southamton MK önünde Atatürk’ün
İran Şehinşahı ile fotoğraf çektirdiği Büyük Hangar, görülmesi gereken tarihi
mekanlardır. Reşadiye Köşkü, çok kötü bir restorasyon geçirmiştir. Foto:16-1718-19
Birinci Dünya Savaşını İtilaf Donanmasının Çanakkale’ye yaptığı
saldırıyla başlatan tarih bilgisini içeren bütün tarih kitapları eksiktir. 1915-2020
yüz beş yıldır devam eden büyük eksiklik giderilmelidir.
A-İtilaf Donanmasının 1915 yılında İzmir’e yaptığı saldırının
kanıtları.
1-Birinci Dünya Savaşı’nda İzmir’in yaşadıklarının kanıtı
İzmir Körfezi gemi batıklarıdır9.Foto:13

1912-1918

2- Birinci Dünya Savaşında İzmir’i savunan Gazi Toplardır.
Toplarımızın İzmir den götürülmüş olması büyük eksikliktir. İzmir’e
sergilenmesi gerekirken bu yapılmamıştır Foto:33. Uzunada’da son bir topumuz
kalmıştır.
3-Yenikale duvarındaki mermi izi dir.

Şehbal Dergisi Sayı:29 s.87 14 kasım 1910 Geçen sene İzmir istihkamatından icra edilen top
endaht talimleri.
5 Harb Mecmuası, Sayı:24,s.380 Türk Tarih Kurumu
6 Necmi Ülker-İzmir Sancakkalesi ve Şehitliği. Askeri Tarih Semineri, Bildiriler II,
Ankara,1983.II. Askeri Tarih Konferansı 1987
7 Fethullah Şahan, Rasim Kahraman, TÜBİTAK Ortaöğrenim Öğrencileri Araştırma Yarışmasında
derece aldı.
8 Celal Öcal-Birinci Dünya Savaşında İzmir Savunması,2015 İstanbul, İleri Yayınları.
9 Deniz Kuvvetleri Dergisi, Mayıs 2017 Celal Öcal, Öğr. Bnb. Gökhan Atmaca-Birinci Dünya
Savaşında İzmir Körfezi gemi batıkları, s.138
4
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4-Birinci Dünya savaşı döneminde İzmir’de görev yapan Birinci, Beşinci
ve On ikinci Tayyare Bölüklerimizin tarih kitaplarında yazılı hizmetleridir10
Foto:14.
5-İtilaf Donanmasının İzmir’e yaptığı bombardıman sırasında Urla
Karantina adasını da bombalamış iki askerimiz Şehit düşmüştür. Foto:30-31-32
6-Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce İzmir’de görev yapan Osmanlı
Donanmasının yaşlı gemilerinden Muin-i Zafer korvetinin toplarının söküm
kararı alınır geminin bir kısım topları Çanakkale’ye bir kısım topları da
Uzunada’ya yerleştirilir. Halen Uzunada’da bir bölge Muin-i Zafer Bataryası,
Muin-i Zafer tepesi adını taşımakta ve bir top bulunmaktadır.
7-Basında çıkan haberlerdir. Foto:23-24-25-26-27
8-Narlıdere Şehitliği mezartaşları Foto:28, Yenikale Şehitliği kitabesidir.
Foto:29
9-İzmir’in havadan bombardımanı esnasında Şehit düşen polislerin
Hatuniye Camii önünde çekilmiş cenaze töreni fotoğrafıdır. Foto:36-37-38
10-Dönemin tanıklarının hatıraları 11,yazılan kitaplar. Foto:35.
11-Havadis 100 yıl önce Sergileri ve katalogları. I,II, III, IV, V 12
12-“Balkan Savaşını müteakıp Birinci Dünya Savaşının patlak vermesi
üzerine İzmir’de 4 üncü Kolorduya bağlı 12 nci Fırka,36 ncı Alay,3’üncü Tabur
emrine verilmiştim….
Emrinde bulunduğum fırka sahilin muhafazasına memur edilmiş olduğu
cihetle alayımız bu maksatla İzmir civarında ve Kilizman yakınında bulunan
Abdullahağa çiftliğine yerleşmişti. Burada birkaç ay kaldıktan sonra fırkamıza
Çanakkale’ye hareket emri verilmesi üzerine Çiftlik’ten İzmir istikametinde yola
çıkıldığı gün, İngiliz donanmasının körfez dahiline girerek Yenikale ve
civarını bombardımana başlamasıyla çok nazik bir durum meydana gelmişti13
bilgisini veren M.Kemal ATATÜRK’ün el yazılı ifadesi.

Acun Kurtel-Türk Hava Kuvvetleri Tarihi.1,2,3,4,5 Cilt.
Naci Gündem, Günler boyunca hatıralar, İzmir BB Kent Kitaplığı dizisi
Ece Sakar, Atatürk’ün İzmir’i bir kentin yeniden doğuşu Behçet Uz, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayını.
Abidin Ege, Çanakkale, Irak ve İran Cephelerinden Harp günlükleri, İş Bankası Yay.
Eyüp Durukan, Günlüklerden bir ömür II. Sofya esaretinden Çanakkale Zaferine 1913-1915 İş
Bankası Kültür Yay.
12 100 yıl önce Havadis Sergileri, İBB Kültür AŞ.
13 Şükrü Tezer, Atatürk’ün hatıra defteri,Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Etarih Kurumu
Yayını,1995 Ankara,s.22-23
10
11
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B-Mevcut durum.
1-Karantina adasının bombardımanı sırasında şehit düşen iki askerimizin
mezarı Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Karantina
Mezarlığında bulunmaktadır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığına bağlı bir mezarlığın
bulunmakta olmasının garipliği bir yana iki Şehit askerimizin mezarı çok kötü
durumdadır. Acilen durum düzeltilmelidir.
2-ATATÜRK’ün ayağının bastığı REŞADİYE KÖŞKÜ, İzmir’i savunan
Gazi Kale SANCAKKALE, Birinci Dünya Savaşı ortamında halkın silah eğitimi
aldığı ŞEHZADEPAŞA AV KÖŞKÜ üzerinde YASAK vardır ve Sivil ziyarete
kapalı tutulmaktadır.
3-Bilgisizlik ve ilgisizlik vardır.
Görüldüğü gibi İtilaf Donanmasının 1915 yılında İzmir’e yaptığı saldırı
girişimi İngilizler tarafından 1915 yılında dergilerinde, Osmanlı dönemi
basınında Harb Mecmuasında, Şehbal Dergisinde yer almışken Cumhuriyet
dönemi ilgilileri bu büyük hadise ile hiç ilgilenmemiştir.
4-Uzunada (Kösten) üzerinde yabancıların hak iddiası davası devam
etmektedir.!
Maalesef İzmir Milletvekilleri, İzmir’li Bakanlar, Valiler, Vali
yardımcıları, İl Kültür Müdürleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları,
Balçova Belediye Başkanları Yenikale’yi, Yenikale Şehitliğini, Şehzadepaşa
Av Köşkünü, Reşadiye Köşkünü, Uzunadayı görmeden tarihi değerinin
farkında bile olmadan görevlerini tamamlayıp gitmişlerdir, günümüzde de
durum aynıdır.!
C-Yazılı başvurular.
1-A-Yenikale’nin Müze olarak açılmasını. B-İzmir Reşadiye Köşkünün
Atatürk Havacılık Müzesi olarak açılmasını. C-Şehzadepaşa Av Köşkünün Müze
ve Kültür Merkezi olarak açılmasını. D-İzmir Körfezi Gemi batıkları’nın
araştırılmasını. E-Uzunada ve Disiplinler arası İzmir Savunması Çalıştayı
düzenlenmesini içeren beş ayrı dilekçe, Milli Savunma Bakanlığına gönderilmiş
olup 22 Nisan 2020 de teslim alınan dilekçelerime cevap verilmemiştir.!
2- Yukarıda belirttiğimiz konuları Güney Deniz Saha Komutanı ile
konuşma talebimize Güney Deniz Saha Komutanlığı cevap vermemiştir.!
3-Reşadiye Köşkünün mevcut durumu ile ilgili Hava Eğitim Komutanı ile
görüşme talebimize cevap verilmemiştir.!
4-Yenikale, Şehzadepaşa Av Köşkü ve Reşadiye Köşkünün İzmir’in
Kültür envanterine kaydedilmesi yönünde İzmir İl Kültür Müdürlüğüne dilekçe
gönderilmiştir. Hava Eğitim Komutanlığına Reşadiye Köşkünü İzmir’in Kültür
envanterine kayıt girişimine ne cevap verdiği bilinmemektedir ?.
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D-1915 İzmir saldırısını kamuoyuna tanıtmak için neler yapılabilir.
1-Bu yönde Üniversitelerin değişik bölümlerinin katılımıyla Prof. Dr.
Turan AKKOYUN öncülüğünde “Disiplinler arası İzmir Savunması
Çalıştayı” düzenlemenin ön görüşmesi yapılmış olup, gerçekleşmesi Tarihi
yanlışlığı düzeltmenin yanında İzmir’in bilinmeyen tarihini dünya kamuoyuna
duyurma yönünde büyük katkı sağlayacaktır. Gerekli olan ilgililerin ilgisini
sağlanmasıdır.!
2-1915 döneminin tarihi yapıları Yenikale, Şehzadepaşa Av Köşkü ve
Reşadiye Köşkü Müze olarak düzenlenebilir.
3- İzmir’i savunan toplarımız büyük kısmı İzmir den götürülmüştür. Bu
topların İzmir de sergilenmesi gerekirken bu yapılmamıştır. Uzunada’da son bir
topumuz kalmıştır. Kalan son topa sahip çıkılmalıdır. Foto:33
E-Talebimiz
1-Yenikale, Şehzadepaşa Köşkü Reşadiye Köşkü’nün Müze olarak
ziyarete açılmalıdır. Bu üç müzenin açılması İzmir’in ve Türkiye’nin tanıtımına
büyük katkı sağlayacak, İzmir’i 1915 yılında işgale yeltenen İtilaf Donanmasının
gemi kayıpları vererek geri çekilme zorunda bıraktığımız başarılı İzmir
Savunmasını öğretecektir.
2-Yenikale duvarları üzerindeki toprak tahkimatın kaldırılmalıdır. Bu
düzenleme İzmir’ e denizden girişte çok güzel bir görüntü kazandıracaktır.
3-İzmir Körfezi gemi batıkları üzerinde araştırma yapılmalıdır?
4-Atatürk’ün ayağını bastığı tarihi mekan Reşadiye Köşkünü, Birinci
Dünya Savaşı döneminde halkın silah eğitimi aldığı ŞEHZADEPAŞA AV
KÖŞKÜNÜ, Birinci Dünya Savaşında İzmir’i savunan Gazi kale YENİKALE’yi
görmeye yasak getiren bir anlayış asla mazur görülemez. Bu yasakçı zihniyet ve
aymazlık ilgililerin bilgisizliği ve ilgisizliği yüz beş yıldır tarihi gerçeklerin
bilinmesi engellemiştir yasak sona erdirilmelidir.
SONUÇ
Yenikale-Balçova Belediyesi, Reşadiye Köşkü-Konak Belediyesi,
Şehzadepaşa Av Köşkü-Karabağlar Belediyesi hudutları içerisindedir. Böylesine
üç tarihi yapımızın bulunuyor olması Belediyelerimiz için büyük zenginlik, sahip
çıkmaları gereken hazine değerindedir!
Üç yeni müzenin açılmasıyla İzmir, Türkiye, tüm dünyanın hayranlıkla
izleyeceği tarihi yeni bir alan kazanacaktır!
İzmir ve Türkiye yetkililerinin sahip çıkmasıyla Kuşadası Güvercinkaya
kalesi (1826) gibi Yenikale’nin de (1656) Unesko Dünya Kültür Mirası Aday
Listesine alınması da kuvvetle muhtemeldir. Böyle bir durumdan İzmir ve
Türkiye büyük değer kazanacaktır.!
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Ziyaretçiler 1915 yılında emperyalizme İzmir’in direnişinin simgesi
Yenikale’yi, Yenikale deki Gazi topu görecekler, bir kültür merkezi olan
Şehzadepaşa Köşkünü, Atatürk’ün ve Gazi silah arkadaşlarının ayağının bastığı
Reşadiye Köşkünü ziyaret edeceklerdir. Böyle bir ortam büyük bir moral ve öz
güven yaratıp, İzmir farkını ortaya çıkarırken ülke turizmine de büyük katkı
sağlayacaktır.
Hazırladığımız bu çok önemli raporla Birinci Dünya savaşı İzmir’inin
yapıları hakkında bilgi verilmiştir. Lütfen bu konuya kayıtsız kalmayınız.
Yenikale’ye, Şehzadepaşa Av Köşküne, Reşadiye Köşkünü mutlaka görünüz.
Yenikale Şehitliği kitabesinde yazılı (5 Mart 1915) İngiliz ve Fransız müşterek
gemilerinden Yenikal’eye atılan mermilerden müstakil ağır topçu tabur
efradından top başında şehit olanların ruhlarına rızaenlillah Fatiha yazısını
okuyunuz. Foto:29
Halil İnalcık’ın söylediği gibi “Tarihimizi millete iyi öğretmek icap
eder. Bu bütün dünyada da böyledir. Milletler medenileştikçe tarih tedrisatı
ehemmiyet kesbeder. Bir milletin ilerlemesi, hatta yaşaması için tarih
şuuruna sahip olması lazımdır. Tarih geleceğimiz için sonsuz bir kaynaktır”.
İzmir Türkiye Yenikale’ye, Şehzadepaşa Köşküne, Reşadiye Köşküne sahip çık.
Sizin bu konuya ilginiz İzmir ve Türkiye’nin tanıtımına çok büyük yeni
katkı sağlayacak, Emperyalizmin 1915 İzmir saldırısını neticesiz bırakan
atalarımıza kadirşinastlık ve vefa borcumuzu ödeme yönünde önemli bir adım
olacaktır. Bu bilgileri öncelikle vicdani değerlendirmelerinize ve de İzmir
Sevginize, Türk Tarihine ve büyük ATATÜRKÜMÜZE sevgi ve saygılarınıza
emanet eder, konunun sahiplenilmesi
yönünde ilginizi katkınızı bekler en
derin saygılarımı arz ederim. Ekte o
günkü tarih sahnesinde gerçekleşen
olayların ibret verici resimleri arz
edilmektedir. Ço değerli İzmirli bilim
adamı öğretim üyesi sayın Dr. Suavi
TUNCAY
beye
de
sonsuz
saygılarımla başarılarının devamını
dilerim.

1-Şehbal Dergisi-İzmir istihkamatından icra edilen top endaht talimleri.14
Kasım 1910
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2-İzmir’e saldırı: HSM Euryalus, HSM Swiftsure ve HSM Triump tarafından
yapılan uzun menzilli bombardıman sırasında Yenikale.
Resimli savaş haberleri. Mart ayındaki Çanakkale operasyonu sırasında HSM
Swiftsure eylemde ayrıca sağ tarafta Kennet Muhribi

3-The Grafhıc 13 Mart 1915 Ana operasyonda beklenen bir olay “İzmir’in Türk
Limanı şimdi filomuz tarafından bombalanıyor.
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4-İzmir’in bombalanması.8 Mart’ta HSM Swiftsure ile HSM Triumh’un
(astern) kıyı bataryalarına yakın mesafeden saldırması.

Sol tarafda İzmir’i bombardıman eden dört harp gemisi çizili.
Sol altta İzmir’i savunan iki Türk bataryası belirtilmiş. Paleo tabia batteryBattery of Hills
Bu bataryalar günümüzde nerede ne durumda?
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YENİKALE-Güney Deniz Saha Komutanlığı Narlıdere Sahil evleri
Piri Reis’in haritasında Sancakburnu adıyla belirtilen İzmir’e denizden
girişin en stratejik bölgesine 1656 yılında inşa edildi ,dönemin en güçlü topları
yerleştirildi.Yabancı ticaret gemilerinin kalede dalgalanan bayrağımızı
selamlaması ve düzenli vergi vermesi sağlandı. Yeni yapıldığı için YENİKALE
veya SANCAKKALE adını aldı.Kaleye yerleştirilen güçlü toplarımız 1694 de
Venedik donanmasının,1770 de Çeşmeye kadar gelen İngiliz-Rus donanmasının
İzmir’e saldırmasını engelledi.1915 yılında İtilaf Donanmasının İzmir
bombardımanın başarısız olmasını gemi kayıpları vererek çekilmelerini
Sancakkale merkezli top bataryalarımız sağladı.

5-Yenikale’nin havadan görünüşü

6- Yenikale kapısı

Fotograf Yaşar Ürük

7-Yenikale Narlıdere Sahil evleri yönü

8- The Graphıc gravürü ortada
Yenikale solda düşman gemileri.
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9-1915 İzmmir’in savunma planı İnciraltı-Narlıdere arası 48 toplu 11 batarya.

10-İtilaf Donanmasının 1915 yılında İzmir Yenikaleye yaptığı saldırının kanıtı
mermi izi yerinde durmakta
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11-Yenikale önünde dikili abide.Günümüzde yerinde yok.

12-Yenikale önünde bir zamanlar dikilmiş olan abide,günümüzde yerinde yok.

13-İzmir istihkamatı tarafından batırılan bir İngiliz kruvazöründen çıkan
eşyalar14

14

Devlet Osmanlı Arşivleri fotograflar İzmir FTG 1270 29.10.1923
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Devlet Osmanlı Arşivleri fotograflar İzmir FTG 1270 29.10.1923

14-5.Tayyare Bölüğü Seydiköy(Gaziemir) 1916 15

15-Şehit Plt. Tgm. İbrahim ORHAN 13 Temmuz 1918 günü keşif görevi için
Seydiköy’den havalandı Sakız adası üzerinde açılan ateş nedeniyle tayyaresi
düştü arkadaşı Rasıt. Ütgm. Hüseyin Hüsnü kurtuldu Sakız Kalesi yanındaki
Türk mezarlığına Kaptan-ı Derya Nasuhzade Ali Paşa Şehitliğine gömüldü. 16

15
16

Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Komutanlığının Tarihcesi.1916-2000 Gaziemir-İZMİR
Yurtdışı Şehitlikler, s.114 T.C.Milli Savunma Bakanlığı
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REŞADİYE KÖŞKÜ-Hava Eğitim Komutanlığı/Fahrettin Altay
1890 yılında Padişah II.Abdülhamid ve dönemin İzmir Valisi Hüseyin
Rıza Paşa zamanında av köşkü olarak kullanılan bina Atatürk’ün İzmir
ziyaretlerinde ikametgahlarına ayrılmış,ülkemizi ziyaret eden yabancı devlet
adamları Atatürk tarafından bu köşkte ağırlanmış.Daha sonra İzmir ve
civarındaki birliklerine karargah olarak tahsis edilmiştir .Son dönemde yapılan
restorasyonla köşkün girişindeki demir parmaklıklar kaldırıldı özgün görüntü
bozuldu, dibine yapılan Kışla gazinosuyla bağlantı sağlamak için zemin ve birinci
kat duvarları yıkıldı.Günümüzde Anı Salonu,Kışla Gazinosu Rezervasyon birimi
olarak kullanılmaktadır.

16-17-Atatürk Reşadiye Köşkünde.Merdivenler ve parmaklıkları dikkat
çekiyor.

18-Reşadiye Köşkü eski hali
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19-Günümüzdeki Reşadiye Köşkü. Atatürk dönemi parmaklıklar yok.
ŞEHZADEPAŞA AV KÖŞKÜ-Poligon
Sadrazam Küçük Sait Paşa tarafından1901 yılında Padişah II.
Abdülhamid’in İzmir’de bulunduğu sürece ikamet etmesi amacı ile inşa edildi.Av
köşkü olarak kullanıldı.Günümüzde Deniz Er Eğitim Taburu sorumluluğunda
bulunmaktadır.

20-İzmir endaht poligonu ve parkı-Harb Mecmuası
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20/1-Şehzadepaşa Av Köşkü

21-İzmir’de hayat-ı askeriye inkişafatından endaht ve spor.-Harb Mecmuası
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22-İzmir ahalisinin elli metreden revolverle endahta iştirakleri.-Harb Mecmuası
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İZMİR HABERLERİ

23-Sabah 1 Nisan 1917
237

Türkbilim Aralık 2020
30.3.1917 günü öğleyin saat on ikide savaş uçaklarımızdan biri İzmir civarında
iki düşman savaş uçağını düşürdü.Düşen bu uçaklardan biri çift kanatlı Fireman
sisteminde olup pilot ve gözlemcisi esir edildi.Diğeri Nieuport sisteminde olup
havadaki mücadele esnasında İzmir yakınındaki Buca civarında
düşürüldü.Pilotuyla gözlemcisi ölü olarak ele geçirildi.(Milli)

24-22 Haziran 1917 Çeşme bombalandı

25

26-Genel Karargahtan 3 Ağustos 1917 tarihli bildiri 171 Ağustos’ta düşman
uçakları İzmir’e saldırdılar. Önemli bir hasar meydana gelmemiştir. Düşman
uçaklarından bir topcumuz tarafından düşürüldü. Uçağı kullanan iki İngiliz
deniz subayı ölmüş ve uçak tamamen parçalanmıştır.

17Havâdis

1917-1918 Yüz yıl önce Sergi kataloğu Cilt:5 s.173
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27-İKDAM 9 Ağustos 1917 İzmir’de Pilot Yüzbaşı Buddecke tarafından
düşürülen iki İngiliz uçağının enkazı (solda) ve ölen keşif pilotu (sağda)
HARB MECMUASI-Sayı 18,s.287

28-Narlıdere Şehitliğinde yatan Muin-i zafer Bataryası Şehidi Er Mustafa ve
Işıldak Bölüğü Şehidi Onb.Hamdi
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29-İzmir Yenikale Şehitliği Kitabesi-1333 Rebülahirinin 18.günü (5 Mart 1915)
İngiliz ve Fransız müşterek gemilerinden Yenikal’aya atılan mermilerden
müstakil ağır topcu tabur efradından top başında şehit olanların ruhlarına
rızaenlillah Fatiha.

30-Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Karantina
Mezarlığı Karantina Adası -Urla
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31- Şehit Meçhul Askerimizin mezarı 32-Şehit Meçhul Askerimizin mezarı

33-İzmir Foça’dan getirilerek Karşıyaka Yunuslara yerleştirilen oradan Harbiye
Askeri Müze bahçesinde sergilenen top
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34-İzmir’i savunan Gazi Top-Uzunada

35-Celal Öcal-Birinci Dünya Savaşında İzmir Savunması
242

Türkbilim Aralık 2020

36-14 Mart 1916 İngiliz uçaklarının açtığı ateş sonucu Şehit olan M.Fehmi,
S.Talat, M.Halil adlı üç polisimizi taşıyan cenaze kafilesi Hatuniye Camii,
denizci er, soldaki bina üzerinde iki mermi izi. APİKAM arşivi

37-30 Kasım 1916 İngiliz bombardımanından sonra Mortikiya mahallesinde
ölen sivillerin fotoğrafı. Yirmiden fazla insanımızın cesedi fotografda sayılıyor.
APİKAM arşivi
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38-İzmir’de Hacı İstilo mahallesinde Rumlar tarafından şehit edilen Polis
Hamza Efendi’nin Tilkilikteki cenaze töreni. 23 Subat 1919 Soldaki bina Tevfik
Paşa Konağı-APİKAM arşivi
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TÜRKBİLİM HABERLER
Yaşar AKSOY
Araştırmacı, Gazeteci, Yazar

EFE AHMET’TEN
ATATÜRK KİTABI
Ege’mizde Efe Kültürü’nün pratik ve teoride devamını sağlayan idealist
insanlardan biri olan, sevgili dostum, araştırmacı yazar, Karşıyaka Belediye
Meclis Üyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü “Tarih Kurulu Başkanı” ve
“KARSAV” Başkanı “Ahmet DİKER” tarafından kaleme alınan “ATATÜRK
KARŞIYAKA’DA” adını verdiği yeni kitabı tamamlanarak raflarda yerini aldı.
Okuyucuların beğenisine sunuldu. Belediye Başkan Dr. Cemil Tugay’ın
gönülden kutladığı Efe Ahmet’i bizde kutluyoruz. Yaşa sen Karşıyaka’nın efesi!
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
AHISKA TÜRKLERİ
HASİP BALCI
TUTAK’LI EMEKLİ ÖĞRETMEN
Ahıska, Güneybatı Kafkasya'da, Gürcistan sınırları içinde yer alan,
Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Ardahan ilimizle sınır teşkil eden, bir bölgenin
merkezidir. Bu şehrin çevresinde Abastubarı, Adigön, Aspinza, Ahılkelek, Azgur
ve Hırtız gibi önemli kaza ve kasabalar bulunmaktadır. Bir zamanlar bu bölgede
iki yüzden fazla köyde Müslüman Türk ahali yaşamaktaydı. Bölgenin tarihî
merkezi olan Ahıska şehri, Türkiye sınırına 15 km mesafededir. Bakü-TiflisCeyhan enerji hatları, Ahıska üzerinden gelip Posof tan Türkiye’ye geçer.
Türk edebiyatının bir num aralı tarihî eseri olan Dede Korkut Kitabı'nda
Ahıska adının geçiyor olması, buranın çok eski bir Türklük bölgesi olduğunu
göstermektedir. Tarih kaynakları, Ahıska bölgesinin çok eski bir Kıpçak Türkleri
yurdu olduğunu kaydeder. Kıpçaklar, Gürcistan devlet yönetiminde de çok etkili
olmuşlardır. 1268’de Kıpçak Atabek sülâlesi burada bir hükümet kurmuştur.
Bugün Ardahan’ın Posof ilçesindeki Cak Kalesi, Kıpçak Atabekleri tahtıydı.
XVI. yüzyılın başlarında Ahıska Atabekleri hükümetinin sınırları’ Ahıska şehri
doğusundaki Taşkapı’dan Kars, Artvin, Kağızman, Tortum ve Ispir’e
uzanmaktaydı. Bu coğrafya halkının ortak kültürü bugün de yaşamaktadır
Ahıskalılar, Çarlık tan sonra Bolşeviklerin eline düşmüştü. İleri gelenler
tutuklanıyor, evleri aranıyor, mallan müsadere ediliyordu. Stalin diktatörlüğünün
1930’lu yılları, Türk aydınlarının sistemli şekilde yok edildiği bir devirdir. Bu
dönem, Gürcü şovenizminin de azgınlaştığı bir zamandı. 1926 yılında yapılan
nüfus sayımında, Ahıska ahalisi, Türk kimliği ile 137.921 kadardı. Türk kimliğini
silmek için eğitim dili Azerbaycan Türkçesine çevrildi ve bu ahaliye Türk yerine
Azerî kimliği verildi. 1940’tan itibaren okullara Gürcü dili ve ali abesi getirildi.
Daha önce askere alınmayan Ahıskalılardan, İkinci Dünya Savaşı
başlayınca 1939 yıllında 17- 50 yaş arası 40.000 kişi Alman cephesine gönderildi.
Geride kalanlar da kız, gelin ve yaşlılar dâhil, Ahıska-Borcom demiryolu
inşaatında çalıştırıldılar. Bu hat, 1944 Ekim’inde tamamlandı. Başında Stalin’in
bulunduğu Devlet Savunma Komitesi’nin 31 Temmuz 1944 tarihli kararıyla
Ahıska bölgesinin Türk ahalisi 15 Kasım 1944 sabahından itibaren Kazakistan,
Kırgızistan ve Özbekistan’a sürgüne gönderildi. Mal ve mülkleri, Gürcü ve
Ermeniler tarafından yağmalandı. Bu ölüm yolculuğu ortalama bir ay sürdü.
Yollarda açlık, soğuk ve hastalıktan binlerce insan yollarda öldü; cesetleri yol
boyunca atılarak kurda kuşa yem edildi. Sürgün halk, 12 yıl sürecek özel-sıkı
rejime tabi tutuldu.
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Ahıska’da millî mücadele devam ederken, eskiden Ahıska eyaletinde bir
nahiye olan ve Ardahan-Hanak’tan yetişen, köklü Balcıoğulları ailesinden Şâir
Muallim Balcıoğlu M. Salim (1896-1974), “Ey Din Kardaşı!” diye şöyle
sesleniyordu:
Hükm-i idamın yazıldı, sen henüz gaflettesin, Rahetin selb oldu, hâlâ
pister-i rahettesin Kast-i can etmiş adû, sen meclis-i ülfettesin, Evc-i izzetten
sukut ettin bugün zillettesin. Pâyimal olmuş vatan, hâlâ neden hayrettesin
Düşmen almış yurdunu, bîçare sen gurbettesin! Al sopan, baltan, tüfengin, et
gazaya niyeti, Kan akıt seller gibi, versin cihana heybeti, Sen çalış Salim ki Allah
versin nusreti, Ölmeden öldür, bırak yahu bu acz ü hayreti Pâyimal olmuş vatan,
hâlâ neden hayrettesin Düşmen almış yurdunu, bîçare sen gurbettesin Millî
duyguları, şiir kabiliyeti, arûza hakimiyeti çok üstün olan M. Tevfik BALCI
Efendi, Hanak İlçemizden yetişen en son büyük bir İslam bilgini ve kudretli
Divan Şairimizdir. Türkçe şiirlerinin, oğullarından alınarak bastırılması, bur
kazanç olur.
Şiirlerinden örnekler:
1. TUTAK(1912)
Geldi eyyâm-i bahâr tuhfe zemin oldu Tutak.
Yeşil atlas giyinip, tâze gelin oldu Tutak.
Her taraftan çimen, cân-ü dile verdi safâ,
Bu cihetden sanasın Khuld-i Berin oldu Tutak!...
2-TUTAK ’TAN Kaçarken (1915)
“Hicret Esnasında Manzum Bir mektup”
İlahi, khamemi şîrîn -zeban et. Bu mektubu işiten ehl-i idrak, Azizim
Hâcı-İbrahim Efendi, İşit, ta'rif edeyim macerayı, Çü düşmen geldi Tutağ’a
yamaşdı, Vecaitden eser yoktu arada. Kimi ağlar, kimi feryat ederdi. Kimi kadın
sabisini atardı, Fakirde, arkama aldım Şefik’i Biraz gittim, yoruldum yolda
kaldum; Biraz da Validesi aldı Anı,
Sözüm makbûl-i bezm-i ârifân et. Seher gibi yakasın eylesin çak.
Ma’ârif- bağının serv-i Bülent; (Mektubunda unutulan mısra) Belâ bahri taşup,
başlardan aşdı. Çoluk çocuk yola düştü piyade. Alup başını bir yana giderdi.
Yolun Üstünde kor, berfe katardı. Zaruri onların oldum refiki. Bıraktım çocuğu,
çünkü bunaldım. Çocuğuna Acıdı, yandı canı.
AHISKA GİTTİ
Ahıska, gül idi gitti; Bir Ehl-i-Dil idi gitti
Söyleyin Sultan Mahmut'a İstanbul -Kilidi gitti...
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TÜRKBİLİM HABERLER
Editörlerinden birisi olduğumuz Adli Hemşirelik Kitabımız elimize ulaştı.
Emeği geçen tüm hocalarıma teşekkürler ediyor nice uzun yıllar içinde üstün
başarılarının devamını diliyorum.

TÜRKBİLİM
DERGİSİ BAŞ
EDİTÖRLERİNDEN ÇOK
DEĞERLİ HOCAMIZ
HAMİT HANCIYA
KATKILARINDAN
DOLAYI TÜRKBİLİM
OLARAK TEŞEKKÜR
EDİYORUZ… BAŞARILAR
DİLİYORUZ…
SAĞLIKLI OL SAĞLIKLI
YAŞA O ZAMAN ÜLKENE
YAPARSIN HİZMET
GELİRSEN EĞER BAŞA!!
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ADLİ HEMŞİRELİK KİTABI ÜZERİNE..
Prof. Dr. Hamit Hancı*, Prof. Dr. Yurdagül Erdem** ve Prof. Dr. Sevinç Polat***

Adli hemşirelik bilimi, şiddet mağdurlarının daha iyi sağlık ve yasal
sonuçlar elde etmek için en güçlü iki sistemi "Sağlık" ve "Adaleti" bir araya
getiren, sağlık hizmetleri ve yasal sistemler arasındaki boşluğu doldurmaya
çalışan adli bilimlerin özel bir alanıdır. Ülkemizde adli hemşirelik, adli bilimlerin
120 alt alanından birisi olup, bu alanlar arasında en aktif olanlardan biridir.
Bu 120 alan Adli Bilimciler Derneği komisyonlarında temsil edilmektedir.
Adli hemşirelerin mesleki örgütü olan Uluslararası Adli Hemşireler
Birliği, 1992 yılında ABD’de kurulmuştur. 2020 yılı itibariyle 26 ülkede 5000
üyeye ulaşmıştır (The International Association of Forensic Nurses, 2020).
Ülkemizde ise gelişimi son on beş yılda Prof. Dr. Hamit Hancı öncülüğünde ivme
kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı bünyesinde 2006
yılında ilk kez “Adli Hemşirelik Birimi” kurulmuş, aynı yıl ilk “Adli Hemşirelik
Kursu” düzenlenmiştir. Adli Bilimciler Derneği işbirliğinde Adli Hemşirelik
Komisyonu başkanı Prof. Dr. Yurdagül Erdem’inde aralarında olduğu çeşitli
üniversitelerin öğretim elemanlarının destekleri ile bugüne kadar 15 Adli
Hemşirelik Kursu gerçekleştirilmiştir. Böylece alana 300’e yakın adli alanda
görev alabilecek hemşire yetiştirilmiştir.
Yine ilk Adli Hemşirelik Kongresi aynı yıllarda Avanos’ta Prof. Hancı’nın
desteğiyle yapılmıştır. Bunu “hepsinde Adli Bilimciler Derneği ortaklığıyla”
Prof. Dr. Yurdagül Erdem’in kongre başkanlığında Kırıkkale Üniversitesi ev
sahipliğinde II. Uluslararası Adli Hemşirelik ve Adli Sosyal Hizmet Kongresi;
Prof. Dr. Sevinç Polat’ın kongre başkanlığında Bozok Üniversitesi ev
sahipliğinde III. Uluslararası Adli Hemşirelik, Adli Sosyal Hizmet ve Adli
Gerontoloji Kongresi; Doç.Dr. Selen Özakar Akca’nın kongre başkanlığında
Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde IV. Uluslararası Adli Hemşirelik, Adli Sosyal
Hizmet ve Adli Gerontoloji Kongresi; Dr. Öğr. Üyesi Ebru Erek Kazan’ın kongre
başkanlığında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde V. Uluslararası Adli
Hemşirelik, Adli Sosyal Hizmet ve Adli Gerontoloji Kongresi izlemiştir. Her
kongrede çok sayıda bilim insanının katılımı ile bildiri yayınlanmış, bu bildiriler
de tam metin olarak kongre kitaplarında basılmıştır.
Adli Hemşirelik Kitabı (2020), bu zengin deneyimlerin bir ürünü olarak
ortaya çıkmıştır. Prof. Dr. Hamit Hancı, Prof. Dr. Yurdagül Erdem ve Prof. Dr.
Sevinç Polat’ın editörlüğünde yayınlanan bu eserde 37 bölüm yer almıştır.
Kitabın ilk bölümünde ABD’de bilimsel bir disiplin olarak adli hemşireliğin
kurucusu kabul edilen Virginia A. Lynch (The Specialty Of Forensic Nursing
Science), “Adli Hemşirelik Biliminin Özellikleri”ni kaleme almıştır. Lynch, otuz
yıl boyunca, şiddet mağduru insanlarla çalışmıştır. Lynch, Texas'ta Fort
Worth’de ölüm araştırmacısı olarak görev yaptığı süre boyunca, faillerin nadiren
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suçlandıklarını veya suçlarından mahkûm edilmediğini keşfetmiş. Bunun
çoğunlukla kanıt eksikliğinden kaynaklandığını görerek adli hemşirelik alanının
gereksinimine işaret etmiştir. Bölümünde adli hemşirelerin hangi konularda
eğitim alması gerektiğini de vurgulamıştır. Lynch’a göre “hemşireler, anatomi,
fizyoloji, kimya ve patofizyoloji gibi konulardaki eğitimlerinin yanı sıra
detaylara ve kapsamlı belgelere dikkat etmeleri nedeniyle ideal adli bilim
uzmanlarıdır. Hemşireler psikoloji ve krize müdahale konusunda eğitilmiştir ve
kişilerarası becerileri onları hem hastalarla hem de aileleriyle - özellikle hassas
bilgileri aktarırken - etkili iletişimciler haline getirir. Hemşireler ayrıca örnekleri
nasıl kullanacakları, enfeksiyon kontrolünü nasıl sürdürecekleri ve
kontaminasyonu nasıl önleyecekleri konusunda eğitim alırlar”.
Adli hemşireler şiddetin hem mağdurları hem failleri ile çalışırlar. Bu
nedenle hemşireler çok boyutlu becerilerle donanık yetiştirilmelidir. Kitabın
izleyen bölümlerinde bütün bu beceriler ele alınmıştır. Bunlar: Adli Bilimlerin
Alanları; Adli Hemşirelerin Çalışma Alanları; Eğitimleri; Ulusal ve Uluslararası
Mevzuat; İnsan Hakları ve Hasta Hakları; Hemşirelerin İdari Sorumluluğu; Adli
Hemşirelik ve Etik; Bilirkişilik ve Çapraz Sorgu; iletişim; Numune Alımında
Hemşirenin Rolü; Malpraktis; Mobing; Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet;
Akran Zorbalığı; Olay Yeri Hemşireliği; Yüksek Güvenlikli Hastaneler; Adli
Psikiyatri Hemşireliği; Cinsel Saldırı Muayene Hemşireliği; Kriminal Abortus;
Madde Kötüye Kullanımının Adli Boyutu; Yaşlı İstismarı; Ölüm ve Otopsi; Adli
Hemşirelerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Meslek Riskleri ve Meslek
Hastalıkları; Adli Tıpta DNA‘nın (Deoksiribonükleik Asit) Yeri; Engelli Mağdur
Bireyler; Çocuğa Karşı Kötü Muamele: Çocuk İstismarı ve İhmali; Kültürel
Suçlar ve Adli Hemşirelik; Adli Hemşirelikte İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği; Adli
Vctimiloji (Mağdur Bilimi); Asfiksiler; Ölüm, Otopsi; Toksik Riskler konuları
detaylı ele alınmıştır.
Bu eser, adli hemşirelik tanımına uyan şekilde “Sağlık” ve “Adalet”
alanından çok sayıda yazar tarafından, farklı bakış açısıyla hazırlanmıştır.
Künyesi. Seçkin Yayıncılık, Ankara,2020 ISBN: 978-975-02-6543-3dür.
Bu alanda yayınlanmış en kapsamlı eser olma niteliğindedir. Bu alanda
çalışan tüm meslektaşlarımıza yararlı olması dileklerimizle.
Adli Hemşirelik Kitabı Editörleri
YAZARLAR: Prof. Dr. Hamit Hancı*, Prof. Dr. Yurdagül Erdem** ve Prof. Dr.
Sevinç Polat***
*Adli Bilimciler Derneği Başkanı
**Kırıkkale Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı- Adli Bilimciler
Derneği Adli Hemşirelik Komisyonu Başkanı
*** Bozok Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
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TÜRKBİLİM HABERLER
ATATÜRKÜN ARDINDAN TARİHTE HİÇ ESKİMEYEN BUGÜN
İBRET ALINMASI VE GENÇLERİMİZE AKTARILMASI
GEREKİYOR
ATATÜRK HAKKINDA
Yılmaz ARSLAN (y.arslan57@gmail.com)
Roma'da evimizde idik... Radyo dinliyorduk. Kara haberleri öğrenince ne
hale geldiğimizi bilemezsiniz. Kalbimizden vurulmuş gibi olduk. Gazetelerin
verdiği bilgi yasımızı tümüyle artırdı. "Çocuklarım siz kalınız, ben gidip Büyük
Ata'nın kaybı karşısındaki elem ve üzüntülerimi ona kendi huzurunda belirtmek
istiyorum." dedim. İstanbul'a bu amaçla tamamen özel olarak geldim. Eğer
gelmeseydim bu sonsuzluğa göçen büyük insanın önünde ağlamasaydım, bu
sonsuz ayrılığa katlanamazdım. Ona saygı görevimi yapabilmek için İstanbul'a
geldim. Gelir gelmez saraya gittim. Büyük arkadaşımın tabutu önünde durdum,
eğildim, ağladım. Acım Türk Milleti'nin acısı kadar büyüktür. Sevdiğim Türk
Milleti'ne baş sağlığı dileğimin sunulmasına aracılığınızı dilerim.
Emanullah HAN-Eski Afgan Kralı
Büyük Atatürk'ün kaybından dolayı üzüntümüz o derece derin ve
sonsuzdur ki bunu anlatamam. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye'nin değil, bütün
Doğu'nun Atasıydı. Büyük yasınıza Afgan Kralı ve hükümeti olduğu gibi bütün
Afgan Milleti'de candan katılıyor. Bu içten acımızın bir belirtisi olarak Türk
bayrağının yası devam ettiği sürece, Afgan Bayrağı ‘da yarı çekilecektir. Bütün
yabancı ülkelerdeki temsilciliklerine talimat verilmiştir.
Altes Veli Han-Afgan Kralının Amcası
"Bütün dünya 10 Kasım'da, biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı
olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk bir
asker olarak, amansız ve hatta bazı anlarında ümitsiz gözüken bir mücadeleden
muzaffer çıkmış ve sonra da devlet sorumluluğunu üzerine almıştır. 29 Ekim
1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilânı, onun diplomatik dehâsının bir eseridir.
Türk devletinin demokratik gelişmesini engelleyen, mâziden kalma bazı gelenek,
örf ve âdetlerin değiştirilmesi veya kaldırılması gerekiyordu. O cesurane ve
azimkârane ideallere sahipti, yılmak bilmeyen bir yaratıcılıkla eserlerini
gerçekleştirmeğe başladı. Atatürk, Almanlarla geleneksel, yürekten ve karşılıklı
güvene dayanan ilişkiler kurmuş ve sürdürmüştür.
Ludwig ERHARD-(Batı Alman C. Başkanı)
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"O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en
büyük önderdi."
Emnullah HAN-Afgan Kralı
O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek
kuşaklar için sağlam temeller atmağa uğraşan bir kahramandı.
Prof. Walter L. WRIHT Jr.
Atatürk Türkiye'yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın
hiçbir devlet Şefinin başaramadığıdır.
Alman Völkischer Beobachter Gazetesi
Türkiye'nin kendisine hudutsuz bir minnet duyduğu Büyük Kurtarıcı
Atatürk'ün hayatı, Almanya'da olduğu kadar iyi, hiçbir yerde ne anlaşılacak ne de
takdir edilebilecektir. Zira Almanya aynı yoldan geçmiştir. Türkiye'ye kabul
ettirilen barış anlaşması, topraklarının da hayati kısımlarını kendisinden koparıp
alıyordu. Millî Kahraman Atatürk, memleketini kurtarmayı ve millî bir geleceğin
temellerini atmayı başardı. Memleketini görüşmelerle ve Cenevre metotlarıyla
kurtaramayacağına inanarak mücadele yolunu seçti. Bunda yalnız çelik bir irade
ve kuvvet başarısı olabilirdi. Memleket içindeki eseri, daha az hayranlığa lâyık
değildir. Almanya, ATATÜRK’ÜN eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda,
tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak
kudretli bir kişilik görmektedir.
Berlin, Alman Ajansı
Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın
yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman
verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.
Profesör Herbert MELZIG-Alman Tarihçisi
Bugün Kemal Atatürk, yarattığı eserlerle bakıp pek haklı olarak kendisine
başarıya ermiş bir kimse gözüyle bakabilir. Çünkü Atatürk, her şeyden üstün
olarak, Türk Milleti'ne şimdiye kadar erişmediği bir mutluluk getirmiştir.
Carel Sautman-Alman Gazetesi
Mustafa Kemal Bey, sorumluluk yüklenmekten korkmayan doğuştan bir
şef idi. 25 Nisan sabahı 19. Tümeniyle kendiliğinden düşmana saldırmaya karar
verdi. O'nu kıyıya sürdü ve üç ay boyunca kendisine yapılan çetin saldırılara
inatçı ve sarsılmaz bir karşı koymada bulundu. O'nun azmine tam olarak
güvenebilirim.
Liman Von SANDERS-Alman Generali
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Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye'ye bakılarak bu
günden ölçülebilir.
Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu
gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız
köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.
Alman, İllustrierte Dergisi
Onda büyük bir asker, dahi bir devlet adamı ve tarihsel kişiliğe sahip bir
kişi kaybedilmiştir.
(Hitler, İnönü'ye Mesajı)
Eğer bugünkü Türkiye, dünya savaşından sonraki Avrupa'nın herhangi bir
memleketinde daha fazla ileri gitmişse, bunun en büyük sebebini yeni
Cumhuriyetin Başkanı'nın dehasında aramalıdır.
Hans FROEMBGEN-Alman Yazarı
Atatürk, yeni Türkiye'nin yaratıcısı olduğu kadar ulusunun eğiticisi ve
yetiştiricisi olmuştur. Atatürk, kişiliğinin kuvvetiyle milletleri içten ve dıştan
değiştiren savaş şefleri arasında özel bir yer tutacaktır. O, yeni Türkiye'nin
yaratıcısı ve kurucusu olmuştur. Yakın doğunun şimdiki çehresini bu adam tespit
etti
Alman, Germania Gazetesi
Bir yenilginin uçurumuna düştüğü halde, ilkin neticesiz sanılan İstiklâl
Mücadelesini yapan Türk Milleti, önünde saygıyla eğilmeden bu satırlara son
veremez. Zafer neşesiyle kendinden geçmiş bir diplomasinin kararını "hayır"
diyerek yırtmak ve yüzlerine fırlatmak örneğini biz Almanlar, Türklere
borçluyuz.
Alman Askeri Dergisi Vissen Und Vehr
Mustafa Kemâl, hırpalanmış, silahı elinden alınmış olan milletle el ele
vererek tarihe yeni bir devir açmak için mücadeleye atıldı ve mücadelesinde, ruh
kudretinin dünya yüzündeki bütün silahlardan üstün olduğunu ispat etti.
Profesör Herbert MELZIG-Alman Tarihçisi
Mustafa Kemâl'i yüksek kumandanların çoğuna üstün kılan nitelik, ölümü
küçümsemek ve Yiğitlik göstermek bakımından askerlerine en büyük örnek
olmasıdır. Profesör Herbert MELZIG-Alman Tarihçisi Esarete mahkûm edilmiş
bir istiklâl hakkını kuvvetle kazanmış, idam fermanını yırtıp düşmanlarının
suratına fırlatmış adamdır.
Alman Basını
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Şark, tarihin Kemâl Atatürk tarafından yazılmış olan yeni bir sahifesini
açmıştır. Avrupa tarih kitapları vaktiyle (Barbar) Türklerin Altay Dağları'nın
yüksek ovalarından şarka ve Ortaçağ literatüründe Türkler, (Gogve Magog) diye
fevkalade ve korkunç hayaletler olarak tasvir edilmiştir. Onlar uyuşturucu
medeniyetin buzları içinde bir ateştiler ve Türk kokusu hâlâ bugün bile dünyanın
yarısının uzuvlarında yaşamaktadır. Şimdi modern ilim, milâttan evvel tarihin
binlerce yıllık perdesini açarak, batmış milletlerin kaybolmuş izlerini
keşfetmektedir.
Bu arada birdenbire Türk ırkını da tarihin aydınlıkları içinde görüyoruz ve
onun şark ile garp arasında nasıl bir köprü kurmuş ve nasıl devletler ve kültürel
yaratmış olduğunu anlıyoruz.
Avrupa’nın birçok âlimleri bunu reddediyorlar. Fakat Atatürk'ün hayatı ve
Türk Milleti'nin yeniden uyanış ve kalkınış, Türk Milleti'nin ruhunun ilk evini
henüz yirminci asırda kurmuş olmadığı kanaatini gösteriyor. Kemâl Atatürk ile
yüzlerce asrın derinliğinden kahraman bir ruh aydınlığa yükseliyor ve bu ruh,
dünyanın esarete düşmüş kısımlarındaki milletlere hürriyet ve kurtuluş yolunu
gösteriyor. O'nun hüviyeti, Nil sahillerinden eski Çin denizlerine kadar uzanan
bir efsane olmuştur. Bununla beraber O gene milletinin ortasındadır. Olgun ve
kemâle ermiş zekâsıyla, münevver ve ebedi gençliğin yorulmak bilmez kudret ve
ciddiyetine mahzar olan, O, kendi milleti ve beşeriyet âlemi için beslediği
muhabbetle, bir dâhinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir
sahne seyrettirmektedir.
Profesör Herbert MELZIG-Alman Tarihçisi
Kemal Atatürk'ün ölümünün 25. Yıldönümünü anma törenine
katılabilmekten şeref duymaktayım. Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından
birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın
ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini
hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin
doğması, yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilân ve o
zamandan beri koruması, Atatürk'ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye'de
giriştiği derin ve geniş inkılâplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha
başarı ile gösteren bir örnek yoktur.
John F. KENNEDY-(A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963)
Benim üzüntüm iki türlüdür; önce böyle büyük bir adamın kaybından
dolayı bütün dünya gibi üzgünüm. İkinci üzüntüm ise, bu adamla tanışmak
hususundaki şiddetli arzumun yazık ki artık gerçekleşmesine imkân kalmamış
olmasıdır.
Franklin ROOSEVELT-(A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963)
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"Atatürk, istiklâl hissini taşıyan bütün milletler için, ölmez bir semboldür."
Alman Basını
Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi,
Türkiye'nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını
sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden,
kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. Ben, Atatürk'ün sadık
arkadaşlarından biri olmakla büyük bir iftihar duyuyorum.
General Mc ARTHUR
"Kemâl hakkında almış olduğum malûmat çok tazedir. Bu husustaki
bilgilerimi kendisini çok iyi tanıyan birisinden temin ettim. Sosyalist Sovyet
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti’nin Tanınması hakkında Sovyet Rusya
Hariciye Nâzırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun Fikrince bütün
Avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim Olduğunu
sordum. Bana verdiği cevapta: Avrupa'nın en kıymetli devlet adamının bugün
Avrupa'da yaşamadığını, bunun Türkiye Cumhur reisi Mustafa Kemâl olduğunu
söyledi."
Franklin
D. Roozwelt'in bu sözlerine karşı, Disraeli'nin İngiltere'yi idare ettiği
zamandan beri, Avrupa'da o ırktan gelmiş bütün devlet adamları içinde en
maharetlisi olan Litvinof tarafından söylenmiş olan bu mütalaanın çok kıymetli
olduğunu beyan ettim.
Roozwelt (Franklen D.) 1928-Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı
"Geceleyin yüz kişilik akşam sofrası, Avrupa'nın büyük başkentlerinde
verilmekte olan benzeri şölenlerden hiç de farksızdı. Yalnız Türkiye
Cumhuriyeti'nin verdiği şölen sofrasında kullanılan İkinci Mahmut çağından
kalma (1808-1839) som altın tabak ve takımlar, Bu şöleni Avrupa’dakilerden
daha debdebeli yapıyordu. Mustafa Kemal hazretleri her şeyden önce tam
anlamıyla savaşçı bir komutan, metin, geniş simalı, derin ve mütekâsif düşünceli,
sert ve canlı sözlü bir zattır. Ancak bu gece tam anlamıyla ince ve nazik bir devlet
adamı, Aynı çağda mükemmel bir devlet başkanı idi. Her elçi kendilerinden aynı
ölçüler içinde iltifat görürler."
General Charles Sherrill-Birleşik Amerika'nın eski Ankara Büyük
Elçisi
Unutmamalıdır ki Kemâl, Dumlupınar'da parlak bir strateji kabiliyeti
göstermiş ve düşmandan çok azlık olan Türk kuvvetlerinden gereğince
yararlanmayı bilmiştir. Dünya üzerinde istilâ orduları, Yunanlıların uğradıkları
büyük bozgun gibi bir yenilgiyle pek az karşılaşmışlardır.
Charle H. SHERRILL-Eski Amerikan Elçisi
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Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.
Chicago Tribune
Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.
New York Times
İnsanı teslim alıcı gözlerinde fevkalade önderlik kuvveti vardır. Kalın
kaşları sakin durmaz. Yüksek, entelektüel zirvelere kalkar ve şayanı hayret
derecede geniş alnında derin çizgiler oyacak bir şekilde çatılır. Derisi açık renkli
ve güneşten yanmıştır. Esmer değildir. Saçı sarımtırak kahve renklidir. Ağzının
temiz kesilmiş hatları ve çenesi kararlarının kesinliğini gösterir. O, tetiktir, hazır
cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.
Gladys Baker-Amerikalı Gazeteci
Atatürk'ün ölümünden dolayı Amerika Hükümeti pek çok üzgündür. Bu
kayıp, yalnız Türk Milleti'ne ve sınırların inhisar etmemiştir. Yayıldığı yerler çok
geniştir.
Kordel HALL-Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı
Cihanı hayran bırakan bu Türk, Türklerin göğsünü Türk olduklarından,
tarihlerinden ve dillerinden dolayı bir daha kabartmıştır ve Türkiye'nin geleceği
için, geçmiş yüzyılların toplayabildiğinden daha fazla bir kudret toplamıştır.
General C.H. SHERRILL-Eski Amerika Elçisi
Mustafa Kemâl, başarılarının çoğunu tükenmek bilmeyen sabrı sayesinde
elde etmiştir.
Charles H. SHERRILL-Eski Amerika Elçisi
Ülkesine bağlılığı, kendisine bütün dünyanın saygısını kazandıran Atatürk.
F.D. ROOSEVELT-A.B.D. Cumhurbaşkanı
Atatürk'ün birçok insanların başarmaya maddeten muktedir olamadıkları
işleri başarmada Gösterdiği azim ve cesarete ve ortaya koyduğu esere bütün
Amerika hayrandır.
Amerika Basını
Atatürk, yüzyılımızın en seçkin simasıdır. Filozofların çeşitli metafizik
anlamlar vermiş ve şairlerin en güzel ve en yüksek sözlerle tasvir etmiş oldukları
ideale, O, realist sesi ile can vermiştir. O, sözleri uygulamaya çevirmiştir ve
büyük uygulamanın dili kendisindedir.
Demokratia Gazetesi
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Lozan'ı o kazandı; son iki yüz yılda ihtiyar Asya'nın Avrupa'ya
kazandırdığı ilk zafer.
New York Times
Bütün Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan eşsiz
şefini kaybetmiştir. Atatürk, pek kısa zamanda memleketinin çehresini tamamen
değiştirmiş, eski Türkiye'den modern bir devlet çıkarmıştır. Türk Milleti
kendisine maddi ve manevî refahına borçludur. Arnavut Milleti, bu büyük ve acı
kayıptan dolayı Türk Milleti'nin duyduğu acıya katılmaktadır.
Stipsi Gazetesi
Büyük düşüncelerin adamı... Çok büyük bir devlet mimarıydı.
Neue Freie Presse, Viyana
Bu sözlerin söylendiği dile getirildiği yıllara bak göreceksin
ölümünden neredeyse asır geçmiş bir büyük devlet kurucu Mustafa Kemal
ATATÜRK hala yüreklerde ve değerli insanların dilinde..Türkiyemizi
yönetme fırsatı yakalayanlara duyurulur…
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TÜRKBİLİM HABERLER
PROLOTERAPİ İLE 20 ORTOPEDİK HASTALIKTAN
KURTULABİLİRSİNİZ
Demet TEKDÖŞ DEMİRCİOĞLU
Hareketsiz ve düzensiz yaşam hemen herkesin yaşamının bir döneminde
bel, boyun ağrıları, eklem kireçlenmeleri ve daha pek çok kas, eklem
rahatsızlıklarına neden oluyor. Yapısı bozularak dejenere olan bağların,
eklemlerin, tendonların ve yumuşak dokunun kendisini yenilemesi için
uygulanan proloterapi tedavisi ile gücünü kaybeden dokular eski sağlığına
kavuşarak bu sayede hastaların yaşam konforunu artıyor.
Yıpranmış eklemler, hücre ve dokular yenileniyor
Proloterapi, zayıflamış, aşınmış, yıpranmış, hasarlanmış, gevşemiş ve
gücünü kaybetmiş tendon, ligament ve eklemlere hücre ve doku yenileyici ve
tahriş edici olan çözeltilerin enjeksiyonu ile bu dokularda yenilenme, çoğalma
oluşturarak bu dokuların yenilenmesini ve eski gücüne kavuşmasını hedefleyen
bir tedavi yöntemidir. Enjekte edilen solüsyonlar eklemde, tendonların kaslarla
birleşme yerlerinde, tendonların ve ligamentlerin kemiklere yapışma yerlerinde
enflamasyon oluşturarak bu dokuların yenilenmesini ve güçlenmesini
sağlamaktadır. Bu süreç vücudun iyileştirici mekanizmalarını harekete geçirerek
tendon, ligament ve kıkırdaklarda yenilenme meydana getirmektedir. Ayrıca
eklem, tendon, ligament ve kaslarda gelişen ağrılı durumlar tedavisinde de
kullanılmaktadır.
Seans hastaya göre belirlenir
Hastanın yaşı, kilosu ve hastalığın süresi, hasarın büyüklüğü ve derecesi,
diyabet, hipotiroidi, metabolik sendrom, obezite, sigara ve alkol kullanımı gibi
ilave problemlerin olması iyileşme süresinin uzamasına neden olmaktadır. Çoğu
hasta için 4-6 seans yeterliyken bazı hastalar 1-2 seansta anlamlı düzelmeler
göstermektedir. Bazı hastalarda ise olumlu sonuç almak için 8-10 seanslık
uygulamalar gerekebilir. Seans süreleri ise enjeksiyon bölgesinin büyüklüğüyle
belirlenmektedir.
Hastanın kendi kanından da yapılabilir
Hastadan alınan kanın işleme sokulması sonucu ile elde edilen PRP (kök
hücre) veya CGF (konsantre büyüme faktörü) solusyonu kullanarak da
proloterapi yapılabilmektedir. Proloterapi ile diz eklemine, eklemlere PRP
uygulaması tek noktada yapılır enjeksiyona göre PRP'yi bütün diz eklemine
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yayarak etkisini artırmak mümkündür. Proloterapi sonrasında hastaya özel
egzersiz programı uygulanmaktadır. D vitamini yetersizliği varsa, proloterapinin
etkinliğini artırmak için mutlaka takviye yapılmalıdır. Hastalara uygulanan ilk
seanstan 3 hafta sonra klinik düzelmeler görülmeye başlamaktadır. Bazen birkaç
seans uygulama sonrası da iyileşme görülebilmektedir.
Proloterapi pek çok hastalıkta uygulanıyor
Proloterapinin uygulanabileceği pek çok hastalık vardır. Bu hastalıklar
şöyle sıralanabilmektedir:
1. Eklem gevşeklikleri ve güç kaybı
2. Kas ve tendonların işlev yapamadığı hastalıklar
3. Tendon ve bağlarda görülen uzun süreli ağrılar
4. Yumuşak doku ödemi (bursit) ve kireçlenmeler
5. Boyun kaynaklı baş ağrıları
6. Bel ağrıları, fıtık ve kireçlenme
7. Boyun ağrıları, sırt ağrıları fıtık ve kireçlenme
8. Omurgada, göğüs kafesinde ve kaburgalarda geçmeyen kas ve bağlarda
ağrıları
9. Topuk dikeni ve taban kasında gerilmede
10. Ayak bileği, el bileği burkulmaları sonrası geçmeyen ağrılar
11. Kuyruk sokumu ağrısı
12. Osteitis pubis
13. Menüsküs yıpranmaları
14. Diz ağrıları
15. Tenisçi ve golfçü dirseği
16. Bel kayması
17. Karpal tünel sendromu.
18. Kemik dokusunun yetersiz kanlanması nedeniyle hasar görmesinde
19. Donuk omuz.
20. Omuz sıkışma sendromunda

259

Türkbilim Aralık 2020
TÜRKBİLİM HABERLER
BURDUR GÖLÜ'NDE SU ÇEKİLDİ, İSKELE ORTADA KALDI:
Türkiye'nin en önemli göllerinden biri olan ve son yıllarda büyük su kaybı
yaşanan Burdur Gölü'nde iskelenin bulunduğu alandaki su tamamen çekildi.
Kuraklık nedeniyle iskelenin tamamen ortaya çıkması, Burdurluları üzdü. 6 yıl
önce gerçekleştirilen ''Göle Yas'' etkinliğinde ise göle bir TIR pet şişe su
dökülmüştü. Etrafındaki tarım arazilerinde aşırı su tüketimine neden olan mısır,
yonca gibi bitki üretimleri yapılan, yer altı su kaynaklarının da yüzde 70'i tarımda
kullanılan Burdur Gölü'nün en büyük sorunlarından biri de kaçak sondajlar.

Yaklaşık 5 yıl öncesine kadar 4,3 milyar ton su varlığı olan ve her yıl 330
milyon tona yakın su kaybettiği belirlenen gölün tek kaynağını ise yağmurlar
oluşturuyor. Meteorolojik kuraklığa bağlı yağışların azalması nedeniyle de göl
yeterince beslenemiyor. 50 yıl önceki su kapasitesi 7,5 milyar tonken, şu an 3
milyar ton seviyelerine kadar gerileyen göl çevresinde yaşanan su çekilmeleri
gözle görülür hale geldi.
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Geçen yıla kadar sadece bir iskelesi bulunan gölde, bu iskeleye yanaşan
Özel İdare'ye ait gezi teknesiyle Burdurlular gezi turlarına çıkabiliyordu. Son
dönemde iskelenin etrafındaki suyun tamamen çekildiği ve teknenin iskeleye
yanaşamaz duruma geldiği görüldü. Göl kenarında gezintiye çıkan emekli
öğretmenler Sultan- Mehmet Cevni çifti, göldeki kurumaya dikkat çekti. Göldeki
su kaybının iskele çevresindeki suların çekilmesiyle görülebildiğini belirten
Sultan Cevni, "Şu anda teknenin yanaşması için şartların uygun olmadığını
görüyorsunuz" dedi. Yaklaşık 6 yıl önce düzenlenen 'Göle Yas' ve 'Su Orucu'
etkinliklerinde katılımcılar, etrafı suyla kaplı iskeleden, bir TIR dolusu pet
şişelerdeki suyu göle dökerek, kuraklık ve kirlilik tehlikesine dikkati çekmişti.

3 MİLYAR TON SEVİYELERİNE İNDİ: Su kapasitesi 50 yıl önce 7.5
milyar tonken, şu an 3 milyar ton seviyelerine kadar gerileyen göl çevresinde su
çekilmeleri gözle görülür hale geldi. Geçen yıla kadar gölün iskelesine yanaşan
İl Özel İdare'ye ait tekneler ile Burdurlular gezi turlarına çıkabiliyordu. Ancak
son dönemde iskelenin etrafındaki suyun tamamen çekilmesi nedeniyle artık gezi
teknesinin iskeleye yanaşamaz duruma geldiği bildiriliyor.
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SUSUZ TARIM VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK MODELİ: Lisinia
Doğa Yaşam Alanı olarak gölün korunması için bölgede uzun yıllardır mücadele
verdiklerini anlatan Sarıca, “Bu kapsamda büyükbaş hayvancılık yerine küçükbaş
hayvancılık ve susuz tarım modellerini gerçekleştirdik. Bunları örnek projeler
olarak bölge insanlarına sunuyoruz. Bu amaçla, Akçaköy Lavanta Deresi,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüsünde de 725 dekarlık arazide lavanta,
adaçayı, kekik gibi susuz yetişen bitki üretimi yapıyoruz. Artık olay sadece
Burdur Gölü değil, Burdur Gölü bir göstergeydi ve dolayısıyla gelecek nesillerin
su kaynakları büyük tehlike altında" dedi.
GÖLÜN GİTTİKÇE HERGÜN KÜÇÜLDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ:
Göldeki su kaybının iskele çevresindeki suların çekilmesiyle
görülebildiğini belirten Sultan Cevni konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gördüğünüz
gibi su yok. Teknemiz vardı, insanlar yaz aylarında gezebiliyorlardı. Şu anda
teknenin yanaşması için şartların uygun olmadığını görüyorsunuz. Devamında
nasıl olacak bilmiyoruz. İskeleyi mi uzatırlar, nasıl bir önlem, çözüm üretilir
bilmiyoruz. Gün geçtikçe göl bitiyor. Burdur çok küçük bir yer ve her evin hemen
hemen balkonu ya da camından baktığınızda, Burdur Gölü'nü görüyorduk 10-15
yıl önce. Ama gölün gittikçe küçüldüğünü artık balkonlardan, camlardan
görebiliyoruz. Artık suyu göremiyoruz. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor.
Sadece su sorunu Burdur'un değil; ülkemizin genel bir sorunu. En kısa sürede bu
susuzluğa, kuraklığa çözüm bulunmalı."
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.
BİR TIR SU DÖKÜLDÜ: Yaklaşık 6 yıl önce 'Göle Yas' ve 'Su Orucu'
adlı sembolik etkinlikler ile etrafı suyla kaplı iskeleden, bir TIR dolusu pet
şişelerdeki sular, göle dökülmüş; kuraklık ve kirlilik tehlikelerine dikkati
çekilmişti. Etkinliğin düzenleyicilerinden Lisinia Doğa Yaşam Alanı kurucusu
Öztürk Sarıca, Burdur Gölü'nün son yıllarda toplam su kaynağının yüzde
60'ından fazlasını kaybettiğini söyledi. Sarıca, küresel ısınma, Göller Yöresi'nde
mısır, yonca gibi aşırı su tüketen bitkilerin üretimi gibi nedenlerle yer altı su
kaynaklarının beslenemediğini kaydetti.

ARTIK YAĞMUR DA AZALDI: Gölü besleyen tek kaynağın yağmur
suları olduğunu, son yıllarda yağışların da ciddi oranda azaldığını vurgulayan
Sarıca, “Yeterince yağış olmadığı için kuraklığa doğru hızla gidiyor. Göl
etrafındaki atık sular da kaynak; fakat temiz su olmadığı için göldeki mevcut
kirliliği artırıyor. Dolayısıyla hem su kaybedip hem daha çok kirlenmeye neden
oluyor. Diğer taraftan çevresel kirlilikler de her geçen gün artıyor" diye konuştu.
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Çok duyarlı olan vatandaşlarımıza teşekkürler Türkbilim olarak
kutluyor, sağlık ve esenlikler dileriz.
SON SÖZ: ÇEVREMİZ KURUYORUM DİYE FERYAT EDİYOR!
Göl kenarında gezintiye çıkan “emekli öğretmen Sultan ve Mehmet
Cevni çifti”, kurumaya dikkat çekti. Göl kenarı ve iskeleye çok sık geldiklerini
belirten Mehmet Cevni, “Karşıda görünen tekne birkaç yıl önce iskeleye gelip
yolcu indirip bindiriyordu. Ama bugün su seviyesinin 4 metre civarında
düştüğünü, teknenin de oldukça uzakta kaldığını görüyoruz. 'Göle Yas'
etkinliğine geldiğimizde iskelenin bu kenarları hep su doluydu. Biz de su
dökmüştük. Ama şimdi yok. Bu kendini göstererek geldi. ‘Geliyorum,
kuruyorum’ diyen göl feryat ederek kuruyor. Su kaynakları her gün biraz daha
kesiliyor, azalıyor. ‘Gölün su kaynağı’ diye bir şey artık yok gibi diyebiliriz.
Yağmur yağarsa biriken sular, dolacak. Zaten her geçen gün yağmur seviyesi de
düştü. Kar zaten yağmıyor. Yani bu gidişle Burdur Gölü yakın bir gelecekte
haritadan silinecek gibi görünüyor" diye konuştu.
Editörden: Bu değerli hocalarımızı duyarlılıklarından ve bu son derece
önemli konuya zaman ayırarak kamuoyuna Bilimsel Bir Yaklaşımla
Uluslararası Türkbilim Dergisine aktarmamıza ve kamuoyunda duyarlılık
oluşturulmasına olanak sağladıklarından dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır.
Kendilerini kutluyor sağlık ve esenlikler diliyoruz. Türkbilim Baş Editörü Dr.
Suavi TUNCAY e. mail: suavituncay@yahoo.com Telefon: 0 546 785 38 33
Adres: Şehit İbrahim Er Sokak No:88/A Karşıyaka Alaybey//İZMİR
Burdur
DİĞER GALERİLER
İYİ BİR YÖNETİM İYİ BİR DENETİMLE MÜMKÜNDÜR.
İDAREYİ KİM DENETLER? SORUSU İYİ BİR YÖNETİMİ TEMSİL
EDER. KONUŞAN TÜRKİYEDEN SUSTURULAN ÜLKEYE ASLA
DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİDİR. SORUMLULUK BİLİCİ YÖNETİME
KATKI YAPAR(Editörden).
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Eskişehir'de günlük vaka sayısında 5 kat düşüş

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 20'nin altına indi
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On altı ilin bağlantı noktası Kömürhan Köprüsü açıldı

Kozan Barajı'nda ürküten kuraklık manzarası
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Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor

Terkos Gölü : 100 metre çekildi, kirlilik ortaya çıktı..
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ÇEVRE VE KENT BİLİMİ AÇISINDAN ÇOK GEREKLİ
GÖRDÜĞÜMÜZ ÖNERİ VE BİR GÖRÜŞ
Gördüğünüz tüm çevre sorunlarının çözümü mutlaka aşağıdaki
önerimiz ile önlenebilir.
KENT ODALARI MUTLAKA KURULMALIDIR “MAHALLE
ODASI”“SEMT ODASI” “KENT ODASI” BÜYÜKŞEHİR İLE
“HİZMET BÜTÜNLÜĞÜ” SAĞLANMALIDIR.
YAĞMUR KENTİ İZMİRİ SULAR BASTI(!)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için kuvvetli yağış uyarısı
yapılmıştı. Gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından kent genelinde
akşam saatlerinde etkili olan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuvvetli
yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa trafikte
yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı. Olası sel baskınları yaşanması ihtimali
üzerine itfaiye ve belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğu öğrenildi.
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ATAMALARLA NE KENTLERİMİZ NE DE ÜLKEMİZ LİDER
SULTASI ALTINDA ASLA YÖNETİLMEMELİDİR.
LİDERİN BELLİ ÇAPTA KONTENJANI OLMASI DA
GEREKMEKTEDİR. DEMOKRASİ HALKIN TERCİHİ OLMALI
REJİME SAHİPLİK ÖLÇÜSÜ ARTIRILMALI LİDER SULTASINA
SON VERİLMELİ SINIRLI SAYIDA BİR TERCİH ALANINDA EHİL
KİŞİLER OLMAK KAYDIYLA PARTİ LİİDERİNE MUTLAKA
VERİLMELİDİR.
Yerel Yönetim adaylarını kendi ili ve ilçelerinde bulunanlar arasından
o mahalde oturan hemşerileri seçmeli ve bilim insanlarıyla birlikte çalışmalı
kentlerin düşünceleri ve talepleri not edilerek tartışılmalı ve karlar öyle
alınmalıdır.
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SON SÖZ VE TEŞEKKÜR:
Menfezleri büyütemeyen ve içinde yıllarca biriken çer çöp başta kum
ve taşlarla dolu olursa ne olur? YANDI GÜLÜM KETEN HELVA! Olur.
Politize olmuş partiler vatandaşlarına açık olmadıkları sürece kendi
inisiyatifleri ve tercihleriyle yaptıkları aday belirlemeleri işte bu sonuçla
karşılaşır. Bu bakış farklı bir bakıştır. Adam gibi adam işinde ehil olmak
gerekir. Emeği geçenlere, başından beri Türkbilim dergisine destek
verenlere ve katkı yapan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sevgi ve
saygılarımızı sunar, sağlık ve esenlikler içinde nice mutlu yıllar başarılar
dileriz. Dr. Suavi TUNCAY
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ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ YAYIM İLKELERİ VE
YAZIM KURALLARI
1.

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

2.

Dergide sosyal bilimler alanında hazırlanmış Türkçe, İngilizce, Almanca
ve Fransızca bilimsel çalışmalar yayımlanır.

3.

Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma başlanabilecek
şekilde iki nüsha ve kopyalanmış disketiyle dergi adresine
temsilcilerimizin kontrolünde gönderilmelidir.

4.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmış yada
yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi
formatında 15-20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aşağıda belirtilen biçimde
yazılmalıdır:
Üst: 5.2 cm

Sol: 5 cm

Alt: 5cm

Sağ: 3.5 cm

Karakter: Times New Roman 11 PuntoSatır aralığı: 1 Paragraf Aralığı: 6
5.

Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Uluslar arası Türkbilim
Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır.

6.

Yazarlar e-mail adresiyle birlikte, gsm numaralarını da bildirmelidir.

7.

Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunca ilk değerlendirilmesi
yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden
gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor
çerçevesinde düzeltme istenmesine yada yazının geri çevrilmesine karar
verilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.

8.

Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak yazara
ait çalışmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir.

9.

Makale başlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra ortalanarak
yazılmalıdır. Yazar adı/adları, ünvanları ve mensup oldukları kurum ile
birlikte dipnot olarak ilk sayfada verilecektir.

10. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir.
(Yazarın/Yazarların soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası
sırasıyla).Örnek: (Tatlıdil, 2009, s.41). Açıklama notları ise sayfa altında
dipnot şeklinde belirtilmelidir. Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel
standartlara uygun olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar çalışmanın sonunda
ayrıca belirtilmelidir. Dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır.
11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
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12. Her makalenin başına yazar tarafından mutlaka makale başlığı dahil hem
Türkçe ve hem İngilizce veya/Almanca/Fransızca özet verilmeli, özetler
150 kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır.
13. Çalışmanın hem ingilizce hem türkçe başlığı mutlaka belirtilerek özet
verilmeli; içerik içinde önemli anahtar kelimeler de türkçe veya diğer
belirtilen dillerde yazılmalıdır.
14. Türkbilim dergisine makale gönderen yazarlar kimlik bilgilerinde email
adreslerini, GSM ve Kurum Telefonlarını diğer yazışma adreslerini de
yazmalıdır.
15. Uluslararası Türkbilim dergisi dört aylık periyotlarla yılda üç sayı olarak
yayımlanır.
Editör: Dr. Suavi TUNCAY
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