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TÜRKBĠLĠM EDĠTÖRDEN SELAM 

TÜRKBĠLĠM 2011 Ġlkbahar sayımızla ikinci yılına girmiĢ bulunuyor. 

Akademik bir çalıĢma için  önemli olan öncelikli hedef zaman dilimlerine yani  

derginin periyotlarına uygun olarak çıkarılabilmesidir. Bu açıdan TÜRKBĠLĠM 

bu alanda ender örnekler olarak kabul edilmelidir.   

TÜRKBĠLĠM giderek artan ulusal ve uluslar arası ilgi ve beklentileri 

karĢılamakta gösterilen desteklere teĢekkür ediyor. Bu ilgi ve destek bizleri son 

derece mutlu ediyor. Türk Devletler Birliği olarak öngördüğümüz ve bilim 

haritasını çizdiğimiz bu yolda dünya literatürüne önemli bilimsel çalıĢmalarıyla 

katkısını arttırmak istiyor. Bu yolda ilerlemeye devam ederken önceki 

sayılarımızda belirttiğimiz gibi; bazı gözden kaçan eksikliklerimiz olabilir. 

Bunları düzeltmenin yollarını ararken tüm yazarlarımızda bir ricamız var: 

Dergimize gelen makalelerin yayın kurallarına uygun olarak gönderilmesi 

gerekiyor. Ġngilizce ve Türkçe özetler, atıflar, sonuç ve kaynakça yayın 

kurallarımıza uygun olarak düzenlenmelidir.   

TÜRKBĠLĠM 2011 ilkbahar sayısının basıldığı bu günlerde ülkemizin  

içine girdiği seçim ikliminin Türk toplumuna yeni bir ivme kazandırılması 

yönünde duygu ve düĢüncelerimizi destekleyen halk iradesinin adil, eĢit ve hür 

olarak yansıtılması ve iyi bir yönetim olgusunu da çıkarabilmesini özlemle 

bekliyor, seçimlerin Türk Milletine hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte 

yaĢadığımız bir dünyayı sürdürülebilir kılabilmek için çıkar duygusunun ve 

düĢmanca duyguları pekiĢtiren önyargıların ortadan kaldırılabilmesini sürekli 

olarak bekliyor bu bağlamda iĢbirliği ve dayanıĢmanın öncelikle Türk 

Cumhuriyetleriyle artırılabilmesini temenni ediyoruz. 

Geçen sayımızda belirttiğimiz gibi, TÜRKBĠLĠM hedeflerinden olan 

―HALK GĠBĠ YAġA ÖYLE GEL BAġA‖ sözünün önemini içselleĢtirerek 

ATATÜRK ilkeleri doğrultusunda ulusal mensubiyet bilincini pekiĢtiren 

politikalar üretmeliyiz. Dergimizin öngörü ve hedefi de bunu 

gerçekleĢtirebilmeye yöneliktir. Sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, ekolojik, 

bilgisel ve iletiĢimsel alanlarda öncelikle Türk Devletleri ve dünya ülkeleriyle 

dengeli bir iĢbirliği sağlayabilmek temel hedefimizdir. Bilimsel açılardan 

analiz, sentez ve öngörülerimizin yanında taĢıdığımız tüm tarihsel ve kültürel 

değerlerimizi aktarabilmemiz gerekiyor. 

TÜRKBĠLĠM dergimizin oluĢturabileceği kamuoyu ile hedeflerimizin de 

örtüĢtürülebilir olması süreklilikten geçmektedir. Bu bağlamda tüm geliĢmelerin 

ancak birlikte bir ―ortak alan‖ projesine dayanan duygu ve düĢünce paylaĢımı 

içinde çözülebileceğine inanıyorum. Bu yolda öneri ve katkılarınızın devamını 

diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. 

 

Yard.Doç.Dr. Suavi TUNCAY 
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LAND AND RIVER DILEMMA: A DISCUSSION OF RACE IN 

ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN  

 

Özlem KARAGÖZ GÜMÜġÇUBUK
*
 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı Mark Twain tarafından yazılmıĢ olan Huckleberry 

Finn‟in Maceraları isimli romana odaklanarak, Amerikan toplumunda ırk 

kavramının nasıl tanımlandığını tartıĢmaktır. Irk kavramını bu seçilen roman 

bağlamında incelememizin sebebi, 19. yüzyıldaki ırk kavramı pek çok kez 

tartıĢılmıĢ olsa da, bu makalenin amacı, nehir-kara karĢıtlığını kullanarak ve 

özellikle çağdaĢ ırk teorilerine gönderme yaparak ırk kavramını tartıĢmaya 

açmaktır. 

Bu makalede ırk kavramının tartıĢması beyazlık teorileriyle paralel olarak 

yapılacaktır. Beyazlık kavramı, Amerikan toplumunda diğer ırklar gibi 

algılanmayıp, üstün ve ayrıcalıklı olarak algılandığı için makale boyunca beyaz 

olmayan ırkların, beyaz ırktan aĢağı görüldüğü ve beyaz ırkın saflığını ve 

yüceliğini korumak için diğer ırklardan korunduğuna dair örnekler sunulacaktır. 

Bu çalıĢmanın son amacı ise, Huckleberry Finn‟in Maceraları‘nda nehir 

metaforunun ırklar arası ideal iliĢkileri temsil eden bir sembole dönüĢtüğünü 

göstermek ve Huck Finn isimli karakterin olgunlaĢma sürecine katkıda 

bulunduğunu göstermektir. 

Sonuç olarak, bu makalenin amacı, ırk ve beyazlık teorilerine 

odaklanarak, Amerikan toplumuna özgü ırk anlayıĢını sergilemektir. Bu analiz 

nehir ve kara karĢıtlığını kullanarak Amerikan toplumunun ırk bağlamında 

sosyolojik bir resmini sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Irk, nehir, kara, beyazlık, biyolojik ırk/ sosyal ırk 

tanımları 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to make a discussion of race in the 

framework of American society by focusing on the novel Adventures of 

Huckleberry Finn written by Mark Twain. The reason why we chose to analyze 

this novel is because although many discussions have made about the 19th 

century understanding of race, this article proposes to create a dichotomy of 

river and land intertwining contemporary theories of race. 

                                                 
* Ege Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü. 
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The discussion of race in this article goes hand in hand with theories of 

whiteness. Since whiteness is considered a privilege in American society, the 

article also proposes that non-white races in the American society were treated 

to be inferiors while preserving the purity of the white race. The last aim of this 

article is to reveal how the river in Adventures of Huckleberry Finn becomes a 

tool to represent both the ideal race relations while it also symbolizes Huck 

Finn‘s process of maturity. 

As a result, while focusing on theories of race and whiteness, the article 

concludes in the attempt to provide an analysis of race that is unique to 

American society. This analysis brings forth a sociological picture of American 

society of race by using the metaphor of river and land dichotomy. 

Key Words: Race, river, land, whiteness, biological race /social 

construction of race 

 

LAND AND RIVER DILEMMA: A DISCUSSION OF RACE IN 

ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN 

Hemingway declared ―All modern American literature comes from‖ 

Huck Finn, and called it ―the best book we‘ve had.‖ (Hemingway, 22). 

Hemingway‘s comment about Adventures of Huckleberry Finn can be justified 

for two reasons. Adventures of Huckleberry Finn has become a classic of 

American literature. Besides this fact, with its themes, sense of humor and the 

representation of vernacular language, it has also become a classic of world 

literature since it has achieved blending qualities or information identified with 

American society such as the racial concerns and the more universal theme 

related to humanity, disregarding borders and stereotypes related to race in a 

unique way. The friendship of Huck and Jim and their journey on the 

Mississippi river becomes a metaphor of 19
th
 century race relations in America. 

Both of them exist as outsiders to civilized society. Huck is the happy homeless 

son of the town drunk, constantly running away from all the attempts to civilize 

him. Jim is a slave escaping to freedom in the North. He faces terrible racism 

and oppression both in the condition of being a slave and his unrevealed 

freedom until the end of the novel. 

This essay aims to make a discussion of race in Huck Finn in a land and 

river dichotomy. The issue of race will provide us information about how the 

American society in the nineteenth century perceived racial relations. Moreover, 

while discussing race, it is impossible to neglect the importance of whiteness 

since whiteness is considered a racial privilege. This perspective will help us 

understand how the non-white races in the American society were treated to be 

inferiors while preserving the purity of the white race was a racial privilege. 

Next, how the river is connected to the analysis of race relations will be 
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revealed whereas the river becomes a tool to represent both the ideal of race 

relations while it also symbolizes Huck Finn‘s process of maturity. 

Race cannot be defined in a single way. The difficulty of racial 

discussions stems from the variety of approaches there is to it. The main 

controversy over race has been on whether it should be defined biologically or 

socially. The classification of people according to their biology or physical 

appearance goes back to prehistorical times. Later the modern concept of race 

took place with the rise of Europe and the colonization of lands. The rise of 

Europe includes an up rise in political and economic power along with the 

emergence of the bourgeois class. The concept of race was born in the late 

fifteenth and early sixteenth century colonial expansion of the Western Europe 

nation-states. Increased competition among these nation states of Europe and 

―cultural and phenotypic differences between Europeans and the populations of 

the Americas, Asia, the Pacific Islands, and Africa; and the relative ease with 

which the Europeans were able to dominate those populations influenced 

European perceptions of all non-Europeans.‖ (Daniel, 9) This condition formed 

the ground for the formation of racial categories and justified conquests to serve 

the system of slavery. 

The etymological roots
1
 of the word race can be traced in Middle French 

around 1500 to refer to ―people of common descent.‖ It was referred to in 

Italian from the word ―razza‖ to mean ―race, breed and lineage.‖ The meaning 

―tribe‖ or ―nation‖ emerged in the seventeenth century. Among race scholars, 

the dominant view both in Europe and in the United States during the end of the 

eighteenth century and at the beginning of the nineteenth century was ―scientific 

racism.‖ This term was used by scientists who believed that race could only be 

explained by biological traits. One of the supporters of biological racism was 

Joseph Arthur Comte de Gobineau
2
 who believed in the supremacy of the white 

race. Gobineau thus structures his argument on the supremacy of the white race 

like many other followers of scientific racism. 

Among the followers of scientific racism who held similar views during 

the nineteenth century were Josiah Clark Nott and George Robbins Gliddon. 

These two scientists exemplified how believers in biological racism reacted to 

mixed-race relationships. These scientists reacted to the mulatto race which was 

the first term used to designate the children of a black and white relationship. 

Such children were categorized as ―the short lived of any class of the human 

                                                 
1 Online Etymology Dictionary. Ed. Douglas Harper. November 2001. 1 October 2009. 

http://www.etymonline/index.php?l=r. 
2 For more information on Gobineau‘s view on race Gobineau, J. ―Recapitulation: The Respective 

Characteristics of the Three Great Races; The Superiority of the White Type and Within This 

Type, of the Aryan Family‖. In Mixed Race Studies: A Reader. Ed.  J. O. Ifekwunigwe Mixed 

Race Studies: A Reader New York: Routledge. 2004. 39-41 
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race.‖ (Nott and Gliddon, 42) they were considered to have a shorter life 

expectancy because they had aberration. Besides being considered unintelligent, 

mulattos were also considered to lack physical power when compared to whites 

or African Americans. During the nineteenth century it was believed that each 

racial group had social and cultural boundaries that they could not cross over. 

This containment of races in their places served primarily to protect the 

superiority of the white race. Indeed, Darwin‘s theory of evolution opened up a 

new field of discussion in the twentieth century to go beyond biological 

classifications of races. For instance, the European-American settlers address 

the African race as inferior, so that they could exploit them as a labor force in 

the newly colonized America. Later the European immigrants emphasized so 

powerfully that the Africans were inferior that the blacks were brainwashed into 

believing that they had no other choice other than obeying the rules of the 

superior whites. In this manner, the whites tried to classify skin colors in a 

hierarchical way to emphasize their own superiority to other races. During the 

colonial period, the discussion of race was only limited to the European white 

settlers and the African American slaves who were exploited because of their 

skin color. In the colonial period, being a slave was identified with being black. 

As long as a person was non-white, the white race demonized them since they 

were a threat to the purity of the white race and not much has changed since the 

colonial period. 

The enforcement of anti-miscegenation laws was justified by 

emphasizing that such laws functioned to preserve the racial integrity of white 

citizens. Even if the legitimate purpose of the miscegenation laws was to protect 

racial purity, the only race that was protected from contamination was 

Caucasian. As Zabel states in his article, if the purpose of such laws was to 

protect racial purity then the same should have been done in other racial 

categories: 

If racial purity is a desirable goal, then why are only Caucasians 

protected, and why should a ‗pure Negro‘ be allowed to marry a person who is 

seven eights Caucasian and only one eight Negro? This occurs not from a lack 

of logic or from ignorance, but because these laws are designed to preserve the 

purity of the majority Caucasian race – which in itself is one aspect of their 

larger, unexpressed goal of preserving what may think as our ‗white American 

culture.‘ (Zabel, 59) 

Zabel‘s comment on racial purity reveals the hypocrisy in defining which 

race is pure and which race is not. In this case, the attitude about defining the 

pureness of a race is that only the Caucasian race is designated to pureness 

whereas, all the other races are kept out of the ―pureness‖ territory. 

Race is the first thing that Americans notice when they meet somebody 

new because they tend to believe that race provides the most significant clues 
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about who they really are. As López states in the introduction to his book titled 

White By Law: The Legal Construction of Race, the physical appearance of 

individuals, such as their hair and skin color, influences ―whether we are 

figuratively free or enslaved.‖ (López, 3) Society assigns people racial 

categories by opinion and social experience rather than biological criteria. 

Although the meaning of race begins from perceived biological differences 

between groups what increases racial discrimination is a social construction. 

Since its publication Adventures of Huckleberry Finn has been both criticized 

for being a racist novel and at the same time it has been praised for bringing out 

the virtues of the African-American tradition as represented through the 

character of Jim. His sense of honor, loyalty and the importance of the nuclear 

family are some of the issues which exemplify that Adventures of Huckleberry 

Finn is a novel which in most cases overcomes racial prejudices and 

classifications. 

Since the publication of Huckleberry Finn, much debate has been focused 

on the issue of race. Many who do not view the novel as racist often only see 

Jim‘s humanity and friendship with Huck others, however, view the text as 

racist and see African Americans as dehumanized and stereotyped. Though set 

in the antebellum period, Huck Finn was written in the period following the 

Civil War. So legally, it is when the thirteenth Amendment and the fourteenth 

amendment were passed, abolishing slavery and giving blacks the right to vote. 

At every opportunity, Twain uses most of the scenes in the novel to criticize 

America‘s treatment of blacks even after slavery was abolished. Most of the 

instances that will be provided from the novel will reveal that even after legally 

abolishing slavery and assuming the biological definitions of race false, the 

social construction of race continues in the nineteenth century Sothern society. 

In order to exemplify the social construction of race as mentioned above, 

Huck‘s father comments on the issue of race in chapter six. As a white person, 

he can not stand the fact that blacks will have access to opportunities and rights 

like that of the white people. He also states that he will protest black citizens‘ 

right to vote by not voting himself at the elections. Huck‘s father continues to 

draw clear cut lines between whites and blacks and racially classifies the blacks 

as an inferior racial class:  

‗Oh, yes, this is a wonderful govment, wonderful. Why, looky here. 

There was a free nigger there from Ohio – a mulatter, most as white as a white 

man. He had the whitest shirt on you ever see, too, and the shiniest hat; and 

there ain‘t a man in that town that‘s got as fine clothes as what we had; and he 

had a gold watch and chain, and a silver-headed cane – the awfulest old gray-

headed nabob in the state. And what do you think? They said he was a p‘fessor 

in a college, and could talk all kinds of languages, and knowed everything. And 

that aint the wust. They said he could vote when he was at home. Well, that let 

me out. Thinks I, what is the country a-coming to? It was ‗lection day, and I 
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was just about to go and vote myself if I warn‘t too drunk to get there; but when 

they told me there was a state in this country where they‘d let that nigger vote, I 

drawed out. I says I‘ll never vote ag‘in. Them‘s the very words I said; they all 

heard me; and the country may rot for all me – I‘ll never vote ag‘in as long as I 

live. And to see the cool way of that nigger – why, he wouldn‘t ‗a‘ give me the 

road if I hadn‘t shoved him out o‘ the way.‘ (Twain, 35) 

The comments of Huck‘s father about blacks show that beyond biological 

classifications of race there is a social aspect to the maintenance of racial 

classifications and consistently defining the blacks as inferiors. Since blacks are 

classified as inferiors according to Huck‘s father, he can not stand the 

possibility that a black man can wear clothes resembling a white man. Besides 

their physical appearances, white man does not want them to have legal rights 

such as voting, since they are perceived as intellectually inferiors. The right to 

vote for blacks is like equalizing a black man with a white man that is why 

Huck‘s father rejects voting for the rest of his life. 

While discussing race in Huckleberry Finn, most of the examples related 

to this issue are provided by our aspect of how we perceive the character of Jim. 

Because Jim is black, his identity is defined chiefly by slavery. Huck first refers 

to Jim as ―Miss Watson‘s big nigger.‖ (14) Being on the raft for Huck and Jim 

is also an allegory of idealistic race relations in the American society. Whenever 

Huck and Jim are lonely on the raft, neither have concerns related to racism. 

However, the intrusion of the Duke and the King on the raft leads Huck to 

define how they should treat each other on the raft: 

The duke done it, and Jim and me was pretty glad to see it. It took away 

all the uncomfortableness and we felt mighty good over it, because it would ‘a‘ 

been a miserable business to have any unfriendliness on the raft; for what you 

want, above all things, on a raft, is for everybody to be satisfied, and feel right 

and kind towards the others. 

It didn‘t take me long to make up my mind that these liars warn‘t no 

kings nor dukes at all, but just low-down humbugs and frauds. But I never said 

nothing, never let on; kept it to myself; it‘s the best way; then you don‘t have no 

quarrels, and don‘t get into no trouble. (127) 

In terms of metaphorical race relations, the river or the raft becomes a 

symbol of an ideal where racial categories or classifications do not exist. What 

exists on the river is humanity and friendship, disregarding the character‘s 

color. The juxtaposition between land and river is composed in such a way that 

the river where it is assumed to a symbol of nature and wilderness and natural 

law subverts and becomes a symbol of civilization. The land, on the other hand, 

is far away from providing Jim and Huck Finn a peaceful ground for friendship 

and humanity because on the land, race is socially constructed and defined by 

social laws of the society. Race does not exist on the raft however, when society 
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intrudes in the form of the Duke and the King, racism becomes an issue that 

separates people into categories. 

On a raft in the river, Huck distances himself more and more from St. 

Petersburg, he begins to separate himself from all of the rules that governed his 

life. By assisting Jim‘s escape, Huck violates strict fugitive slave laws that can 

result in harsh penalties for whites. By treating Jim as a friend, he shows that he 

rejects the racist reality of the nineteenth century that blacks are inferior to 

whites. Up to the time that Huck decides to run away, we know that he has been 

brought up in St. Petersburg, Missouri where the slavery system was still in 

practice. Skin color would instantly determine the identity of each individual. 

Before any judgments were made, each individual was classified as ―white‖ or 

―black.‖ The simple way of labeling determined one‘s place in the social 

structure of the American society. The most crucial example of how race 

relations are structured in the nineteenth century can be observed in Huck 

Finn‘s conversation with Sarah Phelps. This conversation with Huck about a 

fictitious steamboat accident is often cited as part of the novel‘s critique of 

racism, forming one of the most sarcastic moments of the novel. Sarah 

comments about the accident as ―Good-gracious! Anybody hurt? ‗No‘m Killed 

a nigger.‘ ‗Well it‘s lucky; because sometimes people do get hurt‘‖ (216) 

According to the racial norms of the nineteenth century American society, it is 

very natural of Sarah Phelps to comment on the death of a nigger as if they are 

non-humans because, even if race was defined according to biological criteria; 

still what empowered these racial distinctions between people were social 

constructions and prejudices of the human mind. Twain uses every opportunity 

to make a criticism of ―Southern Code…as Twain takes issue with a society that 

uses a righteous façade to maintain its racist oppression of black slaves.‖ 

(Wilson, 8) 

Discussing race in Huck Finn also brings forth the discussion of 

whiteness as a racial category since whiteness is the norm by which other races 

are judged. When matters of race are in question, whiteness among racial 

categories is the norm from which other races of color are defined. This, 

however, does not result from the nature of races, rather society with its laws 

and legislation creates ―whiteness‖ as the norm by which all other realities will 

be judged. Such practices help hide the fact that whiteness itself is also a social 

construction subject to change under differing socio-economic and historical 

contexts. Richard Delgado refers to the fact that whiteness was defined in 

opposition to how non-white was defined. The opposition between-white and 

non-white creates also a boundary between the privileged and the oppressed. 

The white privilege that many scholars of white studies refer to is the social 

advantages and benefits that come by being a part of the dominant race. 

Delgado defines white as ―…normative, maybe even a kind of property. It sets 

the standard.‖ (Delgado, 76) Being an American is thus synonymous to being 
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white. The white people tend to neglect that whiteness as a racial category since 

they are conditioned to believe that whiteness stands at the center, and includes 

the ideal physical and cultural characteristics. 

An excellent discussion on the legal construction of whiteness can be 

found in Ian Haney López‘s book White By Law: The Legal Construction of 

Race, which discusses that American society, has been shaped by forces of 

whiteness both legally and in daily life experiences. He also argues that 

colorblindness is no the solution to America‘s problems of racism as long as 

legal forces serve as the supporters of white supremacy: ―…colorblindness, a 

legal construction that serves increasingly as the most powerful ideology of race 

in the United States, will protect continued White racial dominance in the 

decades to come.‖ (López, xviii) 

Whiteness is the source of the systems that sets the whites as superior and 

privileged while defining the other races as subordinate. Whiteness is a social 

and legal creation. One would think that a ―color blind‖ approach premises a 

peaceful future for interracial relations, but actually, this ―racelessness‖ is 

anything but ―color blindness‖ because many of the whites definitely don‘t see 

people of color as raceless. Whites see themselves as the norm, free from race 

or ethnicity, and non-whites as aberrant humans with race and ethnicity. 

Whiteness is set as the norm that others have to measure themselves against. 

The white consciousness of Huck Finn tells him that he should inform the 

authorities about the whereabouts of Jim, and even thinking of that idea relieves 

him from the conditioned belief that he is doing something wrong by helping 

Jim escape: 

Jim said it made him all over trembly and feverish to be so close to 

freedom. Well, I can tell you it made me all over trembly and feverish, too, to 

hear him, because I begun to get it through my head that he was most free – and 

who was to blame for it? Why, me. I couldn‘t get that out of my conscience, no 

how nor no way. It got to troubling me so I couldn‘t rest; I couldn‘t stay still in 

one place. It hadn‘t ever come home to me before, what this thing was that I 

was doing. But now it did; and it stayed with me, and scorched me more and 

more. I tried to make out to myself that I warn‘t to blame, because I didn‘t run 

Jim off from his rightful owner; but it warn‘t no use, conscience up and says, 

every time, ‗But you knowed he was running for his freedom, and you could ‘a‘ 

paddled ashore and told somebody.‘ That was so – I couldn‘t get around that no 

way. That was where it pinched. Conscience says to me, ‗What had poor Miss 

Watson done to you that you could see her nigger go off right under your eyes 

and never say one single word? What did that poor old woman do to you that 

you could treat her so mean? Why, she tried to learn you your book, she tried to 

learn you your manners, she tried to be good to you every way she knowed 

how. That‟s what she done.‘(92) 
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The quotation above reveals how the white consciousness penetrates into 

Huck‘s psyche. While Huck‘s one side free from the social codes of the society 

wants Jim to get his freedom, the other side of Jim which is under the influence 

of the teachings of white consciousness feels guilty for not informing the 

authorities about Jim‘s escape from slavery. In accordance with what has been 

taught to Huck by Miss Watson, he should not have let Jim run away from Miss 

Watson since he is the legal property of her. Huck‘s decision of informing 

people about Jim is a task which reveals itself once again in the novel. This 

crucial decision is actually a representation of Huck‘s maturity process. The 

challenge of either following the criteria of white consciousness or acting in 

reverse to those expectations is Huck‘s challenge. It is observed in the following 

quotation from chapter thirty-one: 

It made me shiver. And I about made up my mind to pray, and see if I 

couldn‘t try to quit being the kind of a boy I was and be better. So I kneeled 

down. But the words wouldn‘t come. Why wouldn‘t they? It warn‘t no use to 

try and hide it from Him. Nor from me, neither. I knowed very well why they 

wouldn‘t come. It was because my heart warn‘t right; it was because I warn‘t 

square; it was because I was playing double. I was letting on to give up sin, but 

away inside of me I was holding on to the biggest one of all. I was trying to 

make my mouth say I would do the right thing and the clean thing, and go and 

write to that niggers owner and tell where he was; but deep down in me I 

knowed it was a lie, and He knowed it. You can‘t pray a lie – I found that out. 

(208-209) 

Religion is one of the most powerful social teachings in a society. As 

having been the most oppressive of social teachings, religion tests Huck Finn‘s 

obedience to religion. In his dilemma of obeying the white teachings of the 

society and the religious teachings of Miss Watson and the free mind of Huck 

Finn from all of the restrictions of the society, Huck although it is very hard for 

him chooses not to obey the social and religious teachings of the society. All in 

all, in terms of race relations and the teachings of the white mainstream culture, 

Huck Finn faces the integral struggle of whether to inform people about Jim‘s 

escape or to stand against the norms of the society together with Jim and 

experience maturity by standing together with Jim by defying the restrictions of 

the white society. With his decision of setting Jim free, Huck Finn accepts the 

fact that ―if society demonizes him for his decision then he is prepared to suffer 

the consequences.‖ (Wilson, 8) 

The Phelps farm scene reveals the hypocrisy of the whites in their 

treatment of the blacks. In the era of Reconstruction, although, legally slaves 

were set free, the oppressive treatment of blacks by the whites has socially 

continued. Wilson summarizes this conflict as the dilemma between ―civil and 

natural law‖ (Wilson, 6) and states that the childish treatment of Jim at the farm 

house of the Phelps family ―is representative of U.S treatment of blacks in the 
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postbellum period.‖ (Wilson, 6) For instance, although legally Jim has been 

admitted to his freedom by Miss Watson, Tom plans adventurous games before 

setting Jim free. When Huck Finn tells Tom that they must help Jim run away, 

Tom comments, ―‗I‘ll help you steal him!‘‖ (221) though Jim is not in a 

condition to be stolen. What Tom is doing is nothing but organizing foolish 

heroic plans in order to ―rescue‖ Jim from a condition that he really does not 

have to be rescued. Huck and Jim are unable to stop Tom‘s nonsense plans 

because they are trapped under the limitations of a racist society. 

To conclude, the Mississippi River is the only place where Huck and Jim 

find peace and get away from all of the hypocrisy, fraud and the racial 

oppression of the American society. In the juxtaposition of land and river, the 

river is connected to the stereotype of wilderness whereas land is supposed to 

symbolize civilization. In this case, meanings of what wilderness and 

civilization stand for in Adventures of Huckleberry Finn have been subverted 

and the land has become a wild place for Huck Finn and Jim. The river on the 

other hand, has become the only place of freedom, equality and peace for these 

characters. The land also represents the institution of slavery, which is the 

greatest obstacle in Jim‘s pursuit of happiness. Huck‘s observations of the 

nonsense rules of the Southern society where they have feuds and purposeless 

violence among one another, it is only the river that comforts the pains of a 

―civilized‖ society. Being in their natural environment is inductive to 

philosophical thinking on their part which signals to the reader that they are 

relaxed, in their element and enlarged by the magnanimity of the universe. 
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ÖZET 

Sosyal Yapısalcılık özellikle 1980‘lerden sonra farklı bir yaklaĢım olarak 

Uluslar arası ĠliĢkilerde önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Neo-realizm ve Neo- 

Liberalizm gibi materyal odaklı yaklaĢımlardan farklı olarak, daha çok kimlik, 

norm ve düĢüncelerin uluslar arası politikanın oluĢumundaki yerini irdeler. 

Sosyal iliĢkileri çalıĢma yöntemi olarak da kabul edilen  Sosyal Yapısalcılık 

toplumsal yapıya ayrı bir önem atfeder. Bazı Yapısalcılara göre ―Sosyal dünya 

verilmiĢ bir dünya değil, oluĢturulmuĢ bir dünyadır.‖ Yapısalcılığın yeni bir 

düĢünce olarak görülmediği, eski bir metodoloji olarak 18. yüzyıl Ġtalyan 

filozofu Giambattista Vico‘ya(1668-1744) ve Immanuel Kant‘a(1724-1804) 

kadar geri götürüldüğünü görmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Yapısalcılık, kimlik, norm, çıkarlar, devlet. 

 

CONSTUCTIVISM IN INTERNATIONAL RELATIONS 

ABSTRACT 

Constructivism, as a new approach in International Relation, especially 

after 1980‘s began to gain importance. Apart from Neo-realism and Neo-

liberalism, which considered material oriented approaches, Constructivism 

emphasis on the role of identity, norms and ideas in the structure of 

international politics. As a method of studying social relations Constructivism 

gave a different meaning to the issue of social structure. According to some 

constructivists,―Social world is not a given world, it is a made of world.‖ 

Constructivism is not seen as new approach, as an old methodology its roots 

goes back to the Italian philosopher Giambattista Vico (1668-1744) and  

Immanuel Kant (1724-1804). 

Key Words: Consturctivism, identity, norms, interests, state. 

 

Sosyal yapısalcılığın, kısaca yapısalcılığın(veya inĢacılığın) ana vurgusu 

insan bilinci veya farkındalığının dünya politikasındaki yeridir. Yapısalcılık 
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kavramını uluslar arası iliĢkiler teorisi anlamında ilk kez kullana Nicholas 

Onuf‘a  göre, ―Yapısalcılık sosyal iliĢkileri çalıĢma yöntemidir.‖ Bu anlamıyla, 

―bir kavram ve önermeler sistemi olarak yapısalcılık‖  sosyal araĢtırmanın her 

alanına uygulanabilir
1
. Ruggie‘ye göre, yapısalcılık uluslar arası politikayı 

―iliĢkisel ontoloji‖ ekseninde gözlemler
2
.  Sosyal yapısalcılık, özellikle 

1980‘lerden sonra, beĢeri ve sosyal bilimler alanında farklı konuların ele alınıp 

incelenmesinde ortak bir yaklaĢım halini almıĢtır
3
. Birçok Uluslar arası iliĢkiler 

teorisi, özellikle Neo-realizm materyalist olup, askeri güç ve ekonomik kapasite 

olarak materyal gücün dağılımı üzerinde dururken, yapısalcılar tek taraflı 

materyal vurguyu reddederler.  Onlar, uluslar arası iliĢkilerde en önemli Ģeyin 

materyal değil, sosyal olduğunu ileri sürerler. Çünkü sosyal ve politik dünya, 

uluslar arası iliĢkiler dünyası dahil olmak üzere, insan bilincinin dıĢında olan 

fiziksel bir varlık veya materyal bir nesne değil. Bu anlamıyla uluslar arası 

iliĢkiler disiplini, uluslar arası sahnede olan aktörlerin düĢünce ve inançlarını 

etkileyen unsurlarla bu aktörler arasındaki ortak anlayıĢa ağırlık vermelidir
4
. 

Yapısalcılığın çıkıĢ noktalarından biri insanların sosyal olduğu ve sosyal 

iliĢkiler olamadan insan olamayacağımız olgusudur. Bizi biz yapan, insanları 

insan yapan sosyal iliĢkilerdir. Dünyayı, doğanın sağladığı ham bir materyal 

olmaktan soyutlayıp, birbirlerimize yaptıklarımız ve birbirlerimize 

söylediklerimizle ―ne olduğunu‖ yapan bizleriz. Zehfuss‘ göre ―Sosyal dünya 

verilmiĢ bir dünya değil, oluĢturulmuĢ bir dünyadır
5
.‖ Bizler konuĢarak, 

konuĢmalarımızla dünyanın ne olduğunu kararlaĢtırırız. Çünkü söylemek, bir 

anlamıyla yapmaktır. Fransa, ABD ve Zimbabwe gibi ülkeler insanların 

yaptıklarıyla oluĢturdukları toplumlar veya sosyal yapılardır. Bir sosyal yapı 

olarak her ülke tam ve bağısız, kendi kendine yeterli (self- contained) bir 

birimdir. Bu nedenle insanlar bu Ģekilde onlar hakkında konuĢur ve bu Ģekilde 

ve bu yolla onları korur
6
.  Böylece Sosyal Yapısalcılar, sosyal dünyayı 

oluĢturan yapıların materyal unsurlardan ziyade, önemli oranda müĢterek 

düĢüncelerden kurulu olduğunu ileri sürerler
7
. 

Yapısalcı görüĢler, bir bütünü anlamada tek tek unsurların 

incelemesinden ziyade, bir bütünü oluĢturan unsurlar arasındaki iliĢkiye önem 

                                                 
1 Onuf, Nicholas,  ―Consturctivism:  A User‘s Mannuel‖ in International Relations In A 

Constructed World, Editors: Vendulka Kobalkova, Nicholas Onuf, Paul Kowert, Library of 

Congress Cataloging in Publication Data, 1998, s.58 
2 Ruggie, John Gerard, Constructing the World Polity: Essays on International 

Institutionalization, London, Routledge, 1998, s.4 
3 Dusek, Val, Philosophy of Technology: An Introduction, Blackwel Publishing, 2006, s.198 
4 Jackson, Robert &Sorensen, Georg, Intrudiction to International Relations. Theories and 

Approaches, Oxford University Pres, 2007, s.162 
5 Zehfuss, Maja, Constructivism in International Relations,  The Politics of Reality, Cambridge 

University Pres, 2002, s.4 
6 Onuf, Nicholas,  ―Consturctivism:  A User‘s Mannuel‖ in International Relations, s.59 
7 Küçük, Mustafa ―Uluslararası ĠliĢkiler Kuramında ‗Konstrüktivist DönüĢü‘ Anlamak,‖ Ege 

Akademik Bakı Ģ 9 (2) 2009: 771-795 
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verirler. Diğer bir deyimle, toplumsal iliĢkilerin bir sistem olarak incelenmesi 

yapısalcı bakıĢın özünü teĢkil eder
8
. Önemli konuları ele almada farklı 

yaklaĢımlara sahip olmalarına rağmen genel olarak bütün yapısalcılar (radikal 

yapısalcılığın aĢırı Post-modernist kanadı hariç; modernist, modernist  

dilbilimciler ve eleĢtirel yapısalcılar) Stefano Guzzini‘nin özetlediği Ģekilde iki 

anlayıĢta birleĢirler: Bilginin sosyal yapısı ve sosyal realitenin yapısı.  Böylece 

Yapısalcılığın ortak zemini Ģu anlayıĢ üzerine temellendirilir: Materyal 

dünyanın sınıflandırılmadığı düĢüncesi  ve bilgimiz objelerinin, bizim 

yorumlayıĢımız ve dilimizden bağımsız olmadığı gerçeği. Bu durum  

Dilbilimde,  dilin kendisi dıĢındaki nesne ve faaliyetlere uygulama çabası olarak 

da tanımlanır
9
. Dünyayı olduğu gibi ele alan pozitivizm ve materyalizmden 

farklı olarak, yapısalcılık dünyayı olandan ziyade oluĢan,  inĢa halinde bir proje 

olarak görmektedir.  Yine dünyayı hayal edilebilir ve üzeninde konuĢulabilir 

olarak ele alan idealizm ve Post- modernizmden farklı olarak Yapısalcılık, 

bütün açıklamaların eĢit(aynı) bilgi değerinde olmadığını ve bilgi için bazı 

esasların olduğunu kabul eder
10

.  

Sosyal Yapısalcılık bireysel aktörler düzleminde, her Ģeyden önce, 

devletlerin kimlik ve çıkarlarını problem olarak ele alır. Amaç kimlik ve 

çıkarların nasıl ve ne Ģekilde oluĢtuğunu göstermek. Neo-realistlerdeki yaygın 

inanç devletlerin kimlik ve çıkarlarının muayyen ve değiĢmez olduğu 

yönündedir. Buna karĢı yapısalcılar bireysel aktörler düzleminde, aktörlerin 

kimliksel faktörlerini etkileyen, görüĢ ve davranıĢlarını Ģekillendiren kültür, 

ideoloji, istem ve temel inançların karar alma süreçlerini nasıl etkilediklerini 

çözümlemeye çalıĢırlar
11

. Örneğin, Emmanuel Adler‘e göre,  ―Ulusal çıkarların 

Ģekillenmesinde değer ve normların bir etkisi var mıdır?‖ Ģeklindeki soru ilk kez 

yapısalcılıkla ortaya çıkmıĢtır
12

. 

Sosyal Yapısalcıların uluslar arası sistemi anlama ve yorumlamada 

baĢvurdukları anahtar kavramlardan biri de normlardır. Ancak  ―norm‖ 

kavramının kimi yapısalcılar tarafında bazen  kurallar (rules) ve ilkeler 

(principles) ile  eĢanlamlı kullanıldığını görmekteyiz
13

. Buna karĢı Realistler 

self- çıkarların rasyonalize edilmesi temelinde normları karakteristik olarak ret 

                                                 
8 Yalvaç, Faruk, ―Uluslar arası ĠliĢkiler Kuramında Yapısalcı YaklaĢımlar,‖ Devlet Sistem ve 

Kimlik, Ġ.D.Dağı, A. Eralp ..vd, ĠletiĢim Yayınları, s.134 
9 Eagleton, Terry, Edebiyat Kuramı, Çev. Tuncay Birkan, Ayrıntı Yayınları, 2004, s.126 
10 Adler, Emmanuel, ―Consturtivism and International Relations‖ in Handbook of International 

Relations,  Edited by Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A. Simmons, SAGE Publications, 

2005,  s.95 
11 Ruggie, John Gerard, Constructing the World Polity, s.33 
12 Adler, Emmanuel, ―Consturtivism and International Relations‖, s.96 
13 Kratochwil, Friedrich V. Rules, Norms and Decision, On the Condition of  Practical  and Legal 

Reasoning  in International Relations and Domestic Affairs, Cambridge University Pres, 1989 
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ederler ve normların açıklayıcı gücüne itibar etmezler
14

.  Oysa Yapısalcılar 

sistemler düzeyinde sosyal yapılara ağırlık verip, uluslar arası güvenliğin 

sağlanmasında normların oynadığı role dikkat çekerler. Yapısalcılar açısında 

―normlar hem uluslar arası sistemin hem de sistemde etkin olan aktörlerin 

çıkarlarını tanımlamada temel bileĢenler niteliğindedirler
15

.‖  Bu yönüyle 

Yapısalcılık,  devletlerin davranıĢlarını etkileyen, norm, kültür, kimlik ve 

düĢünceler dahil olmak üzere ―materyal dünyaya anlam veren  ―özneler arası‖ 

(inter subjective) yapıları öne çıkarırlar
16

. Yapısalcı araĢtırma kurumsal 

süreçler, tarih, gelenek ve kültür bağlamında kimliğin oluĢumuna da özel bir 

önem verirler.  

Sosyal Yapısalcılık bizlerin kendimizi nasıl gördüğümüzü, diğer bir 

deyimle kimliğin ĢekilleniĢi anlamaya çalıĢır. Zaten Ruggie‘ye göre, ―Sosyal 

yapısalcılık aktörlerin kimlik ve çıkarlarını anlama ve izah etmeye çalıĢır‖
17

. 

Bazı amaçların ön plana çıkıĢı ve değiĢimini açıklamak yapısalcılar için 

önemlidir. Öte yandan Yapısalcılar değiĢime önem verir. Bir ülkenin liderleri, 

kendi vatandaĢlarının insan haklarını çiğniyorlarsa dahi, insan haklarıyla ilgili 

bir antlaĢmaya imza atabilirler. Yapısalcılara göre bunu yapmakla o ülkenin 

liderleri kendilerini uluslar arası toplum nezdinde meĢrulaĢtırmayı amaçlarlar. 

Ancak bunlar sözlü olarak insan haklarını onaylamakla, bir süre sonra, 

onayladıkları antlaĢmalara uymaları yönünde uluslar arası toplumun baskısıyla 

karĢı karĢıya kalırlar. Böylece sözleri ve eylemleri birbirleriyle çeliĢen ve 

uluslar arası baskıyla yüz yüze kalan liderler zamanla davranıĢlarından 

değiĢikliğe gitme yönünde ikna olup insan haklarını düzenleyici uluslar arası 

normları kabul etmek durumunda kalırlar
18

. 

Sosyal Yapısalcılık uluslararası politikanın ―değiĢmez realitesi 

düĢüncesine‖ meydan okur
19

. Devletler kendi çıkarları ekseninde hareket 

edebilirler, ancak bu çıkar ekseni sürekli değiĢiklik arz edebilir. Üstelik zamanla 

devletlerin kimliğinde de bir değiĢim meydana gelebilir. Öte yandan bir 

güvenlik kuramı olmamasına karĢılık, Sosyal Yapısalcılığın güvenlik konusuna 

da önemli katkıları bulunmaktadır. Sosyal yapının organize edici kavramı 

olarak kimliği gören
20

  ve ortak normların oluĢmasına önem veren Kopenhag 

Okulunun da Sosyal Yapısalcılığın geliĢmesine katkıları olduğu kabul 

                                                 
14 Klotz, Audie, Norms in International Relations, The Struggle Against Appartheid, Cornel 

University Press, 1999, s.13 
15 Klotz, Audie, Norms in International Relations, s.15 
16 Lantis, Jeffrev S., ―Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism, ‖ Starategic Insights, 

Volume:IV, Issue 10 (October 2005) 
17 Ruggie, John Gerard, Constructing the World Polity, s.4 
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Perceptions, CQ Press, Washington DC, 2006. s.176 
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edilmektedir. Zaten Kopenhag Güvenlik Okulu kurucularından Barry Nuzan ve 

Ole Waever de kendilerini Sosyal Yapısalcı olarak görmektedirler
21

. 

Ernst von Glasersfeld‘e gör Yapısalcılık ancak ontoloji ve epistemoloji 

esas alınarak anlaĢılabilir. Ontoloji var olmanın doğasıyla ilgili sorunları esas 

alır ve ―olmak nedir‖, ―doğanın realitesi nedir?‖ ve  ―realite var mıdır?‖ gibi 

sorulara cevap bulmaya çalıĢır. Ontolojinin bir dalı olarak Ġdealizm realiteyi 

sadece düĢünce ve ideallerde olabilecek bir Ģey olarak görür. Ġdealistlere göre 

dıĢ realiteler hakkında herhangi bir iddiadan bulunulamaz çünkü onlar 

gözlemden bağımsız olup mutlak değillerdir. Bir idealist olan Platon‘a göre 

mükemmel, değiĢmez ve evrensel idealar realiteyi oluĢturur. Ancak 

görünebilen, dıĢ dünyanın objeleri, sadece bu ideaların gölgeleridir. Bu 

yaklaĢım, dünyadaki Ģeylerin doğru veya gerçek doğasının bilinebileceğini 

savunan realist düĢünceyle çatıĢır. 

Yapısalcılığın ikinci felsefi kökeni olarak Epistemoloji, bilginin kökeni, 

temeli, sınırları ve geçerliliğini ele alır. Epistemolojinin temel soruları, ―bilgi 

nedir?‖ ―bilgi nereden gelir,‖ ― bilginin kaynakları nelerdir‖ ve  ―bilen, bilme 

sürecine ne oranda katkı sağlar‖ Ģeklindedir. Epistemoloji bilginin 

transmisyonunu (iletim/yayımı) ele alır
22

. 

 

Yapısalcılılığın Ortaya ÇıkıĢı  

―Uluslar arası sistem, güneĢ sistemi gibi kendi kendine var olan bir sistem 

değildir.‖ Ġnsanlar arasındaki intersubjective farkındalıkla var olur. Bu 

çerçevede sistem, materyal güçlerle değil, idealarla(düĢüncelerle) oluĢmaktadır. 

Dolayısıyla sistem fiziksel veya materyal değil, tamamıyla entelektüel veya 

düĢünsel bir insan buluĢu veya yaratıĢıdır. Bu da belirli zamanlarda, belirli 

Ģahıslar tarafından düzenlenmiĢ bir düĢünceler dizgesi, düĢüncelerin vücut 

bulması ve bir normlar sistemidir. Uluslar arası iliĢkileri oluĢturan düĢünce ve 

algılayıĢın değiĢmesi durumunda, sistemin kendisi de değiĢecektir. Çünkü 

sistemi oluĢturan düĢünce ve fikirlerdir
23

.  Yapısalcı  Alexander Wendt, ―AnarĢi 

devletlerin yaptığı Ģeydir ― derken, Kenneth N. Waltz‘a göre, dünyadaki bütün 

devletler demokratikleĢirse bile uluslararası politikanın yapısı yine de anarĢik 

olarak kalacaktır
24

. Buna karĢılık Wendt, ―eğer anarĢi belirleyici ise, neden daha 

                                                 
21 Karacasulu, Nilüfer, ―Avrupa Entegrasyon Kuramları ve Sosyal ĠnĢacı YaklaĢım‖ Uluslararası 

Hukuk ve Politika Cilt 3, No: 9 ss.82-100, 2007 
22 Warrick, William R., ―Constructivism: Pre- historical to post- modern,‖ George Mason 

Universityt, http://mason.gmu.edu/~wwarrick/Portfolio/Products/PDF/constructivism.pdf 
23 Jackson, Robert &Sorensen, Georg, Intrudiction to International Relations, s.162 
24 Waltz, Kenneth N., ― Structural Reaslism  After the Cold War,‖  International Seucurity, 

Vol.25, No. 1 (Summer 2000, s. 5-41) 
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fazla Bosnalar olmuyor? Neden büyük devletler küçük devletleri ortadan 

kaldırmıyor‖ diye sorar
25

. 

Sosyal Yapısalcılık özellikle 1980‘lerden sonra Kuzey Amerika‘da önem 

kazanmaya baĢlamıĢtır. Ana Uluslararası iliĢkiler teorileri Soğuk SavaĢ‘ın sona 

eriĢi ve sistemik değiĢimi açıklamak konusunda yetersiz kaldıklarında, adeta 

ortaya çıkan boĢluğu doldururcasına Yapısalcılığın öne çıktığını görmekteyiz. 

Soğuk SavaĢın sona ermesi ve Sovyetler Birliği‘nin dağılması uluslar arası 

sistemde köklü değiĢikliklere yol açarken, böylece daha önce revaçta olan 

teorilerin de tekrar gözden geçirilmesine yol açacaktır. Bu değiĢimden kısa bir 

süre sonra pesimist  Neo-realist teorinin, özellikle güç dengesinin değiĢimi 

konusunda  yeterince açık bir görüĢe sahip olmadığı ortaya çıktı. Neo-

realistler‘e göre Soğuk SavaĢtan sonra biçimlenen yeni dünya düzeninde diğer 

devletlerin dengeleyici ABD gücüne karĢılık artık kendi güvenliklerini kendileri 

sağlama yoluna gideceklerini söylediler. Böylece denge, yeni büyük güçlerin 

ortaya çıktığı çok kutuplu bir sistem Ģeklinde olacaktı. Soğuk SavaĢ sonrasında 

ortaya çıkmıĢ yeni durumu Waltz ABD, Çin ve Japonya bağlamında Ģöyle 

özetliyordu: ―Devletler tarih boyunca zenginlik ve güvenlik için yarıĢmıĢlardır 

ve bu yarıĢma çatıĢmayı doğurmuĢtur. Üç milyonluk ordusu, modernleĢmesi ve 

sürekli büyümesiyle Çin bütün komĢuları için bir tedirginlik yaratmaktadır. 

Japonya, ABD‘nin kendisini Çine karĢı koruyamamağını anlayınca kendi 

nükleer gücünü oluĢturacaktır
26

.‖ Ancak Soğuk SavaĢtan sonra durum tam 

anlamıyla böyle olmadı. Waltz bu durumun nerdeyse ―yarın‖ ortaya çıkacağını 

söylerken, diğer bir Neorealist olan Christopher Layne, Almanya ve 

Japonya‘nın ABD‘ye karĢı dengeleyici bir güç olabilmeleri için 50 yıl gibi bir 

zamana ihtiyaç olduğunu ileri sürmektedir. Yapısalcılar Neo-realistlerin bu 

belirsizliğini teorilerinin oldukça sığ ve materyalist oluĢuna bağlamaktadırlar. 

Onlara göre fikir ve düĢünceler üzerinde durmak, anarĢi ve güç dengesini 

konusunda daha iyi bir teoriye sahip olmamıza yol açar
27

. Wentd‘e göre  Neo-

realistleri bu zorlukla karĢı karĢıya bırakan materyalist ve bireyci (individualist) 

yönelimleridir
28

. 

Yapısalcılığın, antropoloji ve dilbiliminden sonra  teorik bir geliĢme 

olarak felsefe ve sosyoloji gibi  diğer sosyal bilimler alanında da ilham alındığı 

görülmektedir. Sosyoloji de Anthony Giddens (1984), yapılar ve aktörler 

arasındaki iliĢkileri analiz etme yolu olarak ―structuration‖ kavramını önerir. 

Gidens‘e göre, ―ister dilde, ister edebiyatta ve sanatta ve hatta genel düzeyde 

toplumsal iliĢkilere uygulansın, yapısal analiz sayesinde  yüzeyde görünenlerin 

                                                 
25 Wendt, Alexander, ―Constructing International Politics,‖ International Security, Volume. 20, 

No. 1, (Summer 1995) s.71-81 
26 Waltz, Kenneth N., ― Structural Reaslism  After the Cold War,‖   
27 Jackson, Robert &Sorensen, Georg, Intrudiction to International Relations, s.163 
28 Wendt, Alexander, Social Theory of International Politics, Cambridge University Pres, 1999, 

s.4 
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ötesine nüfuz ediliyor
29

.‖  Aynı Ģekilde ―Giddes‘e göre yapılar( sosyal 

aktivitelere rehberlik etmenin kural ve Ģartı olarak) herhangi bir mekanik yolla 

aktörlerin ne yaptıklarını belirlemez. Yapılar ve aktörler arasındaki iliĢki 

intersubjevtive anlam ve anlayıĢ düzeyinde gerçekleĢir. Yapılar aktörleri 

zorlamaz, ancak aktörler farklı Ģekillerde yapılar üzerinde düĢünebilir ve hatta 

onları değiĢtirebilir. Bu anlamıyla ―structuration‖ düĢüncesi, aktörler ve yapılar 

arasındaki iliĢkiyi daha az rijit  ve daha çok dinamik olarak ele almayı sağlar
30

. 

Giddens  bir toplumun yapısını araĢtırmayı bir organizmanın anatomisini 

araĢtıramaya, iĢlevini araĢtırmayı da organizmanın fizyolojisini araĢtırmaya 

benzetir
31

. 

Yapısalcılığın tamamen yeni bir yaklaĢım olmadığını, derin tarihsel 

kökenleri olan bir düĢünce olduğunu kabul etmeliyiz. Bu yaklaĢımın eski bir 

metodoloji olarak 18. yüzyıl Ġtalyan filozofu Giambattista Vico‘ya(1668-1744) 

kadar uzadığı kabul edilmektedir
32

. 1710 yılında bilginin yapısı konusunda bir 

deneme yayınlayan Vico, bilginin, bilen tarafından yapılmıĢ(oluĢturulmuĢ) bir 

Ģey olduğu düĢüncesindedir. Vico, kavramsal düzeyde genellikle, ―doğru‖ ve 

―bilgi‖ arasındaki iliĢkiyi, dilin kökeni ve insan aklının bilgi oluĢturma arzusunu 

üzerinde durur. Ernst von Glasersfeld‘e göre Vico‘nun sloganı, ―Ġnsan aklı 

sadece insan aklının yaptığını bilir‖ Ģeklindedir. Vico‘ya göre doğal dünya 

Tanrı tarafından yaratılmıĢtır, ancak tarihi dünya insan tarafından. Tarih, 

insanların yaptıklarının dıĢında açıklanmıĢ veya geliĢtirilmiĢ bir süreç değildir. 

Erkekler ve kadınlar kendi tarihlerini yaparlar. Tarihsel yapılar olarak devletleri 

yapanlar da onlardır. Devletler suni oluĢumlardır, aynı Ģekilde devler sistemi de 

sunidir; insanlar tarafından yapılmıĢtır; bu anlamıyla insanlar onları 

değiĢtirebilir ve geliĢtirebilirler
33

. 

Yapısalcılık Kant‘a, hatta Grotius‘a kadar geri götürülmektedir. Wendt‘e 

göre, Grotius, Kant ve Hegel‘in klasik uluslar arası iliĢkiler teorilerinin temelini 

oluĢturan Yapısalcı dünya görüĢü, iki dünya savaĢı arasında uluslararası 

iliĢkilerde egemendi. Ancak uluslar arası iliĢkiler alanında çalıĢma yapan 

                                                 
29 Giddens, Anthony, Sosyal Teorinin Temel Problemleri, Sosyal Analizde Eylem, Yapı ve 

ÇeliĢki, Türkçesi: Umut Tatlıcan, Paradigma, Eylül 2005, s.200 
30 Jackson, Robert &Sorensen, Georg, Intrudiction to International Relations, s.163 
31 Giddens, Anthony, Sosyal Teorinin Temel Problemleri, s.200 
32 Yapısalcılığı Realizmin önde gelen düĢünürlerinden Thomas Hobbes (1588-1679) ile 

baĢlatanlar da vardır. Val Dusek, bilgilerimizin yapıldığını/inĢa edildiğini (constructed) ileri süren 

Thomas Hobbes ve Giambattista Vico‘nun Yapısalcılığın öncüleri olduğunu ileri sürer. Her iki 

düĢünür de, bizim en iyi bildiğimiz Ģeylerin, bizlerin yaptığı veya inĢa ettiği Ģeyler olduğunu iddia 

ederler. Hobbes matematiğin ve siyasi durumunun keyfi kararlarla inĢa edildiğini söyler. Vico‘da 

bizim matematik ve tarihi en iyi bildiğimizi, çünkü ikisini de bizim yaptığımızı iddia eder. Benzer 

Ģekilde Kant (1724-1804) matematiğin yapıldığını (constructed) dile getirir. Kant‘a göre yapısalcı 

etkinliğin(aktivitenin) kaynağı beyindir. ÇeĢitli duyum ve kapasiteler beynin yaptıklarının bir 

kısmıdır. Bkz  Val Dusek,  Philosophy of Technology: An Introduction, Blackwel Publishing, 

2006, s.199 
33 Jackson, Robert &Sorensen, Georg, Intrudiction to International Relations, s.164 
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düĢünürler genellikle bu durumu küçülterek ―idealizm‖ diye adlandırırlardı
34

. 

Hacking‘ de Immanuel Kant‘ı Sosyal Yapısalcılığın öncüleri arasında kabul 

edilmektedir
35

.  Aynı Ģekilde 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl baĢlarındaki Neo- 

Kantçılar da yapısalcı olarak benimsenmektedirler
36

. Ġnsan aklını saf akıl ve 

pratik akıl olarak ayıran Kant insanın numenler (varlığın özü) değil, fenomenler 

(varlık hakkında bildiklerimiz) dünyasını akıl yoluyla kavrayabileceğini 

söyler
37

. Kant‘a göre dünya hakkında bilgi sahibi olabiliriz, ancak bu her zaman 

insan bilincinden süzülmüĢ sübjektif bilgi anlamında olacaktır. Aynı Ģekilde 

Kant‘a göre algılama pasif, kavramsallaĢtırama aktiftir. Bizler bilgilerimizi 

organize edip kurarız. Kategoriler ararlığıyla yine biz bilgilerimizi birleĢtiririz. 

Kant bilgi teorisi konusundaki yeniliğini Copernic Devrimiyle 

karĢılaĢtırır.(Astronomi de yer yerine güneĢi güneĢ sisteminin merkezine 

koyan). Böylece Kant bireyi bilginin merkezine yerleĢtirir
38

.  Wilhelm Dilthey 

ve Edmund Husserl de 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın baĢlarında insan 

bilimlerini doğal bilimlerden ayrı olarak ele aldılar. Kendi dönemindeki bir çok 

düĢür gibi Max Weber de sosyal değiĢimi anlamaya çalıĢtı. Weber‘e göre 

ekonomik faktörler önemlidir, ancak düĢünceler ve değerler de en az ekonomik 

faktörler kadar sosyal değiĢimi etkiler. Weber, kültürel düĢünce (ideas) ve 

değerlerin toplumu ve bireysel eylemleri biçimlendirmede yardımcı olduklarına 

inanır
39

.   Benzer Ģekilde Weber sosyal dünyanın, (insanların etkileĢim içinde 

olduğu dünyanın) fiziksel fenomenlerin doğal dünyasından tamamıyla farklı 

olduğunu ileri sürer. Ġnsanlar birbirlerinin eylemlerini anlamaya çalıĢır ve bu 

―anlayıĢa‖ anlam yüklerler. Ġnsanların etkileĢimini anlamak için, iri bir kayanın 

düĢmesi Ģeklinde fiziksel fenomenleri tanımladığımız Ģekilde tanımlayamayız. 

Farklı bir anlama ve yorumlamaya ihtiyacımız vardır. Bir insanın yüzüne 

hafifçe vurmak cezalandırma mı yoksa hafifçe okĢama mı? Bizler bu eyleme bir 

anlam yüklemedikçe bilemeyiz. Weber bu sübjektif anlamayı, sosyolojik 

bilginin özgün bir karakteri olduğu sonucuna varır
40

.  

Diğer uluslar arası iliĢkiler teorilerinde olduğu gibi, yapısalcılar da 

uluslar arası sistemde devletin yeri ve rolü üzerinde kimi belirlemelerden 

bulunurlar. Peter Katzenstein‘e göre ABD‘deki bir çok gözlemcinin devlet 

üzerine normatif analizler yapmanın ötesinde, devleti deneysel analizlerin 

konusu yapmayı daha kolay görmüĢtür. Oysa Weber‘in iddia ettiğinin aksine, 

                                                 
34 Wendt, Alexander, Social Theory of International Politics, Cambridge University Pres, 1999, 

s.3 
35 Hacking, Ian, The Social Constrution of What? Library of Congress Cataloging –in- 

Publication Data, Fifth Printing, 2000, s.41 
36 Adler, Emmanuel, ―Consturtivism and International Relations‖ in Handbook of International 

Relations,  Edited by Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A. Simmons, SAGE Publications, 

2005,  s.96 
37 Yayla,  Atilla Liberalizm, Plato Yayınları, 2003, 55 
38 Dusek, Val, Philosophy of Technology: An Introduction, Blackwel Publishing, 2006, s.199 
39 Giddens, Anthony, Sociology, Third Edition, Politiy Pres, 1988, s.10 
40 Jackson, Robert &Sorensen, Georg, Intrudiction to International Relations, s.164 
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tarih, siyasal ekonomi ve sosyolojinin de ortaya çıkarttığı gibi devletler modern 

çağda bile çok farklılıklar göstermektedir. Bir kere devletler yekpare ve 

rasyonel aktörler değil. Devlet bir soyutlamadır ve devletler tepki vermez, 

harekete geçmezler. Asıl harekete geçen ve izledikleri politikalar sayesinde de 

devletlerin yapısını değiĢtiren, onları biçimlendiren hükümetlerdir
41

. 

Emmanuel Adler‘e göre yapısalcılığın üç temel dayanağı var: Birincisi 

yapısalcılık, bilim adamlarının öğrenmek istedikleri realite ve bu realiteyi 

yorumlamak amacıyla baĢvurdukları bilgi hakkında metafiziksel bir duruĢtur. 

Bu tutum sadece uluslararası iliĢkilere uygulanmakla yetinilmemiĢ, baĢta 

sosyoloji, psikoloji, eğitim bilimleri, matematik ve hatta doğal bilimler olmak 

üzere, genel olarak bütün sosyal bilimlere uygulanmıĢtır. Bu yönüyle 

yapısalcılık paradigmalar paradigmasıdır. Ġkicisi, metafiziksel duruĢ üzerine 

temellendirilen yapısalcılık sosyal realitenin kuruluĢunda bilginin rolü ve 

bilinebilir Ģeyler hakkında sosyal bir teoridir. Üçüncüsü,  teorik ve deneysel bir 

uluslar arası iliĢkiler teorisi perspektifi olarak yapısalcılık, uluslar arası iliĢkiler 

teorisinin ve araĢtırmanın sağlam sosyal ontolojik ve epistemolojilik temellere 

dayanması gerektiğini ileri sürer
42

. 

Diğer Uluslar arası ĠliĢkiler teorilerinde olduğu gibi Yapısalcılar da 

Realizmle bir hesaplaĢma içine girerler. Alexander Wendt, John 

Merarsheimer‘in ―The False Promise of International Institutions
43

‖ adlı 

makalesini eleĢtirirken, bir Yapısalcı olarak Realist teorinin beĢ temel 

varsayımını kabul ettiğini söyler. Bunlar sırasıyla, a) Uluslar arası politikanın 

anarĢik olduğu, b) devletlerin saldırgan bir kapasiteye sahip oldukları, c) 

devletlerin, diğer devletlerin niyetleri konusunda %100 emin olamayacakları, d) 

devletlerin varlıklarını sürdürmek amacında oldukları ve e) devletlerin rasyonel 

oldukları. Wendt‘ e göre Neo-realistlerin Yapısalcılardan ayrıldıkları temel 

nokta, yapının(structure) nasıl oluĢtuğu konusundaki varsayımlarıdır. Neo-

realistler yapının sadece materyal kapasitelerin dağılımından oluĢtuğunu 

düĢünürlerken, Yapısalcılar onun sosyal iliĢkilerden de meydana geldiğini 

söylerler. Wendt‘e göre sosyal yapılar üç elementten oluĢurlar: Ortak bilgi, 

materyal kaynaklar ve uygulamalar. Soğuk SavaĢ kırk yıl boyunca büyük 

güçlerin iliĢkilerini yöneten bir ortak (paylaĢılan) bilgi yapısıydı, ne zaman ki 

onlar bu temelde hareket etmeye son verdiler Soğuk SavaĢ sona erdi
44

.  

                                                 
41 Katzenstein, Peter, Cultural Norms and National Security, Cornell University Pres, 1996, s.33 

Katzenstein‘e göre Japonya self- contained bir devlet değil. Ġkinci Dünya SavaĢı Japonya‘yı aĢırı 

derecede pazara ve Amerikan askeri gücüne bağlayıp natamam bir ülke konumuna getirmiĢtir. 

Katzenstein, age. S.34 
42 Adler, Emmanuel, ―Consturtivism and International Relations,  s.96 
43  Bu makale için bkz. John, J. Mearsheimer ―The False Promise of International Institutions‖ 

International Security, Vol.19, No. 3 (Winter 1994/95) 
44 Wendt, Alexander, ―Constructing International Politics,‖  
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Yapısalcı teoriler, bir sistemin sosyal yapısının eylemleri(harekete 

geçmeyi) nasıl olası kıldığını göstermeye çalıĢırlar. AnarĢi savaĢın her an 

çıkabileceği Ģeklinde yorumlanamaz. Üstelik anarĢi her Ģeyin yapısal kaynağı 

değil. Önemli olan sosyal yapıdır, ki bu da anarĢi karĢısında değiĢkendir. 

Wendt‘e göre dostlar ―anarĢisi‖ düĢmanlar  ―anarĢisinden‖ farklıdır. Kendi 

kedine yeterli olan, ortak güvenlik esası üzerine kurulu olandan farklıdır. Ayrıca 

bütün bunlar paylaĢılan bilgi yapısı üzerine inĢa edilmiĢlerdi. Yapısalcılara göre 

gücün anlamı da ortak(paylaĢılan) bilgi yapısı esas alındığında değiĢir. 

Ġngiltere‘nin askeri olarak güçlenmesi Kuzey Kore‘nin askeri olarak 

güçlenmesinden çok daha az ABD‘yi rahatsız edecektir. Yine Ġngiltere‘nin 500 

nükleer silahı Kuzey Kore‘nin sahip olacağı 5 nükleer silahtan daha az ABD‘yi 

rahatsız edecektir; çünkü ABD ve Ġngiltere müttefik devletlerdir. Bu arada 

dostluk veya düĢmanlık bir ortak anlayıĢ fonksiyondur
45

.  

Alexander Wendt, 1980‘lerdn sonra giderek önem kazanan Yapısalcı 

yaklaĢımı üç ana akım Ģeklinde sınıflandırmaktadır: John Roggie ve Friedrich 

Kratochwil‘i temsil ettiği Modernist akım, Richard Ashley ve Bob Walker‘in 

temsil ettiği Postmodernist akım ve son olarak Spike Peterson ve Ann Ticker‘in 

temsil ettiği Feminist akım. Wendt‘e göre bu akımlar arasında önemli 

farklılıklar bulunmasına karĢın hepsi de  Neo-realizm ve Neo-liberalizmin,  

dünya politikasındaki etkin aktörlerin sosyal yapılarına yeterince dikkat 

etmedikleri ve  soysallaĢmadıkları (undersocialized)  konusunda 

hemfikirdirler
46

. 

 

Sosyal Teori Olarak Yapısalcılık 

Sosyal teori genel olarak sosyal dünya, sosyal eylemler, yapılar ve 

aktörler arasındaki iliĢkiyi ele alır. Yapısalcılık hem bir sosyal teori, hem de 

temel bir uluslararası iliĢkiler teorisi olarak benimsenmektedir. Sosyal teori 

olarak yapısalcılık realitenin sosyal yapısını ele alır. Ġnsan iliĢkileri, uluslar arası 

iliĢkiler dahil olmak üzere,  aslında materyal güçler ve koĢullardan ziyade fikir 

ve düĢünceler üzerinde durur. Yapısalcı felsefeye göre sosyal dünya ―verilmiĢ 

bir dünya‖ olmayıp, insanların fikir ve düĢüncelerinden bağımsız olarak 

kendiliğinden var olan bağımsız bir dünya değildir.   Sosyal dünya, Pozitivistler 

ve DavranıĢçıların çekiĢtiği, kanunları bilimsel araĢtırmalarla keĢif edilebilecek 

ve bilimsel teorilerle açıklanabilecek bir dıĢ realite değildir. Sosyal ve politik 

dünya doğanın bir parçası değil. Toplumun, ekonominin veya politikanın doğal 

yasaları yoktur. Tarih, insanların fikir ve düĢüncelerinden bağımsız olarak 

geliĢen dıĢ bir süreç değildir. Bu da sosyoloji veya  ekonomi veya siyaset bilimi 

                                                 
45 Wendt, Alexander, ―Constructing International Politics,‖  
46 Wendt, Alexander, Social Theory of International Politics, Cambridge University Pres, 1999, 

s.4 
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veya tarih çalıĢmasının, katı pozitivist anlayıĢ ekseninde ele alındığı gibi nesnel  

bilimler olmadığını ortaya çıkarır
47

. 

Kısacası,  insan olarak kadın ve erkeklerin sosyal dünyasında oluĢan her 

Ģey kendileri tarafından yapılmıĢtır. Onlar tarafından yapıldığı gerçeği onlar 

tarafından anlaĢılır olmasını da sağlıyor. Sosyal dünya insan bilincinin bir 

dünyasıdır. Fikir ve inançlar dünyasıdır; düĢünce ve kavramlar, dil ve 

söylemler, insanlar arasında iĢaret ve anlamlar dünyasıdır. Bu durum insan 

toplulukları ve devletler için de geçerlidir. Sosyal dünya subjeler arası bir 

alandır. Bu da içinde yaĢayan ve onu oluĢturan insanlar için anlamlıdır. Ġnsanlar 

sosyal dünyayı  oluĢturdukları ve içinde yaĢadıkları için onu anlıyor. Bu 

anlamıyla Yapısalcılık bilime, akılcılığa ve moderniteye karĢı durmaz; yapısalcı 

sosyal realite anlayıĢı ile bilimi daha da yetkin kılmaya çalıĢır
48

. 

SavaĢ sonrası dönede uluslar arası politikanın yapısıyla ilgili geliĢtirilen 

teorilerde ana vurgu güç ve ulusal çıkarlar üzerineydi. Güç ile nihai olarak 

askeri kapasite amaçlanırken,  çıkar ile güç, güvenlik ve refaha ulaĢma arzusu 

vurgulanıyordu. Tabii  bu yaklaĢım tarzı Realizm olarak kabul edilmekteydi. 

Güç ve çıkarların önemini kabul etmekle birlikte, 1980‘lein baĢında 

Neo_liberaller uluslar arası kurumların (örgütlerin) da, uluslar arası politikada 

önemli bir rol oynadığını dile getirdiler
49

. Neo-realistler ve Neo-liberaller 

ağırlıklı olarak uluslar arası politika da neyin belirleyici olduğu konusunda 

anlaĢmazlarsa da, uluslararası politikada meydana gelen değiĢimde genellikle  

bu üç faktörün etkili olduğunu kabul ederler. Gerçi ne Neo- realistler ne de  

Neo- liberaller kendilerini materyalist olarak adlandırmazlar, buna rağmen her 

iki akım da güç ve çıkarları, hatta bazen kurumları ―materyal‖ faktör olarak ele 

alırlar. 

ĠĢte bu materyalist konsensüse karĢılık olarak Yapısalcılık uluslar arası 

politikada dördüncü bir faktörü, ―düĢünceleri‖ ön plana çıkartır
50

. Kısacası Neo-

realistler materyalist bir bakıĢ açısına sahip iken Yapısalcılar ―düĢünsel‖ 

(ideational) bir bakıĢ açısına benimserler. Materyalist görüĢe göre güç ve ulusal 

çıkarlar uluslar arası politikada yönlendirici unsurlardır. Güç, ekonomik ve 

diğer kaynaklar tarafından desteklenen askeri kapasite olarak da 

tanımlanmaktadır. Ulusal çıkarlar ise devletlerin güç, güvenlik ve refah için 

kendilerini önemseme arzusudur. Örneğin uluslar arası savunma ve güvenlik 

                                                 
47 Jackson, Robert &Sorensen, Georg, Intrudiction to International Relations, s.164 
48 Adler, Emmanuel, ―Consturtivism and International Relations‖,  s.96 
49 Realistler kurumların, devletlerin davranıĢları üzerinde önemli ve bağısız bir etkiye sahip 

olmadığını söylerler. Yine de büyük güçler bazen kurumları, özellikle de ittifakları dünya 

gücündeki konumlarını pekiĢtirmek veya paylarını artırmak için yaralı bulabilirler. Bkz. John J. 

Mearsheimer,  ―A Realist Replay‖, in  Theories of War and Peace: An International Security 

Reader, Edited by: Michael E. Brown, Owen  R. Cote… Library of Congress  Cataloging –in- 

Publication Data,  s.427 
50 Wendt, Alexander, Social Theory of International Politics, Cambridge University Pres, 1999, 

s.92 
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sistemi;  nüfus, sınırlar ve silahlar gibi fiziki değerlerden oluĢmaktadır. Tam bu 

noktadan hareketle Yapısalcılar, bu değerlerden hangisinin, hangi koĢulların 

esas alınarak idrak edileceğini belirleyen unsurun, sahip olunan düĢünce ve 

inançlar olduğunu söylerler. Diğer bir deyimle, fiziksel elementler düĢünsel 

elementlerin yanında ikinci sırada kalır. Çünkü fiziksel gücü planlayan, 

organize eden, yönlendiren ve hayata geçiren düĢünsel elementlerdir. 

Uluslararası güvenliği Ģekillendiren düĢünceler sahip olunan fiziki değerlerden 

çok daha önemlidir. Kısacası  ―düĢünsel‖ (ideational) bakıĢ açısına sahip Sosyal 

yapısalcılar için fikirler her zaman önemlidir. Onlara göre materyal gücün 

anlamını belirleyen düĢüncelerdir
51

. Materyalist bakıĢ açısına eleĢtirel olarak 

yaklaĢmalarına karĢılık Yapısalcılar materyal gücün önemi ve çıkarların dikkate 

alınmasını da hepten görmezlikten gelmezler
52

. 

Realistleri Sosyal Yapısalcılardan ayıran diğer önemli bir unsur normlar 

konusundaki yaklaĢımlarıdır.  Öyle ki, uluslar arası iliĢkilerde, realist 

perspektifin baskın olmasından dolayı, normların rolü üzerindeki tartıĢmalar, 

genellikle ehtik ideallere karĢı maddi çıkarların konuĢulması seviyesine 

düĢürülmüĢtür. Realistler kiĢisel çıkarların rasyonalize edilmesinde normları 

karakteristik olarak reddeyler ve normların açıklayıcı gücüne itibar etmezler. 

Diğer bir deyimle realistler, normları çıkarlarla çeliĢmedikleri bir durumda 

dikkate alırlar. Bazen Realistler açısından bütün davranıĢlar, hatta baĢkalarını 

düĢünme bile bireysel ödüller ve çıkarların açıklanıĢına indirgenebilir
53

.   

Öte yandan Sosyal yapısalcılığın üzerinde durduğu temel düĢünsel 

(ideational)unsur, halk arasında geniĢçe kabul gören intersubjective 

inançlardır(düĢünceler, kavramlar ve varsayımlar). Nina Tannenwald‘a göre 

―DüĢünceler, bireyler tarafında oluĢturulan zihinsel yapılar, ayırıcı fikirler 

dizgesi, ilkeler; politika ve davranıĢları en geniĢ anlamda yönlendiren 

tutumlardır‖. Ancak çok çeĢitli düĢüncelerden söz  etmek mümkündür. Nina 

Tannenwald dört temel ―düĢünce‖ ayırımı yapmaktadır: ―Ġdeolojiler veya ortak 

düĢünce sistemleri, normatif inançlar, amaç-etki inançları (cause-effect beliefs) 

ve politika emredici (policy prescription)
54

‖. 

Yapısalcılar devletlerarasındaki güç dengesini tanımlamada materyal 

güçlerin ön plana çıkartılmasından rahatsızlık duyarlar. Onlara göre materyal 

gücü ön plana çıkartanlar kültür gibi ―elle tutulmaz‖ bir normla
55

 hesaplaĢacak 

                                                 
51 Jackson, Robert &Sorensen, Georg, Intrudiction to International Relations, s.166 
52 Nagtzaam, Gerry, The Making of International Environmental Treaties, Neoliberal, Edward 

Elgar Publishing, 2009, s.57 
53 53 Klotz, Audie, Norms in International Relations: The Struggle Against Apartheid, Cornell 

University Pres, 1999, s.13 
54 Tannenwald, Nina ―Ideas and Explanation: Advancing the Theoretical Agenda 

Journal of Cold War Studies - Volume 7, Number 2, Spring 2005, s. 13-42 
55 Felsefe tarihinde ―norm‖ kavramını ilk ele alan düĢünür Protagoras‘tır. Protagoras doğanın 

norm tanımadığını ve normların geliĢtirilmesinin insana bağlı ve insan baĢarılarının en büyüğü 

olduğunu söyler. Ona göre her Ģeyin ölçüsü olan insan normları yaratmıĢtır. Bkz. Karl Poper, 
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kadar sabırlı değiller. Bunlar, diğer bütün analiz yöntemleri baĢarısızlığa 

uğradığında son çare olarak kültürel açıklamaları kabul ederler
56

.  Katzestein‘e 

göre bizler normal hayatımızda çok önemli oranda normları esas alırız. Örneğin 

sorumlu aileler, ilk fırsatta çocuklarıyla arkadaĢlık yapanların karakterleri, diğer 

bir deyimle normları hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Herkes çocuklarıyla 

arkadaĢlık yapanların cüzdanı veya banka hesabından ziyade karakteriyle 

ilgilenir. Aynı Ģey devletler için de geçerlidir
57

. Katzenstein iki farklı norm 

ayırımı yapar: Düzenleyici ve yapıcı normlar. Düzenleyici normlar (regulatory 

norm), çıkarları biçimlendiren, uygun davranıĢ standartlarını belirleyen ve 

siyasi aktörlerin davranıĢlarını koordine etmeye yardımcı olan normlardır. 

Yapıcı normlar (constitutive norm),  aktörlerin kimliğini ortaya çıkartmanın 

yanı sıra, çıkarları belirleyip davranıĢları biçimlendiren normlardır
58

. Audie 

Klotz normları en geniĢ anlamıyla,  davranıĢları ortak anlama standardı olarak 

tanımlamaktadır
59

.  

Yapısalcılık uluslar arası iliĢkiler çalıĢmasına deneysel olarak yaklaĢır. 

Yapısalcılar, sosyal eylemi analiz etmede yorumlayıcı anlayıĢa baĢvuran Max 

Weber‘e katılırlar. Öte yandan Yapısalcılar nesnel gerçeklik düĢüncesini ret 

ederler. Onlara göre sosyal bilimciler  dünya hakkında, her zaman ve her yerde 

geçerli olan nihai gerçeği keĢif edemezler. Yapısalcıları da iki gruba ayırmak 

mümkündür. Konvansiyonel Yapısalcılar olarak  Alexander Wendt (1999), 

Emanuel Adler ve Michael Barnett(1998), Peter Katzenstein (1996), Christian 

Reus- Smit (1997), John Ruggie (1998) Ted Hopf (2002) ve Martin Finnemore 

(2003).  EleĢtirel Yapısalcılar (Critical Constructivist) doğru konusunda daha 

çok Ģüphecidirler. Onlara göre ―doğru iddiaları‖ mümkün değil, çünkü 

doğrunun ne olduğu konusunda karar verebileceğimiz doğal bir zemin yoktur. 

Doğru ve güç bir birinden ayrılamaz. EleĢtirel Yapısalcıların temel 

amaçlarından biri, doğru ve güç arasındaki zorunlu iliĢki üzerindeki perdeyi 

kaldırmaktır. EleĢtirel Yapısalcılar olarak David Campbell (1998) Jim George 

(1994), James Der Derain(1987), R.B.J. Walkler(1993), Andrew Linklater 

(1989 ve Tickner  (1992) gösterilmektedir
60

. 

 

 

 

                                                                                                                        
Açık Toplum ve DüĢmanları, Platon, Cilt. 1, Çeviren: Mete Tuncay, Remzi Kitabevi, Ġkinci 

Baskı, 1989, s.75 Karl Poper‘e göre, ―Normatif bir yasa, ister hukuksal bir karar, ister ahlaksal bir 

emir olsun, insan tarafından zorla yürürlüğe konabilir. DeğiĢtirilebilir de.‖ Buna karĢılık ―doğa 

yasaları değiĢtirilmedikleri için, ne çiğnenebilirler ne de zorla yürürlüğe konabilirler.‖ Age., s.68 
56 Katzenstein, Peter, Cultural Norms and National Security,  s.17 
57 Katzenstein, Peter, Cultural Norms and National Security,  s.18 
58 Katzenstein, Peter, Cultural Norms and National Security, s.18 
59 Klotz, Audie, Norms in International Relations: s.14 
60 Jackson, Robert &Sorensen, Georg, Intrudiction to International Relations, s.167 
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Uluslar arası ĠliĢkilerde Yapısalcılık 

Yapısalcılık Nicholas Onuf‘un With World of Our Making  (1989) adlı 

çalıĢmasıyla ilk kez bir Uluslar arası ĠliĢkiler teorisi olarak sunulmuĢtur. 

Consturtivism terimini ilk olarak bu anlamda kullanan Nicholas Onuf‘dır.  Daha 

sonra Kratochwil ve Wendt bu olguyu esas alarak yapısalcılık konusundaki 

düĢüncelerini temellendireceklerdir
61

. Akademik çevreler tarafından oldukça 

rağbet gören kavram, konu ile ilgili yazılan önemli makaleler ve Alexander 

Wendt  (1987; 1992, 1994, 1999) tarafından kaleme alınan bir kitap ile 

pekiĢtirilmiĢtir. Yapısalcılıkla ilgili tartıĢmalarda her ne kadar Wendt merkezde 

yer alıyorsa da bu teorinin oluĢumunda Kratochwil ve Onuf‘un çok önemli 

roller oynadıkları kabul edilmektedir
62

. 

Bilindiği gibi Neo-realistler uluslar arası sistemin anarĢik yapısını esas 

alarak  her devletin güvenliğini sağlamda kendi kendine yeterli olmasını ileri 

sürerler.  Oysa Wendt‘in çıkıĢ noktası,  uluslar arası iliĢkilerde kendi kendine 

yeterliliği esas alan anarĢinin reddi üzerinedir. Bu süreç zorunlu olmaktan 

ziyade devletlerin karĢılıklı iliĢkilerine bağlıdır. Bu iliĢki sürecinde devletlerin 

kimliği ve çıkarları oluĢmaktadır. Neo-realistlere göre, kimlik ve çıkarlar 

bellidir; devletler, diğer devletlerle iliĢkiye baĢlamadan evvel kim olduklarını ve 

ne istediklerini bilirler. Wendt‘e göre ise diğer devletlerle geliĢtirilen iliĢki 

kimlik ve çıkarların yapısını oluĢturmaktadır. Yapıların sürçlerden ayrı  bir 

varlık veya nedensel gücü yoktur. Gerek Neo-realistler ve gerekse Yapısalcılar 

devletlerin varlıklarını sürdürme ve güvende olmaları konusunda uzlaĢırlar. 

Ancak nasıl bir güvenlik politikası izleneceği konusunda ayrıĢırlar. Devletler 

olabildiğince güçlü mü olmalı yada sahip olduklarıyla mı yetinmeli? Wendt‘e 

göre biz bunun cevabın ancak karĢılıklı iliĢki çerçevesinde Ģekillenen kimlik ve 

çıkarları araĢtırmakla öğrenebiliriz. Örneğin, Sovyetler Birliği ve ABD‘nin 

düĢman olmadıklarına karar verdikleri andan itibaren, artık Soğuk SavaĢ 

bitmiĢtir. Waltz‘a göre ise Sovyetlerdeki devrim ve Soğuk SavaĢ‘ın bitiĢi 

demokrasi, karĢılıklı bağımlılık veya uluslar arası kurumlar sayesinde olmadı. 

Soğuk SavaĢ tam da Yapısalcı Realistlerin beklediği Ģekilde son buldu. ―Benim 

yıllar önce yazdığım gibi, ‗Soğuk SavaĢ, savaĢ sonrası uluslararası politikanın 

yapısından kaynaklandığı gibi, bu yapı devam ettikçe ayakta kalacaktır.‘ Ġki 

kutuplu uluslar arası yapı ortadan kalkınca Soğuk SavaĢ sona erdi. Yapısal 

değiĢiklik devletlerin davranıĢlarını ve etkileĢimlerinin sonuçlarını etkiler. 

Ancak bu uluslararası politikanın özsel sürekliliğini etkilemez
63

.‖ 

Wendt anarĢi varsayımının yada gücün ―dikey‖ dağılımının devletler 

arasında rekabeti zorunlu kılmadığını ileri sürer. Böylece Wendt,  anarĢinin 

devletler arasında zorunlu bir rekabete sebep olduğunu ileri süren Neo-realist 

                                                 
61 Zehfuss, Maja, Constructivism in International Relations,  s.9 
62 Zehfuss, Maja, Constructivism in International Relations,  s.11 
63 Waltz, Kenneth N., ― Structural Reaslism  After the Cold War,‖   
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mantığa meydan okur
64

. AnarĢi belirleyici bir mantığa sahip değildir. Üstelik 

anarĢinin yekpare bir mantığı da yok. AnarĢi kavramıyla hesaplaĢan Wendt‘ 

göre makro düzeyde en az üç farklı anarĢi yapısıyla karĢılaĢırız.  Böylece Wend 

bu anarĢi yapılarını Hobbesçi, Lockeçü ve Kantçı adlandırmaktadır
65

.  Bu üç 

anarĢi yapısı içerisinde sadece Hobbesçi yapı gerçek anlamıyla bir self –help 

sistemidir.  Çünkü  Hobbesçi kültürde devletler birbirlerini düĢman olarak 

algılamaktadırlar. Bu anlamıyla Hobbesçi düĢüncede anarĢi, ―herkesin herkesle 

savaĢıdır.‖ Devletler bir birlerini düĢman olarak görmekte ve sürekli çatıĢma var 

olmanın bir yoludur. Wendt‘e göre Hobbesçi anarĢi, 17. yüzyıla kadar devler 

sisteminde egemendir
66

. 

Lockeçi kültürde devletler birbirlerini rakip olarak görürler,  ancak 

ötekilerine saldırmakta kedilerini sınırlarlar ve birbirlerini ortadan kaldırmak 

için uğraĢmazlar. Devletler birbirlerinin varlığını tanırlar. Lockeçü  anarĢi 

anĢayıĢı, 1648 Westphalia BarıĢ AntlaĢmasından bu yana modern devletin temel 

karakterini almıĢtır. Bunun yanında Kantçı kültürde devletler birbirlerini dost 

olarak algılayıp var olan sorunlarını barıĢçı yollarla çözmeye çalıĢırlar. Kantçı 

kültürde devletlerin üçüncü taraftan gelen herhangi bir tehdide karĢı birbirlerine 

yardım etme durumu da mevcuttur
67

. Özellikle Ġkinci Dünya SavaĢından sonra 

Kançı kültürün liberal demokrat ülkelerde boy vermeye baĢladığını 

görmekteyiz. Bu üç farklı anarĢi kültürü farklı derecelerde içselleĢtirilebilirler. 

Wendt bu kültürel içselleĢtirmeyi üç dereceye ayırmaktadır. Birinci derecede 

ortak değerlere/düĢüncelere bağlılık oldukça zayıftır. Üçüncü derecede ise 

bağlılık güçlüdür. 

Yapısalcılar düĢmanlık ve silahlanma yarıĢını kaçınılmaz bir son olarak 

kabul etmezler.  Devletler arasındaki sosyal etkileĢim, yumuĢak baĢlı ve dostane 

bir ―anarĢi‖ kültürünün geliĢmesine de yol açar. Çünkü materyal güç ve 

devletlerin çıkarları, daha baĢtan itibaren fikirler ve karĢılıklı etkileĢimle 

Ģekillenir. Kenneth N. Waltz‘a göre ise yumuĢama ve sosyal etkileĢim bir yana, 

dünyadaki bütün devletler demokratikleĢirse bile uluslararası politikanın yapısı 

yine de anarĢik olarak kalacaktır. Devletler arasındaki yakınlaĢma ve iĢbirliğini 

ironik bir dille eleĢtiren Waltz Ģöyle yazmaktadır: ―BarıĢa ulaĢıldığı her ortamda 

insanlar Realizmin öldüğü haberini patlatırlar‖
 68

.  

                                                 
64 Copeland , Dale C. ― The Constructivist Challenge  to Structural Realism‖  in Constructivism 

and International Relations: Alexander Wendt and His Critics,  Edited by: Stefano Guzzini & 

Anna Leander, Routledge, 2006, s. 1 
65 Wendt, Alexander, Social Theory of International Politics, Cambridge University Pres, 1999, 

s.247 
66 Jackson, Robert & Sorensen George, Introduction to International Relations,  s.168 
67 Wendt, Alexander, Social Theory of International Politics, Cambridge University Pres, 1999, 

s.299 
68 Waltz, Kenneth N., ― Structural Reaslism  After the Cold War,‖   
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Martha Finnemore, 1996‘da yayınladığı kitabında (National Interest in 

International Society) farklı bir yapısalcı görüĢ ileri sürmektedir. Devletlerin 

kimlikleri ve çıkarlarını tanımlamakla iĢe baĢlayan Finnemore, devletler 

arasındaki sosyal etkileĢimden ziyade uluslar arası toplumun normları ve bu 

normların devletlerin kimlikleri ve çıkarlarını nasıl etkilediği üzerinde 

durmaktadır. Ona göre devletlerin davranıĢlarını belirleyen sahip oldukları 

kimlik ve çıkarlarıdır. Ancak kimlik ve çıkarlar uluslar arası güçler tarafından 

belirlenmektedir ki bu da davranıĢ normlarıyla uluslar arası toplumda 

yerleĢmektedir
69

. Uluslar arası toplum ve sosyal normlar politikanın temel 

özelliklerini oluĢturup Ģekillendirir. Bir çok farklı ülkeden insanların bir arda 

toplandıkları uluslararası organizasyonlar, devletlerin  ne yapmaları konusunda  

bir forum imkanı sağlar. Farklı ülkelerden gelip bu kurumlarda bir araya gelen 

insanlar siyasi toplumun anlamı ve siyasi organizasyonların, özellikle de 

devletlerin sorumlulukları üzerinde tekrar tekrar düĢünme imkanı elde ederler. 

Uluslararası organizasyonlar, insanların; devletlerin ne yapması gerektiği 

konusunda çekiĢmelere girip kavga ettikleri platformlardır. Ancak uluslararası 

organizasyonlar tarafsız forumlar değil 
70

. 

Uluslararası toplumun normları uluslar arası organizasyonlar aracılığıyla 

devletlere geçer. Uluslar arası organizasyonlar, devletlerin çıkarlarının ne 

olması gerektiği konusunu devletlere öğreterek onların ulusal politikalarını 

belirlerler. Finnemore‘ye göre devletlere bilim bürokrasinin değer ve yararını 

öğreten UNESCO‘dur. Bilim, devletler tarafından yararlanılan ve meyvesi 

vatandaĢlarla paylaĢılan ulusal bir kaynak niteliğindedir
71

. 1950‘lerden önce 

bilim bürokrasisi politikası bir çok ülkede yoktu. 1955‘te sadece 14 ülkede bu 

kurum oluĢturulmuĢken, 1975‘te doksanın üzerinde ülkede oluĢturulacaktır. 

UNESCO baĢarılı bir Ģekilde, medeni ve modern bir ülke olma koĢulunun bir 

bilim bürokrasisi politikasına sahip olmakla mümkün olduğunu bütün dünyaya 

öğretmiĢtir. Aynı Ģekilde bilim bürokrasisini modern devletin bir parçası olarak 

benimsemek de, ehtik ve moral anlamda olmasa bile normatiftir
72

.   

Finnemore ve Wendt gibi sistemik yapısalcılar uluslar arası çevrenin 

devletlerin kimliklerini biçimlendirmede önemli bir röle sahip olduklarını kabul 

ederler. Üstelik Finnemore, uluslar arası örgütler tarafından geliĢtirilen 

uluslararası normların, kimi zorlamalarla devletlerin ulusal politikalarına da 

uygulanabileceği düĢüncesindedir. Ancak devletlerin maksatlı ve kolektif 

aktörler olduğunu ileri süren Wendt‘e göre devletlerin kimlik ve çıkarlarını 

belirleyen uluslar arası sistem değil,  önemli oranda iç politikadır
73

. 

                                                 
69 Jackson, Robert & Sorensen George, Introduction to International Relations,  s.168 
70 Finnemore, Martha, National Interest in International Society,  s.35 
71 Finnemore, Martha, National Interest in International Society,  s.36 
72 Finnemore, Martha, National Interest in International Society,  s.129 
73 Wendt, Alexander, Social Theory of International Politics, Cambridge University Pres, 1999, 

s.246 
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Peter Katzenstein tarafından yazılan The Culture of National Security: 

Norms and Identity in World Politics (1996) adlı eserde,   kültür, normlar ve 

kimliğin ulusal güvenlik konusunda önemli roller oynadığını ortaya koymaya 

çalıĢır. Nedensel faktörler gibi kültür ve kimlik de çıkarların tanımlanmasında 

ve ulusal politikaya Ģekil veren aktörlerin atanmasında önemli bir rol oynar
74

. 

Katzenstein, Japonya üzerine yazdığı kitapta, 1945 öncesi militarist dıĢ politika 

ve SavaĢ sonrası pasif dıĢ politikası arasında karĢılaĢtırmalar yapar. Ġkinci 

Dünya SavaĢı öncesinde geniĢ bir konsensüsle askeri dıĢ politika 

desteklenirken, savaĢ sonrasında bu politikalar tamamen aleyhte seyredecektir. 

Böylece hükümet içindeki askeri pozisyon kesin bir Ģekilde zayıflarken yeni 

hükümet Japonya için pasif bir duruĢu taahhüt edip askeri harcamaları ulusal 

gelirin %1 seviyesinde tutacaktır. 

Friedrich V. Kratochwil‘de ―Rules, Norms and Decision‖ adlı eserinde,  

bağlayıcı normları bir tarafa bırakıp, sosyal düzeni kanun ve yasalara, kimi 

belirli kurumlara bağımlı kılmakla uluslararası alanı doğru anlamakta ciddi 

olumsuzluklarla karĢılaĢacağımızı ileri sürer
75

. Ona göre normlar sadece ―rehber 

araçlar‖ (guidance devices) değil, insanların bir amaca ulaĢmak, aynı anlamı 

paylaĢmak, birbirleriyle iletiĢim kurmak, değerlendirmeleri eleĢtirmek ve 

eylemleri doğrulamak için baĢvurdukları vasıtalardır
76

. 

 

SONUÇ 

Yapısalcılığı uluslar arası iliĢkiler teorilerinde yeni bir soluk olarak kabul 

edenler olduğu gibi,  farklı yaklaĢımlar arasında bir köprü olarak görenler de 

var. Hatta Yapısalcılığın bir uluslararası iliĢkiler teorisi,  bir felsefi kategori, bir 

meta teori veya deneysel araĢtırmalar için bir metot olduğu konusunda 

tartıĢmalar dahi bulunmaktadır
77

. Bütün bunlar Yapısalcılığın yekpare bir teori 

olmadığına iĢaret edebilir. Ancak her Ģeye rağmen Yapısalcılığın,  ulusal 

çıkarların oluĢumunda kimlik, norm ve nedensel anlayıĢın rolü gibi kritik 

sorulara cevap aramakla uluslar arası iliĢkiler disiplinine farklı bir yaklaĢım 

kazandırdığı yadsınamaz. Özellikle de kimliği ulusal ve ulus ötesi 

(transnational) çıkarların özü olarak görmesi
78

. Uluslar ararsı sistemin 

analizinde,  materyal faktörlerden ziyade düĢünsel faktörlerin de ön plana 

çıkartılması, Yapısalcı yaklaĢımlarla tekrar önem kazanmıĢtır. 

 

                                                 
74 Katzenstein, Peter, Cultural Norms and National Security,  1996, s.537 
75 Kratochwil, Friedrich V. Rules, Norms and Decision, s.2 
76 Kratochwil, Friedrich V. Rules, Norms and Decision, s.11 
77 Zehfuss, Maja, Constructivism in International Relations,  s.5,8 
78 Nagtzaam, Gerry, The Making of International Environmental Treaties, Neoliberal, Edward 

Elgar Publishing, 2009, s.53 
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MORFOLOJĠNĠN ÖĞRETĠMĠNDE DERS ĠÇĠ  ANLATIM VE 

KÜLTÜREL ENTEGRASYON ĠMKANLARI 

  

Yrd. Doç. Dr. Nabat CAFEROVA

 

ÖZET 

Makalede morfolojinin tedrisinde öğrencilerin yazı ve konuĢma 

alıĢkanlıklarını geliĢtirmek için ders dahili entegrasyon imkanlarından 

bahsedilmektedir. Bu imkanları belirlemek, bunlardan yeterince yararlanarak 

öğrencilerin doğru yazı ve telaffuz alıĢkanlıklarını geliĢtirmek, anlatım 

becerileri ve anlatım kültürünün Ģekillenmesinde büyük öneme sahiptir.  

Anahtar kelimeler: Morfoloji, imla kurallar, telaffuz kuralları, 

entegrasyon, tedris. 

 

 

         ABSTRACT 

This article focuses on the in-class integration possibilities in 

morphology teaching to improve the writing and speaking skills of the 

students.  Ascertaining these possibilities and applying them sufficiently as to 

improve the students‘ skills for writing and pronunciation, is of great 

importance in the formation of rhetorical skills and culture of expression. 

Key words: morphology, orthographic rules, orthoepy, integration, 

teaching. 

 

Entegrasyon, eğitim reformunun temel prensiplerinden biri olup, doğal 

iliĢkiler ortamında, genelleĢtirilmiĢ bilgilerin verilmesi için elveriĢli ortamı 

oluĢturmaktadır. Azerbaycan dilinde ders dahili entegrasyon, sırf tedris edilen 

materyallerin iliĢkilendirilmesini amaçlamaktadır. Ġlkokullarda anadili 

eğitiminin temel amacı, öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatımı geliĢtirmektir. 

Anlatım geliĢimi sürecinde orfografya (imla kuralları) ve orfoepiya (düzgün 

telaffuz kuralları) üzere görülen iĢlerin kendine özgü yeri ve konumu 

bulunmaktadır. Çünkü orfografya doğru yazı normlarını, orfoepiya ise doğru 

telaffuz normlarını düzenlemektedir. Gramerin temel bölümü olan morfolojinin 

tedrisinde, öğrencilerin orfografik ve orfoepik alıĢkanlıklarını geliĢtirmek için 

çoklu imkanlar vardır. Bu imkanları belirlemek, onlardan yeteri kadar 

yararlanarak öğrencilerin doğru yazı ve doğru telaffuz becerilerini geliĢtirmek, 

                                                 
 Azerbaycan Muallimler Enstitüsü, Öğretim üyesi 
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diğer bir ifadeyle morfolojinin tedrisini orfografi ve orfoepi ile iliĢkilendirmek 

önemlidir. Bu önem, her Ģeyden önce aĢağıdakilerle karakterize edilmektedir: 

1. Morfolojinin orfografi ve orfoepi ile karĢılıklı iliĢki içerisinde eğitimi, 

Azerbaycan dilinde bölümlerarası entegrasyonu gerçekleĢtirmektedir. 

Öğrencilerin morfoloji bilgisini artırmaktadır. Orfografinin morfolojik 

prensibini pratik Ģekilde kavramaya imkan yaratmaktadır. Orfografi ile orfoepi 

arasındaki iliĢkileri anlamaya, bu zeminde yazılı ve sözlü anlatım arasındaki 

iliĢkileri kavramaya yardımcı olmaktadır. 

2. Morfolojinin orfografi ve orfoepi ile iliĢkili tedrisi, öğrencilerin doğru 

yazı ve doğru telaffuz normlarına-anlatım kültürüne sahip olmalarına imkan 

yaratmaktadır. 

3. Morfolojinin orfoepi ve orfografi ile iliĢkili tedrisi yazı ve telaffuzda 

kendini gösteren noksanların, ikilemlerin ortadan kaldırılmasında bilinçliliği 

sağlamakta, yazılı ve sözlü anlatım sürecinde öğrencilerin öğrendikleri 

orfografik ve orfoepik normlardan bağımsız yararlanma becerisini 

geliĢtirmektedir. 

Ġlkokullarda morfolojinin orfografi ve orfoepi ile iliĢkili tedrisinin teorik-

metodik temellerini aĢağıdaki sorunlar oluĢturmaktadır: 

1. Ġlkokullarda ana dili üzere müfredat programlarında gösterildiğine 

göre, bu dersin tedrisinde temel amaç, öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatım 

becerilerini ve anlatım kültürünü geliĢtirmektir. Anadilinden öğretilen her bir 

konu, anlatım becerilerinin geliĢimi ile iliĢkilendirilmeli, anadilinin öğrenilmesi, 

sonuç itibariyle öğrencilerin anlatım alıĢkanlıklarının geliĢimine hizmete 

etmelidir. 

Ġlkokullarda anadili üzere müfredat programlarında kaydedildiğine göre, 

anadilinin taliminin amacı, genel konuĢma ve dil becerilerini Ģekillendirmekle 

öğrencilerin anlatım kültürüne sahip olmalarını temin etmekten ibarettir. Bu 

yüzden de: 

Anlatım ve dil becerilerine sahip olmakla, genel anlatımın geliĢimine 

nail olmak; 

 Anadilinin düĢünme, öğrenme ve konuĢma aracı olmasını derk etmek; 

 Devamlı eğitim sürecinde, pratik etkinlikte kullanım için potansiyel 

bilgi ve becerilere sahip olmak zorunlu görülmektedir.
1
 

Bilindiği gibi ilkokullarda gramer eğitiminde morfoloji daha fazla yer 

tutmaktadır. Morfolojinin temel konusu ise sözdür. Azerbaycan 

Ansiklopedisinde Ģöyle yazılmaktadır: 

                                                 
1 Ümumtahsil mekteblerinin I-IV sinifleri üçün fenn kurikulumları, Bakü, Tahsil, 2008, s. 14. 
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―Söz-eĢya, olay, süreç ve hasselerin ismini bildiren en önemli yapısal-

semantik dil birimidir… Leksik ve gramatik anlamları kendinde birleĢtiren söz, 

belirli anlatım birimine mensup olarak dilin tüm gramatik anlam sistemini ifade 

etmektedir. Sözün nominatif (isimlendirme), differensialleĢtirme 

(farklılaĢtırma), ekspressif veya duygusal-ekspressif, apelyatif (müracaat), iĢaret 

etme, gösterme fonksiyonları bulunmaktadır. Söz, çok fonksiyonluluğuna göre, 

dilin genel yapısında çok önemli konuma sahiptir.‖
2
 

Buradan anlaĢılmaktadır ki, söz dilin temel birimlerinden biridir ve dilin 

genel yapısında önemli yer tutmaktadır. Dil ise düĢüncenin sözler (ve bu 

sözlerin birleĢmesi olan cümleler) Ģeklinde tezahürüdür. Demek insan, 

düĢüncesini sözler aracılığıyla (cümle Ģeklinde) ifade etmektedir. Bununla 

birlikte dil aynı Ģekilde anlama sürecidir. Bu da dilin kommünikatif-

ekspressiflik fonksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Ġnsan dil aracılığıyla hem 

dıĢ alemi kavramakta, hem de kavradıklarını sözler (cümleler) aracılığıyla ifade 

etmektedir. Böylece dil, tefekkürün, tefekkür ise dilin geliĢimine neden 

olmaktadır. Bu da dille tefekkürün vahdetini oluĢturmaktadır.  

Tefekkürün dil aracılığıyla tezahür sürecine ise anlatım denir. Öyleyse 

anlatım, dil ile tefekkürün birleĢmesi sonucunda yaranmaktadır. Bu yüzden de 

dil eğitiminde anlatımın geliĢimine büyük önem verilmektedir. Mademki, 

anlatım düĢüncenin sözlerle ifade sürecidir, öyleyse söz hem de anlatım 

birimidir. 

Ġnsanlar arasında iletiĢimin önemli aracı olarak anlatım, kendisini iki 

Ģekilde-sözlü ve yazılı Ģekilde göstermektedir. Ġlkokullarda anlatımın her iki 

biçimine paralel Ģekilde, aynı derecede dikkat yetirilmesi istenmektedir. ġöyle 

ki, okulda hem sözlü, hem de yazılı anlatım alıĢkanlılarının geliĢimine aynı 

sorumlulukla yaklaĢılmalıdır. Yazılı anlatımın temelinde orfografik, sözlü 

anlatımın temelinde ise orofoepik normlar dayanmaktadır. Bu yüzden de 

öğrencilerin anlatım alıĢkanlıklarını geliĢtirirken, bu normları görmezden 

gelmek imkansızdır. Morfolojinin de eğitiminde orfografik ve oroepik 

alıĢkanlıkların geliĢimi zorunlu kabul edilmektedir. Bu da morfolojinin 

orfografi ve orgoepi ile iliĢkili tedrisini gerektirmektedir. 

2. Bilindiği gibi orfografi, sözlerin doğru yazılıĢı, orfeopi ise sözlerin 

doğru telaffuzu kurallarını düzenlemektedir. Öyleyse her iki kural da sözle 

ilgilidir. Söz ise morfolojinin temel konusudur. O halde, sözden bahsedildiği 

yerde mutlaka onun yazılıĢ ve telaffuzundan da bahsedilmelidir. Bu takdirde 

morfolojinin orfografi ve orfoepi ile iliĢkisi, kendisini açık bir Ģekilde 

göstermektedir. Bu da morfolojinin orfografi ve orfoepi ile iliĢkili tedrisinin 

teorik-metodik temelini oluĢturmaktadır. 

                                                 
2 Efendizade, E. R., Düzgün yazı taliminin elmi esasları, Bakü, Maarif, 1975, s. 595. 
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3. Morfolojinin temel objesi morfemlerdir. Morfemlerin ifadesi ise yazılı 

ve sözlü anlatımda aynı olmamaktadır. Kökün farklı gramer biçimler alması ve 

eklerin varyantlılığı, morfemlerin yazılıĢı ile telaffuzu arasındaki farkı daha da 

belirginleĢtirmektedir. Morfolojik bilgiler bu gerçekliyi düzenlemektedir. Bu da 

morfemlerin doğru yazılıĢı ile doğru telaffuzunu benimsemeye yardımcı 

olmaktadır. Morfoloji morfemlerin doğru yazılığı ve doğru telaffuzunu için 

benimsemek için bir tür, istinat kaynağına dönüĢmektedir. Bu da morfolojinin 

orfografi ve orfoepi ile iliĢkili tedrisini önemli metodik talep Ģeklinde ileri 

sürmektedir. 

4. Morfolojinin orfografi ile iliĢkili tedrisi, pratik açıdan daha üstün 

konumdadır. Çünkü orfografinin temel prensiplerinden biri de morfoloji 

prensibidir. Morfolojik prensip, orfografi düzeninde fonetik prensibi bir nevi 

tamamlamakta, ortak orfografik kuralların yaranmasına neden olmaktadır. Prof. 

E. Efendizade Ģunları kaydetmektedir: 

―Orfografinin morfoloji prensibi her bir sözün bölünebilen anlamlı 

parçalarının sabitliğini korumaktadır. Bu ise sözkonusu prensibin, dilimizin 

morfolojik sisteminde yansımasını bulduğu, anlamına gelmektedir.
3
 

O halde mükemmel orfografik alıĢkanlıklara sahip olmak için morfolojik 

bilgiye sahip olmak zorunludur. Diğer bir ifadeyle, morfolojini iyi bilmeden 

doğru yazı alıĢkanlıklarını kazanmak mümkün görülmemektedir. Doğru yazı 

alıĢkanlıkları doğru telaffuz alıĢkanlıkları ile gözlemlendikte, öğrencilerin hem 

orfografik, hem de orfoepik bilgileri paralel Ģekilde geliĢmektedir. Bu ise 

öğretim açısından son derece zorunlu ve faydalıdır. ĠĢte bu sebepten sözlerin 

yazılıĢı ile telaffuzunu birlikte ve iliĢkili olarak öğretmek vacip bir talep gibi 

ileri sürülmektedir. Bu talep ise morfolojinin orfografi ve orfoepi ile iliĢkili 

tedrisinin metodik temelini oluĢturmaktadır. 

5. Dil öğretiminde önemli yere sahip olan interferensiyona dayanma 

kanunun taleplerinden biri de ders dahili entegrasyon ile dil faktlarını kompleks 

Ģekilde öğretmekten ibarettir. Ders dahili entegrasyonun bir nevi de 

bölümlerarası iliĢkidir. Bölümlerarası iliĢkide önemli Ģart, sözkonusu bölümler 

arasındaki iliĢkinin mevcutluğudur. Biri diğeri için temel olan, biri diğerini daha 

derin ve kapsamlı Ģekilde benimsemeye yardımcı olan konu ve bölümlerin 

iliĢkili tedrisi iyi sonuçlara neden olmaktadır. Bu yüzden de dil öğretiminde 

ders dahili entegrasyona uyulması büyük önem arzetmektedir. Morfoloji 

sözlerden, orfografi sözlerin doğru yazılıĢından, orfoepi ise sözlerin doğru 

telaffuzundan bahsediyorsa, o halde dilin bu bölümleri arasındaki iliĢkinin 

varlığı, kendisini daha açık bir Ģekilde göstermekte ve bunların iliĢkili tedrisini 

zorunlu kılmaktadır. O halde ders dahili entegrasyon konseptinde morfolojinin 

                                                 
3 Efendizade, Düzgün yazı taliminin elmi esasları, s. 26. 
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orfografi ve orfoepi ile iliĢkili tedrisi, bölümlerarası entegrasyonun bir 

biçimidir.  

6. Deneyler göstermektedir ki, morfolojinin orfografi ve orfoepi ile 

iliĢkili tedrisi hem morfolojik bilgilerin kapsamlı ve sağlam Ģekilde 

benimsenmesini sağlamakta, hem de öğrencilerin orfografik ve orfoepik 

alıĢkanlıklarının geliĢimine neden olmaktadır. Bu ise hem öğretim sürecinin 

verimliliğini artırmakta, hem de dil olaylarının kompleks Ģekilde kavranmasına 

ortam yaratmaktadır. O halde morfolojinin orfografi ve orfoepi ile iliĢkili 

tedrisi, öğretimin tekmilleĢtirilmesi açısından önemli ve faydalıdır. 

Ġlkokullarda morfolojinin orfografi ve orfoepi ile iliĢkili tedrisi 

konusunda bazı talepler ileri sürülmektedir:  

1. Morfolojinin orfografi ve orfoepi ile iliĢkili tedrisi, ders dahili 

entegrasyonun bir biçimidir. Ders dahili ve derslerarası entegrasyon ise maddi 

alemdeki cisim ve olaylar arasındaki iliĢkinin, öğretimde belirli bir 

tecessümüdür.  

Bilim alanlarının tamamının kendine özgü iliĢkiler sistemi olduğu gibi, 

dil biliminin de kendine özgü iliĢkiler sistemi vardır. Dilin tüm bölümlerinin 

birbiri ile az veya çok derecede bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat 

ilkokullarda dilin tüm bölümleri öğretilmediğinden, bu iliĢkilerin tamamından 

yararlanmak imkan dıĢıdır. Ġlkokullarda iliĢkilendirilmesi zorunlu görülen 

bölümlerden, morfolojinin orfografi ve orfoepi ile iliĢkili tedrisidir. Çünkü 

morfoloji morfemlerle ilgili bilimdir. Morfemler ise en zorunlu dil-anlatım 

birimidir.
4
 

Ġlkokullarda Azerbaycan dilinin temel prensibinin anlatım becerisinin 

geliĢimi olduğunu dikkate alsak, o halde morfolojinin orfografi ve orfoepi ile 

iliĢkili tedrisinin amaç ve önemi, kendisini daha kabarık bir Ģekilde göstermiĢ 

olur. ġöyle ki, farklı anlatım birimlerine mensup sözlerin doğru yazılıĢ ve 

telaffuz kurallarını bilmeden, sözlü ve yazılı anlatım alıĢkanlıklarının istenen 

ölçüde kazanılması mümkün değildir. Bu yüzden de ilkokullarda morfolojinin 

orfografi ve orfoepi ile iliĢkili tedrisi faydalı görülmektedir. Prof. Y. Kerimov 

Ģunları kaydetmektedir: 

―Orfografi öğretimi üzere her bir çalıĢma yazılı ve sözlü anlatımın 

geliĢimi ve gramerin öğretimi ile birlikte yürütülmelidir.‖
5
 

Buradan da, ilkokullarda morfolojinin orfografi ve orfoepi ile iliĢkili 

tedrisi ile ilgili temel taleplerden birinin, öğrencilerin anlatım alıĢkanlıklarının 

geliĢimine yardımcı olmaktır, Ģeklinde bir sonuç çıkmaktadır. 

                                                 
4 Demirçizade, E., Azerbaycan dili orfoepiyasının esasları, Bakü, APĠ neĢri, 1969, s. 9. 
5 Kerimov, Y. S., Ana dilinin tedrisi metodikası, Bakü, NaĢir, 2003, s. 352. 
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2. Morfolojinin orfografi ve orfoepi ile iliĢkili tedrisi konusunda 

düĢünülen zorunlu ve önemli taleplerden biri de bu iliĢkiler zemininde 

morfolojik verilerin kapsamlı ve sağlam benimsenmesini temin etmektir. 

Morfolojik konular, uygun dil bölümleri ile o cümleden orfograf ve orfoepi ile 

iliĢkili tedris edildikte, öğrenciler sözkonusu konuları daha sağlam 

kavramaktadırlar. Örneğin, ismin tedrisinde hal eklerinin, sıfatın tedrisinde 

yapma sıfatın, fiilin tedrisinde zaman ve Ģahıs eklerinin öğretimi sürecinde 

bunların yazılıĢı ve telaffuzu üzerinde yürütülen çalıĢmalar sözkonusu 

morfolojik olayların daha derinden, bilinçli ve sağlam Ģekilde kavranmasını 

sağlamaktadır. Aynı zamanda öğretilen morfolojik kural, orfografi 

alıĢkanlıklarının kazanılmasına ortam oluĢturmaktadır.  

3. Morfolojinin orfografi ve orfoepi ile iliĢkili tedrisine verilen temel 

taleplerden biri de tedrisin doğru Ģekilde düzenlenmesidir. Bu açıdan 

morfolojinin orfografi ve orfoepi ile iliĢkili tedrisini aĢağıdaki sistem üzere 

düzenlemek faydalıdır: 

1) hazırlık aĢaması; 2) faaliyet aĢaması; 3) tamamlama aĢaması. 

Bunun için öğretmen ders müfredatını ve derslikleri dikkatle gözden 

geçirmeli, zorunlu ve ikinci dereceli iliĢkileri özellikle kaydetmeli, bunların 

yerine ders müfredatı üzere iliĢkilendirilmesi düĢünülmeyen morfolojik 

verilerin de iliĢkilendirilme imkanlarını gözden geçirmeli ve bunların da 

mazmun ve biçimlerini belirlemelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 
37 

KAYNAKLAR 

 

1. ABDULLAYEV, N. E., Orfografiya ve orfoepia talimi meseleleri, 

Bakü, APĠ, 1985. 

2. ABDULLAYEV, N. E., Morfologiya tedrisinde edebi telaffuz üzre 

aparılan iĢler, Bakü, APĠ, 1964., 

3. “Azerbaycan Respublikasında Ümumi Tahsilin Konsepsiyası (Milli 

Kurikulumu)”, Azerbaycan muallimi gazetesi, 1 Aralık, 2006. 

4. Azerbaycan Respublikasında Tahsil Sahesinde Ġslahat Programı, 

Bakü, ÇaĢıoğlu, 1999. 64 sayfa. 

5. Azerbaycan dilinin orfografik lüğeti, Bakü, Elm, 2005. 

6. BAYRAMOV, Ġ. O., Azerbaycan dili morfologiyası tedrisinin elmi 

metodik esasları, Bakü, Maarif, 1983. 

7. DEMĠRÇĠZADE, E., Azerbaycan dili orfoepiyasının esasları, Bakü, 

APĠ neĢri, 1969. 

8. EFENDĠZADE, E. R., Düzgün yazı taliminin elmi esasları, Bakü, 

Maarif, 1975. 

9. HÜSEYNOV, M. M., BEHMENOVA, C. D., Ġbtidai siniflerde feal ve 

interaktiv metodlardan istifadenin nezeri-praktik meseleleri, Bakü, 

ADPU, 2009. 

10. 10 HÜSEYNOV, M., Müasir Azerbaycan dili (morfologiya), Bakü, 

Maarif, 1970. 

11. Ümumtahsil mekteblerinin I-IV sinifleri üçün fenn kurikulumları, 

Bakü, Tahsil, 2008. 

12. ĠSMAYILOV, R., ORUCOVA G., HALĠLOV, Z., CAFEROVA, D., 

Azerbaycan dili (2-ci sinif üçün derslik) Bakü, Altun Kitab, 2009. 

13. KERĠMOV, Y. S., Ana dilinin tedrisi metodikası, Bakü, NaĢir, 2003. 

14. MĠRZAYEVA, L., Azerbaycan dili dersliklerinde fendahili elage, 

Bakü, ADPU, 2004. 

15. ORUCOVA, G., GARAGÖZOVA, N., ĠSMAYILOV, R., HALĠLOV, Z., 

Azerbaycan dili (2-ci sinif), Müellim üçün metodik vesait, Bakü, Altun 

Kitab, 2009. 

 

 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 

 
38 

 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 
39 

TUVA MÜZĠĞĠNDE ġARKI SÖYLEME TEKNĠKLERĠ 

 

Dr. Erman ÖZDEMĠR
*
  

 

ÖZET 

Makalede, Orta Asya Türk halkları, özellikle de Tuva halkı, arasında 

yaygın olan, boğazdan Ģarkı söyleme pratiği “khöömei”  incelenmektedir. Bu 

geleneğin bağlamındaki kavramların birçoğu Animizm inancına aittir. 

Değinilen baĢka bir paradigma da, ―Tuva‘da çok sık baĢvurulan bu tekniğe 

neden öteki türkî halklarda epey sınırlı olarak raslanıyor?‖ sorusudur. 

Anahtar kelimeler: Animizm, Tuva kültürü, boğazdan Ģarkı söyleme, 

khöömei, ġamanizm 

 

 

ABSTRACT 

This article is a study of the Central Asian throat-singing ―khöömei‖  

practice, mostly prominent among the Tuvans. Actually, many of the concepts 

encountered within the context of this tradition belong to the animistic faith. 

Another paradigm cited in the article is based upon the question of ―Why does 

this technique frequently used by the Tuvans occur only rarely in the musics of 

other Central Asian Turkic peoples?‖ 

Keywords: Animism, Tuva culture, throat singing, khöömei, Shamanism 

 

GĠRĠġ 

Khöömey Orta Asya halkları arasında kullanılan bir Ģarkı söyleme 

pratiğidir. Moğollar ve Türki cumhuriyetler arasında yaygındır. Bu Ģarkı söyle 

pratiğinin özelliği söyleyen kiĢinin, ses telleri dıĢındaki organlarını kullanarak, 

aynı anda 4 sese kadar ses çıkartması ve bu seslerin geniĢliğinin yaklaĢık 

piyanonun ses sınırları kadar olmasıdır.  

Tuvalar Orta Asya‘da yaĢayan Türk halklarından biridir. Türk halklarının 

kullandığı Ģarkı söyleme pratiği  Khöömey, Tuvalar arasında diğer Türk 

halklarından çok daha sık kullanılmaktadır.  

Bu makalede Khöömey  hakkında bilgi verilmektedir ve Tuvalar‘ın bu 

pratiğe diğer Türk halklarında neden daha bağlı olduğu araĢtırılmaktadır. 

                                                 
* Okutman, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü. 
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DOĞA VE TOPLUM 

Tuva ülkesi Sayan dağlarının oluĢturduğu yüksek yayla ortamındaki ( 

3087 m.) steplerde kurulmuĢtur. Bu irtifalardan toplanan sular ülkeyi Doğu-Batı 

yönünde geçen Yenisey nehrini  beslerler. Yenisey‘in iki büyük kolunun 

birleĢtiği noktada Kızıl adlı baĢkent yer alır. Tuva Cumhuriyeti Rusya‘ya bağlı 

özerk devletlerden biridir. Diğer önemli kentleri, ġaganan, Ak-Dovurak, Çadan 

ve Turan‘dır. Ülkenin güney sınırı, aynı zamanda, Rusya-Moğolistan sınırıdır. 

Sınırdaki Ubsu-Nur gölü kıyılarının bir kısmı sınırı oluĢturur. 

Tuvalılar dağ insanlarıdırlar. Bölgenin gölleri ve ormanları kültürü 

çevreleyen ve belirleyen bir canlılık yaratırlar. Sibirya‘nın can damarı olan 

Tuva‘nın Asya Kıtasının coğrafi merkezi olduğu söylenir – bunu Tuva‘da 

odaklanan bir kara yolları ağının canlılığından da anlamak mümkündür.  

Trafikteki bu hareketliliğe karĢın, kültürel değerler Orta çağ‘dan gelen 

modelleri terk edilmemiĢtir. Tuva türklerinin kültürel yaĢamı, özellikle Tuva 

müziği, geleneksel modellerini günümüze dek korumuĢtur. 1989 sayımına göre 

309.700 olan nüfusunun , %64ünü Türkler, %32siniruslar, geri kalanını ise 

diğer millet ve topluluklar oluĢturur. Moğolistan da Tuva geleneksel kültürünün 

süzdüren 30.000 kiĢi vardır. Aynı kültür Çin‘e bağlı olan Sincan özerk 

bölgesinde de devam eder.   
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ĠNANÇLAR VE KÜLTÜR 

Halkın geleneksel olarak yaĢattığı inanç sistemi ġamanizm olmasına 

rağmen, resmi din olarak Budizm kabul edilmiĢtir. Animizm inancı da 

önemlidir. Müzik pratiğinde Animizm‘e iliĢkin kavramlar kullanılır. 

 

ANĠMĠZM 

Animizm, Latince ‖anima (ruh)‖ sözcüğünden gelir. Animizm 

yeryüzünde var olan canlı-cansız her Ģeyin hatta doğa olaylarının bile ruhu 

olduğunu varsayan bir inançtır. Hoppal bu inançtan, Paulson‘un kullandığı 

terimi benimseyerek, ―doğa animizmi‖ diye söz etmektedir.  

Avcı ve balıkçı yaĢam biçimine sahip halklar arasında, doğal çevreleriyle 

olan günlük karĢılıklı etkileĢimler özgün bir dünya görüĢü oluĢturmuĢtur. 

Burada hareket noktası sadece insanlığın değil dünyadaki tüm canlı ve cansız 

varlıkların da ruhlara sahip olmasıdır. Sibirya halklarının inanç sistemi dünya 

bilgisini dar bir "doğa-animizmi" içinde sınıflandırır. 

(Paulson 1964) DüĢüncenin bu biçiminde, çevre birinci derecede 

önemlidir, diğer bir deyiĢle, Ģamanizm‘in özgün çevre bilinci mitolojik bir 

dünya görüĢü sağlar, ya da, daha kesin bir ifadeyle o, bu davranıĢtan türeyen 

Ģamanî ―ruh yardımcıları‖ kavramını anlamamıza yardımcı olur. (1997)  

―Sibirya Türk uluslarındaki halk inançları‖ konusunda önemli bir uzman 

olan N. A. Alekseev 1980'de, bu ulusların dinlerinin ilk görüntülerini sunduğu 

ve bir bölümü animizmle ilgili olan "Doğanın ve Doğa Güçlerinin 

TanrılaĢtırılması" adlı kapsamlı monografisini yayınladı. Bu çalıĢmasında, 

ateĢin, suyun, dağların ve ormanların mülk sahibi olan ruhlardan bahseder ve 

Ģunu ileri sürer "...inanç sahipleri mülk sahibi ruhların sahip oldukları Ģeylerin 

çoğuyla tam anlamıyla birleĢtiklerini düĢünürler." Adlar (aazi, ya da 

Yakutça'da, icci) ve her bir doğal fenomen tamamen birbirinin aynıdır.  

(Hoppal, 1997)  

ġamanizm de animizm içeren bir inanç biçimidir. ġaman doğa ruhlarıyla 

bağlantıya geçebilmek için ritüeller ve Ģarkılardan yararlanır.  

Davulun içinde, kasnağın dikey ekseninde, baston Ģeklinde bir tutamak 

vardır. Bu tutamak genellikle açılmıĢ elleriyle, ayakta duran, davulun asıl 

sahibi, (tungur asi) adı verilen, kolları ve ayakları açık insan görünümündedir. 

Tutamağın üst ucunda, üzerinde düğme Ģeklinde gözleri olan yuvarlak bir baĢ 

ile, baĢın hemen altında, demir bir çubukla sembolize edilen kollar yer alır. 

Bunun üstüne ve tutamağa, Ģamanın atalarını sembolize eden, onların anılarını 

hatırlatan kırmızı veya mavi kurdela bağlanırdı.  
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Davulun canlandırılmasını ritüelin ilk öğesi olan ruh yardımcıların duası 

izliyordu. - Radloff un özgün betimi, bir at kurbanı hikayesini anlatır.- Hemen 

hemen bütü Tanrılar ve Ģamanî Tanrılar âleminin ruh varlıkları davet edilirdi, 

"çünkü, Ģaman ritüel esnasında onların yardımı olmaksızın gökyüzü âlemine 

seyahat edemeyecekti." (Radloff, 1884: 31)  

ġamanların bitkilerle iyileĢtiremediği hastalıklar için Khöömey kullanarak 

ruhlarla bağlantıya geçtiği ve hastalıkları bu yolla iyileĢtirdikleri söylenir hatta 

bazı Ģamanların, buldukları bazı seslerle, kendi vücutlarını yenileyip 

ölümsüzlüğe ulaĢtıklarınana inanılır. 

Tuva Ģamanizminde, gerçekten usta bir Ģaman kendi davulu ve giysisi 

olmaksızın asla çalıĢmazdı ancak, daha ustalaĢmamıĢ Ģamanlar  sadece metal 

aynalara (küzüngü) ya da çene harp'ına(khomuz) güvenirlerdi. (Kenin- Lopsan, 

1993) Tuvalarda, bir objenin varlığı ya da yokluğu Ģamanın Sembolik gücünü 

belirtirken, Yakutlar arasında bu durum Ģamanların iki karĢıt kategorisini tayin 

eder. (Hoppal, 1997) 

 

ġARKI SÖYLEME TEKNĠKLERĠ: 

Tuvaları Ģarkı söyleme tekniği olarak diğer halklardan ayıran en büyük 

özellik bir kiĢinin aynı anda 4‘e kadar varabilen sayıda ses çıkartabilmesidir. 

Buna, genel olarak, Khöömey denir. Bu sesler genellikle pentatonik dizi 

üzerinde oluĢturulur. Söyleyen kiĢi, istenilen sesi elde etmek için, boğazını 

ustalıkla idare eder, ustaca manevralarla, ağız ve sinüs boĢluklarını kullanarak 

temel sesin üst ve alt doğuĢkanlarını elde eder; hatta bu doğuĢkanlardan 

melodiler bile oluĢtura bilir. Batılılar bu tarz ses çıkararak Ģarkı söylemeye, 

armonik Ģarkı söyleme, ―overtone singing,‖ ―throath singing,‖ ―diafonik,‖ 

―bifonik‖ vs. gibi isimler vermektedirler.  

Sesin bir noktasında sese müdahale edilerek, o sesin doğuĢkan
1
ları elde 

edilir. Tablo 1 bunun nasıl yapıldığı gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Bir sese adını veren frekans, aslında, o sesin üstünde, onunla aynı anda tınlayan farklı seslere 

temel oluĢturan en kalın sese aittir. Temel sesin üzerinde tınlayan bu seslere doğuĢkanlar ya da 

armonikler denir. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu%C5%9Fkan) 
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Tablo 1: 

            2 oktav + küçük 7‘li daha yüksek 

  1/7 

            2 oktav + 5‘li daha yüksek 

   1/6 

            2 oktav + büyük 3‘lü daha yüksek 

    1/5 

             2 oktav daha yüksek 

      1/4 

             1 oktav + 5‘li daha yüksek 

        1/3 

             1 oktav daha yüksek 

             1/2 

              Temel ses 

                               1 

 

Tablo 2: DoğuĢkanlar. 

 

 

Temel ses söyleyenin ses sınırları içindedir. Fakat, çıkan alt ve üst 

armonikler insan sesinin ambitus
2
ünden çok daha tiz veya çok daha pes olabilir. 

Bazen, günlük sıradan durumlarda da dinlenmesine karĢın, bu ses üretimleri 

ġamanlar tarafından iyileĢtirmek, doğayla bağlantıya geçmek, ruhları çağırmak, 

v.b., ayinlerde kullanılırlar.  

Khöömey Tuva'dan baĢka, Moğolistan, (khömey) Altay, (khay) Kafkasya, 

Hakasya, 

                                                 
2 Bir ezginin en pes ve en tiz sesleri arasındaki doğal seslerin sayısı. 
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BaĢkurdistan, Güney Afrika, Tibet ve kısmen Türkmenistan ve 

Anadolu'da da görülmektedir. 

Tuva'nın boğaz havaları beĢ ayrı tarzı içerir: 

a- Sıgıt: Üç değiĢik ses hattı duyulur; alt hat temel sestir. Bu ses sabit 

olarak, hiç kesilmeden, devam eder. Orta hat (tiz) ve üst hat (daha tiz) 

hareketlidir; hatta küçük ezgiler oluĢturulabilir. ġarkıcı ikinci bir sesi 

oluĢturmak için, ses tellerinden baĢka vücudun diğer organlarından faydalanılır. 

Sıgıt ses tellerine gerilim uygulayarak sabit bir ses çıkarırken, ağız boĢluğunu 

diliyle ikiye böler ve gırtlaktan çıkan temel sesin doğal armoniklerini ön plana 

çıkarır. 

b-Khargıraa : En zor teknik olarak kabul edilir. Üst hat temel sestir. Orta 

hat ve alt hat daha kalın seslerden oluĢur. Ses tellerinden daha yukarıda bulunan 

ve normalde ses çıkarmak için kullanılmayan kıvrımları sıkıĢtırarak, sesin 

buradan çıkarılması ile elde edilir. Böylece çıkan ses normalde duyulacağından 

bir sekizli aĢağıda duyulur. Burada, her ne kadar doğuĢkanlar oluĢturuluyor ise 

de, dikkat çeken, ĢaĢırtıcı bir bas sesidir. 

c-Khöömey: Teknik, sıgıt‘taki gibidir. Ancak burada iĢe dudaklar da 

katılır. Dudaklardaki aralığı büyütüp küçülterek tempo tutulurken, ikinci ses 

melodi oluĢturur. 

d-Borban-nadır: Sıgıt veya khargıraa yapılırken sesi ağız boĢluğundan 

burun boĢluğuna gönderme, sonra da tekrar geri getirme yöntemidir. 

e-Ezengileer: Borban-nadır yapılırken, dudakların da devreye girdiği son 

derece karıĢık bir yöntemdir. Bu esnada parmaklarla dudaklara vuruĢlar 

yapılarak tempo hissettirilebilir. 

 

TUVA MÜZĠĞĠNDE ÇALGILAR 

1-İgil (Egil, Khil Khomus) 

Ġki telli, telleri at kılından yapılan, yaylı çalgı. Göğsü koyun veya keçi 

derisinden yapılır. Sesinin at sesine benzemesi arzulandığından, bazen atın yüz 

derisi de kullanılır. Teknesi oval veya dört köĢeli olabilir. Boyu, 80 ile 110 cm 

arasında değiĢir. Perdesizdir ve, tellere sol elin tırnakları temas ettirilerek, yayla 

çalınır. İgil‘in Orta Asyadaki diğer akrabaları Ģunlardır: Altay'da ―ikili‖, 

Hakasya'da ―ııkh‖ veya ―khomus‖, Kazakistan'da ―kıl kobız,‖ Özbekistan'da 

―kobuz‖, Kırgızistan'da ―kıyak‖ ve Moğolistan'da ―morin-khuur‖. Form olarak 

―dospuluur‖ adlı enstrümanın aynısı olduğu halde, yayla çalındığı için 

―igil‖adını alan örnekler de evcuttur. Tuva Türkçesinde çalgı teline ―khıl‖(kıl) 

denilmekte ve igil sözünün iki+khıl sözcüklerinden oluĢtuğu söylenmekte. 
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Bu durum, Anadolu'daki ıklığ sözcüğünün de ―iki kıllı‖ kökenine dayanıp 

dayanmadığı sorusunu akla getiriyor.Ġgil'in bir diğer özelliği de, burguluk (baĢ) 

kısmının at baĢı Ģeklinde olmasıdır ki, bu da Ģaman kültüründe atın kutsallığı ile 

bağlantılıdır. 

2-Doşpuluur (Topşuluur, Doşpuduur) 

Ġki telli, parmakla çalınan, deri veya ağaç göğüslü, perdesiz halk 

çalgısıdır. Gövdesi, igilde olduğu gibi, oval, ya da dört köĢelidir. Bazı 

örneklerde, teknenin hem ön, hem de arka yüzü derilidir. Altay'da yaĢayan 

Türkler'in de kullandığı çalgı, dörtlü ya da beĢli aralıkla düzenlenir. Telleri at 

kılından veya koyun bağırsağından (kiriĢ) yapılır. İgilden farklı olarak, 

doşpuluurda kıllar bükülmek suretiyle hazırlanır. 

3-Bızaançı 

Dört telli, yaylı bir çalgıdır. Yay ikinci ve üçüncü telin arasından geçer ve 

çalgıdan ayrılamaz. Adını, çalınırken çıkan ―bız-zaa‖ sesinden aldığı söylenir. 

Bir baĢka görüĢe göre de, çalgının sesi buzağı (bızaa) sesine benzediği için, 

buzağıcı Ģeklinde adlandırılmıĢtır. Boyu 65 ile 100 cm. arasında değiĢir. Silindir 

biçimindeki ağaç, boynuz ya da metal, gövdenin bir tarafına yılan derisi 

geçirilir. Telleri atkılındandır ve saptan 2-3 cm yukarıdadır. Çin, Tibet ve 

Moğolistan'da da, değiĢik isimlerle benzerleri vardır. Tuva'daki örnekleri at 

baĢlıdır. 

4-Çanzı 

KöĢeleri yuvarlanmıĢ, 10-12 cm derinliğinde ve 20-30 cm geniĢliğinde 

kare bir gövde ile, uzun bir saptan oluĢan üç telli bir çalgıdır. Boyu 120 cm 

civarındadır. Gövdenin her iki yüzeyi yılan derisi ile kaplıdır. Parmakla veya 

mızrapla çalınır. Çin'den Moğolistan'a oradan da Tuva'ya geçmiĢtir. 

5-Çadagan 

Anadolu Türkçe'sine ―yatağan‖ olarak çevirebileceğimiz çalgı, yatay bir 

rezonans kutusu üzerine gerilmiĢ yedi kiriĢ telden oluĢur. Teller koyun veya 

keçi bağırsağından yapılır. EĢik olarak koyunun aĢık kemikleri kullanılır. (eĢik-

aĢık) Akort bu eĢiklerin yerinin değiĢtirilmesiyle sağlanır. Çalıcılar bazen 

parmaklarına boynuz veya hayvan tırnağından mızraplar takarlar. Günümüzde 

yapılan çadaganlar metal telli ve sabit eĢiklidir. Teller pentatonik ses sırasıyla 

akord edilir. 

5-Demir Khomus 

Batılıların Jaw's harp (çene arp‘ı) dedikleri bu çalgı. Tuva'nın ve hatta 

tüm Orta Asya'nın en yaygın ve eski çalgılarından biridir. 7-8 cm boyunda 

metal bir çatal arasına, yine metalden, esnek bir dil yerleĢtirilmiĢtir. Çatal ön 

diĢlere dayanır ve parmaklarla dil titreĢtirilir. Ağız boĢluğu rezonans kutusu gibi 
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kullanılır, Eski Ģamanlar bu çalgıyı ayinlerinde kullanırlarmıĢ. Ancak 

günümüzde bu tür törenlerde kullanılmamaktadır. 

6-Kuluzun Khomus 

Demir khomusun baĢka bir formda olanıdır. Bambudan yapılır, titreĢim 

çalgıya bağlanan bir ipin çekilmesiyle sağlanır. 

 

NEFESLĠ ÇALGILAR: 

1-Limbi 

Nefesli bir halk çalgısıdır. Adının Tibet'ten Moğolistan'a, oradan da 

Tuva'ya geçtiği düĢünülmektedir. Yan flüte benzer. Bugün metalden veya 

bambudan yapılmaktadır, ancak eski zamanlarda ölen genç kızın kaval 

kemiğinden yapıldığı rivayet edilir. Delik sayısı yediden ona kadar değiĢir. Bir 

baĢka nefesli Tuva çalgısı olan şoor‘den pek farklı değildir. Ses geniĢliği bir 

buçuk oktav kadardır. 

2- Murgu 

Üzerinde delik olmayan nefesli bir çalgıdır. Melek otundan yapılır. Sesler 

armonikler sayesinde oluĢturulur. Nefes ve sesin çıktığı deliğe parmakla 

müdahaleyle perdeler duyurulur.    

 

3- Şor 

Söğüt veya karaçamdan yapılır. Üzerindeki delikler sayesinde ses elde 

edilir. Çalan, ağzının yan tarafına, dudağıyla diĢi arasına dayayarak, ses çıkartır.  

4- Amirga 

Kızıl Sibirya Geyiğinin boynuzundan yapılır. Üzerinde delik olmayan bir 

çalgıdır. 

 

VURMALI ÇALGILAR 

1) Düngür 

ġaman davuludur. 40-60 cm. çapında, 10-15 cm derinliğinde, bir kafası 

açık, diğer kafası deri ile kaplı, bir kutsal çalgıdır. Deri üzerinde göğü ve yeri, 

kutsal ruhları, simgeleyen Ģekiller bulunabilir. Kasnağın açık tarafına + Ģeklinde 

tutturulmuĢ iki sopa, hem sol elle davulun tutulmasını, hem de üzerine çıngırak 

ve kutsal parçaların (bez. deri. tüyler vs.) bağlanmasını sağlar. Bir Ģaman 

ayininin vazgeçilmez aksesuarıdır. Orba ile birlikte çalınır. 
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2-Orba 

ġaman davulunun tokmağıdır Ancak, orba tek baĢına da ses çıkaran bir 

çalgı sayılır çünkü üzerindeki değiĢik boylarda zil ve metal parçalar orbanın 

sallanmasıyla sesler çıkarır. 

Davula vuran yüzü kıllı bir deri ile kaplıdır. Ayı pençesinden yapılan 

orbalar da vardır. 

3-Kıngıraa 

Metal bir halkaya takılmıĢ üç metal çubuktan oluĢur. Genellikle Ģaman 

giyisisinin  sırtına iliĢtirilir ve ayin sırasında Ģamanın hareketleriyle seslenir. 

4-Konguraa 

Bir ipe bağlı metal küre ve içine konulan parçalardan oluĢan bir çeĢit çan. 

5-Konguluur 

Çan Ģeklinde çıngırak. 

 

KHÖÖMEY PRATĠĞĠNĠN TUVA‟DA, DĠĞER TÜRK HALKLARINDAN 

DAHA YOĞUNLUKLA KULLANILMASININ NEDELERĠ 

Tuva‘da hala ġamanizm inancının hala devam etmesi khöömey pratiğinin 

hala devam etmesinin en büyük nedenidir. Khöömey pratiğinin ġaman ayinlerde 

sıklıkla kullanılması ve bunun günlük hayata yansıması bu pratiğin canlı 

kalmasını sağlamıĢtır. Ayrıca Tuva cumhuriyetinin komĢuları olan Moğolistan 

ve Saka (Yakutya) cumhuriyetlerinde, Tuva‘daki kadar olmasa da, khöömey 

pratiği devam etmektedir büyük nedendir. Diğer Türk cumhuriyetlerinde inanç 

pratiklerinin Ģamanizmden uzaklaĢması  ve baĢka müziklerden etkilenmiĢ 

olması khöömey çok nadir kullanılmasına neden olmuĢtur.     
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BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN SANAL ÖRGÜTLERDEKĠ 

ÖNEMĠ VE ÖRGÜT VERĠMLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ  

 

Yrd. Doç. Dr. Ġlknur AYDOĞDU KARAASLAN

 

 

ÖZET 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler, toplumun birçok alanında 

olduğu gibi çalıĢma mekânlarında da değiĢikliklere yol açmıĢtır. En önemli 

değiĢikliklerden birisi, çalıĢanların herhangi bir yerde ve zamanda 

çalıĢabilmesidir. Günümüzde bazı örgütler, sermayelerini en yeni teknolojik 

üstünlükleri kullanarak sanal örgütleri yaratmak ya da sanal iĢ çevresi 

oluĢturmak için harcamaktadırlar. Geleneksel ofis yerine bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerine dayalı sanal ofisler kullanılmaktadır.  Sanal ofislerin ortaya 

çıkmasıyla,  sanal ortamlarda istihdam edilen veya edilmek istenen çalıĢan ve 

yöneticilerin sayısı da artmaktadır.  

Geleneksel ofisle sanal ofis ayrımı; sanal ofislerde bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin yoğun olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 

Teknolojideki hızlı değiĢme ve geliĢmelere bağlı olarak örgütlerin mevcut 

iĢgücü, malzeme, sermaye gibi kaynakları etkin ve verimli kullanması 

gerekmektedir. Kaynakların etkin kullanılması sonucunda örgütlerin verimliliği 

de artmaktadır. Sanal örgütler bilgi ve iletiĢim teknolojilerini kullandıklarından, 

örgüt verimliliği artmaktadır. Ayrıca örgütün kârında da önemli artıĢlar 

sağlanmaktadır. Bu bağlamda, makalenin amacı, bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin sanal örgütler üzerindeki önemini ortaya çıkarmak ve 

verimliliği üzerindeki etkisini araĢtırmaktır.   

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri, Sanal Örgütler, 

Sanal Ofisler. 

 

ABSTRACT 

THE IMPORTANCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN VIRTUAL ORGANIZATIONS AND THE 

EFFECT ON ORGANIZATION EFFICIENCY 

Developments in information and communication technologies have 

caused changed in working environments just as many other areas of society. 

One of the most important variables is the state of employee‘s whenever and 
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wherever he wants. Today, some organizations use their capitals in order to 

create visual organizations or virtual business environment by using the latest 

technological superiorities. Virtual offices that are based on information and 

communication technologies are being used rather than traditional offices. 

With the emergence of virtual offices, the number of employees and employers 

that are employed or expected to be employed has increased.  

The difference between traditional office and virtual office is based on 

being able to use information and communication technologies intensively in 

virtual offices. Depending on the rapid change and developments in 

technology, organizations should use available resources such as labor force, 

equipment, capital effectively and efficiently. As a result of effective use of 

resources, the efficiency of organizations increases as well. Since virtual 

organizations use information and communication technologies the efficiency 

of organizations increases. Moreover important increases in the profit of 

organization are enabled. In this sense, the aim of study is to put forward the 

importance of information and communication technologies on virtual 

organizations and to study the efficiency of these technologies.   

Keywords: Information and Communication Technologies, Virtual 

Organization, Virtual Offices. 

 

GĠRĠġ 

Bilgi ve iletiĢim teknolojisindeki geliĢmelerin hızlanmasıyla çalıĢma 

biçimleri de yeniden düzenlenmiĢtir. Geleneksel iĢ mekânlarından farklı olarak, 

iĢyerinin mekân kısıtı olmadan ve iĢ zamanının esnekliğini içeren sanal örgüt 

birçok örgüt tarafından uygulanılmaya baĢlanmıĢtır. Sanal örgüt, teknolojik 

geliĢmeler desteklendiğinden çalıĢanlara iĢyerlerinden uzakta ve daha esnek 

çalıĢma Ģartları sunmaktadır. 

Bilgi ve iletiĢim teknolojileri, bilginin üretilmesi, dağıtılması ve 

ulaĢılmasını etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirmektedir. Bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin sağladığı iletiĢim olanakları, fiziksel uzaklıkları, farklı 

örgütlerin iletiĢim engellerini ortadan kaldırmaktadır. Bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerindeki hızlı geliĢmeler, sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlerin sanal 

ortamda  yapılmasını olanaklı hale getirmiĢtir. 

Bilgi ve iletiĢim teknolojileri alanında yaĢanan geliĢmeler, iĢ yaĢamında 

önemli geliĢmelere neden olmaktadır. Böylece,  iĢ dünyasına yeni kavramların 

girmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Bu kavramlar, sanal örgüt, sanal iĢ, sanal 

ofis, sanal organizasyon, sanal çalıĢan, tele-çalıĢma, evde çalıĢma gibi 

kavramlardır. Sanal örgüt, sanal iĢ, sanal ofis uygulamaları bilgi teknolojilerine 

bağlı olarak sürekli değiĢmektedir. Sadece ofislerin mekânları değiĢmekle 
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kalmayıp, ofis çalıĢanları da teknoloji geliĢiminden etkilenmektedir( 

Tutar,2002)  

Sanal iĢ, iĢgücünün iĢe hareketi yerine, iĢin iĢgücüne hareketi ile iliĢkili 

olarak bilgi teknolojilerinin bir biçimidir. Sanal iĢ ortamı, iĢgücünün ofisleri 

dıĢında, bilgisayar bağlantısı aracılığı ile iletiĢim kurarak insanların evlerinde 

veya istedikleri mekanda çalıĢmalarıdır (Hill, Ferris, Martinson, 2003:221). 

Ofis çalıĢanlarının iletiĢimini, bilgi ve iletiĢim teknolojileri kökten 

değiĢtirmiĢtir. E-posta ile haberleĢme, müĢterilerin yanı sıra örgüt içi 

haberleĢmenin de daha hızlı, kolay, ucuz yoludur. E-posta, anında mesaj ve 

video konferans gibi elektronik iletiĢim araçları farklı coğrafi mekanlarda 

bağlantıları  olan örgütler için önemli maliyet tasarrufları sağlamaktadır (Baraz, 

Ulukan , 2005:14)  . 

Ġnternet üzerinde oluĢturulan bir web sitesi üzerinde gerçekleĢtirilen 

faaliyetler, sunulan hizmetler, pazarlanan ürünlerin katalogları, kiĢilere ait 

bilgilere v.b. bilgilere yer verilerek sanal örgüt oluĢturulabilir. E-posta, kısa 

mesajlaĢma web sitesi etkileĢimleri sayesinde müĢterilerle anında iletiĢim 

kurulabilir ve sipariĢ alınabilir.  

Son yıllarda evde çalıĢanların sayısında bir artıĢ görülmektedir. Ev esaslı 

tele çalıĢanlar, tele çalıĢmanın standart kiĢileri ve aynı zamanda sanal 

organizasyonlardır. ÇalıĢanları evden çalıĢmaya motive eden faktörlerin en 

önemlileri, özerklik arzusu, iĢ ve aile yaĢamında daha fazla esneklik, iĢe gidip 

gelmenin azalması, alternatif çalıĢma seçenekleridir(Alkan,2007: 267). 

Özellikle ev hanımlarının da aileye destek olmak için çalıĢmak zorunda 

kaldıklarından sanal ofislerin kullanımı giderek yaygınlaĢmaktadır. Örneğin, 

Avon, Oriflame, Dore, gibi bazı kozmetik firmaları ev hanımlarının en çok 

tercih ettiği örgütlerdir.  

ĠletiĢim, sanal ofislerde, müĢteriyle, resimlerin, grafiklerin paylaĢımı 

sağlandığından satıĢta veya müĢteriyi ikna etmede daha etkili olmaktadır. 

Ayrıca, sanal ofis ortamı, çalıĢanlarına tartıĢma ve bilgilerini paylaĢma olanağı 

sağlamaktadır.  

Sanal ofislerde çalıĢanlar, iĢlerini istedikleri yerden yönetebilirler. 

Ekonomik ve sosyal geliĢmeler uzaktan çalıĢmayı çekici hale getirirken, 

teknoloji de çalıĢma biçimini kolaylaĢtırmaktadır.   Artık çalıĢanların iĢ yapmak 

için aynı ofisde bulunmalarına gerek yoktur. Bunun yerine aynı mekânda 

bulunuyormuĢ gibi etkili bir Ģekilde sanal ortamlarda çalıĢabilmektedir. Uzakta 

çalıĢma, iĢ ortamları açısından çalıĢanlara daha fazla esneklik ve kontrol 

sağlamakta ve bazı masraflarını azaltmalarına yardımcı olmaktadır.         
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Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri 

Hızla geliĢen ağ ve bilgisayar teknolojisi, yüz milyonlarca insanın bilgiye 

masaüstü bilgisayarlardan, evden, okuldan, iĢyerinden, televizyonlardan, 

telefonlardan, çağrı cihazlarından kısaca her yerden süratli ve yaygın bir Ģekilde 

ulaĢabilmesini sağlamıĢtır. Bu sayede, dünya üzerinde farklı yerlerde bulunan 

kiĢi ve kuruluĢlar sanal bir ortamda bir araya gelerek birbirleriyle kolay iletiĢim 

imkânına kavuĢmuĢlardır (Laudon, 2002:45). Ġlk zamanlarında yoğun olarak 

haberleĢme maksadıyla kullanılan Ġnternet, bir bilgi bankası özelliğine de 

kavuĢarak kullanıcılar için eriĢimi kolay bir kütüphane olmuĢtur. Günümüzde 

elektronik ticaret de yaygınlaĢmıĢ ve sanal örgütlerin oluĢmasında da yine 

internet etkili olmuĢtur. 

Bilgi teknolojileri, örgütlerin rekabet üstünlüğü sağlamalarında önemli 

bir rol oynamaktadır. Örgütsel değiĢmelerden en önemlisi, örgütsel küçülmedir. 

Örgütlerde personel sayısının ve bürokratik iĢlemlerin azalmasıyla birlikte örgüt 

yapısı yassılaĢmaktadır. Örgüt içi ve örgüt dıĢı iletiĢim daha etkin hale gelirken 

yönetici kararlarının etkinliği de artmaktadır. Bilgi teknolojisi, hem iĢ yapma 

biçimini hem de bu islerin diğer insanlarla koordine edilme biçimini 

değiĢtirmektedir. 

Teknolojik geliĢmeler farklı örgütleri birbirlerine bağlamakla 

kalmamakta, aynı zamanda ekonomik sonuçlar da bilgi teknolojilerinin tüm 

örgütte kullanılmasını gerektirmektedir. Bilgi teknolojisi, örgütün çevre ile 

iliĢkisini desteklemekte, geleneksel iletiĢimin yerine geçmekte ve iletiĢimi daha 

etkili yapmaktadır. ĠletiĢimde meydana gelen bu geliĢmeler de örgütlerin 

uzaklık ve zaman farkı problemlerini gidermektedir. Bilgi teknolojilerinin 

kullanımı isletme içi iletiĢimi hızlandırmaktadır (Ömürbek, Altın,2008:105). 

21. yüzyılın örgütü, aynı örgütte daha az iĢ görenin fiziksel olarak 

çalıĢtığı organizasyonlardır. Örgütlerin çoğu,  çalıĢanlarına kimi zaman ya da 

sürekli biçimde ev ortamında çalıĢma imkânı sunmaktadırlar. Bilgi ve iletiĢim 

araçları, iĢ yerinden uzakta ya da sanal örgütlerde tele-çalıĢan olarak çalıĢma 

yaĢamına katılmayı olanaklı hale getirmektedir. Sanal örgütler, yer ve zaman 

açısından bağımsız çalıĢan elemanların internet ortamında gerçekleĢtirecekleri 

iletiĢime dayanmaktadır. Sanal örgüt, çalıĢanların etkileĢimli biçimde iletiĢim 

kurmalarını sağlayıcı tüm ileri teknolojilerden yararlanan organizasyonlardır. 

Teknolojiler aracılığı ile çalıĢanlar kolaylıkla ve etkin biçimde bilgi ve görüĢ 

alıĢveriĢinde bulunabilirler. Sanal örgüt ile ―çalıĢanı iĢyerine götürme‖ anlayıĢı 

yerini, ―iĢi çalıĢana götürme‖ stratejisine bırakmaktadır (Tekin, GüleĢ, Öğüt, 

2003:134). 

MüĢteriler,  sanal örgüt uygulamalarında ürün ve hizmet alımı, sipariĢ 

verme iĢlemi vb. iĢlemleri, internet aracılığı ile gerçekleĢtirmektedirler. Bilgi ve 

iletiĢim teknolojilerinin geliĢmesiyle, örgütlerin internet üzerinden web 
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sayfaları açmaları ve reklam faaliyetlerinde bulunmaları, ticari faaliyetlerin 

internet üzerinden gerçekleĢtirilmesini gündeme getirmiĢtir. 

Örgütlerin sanallaĢtırılmasındaki temel neden, bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerine bağlı olarak kurulan ağ sistemleridir. Sanal örgütler, bilgi ve 

iletiĢim teknolojileriyle desteklenen ve belli fiziksel mekâna bağlı olmayan 

örgütlerdir. Sanal örgütler, sanal çalıĢan grubun ortak kullanımına sunulmuĢ bir 

web sitesi üzerinde faaliyetlerin yürütüldüğü örgütlerdir. Sanal ofisler bilgi 

teknolojilerine bağlı olarak sürekli değiĢme göstermektedirler (Tutar, 

2006:115). 

Sanal örgütler, sanal aktiviteleri gerçekleĢtirmek için bilgi teknolojileri ve 

altyapısıyla güçlü iletiĢimle donatılmıĢtır. Sanal ofislerin, bilgi teknolojileri 

yardımıyla, iĢbirliği ve iletiĢim fonksiyonlarının geniĢ ölçüde geliĢtirilmesiyle 

etkinliği artırılır (Rockart, 1998:417). 

Sanal örgütlerde iletiĢim,  paylaĢılan veritabanı, e-posta, intranet, 

bilgisayar tabanlı görüĢmeler, yazılımlar, bilgisayar destekli iĢbirliği çalıĢma 

sistemleri, video-tabanlı iletiĢim sistemleri gibi, iletiĢim araçlarıyla sağlanır. 

ĠletiĢim ve iĢbirliği bakımından bu teknolojilerin en çok kullanılanı, paylaĢılan 

veritabanı yoluyla bilgiye anlık eriĢimdir. ĠletiĢim teknolojileri ofisler arasında 

iĢbirliğini geliĢtirir ve yaygın fonksiyonel iĢleri yedeklemektedir (Rice, 

Steinfield, 1991:109). Sanal ofislerde bilgi ve iletiĢimin iyi kullanılması için, 

iletiĢim teknolojilerinin birbirleriyle aĢağıdaki amaçlara göre uygun 

koordinasyonu gerekmektedir.  

Sanal ofislerde iletiĢim ve iĢbirliğinin öneminin artmasındaki en önemli 

faktör, iĢlerin sanal olarak uygulanmasıdır. Bu ofisler, bilgisayarlar, yazıcılar ve 

etkileĢimli kopyalama makineleri ile çalıĢılan ofislerdir. Sanal ofisler, iĢbirliği 

ve iletiĢim yaklaĢımlarında önemli değiĢime sebep olmuĢtur (David, 1988: 333). 

Zaman ve mekân kavramı ortadan kalkarak, bilgi teknolojileri 

kullanılarak,  örgütlerin yeni formu geliĢmektedir. Örgütler, son yıllarda hemen 

hemen yeni oluĢum içinde yapısal ve fonksiyonel olarak hızla değiĢtiklerinden 

etkileĢimli bilgisayar ve iletiĢim teknolojilerini kullanarak, sadece duvarları ve 

fiziki yerleri ortadan kaldırmakla kalmayıp aynı zamanda milyonlarca insanla 

internet yoluyla iĢbirliği yapmaktadırlar. Bilgi sistemleri, karar vericiler için 

müĢterilerle sürekli bir iletiĢim sağlar (Bleecker 1994: 9). Ġlerleyen bilgi 

teknolojisindeki eğilimler, geliĢen örgütler üzerinde faydalı sosyal etkiye 

sahiptir (Mayo, 1994:244).  

Bilgi ve iletiĢim teknolojileri alanında geliĢmeler,  esnek çalıĢmayı teĢvik 

etmektedir. Bugünkü iĢ yaĢamında sanal iĢin önemi artmaktadır. Büyük 

firmalar, geliĢmekte olan ülkelerdeki iĢgücünden yararlanabilirler. Örneğin, 

ABD‘deki firmalar, uzaktan çalıĢma biçiminde büro elemanlarını, Barbados‘ta, 

Çin‘de, Hindistan‘da, Güney Kore‘de Meksika veya Singapur‘da istihdam 
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edebilmektedirler. Böylece firmalar, sabit organizasyonel giderlerden kurtularak 

iĢlerini yapabilmektedirler (Eyrenci, Bakırcı, 2000:13). 

Örgütlerdeki çalıĢanlar sanal örgüt ile önemli ölçüde azalmıĢtır. 

Geleneksel örgüt sisteminden sanal örgüte dönüĢüm bilgi ve iletiĢim 

teknolojileri sayesinde olmuĢtur. Bilgi teknolojileri, çalıĢanların istedikleri anda 

meslektaĢına, müĢterilerine, yöneticilerine ulaĢma imkânı sağlamaktadır.  

Sanal örgütlerin ortaya çıkmasında, teknoloji ve yönetim anlayıĢının 

değiĢmesi, kadınların iĢgücü artıĢı, ulaĢım maliyetlerinin artması, ulaĢım 

problemleri, ek gelir ihyacı gibi durumlar önemli rol oynamıĢtır. GeliĢen biliĢim 

teknolojileri, sanal örgütlerin geliĢmesini ve birçok alanda sanal örgütlerin 

kurulmasını sağlamıĢtır. (Towsend, De Marie, Hendrickson,1998:17). 

 

Sanal Örgütler 

Sanal örgütlerde bilgi ve iletiĢim araçlarının kullanılması, örgüt 

çalıĢanlarının iĢlerini yapma yöntemlerinde, köklü değiĢme göstermelerine 

neden olmaktadır. Geleneksel örgütler sanal örgütlere dönüĢmektedir. Sanal 

örgüt, çalıĢanların belli bir yerde toplanmadığı, değiĢik mekânlardaki 

bağlantılarının bir ürün veya hizmet üretiminin belirli safhalarında yer aldığı, 

bilgisayar olanakları ile sürekli haberleĢme içinde bulunan ve sanki tek bir 

organizasyon gibi müĢterilerine mal ve hizmet sunan bir örgütlerdir (Koçel, 

2005:340).  

BaĢka bir deyiĢle; sanal örgüt, bilgi ve iletiĢim teknolojileri ile 

desteklenen ve belli bir fiziksel mekâna bağlı olmayı gerektirmeyen örgütlerdir. 

Sanal örgütler, sanal çalıĢan grubun, ortak kullanımına sunulmuĢ olan bir web 

sitesi üzerinde faaliyetlerin yürütüldüğü örgütlerdir. Sanal ofislerde görülen 

iĢler sanal iĢlerdir. Sanal iĢler, sanal çalıĢmayı, tele iĢe gidip gelmeyi, ve tele-

çalıĢmayı olanaklı kılan iĢlerdir (Tutar, 2002:17). 

Sanal örgütlerde çalıĢanlar, iĢ arkadaĢlarıyla yüz yüze değil biliĢim 

teknolojilerini kullanarak iletiĢim kurmaktadırlar (Di Martino, Wirth,1990: 

529). Bugün birçok insan ofis iĢlerini elektronik araçlar yardımıyla zamandan 

ve mekandan bağımsız bir biçimde, büyük bir esneklikle yapmaktadır. Tele-

çalıĢma, sanal ofisler, profesyonel çalıĢanlara büyük bir çalıĢma özgürlüğü 

sağlamaktadır.  

Sanal örgüt ortamında çalıĢan iĢinin tamamını veya bir kısmını sanal 

ortamda gerçekleĢtirmektedir. Sanal örgütlerin avantajı, büyük ölçekli 

örgütlerde ekonomik olmak, dıĢarıda çalıĢamayacak kiĢilere iĢ fırsatı sağlamak 

ve ayrıca büyük Ģehirlerdeki populasyonu azaltmaktır. Buna karĢın, daha az 

iletiĢim ve toplumdan soyutlanma gibi dezavantajları vardır.  
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Ev ofisler, bilginin değiĢimi, kontrol ve koordinasyonunu sağlamada 

önemlidir. Modern teknoloji, tüm dünyadaki bilginin etkili dönüĢümü ve 

zamanında kullanılmasında önemli rol oynar (Brandt,  Hulbert,1976:57).Sanal 

örgüte dönüĢümün sebepleri; örgüt harcamaları ve sabit maliyetleri (ısınma, 

kira, aydınlanma) kısma, müĢterilere ofis saatleri dıĢında da hizmet verme, 

pazarlama için zamanı azaltma ve hedef kitleyi artırma, iĢ saatlerinde ve çalıĢma 

mekanlarında esneklik sağlama, daha nitelikli personelin ve fiziksel özürlü 

bireylerin istihdamına olanak sağlama, nüfusun yoğun kentlerdeki trafik 

sorununa çözüm getirme, zamandan tasarruf yapmadır (Tutar, 2002:18). 

Bilgi ve iletiĢim teknolojileri sayesinde, ofis çalıĢanları bilgisayar ve ağ 

sistemleri ile birbirine bağlanabilmekte, farklı bölgelerden ve yerlerden iĢlerini 

yürütebilmektedir. Geleneksel ofisleri sanal ofislere dönüĢtüren temel faktör; 

iĢlerin sanal ortamda yapılmasını sağlayan bilgi ve iletiĢim teknolojileridir. 

Sanal ofisle iĢin nerede yapıldığı değil iĢin yapılmıĢ olması önem kazanmıĢtır.  

Sanal örgüt kavramı,  geçmiĢten günümüze ev iĢi, elektronik ev iĢi, tele 

iletiĢim, esnek iĢ,e-iĢ olarak gelmiĢtir. BiliĢim teknolojilerinin kullanımının 

yaygınlaĢması sayesinde iĢ "her yerde" bilgisayarları kullanarak 

yapılabilmektedir. Örneğin bir muhabir, modem yoluyla haberlerini dünyanın 

her kösesinden gönderebilmektedir (Tıngöy: 58)  

Sanal ortam, her türlü iĢ bağlantılarının ve bunlarla ilgili prosedürlerin 

elektronik ortamda yürütülmesini sağlar.  Bir iĢ ortamının parçaları olan 

müĢteriler, iĢçiler, ortaklar arasındaki iliĢkiler, yeni iĢ bağlantı yazıĢmaları ve 

benzeri her Ģey elektronik ortamda, e-posta, sanal proje grupları yoluyla, faks ve 

data iletiĢim sistemleri kullanarak gerçekleĢmektedir. Günümüzde sanal 

örgütler, büyük oranda internet/intranet ve özellikle web teknolojilerini 

kullanmaktadırlar. 

Milyonlarca insan geleneksel ofisten uzaklaĢarak iĢlerini yapmada 

elektronik araçlar kullanmaktadırlar. Sanal çalıĢan, sanal ofis ortamında her 

nerede olursa olsun iĢini yapabilmektedir. IBM‘nin yaptığı bir çalıĢma da 

geleneksel, sanal ve ev tipi ofisler, iĢ performansı, iĢ motivasyonu, kariyer 

fırsatları, personel ve aile hayatı bakımından araĢtırmıĢtır. Sonuca göre, sanal 

ofisin personel ve aile hayatını negatif etkilemesi dıĢında çoğunlukla pozitif 

etkileri ve geleneksel ofisin hem iĢ hem de personel yönünden negatif etkileri 

olduğu ortaya çıkmıĢtır (Hill, Ferris, Martinson, 2003:221). Sanal örgüt sistemi 

ile 1977‘de çalıĢanların %53‘ü  sanal ortamda çalıĢırken bu durum1997‘de 

%77‘ye çıkarak büyük bir anlamlılık göstermiĢtir (Bond, Galinsky,1998). 

ĠĢ mekânlarında sağlanan esnek düzenlemeler, birçok örgüt tarafından 

kabul edilebilir olarak düĢünülmektedir. Sanal örgütün yaygınlaĢması ile hem 

örgüt hedefleri karĢılanmakta hem de personel hayatının ve iĢ taleplerinin 

karĢılanması etkili olarak sağlanmaktadır. US Ģirketlerinin %55‘i düzenli olarak 

evde iĢ yapmak için personeline izin vermektedir. Ayrıca bütün iĢverenlerin 
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¼‘ü düzenli olarak elemanına en az haftada bir gün evden iĢi yürütebilme 

imkânı sağlamaktadır (Hill, Ferris, Martinson, 2003:222).   

GeçmiĢte örgütlerde yapılan düzenlemeler, iĢçilerin beklentilerini 

karĢılamak için  önerilmekte idi. Oysa Ģimdi yapılan düzenlemeler, maliyeti 

azaltmak, artan iĢ performansı, iĢ motivasyon ve memnuniyeti, kariyer fırsatları 

gibi konular üzerine yapılmaktadır (Clark,2001:348). Bugüne kadar insanların 

evlerinde çalıĢması genellikle küçük ölçekli olan iĢyerlerinde geçerli  idi ve 

nadiren geleneksel ofis karĢılaĢtırma gruplarında kullanılırdı (Dubrin, Barnard, 

1993:17). 

Sanal ofis, aslında geçmiĢ 10 yılda geliĢtirilen tele çalıĢmanın, iĢgücünün 

ofisleri dıĢında da sadece evden çalıĢma biçimi değildir. Sanal ofis çalıĢanları, 

iĢlerini baĢarmak için yer değiĢtirebilirler. Bazı küçük araĢtırmalar sanal 

ofislerde çalıĢan iĢçiler ile yönetilmektedir (Hill, Hawkins,  Ferris, Weitzman, 

2001:49). IBM tarafından yapılan bir araĢtırmada, iĢ ve hayat konularındaki 

veriler, sanal ofis, ev ofis ve geleneksel ofislerde çalıĢan iĢçilerle 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu üç iĢ mekânı personelin aile hayatı, iĢ performansı, iĢ 

motivasyonu, baĢarı kariyer fırsatları, iĢ-hayat dengesi bakımından 

incelendiğinde; iĢin yapıldığı her yerde esnekliğin sağlandığı programların 

yerleĢtirilmesinin uygun karar olduğunu hem hükümet hem de iĢverenler için 

faydalı bulunmuĢtur. 

 

Sanal Örgütlerde Verimlilik 

Ağ teknolojisinin ilerlemesi, internetteki büyük patlama ve uzaktan 

pazarlama iletiĢimi küçük iĢletmelerde giderek artmaktadır ve ağlı bilgisayar 

uygulamalarının kullanımı bireylere ayrıcalık sağlamaktadır (Spinellis, 

Kokalakis, Gritzalis, 1999:121). 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanılması, iĢ yaĢamında optimum 

zaman kullanımı sağlarken,  verimliliği de artırmaktadır. AraĢtırmalar sanal 

örgütte çalıĢan kiĢilerin, performansının ve üretimlerinin arttığını 

göstermektedir (Hill, Ferris, Martinson, 2003:223). ĠĢ saat sınırlaması 

olmadığında, iĢ üretkenliği ve performansının iyi olduğu görülmektedir 

(Kurland, & Bailey, 1999:53). 

Sanal ofiste çalıĢanlar müĢterileriyle ve diğer çalıĢma arkadaĢlarıyla  daha 

iyi iliĢki de bulunmaktadır. Ayrıca, IBM‘nin yaptığı çalıĢmada geleneksel 

eğitimle karĢılaĢtırıldığında, sanal ofislerde çalıĢanlar için planlı bir biçimde 

yüksek performans değerlendirmesi ortaya çıkmaktadır (Hill, Miller, Weiner, 

Colihan, 1998:667) 

Sanal ofislerde bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanılmasıyla müĢteri 

taleplerine cevap verme süresi kısa olmaktadır. Sanal ofislerde kullanılan bilgi 
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ve iletiĢim teknolojisi, özellikle reklamcılık, halkla iliĢkiler, pazarlama gibi 

bilgiye dayalı sektörlerde ağırlıklı olarak ve verimli bir biçimde 

kullanılmaktadır(Tekin, GüleĢ, Öğüt, 2003:250). 

Sanal ofislerdeki bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin etkin kullanılmasıyla 

verimlilik de artmaktadır. Elektronik posta ( e-posta), sesli mesajlar, cep 

telefonları, diz üstü bilgisayarlar, video konferans araçlar veya donanımı, takım 

çalısmasını ve sanal örgütleri desteklemiĢtir(Wall, Jackson, Clegg, 1986:280). 

Sanal örgütlerin sayılarının artmasının nedenleri; arazi giderlerinin 

artması, kiraların yüksek olması,  artan üretim ihtiyacı, yüksek kazanç, geliĢen 

müĢteri hizmetleridir (Cascio, 1999:3). Örneğin sanal örgütlerin devreye 

girmesi ile IBM‘in telekomünikasyon alanında çalıĢanlarında %40 üretim artıĢı 

gözlenmiĢtir. Hewlett Packart, satıĢlarını sanal ofis alanlarına kaydırdıktan 

sonra elemanlarının gelirlerini iki katına çıkarmıĢtır (O‘Conell,1996: 51). 

Bunun nedeni ofis malzemeleri, kira giderleri, kırtasiye malzemeleri, elektrik 

vb. gibi giderlerin ortadan kalkmasıyla sağlanan kazancın çalıĢanlara 

aktarılmasıdır. Yapılan araĢtırmalar, satıcıların ofisleri olmadığından 

müĢterilerle yüz yüze görüĢmelere daha çok zaman harcadığını ortaya 

çıkarmıĢtır. 

Birçok iĢ toplulukları, ofis için ayrılacak alanın maliyeti, ulaĢım maliyeti, 

çalıĢma topluluğu üzerinde uzaktaki toplulukların etkilerini düĢündüğünde sanal 

ofis sistemini etkili bulmaktadır. Çağımız teknoloji çağı olduğundan yüksek 

teknolojiler kullanılarak ve iletiĢim yolları belirlenerek hızlı etkileĢim, 

müĢteriler, kurumlar ile sağlanabilmektedir.  

Bilgi teknolojilerinin kullanımı iĢletmelere etkileĢim ve kontrol sağlarken 

dünyadaki pazarda da rekabet ortamı sağlar. Örneğin, bir bilgisayar firması ağ 

yapısını kullanıyorsa üretimini tasarlar ve tüm dünyadaki müĢterilere sunma 

olanağı bulur (Ives, Jarvenpaa, 1991:33). 

Silince‘ye göre(1996:31) bilginin değiĢimi için interaktif iletiĢim, ucuz ve 

hızlıdır. Cockburn(2001)‘a göre yüz yüze iletiĢim, örgüt maliyetlerinin 

artmasını sağlamakta ve  iletiĢim kalitesini azaltmaktadır. 
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ġekil 1 : Farklı ĠletiĢim Kanallarının Etkililiği (Cockburn(2001)) 

 

ġekil 1 farklı iletiĢim kanallarının, iletiĢim etkililiği üzerindeki  etkisini 

göstermektedir. Soğuk iletiĢim kanalında, yazıĢma var, ancak hiçbir soru ve 

cevap yoktur. Dolayısı ile etkileĢim de olmadığından iletiĢim, soğuk iletiĢim 

kanalıdır. Diğer yandan, iki kiĢi aynı anda e-posta ile haberleĢir, telefonda veya 

beyaz tahtada fikirlerini paylaĢtığından sıcak etkileĢim kanalı oluĢmaktadır. 

Sıcak iletiĢim kanalı, bilginin bulunması ve transfer edilme maliyetini 

azaltmaktadır (Luz, Gazineu, Teofilo, 2009:308) 

Örgütlerin sanallaĢmasındaki temel faktör, interaktif iletiĢim 

teknolojileridir. ĠletiĢim alanındaki digital teknoloji, örgüt iletiĢiminin 

etkinliğini artırır. Elektronik veri değiĢimi teknolojisi ile desteklenen örgütler, 

yönetim karmaĢasını ortadan kaldırmak ve dahili bilgi uzmanlarına olan 

yatırımı azaltmak amacıyla, dıĢ kaynaklara yönelmektedirler. ĠĢ yapmada dıĢ 

kaynaklardan yararlanmanın getirdiği en önemli avantaj, örgütsel küçülmedir. 

Bu durum bilgi teknolojilerini kullanan örgütlerin niçin küçüldüklerini de 

açıklar. Sanal çalıĢmanın zamandan ve mekândan bağımsız oluĢu, örgüt 
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açısından esnek iĢ uygulaması, verimlilik artıĢı ve ücret maliyetlerinin 

düĢürülmesinde önemli bir yere sahiptir (Tutar,2006:120). Sanal ofisler, bilgi 

teknolojileri yardımıyla iletiĢimi geniĢ ölçüde geliĢtirerek, örgütsel etkinliği 

artırmaktadır(Rockart, 1998,417). 

Sanal çalıĢma ve verimlilik konusunda yapılan bir araĢtırmada ( Tablo1), 

herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde yürütülen sanal çalıĢmanın 

verimlilik ve etkinlik üzerine önemli katkısının olduğu görülmüĢtür. Tele-

çalıĢmanın aynı iĢyerinde verimlilikte %10 ile %30 arasında değiĢen bir katkı 

gözlenmiĢtir. Avrupa Birliği Komisyonunun raporuna göre, evde çalıĢma 

yaptıran Ġngilterede‘ki iki programlama firması bu yöntemle verimliliği %30 

artırmıĢlardır(Tutar,2006:140). 

 

Tablo 1: Sanal ĠĢgücü Kullanımının Sonuçları 

DeğiĢkenler Sanal ĠĢgücünün Verimliliğe 

Katkısı(%) 

Verimlilikte iyileĢme 75 

MüĢteriye cevap vermede iyileĢme 75 

Operasyon etkinliğinde iyileĢme 63 

MüĢteri tatmininde iyileĢme 63 

Piyasaya hızlı cevap vermede iyileĢme 50 

Rakiplere daha hızlı cevap verme 50 

Üretim ve servis kalitesinde iyileĢme 50 

YaĢam kalitesinde iyileĢme 38 

 

Esnek çalıĢma çevresi Ģirketlere ve müĢterilerine avantajlar sağlar. Esnek 

çalıĢma ile, Ģirket raporları, gelirlerin %19 ve üretiminin de %34 arttığını 

göstermiĢtir (Workman , Kahnweiler , Bommer, 2003:199). Teknoloji arttıkça, 

birçok insan evden ve sanal ofislerden çalıĢmaya baĢlamıĢtır. US‘da 2000‘de 

iĢgücünün %10‘undan fazlası sanal  ofis kullanmakta veya yarı zamanlı iĢe 

gidip gelmekte idi. 65 milyon yetiĢkinden yaklaĢık %24‘ü evden iĢlerini 

yürütmek için bilgisayar kullanmaktadır. Telework‘un ilerlemesi ve sanal 

gruplar, yıllık %5-10 büyüme sağlamaktadır. Bu durum, ofis alanı ve 

malzemeleri ile önemli maliyetlerden tasarruf etmek için önemlidir (Russell, 

2003:153). 

BaĢarılı sanal ofisler iĢçilerin bilgilendirilmesi, eğitilmesi, organize 

edilmesi için, radikal yeni yaklaĢımlar gerektirir. Procter&Gamble, IBM, 

Hewlett Packard, AT&T gibi Ģirketler satıĢlarında ve müĢteri hizmetlerinde az 

veya kısmen geleneksel ofisleri kullanmaktadırlar. Diğer Ģirketler, 
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araĢtırmacılar dahil iĢçileri için geleneksel ofisleri bırakmıĢlardır. Bu firmalar, 

teknoloji ile ofislerini değiĢtirerek baĢarılı olmuĢlardır.  500 endüstri 

firmasından sanal ofis kullanan 100 tanesinde bir araĢtırma yapılmıĢtır. Ayrıca, 

10 firmanın yöneticileri ve çalıĢanları üzerine bir araĢtırma yapılmıĢ. Bu 

Ģirketler tamamen etkileĢimli sanal ofislerde baĢarılı olmuĢlardır. Yöneticiler 

için Ģirketin kar etmesi önemli olduğu gibi, teknoloji maliyeti de önemlidir 

(Davenport, Pearlson, 1998). 

 

SONUÇ 

Son yıllarda biliĢim alanında çarpıcı değiĢmeler yaĢanmaktadır. Bilgi 

teknolojileri ofis yapısı ve bireyin iĢinin yeniden tanımlanmasında önemli 

etkiye sahiptir. ĠĢyerlerindeki personel sayısının ve bürokratik iĢlemlerin 

azalmasıyla birlikte iĢyerinin yapısı da değiĢmektedir.  

Sanal örgütlerin ortaya çıkmasını sağlayan bilgi ve iletiĢim teknolojileri, 

elektronik iletiĢimin önemini artırmıĢtır. Elektronik iletiĢim, e-posta, bilgisayar 

ağları, bilgisayar ve video teknolojilerini kapsamaktadır. BiliĢim hizmetleri 

örgütsel iletiĢimin etkinliği ve verimliliğine, katkılar sağlamaktadır. Özellikle, 

sağlanan bu katkılar içerisinde, hızlı mesaj alma ve iletme, zamandan, 

mekândan bağımsız etkileĢim ve çabuk geri-bildirim önemli bir yere sahiptir. 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin örgüt iletiĢiminde en önemli yararı, 

interaktif iletiĢim olanağı sağlamasıdır. Ġnteraktif iletiĢimin, tek tarafı 

iletiĢimden farkı, sesi, görüntüyü ve yazıyı aynı anda sunabilmesidir. Sanal 

örgütlerde zamandan ve mekândan bağımsız, çalıĢma olanağı, bürokratik 

kuralların ortadan kalkmasına, dolayısıyla iletiĢimin önündeki engellerinin yok 

olmasına katkı sağlamaktadır. Her bürokratik ve hiyerarĢik yapı, iletiĢimin 

fiziksel engelini ortaya çıkarır. Özellikle örgüt içi  ağ bağlantısı uygulamaları, 

iletiĢimin önündeki her tür engel kolayca ortadan kaldırabilmektedir. 

Sanal örgüt uygulamaları, örgütün insan kaynakları ihtiyacını karĢılama 

da büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Yeterli sayıda yetiĢmiĢ, uzman sıkıntısı 

çeken örgütler, sanal ortamda çalıĢan profesyonel kiĢilerle problemlerini 

çözebilirler.  

Bugün önemli olan iĢi yapmaktır. ĠĢin nerede yapıldığının önemi yoktur. 

KarmaĢık iĢ yaĢamında esas olan zaman kullanımı ve verimlilik elde etmektir. 

Sanal uzmanlar dünyanın neresinde olursa olsun ulaĢılabildiklerinden hem 

örgütlere hem de örgüt çalıĢanlarına olağanüstü esneklik sağlar. Sanal ve 

geleneksel örgütlerde iletiĢim, yönetsel faaliyetlerin yürütülmesinde, karar 

vermek ve yönetme ihtiyacı için, gerekli olan doğru bilgiye ulaĢmak 

bakımından büyük öneme sahiptir. Çünkü iletiĢim, iĢ etkinliğinin ve 

verimliliğinin artırılması ve örgütsel kaynakların harekete geçirilmesi için 
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zorunludur. Sanal iletiĢim teknolojileri, sanal ekiplerde iletiĢim etkinliğini 

artırır.  

Bilgi çağı organizasyonlarında insan sermayesini, yapısal sermayeye 

dönüĢtürmek verimliliğin baĢlıca kaynağıdır. Örgütlerin birbirleriyle rekabet 

avantajı bakımından bilginin hızlı, güvenli ve kolay bir Ģekilde aktarılması 

önemlidir. Bilgi kullanım yoğunluğu artan iĢ dünyasında, hız her geçen gün 

daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, bilgiyi en kısa sürede elde edip 

kullanabilen büyük bir rekabet avantajı elde etmiĢ olur. Yapılan araĢtırmalarda, 

sanal örgüt, iyi organize edildiği takdirde, örgüt verimliliğinin arttığı 

gözlenmiĢtir. Çağımız biliĢim çağı olduğundan kamu ve özel sektörün çalıĢma 

biçimleri de, teknolojilerin katkısıyla daha saydam, daha hızlı ve daha etkin 

olmakta ve sanal örgüt giderek yaygınlaĢmaktadır. 
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ġEYH MAHMUT ġEBÜSTERĠ‟NĠN “GÜLġEN-Ġ RAZ” ESERĠNDE 

MUHYĠDDĠN ĠBN ARABĠ‟NĠN ETKĠSĠ 

 

Gadir HÜSEYNZADE

 

 

ÖZET 

Makalede Muhyiddin Ġbn Arabi‘nin düĢünceleri ve onun ġeyh Mahmut 

ġebüsteri‘nin ―GülĢen-i Raz‖ eserine etkisi araĢtırılmaktadır. Aynı zamanda 

genel olarak Ģair-filozof ġebüsteri‘nin eserlerinin manevi ve poetik 

değerlerinden bahsedilmektedir. ĠĢte bunların yardımıyla tasavvufu anlamak ve 

kavramak mümkündür. 

Anahtar kelimeler: ġebüsteri, ―GülĢen-i Raz‖, Ġbn Arabi, Lahici, 

vahdet-i vücut. 

 

 

ABSTRACT 

Article has been devoted to the influence and thoughts of Mahiyaddin 

Arabi in the. Sheikh Mahmud Shabusteri's "Gulshany raz" work. At the same 

time, conversation goes from the moral and poetical cost of creation of 

Sh.M.Shabustari; with its help can know and understand the doctrine of 

mysticism. 

Key words: Shabustary, Gulshany raz, Ibn al-Arabi, Lahici, unity of 

beeng. 

 

Muhammed Lahici, ―Mefatihu‘l-Ġcaz fi ġerhi GülĢen-i Raz‖ eserinde, 

ġeyh Mahmut ġebüsteri‘nin ―GülĢen-i Raz‖ eserinin her bir beytinin, vahdet-i 

vücut düĢüncesinin sahibi Muhyiddin Ġbn Arabi‘nin tasavvufi düĢüncelerinin 

özeti olduğunu belirlemiĢtir. Yeri gelmiĢken Ģunu da kaydedelim ki, 

Muhammed Lahici‘nin eseri, Muhyiddin Ġbn Arabi‘nin tasavvufi ve alan 

ıstılahları çerçevesinde, ―GülĢen-i Raz‖ manzumesine yazılmıĢ bir özettir. 

ġarhan ve onun Mağribi, Eraki ve Kayseri gibi takipçilerine göre, ―Mefatihu‘l-

Ġcaz fi ġerhi GülĢen-i Raz‖ eserinin her bir sayfasında Ġbn Arabi‘nin düĢünceleri 

görünse de, direkt Ġbn Arabi‘nin kendisine isnat azdır. Aynı Ģekilde bu isnatlar 

                                                 
 Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Elyazmalar Enstitüsü Doktora öğrencisi. 
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Ġbn Arabi‘nin ―Divan‖,
1
 ―Fütühat-ı Mekkiye‖‖

2
 ve ―Fususu‘l-Hikem‖

3
 adlı 

eserlerinde bulunan altı hikayeye Ģahadet Ģeklinde verilmektedir. 

Genel olarak Ġbn Arabi‘nin, ―GülĢen-i Raz‖da ifade edilen düĢüncelere 

etkisi ve bu eserin ilham kaynağı olması ile ilgili en kapsamlı düĢünce 

Abdülhüseyn Zerrinkub‘a aittir. Zerrinkub‘un kaydettiğine göre, Muhyiddin Ġbn 

Arabi‘nin söz ve ifadelerinin etkisi ―GülĢen-i Raz‖ın ekser yerlerinde özellikle 

de onun vücut, zuhur, yokluk, feyiz vb. meselelerin ifade tarzında ortaya 

çıkmaktadır. Bu açıdan ġebüsteri‘nin ―Seadetname‖ eserinde ―Fütühat-ı 

Mekkiye‖ ve ―Fususu‘l-Hikem‖ eserlerinin üzerinde durulması abes değildir. 

Aynı Ģekilde örnek olarak ―Alem cisim ve beden gibidir. Ġnsan ise onun 

ruhudur‖ ifadesi, ġeyh Muhyiddin Ġbn Arabi‘nin kelimelerini hatırlatmaktadır. 

Ġbn Arabi, ―Fususu‘l-Hikem‖inde insandan bahsederken, alem ruhun olmadığı 

bir yüzeydir. Ġnsan onun ruhundan ibarettir, diyor. ―Alem hakkın yansıması, 

insan bu yansımanın gözüdür‖ deyimi de Ġbn Arabi‘nin ―ilahi gözün bebeği‖ 

ifadesini akla getirmektedir.  

Yine ―zulm‖ün tarifi, Kuran‘ın dili ile ―cahillerin zulmü‖ ifadesi nurun 

zıttı olarak takdim edilmiĢtir. Muhtemelen bu da Ġbn Arabi‘nin düĢüncesine 

isnattan kaynaklanmaktadır. Çünkü Ġbn Arabi‘nin ―Fususu‘l-Hikem‖inde 

―zalimler‖ sözünün  ―zulmetler‖ sözünden alındığı bildirilmektedir. Bu kelime 

de Ģüphesiz nurun zıttıdır. Ġnsanla ilgili cehalet kelimesi de nurdan uzak, 

karanlık anlamındadır. Kadim ayrılık ve mucit birbirinden farklı değildir. Mucit 

olarak isimlendirilenin bağımsız varlığı yoktur. Yani, icat ve kadimlik 

mevcudatın görünen sıfatlarıdır. Mevcudatın ayaniliği de Ġbn Arabi‘nin 

öğretisine göre ilahi kelamdan ayrı değildir.
4
 KeĢiflerin aidiyeti, onların zuhuru 

ile bağlantılıdır. Fakat bunların tarifinin sübutu kadimdir. Kadimlik ve icadın 

birbirinden farklı olmaması düĢüncesi, ġeyh Ġbn Arabi‘nin ―Fususu‘l-

Hikem‖inin 764-765. sayfalarında takdim edilmiĢtir ve buradan alınmadır. Ġbn 

Arabi‘nin ―GülĢen-i Raz‖a bu Ģekilde etkisi fazladır. ġeyh Mahmut 

ġebüsteri‘nin küçük ―GülĢen-i Raz‖ eserinin Safeviler döneminde büyük ve 

nüfuzlu düĢünce adamlarının nezdinde ortaya çıkması, kendisini hikmet 

mecmuası gibi tanıtmıĢtır. 

Bu yüzden de ġeyh Mahmut ġebüsteri‘nin diğer alanlarda ve felsefede de 

yüksek mevki sahibi olması, onun diğer ilimlerde de mükemmel bir üstat 

olduğunu göstermektedir.  

                                                 
1 Muhammed Lahici, ġerh-ı Mefatihu‟l-Ġcaz (GülĢen-i Raz), Dr. Muhammed Rıza Haliki, Ġffet 

Kerbasi, HaĢiye ġirkete Kalem, Tehran, 1385, s. 102. 
2 Lahici, ġerh-ı Mefatihu‘l-Ġcaz (GülĢen-i Raz), s. 117. 
3 Lahici, ġerh-ı Mefatihu‘l-Ġcaz (GülĢen-i Raz), s. 350. 
4 Ġbn Arabi, Fususu‟l-Hikem, (Thk. Ebu‘l-Ala Afifi), Beyrut, Daru‘l-Kitab el-Arabi, 1946, s. 

211. 
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ġeyh Mahmut ġebüsteri‘nin ―GülĢen-i Raz‖ eserinin ortaya çıkmasında 

Ġbn Arabi‘nin öğretisinin etkileri ile ilgili Abdülhüseyn Zerrinkub‘un bu 

düĢüncelerini dikkate alarak, ―GülĢen-i Raz‖daki özel beyitlerin araĢtırılmasına 

geçebiliriz. Konuya bu açıdan yaklaĢmak daha uygundur. Muhammed Lahici, 

bu beyitleri Ġbn Arabi‘nin özel ıstılahlarına göre Ģerh etmiĢtir. Burada 

bahsedeceğimiz asıl mesele ġebüsteri‘nin aĢağıdaki konularla ilgili 

düĢünceleridir. 

 

1. Arifane vuslat; 

2. Küçük alem ve büyük alem; 

3. Peygamberlik ve velayet. 

 

1. Arifane Vuslat 

 

―GülĢen-i Raz‖da cevabı Ģiirle verilmiĢ sekizinci soru Ģöyledir: Fani 

mahluk, ĢaĢkın, daima değiĢen olarak isimlendirilen insanın, sınırsız vücudu ve 

insan dıĢı olan hakkın vuslatına layık olduğu nasıl anlaĢılır? 

 

 سوال

 چررررخلوق رررررينو لوصي  رررر و ل رررر 

 

چينوصشتوحا ر  سريكو وسيخول و   

 

Soru: 

 

Neden mahluka (yaratılmıĢa) vasıl (kavuĢan) denir? 

Onun yol alması, menzile ulaĢması nasıl hasıl olmaktadır? 
5
 

ġebüsteri bu soruyu Ģöyle cevaplandırmaktadır: 

 

   رراحوحررخولوّير يدررتوارر ل  ولسررت

ولق رررررررانو خ شررررررررا    چررررررريوقِ رررررررروصررررررررخ  

ييرررراحولسررررتو ارررري ووررررخو  و ررررا  وچررررين  

 

 لويررري و يها ررر وصشررر روت ررر ا  ولسرررت 

  ررررررر واررررررريو لاررررررر و صرررررررخوچيررررررري و ِا ررررررر 

 كرررررررررر و  و زررررررررررتو  ررررررررررا يرول لحولسررررررررررت

 

                                                 
5 ġeyh Mahmut ġebüsteri, GülĢen-i Raz, (Çev. Prof. Dr. Muhsin Nağısoylu), ―Nurlan‖ neĢriyatı, 

Bakü, 2005, s. 58. 
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 Allah‘ın vuslatı (kavuĢması) halktan ayrılmaktır, 

 Kendine karĢı bigane olmak Allah‘a yakın olmaktır. 

 Mümkün üzerindeki imkan tozunu silsek, 

 Vacibin dıĢında bir Ģey kalmaz. 

 Her iki alemin varlığı hayal gibidir, 

 Allah‘ın varlığı karĢısında iki alem yok gibidir.
6
 

 

ġebüsteri, yukarıdaki sorunun cevabında, bu ikiliğin yalnız zihnin ve 

psikolojik korkunun yarattığı bir Ģey olduğunu iddia etmektedir. Lahici bununla 

bağlantılı olarak Ģunu da ilave etmektedir: Ġnsan teorik anlamda nefisteki 

―mecazi varlık ve ikili düĢünce‖ aĢikarlığının, marifete ve Hakk‘ın vuslatına 

ulaĢmaya neden olacağı konusunda zanna kapılmamalı, tam tersi bu önemli iĢte 

asıl tasavvuf yollarında yararlanılmalıdır. 

Lahici yukarıda kaydedilmiĢ son beytin Ģerhinde, ―Fususu‘l-Hikem‖ine 

istinaden, korkunç füsunkar tabiat ile alemin hayali tabiatı arasında direkt bir 

iliĢkinin mevcut olduğunu kaydetmektedir. Alem, ―Vacibu‘l-vücud‖un tecellisi 

ve gölgesidir. ġeyh Muhyiddin Ġbn Arabi, Yusuf (a) hikayesinde Ģöyle 

buyurmaktadır:  

―Bil ki sen hayalsin, kavradığın ve konuĢtuğun her Ģey, senin ―ben‖inin 

dıĢındadır ve bu da hayaldir. Öyleyse tüm vücut hayal içinde hayaldir. Gerçek 

olan hakkın vücududur.‖
 7
  

Lahici, kaydedilen beyitlerle ilgili olarak Ģerhini Ģu açıklama ile 

tamamlamaktadır:  

―Varlık alemi ―Vacibu‘l-vücud‖dan ayrı ve müstakil vücuda sahip 

olmadığından, Allah karĢısında gerçekte hiçbir zaman yokluk, yani daimi 

imkanına göre yalnız değildir.‖ 

 Yine Lahici‘nin tüm tefsirlerinde arifane vuslatla bağlı beyitlerle ilgili 

kayıtlarında, Ġbn Arabi‘nin düĢünceleri hissedilmekle kalmamakta, aynı Ģekilde 

Lahici‘nin diliyle söylersek, Ġbn Arabi, ―GülĢen-i Raz‖ın anlaĢılması için 

icazkar ve önemli anahtarlardan biridir. 

  

 

 

                                                 
6 Lahici, ġerh-ı Mefatihu‘l-Ġcaz (GülĢen-i Raz), s. 58. 
7 Ġbn Arabi, Fususu‘l-Hikem, s. 104. 
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2. Küçük Alem ve Kamil Ġnsan 

  

Lahici, Ġbn Arabi‘nin ibareleri ve kendi tefsiriyle ġeyh Muhammed 

ġebisteri‘nin kelimelerinin anlamlarını açmakta ve Ģairin felsefesinin özetini Ġbn 

Arabi‘nin mutefekkirane nazariyesi açısından takdim etmektedir. Lahici, 

aĢağıdaki beyitlerin Ģerhini takdim etmiĢtir: 

 

ورررررخوت  ررررر و  وا رررررانوللول رررررخو و

  االسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت

 ا ررررانوچررررينوشخصررررتو رررر و رررر  وق رررريدر

 

 قثررررا شو   رررررو واررررانوشرررريو ي لسررررت 

 شررررررريول  لوصشررررررر  وچرررررررينواررررررران ول وشرررررررخلشر

 

 AĢağıda, yukarıda, dünyada ne varsa, 

 Numunesi açıktır ve senin canında vardır. 

 Dünya senin gibi belirli bir Ģahıstır, 

 Sen onun canısın, o senin bedenindir. 

  

ġair-filozofa göre, genel olarak dünya insan gibi belirli bir Ģahıstır. Eğer 

insan bedeni ve ruhidirse, bedenin kemali ruha bağlıdır. Ruhsuz beden ölü ve 

cansız gibidir. Dünya da insana göre beden gibidir. Ġnsan onun ruhudur. ġeyh 

Muhyiddin Ġbn Arabi‘nin kaydettiğine göre, bütün alem kamil insanın yaratılıĢ 

amacında birleĢmiĢtir. Onun her bir parçası, alemin parçalarından, ilahi 

isimlerden olan tezahürlerdendir. Bütün isimlerin tezahürü insana bağlıdır ve 

onun dıĢında değildir. Ġnsan Allah isminin tezahürüdür ve tüm isimlerin 

toplamıdır. Ġlahi sıfatların toplamının tezahürü, insandan baĢka bir Ģey değildir. 

Yukarıda bahsedilenlerin tamamındaki ―kamil insan‖ düĢüncesi, O‘na 

iĢarettir. Yani, insan hem ayrıca bir Ģekilde mevcuttur ve hem de dünyanın 

canıdır. Yaratıcısının bütün dünyasına nüfuz edendir. Bu düĢünceler yalnız Ġbn 

Arabi‘nin ―Futuhat‖ında değil, aynı zamanda ―Fususu‘l-Hikem‖ adlı eserinde 

de bulunmaktadır. 

Ġbn Arabi, ―Ġnsan Allah‘ın tezahürüdür‖ düĢüncesi ile ―Dünya insanın 

tezahürüdür‖ düĢüncesini birleĢtirerek Ģunları kaydetmektedir: Allah önce 

kendisini, sonra alemi tanıttı. Alem suret biçiminde yarandı. Allah insanı ali öz 

olarak yarattı, büyük alemin anlamını onda ifade etti. Ġnsanı öyle bir mahiyette 

yarattı ki, büyük alemde Hz. Hak‘ta olan ilahi isimlerle mevcut olan her bir 

Ģeyle birlikte olsun. Bu konuda Hz. Peygamber (s) buyurmuĢtur: ―Allah insanı 

kendi suretinde yaratmıĢtır.‖ 
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Bütün alemde kamil insanın varlığı düĢüncesi, Ġbn Arabi‘nin marifet ve 

varlığın tanınması, ilimlerine dayanmaktadır. Onun marifet ilminin felsefesine 

göre, alem insan suretinde, insan ise alem suretinde mevcuttur… Bu alamete 

göre, insanın kendini derki, onun aleme karĢı marifetine eĢittir. ġöyle ki, Ġbn 

Arabi, varlığın tanınması ilminin felsefesinde, vahdet-i vücuttan olan 

yaratıcısının bütün dünyasında kamil insanın her taraflı varlığının, Allah‘ın 

varlığının bütün Ģeylerde aynı ölçüde görünmesine neden olduğunu 

bildirmektedir.  

Ġbn Arabi‘ye göre kamil insan alemin cisminde bir kalptir. 

Kamil insan anlayıĢı ile ilgili yukarıdaki özet açıklamadan 

anlaĢılmaktadır ki, Lahici‘nin ―insansız alemde Allah‘ın varlığı zuhur etmez, 

tam tersi ortada baĢka isimler bulunur‖ ifadesi, direkt Ġbn Arabi‘nin ―lider 

insan‖ felsefesinden kaynaklanmaktadır. 

ġeyh Mahmut ġebüsteri ve Ġbn Arabi okulunun takipçileri, Allah‘ın kendi 

tecellisi için neden insana ihtiyaç duyduğu sorusunun cevabını Ģöyle 

açıklamaktadırlar: 

―Allah‘ın zatı, kendisini, tüm mahlukatı kuĢatan ve ilahinin emri olan 

genel tezahürde tecelli ettirmesini irade etmiĢtir. Bu tezahür kamil insanın ta 

kendisidir. O da Allah‘ın mutlak zatının tezahürü olduğundan, aynı Ģekilde 

onun isimlerinin, sıfatlarının ve fiillerinin zuhurudur. Bu ise onu tekliği, 

ılımlılığı, kuĢatıcılığı ve kemaline göredir. 

 

3. Peygamberlik ve Velayet 

 

ġeyh Mahmut ġebüsteri, peygamberlik ve velayet meselesinde tamamen 

Ġbn Arabi‘nin yolunu sürdürmektedir: 

 

وقررررا    برررر وچررررينوت  ررررااوتقرررر و  رررر د

 

  ررررر وقرررررلوه»ق ا ررررر وصرررررخ  ول ررررر  و 

 

   Peygamber güneĢ, veli ay gibidir, 

   Onlar, ―öyle bir an gelir ki, Allah‘la birlikte oluyorum‖ 

   Halinde (makamında) karĢı karĢıya gelirler.
8
 

ġebüsteri‘nin peygamberi GüneĢe benzetmesi ve onu ayın velisi sayması, 

Peygamberin peygamberlik ve kemal nurunu kendi idari GüneĢinden aldığı, 

kemal nurundan yararlanmakta baĢkasına muhtaç ve tabi olmadığı gerçeğine 

                                                 
8 ġebüsteri, GülĢen-i Raz, s. 45. 
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dayanmaktadır. O, kendi kendine ıĢıklı olan GüneĢ gibidir ve baĢkalarını 

ıĢıklandırmaktadır; Ay gibi nebi olmayanın velisidir. Çünkü veli, vilayet nurlu, 

ıĢıklı ve nurlu kemal olsa da, onun nuru Peygamberin peygamberlik 

nurundandır. Eğer veli Peygambere uymasaydı, velayet kemal mertebesine 

ulaĢamazdı. Peygamberlik ve velayetle ilgili ġeyh Muhyiddin Ġbn Arabi Ģöyle 

buyurmaktadır: Kul için Allah‘ın velisi gibi özel isim, genel olarak 

kullanılmamaktadır. Çünkü kulun, ağası olan Allah ile isimde ortak olabilesi 

akla uygun değildir. Allah‘a, Nebi ve Peygamber isimleri ile hitap 

edilmemektedir. Fakat O, Ģüphesiz kendisini veli olarak isimlendirmektedir. Bu 

isimle de O vasıflandırılmaktadır. Bu isim çoğu zaman diri ve ölü kullara da 

Ģamil edilmektedir. Fakat peygamberliğin ve vahiylerin bitmesi ile kulun nebi 

ve resul isimlerini koymaya hakkı yoktur. 

Muhammed Lahici, direkt ―Fususu‘l-Hikem‖den söz etmese de, bu 

konuyla ilgili, genel olarak tefsirane bir Ģekilde aĢağıdaki gibi yazmaktadır: 

Veli anlamına gelse de, insanların Nebi ve Resul isimlerini koyma hakkı 

yoktur. Çünkü peygamberlik ve vahiy sona ermiĢtir. Veli ismi ise daima 

kalacaktır. ġöyle ki, Hz. Hak, Hz. Yusuf‘un (a) sözlerini himaye ederek, özel 

insanlara veli isminin verilmesi, ilahi ahlaka, fena hakkına, bekanın zatına, 

sıfatlarına ve aidiyetine, fenadan sonraki bekaya ve mahıvdan sonraki aydınlığa 

zıt olduğunu buyurmuĢtur. 

Buna göre Lahici‘nin Ģerhinin de gösterdiği gibi, Peygamberlik ve 

velayet konusunda ġebüsteri‘nin tasavvurları tamamen Ġbn Arabi‘nin ıstılahları 

ve düĢüncelerine dayanmaktadır. Onun tasavvurları kendine özgü bir Ģairanelik, 

üslup ve tecrübe ile ifade edilse de, bu ifadedeki düĢünceler Ekberi akımının ve 

ġeyh Muhyiddin Ġbn Arabi‘nin tarikatının ve çağdaĢları Kayseri ve KaĢani‘nin 

düĢüncelerinin bir kısmını oluĢturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 

 
72 

 

KAYNAKLAR 

 

1. ĠBN ARABĠ, Fususu‟l-Hikem, (Thk. Ebu‘l-Ala Afifi), Beyrut, Daru‘l-

Kitab el-Arabi, 1946 

2. LAHĠCĠ, Muhammed, ġerh-ı Mefatihu‟l-Ġcaz (GülĢen-i Raz), Dr. 

Muhammed Rıza Haliki, Ġffet Kerbasi, HaĢiye ġirkete Kalem, Tehran, 

1385 

3. ġEBÜSTERĠ, ġeyh Mahmut, “GülĢen-i Raz”, (Çev. Prof. Dr. Muhsin 

Nağısoylu), ―Nurlan‖ neĢriyat, Bakü, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 
73 

BĠZANS SANATINDA MERYEM ELEOUSA  

(Έλεούσα /ġefkatli Meryem)  

TASVĠRĠ 

Dr. Ceren ÜNAL

 

ÖZET 

Meryem ve Çocuk Ġsa arasındaki karĢılıklı sevgi duygusunun el ve kol ile 

ifade edilen betimi olan Eleousa‘nın, Hodegetria tasvirinden yola çıktığı 

düĢünülmektedir. Meryem Hodegetria tasvirinde Çocuk Ġsa‘nın tanrısallığı 

vurgulanırken, Meryem Eleousa‘da ise tamamen insani doğasına odaklanılır. 

Eleousa tasvirinde; Meryem tam boy ayakta ya da oturur, kucağındaki Çocuk 

Ġsa ile yanak yanağa, Çocuk Ġsa ise kolunu Meryem‘in boynuna dolamıĢ olarak 

gösterilir. 

Bizans dünyasında ilk kullanımı 8.-9. yüzyıllardan sonra baĢlayan ve 

Komnenoslar döneminde özel bir konuma sahip olan Meryem Eleousa tasviri, 

12. yüzyıldan sonra Ġtalya, Fransa, Ġngiltere, Almanya ve Rusya‘da geliĢerek 

yayılır. 

Meryem ve Çocuk Ġsa‘nın insani doğasını vurgulayan Eleousa tasviri, 

anne ve çocuğu arasındaki sevgi bağını da tüm güzelliği ile ortaya sermektedir. 

Bu anlamda, Bizans ikonografisinde ortaya çıkan Eleousa tasviri yayılarak 

farklı kültürlerde de görsel olarak kullanılır. Ortaçağ Ortodoks dünyasında 

ortaya çıkan bu tasvir güncelliğini hala korumaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Meryem, çocuk Ġsa, anne-çocuk iliĢkisi, ortaçağ, 

Ortodoks. 

 

ABSTRACT 

It has been thought that the emotions between the Virgin and the Christ 

Child were depicted in the Virgin Eleousa, with arms and hands. This was 

believed to be inspired by the depiction of the Virgin Hodegetria. While the 

spiritually of the Christ Child was emphasized in the Virgin Hodegetria, Virgin 

Eleousa focused only on the human nature of him. In the depiction of Eleousa; 

Virgin was full-length either standing or in a sitting position, touching her 

cheek to her son who was embrassing her and the Christ Child is also depicted 

while putting his arm on her shoulder. 

The Virgin Eleousa was started to be used between 8th and 9th centuries 

at first and it had a special meaning in Comnenian period. After 12th century, it 

                                                 
 Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, 

MANĠSA. 
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spread in Italy, France, England, Germany and Russia. 

The Virgin Eleousa represents the human emotions of love between 

mother and the child. In this respect, the Virgin Eleousa, which appeared firstly 

in Byzantine iconography, spread out in the visual arts of different cultures. 

This depiction, which was first revealed in the Medieval Orthodox 

world, is stil famous at present. 

Key Words: Virgin Mary, Christ child, mother-child relationship, 

middle Ages, Orthodoxy. 

 

Meryem ve Çocuk Ġsa arasındaki karĢılıklı sevgi duygusunun el ve kol ile 

ifade edilen betimi olan Eleousa‘nın, Hodegetria tasvirinden yola çıktığı 

düĢünülmektedir. Meryem Hodegetria tasvirinde Çocuk Ġsa‘nın tanrısallığı 

vurgulanırken, Meryem Eleousa‘da ise tamamen insani doğasına odaklanılır. 

Eleousa tasvirinde; Meryem tam boy ayakta ya da oturur, kucağındaki Çocuk 

Ġsa ile yanak yanağa, Çocuk Ġsa ise kolunu Meryem‘in boynuna dolamıĢ olarak 

gösterilir. 

Bizans dünyasında ilk kullanımı 8.-9. yüzyıllardan sonra baĢlayan ve 

Komnenoslar döneminde özel bir konuma sahip olan Meryem Eleousa tasviri, 

12. yüzyıldan sonra Ġtalya, Fransa, Ġngiltere, Almanya ve Rusya‘da geliĢerek 

yayılır. 

Meryem ve Çocuk Ġsa‘nın insani doğasını vurgulayan Eleousa tasviri, 

anne ve çocuğu arasındaki sevgi bağını da tüm güzelliği ile ortaya sermektedir. 

Bu anlamda, Bizans ikonografisinde ortaya çıkan Eleousa tasviri yayılarak 

farklı kültürlerde de görsel olarak kullanılır. Ortaçağ Ortodoks dünyasında 

ortaya çıkan, anne ve çocuğu arasındaki bağı ifade eden bu tasvir güncelliğini 

hala korumaktadır. 

 

BĠZANS SANATINDA MERYEM ELEOUSA  

(Έλεούσα /ġefkatli Meryem)  

TASVĠRĠ 

Meryem Eleousa, Hodegetria tasvirinin bir fraksiyonu olarak ortaya 

çıkar. Bu tasvirde, iki figür arasındaki karĢılıklı sevgi vücut hareketleri ile ifade 

edilir.
9
 Hodegetria tasvirinde Çocuk Ġsa‘nın tanrısallığını vurgularken, 

                                                 
9 Yunanca bir terim olan Hodegetria, "Yol Gösteren" anlamındadır. (Sevcenko 1991, 2172-73.) 

Tasvirin popülerliği ise, hem Bizans imparatorunun, hem de baĢkent Konstantinopolis‘in ilahi 

koruyucusu olan Meryem‘den gelmektedir. Ġkona, Konstantinopolis‘teki Hodegon Manastırında 

muhafaza edilmesinden dolayı Hodegetria adını almıĢtır. 
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Eleousa‘da tamamen insani doğasına odaklanılmaktadır. Daha duygusal bir 

Meryem ve Çocuk Ġsa tasviri olan Eleousa tipi, Hodegetria tasvirinden türemiĢ 

olup; saklama ve sevgi arasındaki ayarını da hep korumaktadır. Meryem 

Eleousa tasvirini taĢıyan ikonalarda her iki eli ile oğlunu okĢayan Meryem, tüm 

insanlığa karĢı sevgi dolu görünürken, oğlunun kaderinden dolayı duyduğu 

üzüntüyü de ifade etmektedir. Eleousa tasvirinde ayakta duran ya da oturan 

Meryem ve kucağındaki Çocuk Ġsa ile yanak yanağa olup, Çocuk Ġsa‘nın kolu 

ise Meryem‘in boynuna dolanır. ġefkatle dolu bir üzüntü ifadesi içerisindeki 

Meryem ve boynuna sarılmıĢ Çocuk Ġsa tasvirinde, Meryem baĢını çocuğuna 

doğru eğmiĢ, yüzleri temas halindedir. Bir eliyle annesine sarılan Çocuk Ġsa‘nın 

diğer elinde bir tomar vardır. Tasvirde; Çocuk Ġsa annesine duyduğu sevgisine 

odaklanmıĢken, Meryem izleyiciye doğru bakıĢını diker. Theotokos dalgın ve 

düĢüncelidir.
10

 Theotokos, Ġsa‘nın ıstıraplarını ve çarmıha giden yolu gözünde 

canlandırdığı için endiĢeli ve üzgündür. Ġfadesinde alçakgönüllü bir ıstıraptan 

ziyade, derin ve etkileyici bir acıyı paylaĢma vardır. Dolayısıyla, kutsallığa 

karĢı yapılacak olan her hareket için genel olarak duyulan kederi de ifade 

etmektedir. Bu anlamda, Eleousa ikonalarında, Meryem‘in çocuğu için çektiği 

ıstırap ve üzüntüsü dünyadaki kutsal varlıklar ve objelere karĢı yapılan tüm 

saygısızlıklardan dolayı acı çeken herkesin evrensel kederini ifade eder. Eleousa 

ikonalarındaki Çocuk Ġsa tasviri hala insan biçiminde tanrısallığın 

somutlaĢmasını, cisimleĢtirilmesini göstermektedir. Fakat, tasvirdeki 

sevecenlik, yanak yanağa duruĢ ise yeni bir hümanizmin geliĢini duyurmaktadır. 

12. yüzyıl Bizans sanatında Meryem‘in en iyi tasvirlerini; Çocuk Ġsa‘nın detayla 

verilmiĢ el kol hareketleri, annesinin yanağına yasladığı baĢı, kolları ile annesini 

kucaklaması ya da annesinin boynuna sarılması, kısacası figürlerdeki zarif 

hareketler vermektedir. Ayrıca, kompozisyonda ıĢık ve gölgenin hassasiyetle 

kademeli olarak verilmesi de betimi farklılaĢtırmaktadır. 

 

 

 

                                                 
10 Bizans terminolojisinde Meryem, Ġsa‘nın annesi, aeiparthenos ve Theotokos‘tur. Meryem‘in en 

önemli ünvanı Tanrı Anası/Theotokos‘tur. Theotokos, 5. yüzyıl öncesinde Hristiyan Kilisesinde 

yaygın biçimde kullanılan Meryem‘in ünvanıdır. Theotokos (θεοτόκος) iki Yunanca kelimenin; 

θεος - ‗Tanrı‘ ve τοκος - ‗doğuran‘ birleĢimidir. Anlam olarak; Tanrı taĢıyan ya da Tanrıyı 

doğuran kiĢi anlamına gelse de, Ortodokslar bu kelimeyi tam olarak Tanrı Anası manasında 

kullanırlar. 431 yılında Efes kentinde yapılan Üçüncü Ökümenik Konsilde resmen Theotokos 

kelimesinin kullanımı doğrulanmıĢtır. Teolojik olarak, Tanrı anası ebedi bir duyu ve Meryem‘in 

Tanrı‘nın ebedi oğlunu doğurmuĢ olması algılanmamalıdır. Daha çok, Enkarnasyon/vücut bulma 

düĢüncesinde, tanrısal doğasına rağmen Tanrı‘nın oğlu insan doğasını almıĢtır. Teolojik olarak da, 

Meryem‘in Theotokos olarak adlandırılması bu sebeptendir.  Ġsa hem tam bir insan ve Tanrı 

doğasına sahip olduğu için, Meryem de Ġsa‘nın insan doğasında vücut bulmasını ve insanoğlunun 

kurtarıcısı olmasını doğrulamak için Theotokos olarak adlandırılmıĢtır. 
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    Ġkona, Meryem Eleousa, 

    12. yüzyıl. (Bank 1978, 320, Pl. 259-60.)
11

 

 

 

 

 

 

 

 

Meryem Eleousa Ġkonası. 

12. yüzyıl sonu.  

(Carr 1997, 124, 71.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Tanrı Anasının çevresinde melekler, asker azizler ve kahinlerin tasvirlerinin yer aldığı ikona 

altından repousse tekniği ile yapılmıĢtır. Tahtta oturan ve kucağındaki Çocuk Ġsa ile Meryem 

Eleousa tasviri dönemin ince iĢçiliğini sergilemektedir. 12. yüzyılın sonlarına tarihlenen eser 

döneminin ustalıkla yapılmıĢ, nadir eserlerinden birisidir. (Zalesskaya 2000 (Piatniksy ed.), 98-

99, B80.; Bank 1978, 320, Pl. 259-60.)  



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 
77 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meryem Eleousa Ġkonası.  

 

 

 

 

 

 

13. yüzyıl sonu-14. yüzyıl baĢı. (Ryder 2004, 216-17, 127.) 

 

Eleousa tasvirinin Bizans sanatındaki en erken örneğinin 11. yüzyıla 

tarihlenmiĢ olabileceği düĢünülmektedir. Tasvir 12. yüzyıldan önce Bizans 

sanatında çok yayılmadığı halde, yine de erken bir örneğin olabileceği ihtimali 

de göz önünde tutulmalıdır. Komnenoslar döneminin popüler tasviri olduğu 

gibi, Konstantinopolis‘teki imparatorluğa ait 12. yüzyıl Pantokrator 

Manastırının kilisesi Meryem Eleousa‘ya ithaf edilmiĢtir. Fakat, Eleousa olarak 

adlandırılan bir ikona tasvirinin burada mevcut olduğu ve hatta bu tasvir tipinin 

yayılmasına yardımcı olduğu ise kesin olarak bilinmemektedir. (Sevcenko 

1991, 2171.) Aslında, ünlü Meryem Blakhernitissa tipine ait bir dizi ikonadan 

birisi olmakla beraber, bu tip ikonaların üzerinde Blakhernitissa niteliğini 

görmeden bu sıfat ile adlandırmak doğru olmadığı için Meryem Eleousa, 

göğsünde ayakta duran Çocuk Ġsa‘yı okĢayan Ģefkatli Meryem olarak ifade 

edilir.  
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Ġkona, Meryem Eleousa Kastoria.                         Meryem Eleousa Ġkonası.  

1400 civarı.                                                         14.  yüzyılın baĢları  

                                                                       (Evans 2004, 217-18, 128.)
12

 

 

Meryem‘in ikonografik tiplerinden biri olan Eleousa 11. yüzyıldaki son 

oluĢumu ile Ortaçağda tüm Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılır hale 

gelir. Meryem Eleousa figürünün hem Batı hem de Rus örnekleri, 12. yüzyılda 

ortaya çıkmaya baĢlar. Üslupları ise tamamen Bizans kaynaklıdır. Batı ve Rus 

yapımı en erken Eleousa örnekleri incelendiğinde, her ne kadar bulundukları 

yerler arasında mesafeler olsa da tümünün Bizans orjinalinin doğrudan yapılmıĢ 

imitasyonları oldukları çok belirgindir. Buradan çıkarılan durum; Bizans 

prototiplerinde Meryem‘in tam boy bir figür olarak ayakta durur ya da 

otururken betimlenmiĢ olması ve ilk örneklerinde yarım boy tasvirin 

bulunmamasıdır. Dolayısıyla, tıpkı diğer erken ikonografik Meryem tiplerinde 

olduğu gibi, Eleousa tipinin de orijinal prototipinin tam boy bir figür olduğudur. 

Eldeki buluntu ve kaynaklardan anlaĢılacağı üzere, Eleousa tipinin ilk 

örneklerinde Meryem‘in otururken ya da ayakta dururken tasvir edildiğini ifade 

etmek mümkündür.
13

 Kesin olarak söylenebilecek en önemli tespit ise; Meryem 

Eleousa tipinin Meryem ve Çocuk Ġsa‘nın baĢlarının birbirlerine çok daha yakın 

                                                 
12 Minyatür mozaik ikonalarda Meryem Eleousa tasvirinin günümüze gelen örnekleri oldukça 

nadirdir.  
13 Makalesinde V. Lasareff; ilk Meryem Eleousa tipinin ayakta duran bir figür olduğuna dair olan 

kendi fikrini açıklar. (Lasareff 1938, 38.) 
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temas halinde olmasının ıĢığında Hodegetria tasvirinden geliĢtiğidir. Hodegetria 

tasvirinde görülen Meryem‘in dizinde oturan ve kollarında taĢıdığı Ġsa, Eleousa 

tipinde biraz daha yukarıda olup annesinin boynuna sarılarak, yanağını 

annesininkine yaslar.
14

 Tahtta oturan Hodegetria tasvirinin çok sık 

tekrarlanmasından dolayı, Eleousa tasvirine tam boy Hodegetria tipinin kaynak 

olduğu söylenebilir. Geleneksel olarak, kucağında çocuğuyla ayakta duran 

Meryem tasviri olan Hodegetria‘dan Eleousa tipinin geliĢmesi fikri ise, 

Meryem‘in insan tarafının merhametli yakarıĢını ifade ettiği düĢüncesinden 

kaynaklanmaktadır. Tam boy ve yarım boy tasvirlerinden sonra Meryem 

Eleousa‘nın geliĢim sürecinde en son tip olarak dizlerinin üzerinde ayakta duran 

çocuk Ġsa‘yı taĢıyan tahta oturan Meryem tipi görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parakklesion, Kariye Camii               Kariye camiinde yer alan 

(Klein 2007, 182.)                                       Meryem Eleousa‟nın  tuval  

                                                                        kopyası. (Klein 2007, 

153.)
15

 

                                                 
14 YumuĢak, merhametli anlamına gelen Eleousa tipi ikonalarında Çocuk Ġsa sol yanağını 

annesinin sağ yanağına yaslar. Burada, Theotokos‘un sinesinde insan ve Tanrı arasındaki taĢkın 

sevgi gösterilirken, aslında bu sevginin birbirine kavuĢtuğu yer olan Meryem‘in göğsü aynı 

zamanda Kiliseyi de temsil etmektedir. Burada ifade edilen sevgi; dünya ile cennet, Tanrı ve 

insanoğlu arasındaki duruma bir köprü görevini görmektedir. Tüm bu birliktelik ise, yüzlerin 

birbirine dokunuĢu ve haleler ile verilir. Oğlunu göğsüne doğru bastıran Meryem düĢünceli bir 

ifadeye sahiptir. Bu düĢünceli ve üzüntülü ifadenin sebebi ise, hayatı boyunca acılar içinde olan 

oğlunun çarmıha gerileceğini önceden bilmesidir. 
15 Dumbarton Oaks Koleksiyonunda yer almaktadır.  



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 

 
80 

Geç Bizans döneminde çok popüler olan Meryem Eleousa tipi, 12. 

yüzyıldan sonra Ġtalya, Fransa, Ġngiltere, Almanya ve Rusya‘da geliĢerek 

yayılır. Meryem Eleousa tipinin en göz alıcı örneği, Moskova Tretyakov 

Galerisindeki 11. yüzyılın sonu-12. yüzyılın baĢlarına tarihlenen Vladimir 

Meryem‘idir. Ayrıca Berlin, Hristiyan Arkeolojisi Üniversitesi 

koleksiyonundaki 11. yüzyıla ait bir Yunan Elyazma eserdeki minyatürde ve 

Kapadokya, Tokalı Kilisedeki 11. yüzyıl freskinde Meryem tasviri yarım boy 

figürdür. 11. ve 12. yüzyıla ait diğer Bizans yapılarında ise Meryem 

Eleousa‘nın tam boy figürleri ile karĢılaĢılmaktadır. Eleousa‘nın tam boy 

tasvirlerine; Tkharekle Kilisesinin 11.-12. yüzyıllara tarihlenen fresklerinde, 

Kapadokya, Germe‘deki Ģapellerden birinde, 1084 yılına tarihlenen bir Yunan 

Elyazmasındaki bir minyatürde
16

 ve Freer koleksiyonunda bulunan 12. yüzyılın 

ikinci yarısına tarihlenen Yunan Ġncil‘inin içindeki bir minyatürde görülür.  

 

 

 

Ġkona. Vladimir Meryem‟i. 

11.-12. yüzyıllar. Konstantinopolis. 

(Pevny 1997, 284.) 

 

 

 

 

 

 

Bunların yanı sıra, 11. yüzyıla tarihlenen Smyrna Physiologus‘unun bir 

minyatüründe ise, Meryem otururken kucağında Ġsa‘yı taĢımaktadır. (Lasareff, 

1938, 37.) 11. ve 12. yüzyıl Bizans sanatı örneklerinde Meryem Eleousa‘nın 

yarım boy figürü ile ayakta duran veya oturan tam boy figürleri görülmektedir. 

 

 

 

 

                                                 
16 cod. Pantocr. 49, fol. 238. 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 
81 

 

 

 

 

 

 

Meryem ve Çocuğu, 1455-1460. 

(Ainsworth 2004, 578, 345)
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Eleousa Ġkonası. 

        Moskova. 17. yüzyıl.
18

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 1457 yılında çalıĢmalarına baĢlayan ve 1475 yılında ölen Hollandalı ressam Dieric Bouts 

tarafından yapılan eser Theodore M. Davis Koleksiyonundan gelmektedir. 1455-60 yılları arasına 

tarihlenen eser Metropolitan Sanat Müzesi‘nin Avrupa Tabloları Koleksiyonunda korunmaktadır. 

Erken dönem Hollanda resimlerinde, Theotokos‘un Bizans dönemi tasvirlerine özel bir ilgi 

duyulduğu anlaĢılmaktadır.  
18 Tsar Alexey Mikhailovich Romanov tarafından Ipatyev Manastırına bağıĢlanan 17. yüzyıl 

ikonası Meryem tasvirleri konusunda Rusya‘da yapılan önemli eserlerden biridir.   
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12. yüzyılda sık kullanılan ve Geç Bizans döneminde ise yaygınlaĢan 

Eleousa tasviri kendi içerisinde anne ve çocuğun arasındaki sevgi ifadelerinde 

farklılıklar gösteren çeĢitlere sahiptir. Anne ve kutsal çocuk arasındaki 

hareketler sevecen ve Ģefkat dolu ise Eleousa, eğer kutsal çocuk annesini 

kucaklar ya da boynuna sarılırsa Glykophilousa tasviri ortaya çıkar. Meryem 

Eleousa tipinin fraksiyonlarından biri olan Meryem Glykophilousa, Yunanca 

"Tatlı ÖpüĢ/Öpücük" anlamına gelir. Meryem‘in tasvirleri içerisinde en fazla 

merhamet ve acımanın ifade edilmiĢ olduğu ikona tipidir. Eleousa‘da Ġsa‘nın 

sevgisi ve Meryem‘in çocuğuna olan düĢkünlüğü tema olarak alınırken, 

Glykophilousa tipinde ise Meryem her iki eliyle çocuğu Ġsa‘yı kucaklar ve 

okĢar. Eleousa tipinde, anne sadece çocuğunun gösterdiği sevgi alametlerini 

kabul eder, kimi zamanda tasvirde bakıĢları herhangi bir yöne doğrudur. 

Glykophilousa tasvirinde ise Meryem çocuğunu okĢamaktadır. Merhametli 

Meryem tipinin bir çeĢidi olan bu ikonografik tipte yarım boy verilen Meryem 

Çocuk Ġsa‘yı öperken tasvir edilir.
19

 ġefkatli Meryem yumuĢak bir biçimde 

Ġsa‘yı kucağına almıĢtır. Orjinalde Glykophilousa terimi Bizans Dönemi sonrası 

tasvir tipi olup, ikonografiden çok figürlerin hareketlerine odaklanmıĢ bir tasvir 

tipidir 

 

 

Meryem Glykophilousa Ġkonası. 

Aziz Catherine Manastırı, Sinai. 

13. yy.
20

 

(Evans 2004, 350, Pl. 209.) 

 

 

 

 

 

Meryem Eleousa temasının Kıbrıs adasında ortaya çıkan bir diğer çeĢidi 

olan Meryem Kykkotissa tipinde ise, çocuk Ġsa giysi kolu olamayan bir khiton 

giymiĢ olarak cepheden, annesinin kucağında kıvrılmıĢ biçimde gösterilir. Bu 

                                                 
19MüĢfik Meryem tasviri, çocuk Ġsa‘nın çıplak verilen ayakları ve çapraz duran bacakları gibi 

teolojik enkarnasyon ve gelecekte çekilecek acıların mesaj ve sembolizmi ile doludur. Çarmıha 

giden yoldan haberi olan annenin hem kendi, hem de evrensel kederi ifade edilmeye çalıĢılmıĢtır. 
20 Sinai, Azize Catherine Kutsal Manastırındaki ikona 13. yüzyılda Meryem ve Çocuğu 

tasvirlerinde duyguların yoğun olarak betimlenmesinin bir göstergesidir. Bu tasvir, Bizans 

dönemi sonrasında Meryem Eleousa tasvirinin bir varyasyonu olarak bilinmektedir.  
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ikona tipinin ilk olarak Kıbrıs‘taki Kykkos Manastırında I. Aleksios Komnenos 

döneminde varlığının olduğu düĢünülmektedir. (Evans 2004, Gloss. 645; 

Spohocleous 2004, 171-172, Pl. 93.) Meryem ve çocuğunun yer aldığı bu tasvir 

adını, ikonanın korunduğu Kykkos Manastırından almaktadır.  

 

 

Ġkona, Meryem Kykkiotissa.        

                                                               (Hadjichristodoulou 2004, 169-70, 91.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunanca Pelagonian anlamındaki Meryem Pelagonitissa, Eleousa tipinin 

bir çeĢidi olup, bu tasvirde Ġsa izleyiciye arkasını dönmüĢ olarak ayakta, baĢını 

arkaya doğru eğmiĢ ve yanağını annesinin yanağına yaslamıĢtır. Her iki figür 

de, izleyiciye doğrudan bakmaktadır. Pelogonia Ģehrinde bulunduğu için bu 

ismi alan Pelagonia ikonasının orjinali ise kayıptır.
21

  

 

 

 

 

 

                                                 
21 Pelagonia Ģehri antik dönemde Macedonia Secunda Eyaletine dahildir. 1018 yılında II. 

Basileios tarafından alınan Pelagonia 12. yüzyılda Venediklere verilen imtiyazlar kapsamında 

sayılmıĢtır. Georgios Akropolitas‘a göre de, 13. yüzyılın ortasında Epiros Despotluğu ile savaĢan 

Ġznik Ġmparatorluğu tarafından alınmıĢtır. 14. yüzyılda ise, Pelagonia ismine Nikephoros 

Gregorias ve Ioannes Kantakuzenos‘un çalıĢmalarında rastlanmaktadır. Bkz.; Macedonian Centre 

for Archaeological Research (MACAR): http://www.macar.org/index.html. 
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Ġkona. Meryem Pelagonitissa,  

15. yüzyıl baĢları. 

(Carr 2004, 351-52, 211.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleousa tasvirinin diğer bir çeĢidi olan Meryem Kardiotissa tasvirinde 

anneye özgü bir duyguya yakınlık ifade edilmektedir. Yanak yanağa olup, Ġsa 

her iki kolunu da açarak Meryem‘in boynuna sarılmaktadır.  

 

 

Ġkona.  Meryem Kardiotissa. 

13. yüzyıl sonu-14. yüzyıl baĢı. 

(Carr 2004, 351, 210.) 

 

 

 

 

 

 

 

Ortodoks ikonografisinde egemen bir tasvir tipolojisine sahip olan 

Meryem, diĢi figürün dünyevi ve göksel güç bakımından önemini 

vurgulamaktadır. Tanrı Anası teması altında insanoğlunun kurtarıcısını doğuran 
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diĢi figür olarak güçlü bir karaktere sahip olarak karĢımıza çıkan Meryem, aynı 

zamanda insani doğasındaki Ġsa‘nın Ģefkatli ve merhametli annesi olarak da yer 

almaktadır. Ortodoks ikonografisinde Kurtarıcı Ġsa‘yı doğuran anne rolünün 

altında önemi vurgulanırken, oğlunun çarmıha geriliĢini önceden bilen ve 

ölümünden dolayı tüm üzüntüsünü anne duygusu ile yaĢayan Meryem kutsal bir 

görevi yüklenmiĢ olan çocuğundan dolayı güçlü ve emin olduğu gibi, aslında 

insani duygular içerisinde çocuğunu seven ve keder içerisinde olan anne 

görevini de yüklenmektedir. Ortodoks dininde, Tanrısal güç ile doğru yolu 

bulması gereken insanoğlu arasındaki bağı, Ġsa‘nın doğumu ile kuran 

Meryem‘in diĢi bir figür olarak önemi bilinmekte ve kendisine hürmet 

edilmektedir. Eleousa tasvirinde Çocuğunun baĢına geleceklerden haberi olduğu 

için hüzünlü bir ifade ile tasvir edilmiĢ olan Meryem, diĢi bir figür olarak sevgi, 

merhamet, Ģefkat ve asıl önemlisi fedakarlığın simgesi konumundadır. 

Koruyucu diĢi figür olarak Bizans Ġmparatorluğu döneminde sonsuz hürmet 

görmüĢtür. Bizans Ġmparatorluğunun baĢkenti Konstantinopolis‘in hamisi 

olarak da görülen Meryem, Ortodoks dininde egemen olan erkek hegemonyası 

içerisinde kadının bir diĢi sembol olarak aslında ne kadar önemli bir yere sahip 

olduğunu da ifade etmektedir. Adına manastırlar ve kiliseler yapılan, kiliselerde 

en kutsal yerlerde ikonaları bulunan Meryem‘in Bizans dünyasında ikincil 

öneme sahip kadın temasının tam aksine hürmet görmekte olduğu ise açıktır.   
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AZERBAYCAN‟DAKĠ TÜRKĠYE YABANCI VE ORTAK 

ġĠRKETLERĠNĠN SERMAYE YÖNETĠMLERĠNĠN VERĠMLĠLĠK 

ĠLKESĠYLE ÖRTÜġTÜRÜLMESĠ 

 

Tuncay AKTEPE

 

 

ÖZET 

Bu makalede Azerbaycan‘da Türkiye‘yi temsil eden Yabancı ve Ortaklı 

ġirketlerin sermayelerinden yararlanmalarının mevcut durumu, mevcut istatistik 

verilere dayanılarak tahlil edilmiĢ, kaynak imkanları ortaya çıkarılmıĢ, bu 

kaynaklardan verimli yararlanma yolları ve yönetimi mekanizminin 

tekmilleĢtirilme yolları takdim edilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Yabancı ve Ortak ġirketler, Sermaye, Yatırım 

teminatı, amortisman ayırımları idare edilme mekanizmi. 

 

ABSTRACT 

In this article, based on available statistical data, the status quo of capital 

utilization of the foreign and associated companies representing Turkey 

situated in Azerbaijan has been analyzed, the resource opportunities have been 

conceived, and the ways to efficiently utilize these resources and the 

management of such systems have been presented. 

Key words: foreign and associated companies, capital, investment 

assurance, management of mechanical amortization. 

 

GĠRĠġ 

Azerbaycan‘ın yabancı ekonomik ve ortak faaliyetinde, Türkiye önemli 

yere sahiptir ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü tanıyan ve destekleyen ilk 

ülkedir.  

Son 10 yılda Türkiye‘yi Azerbaycan‘da temsil eden Yabancı ve Ortaklı 

ġirketlerin (Y ve Oġ) sayısı önemli ölçüde artsa da, bu Ģirketlerin kuruluĢ ve 

kullanılabilir sermayelerinin verimli Ģekilde kullanılmasında birtakım 

problemler yaĢanmaktadır. Bunun temel nedenleri sözkonusu Oġ‘lerin genel 

olarak üretim dıĢı alanlarda yoğunlaĢması, sanayi ve inĢaat alanıyla uğraĢan Y 

ve Oġ-lerin ise kaynaklarının büyük ölçüde aĢınması, diversifikasyonu 
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(çeĢitlendirilmesi) ve yenileĢmenin yavaĢ gitmesi, kuruluĢ sermayesinin 

miktarının azlığı ve uzun vadeli kredilerden yararlanmaya üstünlük verilmesi, 

maaĢların ödenilmesi, nakliyat, iletiĢim, temsilcilik ve yönetim kurulunun 

tutulması alanında ilave harcamalara yol verilmiĢ olmasıdır. 

 

1. YABANCI VE YABANCI ORTAKLI ġĠRKETLERDE 

HARCAMA POLĠTĠKASININ ġEKĠLLENMESĠ 

Ortaklı Ģirketlerin kuruluĢ sermayesi, üretim-sanayi faaliyetinin normal 

bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi için zaruri olan temel fonların alınması ve devriye 

kaynaklarının Ģekillenmesine yönlendirilmektedir. Fakat araĢtırılan Türkiye-

Azerbaycan Ortak ġirketlerinin kuruluĢ sermayesi bir taraftan minimum 

meblağda, diğer taraftan ise –sözkonusu amaçlara yönlendirilmeden sabit olarak 

korunmaktadır. Bu durum sözkonusu Oġ‘lerin çoğu zaman zararla çalıĢmasının 

temel etkeni gibi ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden gelecekte Oġ‘lerde kuruluĢ 

sermayesinin bilinçli kullanımı sorunu çözülmelidir. 

Kullanılabilir sermayenin verimli idare edilmesinin önemli Ģartlarından 

biri, harcama politikasının tek bir metodolojik ve standartlar üzere yapılmasıdır. 

Bu, faaliyeti araĢtırılan ekser Oġ‘lerin zararla çalıĢması ve rekabete devam 

getiremediğinden iĢlerine son vermekte olmalarıyla açıklanmaktadır. 

Kaydedilen talepler Mali Muhasebe Standartlarının, Mali Disiplinin 

sağlanması için öngördüğü zorunlu Ģartlardır. Kanaatimizce ekonomik 

faaliyetler alanı üzere mevcut Oġ‘lerde, harcama politikası, sözkonusu 

sınıflandırmaya uygun yürütülmelidir. Harcamaların yönetilmesinde fiyat 

politikası ve fiyatın yaranması, zorunlu etkendir. 

Pazar ekonomisi ortamında ürünün maliyet fiyatı, onun fiyatının ortaya 

çıkmasının temeli gibi görünmemektedir. Fiyat, tüketim pazarının kuralları-

değer kuralı (yani, ürünün keyfiyeti), arz-talep dengesi, rekabet, tekelcilik ve 

üreticinin tüketim pazarına yakın ve uzaklığı gibi etkenlerden asılı olarak 

Ģekillenir. 

Üretici fiyatının seviyesi, iĢverenin gelirlerinin, kazancının ve genel 

olarak mali kaynaklarının Ģekillenmesine ortam yaratmaktadır. Fiyatın 

yükselmesi mali kaynaklarını artırmakta, iniĢi ise sözkonusu kaynakları 

azaltmaktadır. Tüketici fiyatının temel fonksiyonu, iĢverenin tükettiği ham 

madde ve malzemenin, üretim ve üretim dıĢı harcamalarının doğru 

hesaplanması ile nitelendirilir. Özel sektör ortamında mali-sanayi faaliyetinin 

ekonomik-istatistik tetkiki zamanı, belirsiz ―Pazar‖ fiyatlarından yararlanılması, 

faaliyet sonuçlarını değerlendirirken, yükümlülükleri yerine yetirirken, devlet 

bütçesine vergileri öderken vs. durumlarda Ģeffaflığı temin etmeye hizmet 
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etmemekte, beklenen verimliliğe ulaĢmak için gereken ortamı 

yaratmamaktadır.
1
 

Bu yüzden Azerbaycan‘da Oġ‘ler tarafından üretilen gıda ve tüketim 

mallarının fiyatlarının düzenlenmesinde, devlet denetiminin sıklaĢtırılması daha 

doğrudur. 

 

2. YABANCI VE ORTAKLI ġĠRKETLERĠN YATIRIM 

TEMĠNATI 

Ortaklı Ģirketlerin kullanılabilir sermayesinin Ģekillenmesi ve verimli 

yönetiminde yatırım teminatı özel role sahiptir. Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin 

―DıĢ yatırımların korunması ile ilgili‖
2
 kanunu ile ülke arazisinde yabancı 

yatırımların hukuki ve ekonomik prensipleri belirlenmiĢtir. 

Halen Azerbaycan Cumhuriyetinde dünya tecrübesinde olduğu gibi 

yatırım iliĢkilerinin düzenlenmesinde 5 temel prensip etkilidir: 

 

1. Adaletli ve hukuk eĢitliğine dayanan iliĢkiler; 

2. Tam muhafaza ve güvenliğin temin edilmesi; 

3. Yatırımların milli rejimi; 

4. Bazı devletler için elveriĢli ortam yaratma rejimi; 

5. Hukukun ayaklar altına alınmasının önünü kesmek. 

Yasayla dıĢ yatırımların korunmasında çift taraflı ve çok taraflı 

anlaĢmaların imzalanması, yatırımların milli rejimi vs. konuların düzenlenmesi, 

yabancı ve ortaklı Ģirketlerin faaliyetinin sürekli hale gelmesine imkan yarattı. 

Sonradan ülkede kabul edilmiĢ diğer yasalar,
3
 sözkonusu faaliyetin yönetilmesi 

sürecinin tekmilleĢmesine ortam yaratmaktaydı. Bilindiği gibi ortaklı Ģirketlerin 

kuruluĢ hesabında yabancı yatırımcının emlaki gibi veya tamamen yabancı 

yatırımcıya mahsus Ģirketin kurulması için ülkeye getirilen emlak, gümrük 

vergisinden muaf tutulur. Yabancı yatırımlı Ģirketin yabancı iĢçilerinin kendi 

ihtiyaçları için getirdikleri emlak da, gümrük vergisinden muaf tutulur. 

                                                 
1 “Böhrandan Sonrakı İgtisadiyatda Maliye Resurslarının Semereli İdare Olunmasında 

Şeffaflığın Rolu” baĢlıklı uluslararası bilimsel-pratik konferansın tebliğleri, Bakü, ―Ġgtisadiyyat 

ve audit‖, 2009, s. 214. 
2 «Harici investisiyaların qorunması haqqında» Azerbaycan Respublikasının Qanunu, 

Biznesmenin Bülleteni, yıl 1999, sayı 3. 
3 “Azerbaycan Respublikasında kiçik və orta  sahibkarlığın  inkişafının Dövlet Proqramı, 2002-

2005-ci iller”, Azerbaycan Gazeti, 18 ağustos 2002; «İnvestisiya fealiyyəti haqqında» 

Azerbaycan Respublikası Qanunu, Biznesmenin Bülleteni, yıl 1995, sayı 26; «Maliyye-sanayi 

qrupları haqqında» Azerbaycan Respublikası Qanunu, Biznesmenin Bülleteni yıl 1996, sayı 32. 
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Azerbaycan‘da Yabancı ve Ortaklı faaliyette bulunan Türk iĢadamları, 

yabancı sermayenin çekilmesi için birtakım problemleri araĢtırmalıdırlar; 

- Sermaye yatırımının tahmin modellerinin temellendirilmesi; 

- Ekonominin geliĢimi ile bağlı yatırım potansiyelinin tekrar üretime 

etkisi mekanizmini belirlemek; 

- Yabancı ülkelerle ekonomik entegrasyonun yatırım imkanlarını ortaya 

çıkarmak; 

- GeliĢmiĢ ülkelerde yatırım sürecinin tanzimi ve teĢviki mekanizmini 

araĢtırıp tahlil etmekle, bu sürecin ülkenin maddi-altyapısı yüksek keyfiyetli 

ürün üretme imkanı olmayan, zayıf geliĢen ekonomik faaliyet alanlarında 

tatbikine nail olmak; 

- Yabancı yatırımların çekilmesinin ve verimli kullanımının stratejik 

önceliklerini temellendirmek; 

- Yatırım potansiyelinden yaralanmanın uygun hale getirmenin verimli 

yönlerinin iĢlenip hazırlanması;  

- Oġ‘ler üzere yatırımların ekonomik verimliliğini değerlendirirken, mal 

ve hizmetlerin son üretimini, ana sermayenin genel toplamını, kullanılabilir 

malzemenin kaynaklarının değiĢtirilmesini, ihraç ve ithal dengesini vs. yansıtan 

harcamalar metodundan yararlanılması; 

-Yabancı yatırımların tüm bölgesel ekonomik faaliyet alanlarına 

koyuluĢunu hızlandırmak için Oġ‘lerin yatırdıkları sermayelerin karĢılığında 

indirimli vergi sistemi uygulamakla çift katlı vergiden muaf tutulmaya nail 

olmak. 

Kazakistan topraklarında yabancı iĢadamları, yerli vatandaĢlarla tam eĢit 

haklarda faaliyette bulunmaktadırlar. 

Azerbaycan Cumhuriyetinde de bu teminatlar Ģunlardan ibarettir: 

1. Yabancı yatırımların hukuki teminatı; 

2. Yasaların değiĢtirilmesi ile ilgili teminat; 

3. MillileĢtirme ve müsadere ile ilgili teminat; 

4. Yatırım faaliyetlerinde kayıplara göre tazminatlar; 

5. Yatırım faaliyetinin korunması ile ilgili teminat. 

Bu teminatlar farklı ülkelerde farklı süreyle, örneğin Ukrayna, 

Azerbaycan, Moldova, Türkiye ve Yunanistan‘da 10 yıl süreyle, Beyaz Rusya, 

Rusya vd. ülkelerde 5 yıl süreyle belirlenmiĢtir. 
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―Yabancı yatırımların korunması ile ilgili‖ yasaya uygun vergi ve 

rüsumlar ödendikten sonra, yabancı yatırımcıların yatırımlarla ilgili kanuni 

temellerle döviz Ģeklinde elde ettikleri gelir ve diğer meblağları, o cümleden 

tazminat ve zararın karĢılanması meblağlarının yurtdıĢına nakline teminat 

verilmektedir. Yabancı yatırımlı Ģirket, ürettiği ürüne (iĢlere, hizmetlere) fiyat 

biçmek, ülkenin dahili pazarında bunun satıĢ Ģartlarını belirlemek, bu pazara 

ürün gönderenleri seçme ihtiyarına sahiptir. Tamamen yabancı yatırımcıya 

mahsus Ģirketler ve kuruluĢ sermayesi, kuruluĢ sermayesinin %30‘dan fazlası 

yabancı yatırımdan oluĢan Ģirketler, ürettikleri ürünü lisanssız ihraç edebilirler. 

 

3. AMORTĠSMAN VE MENFAATTEN VERĠMLĠ YARARLANMA 

Yeni ekonomik ortamda aĢınma payı ve menfaat, Oġ‘lerde temel fonların 

ve malzeme dıĢı aktiflerin tekrar üretimini temin etmektedir. AĢınma payından 

farklı olarak, menfaatin tamamı Ģirketin emrinde kalmamakta, bunun bir kısmı 

vergi Ģeklinde bütçeye dahil olmaktadır ki, bu yaranmıĢ net gelirin paylaĢımı 

konusunda Ģirket ve devlet arasında tezahür eden maliye iliĢkilerinin ek alanını 

belirlemektedir. 

Oġ‘lerin kullanılabilir sermayesinin Ģekillenmesi ve yararlanılmasında 

elde edilen baĢarı, onların bankalar arasındaki iliĢkilerinden asılıdır. Oġ‘lerde 

üretimin geliĢimine ayrılan krediler, mümkün miktarda ucuz ve gerekli sürede 

takdim edilmelidir. Oġ‘lerin büyük hacim ve kredi kaynakları ile temin edilmesi 

aĢağıdaki tedbirlerin icrasını gerekli kılmaktadır: 

- Toplama ve emanetlerin yatırıma transformasyonu için ortamın 

iyileĢtirilmesi; 

- Ekonomik güvenliğin önceliğinin teminatı; 

- Stratejik ürün üreten Ģirketlerin faaliyetinin devlet tarafından teĢvik 

edilmesi. 

 Ortaklı Ģirketlerin bilimsel-teknik baĢarılarından etkin bir Ģekilde 

yararlanılmasının teĢvikine yönelik tedbirler sisteminde aĢağıdakilere üstünlük 

verilmelidir: 

- Ana sermayenin aktif kısmına vergi indirimlerinin tatbiki; 

- Amortismanın hızlandırılması; 

- Yüksek öğretim sistemini araç ve mali vesaitlerle temin eden Ģirketlerin 

vergilerden muaf tutulması; 

- Küçük ölçekte bilimsel-teknik faaliyetle uğraĢan iĢadamlarına indirimli 

kredilerin verilmesi;  



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 

 
94 

- Özel firma ve üniversitelerin kurduğu ortak araĢtırma merkezlerine 

devlet yardımı; 

- Bilimin maddi-teknik altyapısından yararlanılmasının verimliliğinin 

yükseltilmesi yönünden tedbirler sisteminin hazırlanması. 

 

4. YABANCI VE ORTAKLI ġĠRKETLERDE MALĠYE 

PLANLAġTIRILMASI 

Maliye planlaĢtırılması, kanaatimizce pazarın konjöktörüne yönelmeli, 

fakat malzeme, emek ve mali kaynaklardan yararlanma imkanlarında meydana 

gelen değiĢikliği dikkate almalıdır. Öyleyse, maliye planlaĢtırılması-

planlaĢtırmanın tüm türleri arasında amaçların çatıĢması Ģeklinde kendini 

aĢağıdaki biçimde göstermektedir. 

1. Verimliliğin maksimize edilmesi Ödeme gücünün korunması. 

2. Verimliliğin maksimize edilmesi  Risklerin balanslaĢtırılması. 

3. Ödeme gücünün korunması  Yatırımların Oġ‘in geliĢimine 

yönlendirilmesi. 

4. Ödeme gücünün korunması  MaliyeleĢtirme kaynağının 

seçilmesi. 

Kaydedilen varyantlar, maliye konusunda planlaĢmanın aĢağıdaki 

meselelerin kesinleĢmesine fırsat vermektedir: 

- Mali kaynaklara olan talebin belirlenmesi; 

- Mali kaynakların Ģekillenmesi, kaynakların belirlenmesi ve sermaye 

yapısının uygun hele getirilmesi; 

- Oġ‘in dahilinde mali kaynakların uygun bir Ģekilde paylaĢtırılması; 

- Oġ‘nin Ģahsi ve celbedilen vesaitlerinin benimsenme iĢinin idare 

edilmesi; 

- Oġ‘nin sürekli ödeme gücünün temin edilmesi; 

- Yatırımlar ve çeĢitli maliyeleĢtirme projeleri üzere kararların uygun bir 

Ģekle getirilmesi. 

Azerbaycan‘da faaliyette bulunan Oġ‘ler, ürünlerinin önemli bir kısmını 

diğer ülkelere ihraç etmektedirler. Bu yüzden ihraç iĢlemlerinin maliye 

sisteminin tekmilleĢtirilmesi, çözümünü bekleyen problem olarak ortada 

durmaktadır. Bu açıdan Prof. Dr. G. Genciyev‘in düĢünceleri ile tam olarak 

razılaĢarak, ihraç iĢlemlerinin maliye sisteminin tekmilleĢtirilmesi üzere 

aĢağıdakilere üstünlük verilmesi gerektiğini düĢünmekteyiz: 
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- Ortaklı faaliyette bulunan iĢadamları için ihracın kredi sisteminin 

tekmilleĢtirilmesi; 

- Dünya pazarına ürün, hizmetler ihraç eden iĢadamlarının faaliyetinin 

sigortalanması; 

- Ġhraç iĢlemlerini gerçekleĢtiren iĢadamlarının faaliyetlerinin devlet 

tarafından reklam edilmesi; 

- Ġhraç risklerinde iĢadamlarının sigortalanması; 

- Ġhraç iĢlemlerini gerçekleĢtiren ekonominin tüm alanları için elveriĢli 

maliye pazarının kurulması.
4
 

Azerbaycan‘da daha mümbit yatırım ortamı yaratmak, aynı Ģekilde direkt 

ve bavul yatırımlarının öncelikli alanlarının belirlenmesi, ihtiyat sigorta 

teminatının oluĢturulması yoluyla ortaklı Ģirketlerin sayısının çoğalmasına 

büyük imkanlar vardır. Bu açıdan Azerbaycan Devleti‘nin Türkiyeli 

yatırımcılarla birlikte bölgelerde özel sektöre, üretim sanayisinin az geliĢmiĢ 

alanlarına yatırımların yönlendirilmesi sürecine ciddi yaklaĢmalı ve yabancı 

yatırımcıların çekilmesi konusunda ekonomi politikasının temel yönleri aĢağıda 

ertelenemez sorunların çözülmesinin zorunluluğundan asılı olmalıdır: 

- Yabancı yatırımcılar için asıl kısmı vergi rejiminin sabitliği olan 

elveriĢli hukuki ve yapısal ortamın oluĢturulması; 

- Ticari risklerin azaltılması hesabına ülkenin reytinginin (nüfuzunun) 

yükseltilmesi; 

- Potansiyel yabancı yatırımcıların aranması ve celbedilen Ģirketlerin 

fonksiyonlarının tek bir devlet kademesinde birleĢmesi; 

- Dünya deneyiminin verimli biçimlerinden geniĢ bir Ģekilde 

yararlanmakla, dünya sermaye pazarında reklam enformasyonunun 

oluĢturulması. 

Günümüzde Ortaklı ġirketlerin üretim-sanayi ve maliye faaliyetlerinin 

iyileĢtirilmesini olumsuz etkileyen etkenlerden biri-karĢılıklı borçlar 

problemidir. AraĢtırılan birçok Oġ‘lerde kaynakların kıtlığı, kuruluĢ 

sermayesinin minimum ölçüde olduğu, hazır ürün kalıntısının yüksek olduğu 

ortamda kreditör borçları debitör borçlarını birkaç kez geçmektedir. Sonuçta 

Oġ‘ler müflisleĢmeye doğru ilerlemektedirler. Bu açıdan Macar ekonomisti Y. 

Kornai‘nin kaydettiğine göre, pazar ekonomisinin normal faaliyeti için mali 

disipline uyulması gerekmektedir. Bununla iliĢkili dört basit kurala uyulmalıdır: 

                                                 
4 “Globallaşma prosesinde Gafgaz ve Merkezi Asiya, İgtisadi ve beynelhalg münasibetler”, II. 

Beynelhalg kongres materialları, I. Kitap, Bakü, Gafgaz Üniversitesi, 02-05 Mayıs 2007, s. 277. 
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a) alıcılar imzalanmıĢ anlaĢmaları yerine yetirmeli ve aldıkları malların 

karĢılığını ödemelidirler; b) borçlular kredi anlaĢmalarındaki Ģartları ihlal 

etmemeli ve borçlarını zamanında ödemelidirler; c) vergi mükellefleri 

vergilerini ödemelidirler; d) Ģirketler harcamalarını elde ettikleri gelirler 

hesabına ödemelidirler.
5
 

Ortaklı Ģirketlerin sanayi açısından, verimli geliĢimi, onların verimli 

düzenleme mekanizminin mevcut olduğu ortamda mümkündür. Oġ‘lerin 

geliĢiminin tanzimleme mekanizmini tekmilleĢtirmek ve verimli yönetimini 

sağlamak için aĢağıdaki kurumsal-ekonomik nitelikli teklif ve tavsiyelerin 

gerçekleĢtirilmesini, geçit döneminin zorunlu unsuru Ģeklinde doğru kabul 

etmekteyiz. 

 

SONUÇ 

Azerbaycan‘da Türk Yabancı ve Ortaklı ġirketlerin, kullanılabilir 

sermayelerinin verimli kullanımı için bir takım kompleks tedbirlerin görülmesi 

gerekmektedir. Sözkonusu kompleks tedbirlere aĢağıdakileri ait edebiliriz: 

- Oġ‘lerin üretim faaliyetinde kullanılan malzeme-teknik kaynakların 

listesinin oluĢturulması. Bu tür yaklaĢım farklı gereçler ve malzemeler üzere 

tedarikin azalmasına imkan vermekle birlikte, Ģirketin bütçesinde olan paranın 

maddeler üzere daha verimli harcanmasına imkan oluĢturacaktır; 

- SatıĢ üzere talep edilen maddi-teknik kaynakların listesinin 

oluĢturulması. Bu tedbir Oġ‘lerin depolarında kullanıĢsız maddi-teknik 

kaynakların satılmasını ve bunun sonucunda gereksiz ihtiyatlarının azalmasına 

teminat yaratmıĢ olacaktır; 

- AnlaĢmada kastedilen cari yükümlülüklere yeniden bakılması 

sayesinde, hizmet üzere ödemelerin bir kısmının azalmasına imkan verecektir; 

- Oġ‘ler için istenen tüm maddi-teknik kaynakların baĢka ülkelerden asılı 

olmayan çalıĢmaları temelinde Ģekillenmesi. Bu tedbir teknik güvenliğin, 

hizmet müddetinin daha ucuz baĢa gelmesine ortam oluĢturacaktır; 

- Oġ‘lerin satıĢ ve lojistik alanında iliĢkide bulunduğu Ģirketlerle gereken 

ödemelerinin belirli aĢamalarla gerçekleĢtirilmesi. Bu, maddi-teknik 

kaynakların pahalandığı ortamda cari harcamaların kısmen azalmasına neden 

olacaktır. 

- Oġ‘lerde kullanılabilir sermayenin verimli Ģekilde yönetilmesi için 

aĢağıdaki diğer kurumsal-ekonomik tedbirlerin görülmesi zorunludur: 

                                                 
5 Maliyyə-sənaye qrupları haqqında» Azerbaycan Respublikası Qanunu, Biznesmenin 

Bülleteni, yıl 1996, sayı 32, s. 24. 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 
97 

- Ana ve kullanılabilir sermayeye olan talebin doğru bir Ģekilde 

belirlenmesi. Bu Ģekilde talep, aĢağıdaki amaçları gerçekleĢtirmek için 

belirlenir. 

 Üretim programı ve satıĢı, ürünün türleri, teklifin ölçüsü, ürün 

tedarikinin imkan dairesinde hızlandırılması; 

 Temel hesapların ve kullanılabilir vesaitlerin ölçüsünü direkt etkileyen 

üretimin ölçeği; 

 Ürünün üretimi ve talep edene ulaĢtırılma süresinin hızının 

belirlenmesi; 

 Üretimin teĢkili; 

 Son kertede üretimin hacmi ile iliĢkide olan meĢgullük seviyesinin 

temin edilmesi; 

 Kaynaklar üzre fiyatların belirlenmesi. 

- Çekilen sermaye üzere özel amaçlı kaynakların oluĢturulması ve 

bunlarda cari dönemde doğru bir Ģekilde yararlanılması; 

- Amortisman ayırımlarının devretmesinden elde edilen vesaitin yeni 

yatırıma yönlendirilmesi; 

- Yatırım hesaplamalarının menfaatlilik devrine değil, yatırımcıların 

konumuna uygun likidite vesaitlerinin dahil olması ve çıkarılmasına 

temellendirilmesi; 

- Rekabet kabiliyeti olan ürün üretmek için yararsız olan ana sermayeye 

hızlandırılmıĢ aĢınma payı normunun Ģamil edilmesi hesabına, dahili 

maliyeleĢmenin temin edilmesi; 

- Ġhtiyat para hesabının, cari dönemde kullanılması için yaratılması; 

- Sermayenin nominal korunması prensibi üzere menfaatin vergi ve satıĢ 

balansında hesaplanması; 

- DıĢarıdan maliyeleĢmenin: kreditörler, hukuki sağlayıcılar, sermayenin 

takdim edilme süreci, kredinin konusu, iç ve dıĢ krediler vs. ölçütler üzere 

sistemleĢtirilmesi; 

- Kar paylarının ortakların veya kurucuların razılığı ile üretimin teknik 

seviyesinin yükseltilmesi, yeni ürünün benimsenmesi, zorunlu lojistik faaliyete 

yönlendirilmesi; 

- Tedarikçilerin kredilerinin planlı mali programların, özel fonların 

kurulmasına celp edilmesi. 
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Kanaatimizce, yukarıdaki teklif ve Ģerhedilen teklifler, Azerbaycan‘da 

Türkiye Oġ‘lerde kullanılabilir sermayenin verimli idaresi mekanizminin 

tekmilleĢmesine imkan oluĢturacaktır. 
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VĠDADĠ‟NĠN VAGĠF‟LE  KARġILAġTIRILMASINDA SÖZÜN 

METAFĠZĠK YAPISININ ÇÖZÜMLENMESĠ 

  

Aliyev MEHMAN 

 

 

ÖZET 

Bu makalede Vidadi‘nin Vagif‘le muĢaarasına farklı pencerelerden 

bakılmaktadır. Makalede muĢaaranın zahiren görünmeyen katmanlarına nüfuz 

edilmektedir. Metnin bilgi verici tarafları çözümlenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Vagif, Vidadi, muĢaara, metafizik, söz. 

 

 

ABSTRACT 

This article aims at making a comparison between Vidadi and Vagif‘s 

poems, as two distinct examples of poetic expression. Using a critical 

approach, the two poets will also be examined in terms of the metaphysical 

levels of meaning in their poetry  

Key words: Vagif, Vidadi, competition between poets, metaphysical, 

expression. 

 

Vidadi‘nin Vagif‘le muĢaarası son derece ilginç bir sanat örneğidir. Bu 

yalnız halk edebiyatından süzülüp gelerek yazılı edebiyatta hayat bulmuĢ 

kazanmıĢ ve daha fazla kendi bilgi, beceri ve zekasını gösterme aracına 

dönüĢmüĢ ―MuĢaara‖ değil, insanın iç dünyasındaki çatıĢmanın tezahür biçimi 

olarak ihtiyaçtan doğan bir sohbetleĢme, bahisleĢme, dertleĢmedir. Bu, iki ünlü 

ressamın yüz yüze, göz göze gelip, naturadan birbirinin resmini çekmesi gibi bir 

Ģeydir. BaĢlangıçta her Ģey alınır-sözler, hareketler ve bunların renklerle ifadesi 

kadarıyladır, denebilir. Sanki tablonun formatı da önceden ölçülüp biçilmiĢtir. 

Hiç kimse endazeyi aĢma düĢüncesinde değildir. Renkler son derece dikkatli 

seçilmiĢtir. Vagif kendine özgü erkyana (yabancılık duymadan, kendisi gibi 

görerek) bir tarzda sormaktadır: 

 

 

  

                                                 
 Nizami adına Edebiyat Enstitüsü Doktora öğrencisi. 
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Ey Vidadi, senin bu puç dünyada 

  Ne derdin var ki, zar zar ağlarsın? 

  Ağlamalı günün ahrettedir, 

  Hele indi sende ne can var, ağlarsın?
6
 

 ġiirleĢmenin ―ağlarsın‖ redifi ile mühürlenmesi boĢuna değildir. Bu 

sözle Vagif, ilk andan itibaren poetik giriĢimi ele almak istiyor. Çünkü 

―ağlamak‖ daha fazla Vidadi‘nin sevimlisidir. Vagif sözün kudretiyle derin bir 

diplomatik adım atarak kendi silahı ile Vidadi‘ye poetik hamle yapmaktadır. Ġlk 

bent tamamen zarif bir ima tülüne bürünmüĢtür. Vidadi‘nin ağlama nedenini 

Vagif çok iyi bilmektedir. Olayın beklenmeden gerçek dünyadan ahirete 

nakledilmesi de idareyi tam olarak ele alma çabası Ģeklinde görülmelidir. Hem 

de erkyana bir ironi ile. Vagif sanki rol yapmaya hazırlanmaktadır. Onun asıl 

düĢüncesi Vidadi‘yi ―konuĢturmak‖, onun içini kıpırdatmak, tabiri caizse, 

gerçek dünya ile çoktan hesaplaĢmıĢ olan bu ihtiyar müdrikin uykuya dalmıĢ 

sesini duymaktır. Fakat bu çok da kolay baĢa çıkılacak bir iĢ değildir. Bunun 

için Vidadi‘nin sabrını taĢırmak, peĢinden son darbeyi vurmak gerekir. ―Hele 

indi sende ne var?‖ sorusu da bu amaca hizmet etmektedir. ―Sende ne var?‖ 

aynı Ģekilde ―sende her Ģey var‖ın tasdikidir. Kendi ahireti için dünyanın bu 

yüzünde ağlayıp, öteki yüzü için mükemmel hazırlık yapan Vidadi‘nin neden 

ağladığı hususu, Vagif için gün gibi ortadaydı. Bu Ģekilde Vagif, amacına az 

çok ulaĢmaktadır. Fakat bu sürekli olmamaktadır. Poetik sırada Vidadi‘dir. O ne 

yapmalıdır? Vagif‘i etkilemesi için darbe hangi poetik cepheden indirilmelidir. 

Her bir Allah kulunun iç dünyasında ―Ahilles tabanı‖ denen hassas bir nokta 

vardır. Vidadi bunu çok iyi anlamaktadır. Dostunun zayıf tarafının neresi 

olduğunu bilmektedir. 

 

  Vagif, ne çok yan baĢ ayag atarsın, 

  Mene dersen ne bu geder ağlarsın? 

  Senin de baĢında muhabbet beyni 

  Eğer olsa, eyler eser, ağlarsın!
7
 

 Ġlk andan itibaren okur, darbenin yönünü birinci mısranın tayin ettiğini 

zannediyor. Fakat öyle değildir. Bu, zahiri ĢaĢırtma içindir. Darbe enerjisi 

üçüncü mısradadır. Her iki sanatkarın eserlerini derinden tanımayan okur, 

dilemma ile karĢı karĢıya kalmaktadır: Ömrü boyu güzellerin Ģanına Ģiirler 

yazan, sevgi ile ilgili nağmeler okuyan bir Ģairde, ―sevgi beyni‖nin 

yokluğundan bahsetmek ne kadar doğrudur?  

                                                 
6 Vidadi, M. V., Eserleri, Bakü, Azerbaycan Dövlet NeĢriyatı, 1977, s. 70. 
7 Vidadi, Eserleri, s. 70. 
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―Sevgi beyni‖ basit bir beyin değildir. Tanrı nuruyla süslenerek 

mütemadi olarak Tanrı dergahına can atan ve kurtuluĢunu bu ebedi can atmada 

gören bir beyindir. Peygamber (s) buyurmuĢtur: ―Allah‘ın kullarına olan sevgisi 

annenin yavrusuna olan sevgisinden daha fazladır‖
8
 Vidadi, dostunun daha fazla 

maddi dünya ile nefes aldığını, Ģiirler yazdığı güzellerin daha fazla maddi 

dünyanın varlıkları olduğunu biliyordu. Onları, XVIII. yüzyıldan günümüze 

aktarmak mümkündür-yalnız çağdaĢ giysilerle olmak Ģartıyla. Vagif‘in Ģiir 

sanatında insana sevgi dengesi bozulmuĢtur. Ġnsan, maddi varlık olmakla 

birlikte aynı zamanda ilahi bir varlıktır. Tanrı ―ben‖inden koparak gelen özel bir 

ben zerreciğidir. Vagif‘de ise bu ölçü bozulmuĢtur. Bu alamete göre XVIII. 

yüzyıl Azerbaycan edebi dilinin kazanmıĢ olması mümkündür (gerçekte bu 

böyledir). Fakat genel olarak Ģiir sanatının estetik idealine darbe vurmuĢtur. 

Vidadi de buna iĢaret etmektedir. Eğer, Vagif‘e ve onun Ģiir sanatına ilk objektif 

eleĢtirel yaklaĢan Vidadi olmuĢtur dersek, yanılmıĢ olmayız. ―Sizi eleĢtiren 

kimse akıllı ve necip, her türlü haset duygusundan uzak, derin ve her Ģeyden 

anlayan bir kimse olması gerekir. Böyle olursa, eleĢtirmen sizin eserinizde öyle 

kusurlar bulup gösterir ki, hatta siz kendiniz de o kusurları kendi kendinizden 

belki de saklamaya çalıĢıyordunuz.‖
9
 

Vagif, Vidadi‘nin kasıtsız eleĢtirisini kayıtsız Ģartsız kabul etmekte, fakat 

bunu belli etmemeye çalıĢmaktadır. Darbe hedefe ulaĢmıĢtır. Peki bunun 

üzerinden nasıl adımlamak gerekir? Büyük müdriki ―konuĢturmak‖ Vagif‘e 

pahalıya patlamıĢtır. Peki bu çıkmazdan çıkıĢ yolu nasıl bulunmalı? Vagif 

yeniden poetik manevra yapmayı yeğliyor: 

 

  Ta cesedin cida olmayıb candan, 

  Bil özünü artıg sultandan, handan, 

  Gariblik, ayrılıg nedir ki, ondan 

  Bu geder çekiben azar, ağlarsan?
10

 

Gariplikten, ayrılıktan bahsedilmiyor. Vagif, Vidadi‘nin bu yüzden 

ağlamadığını bilmekteydi. Peki hedeften yayınmaya Vagif‘i zorlayan nedir? 

ġüphesiz ki az önce onun yüzüne söylenmiĢ o muhteĢem, fakat acı hakikat. 

Vagif hala kendinde değildir. Vidadi, onun halini açıkça görmekte ve 

cömertlere özgü bir adım atmak zorunda kalmaktadır-ağlamanın felsefesini 

sayfa sayfa açarak karĢısındaki, ―çocuğ‖a anlatmak istemektedir. O, farklı bir 

Ģekilde de hareket edebilirdi. Çünkü eline iyi bir fırsat geçmiĢti. Fakat 

kaydettiğimiz gibi, sırf müdriklik yolunu seçmektedir: 

                                                 
8 Suhreverdi, Abdullah, “Muhammed Peyğemberin kelamları”, Karvan jurnalı, sayı 6, Bakü, 

Yazıçı neĢriyatı, 1990, s. 11. 
9 Bualo, Poeziya sanatı, Bakü, Azerbaycan Dövlet NeĢriyatı, 1969, s. 63. 
10 Vidadi, Eserleri, s. 70. 
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  Ağlamag ki, vardır muhabbetdendir, 

  ġikeste hatirlik merhametdendir, 

  Aslı bunlar cümle mürüvetdendir, 

  Olsa üreyinde beter ağlarsın!
11

 

Çok basit ve açık söylenmiĢ gerçeğin Ģerhine ihtiyaç var mı? Vidadi 

hedeften uzaklaĢmadan Vagif‘in sorusuna mükemmel bir cevap vermekte ve 

bilincine ebedi hakim kesilmiĢ ulvi gerçekleri, boyasız filansız beyan 

etmektedir: ―Ağlamag ki var, muhabbetdendir‖. 

YaĢadığı uzun yıllar boyunca kocaman müdrikin ulaĢtığı en ulvi ve beĢeri 

kanaat iĢte budur. ―Ağlamak Allah‘ın kullarının kalbinde sakladığı muhabbet ve 

sevginin niĢanesidir. Allah‘ın, eziyet çekenleri ağlama ve gözyaĢı dökme 

yüzünden cezalandırmayacağını duymadınız mı?‖
12

 

Nefsini öldürmesiyle kocaman müdrik, Ġlahi bir mertebeye yükselmiĢtir. 

Vagif kendisi de bu mertebenin ne kadar esrarengiz olduğunu bilmekteydi. 

Fakat orada tutunma imkanından mahrumdu. Maddi dünya ile sonsuz 

iliĢkilerinin gittikçe daralan çerçevesinden çıkmak, ĢaĢaalı geçmiĢine ve bu 

gününe elveda demek, onun için kolay değildi. Vidadi, sanki aynı zamanda 

dostunun solup sararan rüyalarını gerçekleĢtirmekteydi. Vagif onu çok 

seviyordu-ĢiirleĢmedeki inkar notaları, karĢılıklı ithamlar, acı suçlama ve 

kınamalar, bazen son hadde ulaĢmasına rağmen, iliĢkilerinin temelinde 

kaydettiğimiz temennasız sevgi durduğundan, ―tehlikeli‖ olamamaktadır. ―ĠĢin 

ilginç tarafı Ģudur ki, aynı dönemde yaĢamıĢ olan bu iki Ģairin, ahlak ve 

inancında, doğa ve mecazında gözlemlenmekte olan bu kadar çeliĢki ve zıtlık, 

onların sadakat ve dostluklarına engel olmazmıĢ‖
13

 Vagif bu sefer de darbeyi 

ustaca def ederek dikkati baĢka yöne çekmeye çabalamaktadır:  

 

  Say genimet diriliyin demini 

  Keçen hemdemlerin çekme gemini, 

  Elgin olsun, sil gözünün nemini,  

  Dehi geri gelmez onlar, ağlarsın!
14

 

                                                 
11 Vidadi, Eserleri, s. 70. 
12 Suhreverdi, Muhammed Peyğemberin kelamları, s. 11. 
13 Köçerli, F. B., Azerbaycan edebiyatı, I. cilt, Azerbaycan SSR Elmler Akademiyası Nizami 

adına Edebiyat Ġnstitutu, Bakü, Elm neĢriyatı, 1978, s. 201-202. 
14 Vidadi, Eserleri, s. 71. 
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Sözün asıl anlamında, Ġslam‘ın ana temel kaynaklarına derinden bağlı 

olan Vidadi, dünyaya ne için geldiğini bilen, diriliğini kendisine ganimet gören 

bir sanatkar olmuĢtur. ―Semavi Vahiy vasıtasıyla insana gönderilmiĢ ve onun 

manevi dünyasının kopmaz bir parçasına dönüĢmüĢ olan din, fark etmez ister 

dini inanç, isterse de dini kurumlar olsun, tarihin tüm aĢamalarında toplumun 

yaĢamında önemli yer tutmaya bilmezdi.‖
15

 

Peki Vagif neden onu itham etmektedir? Kalbinin en derin köĢesindeki az 

önce kaydettiğimiz ulvi hakikat, Vagif‘in malumudur. Fakat düĢüncelerinde çok 

ısrarlıdır ve geri çekilmeyi düĢünmemektedir. Tam tersi, biraz da ileri gidip 

arkadaĢını terk-i silah etme arzusundadır. 

 

  Ağlamag mömünün alametidir, 

  Nebinin dininin hoĢ adetidir, 

  Eger bilsen heggin kerametididr, 

  Ta gedince nuri-beĢer, ağlarsın! 

Vidadi‘nin cevabıdır. Dahiyane Ģekilde basit ve açık bir Ģerh. ―Müminler 

için zindan‖ (Hz. Ali) olan dünyanın hamuru gözyaĢından yoğrulmamıĢ mı? 

Ademoğlu Vidadi ağlamaya bilir miydi? ―Mümin mutlu insandır. Çünkü hayırlı 

iĢ yaparken Allah‘a ibadet edip Ģükredir, rahatsızlık baĢ verdiğinde de Allah‘a 

dua edip zorluğa sabretmektedir. Bu yüzden de mümin her ameli karĢılığında 

Allah‘tan mükafat almaktadır‖
16

 

ĠĢte burada, ―MuĢaara‖ya yalnız bedii sözün kudretini nümayiĢ ettiren 

poetik örnek gibi bakmak doğru olmazdı, Vagif‘i aynı zamanda bir diplomat 

gibi görmekteyiz, sözümüz yerine düĢerdi. Bilindiği gibi Vagif‘in diplomatik 

faaliyeti ile ilgili elimizde belgeler azdır. Hayatı boyunca çok sayıda diplomatik 

görüĢmelerde önemli baĢarılar kazanmıĢ bir insanı, günümüzde tüm yönleriyle 

karakterize etmek zordur. Çünkü bu görüĢmelerin nasıl baĢladığı, hangi yönde 

ilerlediği ve nasıl bittiği konusunda maddi deliller yoktur. ―Birçok durumda 

Vagif‘i tanıtmak isteyenler, temel olarak onun özel hayatını göstermekle 

yetinerek, siyasi ve sosyal faaliyetine bakmamıĢlardır.‖
17

 ―MuĢaara‖ bu boĢluğu 

kısmen doldurmuĢ olmaktadır. Fakat nedendir bilinmez, bu gerçek Vagif‘i 

araĢtıranların dikkatinden kaçmıĢtır. 

―MuĢaara‖da Vagif bir diplomat gibi nasıl görünmektedir? Bilindiği gibi 

diplomatın asıl silahı sözdür. Söze Vagif baĢlamaktadır. Öyleyse sohbetin 

konusunu o belirlemiĢ olmaktadır. Kaydettiğimiz gibi yedinci dörtlüğe kadar 

                                                 
15 PaĢazade, AllahĢükür, Gafgazda Ġslam: Tarih ve müasirlik, Bakü, Azerbaycan Dövlet 

NeĢriyatı, 1991, s. 22. 
16 Suhreverdi, Muhammed Peyğemberin kelamları, s. 16. 
17 Ordubadi, M. S., Sekizinci cild, Bakü, Azerbaycan Dövlet NeĢriyati, 1967, s. 379. 
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konuyu kendisine gereken mecraya çekememektedir. Fakat sonra zahiren böyle 

olduğu anlaĢılmaktadır. O tedricen amacına ulaĢmaktadır. Eğer böyle 

olmasaydı, Vidadi‘nin isabetli ve dikenli cevapları, onun sabrını taĢırırdı. 

Aksine o, usta diplomatlara özgü olan bir lakaytlık ve soğukkanlılık ortaya 

koyarak cevapları ―zararsız‖laĢtırmaktadır.  

Vagif, sözün yalnız bedii cilvelerini değil, aynı zamanda diplomatik 

renklerini görebilmekte ve buna göre de karĢısındaki insanın dost veya düĢman 

olduğunun farkına varmamaktadır. Onun zihnine tek bir düĢünce hakimdir; 

nasıl olursa olsun iletiĢim kurduğu Ģahsı kendi tılsımına sokmak ve onu 

kendisine gereken bir dilde konuĢturmak. Vagif için söz daha çok psikolojik 

etki aracıdır. O, dikkati asıl hedeften uzaklaĢtırıp, zahiri temkinlilik tülü altında 

aralıksız saldırılarda bulunmaya hazırlanmaktadır. Böylece Vidadi‘nin sabrını 

taĢırabilmektedir: 

 

  Billem çok uĢagsan, üreyin tokdur, 

  Lehvü leeb ile hevesin çokdur, 

  Gocalıg eseri könlünde yokdur, 

  Hele sonra elgin keser, ağlarsın.
18

  

Gönlü eğlence hevesiyle dolu olan Vagif‘e ―Biliyorum çok çocuksun‖ 

cevabı son derece tutarlı bir cevaptır. Hz. Ali buyurmuĢtur: ―Ey insanlar, sizin 

için korktuğum Ģeylerin en korkuncu iki Ģeydir: Gelip geçici isteğe uymak, 

gerçekleĢmeyecek dileklere kapılmak. Geçici isteklere uymak, insanı haktan 

uzaklaĢtırmakta, haddi aĢan dileklere kapılmak ahireti unutturmaktadır.‖
19

 

Vagif, sıradaki cevabında çok ―zeki bir çocuk‖ olduğunu ortaya 

koymaktadır: 

 

  Toy-bayramdır bu dünyanın azabı, 

  Egli olan ona getirer tabı, 

  Senin tek oğlana deyil hesabı, 

  Her Ģeyden eyleyiğb gubar, ağlarsın.
20

 

Bu cevap bendinin üzerinde özellikle durmak isterdik. Çünkü Vagif ve 

Vidadi‘nin çalıĢmalarını mukayeseli tahlil objesine dönüĢtüren çok sayıda alim, 

iĢte bu bendin zahiri anlam efektini temel alarak, birincinin çok iyimser, 

                                                 
18 Vidadi, Eserleri, s. 71. 
19 Ali b. Ebi Talib (a), Nehcü‟l-Belağa, Tehran, II. baskı, 1995, s. 83. 
20 Vidadi, Eserleri, s. 72. 
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ikincinin ise kötümser Ģair olduğunu mütemadi olarak ısrarla bildirmiĢlerdir. 

―Vagif için dünyanın azabı düğün-bayramdır. Bu açıdan Vidadi‘ye irat tutarak, 

senin gibi erkeğe her Ģeyden ötürü gönlünü dert ve tasayla doldurup ağlamak 

yakıĢmaz, demektedir.‖
21

(4, 206)  

Ġster istemez Ģöyle bir soru akla gelmektedir: Dünya azabını düğün 

bayram gibi kabul eden Vagif midir, yoksa Vidadi midir? Tabi ki Vidadi. Vagif 

iyimserliği ―eğlence‖ hevesi ve yaĢam tarzı ile bağlantılıdır. BoĢuna değildir ki, 

Vidadi cevabında ikinci kez, fakat daha katiyetle beyan etmektedir: ―Oğlan sen 

uĢagsan, cavansan hele‖. Zaman bizzat bu düĢünceyi onayladı. Ömrünün son 

dönemlerinde Ģairin baĢına gelen belalar onu ―Bak‖, ―Görmedim‖ gibi ölmez 

sanat örnekleri ortaya koymaya sevketti.  

―MuĢaara‖ tedricen mecrasını değiĢerek baĢka yöne gitmektedir. ―Bu 

sohbetten sonra dostlar arasında Sünnilik ve ġiilik konusunda vuku bulan nazik 

mükaleme geçmektedir. Her biri arifane bir Ģekilde diğerine gülüp, bazı iratlara 

dikkat çekerek nazma çekmektedirler. Bu iratları burada zikretmeyi gerekli 

görmedik‖. Dahi F. Köçerli‘nin gerekli görmediğinin çözümlemesini takdim 

etmeği, Ģüphesiz biz de gerekli görmedik. 

Ġslam kültürü, Ģekillendiği dönemden Doğu halklarının, o cümleden 

Azerbaycan edebiyatını da güçlü bir Ģekilde etkilemiĢ, çeĢitli ifade ve imgelerle 

zenginleĢmesinde temel rol oymamıĢtır. ―MuĢaara‖ her iki sanatkarın Ġslam 

dinini, Kuran‘ı, Ģeriatı yakından tanıdığını açık bir Ģekilde göstermektedir. 

Söylenenleri tamamlayarak, ―MuĢaara‖ Vagif ile Vidadi‘nin tabiat ve 

özelliklerinde olan çeliĢkiyi‖
22

 göstermekle birlikte, çok gizlilikleri kendinde 

ihtiva eden ciddi sanat numunesidir, Ģeklinde bir kanaate ulaĢmak mümkündür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Köçerli, Azerbaycan edebiyatı, s. 206. 
22 Köçerli, Azerbaycan edebiyatı, s. 206. 
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BASIN ĠġLETMELERĠNDE RĠSK VE KURUMSAL RĠSK YÖNETĠMĠ 
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**

 

ÖZET 

Basın iĢletmeleri, hem fiziki ürün üretmek hem de kamusal iĢlevi yerine 

getirmek için kurulmuĢ bir iĢletme türüdür. Bu nedenle diğer iĢletmelerden daha 

fazla risk faktörlerine açıktır. 

Risk etkenleri dıĢ çevresel, iç çevresel baskı ve belirsizlik durumundan 

kaynaklanmaktadır. Ancak belirsizlik sadece riski doğuran bir zarar değil aynı 

zamanda fırsat olarak görülmelidir. 

Günümüzde Geleneksel Risk AnlayıĢı terk edilerek yerini Kurumsal Risk 

Yönetimi anlayıĢına bırakmaktadır. Bu çalıĢmada basın iĢletmelerinin karĢı 

karĢıya kaldığı risk faktörleri ve yeni risk yönetim anlayıĢı üzerinde 

durulmuĢtur. 

Anahtar Sözcükler: Risk, Risk Faktörleri, Kurumsal Risk Yönetimi 

 

ABSTRACT 

Press enterprises are kind of institudes which are established to provide 

both to produce physical productions and public functions. For these reasons 

the mentioned institudes are more sensitive to the risk factor more than the 

other institudes. 

These risk factor are originitated by extermal and internal environmental 

pressures and internal environmental pressures and uncertainties. However, 

uncertainity is not solely be considered as a source of risk but at the same time 

as an opportunity. 

Nowdays, Triditional Risk Management concept is replaced by that of 

Enterprisal Risk Management. 

This study aims to investigate the risk factor encountered by press 

enterprises and new risk management concept. 

Key Words: Risk, Risk Factors, Enterprisal Risk Management 
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GĠRĠġ 

Basın iĢletmeleri diğer iĢletmelerden ayrıcalıklı olarak düalist 

görünümlüdür. Diğer bir ifade hem fiziki üretimde bulunan hem de kamusal 

alana hizmet veren kültürel üretimi içeren bir iĢletme türüdür. Bu farklılığından 

dolayı gerek uluslararası, gerekse ulusal iç ve dıĢ baskı gruplarının etki ve 

taleplerine daha açıktır. Bu durum onun risk faktörlerini karĢılayabilmek için 

daha donanımlı ve rasyonel hareket etmesini gerektirmektedir. 

Günümüzde; uluslararası pazarların geliĢimi, küreselleĢmenin 

doğurguları, değiĢimin tüketim odaklı olması, verimlilik ve etkinliğe yönelim, 

maliyeti düĢürme beklentileri, sıkı yasal düzenlemeler, politik açmaz ve 

kaygılar, teknolojideki hızlı değiĢim iletiĢim ağlarının dünyayı kapsaması, 

kıyasıya rekabet koĢulları, diğer iĢletmeleri, olduğu kadar basın iĢletmelerini de 

kaotik ortam içinde, belirsizliğe sürüklemekte daha fazla risk ortamı ile karĢı 

karĢıya bırakmaktadır. 

Bilimsel bulgular; iç ve dıĢ çevrenin statik ve yetersiz olduğu dönemlerde 

basın organizasyon yapılarının da dikey ve dikey kurmay olarak piramidi 

andırdığını, dar denetim alanlı, fazla yönetim katmanlı, aĢırı iĢ bölümü ve 

uzlaĢmanın geçerli olduğu, merkezileĢen eylemsel ve iletiĢimsel yapılarla karar 

edimlerinin etkinlik gösterdiğini belirtmek bu yapılarda karĢılaĢılan risk 

faktörleri de geleneksel risk yönetimi ile gerçekleĢtirilmektedir. Oysa günümüz 

koĢullarındaki, çok hızlı değiĢim, belirsiz ve karmaĢık kaotik ortamında, basın 

iĢletmelerinin örgütsel yapıları, ademi merkezi olarak anılan, organik, esnek ve 

basık yapılara çevrilmektedir. DıĢ ve iç çevrenin farklılaĢan beklentilerini 

karĢılayıp ona uyum sağlayabilmek için, daha fazla sofistike teknoloji, kalifiye 

insan kaynakları istihdamına yönelmektedir. GeniĢ denetim alanı ve yatay 

iĢlevsel farklılaĢmanın gerçekleĢtirildiği, eĢ güdümün tüm iĢ görenlerin 

sorumluluğuna bırakıldığı, öz yönetim, öz denetime ağırlık verildiği, basık 

yapılarda ise geleneksel risk yönetim anlayıĢı da yerini daha çağdaĢ olan 

―Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) enterprises risk management (ERM)‖ 

anlayıĢına terk etmektedir. (Armağan, 1999, sf: 93) 

Özellikle basın iĢletmelerinde organizasyon koĢullarının yerine 

getirilememesi, iletiĢim sisteminin yeterli düzeyde kurulamaması, yetersiz 

teknolojik uygulamalar, genel yönetim kadrosuna ödenen fazla ücretler, 

çalıĢanlar sigorta harcamaları, yüksek ücretle yönetici ve gazeteci transferleri, 

bu transferlerinin sıklaĢması, muhasebe sistemindeki yetersizlikler, maliyet 

muhasebe sisteminin iyi kurulamaması, üretim ve stok maliyet fazlalıkları, 

fizibilite yapılmadan alınan kuruluĢ ve proje kararları, kar analiz eksiklikleri, 

üretim kapasitesindeki değiĢimler, talep tahminleri, iĢ akıĢı, alt yapı ve yatırım 

tutarlarının iyi hesaplamaması, bunun gibi sayısız yetersiz analizler, risk 

faktörleri arasındadır, unutulmamalıdır ki risk ve kazanç dengesini kuramayan 

iĢletmeler yok olmaya mahkumdur.(dai, 2008, sf,195) Geliri artırmak maliyet 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 
109 

kayıplarını azaltmak ve kazanç optimize etmek iĢletmenin ayakta 

durabilmesinin ön koĢuludur. Bu nedenle bu çalıĢmada, basın iĢletmelerinin yüz 

yüze bulunduğu, finansal ve operasyonel riskler, analitik olarak irdelendikten 

sonra günümüz çağdaĢ ortamında yeni bir anlayıĢ ve uygulama olan ―Kurumsal 

Risk Yönetimi‖ üzerinde durulacaktır. 

Günümüzde DeğiĢen Risk Algısı 

Geleneksel anlamda risk, zarar ayda kayıp durumuna yol açabilecek bir 

olayın ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Diğer bir anlatımla belirsizlik ve 

ortaya çıkan bir tehlike ve potansiyel zara durumudur. Risk gelecekle ilgilidir. 

Çünkü gelecek belirsizlik ifade eder ancak her belirsizlik durumu risk olarak 

ifade edilemez. Burada ki ayırım hedefe giden yolda tehlike ve kayıp olasılığı 

ile etkileĢim düzeyi olarak görülmektedir. (kobifinans, 2010) Tanımdan da 

anlaĢılacağı üzere, geleneksel bakıĢ açısında risk, kontrol edilmesi gereken 

olumsuz bir faktör, organizasyon içinde yönetsel kademenin delege ettiği bir 

iĢlev, sübjektif ölçülere dayalı, yapılmamıĢ ölçümlerle yönetilen ve denetim 

komitesi tarafından denetlenen bir bakıĢ açısıyken, çağdaĢ bakıĢ açısında risk 

bir fırsat, bütün organizasyon çapında yönetilen, yönetim sorumluluğu üst 

yönetim ve birim yöneticileri tarafından üstlenilen, rasyonel ölçüme dayalı, 

organizasyondaki tüm katmanlara yaygınlaĢtırılan ve risk komitesi tarafından 

risk yönetim yapısı belirlenen dinamik bir süreç olarak algılanılmaktadır. 

(prenticewaterhouse; 2006) 

Arthur Andersen, yapmıĢ olduğu çalıĢmada risk gruplarını dört baĢlık 

altında kategorileĢtirmiĢtir. Bu kategoriler basın iĢletmeleri içinde gerekli 

görülmektedir. 

 Finansal Riskler; Piyasa ( faiz, kur, fiyat) sermaye yapısı ( sermaye, 

borç varlık dengesi), finansal raporlama ( bütçe, muhasebe, yatırım), kredi ve 

likidite ( borç ödeyememe, nakitler) 

 Operasyonel riskler; ĠĢ operasyonları ( okuyucu, izleyici memnuniyeti, 

performans, ürün geliĢtirme, verimlilik), fiyatlama ( iĢ kesintisi, zamanlama) 

teknoloji (gizlilik ve eriĢebilirlik) varlık (fiziksel, marka bozulması, saygınlık), 

kurum kültürü (insan kaynakları, eğitim) 

 Stratejik Riskler; Piyasa koĢulları (rekabet, sermaye yeterliliği, finansal 

piyasalar), yönetim (liderlik, otorite, dıĢ kaynak, iletiĢim), partilerle iliĢkiler (iĢ 

ortakları, devlet, tedarikçiler) 

 DıĢ Çevre Riskleri; ( Hukuki, politik düzenlemeler, doğal afetler) 

olarak. (Andersen; 2007, 195) 

Riski sadece olumsuz etkileri olan bir olgu olarak değil, fırsata 

dönüĢtürülmesi için sistematik çaba gösterme eğilimi olarak gören Dai ise Basın 

ĠĢletmelerindeki risk kategorilerini özetleyerek iki baĢlık altında toplamıĢtır. 

―Finsansal Riskler‖; (faiz oranı riski, döviz riski, enflasyon riski). ―Operasyonel 

Riskler‖; (personel riski, dıĢ riskler, üretim riskidir. (Dai; 2008, 195) 
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A- Basın ĠĢletmelerinde Finansal Riskler 

a-) Faiz Oranı Riski: Faiz oranı riski piyasa faiz oranlarındaki değiĢimin 

yarattığı risktir. ĠĢletmeler açısından  ödünç alınarak toplanan fonlar borçlardır 

ve belirli bir tarihte krediyi veren kiĢi ya da kuruma faizle birlikte geri 

ödenmektedir. (Bozkurt,2010:254)Bu nedenle faiz oranları iĢletmeler için 

önemli bir risk faktörüdür. Basın iĢletmeleri de faaliyetlerini sürdürürken faiz 

oranı riskini göz önünde bulundurmak zorundadır. 

Makro ekonomik faktörlere bağlı olarak değiĢebilen faiz oranları; 

iĢletmelerin yatırım, tüketim ve borçlanma kararlarında etkili olmaktadır. 

Enflasyon, para arzı,ekonominin geliĢme hızı, Merkez Bankası politikaları faiz 

oranlarını etkilemekte bu nedenle de iĢletmeler faiz oranlarındaki değiĢimi 

yakından takip etmek zorundadır. (Dai,2008:197) 

GiriĢimciler yatırım sözkonusu olduğunda katlanılan maliyetin üzerinde 

gelir elde etmek istemektedir. Bu noktada yatırım yaparken kullanılacak 

sermayenin getirisinin hesaplanması ve  ekonomik konjonktürün yatırım 

yapmaya uygun olup olmadığının sorgulanması önemli hale gelmektedir. 

Yeni bir yatırımı gerçekleĢtirmek isteyen giriĢimci üretilecek malın arz 

fiyatı ve maldan elde edilebilecek net gelir miktarını hesaplamak zorundadır. 

(Süar,1998:130) 

ĠĢletmeler yatırım kararı ile ilgili fon talep ederlerken yani borçlanırken, 

yapılacak yatırımın karĢılığına , sermayenin marjinal etkinliğine ve faiz 

oranlarına bakmaktadır. Sermayenin karlılığının piyasa faiz oranlarının üzerinde 

olması durumunda  da sermaye talep etmektedir. Kısacası faiz oranları ile ödünç 

alınmak istenen fon miktarları arasında ters orantı bulunmaktadır. Faiz oranları 

artıkça talep edilen fon miktarı azalacak, faiz oranları düĢtükçe talep edilen fon 

miktarı artacaktır. (Dinler, 2007:134) 

Basın iĢletmeleri açısından düĢünüldüğünde iĢletmelerin yatırım kararını 

etkileyen tek faktör faiz oranları olmamaktadır. Basın iĢletmeleri diğer 

iĢletmelerle aynı özelliklere sahip olsalar bile ayrıldıkları bazı noktalar 

bulunmaktadır. Yeni kurulacak iĢletmeler açısından bakıldığında, basın 

iĢletmelerinin dördüncü kuvvet olarak görülmesi güç sahibi olmak isteyen 

giriĢimcilerin basın sektörüne yatırım yapmasına neden olmaktadır. 

Basın iĢletmeleri ekonomik yapı uygunsa faiz oranlarını da dikkate alarak 

yatırım kararı verebilmektedir. Ancak bazı dönemlerde basın iĢletmeleri  

zorunluluktan kaynaklanan bir nedenle de yatırım kararı alabilmektedir. Böyle 

durumlarda sabit faiz oranıyla boçlanılmasıyla ani faiz artıĢlarına karĢın risk 

kontrol edilmiĢ olacaktır. Ancak basın iĢletmelerinin faizlerin düĢüĢ gösterdiği 

dönemlerde değiĢken faiz oranı üzeriden borçlanması ,yükseldiği dönemlerde 

ise borçlanmasını azaltması basın iĢletmesi açısından en doğru karar olacaktır. 

(Dai,2008:200) 
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Basın iĢletmelerinde yatırım ile ilgili kararlar alınırken finans fonksiyonu 

önemli hale gelmektedir. ĠĢletmede finansal yönetimi gerçekleĢtiren finans 

yöneticisi kâr ve riski dengeleyerek, iĢletmenin pazar değerini en üst noktaya 

çıkarmayı hedeflemektedir. Bunları gerçekleĢtirirken de  planlamaya, varlıkların 

yönetimine ve iĢletmenin gereksinim duyduğu fonların sağlanmasına dikkat 

edilmek  zorundadır. (Atılgan,1999:102) 

Finansal yapılarını güçlendirmek isteyen   basın iĢletmeleri tahvil ve hisse 

senetlerinden de yararlanma yoluna gitmektedir. 

Kısa orta ve uzun süreli kredilerle güçlenme yoluna giden basın 

iĢletmeleri tahvil çıkardıklarında; tahvil sahipleri tahvili çıkaran basın 

iĢletmesinin alacaklılarıdır ve belirli bir süre için iĢletmeye sağladıkları fonlara 

karĢılık faiz almaktadır. (Özkan,1994:134) 

Faiz oranları ile tüketim harcamaları arasında da iliĢki 

bulunmaktadır.Faiz oranları yüksek olduğunda bireyler tüketimlerini azaltarak 

tasarruf yapma yoluna gitmektedir.Gelirin tüketime ayrılmayan kısmı olarak 

adlandırılan tasarruf sözkonusu olduğunda bireyler ellerindeki nakit parayı 

bankaya yatırmak isteyecekler ve tüketim harcamalarının düĢmesine neden 

olacaklardır. 

Basın iĢletmeleri açısından bakıldığında, Türkiye'de eğitim ve kültürel 

harcamaların lüks tüketim sınıfında düĢünülmesi basılı ürünlerin tüketimini 

azaltacak ve tirajlar düĢecektir. Bu nedenle basın iĢletmeleri tirajlarını 

belirlerken faiz oranlarını da dikkate almalıdır.(Dai,2008:198) 

b-) Döviz riski: Bir ülkenin para biriminin diğer ülkenin para birimleri 

karĢısındaki göreceli değeri olarak adlandırılan döviz kuru bazen iĢletmeler için 

risk oluĢturabilmektedir. (Küskü,2010:89) Özellikle döviz kurundaki 

dalgalanmalar hammaddesi ithal ürünlere bağlı olan iĢletmelerde bazen zarara 

bazen de kâra neden olmaktadır. 

ĠĢletmelerde kur riski ; iĢlem riski, muhasebe riski (çevirme riski) ve 

ekonomik risk olmak üzere üç Ģekilde incelenmektedir. 

1. ĠĢlem Riski:ĠĢletme yurtdıĢı ile çalıĢırken borç ve alacak hesabı 

yapmaktadır.Kayıtlara iĢlenirken farklı para birimlerinden kaynaklanan risk 

iĢlem riski olarak adlandırılmaktadır. 

2. Muhasebe Riski:Kur farklılıklarından kaynaklanan risklerin 

muhasebe kayıtlarına aktarılmasıdır. 

3. Ekonomik Risk:Rekabetten kaynaklanan risktir.ĠĢletmenin 

rakipleriyle rekabet halindeyken aldığı risktir. 
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 (http://blog.milliyet.com.tr/iĢletmeler_için_risk_çeĢitleri/Blog/?BlogNo:

206916) 

Basın iĢletmeleri açısından düĢünüldüğünde kur riski temel üretim 

girdilerini oluĢturan kağıt, mürekkep vb. üzerinde etkili olmaktadır. Basın 

iĢletmelerinde kullanılan gazete kağıdının ortalama giderlerin yüzde 20'sini 

oluĢturduğu düĢünüldüğünde basın iĢletmeleri açısından kağıdın önemi daha iyi 

anlaĢılacaktır.Bu noktada basın iĢletmelerinin ithal kağıdı tercih ettikleri 

gözönüne alındığında döviz kuru riskinin önemi  de görülmektedir. 

Basın iĢletmelerinin kur riskini kontrol altında tutması ancak döviz 

pozisyonunun takibi ile mümkün olacaktır.Döviz varlıklarından döviz 

borçlarının çıkarılması sonucu elde edilen döviz pozisyonunda eğer iĢletmenin 

döviz varlıkları (aktifler); döviz borçlarından (pasifler) fazlaysa  artı ya da 

kapalı pozisyon, döviz varlıkları döviz borçlarından az olması durumu ise eksi 

ya da açık pozisyon olarak adlandırılmaktadır. (Dai,2008: 201) 

Döviz kuru değiĢimlerinden oluĢan riskler döviz piyasalarında döviz 

arbitrajı ve future iĢlemler gibi yöntemlerle aĢılabilmektedir. 

(Çelik,2009:239)Bu yöntemlerle basın iĢletmeleri  döviz kurundan kaynaklanan 

zararları azaltmayı hedeflemektedir. 

  

c-) Enflasyon Riski: Bir ekonomide fiyatlar genel seviyesinin sürekli 

olarak yükselmesi olarak adlandırılan enflasyon, ekonomideki bütün malların 

fiyatlarındaki artıĢla ilgilidir. (Çelik, 2009:168) 

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli yükseliĢ, paranın satın alma gücünü 

azaltmakla birlikte, iĢtelmeler üzerinde de etkili olmaktadır. Ekonomide 

dengelerin bozulmasına neden olan enflasyonun etkileri Ģu Ģekilde 

sıralanmaktadır: 

1. Gelir dağılımı ücretliler aleyhine olumsuz etkilenirken, bu 

grubun satın alma gücü düĢmektedir. Tasarruf hacmi daralmakta, tüketim ise 

artmaktadır. 

2. Sektörler arasında ekonomik kaynakların dağılımında olumsuz 

etkiler görülmektedir. 

3. Enflasyon sürcinde ithal malların yerli mallardan daha ucuz 

hale gelmesi sonucu ithalatın daha fazla artması ve ihracatın azalması, dıĢ 

ticaret açıklarına neden olmaktadır. 

4. Kaynakların rasyonel dağılımının sağlanamaması nedeniyle 

üretimin yeterince artırılamaması, istihdam seviyesini azaltmaktadır. ( Akyel, 

2010: 377)Sözü edilen etkilerin büyük bir çoğunluğu basın iĢletmeleri üzerinde 
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de kendini göstermektedir. 

Enflasyonla birlikte zenginleĢen yüksek gelirli kesimlerin tasarruf 

eğilimleri, spekülatif alımlar yönünde (altın, döviz vb) artmaktadır. Bu durum, 

enflasyon dönemlerinde yatırımların azalmasına neden olmaktadır. (Dinler, 

2007: 207)Basın iĢletmeleri de enflasyon etkisiyle yatırımdan ziyade tasarrufa 

yönelmektedir. 

Enflasyonun gelir dağılımı üzerindeki etkisiyle, fiyatların yükselmesine 

rağmen özellikle sabit ücretlilerin satın alma gücünün güçlerinin yükselmemesi,  

basın iĢletmeleri açısından bir dezavantaj teĢkil edecektir. Bu durum, 

okuyucuların gazete taleplerini etkileyecek ve satın alma gücün düĢen okuyucu, 

çoğunlukla gazete almaktan vazgeçecektir. Sonuç olarak tirajlar düĢme 

eğilimine girecektir. 

Basın iĢletmeleri açısından ithal malların daha ucuz hale gelmesi kısa 

dönemde iĢletmeler için riskin doğru yönetilmesi halinde avantaj olacaktır. 

Uzun dönemde ise ekonomik yapıdaki enflasyonist etkilerin olumsuzlukları 

iĢletmeler üzerinde dezavantaj olacaktır. 

Enflasyon dönemlerinde  basın iĢletmeleri açısından düĢünüldüğünde 

parasal pasif kalemleri (mali borçlar, ticari borçlar, vergiler) parasal aktif 

kalemlerinden (TL hesabı, tahvil, senet. Bono) fazla olan iĢletmeler 

enflasyondan zararlı çıkarken, parasal aktif kalemleri parasal pasif 

kalemlerinden büyük olan iĢletmeler süreçten kârlı çıkacaklardır. (Dai, 2008: 

206)Bu nedenle basın iĢletmeleri enflasyon riskini doğru yönetmek zorundadır. 

 

B- Basın ĠĢletmelerinde Operasyonel Riskler 

Operasyonel riskler çoğunlukla, insan kaynakları, teknoloji, süreçler, 

sosyo-ekonomik, politik ya da dıĢ etkenlerin bir sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Ġnsan kaynakları riski, teknolojik riskler, organizasyon riski, yasal 

riskler, dıĢ riskler, üretim riski bu grup altında toplanır. 

 Ġnsan Kaynaklarına Bağlı Risk 

ÇağdaĢ basın iĢletmecilik anlayıĢında iĢletmelerde insan öğesi ön plana 

çıkmaktadır. Verimin arttırılmasını olanaklı kılacak teknolojiden yaralanıp 

bunları kullanacak, çalıĢtıracak, kontrol edecek olan insan kaynağıdır. Ġnsan 

kaynağı aynı zamanda iĢletmenin bir fonksiyonudur. 

Ġnsan kaynakları yönetimi ise; bir örgütün en değerli varlığının, yani 

basın iĢletmesinde çalıĢan insanların, etkin yönetimi için geliĢtirilen stratejik ve 

tutarlı bir yaklaĢımdır. Bir örgüt içinde yüksek performanslı iĢ gücünün 

kazanılması, geliĢtirilmesi, motivasyon kazanılması ve doyum sağlanması 

açısından tüm etkinliklerin yönetimidir ( Barutcugil; 2004, 127) 
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Ġnsan kaynakları yönetimi; insan odaklı danıĢmanlık hizmeti alan ve 

veren, kaynak anlayıĢına dayalı dinamik bir yapıdır. Bu nedenle insan önemli 

bir girdi, misyon ve değerlere sahip, toplam kalite yönetimine odaklı, iĢi 

yönlendirip, stratejik planlamaya ağırlık veren bir anlayıĢa sahiptir 

(Sabuncuoğlu; 2000, 33). Ġnsan kaynakları yönetimi olaylara yaklaĢırken sadece 

yönetim gözüyle bakmaktan ziyade, iĢ görenlerin istek, beklenti, Ģikayetlerinin 

de dikkate alındığı bir süreç yönetimidir (Akdağ; 2010, 33). Bu sürecin 

aksaması, diğer bir ifadeyle iĢ gören yetersizliği, ihmal, unutkanlık ya da görevi 

kötüye kullanması, suça eğilim, iĢ kazaları, nesnel olmayan haberler, kamuyu 

manipülasyona yönelmesi, basın kanununu çiğnemesi, yolsuzluk, sahtekarlık, 

hırsızlık gibi yüz kızartıcı hareketlere yönelmesi, iĢi engellemesi, düĢük 

performansla çalıĢması gibi olumsuz etkenler basın iĢ gören riskleri arasındadır. 

Ayrıca, basın mensuplarının kadrolu iĢ güvencesine sahip olmamasına bağlı 

olarak iĢi sabote etmesi, iĢe gelmeme, diğer bir risk unsurudur. Personel devir 

hızının %15‘den fazla olması problemi açıkça ortaya koyar. Performans 

kayıpları ve verimlilik düĢmesine neden olur. 

 Teknolojik Riskler 

Teknoloji, bir mal ya da hizmeti üretmenin toplumsallaĢmıĢ bilgisidir. 

Basın ve basım organizasyonları yoğun ve sürekli değiĢen teknolojileri kavramı 

ise iletiĢim alanındaki bütün teknolojileri kapsayan bir kavramdır. Ġletim, 

telekominikasyon, iletiĢim, enformasyon, yayın, yayım ve basım kelimeleri ile 

ilgili tüm teknolojileri içermektedir (Uluç; 2009, 15) 

ĠletiĢim araçlarındaki akıl almaz boyuttaki artıĢı ile, enformasyonun 

toplanması, depolanması ve dağıtılma olanakları artmıĢtır. Özellikle bilgisayar 

teknolojisi ve ağları, iletiĢim dünyasını sarsmıĢ günümüzde kiĢiler artık 

telematik ve videomatik araçlarla kuĢatılmakta görüntülü kitapları, online 

gazeteleri okumakta, kağıdın yer almadığı afiĢlerde çalıĢmakta, dünyanın bir 

ucundaki olup biteni uydu yayınlar ve sosyal medya aracılıyla izleyebilmektedir 

(Atabek; 2001) iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler, iletiĢimi ve basın 

kuruluĢlarını giderek modifiye ederek küreselleĢtirmektedir. TümleĢik hizmetler 

sayısal Ģebekeleri giderek yaygınlaĢmaktadır. Hızla değiĢen teknolojiye eriĢim 

basın iĢletmeleri için bir maliyet ve risk unsuru olarak belirmektedir. 

Bilgi ve iletiĢim sistemlerindeki teknik sorunlar ve aksamalar, virüs 

problemleri yetersiz ya da eski teknolojilerin kullanımı, teknolojik yatırımların 

maliyet sistemi olarak görülmemesi, etkin ve verimli kullanamama, teknolojik 

riskler olarak görülmektedir. Basın iĢletmeleri zamana karĢı ve yüksek rekabet 

ortamında yarıĢan yapılardır. Bu nedenle teknolojiye duyarlı elemanların 

istihdamı ve eğitilmesi risk faktörünü azaltabilecektir ( Dai; 2008, 35) 
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 Organizasyon Riski 

Basın iĢletmelerinde organizasyon, planda saplanan amaçlara ve bunlara 

ulaĢmak üzere belirlenen yollara uygun bir örgüt ya da bir model ortaya 

koymaktadır. Ġnsanların ve fiziki araç ve olanakların bir iĢletmenin amacını 

gerçekleĢtirebilecek Ģekilde düzenlenip iĢletilmesidir ( özkan;1989) görülecek 

iĢlerin belirlenmesi, insan kaynaklarının atanması, yetki ve sorumlulukların, yer 

araç ve yöntemlerin belirlenmesi, örgüt yapısı ile ilgili sorunların hepsi de 

organizasyon riskleri arasındadır. Ayrıca iletiĢim kopukluğu, bilgi akıĢındaki 

yetersizlik, yapı ve iĢleyiĢ değiĢikliğinden doğan belirsizlikler risk faktörüdür. 

 Yasal Riskler 

Anayasa, yasalar gibi mevcut hukuk düzenin basın faaliyetlerini baskı 

altında tutması kısıtlama getirip yaptırım uygulaması, yasal riskleri oluĢturur. 

Devletin ve hükümetlerin basın iĢletmelerinin fiyatlama, reklam, dağıtım gibi 

hizmetleri üzerinde yoğun kontrole sahip olması basının iĢlerliğini sekteye 

uğratacağı faktörü olarak belirir (Dai; 2008, 108) 

Basının da yaptığı haberlerle, temel insan hak ve hürriyetine müdahalesi, 

hakaret eden yazılarla Ģeref ve onuru çiğnemesi, anti demokratik davranıĢlarda 

bulunup, cinsiyetçi, etnik kültürel farklılaĢmayı yaratması, telif haklarına 

uyulmaması ve diğer basın suçları nedeni ile yasal yaptırımlara maruz kalması, 

basın iĢletmesine risk olarak dönmektedir. Bu durumda ödenen cezalar için 

ihtiyaç ayrılması zorunlu hale gelmektedir. Özellikle günümüzde kaybedilen 

maddi ve manevi tazminat davaları riski arttıran etkenlerdir. 

 DıĢ Faktörler 

Uluslararası ve ulusal sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik istikrarsızlık, 

kaygı ve bunalımların doğurduğu risk grubudur. Bu riskler basın iĢletmelerinin 

dıĢ çevresinden ve ondan bağımsız olarak ortaya çıktığı için kolay kolay 

denetim altına alınmayan, bununla birlikte yönetilmesinde hassasiyetle üzerinde 

durulması gereken risklerdir. Bu dıĢ riskler için, basın iĢletmelerinde mutlaka 

bütçeden bir pay ayrılması gerekmekte hatta sigortalama iĢlemlerini ihmal 

etmemelidir (Dai; 2008, 209) 

 Üretim Riski 

Üretim riski, üretim sürecindeki dikkatsizlik, kontrol eksikliği ve süreç 

yönetim yetersizliği gibi nedenlerle üretim araçlarının zarara uğratılması, 

stokların bozulması, hatalı üretimde bulunmak ve diğer maliyeti körükleyecek 

iĢlemler, iĢletmeyi zarara sokmaktan kaynaklanmaktadır (Dai; 2008, 210). Bu 

nedenle malzeme satın alma kararlarının kontrolü, makinaların verimliliklerinin 

istihdamı, yetki göçermedeki demokratik yapı, stok kayıtlarının yakından 

izlenmesi, ürün sürecinde toplam kalitenin kullanılmasına riskleri 

engelleyebilmek için itina göstermek gerekmektedir. 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 

 
116 

Özetle operasyonel risklerin kapsamına bir çok farklı alandaki risk 

faktörleri girer ve her bir risk unsurunun ayrı ayrı belirlenmesi gerekir. 

Öncelikli yapılacak iĢ farklı niceliksel ifadesi yani sayısallaĢtırılmasıdır. Bunun 

içinde toplam kalite yönetimine geçerli ve rasyonel bilgiye gereksinim duyulur. 

 Basın iĢletmelerinin öncelikli yapması gereken operasyonel riskleri ve 

risk gruplarını sınıflaması ve risk gruplarını betimleyen sağlıklı bir politika 

saptaması gerekir. Saptadığı politika onun riskle karĢılaĢma durumunda, riskin 

ölçülmesi, analiz edilmesi süreç içinde izlenip rapor edilip, aktif olarak 

yönetilmesini olanaklı kılar. Yapacağı ikinci iĢ ise karĢılaĢacağı operasyonel 

riskler için, bütçeden bir pay ayrılmasıdır. Basın iĢletmesi içinde aktif iç 

denetim sisteminin bulunulması oldukça önemlidir. Ġnsan kaynaklarının seçimi, 

yeterliliği eğitimi, izlenmesi, görev dağılımı, raporlama prosedürleri incelenerek 

verimlilik ölçeğinden yararlanılarak yetersizliklerim giderilmesi gerekir. Ayrıca 

sigorta sistemi ve sermaye tahsisi risk etkilerinin yönetime katkı sağlar (Dai, 

2008 III). 

 

Basın ĠĢletmelerinde Kurumsal Risk Yönetimi 

Günümüzde geleneksel risk yönetimi, daha etkili ve verimli olarak 

görülen kurumsal risk yönetimi anlayıĢına terk etmektedir. 

Kurumsal Risk Yönetiminin (enterprises risk management KRY) 

baĢlangıç noktası,her iĢletmenin belirsizlik ve kaotik ortamlardaki etkenlerle 

daha rahat mücadele etmesinden kaynaklanır. Belirsizlik hem engelleyici 

riskleri ortaya çıkaran, hem de değer artıĢı yaratabilen bir olgu olarak 

görülmektedir. 

KRY, yönetim kurulu yönetim ve personelin sorumluluğunda olan, 

strateji belirleme ve iç denetimlerde tüm kuruma uygulanan, Ģirket varlığını 

etkileyebilecek olası oluĢumları belirleyen, yönetimi amaçlarına uyumlu kılan 

ve ortalama güvenceleri sağlayan bir süreçtir. Bu süreçle ortaya çıkan 

belirsizlikleri etkili biçimde yönetme yetisi kazandıracak, olayları belirlemede, 

ölçümlemede, kategorilemede ve oluĢan risklere karĢı birincil hedefleri, ilgili 

proje ve günlük iĢlemleri göz önüne alarak, iĢletme için gerekli tepkileriin 

verilmesinde katkı sağlayan sistematize  eden bilimsel bir 

yaklaĢımdır.(prenticewaterhouse, 2006, 2) KRY, risk seviyesini, karlılık ve 

performans hedeflerine ulaĢtırarak kaynak kaybını minimize etmektir. Dinamik 

olan bu süreçte, öncelikle risk stratejileri belirlenerek sıralanır. Bu stratejiler; 

büyüme, risk ve kazanç arasındaki bağlantı, riske karĢı alınan kararların 

geliĢimi, iĢlemsel sürpriz ve kayıpların en aza indirilmesi kurumlar arası 

risklerin belirlenmesi ve yönetimi, çoklu risklere karĢı entegre tepkilerin verilip 

fırsatları yakalamak sermayeyi rasyonelize etmek gibi. (prenticewaterhouse, 

2003, 7) 
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Australia standartları KRY aĢağıda gösterildiği gibi modellemiĢtir. 

 

 

Kurumsal Risk Yönetim Süreci 

 

iletiĢim                           Risklerin Belirlenmesi 

  

   Risklerin Analiz Edilip Ölçülmesi 
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Risk Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi 

 

 

 

     

 

 

KRY Sürecini sürekli izlenerek düzeltilmesi Kaynak: Standarts  

Australia, Homebus Pub Risk Management 2140 Australia 2003 

KRY‘ nin dönüĢüm süreci klasĢk yönetime göre daha entegre daha 

sistematik ve proaktif bir yaklaĢım ortaya koymaktadır. Kurumun tüm 

faaliyetlerini kapsayan bir yönetim anlayıĢıdır. Finans pazarlama üretim gibi 

temel fonksiyonları kapsadığı kadar organizasyon insan kaynakları, teknoloji 

gibi içsel; hukuki, politik, düzenleme ve doğal afetler, küreselleĢme, yatırımcı 

ve müĢteri beklentileri gibi dıĢ çevresel etkenleri içeren fonksiyonları da 

kapsamaktadır(Andersen, 2007) 

 

Kurumsal Risk Yönetim AnlayıĢı Basın Organizasyonlarına Ne 

Katar? 

KRY her Ģeyden önce organizasyon yapılarında oluĢturulan basın 

birimleriyle ve yöneticilerinde sorumluluk duygusu yaratır ve geliĢtirir. Açıklık, 

Ģeffaflık, basın örgüt kültürünü güçlendirme temel ilkesidir. Proaktif süreç 

uygulamasına birimleri dahil ederek, diğer basın kuruluĢlarından onu farklı 
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kılabilecek farkındalığını arttırmaya, tüm içsel ve dıĢsal riskleri dikkate alarak 

atılacak adımları belirleyip analitik yaklaĢmaya, kara sürecinde  karar 

yanılgılarını da dikkate alarak, daha nesnel ve rasyonel karar almaya, denetim 

etkinlik ve verimlilik ölçümlerini geliĢtirmeye büyük katkı yaratan bir 

uygulamadır.(pwc, 2009, sf 7). KRY bunları yaparken bir değer yaratmalı ve o 

değeri korumalı, özellikle tüm bilinmezleri bilinir hal getirirken sistematik ve 

planlı hareket etmeli ve bilgiyi temel almalıdır. DeğiĢme açık ve sürekli gözden 

geçirilerek geliĢimde sürekliliği sağlayabilmelidir.(özen, INFOMAN,2011). 

KRY sürdürülebilirlik ilkesini temel alan bir uygulamadır. 

 

Kurumsal Risk Yönetiminde Kritik Faktörler  

Kurumsal Risk Yönetim (KRY) uygulamalarının kurum içi bağımsız 

sahipliğinin belirlenerek iĢe baĢlamak yararlı olacaktır. Daha sonra basın 

iĢletmelerin de sırası ile görev sorumlulukların açık ve net bir Ģekilde 

oluĢturulması, iĢ gereklerine uygun çözümler üretilmesi ve risk yönetsel 

önerilerinin hayata geçirilmesinde yöneticilere yardımcı olunması 

gerekmektedir. KRY‘ nin tehditler kadar fırsatlarda da  odaklanması, hedef ve 

stratejilerin net olarak belirlenmesi, yani kurumsal risk profilinin net olarak 

biliniyor olması üst yönetimin konuya göstereceği bağlılık ile bunu tüm kurumu 

ile paylaĢması kritik faktörlerde temel teĢkil etmektedir. KRY ‘nin 

uygulamalarının sistematik ve sürekli olmasının sağlanabilmesi, kaynakların 

yeterli olması, orta düzey yöneticiler tarafından desteklenmesi risk yönetim 

performansının  genel performans değerlendirilmesinde  önemli bir unsur olarak 

görülmesi, yeterli düzeyde eğitim ve iletiĢim faaliyetlerin kurum düzeyinde 

yaygınlaĢtırılması ile kurum kültürünün KRY doğrultusunda değiĢtirilmesi, 

teknik ve iĢ süreçlerini anlayıp uygulayabilecek yeterli insan kaynakları gücüne 

sahip  olunabilmesi diğer kritik etkenler arasındadır. Ayrıca KRY‘ nin süreç 

etkinliğinin izlemek amacı ile denetim mekanizmasının kurulması ve baĢarılı 

uygulamaların uygun iletiĢim kanallarından duyurularak iĢ görenlerin katkı ve 

çözüm önerilerine açıklık sağlaması en önemli kritik bileĢenlerdir. Buna karĢın 

KRY den kısa vadede büyük beklentiler beklemek hata olacaktır. Çünkü KRY 

dinamik orta ve uzun vadeli bir risk yönetim anlayıĢıdır.(Pwc 2012) 

Unutulmamalıdır ki kurumların barıĢı, riskleri belirleme, önleme, azaltma ve 

belirsizliği fırsata dönüĢtürerek yönetme anlayıĢına bağlıdır.(Tekel GüneĢ, 

2010, sf 64 76) 

 Özetle; KRY ile proaktif yapılanma ile rekabet gücü daha fazla artacak. 

Zararlar daha azalacak, risk maliyetleri düĢecek, menfaat sahiplerinin güveni ve 

ihtimali fazlalaĢacak karlılığa yönelim orta ve uzun vadede daha fazla 

belirginleĢebilecek ve iĢletmeler sürekli geliĢimi deneyimleyebileceklerdir. 
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SONUÇ 

Basın iĢletmelerinde diğer iĢletmelerden farklı olarak hem fiziki üretim, 

hem de hizmet üretimi sağlayan bir iĢletme olarak daha fazla risk grupları ile 

karĢı karĢıya bulunmaktadır. 

Risk bir iĢletmenin, finansal operasyonel stratejik ve dıĢ kaynaklı, 

uyumlulukla ilgili hedeflerindeki baĢarısını etkileyebilecek ve gelecekte 

karĢılaĢabileceği her türlü tehdit ve fırsat yaratan olaylardır. Riskte, kayıp 

odaklı tehlikeler, değiĢimden kaynaklanan, belirsizlik hali olduğu kadar, 

avantaja değer artıĢına dönüĢtüren fırsatlarda gizli olarak bulunmaktadır. 

Günümüzde çağdaĢ iĢletme anlayıĢı geleneksel risk yönetimi yerine, riski 

iyi yönetildiği taktirde avantaja dönüĢtüren, kurumsal risk yönetimi anlayıĢına 

doğru bir evrilme sürecine girilmiĢ bulunmaktadır. KRY günümüzde çok 

fonksiyonlu basın iĢletmelerine de büyük katkı sağlayabilecektir. Basın 

iĢletmelerinde KRY‘ yi öncelikli kılan iç etkenler; Uygun stratejilerin 

belirlenmesi kaynakların doğru kullanılması ve dağılım yönetim kurul 

beklentileri, sistem, süreç ve organizasyon değiĢiklikleri, performans ölçümü, 

hızlı ve doğru karar verme, çalıĢanlarla iliĢkiler, dıĢ etkenlerden; hedef kitle 

(okuyucu seyirci izleyici) ve yatırım beklentileri, finansal kuruluĢ beklentileri, 

Türkiye ortamında sık sık değiĢen yasa ve mevzuatlar, bunun yanında 

karĢılaĢılan ekonomik belirsizlikler, toplumsal kaos, politik istikrarsızlık, 

teknolojik yenilik ve artan rekabet karĢılaĢılan doğal afetler, küreselleĢmenin 

etkileri gibi pek çok uyaranlar söz konusudur. 

KRY kurum genelinde olan ve oluĢturulan stratejileri uygulayan, 

kurumun yönetim kurulu, yönetimi ve diğer personelinden etkilenen ve hepsini 

sorumlu kılan, kurumu etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak ve risk 

kapasitesi içinde yönetmek amacı ile tasarlanan proaktif ve dinamik bir süreçtir. 

Bu süreç riski hem kayıp hem de kazanç açısından değerlendirilmektedir. Basın 

iĢletmelerinde sürekliliği sağlamanın büyümenin bir anahtarı olarak 

görülmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 

 
120 

KAYNAKLAR 

 

1. Ahsen Armağan, Kamusallık YaklaĢımı ile Basın ĠĢletmelerinde Örgütsel 

Yapı ve Karar Verme Sürecinin Ġncelenmesi, Doktora Tezi, E.Ü. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ġzmir, 1999. 

2. Arthur Andersen, Risk Disclosure Survey, Lnt.Financial Risk Inst Pub 

2007 

3. Akdağ Mustafa, Örgütsel Açıdan Ġnsan Kaynakları Ve Halkla ĠliĢkiler, 

Literatür Yayınları, 2010, Konya 

4. Akyel Tuğba, Enflasyon, 2010, Mirze Kadri, ĠĢletme, Ġstanbul, Literatür 

Yayıncılık,  

5. Atabek Ümit, ĠletiĢim Ve Teknoloji, Seçkin Yayınları, Ankara, 2001 

6. Atılgan Semra, Basın ĠĢletmeciliği, Ġstanbul, Beta Basın Yayım Dağıtım 

Aġ 1999 

7. Barutçugil Ġsmet, Stratejik Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, 

2004, Ġstanbul 

8. Bozkurt Ünal, ĠĢletmelerde Muhasebe ve Finans Yönetimi-2, 2010 

9. Çelik Kenan, Genel Ekonomi, Trabzon: Murathan Yayınevi 

10. Dai Uğur, Basın ĠĢletmelerinin Finansal Yapısı, Beta Yayıncılık, 2008, 

Ġstanbul 

11. Dinler, Zeynel, Ġktisat, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2007 

12. Fırlar Güneri, Belma; Dündar Pelin, Rekabette BaĢarıya Giden Yol 

ĠletiĢim, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. ġti. 2010 

13. IĢık Özkan, Basım Ve Basın ĠĢletmeciliği, Punto Yayınları, Ġzmir, 2009 

14. IĢık Özkan, Basın ĠĢletmeciliği, Ġzmir, 1989. 

15. Güzelcik Ebru,  KüreselleĢme ve ĠĢletmelerde DeğiĢen Kurum Ġmajı, 

Ġstanbul, Sistem Yayıncılık, 1999 

16. Kadri, ĠĢletme, Ġstanbul: Literatür Yayıncılık 

17. Küskü Akdoğan Fatma, KüreselleĢen Dünyada ĠĢletmeler, 2010 

18. Mirze Kadri, ĠĢletme, Ġstanbul, Literatür Yayıncılık 

19. Mirze Tokmakoğlu Ahmet Buğra, ĠĢ YaĢamı- Kariyer  

20. Özen Ümit, Ġnfoman, Kurumsal Risk Yönetim Analizi, Belediye 

Yayınları, Tarsus, 2011 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 
121 

21. Özkan IĢık, Radyo ve Televizyon ĠĢletmeciliği, Ġzmir, Ege Üniversitesi 

ĠletiĢim Fakültesi Yayınları No: 5, 1994 

22. Prentice Waterhouse, 7 Annual Global Ceo Pub. Managing Risk 2003 

 

23. Prince Waterhouse, Enterprises Risk Management Methodolog, 2006, 

USA 

24. PWC Business Scholl, VII Çözüm Ortaklığı Platformu, Sürdürülebilir 

Risk Yönetimi 2009, Ġstanbul 

25. Pwc, Kriz Sonrası Ġç Denetim Ve Risk Yönetiminin DeğiĢen Rolü, IX 

Çözüm Ortaklığı Platformu 2011 Ġstanbul 

26. Sabuncuoğlu Zeyyad, Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi, 2000, 

Bursa 

27. Süar,Tülay, Temel Ekonomi Bilgileri. Ġzmir: Sancak Matbaası, 1998 

28. Teker Suat, GüneĢ ġule, Türk Enerji Sektöründe Kurumsal Risk 

Yönetimi Farkındalığı, DoğuĢ Üniversitesi Yayınları, II(1) 2010, Ġstanbul 

29. Uluç Güliz, KüreselleĢen Medya, Ġktidar Ve Mücadele Alanı, Anahtar 

Yayınları, 2009, Ġstanbul 

30. http://blog.milliyet.com.tr/iĢletmeler_için_risk_çeĢitleri/Blog/?BlogNo:2

06916, 21.02.2011 

31. www.kobifinans.com.tr 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kobifinans.com.tr/


 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 

 
122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 
123 

GÜRCĠSTAN DA MEDYA: 

Bağımsızlık Sonrası Dönemde Medya ve Siyaset ĠliĢkileri  

Yard. Doç. Dr. Leyla BUDAK

 

ÖZET:  

1991 'de SSCB 'in  dağılması  modern dünya tarihinde en büyük 

jeopolitik olaylardan biridir. Yeni cumhuriyetlerin tarih sahnesine çıkmasından 

neredeyse yirmi yıl sonra bile, söz konusu cumhuriyetlerin çoğunluğunun 

siyasi, ekonomik ve psikolojik açılardan gerçek bağımsızlığa henüz 

geçemedikleri görülmektedir.  Gürcistan‘da olduğu gibi eski Sovyet 

cumhuriyetlerinde medya 1980‘ lerin sonlarına kadar Sovyet Komünist Kuram 

etkili olmuĢtur.  Büyük ölçüde basın ve ifade özgürlüğü ekonomik ve siyasi 

geliĢme ile ilgilidir. Gürcistan, Batı ülkelerinin medya ve demokratik 

kurumlarında katettiği yolu ve deneyimleri yaĢamamıĢ bir ülkedir. Kanunların, 

teoride ve uygulamaları arasında geniĢ farklılıklar vardır. Televizyon, 

Gürcistan‘daki baĢlıca haber ve bilgi kaynağıdır. Kamusal ve özel televizyon 

kanalları mevcuttur. Rustavi 2 kanalına ek olarak Tiflis te sekiz civarında özel 

televizyon vardır.Gül Devriminden sonra da Gürcistan‘da basın ve ifade 

özgürlüğü anlamında önemli sorunlar hala mevcudiyetini korumaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Gürcistan, Medya, Siyaset, Basın ve Ġfade 

Özgürlüğü 

 

 

MEDIA IN GEORGIA 

Media and Political Relations After The Independence Period 

ABSTRACT:  

The collapse of the USSR in 1991 is one of the greatest geopolitical 

events in modern world history. Nearly twenty years have passed since the 

creation of the new independent states, most of which were unprepared 

politically, economically and psychologically for real sovereignty. In most of 

the Post-Soviet countries, including Georgia, the Soviet Communist model of 

the media dominated until the late 1980s. To a large extent, progress in 

freedom of speech and the press has depended on political and economic 

progress. Georgia has not experienced the development of the media and other 

democratic systems the way Western countries have.  It is important to note 

that there is a large gap between the law as it is written and how it is 
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understood, implemented and enforced.  Most persons continued to get their 

news from television. There are public and private television channels 

operating in Georgia. In addition to Rustavi-2, there are eight independent 

television stations in Tbilisi. After the Rose Revolution, there are still many 

problems regarding the freedom of speech and press.  

Key Words: Georgia, Media, Politics, Freedom of Speech and Press 

 

GiriĢ 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği‘nde Mihail Gorbaçov‘un 

‗Yeniden Yapılanma‘ ve ‗Açıklık‘ politikalarıyla baĢlayan demokratikleĢme 

süreci on beĢ yeni devletin tarih sahnesine çıkmasına yol açmıĢ, Rusya 

Federasyonu dıĢındaki on dört cumhuriyet ‗ulus devlet‘ yapılanmasını temel 

almıĢ ve ülkelerinin geleceğini belirleyen tüm yasal, sosyal ve ekonomik 

düzenlemelerini bu hedef doğrultusunda geliĢtirmeye çalıĢmıĢlardır.  

Sovyetler Birliği‘nde 1989 yılında gerçekleĢen reformlar sonrası 

Gürcistan‘da da köklü değiĢiklikler yaĢanmıĢ, ilk çok partili seçimler sonrası 

ülke de yeni bir siyasi ve sosyal süreç baĢlamıĢtır. Gürcistan 1991‘de 

bağımsızlığını ilan etmiĢ ve aynı yıl Bağımsız Devletler Topluluğu‘na 

katılmıĢtır. Gürcistan bağımsızlığını ilan ettikten sonraki dönemde iç 

karıĢıklıklar yaĢamıĢ, hükümet yanlıları ile muhalif gruplar arasındaki 

çatıĢmalar uzun süre devam etmiĢtir. Bu sorunlara ek olarak Abhazya‘ nın da 

bağımsızlık isteği ülkede kargaĢa döneminin uzamasına neden olmuĢtur. Genel 

anlamda Gürcistan, etnik yapısı, coğrafi konumu ve stratejik özellikleri 

itibariyle bölgenin en sorunlu ülkesi konumundadır. Ülke nüfusunun etnik 

yapısı incelendiğinde genel nüfusun %70.1‘ini Gürcüler, % 8.1 ini Ermeniler, 

%6,3 ünü Ruslar,  %5,7 sini Azeriler, %3‘ünü Osetler, %1,8 ini Rumlar, %1,8 

ini Abhazlar, %1,0 ı nı Ukraynalılar, %o.05‘ini Yahudiler, ve %1,7 sini 

diğerleri oluĢturmaktadır  (Demir, 2000).  

Bağımsız devlet olmanın önemli koĢullarından biri de demokratik ve 

özgür ölçülere göre yapılanmıĢ bir kitle iletiĢim sisteminin oluĢturulmasıdır. 

Bağımsızlık sonrası dönemde her cumhuriyet, kitle iletiĢim sistemlerini yeniden 

yapılandırırken bu alanda önemli reformlara yönelmiĢ, bazı sorunlarla karĢı 

karĢıya kalmıĢtır. Kitle iletiĢim sistemlerinin oluĢum ve geliĢim süreçleri göz 

önüne alındığında her ülkenin kitle iletiĢim sisteminin, o ülkeye ait toplumsal, 

ekonomik ve siyasi sistemlerle yakından iliĢkili olduğu, söz konusu iliĢkinin 

belirleyici özellikleri çerçevesinde geliĢtiği görülmektedir. Siyasi, sosyal ve 

ekonomik güçler medya içeriğini doğrudan etkilemektedir  (Severin&Tankard, 

1994;501).  

Toplumlarda kitle iletiĢiminin rolünün anlaĢılması kitle iletiĢim 

kuramının bütününün tanımlanması açısından önemlidir. Dünya üzerinde en çok 
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bilinen basın sistemi ayrımı, dört kuram fikri üzerine  dayandırılmıĢtır. Siebert, 

Peterson ve Schramm  ―Four Theories Of The Press” (Basının Dört Kuramı) 

isimli çalıĢmalarında kitle iletiĢiminin düĢünsel temellerini tartıĢmıĢ ve dört 

basın kuramı fikrini ortaya koymuĢlardır ( Siebert, Peterson&Schramm, 1956;6-

7). Siebert, Peterson ve Schramm,  Plato‘dan Machivalli‘ye kadar uzanan 

otoriter siyasi düĢüncenin ıĢığında geliĢtirilen  ilk kuramı ―Otoriter Kuram‖ 

olarak belirlemiĢlerdir. Ġkinci Kuram, Milton, Locke ve Mill gibi düĢünürlerden 

ve Aydınlanma Çağının genel felsefi yapısından etkilenerek ortaya çıkan 

―Liberal Basın Kuramı‖ dır. ĠletiĢim alanındaki devrim ve teknolojik 

geliĢmeler ile Aydınlanma Çağının felsefesindeki bazı belirsizlikler nedeni ile 

üçüncü kuram  ĢekillenmiĢtir. Bu kuram, ―Sosyal Sorumluluk Kuramı” dır. 

Marx, Lenin ve  

Stalin‘in düĢünceleri ile Sovyetler Birliği‘ndeki Komünist Parti‘nin 

diktatoryası ile Ģekillenen ―Sovyet Komünist Kuram‖ ise dördüncü kuramı 

oluĢturmaktadır.Sovyetler Birliği‘nin dağılmasının ardından tarih sahnesine 

çıkan genç cumhuriyetlerin medya sistemleri, Sovyetler Birliği döneminde  

uzun yıllar boyunca, felsefi yapılanmalarını  bu kuramın ortaya koyduğu ilkeler 

çerçevesinde düzenlemiĢlerdi. 

McQuail,  kitle iletiĢim sistemleri ile  siyasal sistemler arasındaki iliĢkiyi 

göz önüne alarak iki kuram daha belirlemiĢtir. Söz konusu kuramlar, geliĢmekte 

olan ülkelerdeki kitle iletiĢim sistemlerinin geliĢmeyi destekleyici rolünün 

vurgulandığı ―GeliĢme Aracı Kuramı”  (GeliĢmeci YaklaĢım) ile iletiĢim 

alanına halkın katılımının sağlandığı, demokratik-çoğulcu bir yaklaĢım olan 

―Demokratik Katılımcı Kitle ĠletiĢim Araçları Kuramı” dır (McQuail, 

1983). Hachten, (1981) orijinal ilk dört kuramdan Otoriter ve Komünist 

Kurama, üç kuram eklemekte ve beĢ kurama dayandırdığı normatif kuramları, 

Devrimci, GeliĢimci yaklaĢımlar ile Batı Modeli‘ini (Western Model)  

ekleyerek farklı bir değerlendirmede ortaya koymaktadır (McQuail, 1992) . 

Herbert Altschull ise ülkelerin politik yapılarına, coğrafi konumlarına ve 

ekonomilerine bağlı olarak basın kuramlarını üç ayrı kritere dayandırmaktadır.  

Altschull, siyasi açıdan temel medya kuramlarının Birinci Dünya, Ġkinci 

Dünya ve Üçüncü Dünya ülkelerini kapsayacak Ģekilde ele alınabileceğini 

belirtir.  Ġkinci ayırımında ise ülkelerin coğrafi konumlarını göz önüne 

almaktadır. Bu ayrıma göre Batı, Doğu ve Güney ülkeleri için üçlü bir ayrım 

olabileceğini belirler. Ekonomi ayrımına dayandırdığı kitle iletiĢim sistemlerini 

Birinci Dünya ülkeleri için Serbest Pazar (Market ), Ġkinci Dünya Ülkeleri için 

Marksist,   Üçüncü Dünya Ülkeleri içinse Ġlerletici (Advancing) kuramlarına 

göre üçe ayırmaktadır (Altschull, 1984:279-280). Tüm bu kuramlar ne Ģekilde 

formüle edilirlerse edilsinler, genel anlamda ve düĢünsel perspektifte medya 

sistemlerinin açıklanmasına ve anlaĢılmasına katkı sağlamaktadırlar. 
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Ancak herhangi bir ülkede bir düĢünsel kuramın veya felsefi yaklaĢımın 

saf veya tam bir örneğine rastlamak da çok mümkün değildir. ĠletiĢim 

sistemlerinin iĢleyiĢinde düĢünsel temellerle uzlaĢmayan veya zıt düĢen 

uygulamalara rastlanması da bu gerçekle iliĢkilidir. Teorideki tasarımlar, 

uygulama süreçlerine aynı Ģekilde ve tümüyle taĢınamayabilir. ĠletiĢim 

özgürlüğü, siyasal sistemin yapısında ve bir devletin iĢleyiĢinde özgürlüğün 

nasıl tanımlandığı ile yakından iĢkilidir. Bu açıdan ele alındığında siyasal 

sistemin kitle iletiĢim araçları ile iliĢkisi, özgürlüklere müdahalesi olup 

olmadığı önem kazanmaktadır; siyasal otorite kitle iletiĢim alanına bizzat 

katılım göstermekte midir? Siyasal otorite, bu alanın iĢleyiĢine katılmamakta ve 

özel mülkiyete mi bırakmaktadır? Ya da her iki sistem bir arada mı 

çalıĢmaktadır? Genelde siyasal otoritenin, iletiĢim alanına müdahale nedenleri 

siyasal (ideolojik), mali veya ekonomik, pratikteki bazı uygulamalar nedeni ile, 

teknik alt yapı sağlamak için veya  denetim ya da etik düzenlemeler gibi 

gerekçelerle olmaktadır. Sovyetler Birliği‘nin dağılmasından sonra yeni kurulan 

cumhuriyetlerin kitle iletiĢim sistemlerinin felsefi dayanaklarını çözümleme 

veya tanımlama çabası baĢlı baĢına zor ve karmaĢık bir süreçtir. Gerek geçmiĢin 

izlerinin tam silinemediği  sistemlerde, gerekse yeni yapılanmaların çok çeĢitli 

etkilere açık oluĢu gibi nedenlerle kuramsal tanımların yeniden ele alınması bu 

ülkeler bağlamında bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

ġüphesiz toplumsal değiĢim süreçleri de  toplumların yapısına ve  

toplumların bulunduğu iç ve dıĢ koĢullara göre ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. KoĢullar ne olursa olsun bu süreçte kitle iletiĢim sisteminin rolü 

ve iĢlevleri de önemli ölçüde farklılaĢabilmektedir. Ancak bütün toplumsal 

sistemlerde yaĢanan sorunların kitle iletiĢim sistemlerini etkilemesi de 

kaçınılmaz olmaktadır. Toplumlardaki sorunların karmaĢıklığı kitle iletiĢim 

alanında birçok yönüyle de hissedilmektedir. Toplumsal sorunların medyada ele 

alınıĢ tarzı provakatif olabileceği gibi toplumsal uzlaĢıya ve barıĢa yönelik 

olarak da gerçekleĢebilir. Gürcistan örneğinde toplumsal olayların medyada ele 

alınıĢı özellikle bağımsızlığın ilk on yılında daha çok bu toplumsal dağınıklığı 

ve karmaĢayı yansıtacak Ģekilde olmuĢ, zaman zaman medya olayların ele 

alınıĢında toplumsal kıĢkırtıcılığa yönelebilmiĢtir. 

 Ġkinci on yıllık dönemde de medya yine bazı batı destekli giriĢimlerin de 

etkisiyle farklı bir rolü üstlenmiĢ, belirtileceği üzere kadife devrim, gül devrimi 

gibi çeĢitli isimlerle   bilinen sürecin öncü rollerinden birini üstlenmiĢtir. 

Gürcistan örneğinde bir yandan geçmiĢin etki ve denetimine açık bir medya 

ortamı söz konusuyken bir diğer yandan yeni oluĢan siyasi-ekonomik güçlerin 

etki ve kontrolü altında medya kuruluĢları söz konusu olmuĢ, bir diğer yandan 

da ülke dıĢından medya sistemine  katılımlar veya yönlendirmeler yoluyla 

çeĢitli manipülasyonlar gerçekleĢmiĢtir.  
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Medya Alanını Düzenleyen Kanunlar 

Gürcistan Anayasası ve Gürcistan‘ daki medya alanını düzenleyen 

kanunlar, basın ve ifade özgürlüğünü  garanti altına almaktadır.  Kitle ĠletiĢim 

Alanını Düzenleyen Kanun, her ferdin özgürce enformasyona ulaĢma, yayma ve 

enformasyonu koruma hakkı olduğunu ancak kanunların  gerektirdiği 

durumlarda da bu hakların kısıtlanabileceğini belirtmektedir. (Madde 3)  

Kanunun 5.maddesinde de Gürcistan‘daki her vatandaĢın resmi 

yetkililerden, resmi kurumlardan ve devlet giriĢimlerinden bilgi isteme hakkı 

olduğu ifade edilmektedir. Ancak bu hakkın devlete veya profesyonel kurum 

veya kuruluĢlara ait olması durumunda veya ticari bir sır olması durumunda 

verilemeyeceği ayrıca özel kiĢilere ait, ticari hayata ait, sağlığa ait veya özel 

hayata iliĢkin  bilgilerin verilemeyeceği de belirtilmektedir.  

Gürcistan medyasına, basın ve ifade özgürlüğüne düzenlemeler getiren 

kanun çeĢitli tarihlerde tekrar düzenlenmiĢ, bazı maddeler kaldırılmıĢ veya yeni 

ekler yapılmıĢtır. Sovyetler Birliği‘nin dağılması sonrasında tarih sahnesine 

çıkan yeni cumhuriyetlerin kitle iletiĢim sistemlerini düzenleyen kanunlarda 

genel anlamda basın ve ifade özgürlüğü garanti altına alınmıĢ, uygulama 

alanında ise bu garantilerin tam anlamı ile yaĢama geçirilemediği görülmüĢtür. 

Medya alanındaki birçok faaliyet de bu durumdan etkilenmektedir. 

 

Yazılı Basın:  

Ülkede yayınlanan gazeteler hem devlete ait hem özel sektöre ait 

yayınlardır. Ġngilizce yayınlanan Georgian Times, haftalık bir gazetedir.  

Günlük yayınlanan ve geçmiĢte hükümetin yayın organı olan Sakartvelos 

Respublica (Republic of Georgia), günlük yayınlanan Rustavi Grubu tarafından 

iĢletilen 24 Hours ,özel giriĢime ait günlük yayınlanan Rezonansi (Resonance), 

haftada üç kez yayınlanan özel giriĢime ait Alia (Repatration), haftada üç kez 

yayınlanan özel giriĢime ait Akhali Versia (New Version), özel giriĢime ait 

haftalık yayınlanan Kvilis Palitra,  Ġngilizce yayınlanan haftalık yayınlanan 

Georgia Today, Ġngilizce yayınlanan Georgian Messenger, Rusça yayınlanan 

günlük (eskiden devlet tarafından çıkarılan)  Svobodnaya Gruzia (Free Georgia) 

baĢlıca gazeteler arasında sayılabilir. 

Gürcistan‘da özellikle yerel yazılı basın geliĢmemiĢtir. Basım ücretlerinin 

yüksek oluĢu, reklam gelirlerinin yetersizliği, halkın alım gücünün sınırlı 

olması, yerel basını olumsuz yönde etkilemektedir. Halkın geneli için ise en 

önemli haber ve enformasyon kaynağı radyo ve televizyonlardır. Ülkede 

internet yayıncılığı da hızla geliĢmektedir. Önemli haber ajansları arasında ise 

―Prime News Agency‖, ―Sarke‖, ―Caucasus Pres‖,‖Saginformi‖sayılabilir.  
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Radyo ve Televizyon Yayıncılık Faaliyetleri:  

Hükümet baĢlıca  radyo ve televizyon Ģebekesini kontrol etmekte, 

finansal açıdan desteklemektedir. Doğal olarak eleĢtirel bir yayın politikası 

olmayan bu kuruluĢ, yayınlarını Gürcistan halkının büyük bölümüne  

ulaĢtırabilmektedir. Özel sermayenin kontrol ettiği ve desteklediği radyo ve 

televizyon kuruluĢları da Gürcistan‘da yayıncılık faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Son yıllarda bağımsız radyo ve televizyonların da belli bir geliĢme içinde 

olduğu görülmekle birlikte, söz konusu kanalların büyük Ģehirlerde olduğu da 

belirtilmelidir.  

Bağımsız televizyon Ģebekesi olan ―Rustavi 2‖ televizyon kanalı en 

önemli özel televizyonlardan biri kabul edilmektedir. Ayrıca Tiflis‘te sekiz  

civarında bağımsız televizyon kanalı olduğu da bilinmektedir. Yine bağımsızlık 

sürecinde önemli bir baĢka yayın kuruluĢu  Kanal 25 olmuĢtur. Kanal 25, 

Acaristan Bölgesi‘ndeki en önemli bağımsız televizyon kuruluĢudur 

(Pochkua,2003).  Bağımsızlık döneminde ülkede yayın yapan özel ve ulusal  

nitelikli diğer bazı radyo televizyon kuruluĢları arasında ―Trialetti Tv.‖, ―Ajara 

Tv.‖, ―Radıo 105‖, ―Tv 202‖, ―Studio Ra‖ sayılabilir.   

 Ancak bu kanallar, güçlü ticari veya siyasi gruplardan destek almakta ve 

söz konusu grupların etkisinden uzaklaĢamamaktadırlar. Bağımsızlığın ilk 

dönemlerinde lisans iĢlemlerindeki belirsizlik ile birlikte finans konularındaki 

sorunlar, birçok bağımsız televizyon kanalının yayın faaliyetlerini düzenli 

olarak yapmalarını engellemektedir. Özellikle yerel yayın kuruluĢlarının,  seçim 

dönemleri öncesi canlı olarak yayınlanan tartıĢma programlarında  siyasi 

adayları ekrana çıkarmaları, halk tarafından büyük ilgi ile takip edilmiĢti. Bu 

durum, uluslar arası kamuoyunda da olumlu bir adım olarak değerlendirilse de 

arka planda bazı önemli etik sorunlara da dikkat çekilmiĢti. Özellikle yayın 

zamanının parasını ödeyene bu zamanın satıldığı ve daha fazla finans kaynağına 

sahip olanların bu programlara katılabildiğine dikkat çekilmiĢ; bu tür 

programların bir ticari metaya dönüĢtüğü belirtilmiĢti. Bağımsız televizyon 

kanallarının yöneticileri, ise haber yayınlarının, devlet yetkililerini rahatsız 

ettiği durumlarda vergi denetimlerinin arttığını da belirtmiĢlerdir (Georgia Press 

Overview, 2003). 

 

Siyaset, Medya ĠliĢkileri ve Basın - Ġfade Özgürlüğü Ġle Ġlgili 

Sorunlar 

Sovyetler Birliği‘nin dağılmasından sonra Rusya zor bir ekonomik süreç 

yaĢamıĢtır. Gerek içinde bulunduğu ekonomik kriz, gerekse siyasi yeniden 

yapılanma sürecinde de Bağımsız Devletler topluluğu olarak bilinen ülkelere 

fazla önem vermemiĢtir. Ayrıca geleneksel olarak bu ülkelerin Rusya‘dan fazla 

uzaklaĢmayacağına dair bir ön kabul de mevcuttu.  Ancak Rusya‘nın durumunu 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 
129 

toparlayıp bölge ülkeleri üzerinde etkisini artırmaya baĢladığı dönemde baĢta 

Gürcistan‘da, ardından Ukrayna ve Kırgızistan‘da Batı destekli devrimlerin 

gerçekleĢmesi Rusya‘nın baĢta Karadeniz olmak üzere bu ülkelere yönelik 

politikasını yeniden gözden geçirmesine neden olmuĢtur. Nitekim SSCB‘nin 

dağılmasından sonra eski Sovyet Cumhuriyetlerinde yaĢanan geçiĢ süreci, bir 

çok yeni cumhuriyet açısından oldukça sancılı bir dönemdi. Bu ülkelerin 

bazıları etnik çatıĢmalar ve toprak sorunları yaĢamıĢ, diğer  bazılarında ise iç 

savaĢ ve darbeler meydana gelmiĢti. Oldukça kanlı sahnelerin yaĢandığı bu 

dönemde, Soros ve ABD iyi bir hazırlık devresi geçirmiĢ ve kurulan ―Açık 

Toplum Örgütleri‖ vasıtasıyla devrimlerin altyapısı oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır 

Aradan geçen yaklaĢık on yıllık süreçten sonra ilk kıpırdanmalar Gürcistan‘da 

yaĢanmıĢtır (Oğan, 2005). 

Eski Sovyet Cumhuriyetlerinden Gürcistan, sivil darbe giriĢimlerinin eski 

Sovyet coğrafyasındaki ilk önemli sınav yeri olmuĢtur. Belirtildiği gibi 

geleneksel olmayan devrim örneği, ilk defa 2003 yılı sonlarında Gürcistan‘da 

gerçekleĢmiĢ, bütün ekonomik ve siyasi mekanizmaları kendi   ellerinde 

toplayan  Gürcistan Devlet BaĢkanı Eduard ġevardnadze‘nin yönetimi bu tür bir 

devrimle iktidardan düĢürülmüĢtü.  Gürcistan‘ın Devlet BaĢkanı SSCB‘nin son 

DıĢiĢleri Bakanı Eduard ġevardnadze, Ruslar tarafından SSCB‘yi dağıtmakla ve 

Batı yanlısı olmakla suçlanmıĢtı. Gerçekten de ġevardnadze Batı yanlısı bir 

politikacıydı ancak, Batının çizdiği yeni ―lider‖ tiplemesine uymamaktaydı. Bu 

sebeple 2003 yılının son günlerinde ġevardnadze, ABD baĢta olmak üzere batılı 

ülkeler tarafından yapılan bir devrimle yıkılarak yerine Batılı tiplemesine 

oldukça uyan genç bir lider Mihael SaakaĢvili getirilmiĢtir. Amerika‘da eğitim 

gören SaakaĢvili ve taraftarları, uzun süre kuĢatma altında tuttukları 

parlamentoya ellerinde güllerle girdikleri için Gürcistan‘daki devrime ―Gül 

Devrimi‖ denilmiĢtir (Oğan, 2005). 

 20. yüzyılın sonlarına kadar dünyada gerçekleĢen devrimlerin zor 

kullanılarak, silah ve ordular yoluyla yapıldığı bilinmektedir. Ancak 21. 

yüzyılın baĢlarında dünya siyasi sisteminde yeni bir devrim türü ortaya 

çıkmıĢtır. Genelde sistematik veya bilinçli silahlı eylemler yoluyla değil, 

silahsız, kansız geçiĢleri simgeleyen,  karanfil ve turuncu devrimler  gibi 

isimlerle bilinen devrimler ortaya çıkmıĢtır. Bu tür devrimleri hayata geçirme 

yeteneğine bugün itibarıyla   ABD sahiptir (Cabbarlı, 2011).  

Batı destekli devrimlerin hayata geçirilmesinde büyük rolü olan ilgili 

ülkelerin  medyalarıdır. Medyanın  demokratikleĢtirilmesi, özgürleĢtirilmesi 

gibi çeĢitli ifadelerle desteklendikleri bu yoğun çabaların ve sistemli destek 

faaliyetlerinin arkasında özellikle batı destekli sivil toplum kuruluĢlarının 

bulunduğu görülmektedir. Gürcistan bu açıdan önemli bir ülkedir. 

Bağımsızlıktan sonra Gürcistan medyasını destekleyen batı kökenli kuruluĢlara 

kısaca  değinilecek olursa öncelikle ―United States Enformation Agency‖, 

―Eurasia Foundation‖ ve ―TACIS‖ın bulunduğu görülmektedir. Bu kuruluĢlar, 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 

 
130 

bağımsızlığın ilk yıllarından beri yerel medya çalıĢanları baĢta olmak üzere 

çeĢitli hizmet içi kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemiĢlerdir. Bu 

kuruluĢlara ek olarak Internews, ICFJ ve IREX de çeĢitli çalıĢmalar 

yürütmüĢtür. Önemli çalıĢmaları yürüten kuruluĢlardan ―Open Society‖ nin 

Gürcistan Fon‘u medyayı destekleme programı olarak belirttiği  program 

çerçevesinde yasal konularda gazetecilere destek sağlamak, gazetecilik eğitimi 

çalıĢmalarını yürütmek, gazetecilerin alanlarına göre uzmanlaĢmalarına 

yardımcı olmak, araĢtırmacı gazeteciliğin gereklerini basın çalıĢanlarına 

öğretmek,  gazeteciler arası iĢbirliği ve destek konularını geliĢtirmek, özellikle 

yerel düzeyde gazetecilik yapan basın çalıĢanları ile baĢkentte bulunan 

gazeteciler arasında iletiĢim köprüsü oluĢturmak gibi konular bulunmaktadır. 

 Aslında Gürcistan medyasında sorunlar,  bağımsızlığın ilk yıllarında , 

özellikle 11 Eylül olaylarından sonra ortaya çıkmıĢtır. Gürcistan‘ın siyasi ve 

stratejik önemi nedeni ile Rusya ve ABD.‘nin bu ülkede etkinliklerini  artırma 

faaliyetleri, medyada kendini belirgin Ģekilde göstermiĢ ve bu alanda iki kutuplu 

bir yönelim gözlenmiĢtir. Bir yanda Rusya‘nın etkisi ve finansal desteği ile 

yönlendirilen medya kuruluĢlarının, diğer yanda Batı‘nın özellikle ABD‘nin 

etkisi ve maddi desteği ile yönlendirilen medya kuruluĢlarının yer aldığı bir 

rekabet ortamı yaĢanmıĢtır. Belirtilmesi gerekir ki bazı batı destekli giriĢimler, 

medya alanını kendi uzun vadeli çıkarları doğrultusunda daha etkin kullanmıĢ, 

batı destekli devrimlerin gerçekleĢmesinde de bu kuruluĢların etkisi büyük 

olmuĢtur.  

Belirtildiği üzere Eduard ġevardnadze‘nin 1992–2003 yılları arasındaki 

iktidarı döneminde; toplumun her kesiminde yaĢanan çözülme, yolsuzluk ve 

rüĢvet olaylarındaki artıĢ, ekonomik sorunlar toplumda  rahatsızlığa yol açmıĢ, 

―gül devrimi‖ diye adlandırılan yönetim değiĢikliğine giden  süreç baĢlamıĢtı. 

Bu süreç,  SaakaĢvili‘nin Ocak 2004 tarihli seçimlerde,  büyük bir çoğunlukla 

iktidarı ele geçirmesi ile sonuçlanmıĢtı. SaakaĢvili nin iktidarı da, geçen süre 

içinde demokrasi ve özgürlük alanında verdiği sözleri yerine getirmemekle 

suçlanmıĢ, gerek siyasi alanda, gerek ekonomik-sosyal alanlarda gerekse 

medyada her türlü muhalefeti sindirmeye yönelik anti demokratik 

uygulamaların gerçekleĢtirildiği uluslararası ve ulusal kaynaklar tarafından dile 

getirilmiĢtir.   

Bugün Gürcistan‘daki medya kuruluĢlarının siyasi aktörlerle bağlantısına 

kısaca bir göz atılırsa durumun daha netlik kazanacağı açıktır.  Örneğin, ülkenin 

önde gelen yayın kuruluĢlarından biri olan Rustavi-2 Medya Grubu,  aynı adlı 

bir televizyon ve 24 Saat adlı Gürcistan‘ın en büyük günlük gazetesine sahiptir. 

ġevardnadze döneminde SaakaĢvili‘ye muhalif yayınları ile bilinen, ancak 

devrimin hemen sonrasında, yayınlarını radikal olarak değiĢtirerek muhalefet 

misyonunu terk eden  Rustavi-2 Medya Grubu, iktidar yanlısı bir politika 

izlemeye baĢlamakla suçlanmıĢtır.  Çünkü söz konusu medya grubunun, Gürcü 

Hükümetinden  üst düzey siyasetçiler ile ciddi anlamda bağlarının  mevcut 
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olduğu bilinmektedir. ġöyle ki; Rustavi-2 Yayın Grubu, Ocak 2006 tarihinde 

Ekonomi eski Bakanı Ivane ChkhartiĢvi‘nin sahibi olduğu MZE TV‘nin %78 

hissesini de satın alarak yeni bir ortaklık yapısına kavuĢmuĢtur.  Ortaya çıkan 

yeni medya grubu ise görsel medyanın büyük bir kısmını kontrol etme gücüne 

sahiptir. Rustavi-2 Yayın Grubunun % 50‘den fazla hissesi ise Gürcistan 

DıĢiĢleri Bakanı Gela BezhuaĢvili‘nin kardeĢi iĢadamı Davit BezhuaĢvili‘ye 

aittir (http://www.diplomatikgozlem.com/haber_oku.asp?id=2656). 

Gürcistan basınında son dönemlerde gerçekleĢen  baĢka bir olay da 

gündemi uzun süre meĢgul eden ―Georgian Times‖ gazetesinin kapatılması 

olmuĢtur. Georgian Times gazetesinin sahibi Malkhaz GulaĢvili, gazetesini 

"yetkililerin ailesine uyguladığı baskılar nedeniyle" kapattığını açıklamıĢ; 

GulaĢvili, düzenlediği basın toplantısında polis tarafından ailesinin tehdit 

edildiğini belirtmiĢti. Ailesini hedef alan bu ―psikolojik terör" nedeniyle 

gazetenin 17 yıldır sürdürdüğü yayınına son verme kararı aldığını kaydeden 

GulaĢvili, bu "baskıların", 13-14 Martta Avusturya'daki aĢırı sağcı "Özgürlük 

Partisi" ile birlikte Viyana'da Gürcistan konusunda düzenledikleri konferanstan 

sonra arttığını öne sürmüĢ, ĠçiĢleri Bakanlığı ise bu iddiaları reddetmiĢti. 

Malkhaz GulaĢvili, "Gürcistan'daki medya özgürlüğü miti Ģüphelidir. Mevcut 

Ģiddet koĢulları altında, topluma özgür ve objektif bir gazete sunamıyorum" 

Ģeklinde açıklamaları (http://dunya/gurcistanda-medya-patronu-gazetesini-

kapatti/) ile uluslararası kamuoyunun dikkatinin Gürcistan Medyasına 

çevrilmesine neden olmuĢtur. 

Gürcistan‘da bağımsızlık döneminde yazılı basının radyo televizyon 

yayıncılığına göre  dönem dönem daha eleĢtirel olabilmeyi baĢardığı ise  bir 

gerçektir. Özellikle bağımsızlık döneminin ilk yıllarında yazılı  basında devlet 

görevlilerinin eleĢtirildiği yazılar da yer almıĢtır. Hatta Sovyetler Birliği‘nden 

ayrılan genç cumhuriyetler içinde ilk birkaç yıllık dönemde Gürcü Basını, belki 

de en özgür , en eleĢtirel basın olarak dikkat çekmiĢti. Ancak ilerleyen 

dönemde, yazılı basın kuruluĢları hangi siyasi veya ticari grubun etkisinde ise 

veya baĢka bir deyiĢle finansal açıdan desteği veren hangi kiĢi veya grupsa o 

görüĢ doğrultusunda haber politikalarını  ĢekillendirmiĢlerdir. Aynı Ģekilde 

devletin finansal desteğini olan  gazeteler de devlet yanlısı görüĢleri 

yansıtmıĢlardır. Özetle söylemek gerekirse, günümüzde Gürcistan‘da basın, 

daha çok  hükümetin sözcüsü  olarak suçlanmakta, , ―yapılan yayınların 

hükümetin veya siyasi gücü elinde bulunduran veya siyasi güçle iliĢkisi 

olanların resmi görüĢünü yansıttığı ‖  ifade edilmektedir. 
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SONUÇ  

SSCB'nin dağılmasıyla birlikte   1991 yılında bağımsızlığını kazanan 

Gürcistan'da demokrasi ve pazar ekonomisine geçiĢ  sürecinde hemen her 

alanda  çeĢitli reform ve düzenlemeler yapılmıĢ, ilk bağımsızlık döneminin 

baĢlangıç yıllarında  belli oranda baĢarılı olunduysa da iĢsizlik, hayat pahalılığı, 

toplumsal huzursuzluk ve benzeri sorunlar geçiĢ döneminde ülkenin liderliğini 

üstlenen Eduard ġevarnadze için  önemli sorunlar olarak ortaya çıkmıĢtı.  

Belirtildiği üzere ġevarnadze dönemi, Gül  Devrimi olarak nitelendirilen  

devrim ile son bulmuĢtur. Bu dönemin ardından iktidara gelen Mihael 

SaakaĢvili de basın ve diğer kitle iletiĢim araçları   üzerinde egemenlik 

kurmakla suçlanmakta ve kamuoyu desteğini süratle kaybetmektedir. Son 

dönemde eğitim ve yargı alanında gerçekleĢtirdiği uygulamalar ile de büyük 

tepki çeken SaakaĢvili, Gürcü medyasını kendi çıkar ve politik yaklaĢımları 

doğrultusunda yönlendirmekle  itham edilmekte;  Gürcistan‘daki medya 

kuruluĢlarının ortaklık yapısı ve ekonomik bağlantıları da medya-siyasetçi 

iliĢkisinin ulaĢtığı boyutu  ortaya koymaktadır.  

Gürcistan Anayasası‘na göre Gürcistan‘daki medya özgürdür ve sansür 

edilemez. Devletin ve kuruluĢların medya alanında tekel oluĢturmalarına izin 

verilemez. Yine Anayasa‘ya göre Gürcistan Cumhuriyeti‘nin vatandaĢlarının 

düĢünce ve ifade özgürlüğü hakları mevcuttur, düĢüncelerini özgürce 

açıklayabilirler. Ancak ülkede yasalarla uygulamalar arasında tam bir 

paralelliğin sağlanabildiğini söylemek de mümkün değildir. Günümüzde 

Gürcistan Cumhuriyeti‘nde devlete ait olan medya kuruluĢlarının yanı sıra 

devletten bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüren özel kuruluĢlar da mevcuttur. 

Ancak medyada tam bir bağımsızlıktan ve tekelleĢmenin etkilerinin 

engellendiğinden söz etmek de mümkün gözükmemektedir.   

 Medyanın genel olarak en önemli sorunları arasında finansal problemlere 

ek olarak politik baskı ve yönlendirmeler, ticaret ve siyaset iliĢkileri yumağının 

ortasında kalmıĢ bir çalıĢma ortamı, meslek ahlakı ile bağdaĢmayan bazı 

konular yer almaktadır. Gürcistan‘da genel olarak basın ve ifade özgürlüğü ile 

ilgili sorunlar değerlendirildiğinde ilk dikkati çeken noktalardan biri  yasalarda 

yer alan hükümlerin uygulama alanına tam olarak geçirilemediğidir. Bu durum 

genel olarak genç cumhuriyetlerin hepsi için  söz konusudur. Bağımsız basın 

kuruluĢlarının sayıları ve faaliyetleri yıllar içinde artıĢ göstermiĢtir. Ancak basın 

çalıĢanlarının kendi kendilerine ―oto sansür‖ denilen ve geçmiĢ dönemin izlerini 

taĢıyan bazı uygulamalardan vazgeçemedikleri de görülmektedir. Devlete ait 

medya kuruluĢlarında bu durum daha da belirgindir.  Özellikle yaĢlı 

jenerasyonu oluĢturan ve Sovyetler Birliği gelenekleri ile gazetecilik yapmaya 

alıĢkın olan gazetecilerin  eski dönemin geleneklerini sürdürdüğü 

görülmektedir.  
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Gürcistan‘da bağımsız basın üzerinde en önemli kontrol mekanizması  

vergi denetimleri ile lisans iĢlemleri sırasında ortaya çıkmaktadır. Kontrolü ve 

kanıtlanması kolay olmayan yol ve yöntemler denenmektedir. Kanunlardan 

kaynaklanan bazı ifadeler de resmi otoritelerin çeĢitli kontrol yöntemlerini 

uygulayabilmesine neden olmaktadır. Örnek verecek olursak, bir kimsenin Ģeref 

ve haysiyetine hakaret edildiği gerekçesiyle  bazı gazetecilerin yazı veya 

haberleri nedeni ile mahkemelerde çeĢitli davalara konu olması gibi.  Bu 

noktada belirtilmesi gereken, Gürcistan‘da da tıpkı diğer genç cumhuriyetlerde 

olduğu gibi, bağımsız bir yargı sisteminin henüz  tam anlamı ile 

yapılandırılamaması , bu tür davaların gerçek mahiyetinden uzaklaĢmasına 

neden olmaktadır. ġeref ve haysiyetine hakaret edildiği ileri sürülen kiĢi eğer 

devlet görevlisi ise, konu gerçek ile ilgili olsa ve haber doğru olsa bile, 

gazetecinin tam olarak bağımsız olmayan yargı organları karĢısında haklılığını 

ispatlayabilmesi oldukça zordur.  

Gürcistan medyasını doğrudan etkileyen finansal sorunlar , gazetecilerin 

eğitim ve deneyim eksiklikleri, basın çalıĢanlarına ödenen düĢük ücretler de 

çeĢitli sorunların varlığına katkı sağlamaktadır.  Özellikle etik konulardaki 

eğitim eksikliği ve gazetecilerin düĢük ücretler karĢılığı çalıĢmaları gazetelerde 

bazı haberlerin ilgi kesimler tarafından ödenen ücretler karĢılığı basıldığı 

Ģeklinde eleĢtirileri doğurmaktadır. Bu durum basın ahlakı açısından 

değerlendirildiğinde çok önemli  bazı sorunların varlığına dikkat çekmektedir. 

Ayrıca Gürcistan‘daki siyasi, ticari veya kimi çıkar gruplarının medya 

kuruluĢlarını doğrudan desteklemeleri önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.  

Finansal gücü ellerinde bulunduran ve medya kuruluĢlarının bazılarını 

destekleyen bu gruplar, haber medyasını istedikleri gibi yönlendirebilmekte, 

halkın haber olma özgürlüğünü kendi çıkarları doğrultusunda 

Ģekillendirebilmektedirler. (Georgia Pres Overview, IJNReport). Halkın haber  

ve bilgi alabilmesi bağlamında çok önemli iĢlevler üstlenebilen medya 

kuruluĢları , maddi kaynağa sahip olanların seslerini halka ileten veya devlet 

tarafından desteklenen kiĢi ve kuruluĢların seslerini kamuoyuna duyuran  birer 

platforma dönüĢmektedir.  

 Gürcistan medyası, bir yandan çeĢitli çıkar odakları tarafından 

yönlendirilirken, bir yandan devlet baskısı ile uğraĢmaktadır. Genelde 

Gürcistan‘da doğrudan sansür örneklerine rastlamak çok nadir bir durumdur.  

Ancak devlet baĢka mekanizmalar ile bağımsız basını kontrol etmeye 

çalıĢmaktadır. Tüm bu ve benzeri sorunlarla uğraĢan Gürcistan kitle iletiĢim 

sistemi , tıpkı diğer genç cumhuriyetlerde olduğu gibi kuramsal açıdan da  tek 

veya birkaç  düĢünsel temelle açıklanamayacak kadar karmaĢıktır. GeçiĢ 

sürecini yaĢayan tüm cumhuriyetlerde olduğu gibi basının felsefi temellerini 

oluĢturan kuramsal yaklaĢımların bu ülkeler bazında yeniden ve 

detaylandırılmıĢ yaklaĢımlarla ve yeni yapılanmalarla ele alınması bir 

zorunluluk gibi gözükmektedir. 
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Elbette Gürcistan‘da diğer genç cumhuriyetler de olduğu gibi sancılı bir 

geçiĢ dönemi yaĢamaktadır. Buradaki asıl sorun ise geçiĢ süreci boyunca dıĢ 

etkilere son derece açık olan medya sisteminin, içeriden ve dıĢarıdan gelen bu 

etkileri nasıl bertaraf edebileceğidir.  Özellikle medya etiği anlamında ciddi 

sorunlara dönüĢen bazı uygulamaların bir meslek geleneği haline dönüĢmeden 

nasıl engellenebileceği veya çözümlenebileceği konuları cevap beklemektedir.  

Diğer yandan medya alanında üç veya dört büyük Ģehir dıĢında önemli bir 

geliĢme olmaması, bazı kuruluĢların bir medya tekeline dönüĢmesi söz 

konusudur. Özellikle yerel televizyonlar baĢta olmak üzere  medya 

kuruluĢlarının yöneticileri, basın iĢletmeciliği hakkında yeterli düzeyde bilgi 

sahibi değildir. Profesyonel gazetecilik ölçütlerinin geliĢmemiĢ olması da 

basının etik standartlarının geliĢimini her yönüyle olumsuz etkilemiĢtir.  

Bağımsız Gürcistan Cumhuriyeti‘nin çağdaĢ gazetecilik normlarını 

uygulamaya dökecek bir medya sistemine gereksinimi vardır. Gürcistan  bunu 

gerçekleĢtirebilmek için önemli adımlar atmak durumundadır. Avrupa 

tarafından tanınmak için çalıĢan bir ülke genel anlamda demokratik prensiplerin 

uygulanmasında ve piyasa ekonomisine geçiĢte baĢvurulan belirli Avrupa 

standartlarını karĢılamalıdır (Papava, 1997). Ancak Gürcistan‘da siyaset, medya 

, ticaret iliĢkileri birçok meseleyi barındırmakta olup iliĢkiler  son derece 

karıĢmıĢ durumdadır.  Bu durum, ülkenin demokratikleĢmeye yönelimini 

olumsuz yönde etkilemekte, Gürcistan medyası bağımsızlığının ilk yıllarında 

bazı olumlu geliĢmelere sahne olduysa da bu süreci devam ettirememekte, kitle 

iletiĢim alanının giderek karmaĢıklaĢan sorunlarının kısa vadede aĢılabileceğini 

söylemek  ise mümkün gözükmemekte, bu sorunların aĢılması için ülkede  

akademik veya profesyonel anlamda tartıĢmaların da yeterli düzeyde  olmadığı 

görülmektedir 
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KARAKTER KONUġMASININ YAPI - ANLAM ÖZELLĠKLERĠ 

 

Zemfira MEHMETOVA 

 

ÖZET 

Yazınsal yapıtlar içeriğinin yanısıra, kahramanları ile de değerlendirilir. 

Zaten eserin içeriğini çoğu zaman kahramanların konuĢmaları yönlendirir. Onun 

hayatını, yaĢadığı zamanı, bakıĢaçısını, hiss ve duygularını, hareketlerini 

konuĢmalarıyla anlamak mümkün. AraĢtırmada konuĢma ve söylevlerin 

sözkonusu nitelikleri mercek altına alınmıĢ, çeĢitli sınıflandırmalar yapılmıĢtır. 

Yapı ve anlam özellikleri sesbilimsel, sözlüksel ve sözdizimsel  açıdan  

incelenmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Yazınsal yapıtlar, karakter, konuĢma, sesbilim, 

sözdizim. 

 

ABSTRACT 

The literary works are appreciated not only with their meaning but also 

with their characters. The meaning of the works are often directed by the 

speech of the characters. It life, period of life, world view, feelings and sence, 

motions can be understood by the speech. The afore said peculiarities of the 

characters‘ speech are investigated and different classification are done. 

Structural-semantic pecularities are studied from the point of phonetic, leksic 

and sintactic. 

Key words: Literary works, character, speaking, phonology, syntax. 

 

 

Yazınsal eserin değerini arttıran en önemli olgulardan biri de karakterdir. 

Ġçeriğin dolgunluğu, olayların geliĢimi, yazar dilinin rengarenkliyinin yanısıra, 

karakter ve onun konuĢmaları, söylevleri de esere anlam kazandırır. Aslında 

yazarın anlatmak istediklerinin okura doğru ulaĢmasının da yolu karakterden 

geçer. Fakat burada karakter dar anlamda yalnızca kahramanın huyu gibi değil 

de, konuĢma becerisi, dünyagörüĢü, ait olduğu sınıf, toplum içerisinde yeri ve 

hatta görünüĢüyle esere yön veren birey gibi anlam taĢımaktadır. Yukarıda 

sıraladığımız özelliklerin en iyi yansıma Ģekliyse konuĢmadır. Yani, karakterin 

söylevi onun en iyi yansıma aracıdır. Yazınsal eserlerde anlatılan insanların dili 

her Ģeyden önce onların kiĢisel karakterleriyle birebir bağlıdır. ―Karakter dile 

                                                 
 Azerbeycan Bakü Üniversitesi 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 

 
138 

yansır, dil onun özelliklerini belirler. Dil karakterin bir parçasıdır.‖1 Bu 

bakımdan eser kahramanına dönüĢen kiĢilerin söylevlerinin incelenmesi aslında 

onların karakter çözümüne hizmet eder. Yazar kaleminin gücü de sözkonusu 

yansımanı ne kadar iyi gerçekleĢtirmesine bağlı. Eserde yazar anlatımı ve 

karakter dilinin bir-birine geçidi, kahraman söylevinin üslup bakımından 

bireyselleĢmesi gibi yaratıcı düĢünce gerektiren konular bu bağlamda oldukça 

gerekli. Özellikle, konuĢma veya söylev dilinin tarz halinde oluĢmasını 

sağlamak, kahramana bir dil stili yaratmak yazınsal eser için önemli 

hususlardandır. ĠĢbu olay ise iki Ģekilde-herkesin kullandığı konuĢma diline ve 

gayri-resmi, rahat bir Ģekilde kullanılan sokak diline tarz kazandırmayla 

gerçekleĢebilir. 

Doğruyu anlatmak gerekirse, sokak dilinin stil olarak belirlenmesi ve 

karakteri sözkonusu dilde ―konuĢturmak‖ çok zor. Fakat, dilin kelime, bilhassa, 

deyimler hazinesine dayanılan ve ilginç kelime yapılanmalarını, sözcük-anlam 

birleĢmelerini gerektiren bu durum karakteri daha iyi yansıtmaktadır. Bilinen 

söylev dilinin sesbilimsel ve sözdizimsel özelliklere dayanan kolay yapılanması 

ise doğal iletiĢimin dikkat çeken yanlarını yansıtmamanın yanısıra, yalnızca 

olayı betimlemekle yetiniyor. 

Beklenmedik olaylarla karĢılaĢan, hayatındaki ani değiĢiklikleri 

konuĢmalarında yansıtan, hazırlıksız iletiĢim kuran  kahramanın  dilindeyse, 

yalnız betimleme değil, sesbilimsel ve sözdizimsel düzeyde değiĢimler 

yaĢanabilir. Buna ek olarak, kahramanın ―dili‖nde sözlüksel hatalara, kelime 

yalnıĢlıklarına, anlam kaydırmalarına da rastlanmaktadır. Eserde  böyle 

durumların yansıması ve inandırıcı olması ise gerçekçiliğe dayanıldığı takdirde 

mümkün. Kahramanların dilinin tipleĢtirilmesi, çoğu zaman yazı dili 

çerçevesini aĢması beklenen sonuca neden olmaktadır ki, bunlar da kelime, 

kelime öbekleri, tümce, dilde kliĢeleĢmiĢ deyimlerin ve s. timsalinde 

gerçekleĢir. Bu bakımdan karakter söylevinin farklı dil düzeyleri açısından 

incelenmesi gerekmektedir. Örneğin, kahramanın ―dili‖ nin ilk bakıĢta dikkat 

çeken özelliği, sesbilimsel farklılığındadır. Sözkonusu farklılık  kahramana eser 

boyu eĢlik eden, onun ve ya karĢısındakinin hareketleri ile ilgili seslerde de 

yansıyabilir. Olayların gerektirdiği sesbilimsel özelliklerin eserde ifadesi ise iki 

Ģekilde mümkün: a) sesin kahraman konuĢmasının içinde verilmesiyle; b) sesin 

yazar anlatımı sırasında betimlenmesiyle; 

Bazen de kısa zaman sürecinde yaĢanan olaylar ve ya kahramanın hiss ve 

duyguları onun konuĢmasını etkiler, anlatım uyumu bozulur, intanasyon değiĢir. 

Her  zamanki gibi değil, geliĢmelerden dolayı oluĢan böyle söylev artık 

kahramanın değil, onun durumunun yansıma aracına dönüĢür. Sözkonusu olayı 

göz önünde bulundurduğumuzda karakter konuĢmasını iki gruba ayırmamız 

daha doğru: 

                                                 
1 Vinogradov, V. V., Ġzbrannıe trudı.( SeçilmiĢ yazıları), Moskova, 1975, 560 s., s. 44. 
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a) Situatif karakter söylevi 

b) Mutlak karakter söylevi 

Situatif karakter söylevi kahramanın o andaki durumunu yansıttığı halde, 

mutlak karakter söylevi onun Ģahsiyetinin herhangi bir özelliğini ve genel 

durumunu ifade eder. Bu bağlamda  kahramanın yansımasını gerçekleĢtiren asıl 

konuĢma mutlak karakter söylevidir. Eserde konuĢmanın mutlak ve ya situativ 

söylev olması yazarın sunumuyla bağlı. Öyle ki, yazar kahramanın 

konuĢmasının sözkonusu özelliğini eser baĢında vurgulamanın yanısıra, her 

fırsatta kahramanla beraber, yazar anlatımı ve ya kahraman söylevi aracılığıyla 

okura yansıtır. Anlatılan tüm yöntemlere rastlanamadığı ve ya eserin bir yerinde 

dahi bu yöntemler reddedildiği takdirde söylevin situatifliği kabul görür.  

Karakter konuĢması kelime hazinesinin kullanımı açısından da 

araĢtırılmaya değer. Yazınsal eserde kahramanın sözlüksel ve deyimsel açıdan 

daha çok faklılıklara yol verdiğini düĢünürsek, yazarın ağız, argo, 

terminolojiyle yakından ilgilenmesi gerekmektedir. ―Yazarın dili yazı dilimizin 

tüm kural ve normlarını kendinde yansıttığı halde, eser kahramanlarının dili 

onların karakteri, dünya görüĢü, bakıĢ açısı, meslek ve uzmanlık alanları, 

etrafdakilerle iliĢkisiyle bağlamda verildiği için, anlatım dilinden farklıdır. 

Çünkü, kiĢinin kullandığı her kelime onun karakterinin belirlenmesinde büyük 

etkiye sahip. Onlar Azerice konuĢmalarına rağmen, duruma göre, herkes 

tarafından anlaĢılmayan ve kullanılmayan kelimelerden yararlanmaktadır. Bu 

bakımdan onların dili günlük konuĢma tarzına daha yakın.‖2 Okurun dikkatini 

kahramana yöneltmenin basit sokak konuĢması, duygusal-anlamlı kelimeler, 

terim ve bilim dili, ünlem, ağızdan alınan kelimeler, argo ve kliĢeler ile 

mümkünlüğünü anlayan yazar amacına ulaĢmak için doğru kelime bulma 

yeteneğini kullanır. Sözkonusu yetenek ona baĢarı da kazandırabilir, yenilgiye 

de. Nitekim, okurun anladığı ve rahatça kabullendiği kelimeler yazarın edebi 

tarzıyla birleĢtiğinde edebiyat ve dil adına yeni bir değer oluĢur. Aynı zamanda 

çoğunluk tarafından bilinmeyen ve anlaĢılmayan dil birimleri güncellik kazanır, 

yeni deyimler meydana çıkar. Fakat, aslında, sözkonusu tüm yenilikler bilinen 

ve okur kitlesinin ―dil‖ ve ruhuna yakın olguların üzerine kurulur. Aksi 

takdirde, eserde baĢarısızlık kaçılmazdır. Yani, yazar ağız, Ģive, argo ve 

terminolojiden kelime alımına giderken ―belirli‖ dil birimlerini benimser. Hatta 

yeni bir kelime türeten yazar bile belli dil olgularına dayanır. Zengin ―dil‖ 

hazinesinin kullanımı yazarın elindedir ve o herhangi dil katmanından istediği 

kelimeyi kullanmakta özgürdür. Onun verilen özgürlükten nasıl yararlanması 

ise eserin yazınsal niteliği ve okunaklığını belirler. Kahramanın  hayatın içinden 

biri olması da ―onun dili‖ndeki ifadelere genellik kazandırır. Duruma bağlı 

olarak verilen açıklamalarıyla kitle için saydamlaĢan böyle kelimeler yazınsal 

                                                 
2 PaĢayev, A., Caferova, E., Bedii üslubda obrazlılığın ifade imkanları, Bakü 2006, 124 s., s. 
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parçanın gerçeklikle bağını pekiĢtirir, okuru inandırmaya yardımcı olur. Diyelek 

ve ağız özelliklerinin kahraman söylevinde yer alması her Ģeyden önce 

konuĢanın nereli olması ile ilgili bilgi verir. Bazen kahramanla bağdaĢlaĢan öyle 

unsurlar da kullanılır ki, onlar eserle beraber hatta yazı dili ve kitle dili 

hazinesine girer. Bu, dil biriminin veya dil olayının kahraman dilinde kullanımı 

ve iĢleklik kazanması ile bağlı bir durum. Özellikle, XIX yüzyılın ortalarında 

hız kazanan sözkonusu yöntem dil imkanlarını geniĢletmiĢ bulunuyor. Normatif 

dıĢı unsurun kahraman söylevinde yer alması, sosyal durumun  yansıması ve 

karakterin bireyselleĢmesi amacını taĢır. ―Konu ve olayların içeriği ile ilgili tip 

ve kiĢilerin konuĢmalarında  rastlanan Ģive ve argo unsurları, barbarizm ve kaba 

sözler, yalvarma, ilenç, yemin ifade eden kelime ve deyimlerin yanısıra, 

arkaizm, terim ve özel takma adlar da bu sırada yer alır.‖ 3 Tüm bunlar eserdeki 

zaman ve mekan betimlenmesi için oldukça gerekli. Örneğin, bazen 

bilimadamını canlandırmak gerekir ki, yazar o zaman alan terminolojisine baĢ 

vurur. Farklı sosyal sınıfların anlatımındaysa argo unsurları devreye girer. 

Kahramanın bireysel özelliklerini açığa vurmanın bir diğer yöntemiyse 

barbarizm unsurlarından  yararlanmaktır. Özellikle, yergi yapıtlarında kiĢinin iç 

dünyasının açıklanması için barbarizm çok önemli ve sıkça baĢ vurulan 

unsurdur. ―Yalnız konuĢma esnasında kullanılan böyle kelimeler kendi üslubi 

özellikleri ile yazı dilinin diğer alanlarına ait birimlerden daha iĢlektir.‖4 

Karakter söylevinin sözlüksel yapısının temelinde duran ―olağan‖ 

kelimeler de beceri gerektirir ve farklı yöntemlerle yenilikler kazanabilir. 

Nitekim, ―olağan‖  kelimeler her Ģeyden önce söyleve karakterlik ve bireysellik 

katkısı sağlamaktadır. Bu da sözkonusu kelimelerin tekrarı, kısaltılması ve 

basitleĢmesi ile gerçekleĢir. Böyle durumlarda karakter söylevinin iki özelliği 

dikkat çekiyor. Ġlk olarak kiĢi gerçekten yorgun, halsiz olduğu için lafı kırarak, 

yarım yarım konuĢarak düĢüncesini ifade eder. Situatif karakter söylevi olarak 

nitelendirebileceğimiz konuĢma olgu, durum ve konumu yansıtır. Diğer bir 

durumdaysa yorgun söyleĢi, hece düĢümü, sesyitimi karakterin genel konuĢma 

tarzıdır ve onun bireysel niteliklerini okura ulaĢtırma aracıdır. Dünya yazınsal 

yapıtlarında böyle ―olağandıĢı‖ konuĢmaya sahip karakterler az değil.  

Söylevde tasarruf ve kısalık yalnızca mizaç yapımına değil, ciddi ve akıllı 

iyi kahramanların kiĢiliğini nitelendirmeye hizmet eder. Yani, karakter dilindeki 

sözlüksel yalnıĢlıklar, doğru anlamlarda ve yerinde kullanmama, kahramanın 

cahil, eğitimsiz konuĢmasının yanısıra, kendisinin kiĢiliğini yansıtır.  

Demek ki, sözlüksel karakterolojinin yazı dili sınırlarından dıĢarıda kalan 

konuĢma dili birimlerinin ve yazı dilinin kendine has kelimelerinin yardımıyla 

                                                 
3 Cahangirov, M. P., “Epik şiirimizde dil-nitq vasitesi ile tipleşdirme meselesine dair” Azerb. EA 

Haberleri Edebiyat, dil ve incesenet ( güzel sanatlar) serisi, №2, Bakû, 1969, s. 75. 
4 Arnold, Ġ. V., Stilistika Sovremennıy angliskiy yazık, Moskova, 2006, s. 351. 
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söylevin bireyselleĢmesinden, karakterin aracılığıyla nitelendirilmesinden baĢka 

bir Ģey değil. 

Karakter konuĢmasındaki çeĢitli sesbilimsel ve sözlüksel detayların 

yanısıra, çeĢitli kelime grupları ve hatta tümcenin kendisi de söylem sahibini 

nitelendirmek amacıyla bir olgu gibi incelenmektedir. Bilindiği üzere, yazınsal 

yapıtlarda karakteroloji söylev iki yapı özelliğine sahip: 

1) ―Kitap dili‖ tarzında kurulan karakter söylevi 

2) Yazı dili çerçevesinde ve ona uzak bir tarzda kurulan karakter söylevi 

Gramatikal açıdan baktığımızda ilk olarak söylevin karakterolojik niteliği 

cümle yapısı değil de, cümledeki sesbilimsel ve sözlüksel nedenden dolayı 

oluĢur. N.Chomsky`nin dediği gibi her bir gramerde özel ve bireysel detaylar 

bulunur ve onlar kendine özgü bir insan dilini belirler.5 

Diğer bir yerdeyse karakter söylevi doğrudan cümle ve sabit kelime 

öbekleri yapısı aracılığıyla oluĢur. Yani, kiĢinin kullandığı çeĢitli kelimeler 

değil de, cümleler bir bütün halinde karakteroloji önem taĢır. 

Günümüzde tüm tartıĢmalara rağmen, yazar canlı konuĢma dilinin 

sözdizimsel imkanlarını sonuna kadar kullanamıyor. Aslında bunun gerçekleĢ-

mesini beklemek de mantık dıĢı. Sözkonusu olaya yaklaĢımlar da farklı ve biraz 

çerçeve gerektirdiğinden eserlerinde tarza maksimum uyma çabasında olan 

yazarların bile belirlenen sınırı bozması imkansız. Ama her Ģeye rağmen, 

günümüz-de yazınsal eserlerde doğal konuĢma diline yaklaĢma akımı artmıĢ ve 

onların yazıda yansıması için yeni olanaklar oluĢmuĢtur. Böyle ifade 

yöntemlerinden biri de tipik söylev sözdiziminin taklididir. Yazınsal edebiyatta 

söylev sözdiziminin taklidi iki Ģekilde vuku bulur. Bazen cümlenin sözdizimsel 

yapısı değiĢmiyor, cümledeki kelime, kelime öbekleri konuĢma dilindekinin 

aynısı olarak kalır. Bazen de hazırlıksız ve doğrudan yapılan söylevin sunumu 

sırasında cümlenin sözdizimsel yapısında yazı dili kurallarından sapmalar 

gerçekleĢir. Fakat bu durum olağandır ve yazı dilinin ilkelerinden biri olarak 

değerlendirilir. Söylevde cümle yapısının değiĢimi iki bakımdan mümkündür: 

1) Cümledeki sabit kelime öbeklerinden herhangi birisinin yapısı 

değiĢtirilir, fakat cümle tamamlanır. 

2) Tümüyle cümlenin kendi yapısı değiĢir ve yarım kalır. 

 Böylece söyleyebiliriz ki, sözbilimsel, sözlüksel ve sözdizimsel 

özellikleriyle farklı yapılanmalara sahip karakter söylevi yazınsal eserlerin 

içeriğini yansıtan ve ona farklı nitelikler kazandıran  parçasıdır. Onun 

araĢtırılması yazarın anlattığı olayların, kiĢilerin çözümü, dolayısıyla eserde 

gizli kalan hususların açıklanması için oldukça önemlidir.     

                                                 
5Chomsky, N., Dil ve tefekkür, Bakü, 2006, s.11. 
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MEDYA KÜLTÜRÜ, ELEŞTİREL OKUL, MĠCHAEL JACKSON VE 

„BĠZ‟ 

Yard. Doç. Dr. A. Cem GÜZEL

 

 

ÖZET 

Bu yazı içerisinde ele alınan baĢlıklarla öncelikli olarak amaçlanan; 

kültür hayatımızın ana akım iletiĢim organları aracılığıyla bertaraf edilmesine 

karĢı direniĢi oluĢturacak daha ilerideki muhtemel eleĢtirilerin sahipleneceğine 

inandığımız bir tarihsel perspektife katkı sağlayacak bazı kalkıĢ noktalarını 

ortaya koyabilmektir. 21. yüzyılın hemen baĢlangıcıyla birlikte edindiğimiz 

kritik siyasi tecrübe bu tahribatın pazar ekonomisinin dayatması karĢısında 

ideolojiler üstü diyebileceğimiz bir sürat ve dayanıklılığa eriĢmiĢ olduğu 

doğrultusunda.  Sanatlarda olduğu kadar gündelik toplumsal hayatımızın 

içerisine yayılan bütün estetik uslûp ve biçimlere ait yenilenme ve değiĢimlerde 

gelecekte de iç bunaltıcı bir siyasi propagandanın telkin edilmemesi ya da 

birikim yasasının zorunlu sonuçlarını tatbik etmeye yarayacak 

araçsallaĢtırmalara eĢlik edilmemesi koĢulları ülkemiz için de 1930‘lu yılların 

eĢsiz kuramsal birikimini hatırlamayı zorunlu kılmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Kitle iletiĢimi, kültür eleĢtirisi, 20. yüzyıl 

modernizmi, estetik uslûplar, sinema 

ABSTRACT 

The primary aim of this article through the handled headings is to form 

the resistance against termination of our cultural life by means of mainstream 

media agencies and create starting points that will add to the historical 

perspective which we believe future criticisms will adopt. The critical political 

experience that we had just at the beginning of the 21
st
 century shows that this 

destruction seems to have achieved the speed and strength, beyond ideologies, 

under the imposition of market economy. The conditions that no irritating 

political imposition to be made on the changes in the esthetics styles and 

forms, which has commonly spread in both arts and our social/cultural life; and 

no accompanying on instrumentalizations that would enable the fulfillment of 

compulsory results of law of accumulation, forces our country  to remember 

the unique theoretical build up of 1930s.  

Key Words: Mass communication, cultural critique, 20th century 

modernism, aesthetic styles, cinema 
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Bağımlı bir deneyim alanındaki yaĢam, tahakküm eden hayata ait 

kurguların ve deliliklerin de izlerini taĢır. 

Edward  Said 

Basının günümüzün en etkin katedrali, camisi, tapınağı olduğu 

unutturulmak isteniyor. Acımasız bir biçimde her Ģeyi paranın belirlediği, 

piyasaya tabi bir kurum haline getiriliyor. Böyle olunca da aklı fikri tiraj, satıĢ 

ve hedef kitleden ibaret oluyor. AnlayıĢ, akıl-fikir düzeyi, dünyaya bakma tarzı, 

değer yargıları bakımından toplumun geliĢkin kesimlerine hiç önem vermeden, 

o geliĢkin kesimleri de ortalama düzeye çekecek bir hat tutturuyor. Bilgi yeni 

bir bilgisizlik biçimi getiriyor. Bu aĢırı uzmanlaĢma, çağımızda modern bir 

cehaletin de kaynağıdır. 

Ünsal Oskay 

 

GĠRĠġ 

Michael Jackson‘ın beklenmedik ölümünün ardından Ģarkıcı, One day in 

your life parçasının etrafında geliĢen yazısıyla Hürriyet gazetesi genel yayın 

yönetmeninin kendi gazetesindeki köĢesinin konusunu oluĢturdu. Özkök‗‗Son 

Kastrato‘‘ baĢlığını attığı bu yazısında, geriye doğru bir yolculuğa çıkıyor ve 

Jackson‘ın parçasıyla zihninde kendisini merkeze yerleĢtirdiği oldukça subjektif 

bir bağlamı –seksenli yılları- örtüĢtürüyor, buradan kendi ‗bir gün‘lerini seçip 

okuyucusuyla paylaĢıyor. ‗‗… Steven Spielberg'ler, Lucas'lar, Indiana 

Jones'lar, Star Wars'lar, Blade Runner'ların heyecan veren, umut saçan 

devrimci sinyalleri geliyordu‘‘.  Ancak, 27 Haziran 2009 Cumartesi tarihli bu 

yazı Özkök‘ün daha çok Pazar yazılarına ayırdığı romans vurgusuna alıĢık olan 

okuyucuda yazarın günleri ĢaĢırdığı izlenimini de uyandırdı.
1
   

Yazarın ağır okuyucuları pop starının ölümüyle önlerine tesadüfen gelen 

bu ‗bir gün‘leri gerçek bir fragman lezzetinde! ihtiva edecek yazıyı ise ancak bir 

                                                 
1 Pazar günkü, Hangi Kadın Kaç Para Eder baĢlıklı yazı ise aslında Jimmy Choo adlı kadın 

ayakkabıları imâl eden bir sanatkârın hayatını anlatıyor. Sondaki dipnot, bu yazının, birisi Condé 

Nast yayın gurubu dergileri yazarlarından olmak üzere iki yazarın elinden çıkma bir monografiye 

mealen kaleme alındığını hatırlatıyor ve bu kitabın acilen ekonomi, iĢletme yönetimi okullarının 

müfredatına alınmasını öneren –banâl ötesi- bir temenniyle sona eriyor. Ey! “beni izleyerek 

yaşayanlar‖, “Medyaya düşman yetiştirenler”. Ancak, hem yazının –tanıtırken- müsrifçe iktibas 

edildiği kitabın, hem de bu eserin -daha çok- ikinci yazarının doğrudan uzmanlık alanına giren -

lüks ve perakende eĢyalar analistliği ?- Choo‘nun bir tasarımcı olarak artık sadece üzerlerinde 

imzasının yer aldığı kadın kunduralarının üretildiği kültür, orta sınıfların uzun soluklu servet, artı 

değer edinme tecrübesinin ardından girilen tarihsel dönem içerisinde bu birikimin, malların, 

onların niteliğini abartan, gerçek yararlarını oluĢturan kullanım değerlerinin önüne geçip statü, 

itibar, haz elde etme gibi faydalar sağlama ihtiyaçları doğrultusunda üretilerek sarf edilmelerinin 

handikapları hususunda temrinlidir.  
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hafta sonra Recm Meraklılarına Bir Bilanço baĢlığı altında okudular.
2
 Aslında, 

ne Fransa‘da devlet burslusu bir öğrenci olarak Ertuğrul Özkök, ne bir öğretim 

üyesi olarak Ertuğrul Özkök,  ne gazete yayın yönetmeni olarak Ertuğrul 

Özkök, ne de 1980 ihtilali döneminin ArayıĢ dergisi yazarı olarak Ertuğrul 

Özkök hiç bir dönemlerinde, kitlelere onların gündemini sırtından atıp kurtulma 

özlemi içerisinde olmadıkları izlenimini verme ikiyüzlülüğünü benimsememiĢti.  

Mekân, aynı zamanda yaĢanmıĢ, yoğun bir zamanı muhafaza eder. 

Zamanın akıĢı, ‗hayat döngüsü‘, içerisinde yaĢanılmıĢ yer ve mekânların 

anılarından ibarettir. Türk basınının da sürekli muzdarip olduğu modernist 

düĢünme, tasarruf tarzından postmoderninkine geçiĢteki nitel dönüĢümün 

baĢarılı olmasına bağlı ‗kendini tanıma‘, ‗kiĢisel bellek‘ gibi bazı kavramları D. 

Harvey, Gaston Bachelard‘ın ‗Ģiirsel mekân‘ temalı çözümlemesi ile ve ‗ev 

olarak bir mekân ne iĢe yarar sorusu üzerinden açıklığa kavuĢturmayı deniyor. 

Heideggeryan bir esintiyi de barındırdığı ilave edilen ve Bachelard‘a atıfta 

bulunan bu çözümlemede mekân her Ģeyden önce bellek için bir ev olarak 

kabullenilme eğilimindedir (2006; 245- 6). ĠletiĢim araçlarının dili ―her Ģeyin 

bir zamanı olduğu iddiasını tersine çevirerek‖ belirli coğrafyaların kendilerine 

özgü, müstesna toplumsal, ekonomik iliĢkilerinin önüne geçen yeni bir 

akılsallaĢtırmayı yaygınlaĢtırma iĢinin peĢine düĢtüklerinde ise mekân 

üzerindeki yeni hâkimiyetlerin, mülk edinmelerin giderek ahlâki ve mübah 

kılınmaya baĢlanan değiĢimlerinin de önü açılır. ―Kapitalizmin ‗zaman 

aracılığıyla mekânı yok etmesi‘ ‖ (250 -1),  leasing, mortgage gibi finansal 

enstrümanların sağladığı yeni mülkiyet biçimlerinin akla yakın kılınması, 

yaygınlaĢtırılması koĢuluna bağlıdır. Özkök‘ün, kendini tanıma giriĢimi 

merkezi benliğin sürekli salınımlara tabii olduğu sübjektif bir dıĢ-gerçek -ya da 

doğru- algısının yerine bu derece geçebiliyorsa bu yine, kendisini bildiği ilk 

yıllardan itibaren, içerisine doğduğu bir yaĢam alanının lebenswelt ezeli 

bölünmüĢlüğünden kaynaklanmaktadır. 

Ertuğrul Özkök ―nüfusa kayıtlı olduğum yer, izmir‘in konak ilçesi‘ne 

bağlı kahramanlar mahallesi. Bu mahallenin 1423 numaralı sokağında doğdum. 

Sokağın bir ucu, Ġzmir Fuarı‘nın kapılarından birine açılır. 

Öteki ucunda ise bir karakol vardır.Karakoldan sola dönüp, 50 metre 

ilerleyince karĢınıza bir hemzemin geçit çıkar. Burası, Alsancak-Denizli tren 

yolunun geçtiği yerdir. Bu demiryolu, iki ayrı toplumu, iki ayrı hayat tarzını 

birbirinden ayıran sınır gibiydi. Çünkü demiryolunun öteki tarafında ―Tenekeli 

Mahalle‖ denilen bölge baĢlardı.
3
 biçiminde yazısını sürdürerek bağlı 

bulunduğu sosyal yapının ve grubun parasal değerlerle ve sosyal yapılarıyla 

ilgili boyutunu da ortaya koyuyordu. Örneğin çocukların geliĢiminde rol 

üstlenilmesi ve çevresel koĢulların algılanmasına ynelik bir takım 

                                                 
2 Hürriyet gazetesi, 4 Temmuz 2009. 
3 Hürriyet gazetesi, 9 Ocak 2010.  

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=12002107&yazarid=10&tarih=2009-07-04
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uygulamalara rastlamak mümkündü. Türkiye‘de minyatür trenler çocukluğunu 

geride 1960‘lı- 70‘li yıllarda bırakan bir kuĢağa çok uzun bir süre, Ġzmir‘de, 

fuarın kapılarının hemen arkasındaki Kültür Parktan Ankara‘ya Gençlik 

Parkı‘na uzanan eksenin iki ucunda muazzam ölçeklerdeki birer oyun alanını 

sundu. ‗Tenten Avustralya‘da‘ ya da meccano setlerinden  -tüm diğer 

muhayyile oyunlarımızdan- çok farklı olarak, bir kuĢağın ‗koruyucu varlıklar‘la 

donanmıĢ o mekânının sınırlamalarının ortadan kalktığı bir belleğe kavuĢmasına 

aracılık ettiler.  ‗Yukarı ve aĢağı dünyaların bölünmüĢlüğünün tam ortasındaki 

sokakların küçük sakinleri için vélosolex‘ler, ‗pedallı arabalar‘ gibi küçük 

trenler de ‗varlığın istikrarının mekânlarındaki hareketsizliği, onlar üzerindeki 

hâkimiyet arzusunu asude bir uslûp bütünlüğü içerisinde, o henüz ―mesafeden 

doğan sürtünme örtülü‖ (250) bir felakete dönüĢmeden nihayete erdirme 

vazifesini üstlenmiĢlerdi (2006; 238- 54).  

Paranın meta üretimine yatırılması, aynı zamanda meta ekonomisinin 

valorizasyon koĢullarındaki 1930‘lardan itibaren –günümüze değin- süre gelen 

kötüleĢmeyi, değersizleĢmeyi yaratmıĢtır. Ernest Mandel, geçmiĢte ücretsiz icra 

edilen ya da bedelleri dolaylı bir biçimde ödenen ve ―bir kutsallık halesi 

taĢıyan‖ daha çok toplumsal emeğin, etkinliğin gittikçe kültürel üretimi de 

kapsayarak geç kapitalizm döneminde ‗örgütlü bir ticaret olarak para kazanma‘ 

pratiği haline dönüĢecek biçimde evrimleĢmelerinin mali sermayenin, büyüyen 

ancak değerlenemeyen bir ―aĢırı-sermayeleĢme‖ probleminin (2008; 756- 7) 

parçası olduğunun altını çiziyor.  ‗Mali sermaye momenti‘ aynı zamanda, bu 

kez, F. Jameson‘ın ifadesiyle, paranın ―ikinci bir anlamda ve ikinci bir ölçüde 

soyut hale‖ gelen (2005; 148) safhasıdır.  

 

Sit-kom tarzı hayat, yeni yaĢam alanları ve Pleasantville 

50‘li yılların Amerikan banliyösündeki üst-orta sınıf Amerikan aile 

hayatı, bir yaĢam alanı olarak, ‗Amerikan Rüyası‘nın ta kendisi olduğu gibi, 

aynı zamanda sit-komların da tabii mekânları oldu. Aslında baĢlangıçtan, 

1950‘li yıllardan itibaren, televizyon dıĢında, popüler kültür endüstrisinin 

neredeyse tüm unsurları, G. Swanson‘un Flop Family‘si (1943), ardından 

Hollywood ürünü günlük televizyon dizileri ile kurgulanan bu daha izole 

yerleĢim –ve yaĢama- alıĢkanlığının ‗mükemmel hayat‘ imgesinin yaslandığı, 

onun gerisindeki dayatmaya karĢı bir yandan kendi içlerinde daha ihtiyatlı bir 

konum almayı tercih ettiler. Ahlâki açıdan, giderek sadece sinemasal bir 

belirlenim özelliği kazanan bu mükemmellik takıntısının, sâbık türlerin öncülük 

ettiği mülk edinme konusundaki rekabetin, bir ‗mekân talanı ethosu‘nun 

doğrudan müdahili olmaktan geri durmayı denediler.  

2009 yılına gelindiğinde bir baĢka Condé Nast giriĢimi olan Vanity Fair 

dergisinin Nisan sayısında yazar David Kamp; Ocak 2009 krizinin sonuçlarının 

nesilden nesile baĢarının kelimenin tam anlamıyla artık ulaĢılamaz olduğunu 
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bize izah eden 600.000 iĢsiz Amerikalının hayat çizgisi açısından ‗Amerikan 

Rüyası‘nın yeniden kalibrasyona tabi tutulma zamanını, Amerikan yüzyılının 

muhasebesini hatırlatmaya yaradığını belirtti. Amerika‘da, bir otomobil 

reklamında dolayıma sokulan ‗beklentilerinizi özgür bırakın‘ mottosundaki gibi, 

yükselen beklentiler yüz yılı Kamp‘e göre, zaman içerisinde -istikrar yerine- 

yukarı doğru hareketliliğin, Amerikan Rüyası‘nın kendisinin 1990‘lı yıllarda 

baĢta MTV‘ninkiler olmak üzere Güney Kaliforniya‘nın tüm arzuları tatmin 

olmuĢ ancak hiçbir Ģeyin asla yeterli olmadığı banliyö jenerasyonlarını 

ekranlara taĢıma derdinde olan televizyon dramalarına (5), medyanın 

sürüklediği bütün bu sınıf atlama, Ģans, Ģöhret kovalamacasının yarattığı 

tahribata karĢın orta sınıfın insanlarının ulaĢamadığı, elde edemediği bir hedef, 

bunaltıcı bir ruh çıkmazı haline dönüĢtüğünü ortaya koymaktadır.  

―Pleasantville etkisi‖ ise Greg Dickinson‘ın (2006) modernitenin bir 

yörüngesi olarak Hollywood‘un baĢı çektiği bir sorunun da varlığını ön plana 

taĢıyabilmesi endiĢesiyle yeni yerleĢim haritalandırmaları, banliyo 

organizasyonları ortaya çıkarken teklif ettiği bir kavram. Dickinson (2006), 

Muzzio ve Halper (2002) gibi araĢtırmacılara göre Pleasantville  (1998, D: 

Gary Ross) aynı zamanda, 1990‘lı yıllara girildiğinde yüzyılın bu son on yılında 

bir yerleĢim, yaĢam alıĢkanlığı olarak banliyölerin ne derece mükemmel bir 

güven ve konfor ortamı sağladığının sorgulanıp daha ötesi bu görsel retoriğin 

parodize edildiği bir dizi filmin ―yüzyıl sonu sinemasal banliyöleri‖ (Muzzio ve 

Halper; 7) en önemlisi oldu.
4
 Le Corbusier‘nin, Ludwig Mies van der Rohe‘nin 

yüksek modernizmlerinin mecraı banliyö mekânının estetik bir kaygı 

içerisindeki resimsel pictorial, mimari –dolayısıyla plastik- sözlükçesinin ortaya 

konduğu bir repertuvarı alaya almak bu sinema eserlerinin ortak hayati özelliği. 

Yönetmen William Wyler‘ın The Best Years of Our Lives‘ı (1946), It‟s a 

Wonderful Life (1946, D: F. Capra) ile hemen aynı yılda savaĢ sonrasına iliĢkin 

olarak, paranın bu özlemi çekilen, arzu edilen ancak eksikliği hissedilen hayat 

tarzlarıyla ortalama bireyin arasına yerleĢtirdiği rasyonel tahditlere bir karĢı 

çıkıĢı, memnuniyetsizliği, ‗direniĢi‘ dillendirdi. 1950‘li yılların ortalarına 

gelindiğinde H. Bogart gibi kült statüsündeki bir yıldız oyuncunun, hikâyenin 

kanun kaçağı, mütecaviz karakteri Glenn Griffin‘i canlandıracağı The 

Desperate Hours ise (1955), Fordizmin ABD‘deki kitle üretimi eĢittir sınırsız 

tüketim denkliğinin, kurmacayla gerçeğin iç içe geçtiği bir simulasyonun ―göz 

boyama faaliyetinin‖ (D. Harvey, 2006; 161) eĢitliksiz geliĢimine, ‗sürekli, 

kaybedenlerin varlığının‘ keĢfedilmesine dikkatleri çekecektir. Kitle toplumu 

bireyinin etrafını saran hızlı endüstrileĢme, seri üretim çağı ile onun ruhunu 

bağdaĢtırma vaadinin, -Van der Rohe‘nin arzulayıp tasarladığı biçimiyle- 

‗kutsal kâse‘nin içerisinin sonuna kadar mahrem bir kiĢiselleĢtirmeye 

                                                 
4 The Stepford Wives (2004, D: Frank Oz), The Truman Show (1998, D: Peter Weir) ve ABC‘nin 

bir Tv dizisi olarak tasarladığı Desperate Housewives (2004) adlı yapımı diğer kayda değer 

örnekler arasında.    

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Weir
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özelleĢtirmeye hiç bir zaman uygun olamayacağı artık mahut bir kıvama gelmiĢ 

gibidir. Filmin baĢlangıcında hapisten kaçıp Marion, Indianapolis‘e geri dönen 

Glenn Griffin, Hilliard ailesinin kapısını çaldığında Griffin kardeĢlerin suç 

ortağı Sam Kobish (Robert Middleton) ansızın, Griffine kapıyı açan bayan 

Hillard‘ın (Fredric March) hemen arkasında beliriverir. Kobish çoktan evin 

içerisindedir. 

 

 Fredric Jameson‟da paranın değer sistemine ait bir soyutlama 

olarak mali sermaye 

 Mali sermayenin tarihi geçmiĢte kültür ve sanatlardaki soyutlamanın 

ortaya çıktığı modernizm ile eĢgüdümsel bir iç içelik arz etmektedir ((F. 

Jameson, 2005; 149). ―Kitlesel kültürel üretim ve tüketim –küreselleĢme ve 

yeni enformasyon teknolojisiyle birlikte- geç kapitalizmin diğer üretken alanları 

kadar derin biçimde ekonomiktir ve tam olarak ikincisinin meta sistemi içine 

eklenmiĢtir.‖ (150). Paranın uğradığı nitel değiĢim, Lukàcs‘ın ortaya koyduğu, 

nesnelere, ―dünya nimetlerine‖ yaklaĢımdaki farklı algı ‗meta fetiĢizmi‘ anlatıya 

yansıyan, Auerbach‘ın izini sürdüğü ve Homeros‘tan Batı Avrupa Yazını‘nı 

kapsayacak biçimde Bildungsroman‘a uzanan Nimesis‘in olağan hiyerarĢisinin, 

modernliğin gerçekçiliğinin yerine sözdizimindeki demokratikleĢmeyi, 

iletiĢimin ya da ―popüler dilin yazıya transferini‖ dolayıma sokmuĢtur. 

Modernizmle birlikte kültürdeki Proust‘tan itibaren günümüze süre giden ―lôkal 

karmaĢa‖ ―çeĢitli tarzlarda betimlemeyi‖ (152- 3) ihtiva ederken 

―saygınlıklarından edilen‖  yeni gerçekçilikler, ‗hegemonik modernizmler‘ 

(154) dayatılır.  

Örneğin, bilimkurgu, kurmaca edebiyatın içerisinde Jameson‘un iĢaret 

ettiği bu ilk köktenci, nihai biliĢsel kopmalar olarak  Novum‘ların örneklerini 

içeren birer alt türdürler. F. Jameson‘a göre, ‗mübadele değeri‘nin ortaya 

çıkması yeni bir algıyı, gerçekçiliğe katkı sağlayan ‗daha ileri bir toplumsal 

belirleme olarak‘ (Hauser‘den aktaran, F. Jameson; 152) modernlik modernity 

içerisindeki toplumsal hareketliliği tetiklemiĢtir. ―Proustvari tümceler‖, 

Ulyses‘in bölümleme teknikleri emeğin, verimlilik prensibi çerçevesinde ‗iĢ 

bölümü‘nün farklı safhaları ile yeniden organize edilmesinin ardından 

modernist ‗ĢeyleĢ(tir)me‘nin (154- 5) görünür hale gelen, gözlemlenebilir 

semptomları olarak yerini alır. Malların kullanım değerlerinin yerlerini soyut bir 

meta fetiĢizmine terk etmesi paranın mübadele değerindeki hızlı çözülmeyi de 

hazırlar.  

Paranın sermayeye yani tekrar paraya dönüĢme döngüsündeki bu 

boĢlukla küreselleĢmenin, ‗mali sermayenin‘ ardından aynı zamanda, tüccar için 

üretimin hedefinin pazar koĢullarında ve tüketici nezdinde, artık bir kullanım 

değerine, paraya -yani içeriğe sahip olduğu- tekrar ‗sermaye‘ye dönüĢme 
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imkânı da nispi ölçüde gözden çıkarılmıĢtır (157- 8).
5
 ÜlkesizleĢme/ aslında 

topraksızlaĢmanın ardından, paranın mali sermaye ile karĢı karĢıya kaldığını, -

içeriğin formun lehine bastırıldığı- o baĢlangıcı, andıran muhtemel bir 

değersizleĢme giriĢimidir. Bu bağlamsızlaĢma üretimin, ihtiyaç yasasına karĢı, 

her hangi bir kullanım değeri yerine gelmekten çıkarak, yüzergezerlik 

‗topraksızlık‘ olarak nitelenebilecek yeni bir ontolojiye ―basit bir pazarlama 

vesilesi haline‖ (158-9) bürünmesi neticesini dayatmıĢtır. Ancak, bu yeni, özgül 

‗momentin‘ soyutlama süreci, ―mali sermayenin yeni mantığı‖ içerisinde  ―eski, 

gerçek dünyadan bağımsız yeni bir kültürel alan ya da boyut önerme‖ açısından 

–sürükleyici, motor bir mekanizma olarak- paranın iĢlevi sermaye 

birikimininkinden çok daha fazladır. Çünkü para, Jameson‘a göre, tıpkı tüm 

baĢat modernist kültürel imgelerinki gibi bu tarihsel dönemde ‗eksik‘dir. 

Modernist soyutlamanın egemen olduğu mali sermaye döneminde modernist 

kültürel imgelerin tümü, paranın kendisi gibi ―dikkati baĢka bir yere, 

kendisinden öteye (…) varsayılana doğru‖ tahvil etme misyonu ile  techiz 

edilmiĢlerdir (166).  

Paranın değer sistemi/ zincirindeki bu kopukluk manque, onun yeni 

solipsizmi aynı zamanda eski sembolik, göstergesel sömürgeleĢtiriciliğinin, 

tehditkârlığının da tümüyle kültüre tahvil edildiği bir topografyayı egemen 

kılmaktadır. E. Mandel‘in iĢaret ettiği ―kısmi otomasyon ile tam otomasyon 

arasındaki oran‖ hızlı geliĢme, aĢırı büyüme, (2008; 266) kapitalizmin uzun 

dalgasının üçüncü teknolojik devrim segmentinin (1880-1940) bu 

karakteristikleri giderek nihayet ―kapitalist üretim tarzının esas temelini, yani 

genelleĢmiĢ meta üretimini dahi sarsmaya baĢlamıĢtır.‖ (757). Sermaye sınıfının 

giriĢimci riski alamamasında belirleyici olan sermayenin nicel durumu değil 

nitel durumunu belirleyen bir değersizleĢme, koĢullarındaki kötüleĢmedir. Yeni 

dönemde, yeniden değer kazanma amacıyla bütün ekonomik etkinlikleri rant 

merkezli bir kâra, dönüĢtürme ihtiyacı yine bütün bu dolaylı maliyetlerinin 

hesaba katılarak izlendiği bir büyüme stratejisinin, üretimin kitlelerin 

demokratik olarak belirlenmiĢ gereksinimlerine dönük bir toplumsallaĢmasının 

önündeki engeller olarak görünmektedir.  

  

F. Jameson ve Ü. Oskay‟da „yeni‟ sanatlar ve birer novum olarak 

bilim kurgu türünün yeni kurguları  

Zagreb‘li bir bilim adamı, Darko Suvin‘de determine edildiği biçimiyle, 

okuyucusuna anlattığı dünyanın onun biliĢsel algılarından daha doğru 

anlaĢılmıĢ, daha insani ve daha ‗gerçek‘ olmaya namzet bir dünya tasavvuru 

olduğunu ima etse de bilim kurgunun evreninindeki irrealite bu türü aynı 

                                                 
5 Rönesans Ġtalya‘sında, büyük site devletlerinin yeni geliĢmeye baĢlayan ticareti içerisinde geniĢ 

bir hareket sahası yaratamamıĢ olan muhasebe etkinliğinin iĢlevi her halûkarda, kendisine ―kısıtlı 

bir barınma çevresi sunan küçük oranda bir petri kabı‖ (2005; 146) gibidir. 
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zamanda mimetic, doğalcı edebiyatın ürünlerinden ayırmaktadır (Aktaran, Ünsal 

Oskay, 1982; 13).  Ancak, baĢlangıçta içsel mantığını bu ―yeni-olanın 

keĢfedilmesinde bir organon olarak iĢlevlendiren‖ ve modernliğe tahsis 

edebilen bilim kurgunun ütopyası tarih içerisinde ortadan kalkmakta, giderek 

gerçekçiliğe ait herhangi bir ―yaratıcı yaklaĢım‖ ihtiva etme niteliğinden de 

azad olmaktadır (Ü. Oskay; 15). Ünsal Oskay‘da Marksçı bir modernist kültür 

eleĢtirisine katkı açısından kurmaca -ve daha genel olarak bütün sanatlar- 

içerisindeki Novum‘lara ilginin inkıtaya uğraması ve giderek dolayımdan 

tümüyle kalkması bahsi –Jameson‘a göre- çok daha açıklayıcıdır. Oskay‘a göre; 

kurmaca içerisindeki, ―dünyayı algılama biçimlerinin dıĢına çıkabilme‖ 

estrangement, ―yabancılaĢtırıcı kurgusal yapı‖ biçiminde belirlenebilecek bilim 

kurgu edebiyatının içselleĢtirdiği bu nitelikleri -ait olduğu- egemen kesimin 

fantazyalarında bu sınıfın tarih içerisindeki onu bizzat yapan dönüĢtürücü, 

devrimci bir toplumsal sınıf olma ayırt edici archetyp‘sel meziyetlerine paralel 

olarak aslında bir bir yitirilmiĢtir (14- 15).  

Akdeniz havzasında ‗Latin Birliği‘nin kurulmasının hemen ardından 

kitlelerin çevreden merkeze doğru yığılmasıyla Tullius‘un (M.Ö. 578- 535) 

Roma‘nın hukuk düzeninde, eski senato geleneği içerisindeki servet sahibi 

gurubun nüfuzunu kırma adına gerçekleĢtirdiği önemli yasal değiĢiklikler, diğer 

yandan bu organın sahip olduğu konsül öncesi kral rejiminin mirası olan, etnik 

ayrıĢmayı hızlandırma iĢine hizmet etti. Cumhuriyet rejiminin kurulmasının 

ardından 495‘de bu kez konsüllerin içerisindeki adaletsiz uygulamalara 

kaynaklık edecek olan varsıl -ve aralarındaki yetke devri açısından kan bağının 

gözetildiği- bir soylu sınıfın patriciens egemenlik kurma giriĢimine karĢın 

görece zengin pleblerin daha yoksul olanların yanında, onlarla bir arada 

kalkıĢtığı bir direniĢ ittifakının hemen ertesi Oskay‘ın pleb devrimi olarak iĢaret 

ettiği ve burjuva sınıfının ‗hasletleri‘nden yoksunlaĢmasının baĢladığı –klâsik 

Antikite‘ye tarihlenen- bir milattır aynı zamanda.
6
  

                                                 
6 Yönetmen Taylor Hackford‘un 1997 yılındaki Şeytan‟ın Avukatı filmi, ‗yeni olan‘a ya da 

gerçekçiliğe karĢı giriĢilen bir yol ayrımında Jameson‘un altını çizdiği, bir önceki modernci 

―formel süreçler‖ belirlenimi açısından ve özellikle sinema tarafından sahiplenilen, 17. yüzyıl‘dan 

günümüze uzanan kırılmanın gözler önüne serildiği tipik bir örnektir. Şeytan‟ın Avukatı‘nda, 

YaratılıĢ Genesis efsanesinin Miltonian sürümü adeta bir alt metin olarak iĢlevlendirilir. John 

Milton‘ın  Paradise Lost‘u, Dante Alighieri‘nin Inferno‘su gibi Eski Ahid ve Ġncil‘in ‗düĢen 

melek‘ Lucifer mitinin popüleleĢmesine katkıda bulunmaktadır. M. Urgan‘ın (2005), ―hem dinsel 

Reformasyon‘un hem de Rönesans‘ın çocuğuydu‖ dediği Restorasyon dönemi Ġngiliz Ģairi John 

Milton‘ın 12 bölümlük epik manzum eseri ‗Paradise Lost‘un Il Pensero‘su ve L‟ Allegro‘su 

Urgan‘a göre birlikte okunmaları gerekli iki eserdirler (307). Gece ve gündüz dilimleri olarak on 

ikiĢer saatlik birer süreye eĢitlenen bu iki otobiyografik uzun Ģiirin içerisindeki olaylarla 

okuyucuya birisi iyimser, sevinç dolu ( L‟ Allegro) ve diğeri dindar, ağırbaĢlı (Il Pensero) iki 

farklı Milton birbirine paralel olarak yansıtılır. Bir çatıĢkı antinomy gibi algılanabilecek bu iki 

ayrı kiĢileĢtirme giriĢimi bir birini tamamlamaktadır. Ungan‘ın L‟ Allegro için ifade ettiği bu 

―Neredeyse puta tapan‖ ironisinde (307 -8) gizli –Ģairin ilk dönemine de egemen olan- Katolik 

/Ortodoks sofuluğun putlaĢtırıcılığının Idolatry tesiri aslında klâsik sanatçının hafızasında 
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Yönetmen James Cameron‘ın 2009‘da gösterime giren Avatar‘ı bir 

yandan, Amerikan askeri saldırganlığının geçtiğimiz yüzyılda Irak ve 

Afganistan‘da hayata geçirdiği yıkıma ait hasarın izlerini popüler bellek 

aracılığıyla bir nebze unutturmaya yardımcı olması umuduyla eleĢtirel bir epik 

alegoriyi hikâye etmeyi denerken diğer yandan yabancı bir kültürel varlık 

karĢısında geçmiĢte soykırıma kadar uzanabilen eski xenophobia hastalığına 

çare olarak bulduğu ıslah edici, düzeltici correctional melezleĢtirme fikrine dört 

elle sarıldı.  Ancak aynı yıl, son televizyon için hazırlanan Terminator: The 

Sarah Connor Chronicles dizisi (20th Century Fox Television& Warner Bros. 

Tv) ve yine ardından çekilen Terminator Salvation (2009, D: J. Mc G Nichol, 

Halycon, US) -beyaz perde- ile birlikte Kanada doğumlu yönetmenin terminator 

sınıfından tekno ‗varlık‘lar arasındaki iyiler kötüler antinomisine  dayalı, 

teknolojiyi, makinelerin mevcudiyetini özgürlükçü, hümaniteryan medeniyetin 

tehdit eden can alıcı bir etki biçiminde mutlaklaĢtırma tortusunun müstevlii 

Model-101 T 800‘ün, artık farklı bir fikri mülkiyet hakkı kalkanın arkasında, 

‗hukuksal olarak ebedileĢerek‘ sonsuza kadar biz faniler arasında bir avatar 

olarak yaĢaması da kesinleĢti. Terminator 3: Rise of the Machines‘de (2003) 

Cameron‘un yönetmenlerinden Jonathon Mostow, insanımsı humanoid varlığın 

üzerinden ilk üçlemenin içerisinde bu temanın en çarpıcı biçimde iĢlendiği 

bölümü perdeye aktarması için seçilen ‗yetenek‘di. Mostow‘un Hollywood‘da 

bir tasarımcı olarak emek verdiği çok sınırlı proje arasından birisi ise insanlığın 

ve modernlik, bilimsel geliĢme gibi –yine bu türün ortaya koyduğu– 

mevhumların geleceği ile ilgili olarak son derece karamsar bir ütopyan kurmaca 

geliĢtirmeyi tercih eden Michael Douglas‘lı The Game (1997, D: D. Fincher, 

US ) efsanesidir.  

                                                                                                                        
Rönesans‘ın içlerine değin yerini muhafaza etmiĢtir. Ne var ki, Orta çağ kilisesinin putlaĢtırıcı 

idolatrous ancak, sanatsal gerçeğin de daha somut, oküler hale gelmesine yarayan kalıtının 

Iconolatry önündeki engel ise yine Protestan püritanizmine ait, onun daha çok bir ikonofobi 

etrafında temayüz etmeye baĢlayacak olan (M. Jay, 1994; 43) daha farklı bir din algısıdır. Sanatın 

romantizmden önce, 17.yüzyıldan itibaren akılcılık karĢısında heyecandan yana çeliĢkili, belirsiz 

bir tavır sergiler hale gelmesinde de yeni anonim okuyucu kitlesinin içerisinde yer almaya 

baĢlayan üst sınıfların aydınlanma sonrası kafa karıĢıklığının belirleyici bir rolü vardır (A. 

Hauser, 1995; 60 -1). Jameson‘un bu biçimsel süreçlerin ‗içsel farklılaĢma‘sına iliĢkin 

kuramsallaĢtırma yöntemi ile ilgili en önemli özellik, bu gayretin modernizmin içerisinden geriye 

doğru tarihsel bir ‗iz sürme‘ biçiminde tecessüs etmiĢ olmasıdır. Tarihselcilik, ―bu özel süreci 

‗özerkleĢme‘ (bir bütünün geçmiĢteki parçalarının bağımsız ve kendine yeterli hale gelmesi) 

bakımından anlaĢılması için‖ kendinde yeterliliği olan bir hipotezleĢtirme yöntemidir. Tarihselci 

yöntemin altı Oskay‘da da çizilir. ÇağdaĢ Fantazya‘nın baĢlangıcında (1982), kötü bilim-kurgular 

ve mitoloji arasındaki benzerliklere değinirken  zamansal düzenlemeler ile ilgili olarak, metafizik 

ve extra-historical ayrımlarını koyar (32- 4), okuyucusuna, biliĢsellik karĢıtı konumlanıĢlarıyla bu 

alt türlerin kurgularının ―insandan ve tarihten ‗münezzeh‘! ‖ kurallara tabii oldukları (38) 

uyarısında bulunur. BiliĢselcilik ve Tarihsel Zamansallık KarĢısında KonumlanıĢları 

Bakımından Kurgu Türleri‘ni gösterir bir tablo için, bkz. age., s.33. Ayrıca, yine Jay‘in 

Thomas Aquinas‘dan itibaren özetleyip aktardığı Iconoclasm tartıĢmaları için bkz. Downcast 

Eyes,  ss. 40 -4. 

http://en.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox_Television
http://en.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros._Television
http://en.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros._Television
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Öbür taraftan, onsekizinci yüzyıl‘dan günümüze kadar gelen ―realistik 

(ya da natüralistik) sanatta ethik ile fiziksel dünya arasında‖ subjektif bir 

bağlantı yoktur ve bu türden herhangi bir önbelirlenim metafizik bir empoze 

etme sayılmaktadır (23- 4).  Geleneksel imanın karĢısında yeni bir inanç 

poziĢyonu olarak deism hattâ pantheism ise, yine J. Cameron‘un Avatar‘ında 

(2009) ‗civitas dei ile civitas terrena arasındaki gerilimi ortaya koyma‘ 

esnasında (D. Suvinden aktaran, Ünsal Oskay; 44) bu kez tekrar, bu 

dikotomiden ikincisi aleyhindeki bir tarafgirlik subjectivity biçiminde karĢımıza 

çıkmaktadır. Ü. Oskay‘a göre, kendisinden kaçıĢın ilânihaye çaresinin olmadığı 

―dönüĢtürülmesi olanaksız ölüm olgusu ile günbegün uzlaĢmanın bitmeyen 

çabası‖, en yaygın, kapsamlı sonul travmamız olan ölüm karĢısındaki, insanın –

seyircinin olduğu kadar bilim-kurgu fantazyalarının üreticilerinin de- 

çaresizliğinin bir neticesidir. Fantazyalardaki en yaygın biliĢsellik dıĢı 

metafiziklerden birisi ―bu olguyu bir yok oluĢ biçimi olarak değil daha üst 

düzeyde bir tinsel varoluĢ biçimine kavuĢma olarak hafifletme‖ endiĢesiyle 

izleyicinin önüne koymalarıdır (63).  

Modernitenin kendi içerisinde cereyan eden -birbirine benzer- 

epistomolojik kutuplaĢmalar, hem III. Reich‘la birlikte Thurin havzası 

üzerinden ve Marinetti‘nin manifestosundan çok önce A. Bucci (1887–1955), 

Margherita Sarfatti‘lerin Novecento hareketi ile birlikte Ġtalyan coğrafyası 

üzerinden Avrupa‘da ortaya çıkan modernist tarzları etkilemiĢ, onlara yön 

vermiĢtir. 1918‘deki futurist siyasi program aynı zamanda, siyasi ve sanatsal 

futurizmler arasında bir ayırımın kesinleĢmesine aracılık etti.  Milliyetçilik 

ideolojisinin yeni ‗sivil dini‘, kiliselerin eski müritlerini onun içerisinde güvenli, 

uygun bir barınak arayıĢına yönlendirirken diğer yandan önüne geçilmez bir 

ilerlemeye olan inanç, yeni zamanın hızı, köylülüğün ihtiyaç duyulan bir ‗yeni 

insan‘ olarak asri zamanlara entegrasyonu, gücün enerjiye, eyleme dönüĢmesi 

zarureti (George L. Mosse, 1990; 254- 6), iki dünya savaĢı arasına tekabül eden 

dönemde (1920- 40), ilerlemeyi, fiziksel dünyanın sahip olduğu devinimi, yine 

gelecekçi sanat hareketleri üzerinden, eski bir ‗milliyetçilik‘ ülküsünün (K. 

Frampton, 1992; 216: Mosse; 258) içerisine enjekte etti. Aslında Ġtalya‘da, bir 

yandan Gerçekçilik diğer yandan ölüm ve yeniden doğuĢ, diriliĢ resurrection 

gibi temalar henüz Milano Akademileri döneminden, 19. yüzyıl‘ın ikinci 

yarısından itibaren bir aradadır. 

Bu devirde, Kuzey‘in prestijli sanat okullarından Milano‘daki Brera ve 

Turin‘deki Albertina Akademi‘nin hocaları mimar Giulio Casanova, Spartacus 

anıtının mimarı Vincenzo Vela (1820- 1891), yine sonradan Agnelli ailesinin 

Fiat motor fabrikasında ray arabası –tren vagonu- tefriĢi desinatörleri arasına 

yükselecek olan Edoardo Rubino (1871- 1954), F. Sassi (1870-1943) gibi 

zanaatkâr heykeltıraĢların tarımsal, endüstriyel her türden, sonuca yönelik güç 

sarfetme ediminin çalışma etiği ve emek adına  kutsanması labor omnia 

vincit ve birlik, milliyetçilik ülküsü  resurgence gibi temalar etrafındaki 
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figüratif eserleri sivil ve –daha çok- dini kamusal mekânları (2004, Berresford) 

süsledi. Tekrar Jameson‘a döndüğümüzde;  ilk Aydınlanma safhaları, 

mitolojiden, theism‘den uzaklaĢma amaçlarının vasıl olduğu gerçekçilik ve 

sekülerleĢmeler  aynı zamanda ileriki yüzyıllarda modernliğin içerisinde, yeni 

bir mübadele aracı olarak paranın kullanım değeri ölçütünü istila eden ve benzer 

bir biçimde zafiyete uğrayacak bu nitel değiĢimi izleyen veçhelerini de ihtiva 

etmektedir (2005; 154). 20.  

 

G. Lukàcs‟a göre bunalım dönemlerinde ekonomik ĢeyleĢme 

objectification ve toplumsal bütünlüğün totality ortadan kalkması olguları 

 ―Bütün kategorisi, yani bütünün parçalar üzerindeki her yönden 

belirleyici öncellik veya üstünlüğü Marx‘ın Hegel‘den alıp yepyeni bir bilimin 

temeli haline, ama özgün bir anlayıĢla getirdiği yöntemin özüdür.‖ (G. Lukàcs, 

2006a; 87). Lukàcs, Tarih ve Sınıf Bilinci‟nin içerisinde, toplumdaki tüm 

yaĢamsal olaylara nüfuz eden mübadele sürecinin bir tezahürü olarak aĢırı 

rasyonelleĢme ‗hesaplayabilirlik ilkesi‘ ile ortaya çıkan parçalanmanın (2006a; 

159- 64), aynı zamanda onu, onun ekonomik, ideolojik zeminini, örtüsüz, 

dolayımsız bir biçimde idrak edebilme yetisinden cemiyetin fertlerini 

alıkoyduğunu yeniden temellendirme iĢine giriĢir. Lukàcs‘a göre, özellikle, 

bütünlüğün, yani otonom unsurların birlik oluĢturmak iĢinden maksatlı olarak 

alıkonulduğu bunalım dönemlerinde ‗ĢeyleĢme‘ kök salmaktadır. Lukàcs, 

nesnel gerçeklikle iliĢkisini zaruri varsaydığı edebiyatın yüzeyde görünene bağlı 

olarak açığa çıkanı yeniden üretmesinin yeterli sayılamayacağının altını çizer 

(2006b; 62). YabancılaĢma olgusunun Marx‘ın zamanından da farklı yeni 

çehresinin ayrımına varmayı kabil kılacak Lukàcsian korelasyon, her Ģeyden 

önce 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde değil 19. Yüzyılın baĢlarında Fransız 

Devrimi‘nin akabinde ―iĢçi hareketinin kıvam bulmaya baĢladığı dönem gibi bir 

dönemde‖ olunduğunu var sayma ile baĢlayan bir ön kabulü zorunlu kılar.  

18. yüzyılın sonlarından itibaren BirleĢik Krallık‘ta tekstil tröstlerinin 

üretim metotlarını yeniden yapılandırmalarının ardından dokuma tezgahlarını 

iĢleten zanatkârların luddites organize ettiği ‗makinaya saldırı‘lar, tüm hayatı, 

moral yaĢantıyı kontrol altına alan ‗kötü‘ çağdaĢ teknolojiye karĢı technophobia 

temasının etrafında geliĢen ve -Aldous Huxley‘in Brave New World‘u gibi- 

antimodernist, ilkel bilimkurgu romanlarının önünü açacak en aĢırı, gülünç 

örnektir. Ardından, yine A. Huxley‘in mescaline adlı uyarıcı ile tecrübesinin 

etkilerini yücelttiği The Doors of Perception romanı (1954) ya da yine 

kadınların birinci dereceden mağduru konumunda sayılabilecekleri yoğun bir 

cinsellik süblimasyonunun egemenliği bu ön kabule ait diğer belirgin 

parametreler arasındadır. Bütün bunlar, tıpkı diğer bir kısım modernist 

estetiklerin tekniği fetiĢleĢtirmelerindeki gibi yeni bir metafizik, dolayısıyla 

‗bilinç manüpülasyonları‘ olarak ĢeyleĢmenin ve yabancılaĢmanın bir parça 
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ambivalent ancak, Marx‘ın zamanından oldukça farklı çehresini ortaya koyar.  

Lukàcs‘a göre, ortaçağın sonları, Rönesans ve köylü savaĢları ile dinin sönmesi 

ancak reform hareketi ile tekrar alevlenmesi gibi 19. Yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren alevlenen sınıf savaĢının 1917‘de zirve yapıp ardından tekrar akamete 

uğradığı (1970‘li yıllar) dönemsel konjonktürün tekrardan değerlendirilip 

çözümlenmeye ihtiyacı bulunmaktadır (1978; 181- 2).  Kullanım değeri, gerçek 

değer kavramı, –kısmi bir tasarruf unsuru olarak-  mübadele değeri ölçüsünden 

görece bağımsız ve ancak ürün bütüne product total ait bir özelliktir. Bütünü 

kavramaya olan ihtiyaç sonsuza kadar sürecektir. Teknik akılsallığın güncel 

koĢulu sine qua non‘u uzmanlaĢma bu gereksinimi olanaksız kılmakla birlikte 

onu büsbütün ortadan kaldıramamaktadır.
7
  

  

Bergdorf Goodman‟daki Gertrude Stein 

Yüzyılın ilk yarısında Gertrude Stein‘in edebî  uslûbu, modernist sanatın 

estetik retoriğinin tüketim kültürü ve pazar ekonomisi gibi belirleyiciler 

karĢısında bürüneceği yeni içeriği, üstleneceği siyasi iĢlevi ortaya koydu. 

Stein‘in vatanı Amerika‘daki ana akım medyasında yazıları, edebi eserleri ve 

hayat tarzı ile edindiği Ģöhret, 1933‘te ömür boyu hayat arkadaĢlığı yaptığı 

Alice Toklas‘ın yaĢam öyküsünü kaleme aldığı The Autobiography of Alice B. 

Toklas‘ın ardından modernizm ve kitle kültürü arasındaki yüzeydeki 

karĢıtlıkların dıĢına taĢan bir milâdı oluĢturdu. Eserin ardından New York‘taki 

58. Caddedenin hazır giyim mağazası zincirlerinden Bergdorf Goodman, G. 

Stein‘in ―A rose is a rose is a ...‖ diye devam eden  dizesinden, türettiği bir 

metonomiyi  o yaz tasarladığı çiçekli Ģapkasının tanıtımı için The New York 

Times‘a hazırlanan (1934) bir reklam illüstrasyonunda –tıpkı Stein‘in The 

Autobiography of …‘ın kapağında kullandığı kiĢisel mührünü (resim: 4) 

çağrıĢtır bir daire içerisinde- bir slogan olarak kullanması A. Tischler‘e göre, 

tüketim kültürü üreticilerinin olduğu kadar kitle kültürü üreticilerinin de 

                                                 
7 Lukàcs‘ın Marxist totality kavramı ile ve yine bu kavram etrafında izah ettiği şeyleşme ile ilgili 

olarak özellikle sırasıyla bkz.  Georg Lukàcs, Tarih ve Sınıf Bilinci Marxist Olarak Rosa 

Luxemburg, ss.87- 107 ve Şeyleşme Fenomeni, ss. 154- 187 baĢlıklı bölümler; E. Bloch, G. 

Lukàcs, ve diğerleri, Estetik ve Politika‘da Lukàcs‘a ait Gerçekçilik Değerlendiriliyor kısmı ss. 

53- 118. Bu yazı, aynı zamanda Lukàcs‘ın 1930‘lu yılların yenilikçi olma idiasındaki 

dıĢavurumcu akımla ilgili eleĢtirilerini -E. Bloch ve B. Brecht karĢısındaki- bir yeniden 

temellendirme giriĢimi. Lukàcs‘ın 1967‘de Birey ve Toplum‘un içerisinde meslektaĢı Avusturyalı 

düĢünür Leo Kofler‘le (1907-1995) gerçekleĢtirdiği ve derlemeye adını veren Birey ve Toplum 

baĢlıklı kapsamlı söyleĢi onun ekonomi politiğin kavramlarını sanat eleĢtirisine uygulama 

çabasına ait yöntemini daha anlaĢılır kılmaya hizmet ediyor. Lukàcs, 1957 yılında, Tarihsel 

Roman‘ın ya da Aesthetic‘in dıĢında, genel olarak ‗marazi bir saplantı‘, birer ‗dogma benzeri‘ 

biçiminde ele aldığı modernist yönsemeler karĢısındaki itirazlarını ÇağdaĢ Gerçekçiliğin 

Anlamı‘nda sistemleĢtirecektir. Son olarak,  Martin Jay‘in Marksism& Totality‘si, Marxist 

terminolojinin bu hayati kavramının Lukàcsian açılımı ile ilgili olarak kapsamlı bir rehberi ihtiva 

etmektedir.  

 

http://www.netkitap.com/yazar_sayfa.asp?kisiID=17473
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dikkatlerinin yüksek modernizmin öncü figürlerinin üretimleri üzerinde 

olduğunu ortaya koymaktadır (2003; 14- 5). Yeni kıtaya göç eden ikinci kuĢak 

Doğu Avrupalı Yahudi ailelerden birinin üyesi olarak, ‗gül‘ imgesinin Gertrude 

Stein‘in Steinyan modernizminde belirleyiciliği tesadüfî değildir. A. Lyttelton‘a 

göre ―gerçek sermayenin eksikliği‖ olgusu (1989; 11- 3),  baĢta stile floreale 

olmak üzere, ikinci sanayi devrimi ile birlikte yüzyılın ilk çeyreğinde Ġtalyan 

yarımadasında Paris ve Fransız kültürü etrafında açığa çıkan, mimariyi, 

dekorasyonu ve günlük hayattaki diğer tüketim, tasarım alanlarını etkileyecek 

muazzam çekim kuvvetinin ―göz alıcı çiçeklenmenin‖ (21) Kuzey Ġtalya‘nın 

sanayi merkezlerinin oluĢturduğu Milan-Turin-Genova üçgenine hapsediliĢini 

açıklamaya yardım etmektedir.  

1926‘da, Amerikan Vogue dergisi, Bergdorf Goodman‘ın Stein‘li Ģapka 

reklamından on yıl önce kadın modasının modernist temsilcisi Fransız terzi G. 

B ‗Coco Chanel‘e ait diğer bir öncü giysi tasarımını ‗siyah garden party 

elbisesi‘ni ise ‗Ford imzalı bir Chanel‘ diye duyurmuĢtu. Bu Chanel marka giysi 

parçası ve Henry Ford‘un kendi adıyla da anılan en verimli ‗rasyonel‘ üretim 

modelinin bir çıktısı olan ‗model T‘ isimli Ford otomobili gibi bazı maddi 

kültür ürünleri aynı zamanda kapitalizmin seri üretim mantığını egemen kılma 

uğraĢısını verdiği, ancak kitle toplumunu henüz tam olarak bir tüketim toplumu 

dönemecine (resim: 5) sokamadığı bir erken dönemin jenerik tüketim 

objeleridir. Peter Wollen, bu tipik dönem içerisinde H. Ford‘un birbirinin aynı 

görünümdeki otomobillerinde, ―tıpkı bir Ģoförün Ģapkasındaki rozet cockade” 

(49) gibi süsten, iĢlevsiz her türlü aksamdan tasarruf edilerek üretim bandını 

terk etmelerinin amaçlandığı hususunun altını çiziyor.
8
  

                                                 
8 A. Tischler‘in makalesi; ‗yüksek kültür‘ ürünü edebi metinleri seksenlerin sonlarından itibaren 

aynı bağlam içerisinde ancak farklı kültür ürünleri üzerinden okuyan iki eleĢtirel çalıĢma Jennifer 

Wicke‘nin Advertising Fictions‘ı (1988), ve Mark S. Morrisson‘ın, The Public Face of 

Modernism‘i (2000) yayınlanıncaya kadar A. Huyssen‘ın, After ‗The Great Divide‘ı (1986) dahil 

olmak üzere modernist sanatı ve kitle kültürünü ―karĢıt kutuplar‖ olarak konumlandırma 

eğilimindeki 1930‘lardan beri devam eden erken döneme ait bir karĢılaĢtırmalı literatürün 

kaynakçasını ihtiva ediyor (13). bkz.  Alyson Tischler, ―A Rose Is a Pose: Steinian Modernism 

and Mass Culture‖, Peter Wollen ―Cinema/ Americanism/ the Robot‖, ss. 42- 69. 

Adrian Lyttelton, çalıĢması boyunca,  Milan‘ın hemĢehrileri tarafından ‗moral baĢkent‘ olarak 

benimsenmesine capital kelimesinin Ġngilizcede eĢdeğer olarak kullanıldığı anlamlardan 

yararlanarak bulduğu bir kelime oyunu ile atıfta bulunuyor. Yazara göre Fransa, birleĢmeden 

itibaren yarımada üzerinde kısmi ancak güçlü bir merkezkaç etkisini açığa çıkaran ve Marksist 

tarihçi, eleĢtirmen Antonio Gramsci‘den Luigi Pirandello‘ya, Marinettiye kadar aydınlar nezdinde 

ise ancak bir ―sevgi- nefret iliĢkisi‖ ile (11- 2) açıklanabilecek bir takıntıdır. 1880‘lerden itibaren 

büyük finans kuruluĢlarının kapasitelerini reel sektör üretimine yarayacak sanayi yatırımları 

yerine arazi spekülasyonlarına yönlendirdiği ve 1893‘deki Banca Romana skandalı ile patlak 

veren çöküĢ son on yılda Ġtalya'da, Roma‘da eski el maharetini zaruri kılan artizanın  sonunu 

getirirken Kuzey‘de 1902‘den itibaren kültürel değiĢime refakat eden ekonomik refah artıĢı daha 

ileride art deco‘ya, diğer yarı- uslûplara uzanacak olan Stile Floreal‘in, bir giriĢimci üst- orta 

sınıfla birlikte eski profesyonel meslek erbabının da içerisine dahil olduğu yeni ortaya çıkan 

modern toplumsal gurupların burjuva tüketim ve eğlence alıĢkanlıklarına, günlük hayat rutinine 
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sonuç yerine: bazi ortak birleĢtirici temalar 

Eğlence endüstrisinin Jackson‘ın ölümüyle tümüyle buharlaĢan bir ‗sıcak 

para‘ hayalini geri kazanabilmesi, onun gerisinde yürüttüğü bu ‗gerilla 

pazarlama‘ taktikli mücadelenin ön cephesinde efsanenin boĢ bıraktığı yerini 

tekrar doldurabilmesine bağlı. Yazının baĢlangıcında alıntıladağımız satırlar, 

ölü, ancak, ekonomik ömrünün muhtemelen devam edeceği umud edilen bir 

gövdenin arkasından, onun ardından sürdürülecek bir kültürel politikayı canlı 

tutmaya yaraması amacıyla kaleme alınmıĢtır. Buna karĢılık, örneğin, 

Hollywood en azından bu türden oldukça yüksek maliyetli geri dönüĢüm 

projelerinin arkasındaki barok romantizminin daima ayrımındadır.  Ateş Altında 

(1982, USA, D: R. Spottiswoode) filminde, Kumandan Rafael‘in ölü gövdesinin 

yanında, özgürlük mücadelesi için zaman kazanmayı arzu eden Sandinist 

gerillaların lideri fotoğrafçı Russell Price‘a (Nick Nolte) ondan istediklerini 

hatırlatır: ‗‗Bunun gazetecilikle hiç bir ilgisi yok!.. Onu bir kaç gün daha canlı 

göstermeniz gerekiyor.‘‘. Müziğin icracı starlarının yükseliĢi, onların 

içerisinden çıktıkları kitle toplumu, tüketim kültürü olguları sahte talep/ 

ĢiĢirilmiĢ arz denklemine umudunu bağlamıĢ –ve onun açığa çıkaracağı- kâra 

odaklanmıĢ piyasa ekonomilerinin yan etkileri, arazlarıdır. Müzik sektörü, 

                                                                                                                        
nüfuz ederek onun kendi içerisinde ‗değer‘ kazanmasına hizmet etmesini sağlamıĢtır. bkz. Adrian 

Lyttelton, ―Italian Culture and Society in the Age of Stile Floreale‖.  Brian L. McLaren‘in 

çalıĢması ise,  20. Yüzyılın baĢlangıcına sarkan bir kolonyal cinnetin bir yönüyle aynı zamanda, 

Fransız Afrikası‘nda ispat-ı vücut ettiği haliyle, arka planını modernitenin oluĢturduğu –onun 

içerisinden fırlamıĢ- bir tür kentleĢtirme, metropolleĢtirme tutkusu olduğunu izah ederek baĢlıyor. 

Ġtalyan kolonyal varlığın Kuzey Afrika‘daki fetih imgesi McLaren‘e göre bunun bir tekrarıdır. 

Ġtalyanların 1927- 39 arasında her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Tripoli Ticaret Fuarı‘nın 

sürekli yenilenen pavyon binalarının dıĢ cepheleri, avlu ve caddeleri üzerinden mimarlık disiplini 

bu yıllarda, aynı uluslar arası uslûbu temsil eder, onu yeniden üretmeye özen gösterir.  bkz. ―The 

Tripoli Trade Fair and the Representation of Italy's African Colonies‖ ve yine bu bölgedeki 

Ġtalyan kolonizasyon teĢkilatının imar faaliyetinin istatistiki nitelikleri ile ilgili daha tafsilatlı bir 

bölüm için bkz. Karasapan, Celal, T. (Em. B. E.) içinde, Libya‟da İtalyan Kolonizasyonu,  s.265- 

275.       

O yıllarda iletiĢim ve ulaĢım gibi vasıtalar etrafındaki bütün bu estetik akımlar içerisinde 

üretilen maddi kültürün hemen tamamı W. Wilsoncu liberal rejimin, onun destekleyicisi politik 

toplumların kitleler üzerindeki propogandist tasarrufunun, onları biçimleme ve vesayet altında 

tutma arzularının birer tezahürüdür. 1916- 18 yılları arasında, I. Dünya SavaĢı esnasında üretilen 

modern tüketim objelerinin reklamlarında da modernlik temasının yerini sıkıntı, yoksunluk 

―benliği feda etme‖ duygularının aldığı, onlara sahip olma yerine kitlelerin, salâha ‗büyük zafer‘e 

kadar onlardan feragat etme istemlerini güdümleme endiĢesi gözlenmektedir. bkz. T. Row, 

―Mobilizing the Nation: Italian Propaganda in the Great War‖ ss. 167- 9. Alman 

DıĢavurumculuğu Metropolis ardından W. Gropius‘un Weimar Dönemi Bauhaus Sanatlar ve 

Teknik Okulu (1919) tecrübesi ve Ġtalya‘da Futurism‘in ortaya çıkıĢı için ise bkz. Frampton, 

Kenneth, Modern Architecture: A Critical History içerisinde The Bauhaus: the evolution of an 

idea 1919- 32, ss. 123- 9 ve Architecture and the State: ideology and representatiton 1914- 43, ss. 

210- 224 baĢlığını taĢıyan bölüm altları ile tekrar, Peter Wollen ―Cinema/ Americanism/ the 

Robot‖, Mosse, George L. ‗The Political Culture of Italian Futurism: A General Perspective‘ ve 

Stanislaus von Moos ve Alice Kennington,  ―Hans Erni and the Streamline Decade‖. 
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televizyonlar –bu, endüstri devriminin ivmesiyle rafine hale geldiği 

yanılsamasına kapılınan, ancak oldukça düĢük kaliteli bir ‗halk kültürü‘nün 

Türkiye sürümünü ortaya çıkarma gayretindeki- yazılı basının büyük çoğunluğu 

tıpkı emlâk, otomotiv ve diğer benzerleri gibi Ģimdilik sadece ‗bereketli bir 

değirmen‘in ona su taĢıyan ‗enstrümanları‘ olmakla yetinmektedirler. 

Sınıfsal çıkarların unutturulmasına, gittikçe daha heterojenleĢen yeni sınıf 

terkiplerine, yeni ‗‗biliĢsel haritaların‘‘ özümsenmelerine aracılık eden 

olabildiğince çağdaĢ kılınmıĢ bir kitle kültürü için yırtıcı bir talebin önünü açan 

ihtiyaç yasası antikiteninkilerle hiç bir zaman boy ölçüĢemeyecek 20. yy‘ın 

kudretli fanilerine ölçülü davranmalarını öğütleyen Thorstein Veblen‘i (1899) 

Türkiye‘de de apokrifler arasına yerleĢtirdi. Türkiye‘de Ģimdinin medya 

müteĢebbisi, eskinin ‗sanayi burjuvazisi‘ müflis ve sabık bir imtiyazlı zümrenin, 

özellikle 1980 sonrası, 24 ocak ekonomik yapısal kararlarının da ardından bir 

yandan sahiplendiği bir yandan tevzi ettiği bir ‗seçkin kültür‘ün aslında hiç bir 

zaman ülke geneline teĢmil olup onun üzerinde bir ‗tekel‘ oluĢturabilme, 

dolayısıyla bir ‗toplumsal geçerliliğe‘ eriĢebilme ‗demokratikleĢebilme‘ Ģansı 

olmamıĢtır. Ancak, bu kesimler için, bu yeni medya/ eğlence merkezli kitle 

kültürü üzerinden elde edilebilecek ticari fırsatlar, kârlılık olanakları her zaman 

mevcuttur. DMC‘yi Doğan Music Company! elinde bulunduran ve eski 

Unkapanı‘nın -plâkçılar çarĢısı- ‗mazide kalacağı‘ büyük dönüĢüm hamlemizin 

‗sektörel oyuncu‘su olmaya hazırlanan bir sermaye gurubunun bu stratejik 

hedeften de önceki önceliği kendisinden daha kıdemli bir baĢka sermaye 

grubuyla kan bağını tesis etme yolunda olmuĢtur.  

GeliĢen medyalar Türkiye‘de aynı zamanda, alt sınıflar üzerinde ortaya 

çıkacak etkilere iliĢkin, olumsuz bir nüfuz alanının sınırlarını da belirliyor. 

Türkiye‘de, itirazların –pazarlıkların ?- ‗eĢik bekçileri‘ aracılığıyla ve tarz-ı 

hayatlar life styles? üzerinden sürdürüldüğü medyada Serdar Turgut‘un ortaya 

attığı ‗beyaz Türklük‘ kavramı, baĢlangıçta, toplum, kültür hayatı üzerinde 

uygulamaya konulan bu oldu-bittiye, bölünmüĢlüğe bir dikkati çekme, 

‗içeriden‘ bir itiraz mahiyetinde bir ironiydi. Önemli ölçüde demokratikleĢip, 

kurumsallaĢmasını tamamlamıĢ bir eğitim sisteminin ve yine Cumhuriyetin 

kamusal alanının neredeyse alternatifi olmaya aday bu yeni araçsallığın 

kendisini yerine koyduklarının aksine, alt-orta sınıfların, çoğunluğun temsil 

bulduğu kültürü için vaad ettiği ödüllendirici pedogojisi ise çoğunlukla onur 

kırıcıdır. Aslında, bu günkü medya kültürünün içerisinde, bizim bu kendi 

özgün, post-modern cemiyet olma dönemimizin baĢlangıç arifesinde, dünyanın 

sürekli eklemlenmeye çalıĢtığımız beri tarafıyla aramızdaki her zamanki gibi 

mükemmel bir anakroni de kendiliğinden sergileniyor. Ancak, ne gam! Nesil 

yetiĢtirme ile ilgili baĢlangıç dersi için bulunan! -Atlantiğin öbür yakasına 

uçarak doğum yapıp geri dönme gibi- dâhiyane bir çözüm uygulamaya 

konabildiği sürece kendi vatanımız üzerinde bu zaman aralığını açığa çıkaran 

mesafeyi muhafaza etme yönünde de hiç bir sakınca bulunmamaktadır!  
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Türkiye‘de elbirliğiyle ve bir eĢgüdüm içerisinde yürütülen, bir azınlık 

kültürünün estetik duyarlılığını hayati ve birincil kılma gayretinin, toplumsal 

doku içerisinde, canlı çekilen Ģov programları için davet edildikleri stüdyolarda 

figürasyon, birer dolgu materyali,  olma dıĢında daima bu yeni, medyatik/ 

toplumsal alanda görünme Ģansını elde edemeyen daha az dikkat çekici ve göz 

alıcı olan çoğunluğun kültürü için, onların aleyhinde seyreden bir psikolojik, 

ahlâki çözülme ve geriye gidiĢin önlenmesi açısından halâ kayda değer hiç bir 

çözüm önerisi mevcut değildir.  Türk toplumunun bireylerine sindirildikleri 

yerden silkinip hantallaĢmıĢ, sağır bedenlerine ritm duyma, figür sergileyebilme 

‗becerisi‘ edindirme gibi onların yeni, baĢka bir yaĢama duyacakları umudu 

promesse de bonheur tazeleme ve birazda bunu hayata geçirebilecekleri bir 

miktar dünyalık sahibi yapma sahte vaatleriyle yola çıkan hemen hepsi ithâl 

mahreçli franchise? yarıĢma programlarında bu umut, giderek ikâme bir 

gerçeklik real  mahiyeti kazandırılıp, bu güdümleyici olma iddiasındaki kültür 

marifetiyle git gide daha da yıpratılıp yok edilmektedir.  

Bu programlardan birinde bir baba tam da eriĢkin olma safhasındaki genç 

kızıyla dans ediyor. Yine bir diğer bölümde, bir annenin artık çoktan takâtten 

düĢmüĢ gövdesi sosyal, ekonomik doğumunun önüne -kuĢkusuz onun rızası 

hilafına- set çekilmiĢ ‗umutsuz‘ bir erkek evladın, yetiĢkin bir oğulun kollarının 

arasında savrularak Ġspanyol marĢının ıl paso doble ? en haĢin figürlerini icra 

etmeye zorlanıyor. Ödüllü aile yarıĢmasının her bölümünde müsabakanın 

giderek bir tuhaflık gösterisine,  bir cinnet seremonisine dönüĢmesiyle ekran 

baĢındaki seyircide ölçülü olma, mahremiyetin ve bu duygunun ayakta 

tutulmasına yarayan mesafe kavramının korunması gibi aslında bu eski 

patriyarkın fertlerini bir arada tutan simgesel değerlerin birbirlerinden 

koparılarak onun terk edilmesine, çözülmesine tanıklık etmeye maruz 

bırakılmaktadır.  

Kültür endüstrisi (1947) deyimi, sahipleri tarafından, eleĢtirel ve kuĢatıcı 

bir Ģemsiye kavram olarak bir okulun içerisinden ortaya atıldı ve burada 

temellendirilmeye çalıĢıldı. Bu kavram bu gün Ġzmir‘de yerel yönetimin 

düzenlediği, katılımcıları arasında kendi sahalarında son derece yetkin sanatçı 

ve akademisyenlerin yer aldığı bir atölye çalıĢması çerçevesindeki alt 

baĢlıklardan biri olarak karĢımıza çıkıyor. Ġlk ağızda, buradan amaçlananın 

Ģehrin tez zamanda bir ―kültür metropolüne dönüĢmesi‖ olduğu belirtiliyor.  

Ancak, iktisadi verimlilik, artı değer ve tabii ki bu atideki endüstrinin, hal-i 

hazırda ‗kültür fakiri‘ olduğu düĢünülen bir metropol alan için yaratacağı hesap 

edilen istihdam ―yeni iĢ imkânları‖ bu birinci amacı tahkim etmeye yarayan 

diğer ‗rasyonel‘ faydalar arasında. Diğer yandan, popüler kültür, küreselleĢme 

gibi kavramlar ise çok uzak olmayan bir gelecekte birer core subject muamelesi 

görmeleri temennisiyle Ģimdiden sosyal bilimler eğitimi veren fakültelerin 

müfredatları içerisine seçimlik dersler olarak dâhil edildiler bile.   
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"Fuar ve Kültürpark Proje YarıĢması" 1991 yılında, Basmane'deki eski 

otobüs garajına ait arazinin kullanım biçiminin tayin edilmesi amacıyla 

düzenlendi. Bu alanın Kültürpark dahilinde değerlendirilmesi ve yarıĢmada 

birinci olan eserin hayata geçirilebilmesi amacıyla, aynı yıl imar planı 

değiĢikliğine gidildi. Ancak bu plan uygulanmadan iĢ baĢına gelen yönetim, 

alanı yeni bir imar planıyla Kültürpark'tan kopararak, EGS ve Güçbirliği 

Holding'e yüzde 12'lik kat karĢılığı hakla sattı. Konu ile ilgili olarak yargı 

organlarının kamu çıkarını koruma doğrultusunda verdiği karar ise basın yayın 

organlarında ―… Çakmur engeline  takıldı‖ baĢlığı ile kendisine yer buldu.
9
 

Ġzmir‘de Multi Turkmall‟un Forum Bornova‘sı da yöre halkını ―Akdeniz 

kasabası ölçeğinde‖ bir ‗yaĢam alanı‘na davet ediyor.  

Ancak, yoksulluk sınırının altındaki bu ahalinin söz geçiremedikleri 

çocukları, onların cebindeki bu sembolik olduğu kadar da hayali bir zenginliğin 

peĢindeki küresel sermayenin bu coğrafyada bir orta ya da üst orta sınıfla 

buluĢma insiyakı ile restleĢircesine bu tanıtım sloganının dahi –yukarıda sözünü 

ettiğim artı değer ortaya çıkarma dolmuĢu çağrısına nezaketleri gereği icabet 

ettiklerine inandığım sanatçı, aydınlar da dahil- zihninde henüz adalet 

duygusunun yer tuttuğu bir çoklarımızı baĢtan çıkarmaya muvaffak olmasına 

engel teĢkil edecek bir biçimde, ilkinde para ödeyerek içtiğiniz karton meĢrubat 

bardaklarının ikinci kez ücretsiz doldurma hakkını -sizin yerinize- 

kullanabilmek gayretiyle -çöp bidonları ve- ‗yoğun güvenlik önlemleri‘   ile 

mücadele ediyorlar. ―… serbest piyasa populizmi, orta sınıfları etrafı çevrilmiĢ 

ve korunaklı alıĢveriĢ merkezleri ve atrium‘lar içine yerleĢtirir, ama yoksullara 

gelince, onları evsiz barksızlığın yeni ve oldukça kabus dolu postmodern 

manzarasının orta yerine fırlatmaktan baĢka bir Ģey yapmaz (D. Harvey, 2006; 

96).  

Kültür endüstrisinin Türkiye gibi daha bölgesel mahreçli mecralarının 

‗kiĢiye özel transatlantik‘ ya da, daha arkalarda, kırk bin Euro‘ya satılan 

otomobil tanıtımından elde edilecek reklam girdilerine göz dikildiği sayfaları 

arasında hâlâ marksizme odaklanılabiliniyor. Jameson, paranın mübadele değeri 

niteliğini kazanmasını takip eden uzun zaman zarfının ardından bu yeni tür 

evrilmeye geçilen kritik safhanın kenarda kalmıĢ çalıĢmalar dıĢında Marksçı 

kültür eleĢtirisi geleneği içerisinde tüccar ve iĢ adamlarının dahil olduğu yeni 

ortaya çıkan sınıf dinamiklerinin mercek altına alınması adına, salt ―bu dolayım 

nedeniyle‖ incelenmesini açık bir paradoks, dahası bir yanlıĢ yorumsama 

misinterpretation olarak nitelendirmektedir. 2009 mali kriziyle birlikte 

‗dünyanın daha yaĢanılabilir bir yer olması‘ konulu dosyalar hazırlama, katkıda 

bulunma zorunluluğu sadece her hangi bir sosyal sorumluluk projesine dahil 

olma ihtiyacı benzeri kamu nezdinde, vicdanında sübut bulma, tescil edilme ya 

da kendini daha iyi hissetme amaçlı değil aynı zamanda, ideolojik 

                                                 
9 Ġzmir‘in bu organizasyonun düzenlendiği dönemdeki belediye baĢkanı. 
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dezenformasyonun, ―batılı-Marksist ve kuramsal kurnazlıkların‖ bir aracı, bir 

neticesidir (2005; 142).
10

  

Horkheimer, 1925‘den itibaren Zurich‘de kaleme aldığı Dammerung‘da 

(1934) bizzat (Aktaran, D. Kellner, 1975) kapitalizmin içerisinde bir siyasi 

sistemde bireyden yana olumlu, büyük değiĢimlere neden olacak eğilimlerin 

mevcut olduğunun altını çizer. Ancak, mevcut aĢamada kapitalist sistem dünya 

çapında örgütlü bir sistemdir. Tamda bu nedenle, bireycilik olarak nitelenen 

günümüzdeki toplum biçimi aslında bir aynılık ve kitle kültürü toplumudur. 

Artık ‗‗çoğu insan bir hapishanenin içerisine doğmaktadır‘‘. Horkheimer‘e 

göre, ‗onun sürdürülmesi, sınırsız ölçüde bir sefaletin de koĢuludur‘ (134). A. 

Honneth, ticari televizyonculuğun rağbet ettiği yarıĢma programlarının çoğunda 

özellikle doğrudan merkeze alınan çekirdek aile‘nin gelenekle iliĢkili olarak, 

sahip olduğu bütün bağların kopartılıp onun orta ve üst sınıflar için olduğu 

kadar daha alt sınıflar açısından da, kurumsallık doğrultusunda sahip olduğu 

mecrasından tümüyle alıkonulmasıyla bir çok ‗‗ihtimal dahilindeki çatıĢmanın‘‘ 

göze alındığını hatırlatıyor.  

Honneth‘e göre (2005), Ġkinci dünya savaĢıyla yaĢanan felaketler 

silsilesinin ardından 20. yy.‘ın ortalarından itibaren -bu kurumlara musallat olan 

‗‗zaafların‘‘ teĢhis edilmesi açısından- ‗ĢeyleĢme‘, ‗tecimselleĢme‘ gibi sosyal 

patolojilere göndermede bulunan kavramlar kullanılarak bunların –biraz abartılı 

da olsa- değerlendirilmelerinin, sorgulanabilmelerinin önü mevcut yeni 

demokrasi ve adalet algılamalarına paralel olarak, kesilmiĢtir. Ailevi 

toplumsallaĢmayı kökten bir değiĢikliğe uğratacak, yeni çekirdek aile 

formlarının çeĢitliliğine eĢlik edecek öncelikli olarak tüketim ve kârlılık gibi 

ölçütlere odaklı yeni kültürleĢme, toplumsallaĢma mekânlarının önünü açacağı 

hızlandırılmıĢ bir modernlik Honneth‘de, kapitalist modernizasyonun yakın bir 

gelecekteki bir çok olumsuz sonuçlarını ―çeliĢkili olasılıklarını‘‘ ihtiva 

etmektedir.
11

 

Müzik kuramı, Adorno‘nun, Amerika‘da Lazarsfeld‘le gerçekleĢtirdiği 

bilgi sosyolojisi kökenli Radyo Projesi araĢtırmalarından itibaren en önemli 

uğrağı. Pazar yönelimli, sadece kavranabilir –tadına varılabilir- olmayan bir 

değer olarak müzik eserine T. W. Adorno‘nun çalıĢmasında sürekli göndermede 

                                                 
10 ‗Editör ağzı‘da diyebileceğimiz bu pazarlama, ‗cilalama‘ nitelemesi aslında söz konusu deniz 

taĢıtının devasa bir yat olduğuna dikkati çekmeyi amaçlıyor. 
11 Bu sonuçlar; batı toplumlarında bilgi toplumu ile girilen ve halen devam eden yapısal-

toplumsal dönüĢümün, daima temennilerin paralelinde müspet bir seyir takip etmediği 

öngörüsüne sahip olan Profesör Axel Honneth‘in, 2001 yılından itibaren W. Goethe 

Üniversitesi‘ndeki diğer farklı sosyal bilim disiplinlerinden temsilcilerle birlikte çok-disiplinli 

katılımla gerçekleĢtirilecek bir araĢtırma projesine odaklanan Frankfurt‘taki Enstitü‘nün 

Paradoxes of Capitalist Modernization baĢlıklı programı için tespit ettiği kavramsal temeller 

arasında yer almaktadır (Bu tematik çerçevenin bütünü için bkz.,www.ifs.uni-

frankfurt.de/institut/programm.htm).   
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bulunulur. Adorno, sanat sahasında özellikle arz- talep ekonomisinin –Ģimdiki 

adıyla piyasa- kurallarının iĢlediği bir üretim pratiğinin her açıdan sonuna kadar 

sorgulanmasından yanadır. Bu ekonominin içerisinde ortaya çıkan kültür 

standartlarını belirleyici birer kategorik parametre olarak kabul etmez.  Adorno, 

genel olarak, W. Benjamin‘le yazıĢmalarında ona getirdiği eleĢtirilerden de 

anlaĢıldığı üzere, okulun içerisinde, onun imgeleĢmemiĢ bir diğerinin non-

depicted other ön koĢulsuz olarak olumlu bir biçimde ele alındığı her türlü 

esoterizmden uzak durmasından kendisini sorumlu hissetmektedir.  

Müzik yine de bu, görünüm –fizik- ötesi yanıyla Hegelci fenomenolojinin 

indirgemecilik hasletine temkinli Adorno‘nun, kendi diyalektik dolayımlama 

kaygısına uygun bir biçimdir. G. Lukacs‘a atfen kaleme alınan ‗Baskı Altında 

UzlaĢma‘da (2006; 341) tezatlar aracılığıyla kendini sürekli üreten bir toplumsal 

totalitenin bireye üstün gelme durumu devam ettikçe ferdin özgürleĢme 

idealinin ‗‗yalnızca bir ‗görünüĢ‘ olan olma durumu da sürecektir‘‘ diye 

yazıyor. 1920‘lerden itibaren çok sesli müzikle, bu çağdaĢ ifade biçimi ile 

ilgilenmeye baĢlayan Adorno, kendisinden baĢka bir hakikati temsil etmeyen, 

ona göndermede bulunmayan selfreflexive bir dıĢavurum formu olarak müziği, 

aslında bir sanat tarzından çok dualar ya da oyunla mukayese etmeyi tercih 

eder. Çok-sesli, arı, dolaysız bir müziğin üretimini dikkate değer bulur.  

Üstelik müziğin, onun asıl müzik eseri olarak kabul ettiği besteden 

yeniden üretim safhalarına gelinceye kadarki çok katmanlı yönüyle tüketim 

toplumu içerisinde kendisine, aynı zamanda, giderek daha karmaĢıklaĢan bir 

dolayımlama sahası ortaya konmaktadır. Atonal müzik ya da on iki ton müziği 

ise –Schöenberg- Adorno‘nun kendi estetik itirazlarını, ilkelerini 

iliĢkilendirebildiği bir sistemi ve -yanı sıra- bir sanat pratiği imkânını da ona 

sunmaktadır. Schöenberg‘in müzikteki geleneksel kurguya –ya da diziliĢe- karĢı 

çıkıĢı, tonal müziğin insan hafızasının, belleğinin kısa süreler intervals 

içerisindeki bir birine yakın tepkileri toplayıp depolayabilme yeteneğinden 

medet uman, sofistike olmaktan kaçınan iĢleyiĢ sürecidir. Bu yöntemi 

benimseyen sanat eserleri, besteler, kompozisyon yazılımını yani gerçek bir 

notal diziliĢi gam neredeyse yok saymakta ve bu basit armoni yapısı içerisinde 

tümüyle yüzeye çıkan tınının -melodinin- olanaklarıyla bir tür dinleyici/ tüketici 

avına yönelmektedir. Öte yandan tad alma, haz verme gibi unsurlar Adorno‘da 

müzik eseriyle ilgili olarak eski zamanlardan kalan ancak 19. yy.‘dan itibaren 

sadece onun sanatın tüketim toplumu içerisinde öne çıkarılan bu değiĢim değeri 

vasfının lehine çalıĢan ontolojik özellikleridir. GeçmiĢ zamanların tabiatın 

dengeleyici, güdümleyici pastoral hayatının düzenliliğinden çıkmıĢ olan 

müziğin tarih içerisinde rolü değiĢmiĢtir.
12

 Adorno, insanın var oluĢ 

                                                 
12 Çoğunluk eschatology ve erken hristiyanlık kaynaklı diğer retorik ve temsil sanatlarından 

ayırdığı müziği Adorno, Eski ahid‘in mezmur faslında terennüm ile söylenmesi –okunması- 

geleneği bulunan manzum –kaside- formundaki dualara yaklaĢtırmaktadır. Zebur, Davud‘un 

yakarıĢlarını ihtiva eder.  Mezmur metinlerindeki iĢleyiĢ, temenniler, tebaasına emirleri 
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mücadelesine bağlı olarak eski sınırları ortadan kalkan bu rolün iĢlevinin de 

artık baĢkalaĢıma uğradığını iddia eder. Schöenberg; 20.yy‘da kuramı, 

metodolojisi ve ürettiği müzikle bu yeni müziğin kendisinin –yansıtma yerine- 

değiĢimin, ilerlemenin içerisinde sadece rıza üretici consential bir araç olarak 

mübadele değeri kazanma doğrultusundaki dönüĢümünü içselleĢtirmeyi 

reddetmektedir. 

20. yy.‘a gelindiğinde, Theodor W.Adorno ve Felix Weil‘in kuruluĢuna 

ön ayak olduğu Frankfurt Okulu düĢünürleri; pratik hayatın içerisine inmesi en 

zor olan bu zihinsel etkinliği, felsefeyi gerçekleĢtirip sistemli bir toplum, kültür 

bilgisi ortaya koymak, belkide ‗‘nihai bilgiye ulaĢabilme ütopyası‘‘ için bir 

araya gelen ‗son büyük okul‘un mensupları olmalarına karĢın yine -bu maddi 

hayatın içerisinde-, insanlık tarihinde karĢılaĢılabilecek en büyük yıkımın 

Ģiddetine maruz kaldılar. Kendilerine, ileri kapitalizmin sözde ‗refah toplumu‘ 

ideali esnasında açığa çıkan, ve sistem içerisinde telafisi mümkün olmayan 

yaĢamsal sorunlar karĢısında geliĢmiĢ kapitalist toplumlardaki bu hayat için 

belki de yeni bir ‗ArĢimet noktası‘ saptamayı amaç edinen bu sistemli, radikal -

ve eleĢtirel- düĢünce üretme gayretinin D. Kellner‘in M. Jay‘in okulla ilgili tarih 

çalıĢması (1972) için yazdığı eleĢtiride bahsettiği gibi –özellikle, 1940‘dan 

sonra baĢlayan modifikasyonlardan itibaren- zaman zaman aforizmalar 

seviyesine varan, kendisinden önceki –Hegelci Marxist felsefeler karĢısında- 

daha fazla boĢluklu yapısı (1975; 142- 6) bu nedenledir. Adorno, Horkheimer‘in 

Almanya‘da düzenli olarak Zeitschrift‘de baĢlayan Amerika‘da Studies in 

Philosophy and Social Science adlı dergide devam eden kuramsal yazıları, özel 

mektupları ve yayınını gerçekleĢtirebildikleri kitaplar  (1923- 1950 yılları arası) 

önce Martin Jay tarafından tarihsel, kronolojik bir değerlendirme içerisinde 

incelendi. Yine, 1970‘li yıllardan itibaren, Türk dilinde yeniden üretilmesi ağır 

seyreden bu düĢünceler özellikle New German Critique, Social Critique, Telos 

ve Deadalus dergilerinde kapsamlı bir biçimde tartıĢıldı. Okulun etkin olduğu 

yıllarda onun içerisinde bir öğrenci olan Jurgen Habermas okula yöneltilen 

eleĢtirilerden yola çıkarak İletişimsel Eylem Kuramı‘nı kaleme aldı. BaĢta A. 

Arato, E. Gebhardt‘ınki olmak üzere bu tartıĢmalardan kurama iliĢkin önemli 

rehber kitaplar hazırlandı. Ardından Thomas Mc Charty, Douglas Kellner, Axel 

Honneth ve Martin Jay sanat, kültür kuramından toplumsal eleĢtiriye uzanan bu 

birikimin içerisinden kendilerine yeni bir jenerasyon kimliğini kazandıran 

sentezlere ulaĢtılar.  

                                                                                                                        
diyebileceğimiz diktasyonlar ve durum bildirir cümleler Ģeklindedir. Yalnızca Davut‘a atfedilen 

151‘inci mezmurda hz. Davut kardeĢlerini tasvir eder ve tanrının onları sevmediğini bildiririr. 

Kabbala Ģeriatı da 151‘inci ayeti kesin bir dille reddeder, hiç bir Yahudi bu ayeti okumaz. Bu 

yüzden Adorno bu önermesinde bir arhectyp olarak müziğin hakikate yaklaĢıp onunla iliĢkiye 

geçtiğinde toplum içerisinde mistisizmin bozulduğu, büyünün ortadan kalktığı hatırlatmasından 

yararlanıyor. 
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EleĢtirel kuram, Amerika‘da müziğin tüketimi, yeniden üretimi ile ilgili 

olarak bu piyasalar üzerinde, onlarla iç içe olabilen eğitim  –okullaĢma- ve yine 

eleĢtiriye kaynaklık edebilen bir diğer kurum olan basın yayın sektörü -dergiler- 

vasıtasıyla 1990‘larda Müzik Televizyonu‘nun baĢlattığı büyük çözülmeye 

gelinceye değin etkili olabildi. Princeton, UCLA, Berklee College of Music 

okulları ve özellikle yine bu son okuldan mezun olan Türk sanatçı Arif 

Mardin‘in -kuzenler Nasuhi/ Ahmet Ertegün kardeĢlerin- sanatçıları yaygın 

müziğin dünyada nitelikli bir çeĢitlilik içerisindeki evrimine katkıda bulundu. 

 

Mazide kalan müĢterek benzerlikler süre giden farklılıklar  

EleĢtirel kuram, ülkemizde süreli yayınlar üzerinde 1980 yılından itibaren 

Oruç Arıoba, Ahmet Cemal, Oğuz Demiralp, Ertuğrul Özkök ve Enis Batur‘un 

aralarında olduğu entelektüeller tarafından Avrupa ve Amerika ile eĢ zamanlı 

sayılabilecek bir zaman dilimi içerisinde Ankara‘nın yayın hayatları fazla uzun 

soluklu olamayan OluĢum, Yazı ve Tan dergilerinde, tartıĢıldı. Daha sonra 

gerçekleĢtirilen özel sayılar, derlemeler, Enis Batur‘un yayıncılığa baĢlamasıyla 

(YKY) hazırlanan özenli bir kaç çeviri eserin dıĢında bu muhtevanın ilerisine 

geçemedi. 1980 Askeri ihtilalinin izlediği 24 Ocak iktisadi kararlarının ardından 

toplum hayatımızdaki yapısal, kültürel dönüĢümlerin en önemlilerinden biri ise 

kültür, sanat gibi konuları yaygın bir kitle kültürüne dönüĢtürecek olan, büyük 

sermayenin özellikle bu konularla ilgili, süreli yayınları hayata geçirme 

hamlesidir. 1974‘de kurulan GeliĢim Yayınları tecrübesine uzanan bu giriĢimler 

bizim ‗kültür endüstrimiz‘in baĢlangıç çizgilerini netleĢtirdi. Bu dönemde, 

Karacan‘ların Milliyet Sanat Dergisi‘nin yanına yine Ercüment Karacan‘ın 

çıkardığı Sanat Olayı ve Simavi‘lerin Hürriyet Gösteri dergileri eklendi. Bu 

dergilerden özellikle uzun süre devam ettikten sonra kapanan Sanat Olayı‘nın 

baĢına Atilla Ġhan‘dan, Ülkü Tamer‘e kısa süreler zarfında farklı entelektüeller 

geçti.  
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SONUÇ 

Sonuç olarak tüm düĢünce ve kuramların iĢlerliği, iĢlevselliği insanların 

onlara olan ilgi ve tutumlarına bağlıdır. Yazıya, metne genel bir 

kayıtsızlığımızın ürünü olan yukarıdaki değindiğimiz ilgisizlik kuĢkusuz 

ayrılıkçı olmaktan uzaktır. Ancak, bir noktadan itibaren özellikle, EleĢtirel Okul 

mensuplarının izdüĢümleri olarak nitelendirebileceğimiz bizim aydınlarımızın 

birçoğunu kültür endüstrisinin Türkiye ayağının bu günkü karar alıcıları, eĢik 

bekçileri olarak karĢımıza çıkaran dönüĢümlerindeki kafa karıĢıklıklarında 

kendi iradeleri dıĢındaki objektif koĢulların talihsizliklerinin belirleyici 

olduğuna inanmak artık çok zor hale geliyor. Bu son bölümde değindiğimiz 

OluĢum dergisi yayın hayatını Ankara‘lı bir sanat hamisi zenginin çok sınırlı 

maddi desteğiyle uzun bir süre devam ettirdi. Aslında, geriye doğru 

baktığımızda derginin 1985 yılında, daha önce yayınladığı ‗Frankfurt Estetiği 

Özel Sayısı‘nın ilk nüshasını okuyucularına yeniden vermek üzere hazırladığı 

tıpkıbasımda, birlikte kaleme alındığını tahmin ettiğimiz, ‗Frankfurt Okulunu 

Sunarken‟ baĢlıklı sunuĢ yazısındaki Ģu cümleler bugün kulağımıza oldukça 

manidar gelmektedir:  

 

„„… nedense bizlerin yanaşmadığı, yanaşamadığı kentiçre okuru bütün 

orta sınıf duyarlılığıyla doyuma getirmek kimin işlevidir? Yazık ki Türk yazarı 

ezilmişliğinin, kıyıda bırakılmışlığının susuzluğunu ölü doğanları emzirerek 

gidermek zorundadır: Aynı luna parka Vizon ve Ev ile Elele girmeyi, bu 

„yüzyıllık yalnızlık‟ olmasa her halde hiçbiri kabul etmezdi.‟‟.   

 

Taklitlerin daima asıllarını yaĢattıkları deyiĢindeki gibi belki de, yine 

daima asıllarının yaĢadıkları kimi bedbahtlıklardan nasiplerini almaları da 

kaçınılmaz mı oluyor? Sorusu hala günümüzde cevabını aramaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 
165 

KAYNAKLAR 

1. Adorno, T.W. (2006) Baskı Altında UzlaĢma, Estetik ve Politika 

içerisinde, Ġng.‘de der. R. Taylor, çev. Ünsal OSKAY, s. 320- 76, Alkım 

Yayınları, Ġstanbul. 

2. Berresford , S., Fichter, Robert W.  ve d. (2004) Italian Memorial 

Sculpture 1820-1940: A Legacy of Love, Frances Lincoln Limited, 

London UK  

3. Dickinson, Greg (2006) ‗The Pleasantville Effect: Nostalgia and the 

Visual Framing of (White) Suburbia‘, Western Journal of 

Communication, 70: 3 September, 212 — 233. 

4. Frampton, Kenneth (1992) Modern Architecture: A Critical History, 

Thames and Hudson Ltd, London. 

5. Harvey, David (2006) Postmodernliğin Durumu, çev. Sungur Savran, 

Metis Yayınları, Ġstanbul. 

6. Harvey, David         Toplumsal Hayatta Bireysel Mekânlar ve Zamanlar 

7. Hauser, Arnold (1995) Sanatın Toplumsal Tarihi, çev. Yıldız Gölönü, 

Remzi Kitabevi, Ġstanbul. 

8. Jay, Martin (1984) Marksism& Totality: The Adventures of a Concept 

from Lukàcs to Habermas, University of California Press, Berkeley and 

LA, CAL. 

9. Jay, Martin (1994) Downcast Eyes: The Denigration of Vision in 

Twentieth-Century French Thought, University of California Press, 

Berkeley and LA, CAL. 

10. Kamp, David (2009) Rethinking the American Dream Vanity Fair, April 

11. Karasapan, Celal, T. (1960) Libya: Trablugarp, Bingazi ve Fizan, Resimli 

Posta Matbaası Ltd., Ankara. 

12. Kellner, Douglas (1975) ‗The Frankfurt School Revisited: A Critique of 

Martin Jay's The Dialectical Imagination‘ New German Critique, No. 4 

(Winter),  pp. 131-152. 

13. Laver, James (2002) Costume and Fashion: A Conscise History, 

Thames& Hudson Ltd., London. 

14. Lukàcs, Georg (1978) Birey ve Toplum, çev. Veysel ATAYMAN, 

Günebakan Yayınları, Ġstanbul. 

15. Lukàcs, Georg (1986) ÇağdaĢ Gerçekçiliğin Anlamı, çev. Cevat ÇAPAN, 

Payel Yayınları, Ġstanbul. 

16. Lukàcs, Georg (2006a) Tarih ve Sınıf Bilinci, çev. Yılmaz ÖNER, Belge 

Yayınları, Ġstanbul. 

http://www.netkitap.com/yazar_sayfa.asp?kisiID=17473
http://www.netkitap.com/yazar_sayfa.asp?kisiID=17473
http://www.netkitap.com/yayinevi/1428/payel_yayinlari.htm
http://www.netkitap.com/yazar_sayfa.asp?kisiID=17473


 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 

 
166 

17. Lukàcs, G. (2006b) Gerçekçilik Değerlendiriliyor, Estetik ve Politika 

içerisinde, Ġng.‘de der. R. Taylor, çev. Ünsal OSKAY, s. 53- 118, Alkım 

Yayınları, Ġstanbul. 

18. Lyttelton, Adrian (1989) Italian Culture and Society in the Age of Stile 

Floreale The Journal of Decorative and Propaganda Arts, Vol. 13, Stile 

Floreale Theme Issue, pp. 10-31. 

19. Mandel, Ernest (2008) Geç Kapitalizm, çev. Candan Badem, Versus 

Kitap, Ġstanbul. 

20. McLaren, Brian L. (2002)  ‗The Tripoli Trade Fair and the 

Representation of Italy's African Colonies‘ The Journal of  Decorative 

and Propaganda Arts, Vol. 24, Design, Culture, Identity, pp. 171-197. 

21. Mosse, George L. (1990) ‗The Political Culture of Italian Futurism: A 

General Perspective‘ Journal of Contemporary History, Vol. 25, No. 2/3. 

(May- Jun), pp. 253-268. 

22. Moos von,  Stanislaus ve Kennington,  Alice (1993) Hans Erni and the 

Streamline Decade The Journal of Decorative and Propaganda Arts, Vol. 

19 Summer, Swiss Theme Issue, pp. 121-149. 

23. Muzzio, D. & Halper, T. (2002) ‗Pleasantville?: the suburb and its 

representation in American movies’, in Urban Affairs Review, 37, pp. 

543 - 574. 

24. Oskay, Ünsal (1982) ÇağdaĢ Fantazya: Popüler Kültür Açısından Bilim 

Kurgu ve Korku Sineması, AYKO Yayınları, Ankara. 

25. Row, Thomas  (2002)  ‗Mobilizing the Nation: Italian Propaganda in the 

Great War‘ The Journal of Decorative and Propaganda Arts, Vol. 24 

(Design, Culture, Identity ıssue), pp. 141-169. 

26. Timuçin, AfĢar (1984) Gerçekçi DüĢüncenin Kaynakları, DE Yayınevi, 

Ġstanbul. 

27. Tischler,  Alyson (2003) A Rose Is a Pose: Steinian Modernism and Mass 

Culture, Journal of Modern Literature, Vol. 26, No. 3/4 Summer, pp. 12-

27. 

28. Ungan, Mina (2004) Ġngiliz Edebiyatı Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, 

Ġstanbul. 

29. Wollen, Peter (1991) ―Cinema/ Americanism/ the Robot, Modernity and 

Mass Culture, içinde, ed. J. Naremore and P. Brantlinger, ss. 42- 69, 

Indiana University Press, Bloomington, In. 

 

 

 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 
167 

MĠLENYUM ÜÇLEMESĠNDE ANTĠ-KAHRAMANDAN SÜPER 

KAHRAMANA DÖNÜġÜM: “ATEġLE OYNAYAN KIZ”  

Yard. Doç. Dr. Burcu BALCI
*
 

ÖZET 

Bu çalıĢmada Stieg Larsson‘un Millenium serisi romanlarından 

ikincisinin sinema uyarlaması, “Flickan Som Lekte Med Elden (Ateşle 

Oynayan Kız, 2009)” adlı film analiz edilmektedir. Filmde yer alan önyargı ve 

cinsiyet ayrımcılığı olguları kadın ve erkeğe ait toplumsal cinsiyet temsilleri 

aracılığı ile Radikal Feminist kuram perspektifinde değerlendirilmektedir. 

Filmde Lisbeth Salander temsilinin alıĢılagelmiĢ tüm kadın stereotiplerinden 

oldukça farklı, güçlü bir feminist temsil olarak inĢa edildiği sonucuna 

varılmaktadır. Lisbeth temsili, erkeklerin politik bir baskı aracı olarak 

kullandığı cinsel Ģiddete karĢı çıkmakta ve cinsel Ģiddet uygulayan erkekleri 

korkutup sindirerek intikam alan feminist bir figüre dönüĢmektedir. Sonuç 

olarak Lisbeth Salander son dönemlerde sinemada yaratılmıĢ az sayıdaki özgün 

kadın temsillerden biridir.  

Anahtar Kelimeler: Önyargı, Cinsiyet Ayrımcılığı, Radikal Feminizm, 

Toplumsal Cinsiyet, Film. 

 

Transformation from Anti-hero to Superhero in the Millennium 

Trilogy: “The Girl Who Plays With Fire” 

ABSTRACT 

This is the analysis of the film adaptation of Stieg Larsson‘s second 

novel of the Millennium series, ―Flickan Som Lekte Med Elden (The Girl Who 

Plays With Fire 2009). The prejudice and discrimination themes in the film are 

evaluated through the women‘s and men‘s social gender representations in the 

perspective of the Radical Feminist Theory. In the film it is concluded that the 

representation of Lisbeth Salander is constructed as a powerful feminist 

representation, different from the usual women stereotypes. The representation 

of Lisbeth, stands against the sexual violence that men use as an instrument for 

political pressure and turns into a feminist figure scaring and intimidating men 

who apply sexual violence. In conclusion, Lisbeth Salander is one of the few 

unique woman representations created in the past periods in cinema.   

Key Words: Prejudice, Sexual Discrimination, Racial Feminism, 

Gender, Film. 
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GİRİŞ 

Bu çalıĢmada Stieg Larsson‘un Millenium serisi romanlarından ilkinin 

sinema uyarlaması “Man Som Hatar Kvinnor (Ejderha Dövmeli Kız, 2009)” 

adlı filmin devamı olan “Flickan Som Lekte Med Elden (Ateşle Oynayan Kız, 

2009)” filmi analiz edilecektir. Filmin konusu Ejderha Dövmeli Kız filminin 

zaman olarak yaklaĢık bir yıl sonrasında baĢlamaktadır. Milenyum üçlemesinin 

ikinci filminde yasa dıĢı kadın ticareti yapan çeteyi ortaya çıkaran çalıĢmayı 

yapan iki gazetecinin öldürülmesi ve söz konusu cinayetlerin üçlemenin 

marjinal kadın temsili Lisbeth Salander‘in üstüne yıkılması anlatılmaktadır. 

Üçlemenin dürüst, güvenilir ve cesur araĢtırmacı gazetecisi Mikael Blomkvist, 

ilk filmde birlikte araĢtırma yaptığı ve aynı zamanda duygusal yakınlık yaĢadığı 

Lisbeth‘in katil olmadığına inanmaktadır. Blomkvist bir yandan ilk filmdeki 

gibi nerede olduğu bilinmeyen ve ulaĢılamayan Lisbeth ile iletiĢim kurmaya 

çalıĢmakta, bir yandan Lisbeth‘in suçsuzluğunu kanıtlamak için deliller 

arayarak katilleri bulmaya çalıĢmaktadır. 

Balcı (2010: 42), Milenyum üçlemesinin ilki “Man Som Hatar Kvinnor 

(Ejderha Dövmeli Kız)” (2009) filminin merkezinde cinsel tacize ve cinsel 

Ģiddete uğrayan ve söz konusu durumdan kendini kurtarabilme becerisine sahip 

güçlü kadınların olduğunu belirtmektedir. Egemen kapitalist sistemin 

değerlerinin karĢısında duran marjinal ve Öteki konumundaki Lisbeth Salander 

temsili, söz konusu güçlü ve bağımsız kadınların en belirgin örneğidir. Balcı, 

gerek cinsiyetleri gerek ırkları dolayısıyla Ģiddete maruz kalmıĢ kadınların 

dramlarının, cinsiyet ayrımcılığının, ırkçılığın ve ataerkil sistemin eleĢtirisi ile 

filmde gündeme getirildiğini vurgulamaktadır. 

Sanatel (2010: 76, 77) Ateşle Oynayan Kız filminde temanın ilk filmdeki 

gibi ―kadın düĢmanlığı‖ üzerine kurulduğunu, hatta kötü adamların daha 

grotesk betimlendiğini belirtmektedir. Entrika çıkarıldığında filmin ana 

hatlarının önyargı, ayrımcılık ve kadın düĢmanlığı üzerine oluĢturulmuĢ olduğu 

görülmektedir. Sanatel yan karakterlerin bile cinsel ayrımcılık içeren küfürleri 

filmin ana karakteri Lisbeth‘e sürekli söylediklerini vurgulamaktadır. 

Tırpan (2010: 24, 27) milenyum serisinin temelde epik bir öç alma 

hikâyesi olarak betimlenebileceğini belirtmiĢtir. Ayrıca silahlar, hacker‘lar, 

araĢtırmacı gazetecilik, cinsellik ve feminist yaklaĢım da üçlemenin temel 

unsurları olarak değerlendirilmektedir. Devlet içindeki güç odaklarının ve 

hukuk kurumunun eleĢtirisi, ırkçılık ve kadın düĢmanlığı filmin sosyal gerçekçi 

analizlerini ortaya koymaktadır. Filmde kapitalizmin yabancılaĢtırıcı etkisine 

direnmenin tek yolu olarak, Lisbeth ve Blomkvist örneğinde olduğu gibi, 

dostluklar ve birlikte mücadele etmek gösterilmektedir. Milenyum üçlemesi 

devlet içinde devlet, faĢizme ve ırkçılığa maddi destek veren köklü aileler, 

kadın düĢmanlığını içinde büyüten sıradan insanlar, yasadıĢı kadın ve silah 

ticareti gibi temaları iĢlemektedir. 
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Dolayısıyla filmde yer alan önyargı ve cinsiyet ayrımcılığı olguları, 

Feminist kuramlardan biri olan Radikal Feminist kuramdan yararlanılarak 

analiz edilecektir. Film analizi söz konusu olguların kadın ve erkeğe ait 

toplumsal cinsiyet temsilleri aracılığı ile nasıl inĢa edildiğini ve 

anlamlandırıldığını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. 

Filmdeki Önyargı ve Cinsiyet Ayrımcılığı Olgularının Kadın ve 

Erkeklere Ait Toplumsal Cinsiyet Temsilleri Aracılığı ile Radikal Feminist 

Kuram Perspektifinden Değerlendirilmesi 

Filmdeki önyargı ve cinsiyet ayrımcılığı olgularının kadın ve erkeklere ait 

toplumsal cinsiyet temsilleri aracılığı ile çözümlenmesi, Radikal Feminist 

Kuramın perspektifinden yapılacaktır. Öncelikle önyargı ve cinsiyet ayrımcılığı 

olgularına değinmek gerekmektedir.  

Rosado, önyargının temelinde bilgisizlik ve korkunun bulunduğunu ve 

önyargılı insanların ayrıcalıklarını ve önceliklerini korumak istediklerini 

belirtmektedir. Böylelikle önyargılı insanlar, Öteki‘lere karĢı önyargılı 

davranıĢlarıyla duygusal, kültürel, sosyal ve ekonomik çıkarlarını korumak 

amacını taĢımaktadırlar. Rosado, önyargının biliĢsel, duygusal ve davranıĢsal 

olmak üzere üç düzeyde iĢlediğini belirtmektedir. Ġlk düzey olan biliĢsel 

düzeyde, insanların Öteki‘ler hakkındaki inançları, Öteki‘lere dair stereotipleri 

bulunmakta ve söz konusu stereotipler, olumlu ya da olumsuz olarak insanların 

bir grup ya da kategori halinde abartılmıĢ ve hatalı genellemelerinin 

düzenlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Ġkinci düzey olan duygusal düzeyde ise, 

Öteki‘lere karĢı hissedilen duyguların yansımaları olarak, kimi zaman korku, 

dehĢet, uyarı, savaĢ ya da kaçıĢ gibi olumsuz duygular; kimi zaman da 

dayanıĢma gibi olumlu duygular hissedilebilmektedir. Üçüncü ve son düzey 

olan davranıĢsal düzeyde ise, ayrımcı davranıĢa eğilimli olanların, ırk, etnik 

köken, toplumsal cinsiyet, din, cinsel yönelim, yaĢ ya da sosyal sınıf üyeliği 

gibi bahanelerden yararlandıkları görülmektedir. Önyargılardan sonraki aĢama, 

tutumdur. Tutum, bir eylem olduğu zaman, ırk ayrımına dönüĢmektedir 

(http://edchange.org/multicultural/papers/caleb/racism.html.). Böylelikle 

ayrımcılığın, önyargının eyleme geçmiĢ davranıĢsal biçimi olduğu 

görülmektedir. Önyargının temelinde özellikle de kategorileĢtirme eğiliminin 

bulunduğu, temelinde ait olunmayan bir grup veya bir grubun üyelerinin 

―olumlu‖ niteliklerinden çok, ―olumsuz‖ nitelikleri ile ilgili negatif davranıĢ ve 

tutumlar ile değerlendirildiği dikkat çekmektedir. 

Cinsiyetçi yaklaĢımların pratiği, cinsiyet ayrımcılığı aracılığı ile 

iĢlemekte ve önyargıya dayanan sınıflandırmaların yapılmasını sağlamaktadır. 

Kadın ve erkek cinsi arasındaki biyolojik farklılıklar biyolojik bir eĢitsizlik 

sorunu olarak gösterilmeye çalıĢılarak cinsiyet ayrımcılığı için kullanılmaktadır. 

Ancak aslında sorunun biyolojik farklılıklara yüklenen olumsuz anlamlarda 

olduğu görülmektedir. Smelik (2008: 1) sinemanın kadınlar ve diĢillik ile 

http://edchange.org/multicultural/papers/caleb/racism.html
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erkekler ve erillik arasındaki cinsel farklılıkları ele alan mitlerin üretildiği ve 

yeniden üretildiği kültürel bir pratik olduğunu ifade etmektedir.  

Filmde analiz edilecek olgular açıklandıktan sonra, makalenin 

paradigmasını oluĢturan Radikal Feminist Kurama geçmeden önce kısaca 

Feminist Kuramdan bahsetmek gerekmektedir. Öncelikle Steeves‘in (1999: 

129) Feminist Kuramların kadınların toplumdaki evrensel değersizleĢtiriminin 

kökenlerini araĢtırdığını ve anlamaya çalıĢtığını ifade ettiğini belirtmek 

gerekmektedir. Feminist Kuramlar kadınların biyolojik, kültürel, toplumsal, 

psikolojik ve ekonomik olarak baskı altına alınmalarının ve toplumdaki ikincil 

konumlarının nedenlerini araĢtırmaktadırlar. Feminist Kuramlar kendi 

aralarında sorunsalı ele alıĢ ve değerlendirme tarzları ve getirdikleri çözüm 

önerileri açısından ayrılmıĢlardır. Radikal Feminist Kuram bunlardan birisidir. 

Donovan (1997: 267-321) çeĢitli Radikal Feministlerin görüĢlerini bir araya 

getirerek özetlediği kitabında, Radikal Feminizmin ataerkillik ya da erkek 

egemenliğinin kadınların baskı altına alınmasının kökeninde yattığını 

belirtmektedir. Kadınların erkekler tarafından sömürgeleĢtirilmiĢ ve kültürleri 

baskı altına alınmıĢ bir kast olarak kabul edildiğini vurgulamaktadır. Bir grup 

diğerini yönetiyorsa aralarındaki iliĢkinin politik olduğu, bu düzenleme uzun 

zaman boyunca devam ederse bir ideolojinin geliĢtirildiği ve bu ideolojinin de 

ataerkil ideoloji olduğunun radikal feministlerin görüĢleri arasında bulunduğunu 

belirtmektedir. Ayrıca kiĢisel olanın politik olduğu ve kadınların diğer 

kadınlarla bir araya gelerek enerjilerini kendilerine baskı uygulayan erkeklere 

karĢı mücadele eden bir harekete yöneltmeleri gerektiğini savunmaktadırlar. 

Donovan Radikal Feminizmin evliliği kadınlara eziyet edilmesinin temel bir 

formülasyonu, heteroseksüelliğin kurumlaĢması olarak gördüklerini ve evliliği 

hem kuramda hem pratikte reddettiklerini belirtmektedir. Hatta aĢk olgusuna da 

evlilik kurumuna baktığı gibi bakmaktadırlar ve aĢkı kadının insan olarak 

potansiyelinin geliĢmesini engelleyici olduğunu ve bağımlılığı, savunmasızlığı, 

acıya duyarlılığı geliĢtirdiğini ifade etmektedirler. Radikal Feminist Kuram, 

erkek egemenliğinin heteroseksüellikle sağlandığını ve kadınların sosyal, 

ekonomik ve duygusal olarak erkeklere bağlanması ile gerçekleĢtiğini 

belirtmektedir. Bunun için erkek egemenliğinin temelinde yatan 

heteroseksüelliğin kurallarının yıkılması gerektiği Radikal Feministlerin 

savunduğu bir baĢka görüĢtür. Ayrıca Radikal Feministlerin görüĢlerine göre 

tecavüz kadınları politik bir baskı altına alma eylemi yani politik bir araçtır. 

Radikal Feminist Millett (1973: 48-50) cinselliğin politik nitelik taĢıyan 

bir sınıflama olduğunu belirterek, politikayı ırklar, kastlar, sınıflar ve cinsler 

gibi gruplar arasındaki karĢılıklı iliĢki çerçevesinde tanımlamaktadır. Millett, 

belirli grupların durumlarının böylesine değiĢmez ve ezilmelerinin böylesine 

süreklilik taĢımasının nedenini, bu grupların toplumca kabullenilmiĢ politik 

yapılarda temsil edilmeyiĢleri olduğunu belirtmektedir. Ataerkil yönetimi 

nüfusun kadın olan yarısının erkek olan yarısı tarafından denetlendiği bir 
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yönetim biçim olarak, iki aĢamada geliĢtiğini belirtmektedir: birincisi erkeklerin 

kadınlara egemen oluĢu, ikincisi yaĢlı erkeklerin genç erkeklere egemen 

oluĢudur. 

Milenyum üçlemesinin ikinci filmi, ilk filmi gibi toplumsal cinsiyet 

temsilleri açısından yine aynı eleĢtirel perspektifi sergilemektedir. Bu filmde 

Lisbeth‘in babası Zala ve kardeĢi Ronald dikkati çeken erkek temsillerdir. 

Filmin temel temasının baba ile kız üzerinde yoğunlaĢtığı ve Lisbeth‘in kiĢisel 

hikâyesinin ön plana çıktığı görülmektedir. Zala Millett‘in ataerkil düzenin 

iĢlemesini sağlayan erkeklerin kadınlara hâkim oluĢunun simgesi olarak 

Lisbeth‘in annesini fahiĢe olarak betimlemekte ve ona sürekli tecavüze ettiğini 

anlatmaktadır. Annesine uyguladığı cinsel Ģiddet eylemlerinden ötürü 

Lisbeth‘in 12 yaĢındayken babasını öldürmeye çalıĢtığı geçmiĢe dönülerek 

verilmektedir. Lisbeth‘in annesini küçükken korumaya çalıĢması, babasını 

öldürmeye teĢebbüs cezası almasına ve çocuk psikiyatri koğuĢuna 

gönderilmesine neden olmuĢtur. Lisbeth‘in hayatını yönlendiren annesini 

korumaya çalıĢma eylemi, annesine olan sevgisi bu filmde annesinin mezarını 

ziyaret etmesiyle gösterilmektedir. Zala‘nın diğer çocuğu olan Ronald da 

Lisbeth gibi sıra dıĢı bir temsildir. Ronald güçlü bir fiziksel yapıya sahip 

olmasına rağmen, yine Millett‘in ataerkil düzenin iĢleyiĢini sağlayan yaĢlı 

erkeklerin genç erkeklere egemen oluĢunun simgesi olarak babasına düĢünsel 

anlamda muhtaç ve bağımlı gösterilmektedir. Ronald analji denen genetik bir 

hastalığa sahiptir. Bu nedenle sinir sinapsları çalıĢmaz ve hiç acı hissetmez. Ġri 

yapısı, sarıĢınlığı, sıra dıĢı fiziksel görünümü ve dövüĢürken hiç acı 

hissetmemesi onun korkulan bir figüre dönüĢmesini sağlamakta ve sinemanın 

önemli figürlerinden olan Terminatör ve Frankenstein‘ı anımsatmaktadır. 

Radikal Feminist Millettt‘e (1973: 62) göre aile ataerkil düzenin temel 

kurumudur ve düzeni devam ettiren birim olarak bir nevi iĢleyiĢ sigortasıdır ve 

ataerkil bir birim içinde ikinci bir ataerkil birimdir. Lisbeth‘in filmde yer alan 

―aile‖ tasvirinde, toplumsal cinsiyet rollerini yerine getirmede bir baskı iĢlevi 

olan ve ataerkil toplumun cinsel ayrımcılığını destekleyen aile birimine eleĢtirel 

bir yaklaĢım söz konusudur. Ataerkil ideoloji doğrultusunda erkeğin 

egemenliğinin ve korumasının altında, düzenin, devamlılığın, huzurun ve 

mutluluğun simgesi olan aile filmde ters yüz edilmiĢ, erkek egemenliği altında 

tehlikenin, Ģiddetin, cinsel Ģiddetin, mutsuzluğun ve korkunun hâkim olduğu bir 

aile resmedilmiĢtir.  

Radikal Feminizme uygun olarak Lisbeth temsili, kendi isteği ve 

tercihleri dıĢında da olsa cinsel ayrımcılığın ve ekonomik iĢbölümünün ataerkil 

ideoloji doğrultusunda meĢrulaĢtırdığı aile kurumundan bağımsızlaĢtırılarak 

büyümüĢtür. Kadınların ilerlemesinin ve geliĢmesinin önündeki en büyük 

―engel‖ olarak kabul edilen ve ataerkil ideolojinin pratiğinin heteroseksüellik ve 

tek eĢlilik ile devamlılığını sağlayan aile ve evlilik kurumunun iĢleyiĢinin 

bozukluğu filmde vurgulanmaktadır. Hatta Lisbeth, aile kurumundaki lider 
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babaya karĢı çıkmıĢ ve ona meydan okuyarak öldürmeye çalıĢmıĢtır. Bu 

durumda Lisbeth‘in özgürleĢebilmesi için bağımlılıklarından kurtarıldığı (aile, 

baba, anne ve kardeĢten) ve otoriteye meydan okuduğu görülmektedir. Lisbeth 

bağımlılık yaratan aile kurumunu ve kiĢilerle olan duygusal bağları reddetmekte 

ve hiçbir erkek ya da kadın ile cinsellik dıĢında yakınlık kurmamaktadır. 

Lisbeth‘in aĢka yaklaĢımı, aileyi heteroseksüelliğin kurumsallaĢması olarak 

gören ve aĢkı da kadının geliĢmesinin önündeki engel ve acıya duyarlı hale 

getirdiğini savunan Radikal Feministlerin yaklaĢımlarını hatırlatmaktadır.  

Ġlk filmde Balcı (2010: 34), toplumsal cinsiyet temsillerinin alıĢılagelmiĢ 

stereotiplerden uzak olduğunu belirtmektedir. Kadınlara ait toplumsal cinsiyet 

temsillerinin hem ekonomik hem cinsel olarak bağımsız ve güçlü olduğu, 

erkeklere ait toplumsal cinsiyet temsillerinin ise Blomkvist ve Henrik dıĢında, 

Nazilerle ideolojik bağı olan ırkçı, anti-semitist, faĢist, sapık eğilimli, katil, 

cinsiyetçi ve ırkçı tutumlara sahip, görevlerini veya yetkilerini kötüye kullanan 

erkekler olduğunu (Gotfried, Martin Vanger, Bjurman) vurgulamaktadır. 

Üçlemenin ana karakteri Lisbeth Salander, ataerkil düzende erkek 

bakıĢının erotik bir arzu nesnesi olmaktan uzak androjen bedeni, gotik makyajı, 

sıra dıĢı görüntüsü nedeniyle sürekli önyargı ile bakılan ve dıĢlanan bir kadın 

temsildir. Mulvey (2010: 218) kadınların geleneksel teĢhirci rolleri içinde güçlü 

görsel ve erotik etki yaratmak amacıyla kodlanmıĢ dıĢ görünüĢleri ile cinsel 

nesne olarak erotik seyirin ana motifi olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda 

Lisbeth‘in erkek bakıĢını ele geçirmeyi hedeflemeyen, erkek arzusunu 

uyandırmayan, erotik nesne olarak seyredilmeye aday olmayan alternatif bir 

temsil olduğu düĢünülebilir. Lisbeth temsili, kadının bedeninin 

nesneleĢtirilmesine karĢı çıkan ve diĢilik özelliklerinden uzaklaĢtırılarak 

kodlanan androjen bedeni ile erkek egemen sisteme karĢı duruĢu 

simgelemektedir. 

Film boyunca erkek egemen sistem tarafından lisede psikiyatrik tedavi 

gören, sürekli denetim altında tutulması gereken Ģiddete eğilimli bir saldırgan 

olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca Lisbeth yine aynı sistemin bakıĢ açısı ile bir 

fahiĢe, hatta günümüzün kliĢe güzellik standartlarından uzak fiziksel görünümü 

yüzünden aĢağılanan kalitesiz bir fahiĢe olarak nitelenmektedir. Benzer bir 

Ģekilde Lisbeth geçmiĢi yüzünden 3 kiĢinin katil zanlısı olarak ilan 

edilmektedir. Lisbeth‘in asosyalliği ve insanlara olan güvensizliğinin temelinde 

Ģiddete eğilimli potansiyel bir suçlu mu ya da geçmiĢinde yaĢadığı Ģiddet 

olaylarından etkilenmiĢ bir kurban mı olduğu ikinci filmde izlenilen baba 

temsili ile netleĢmektedir. Lisbeth, ataerkil toplum tarafından kötü olarak 

algılanmakta ancak bu filmde kötülüğün asıl temsilcisi olarak babası ortaya 

çıkmaktadır. Baba temsili Zala, yaĢlı ve engelli bir erkek olmasına rağmen, 

zekâsı, tecrübesi, acımasızlığı (kızını oğluna öldürtmeye çalıĢması, oğlunu katil 

olarak kullanması) ile kötülüğün filmdeki temsilcisi ve kökeni olarak 

konumlandırılmaktadır. Baba temsili Zala‘nın zeki bir adam olduğu, 6 dil 
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bilmesi, kamuflaj ve hayatta kalma tekniklerinde uzman olmasının 

belirtilmesiyle vurgulanmaktadır. Dolayısıyla Lisbeth‘in bazı becerilerinin 

babasından geldiği görülmektedir. Erkek egemen bir toplumsal sistemde en 

önemli birim olan aile kurumunun lideri konumundaki baba Zala çirkinliklerin 

ve kötülüklerin temsilcisi olarak dikkati çekmektedir. Zala‘nın yaĢlı ve engelli 

bir adam olması bile, izleyicinin onunla psikolojik olarak özdeĢleĢmesine ve 

empati kurmasına yetmemektedir. 

Tırpan (2010: 25) Lisbeth Salander‘ın sinemada son zamanlarda 

yaratılmıĢ en özgün karakterlerden biri olarak dikkat çektiğini belirtmektedir. 

Kadınlardan nefret eden erkeklerden nefret eden Lisbeth‘i feminist, biseksüel, 

mükemmeliyetçi, teknoloji düĢkünü bir hacker olarak betimlemektedir. Ayrıca 

toplumda kadına ait olarak nitelenen birçok özelliğe de sahip olmadığının altını 

çizmektir. 

Bu bağlamda Lisbeth‘in bilgi teknolojileri alanına hâkim olması, ataerkil 

sistemde ait olduğu aileden bağımsızlaĢması ve kamusal alanda erkeklerin 

hakim olduğu alanlara el atması bağımsız ve güçlü bir kadın temsil olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca Lisbeth‘in cinsel anlamda bağımsızlığı ve cinsel Ģiddet 

uygulayan erkeklere olan nefreti çok dikkat çekicidir. 

Kaylı (2010: 146) tecavüzün kadını kendi vücudu üzerindeki 

denetiminden yoksun bıraktığını ve bedensel bütünlüğünü bozduğunu ifade 

etmektedir. Erkeğin hazzı için araçsallaĢtırılan kadın bedeni, bir erkek 

tarafından güç kullanarak iĢgal edilmektedir. 

Lisbeth üçlemenin iki filminde de kadınlara cinsel Ģiddet uygulayanlara 

kimi zaman cinsel Ģiddet kimi zaman Ģiddet uygulamaktadır. Ataerkil sistemde 

bir kadın eril eylemleri intikam aracı olarak iĢlevselleĢtirmektedir. Kadınların 

tecavüz, taciz, Ģiddet gibi eril eylemlerle korkutulup sindirildiği, bastırıldığı, 

bağımlı kılınmak istendiği, koruma duygusuna muhtaç edildiği ve pasifize 

edildiği bir toplumda, tecavüzcülere Lisbeth tarafından uygulanan Ģiddet 

kurbanları ile yer değiĢtirmelerini sağlamaktadır. Lisbeth kurbanların intikamını 

Ģiddete karĢı Ģiddetle almakta ve Ģiddeti intikam aracı olarak 

meĢrulaĢtırmaktadır. Ayrıca kendine saldıran erkekleri etkisiz hale getirmekte 

ve özellikle erkeklerin cinsel organlarına elektrik veren bir cihaz 

kullanmaktadır. AteĢle Oynayan Kız filmde kendisini taciz eden ve cinsel Ģiddet 

uygulamaya hazırlanan iki motosikletçiyi etkisiz hale getirerek dövmekte, 

ardından onların motosikletine binerek yoluna devam etmektedir. Bu noktada 

kadınlara cinsel Ģiddet uygulayan erkeklerden intikam alan feminist bir temsile 

dönüĢmektedir.  

Kaylı (2010: 124, 125) Radikal Feministlerin, kadınları erkeklerin cinsel 

denetiminden kurtarmayı en önemli sorunsalları olarak saptadıklarını ve erkek 

iktidarını meĢrulaĢtıran heteroseksüelliğe de Ģüpheyle yaklaĢtıklarını 

belirtmektedir. Radikal Feministlerin perspektifinden bakıldığında, Lisbeth 
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erkeklerin politik bir araç olarak kullandığı cinsel Ģiddete karĢı çıkmakta ve 

kendi deyimiyle ―tecavüzcü domuzlardan‖ intikam alarak caydırıcı olmayı 

amaçlamaktadır. Radikal Feministlere uygun olarak, Lisbeth‘in cinsel kimliği 

heteroseksüellikten uzakta, hatta biseksüelden çok lezbiyen olarak bu filmde 

güçlendirilmektedir. Lisbeth kız arkadaĢından doğum günü için bir hediye 

almıĢtır. Bu hediye onun hayatında aldığı ilk hediyedir. Filmin sonuna kadar 

yanından ayırmadığı ve final sahnelerinde gömüldüğü mezardan onun 

yardımıyla kazarak çıktığı bu hediye, bir sigaralıktır. Lisbeth‘in tek feminen 

nesnesi sigaralığıdır. Feminen nesnesi olmanın dıĢında, Lisbeth‘in değer verdiği 

birisinin sevgisini ve umudunu temsil etmektedir. Küçük yaĢlardan itibaren 

erkeklerin fiziksel ve duygusal tacizine uğrayan Lisbeth, erkekler ile duygusal 

yakınlığın ötesinde arkadaĢ bile olamamaktadır. Lisbeth‘in tüm geçmiĢini bu 

filmde öğrenen ve Bjurman‘ın Lisbeth‘e tecavüze ettiği görüntülerin bulunduğu 

cd‘yi seyreden Blomkvist onu anlayan ve empati kurabilen tek erkek temsildir. 

Bu durum Blomkvist‘in her Ģeyi sorgulayan, kötüleri ve toplumdaki çıkar 

iliĢkilerini deĢifre eden solcu bir temsil olmasından kaynaklanmaktadır. 

Öztürk  (2000: 221, 225) sinemada kadın olmanın genellikle anlaĢılması 

güç, edilgen, bağımlı ve cinsel bir nesne olmak, kimi zaman bağımsız, özgür ve 

güçlü bir kadın olmak anlamına geldiğini belirtmektedir. Sanat filmlerindeki 

kadın imgeleri, özellikle de ikinci kadın tipinden korkulduğu zaman kadınların 

filmlerde nasıl sınırlandırıldığını ve kısıtlandırıldığını gösterdiğini 

vurgulamaktadır. Öztürk‘e göre, yapılan araĢtırmalar Hollywood sinemasının 

cinsel özgürlüğü elinden alınmıĢ, erkeğe bağımlı ve erkeğiyle var olan edilgen 

kadın tipleri ile dolu olduğunu göstermektedir.  

Bu noktada Lisbeth temsilinin özel alanda eve kapalı betimlenmemesi, 

cinsiyetçi iĢbölümü içerisinde geleneksel anne-ev hanımı iliĢkileri içinde 

gösterilmemesi, biseksüel cinsel iliĢkilerini bağımsız bir Ģekilde ve duygusal 

bağlılık duymadan yaĢaması, kamusal alandaki önemli iĢleri yönlendirmesi, 

günümüzün bilgi teknolojilerine erkeklerden bile daha çok hakim olması onu 

alıĢılagelen kadın stereotiplerinden uzak bir konuma yerleĢtirmektedir. 

Sonuç: Filmdeki Marjinalite Temsili Lisbeth Salander’ın Anti-

Kahramandan Süper Kahramana Dönüşümü 

Ateşle Oynayan Kız filminde yer alan önyargı ve ayrımcılık olgularının 

kadın ve erkeğe ait toplumsal cinsiyet temsilleri aracılığı ile nasıl 

anlamlandırıldığı Radikal Feminist Kuramdan yararlanılarak analiz edilmiĢtir. 

Sanatel (2010: 77) Ateşle Oynayan Kız filminde Lisbeth‘in anti-

kahraman olmaktan çıkıp giderek süper kahramana dönüĢtüğünü belirtmektedir. 

Lisbeth temsili, sinemada alıĢılagelen stereotiplerden uzak betimlenen 

yapısı ile izleyicinin ilk aĢamada anti-kahramanı olmakta ancak üçlemenin 

ikinci filmi ile beraber kurban kadınları kurtaran süper kahramana dönüĢmeye 
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baĢlamaktadır. Lisbeth temsilini ataerkil sistemi eleĢtiren ve karĢı duran bir 

kadın temsili yapan nitelikler, filmin genel liberal duruĢundan ve ele aldığı 

temaların kadınlar ile ilgili olmasından kaynaklanmaktadır. Lisbeth temsili 

feminenlikten ve diĢilikten uzak androjen bedeni ile, erkek bakıĢının arzu 

nesnesi olmayı reddetmektedir. Lisbeth‘ü güçlü ve bağımsız bir özne yapan 

noktalardan birisi de heteroseksüelliğin kurumlaĢmasını sağlayan ve ataerkil 

toplumsal sistemin temel birimi kabul edilen aile biriminden 

bağımsızlaĢtırılarak yalnız ve özgür sunulmasıdır. Ataerkil ideolojinin 

geleneksel muhafazakâr değerlerinin korunduğu aile birimi filmde eleĢtirel bir 

yaklaĢımla tersyüz edilmiĢ ve özel alan korkunun, mutsuzluğun olduğu bir 

dehĢet alanı olarak resmedilmiĢtir. Ailenin lideri ve babası Zala temsili tüm 

kötülüklerin kökenini temsil etmektedir. Lisbeth‘in Zala‘ya karĢı durması ve 

onu öldürmeye çalıĢması baba otoritesine karĢı çıkıĢ olarak yorumlanabilir. 

Lisbeth‘in ataerkilliğin merkezini oluĢturan heteroseksüelliğe karĢı duruĢu 

biseksüel cinsel kimliğinden anlaĢılmakta, söz konusu cinsel kimlik duygusal 

hiçbir bağ kurmadan yaĢamakta, bu da Lisbeth‘in aĢka, dostluğa ve evliliğe 

temkinli yaklaĢtığını göstermektedir. Üçlemenin en önemli temsili olan Lisbeth 

Salander pek çok yönüyle Radikal Feministlerin savundukları görüĢlere uygun 

olarak erkeklerin cinsel otoritesine karĢı eril eylemler gerçekleĢtirerek, 

erkeklerin politik bir baskı aracı olarak kullandığı cinsel Ģiddete karĢı çıkmakta, 

cinsel Ģiddet uygulayan erkekleri korkutup sindirmekte ve korunma duygusuna 

muhtaç ederek intikam alan feminist bir figüre dönüĢmektedir. Sonuç olarak 

Lisbeth Salander son dönemlerde sinemada yaratılmıĢ az sayıdaki özgün kadın 

temsillerden biridir.  
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ZELĠMHAN YAGUB‟UN ġĠĠRLERĠNDE MÜġTEREK TÜRK 

DEĞERLERĠ 

 

Sebuhi BAYRAMOV

 

ÖZET 

Bu makalede Azerbaycan-Türk edebi iliĢkilerinin tarihi kökeni, geliĢim 

süreci ve Zelimhan Yagub‘un çalıĢmalarına etkisi incelenmektedir. Z. 

Yagub‘un tefekkürü, Türk-Ġslam medeniyeti olarak elde ettiğimiz değerlerin 

yeniden canlandırılması ve 70 yılda kaybettiklerimizi yeniden elde etmek için 

atılması zorunlu olan adımları eserlerinde tahlil etmiĢ, aynı Ģekilde tarihen bir 

millet olarak yapmıĢ olduğumuz yanlıĢlıklardan sonuç çıkarılması için bazı 

makamları hatırlatarak tekrarlanmasının önünü kesmektedir. Sonuçta makalede 

ortak Türk edebiyatı, medeniyeti, dili, tarihi ve diğer ortak değerlerimiz 

açısından Z. Yagub‘un eserlerinin önemi kaydedilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Zelimhan Yagub, Azerbaycan, Türk, Türk-Ġslam 

medeniyeti, edebiyatı. 

 

 

ABSTRACT 

The deep roots of Azerbaijani-turkish literary relations, the development 

processes and its influence on Zelimkhan Yagub`s creativity was analyzed in 

this article. The revival of gained values as Turkish-Islamic civilization and the 

required steps in order to obtain what we have lost during 70 years, also the 

recall not to repeat and prevent mistakes which was done in the past are the 

main topics of Z. Yagub`s creativity. In conclusion, the importance of Z. 

Yagub`s creativity was mentioned in the context of common Turkish literature, 

culture, language and other values. 

Key words: Zelimkhan Yagub, Azerbaijan, Turkish, Turkish-Islamic 

civilization, literature 

 

Bizim bu hayatta yaĢamağımızın anlamı nedir? Niçin bu dünyaya geldik? 

Hayattan beklentilerimiz neler? Bilinçli insan bu soruların yanıtını bir ömür 

aramaktadır. Bulduğu yanıtlar onun bu hayattaki konumunu belirliyor. Fakat 

basit gibi görünen bu kritik soruların yanıtını bulmak çok zordur. Zelimhan 

Yagub ―ömrünün her günü için sefer, arayıĢ‖ – diyor ve hayatının anlamlı 
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geçmesi için bu sorulara yanıt arıyor ve ―Vatanı kalbine taĢımak için‖ Türkiye 

seferine çıkıyor, 70 yılda kaybettiklerimizi, yaranmıĢ boĢluğu Türkiye‘de 

arıyor. Z. Yagub ziyaretinde aradığı sorulara bulduğu yanıtlarda oluyor, bazı 

konular açıklığa kavuĢuyor, bazen yeni sorular da doğuyor. ġair bu seferde Türk 

kardeĢleri ile istiĢarelerde bulunuyor, 70 yıl önce birlikte yaĢadıklarımızı 

hatırlatıyor, bu konuları yeniden canlandırarak tarihin karanlık noktalarını 

açıklığa kavuĢturuyor, aynı zamanda ortak geleceğimiz için planlar yaparak 

yeni nesillere ulaĢtırıyor. Z. Yagub‘un eserlerinin ―Türkiye defteri‖ kısmının 3 

esas istikamette olduğunu gözlemliyoruz: 

 

-Türk-Ġslam medeniyetinin ve tarihinin temel felsefesi. 

 -Bu medeniyetin yeniden canlandırılması. 

-Ortak dil, ortak tarih, ortak medeniyetin oluĢturulması. 

Daha önce belirttiğimiz gibi ―sisli sorulara açık yanıtlar arıyor‖ Z. Yagub. 

ġair ―TapĢırık‖ (Ödev) Ģiirinde ―ölmeyen kitaplar kalır nesillerin hafızasında‖ 

diyor, yitirilmiĢ tarihimizi – düĢmanlarımızın baĢtan mahvederek, daha sonra 

yalanlar üzerinde kurduğu ve bize dayattığı tarihi bir kenara bırakarak, Türk-

Ġslam medeniyetini ve değerlerini, Türk insanının hafızasına taĢımak 

istemektedir. Tabii ki, Ģair kendi mısralarında bu medeniyetin kurucularına, 

büyük temsilcilerine iĢaret etmektedir: 

 

Yunusu ne ucaldıb söz mülkünün tahtına 

Mövlana hardan doğub milletimin bahtına
1
 

Türk-Ġslam adaleti hangi anlamdadır? Türklerin tarih boyu 

gerçekleĢtirdikleri mücadelelerin gayesi ne olmuĢ? ―ÇarpıĢan türk‖ Ģiirinde Z. 

Yagub bu soruyu cevabını açıklıyor. Türkün cesareti, verdiği mücadele her 

zaman hak-adalet uğrunda olmuĢ ve tarihen de böyle olmuĢtur. Türkün Ģanlı 

Ģerefli tarihine her zaman leke sürmeğe, bu tarihi sahteleĢtirmeye çaba 

gösterseler de, gerçekler geçte olsa gün yüzüne çıkmaktadır. Bunun en 

acımasızı Sovyet dönemine rastlamaktadır. ġöyle ki, tarih kitaplarında Türkler 

iĢgalci gibi lanse ediliyor, böyle büyük bir medeniyete ve geçmiĢe leke 

sürülüyordu. Z. Yagub, iki mısra ile türkün geçmiĢini gözler önüne seriyor, Ģanı 

ile, kudreti ile gökleri lerzeye getirdiğini, Batı ile Doğu‘yu kucakladığını 

anlatıyor: 

 

                                                 
1 Yagub, Zelimhan, Seni sevmək için geldim dünyaya (Derleyen: Ülkü Ġrfan), Kum Saati 

Yayıncılık, Ġstanbul, 2003, s. 21. 
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Silkeledin göyün yeddi qatını, 

Qucaqladın doğu ile batını.
2
 

Türk-Ġslam medeniyeti dendiğinde, insanlar arasında fark gözetmeksizin, 

her zaman adaleti destekleyen, Ġslam dininin esaslarını kendi döneminin 

Ģartlarına uygun analiz ederek uygulayan medeniyet öngörülüyor. Türklerin 

kurduğu devletlerin hakimiyeti altında birleĢen halklar, adalet prensibi esasları 

ile idare olunmuĢlar. S. Halilov bu gerçekleri görerek, ―Zelimhan‘ın Yunus 

Emre ile ilgili yazdıklarını, onun kendisi için de söylemek mümkündür‖, 

Ģeklinde bir kanıya varmaktadır.
3
 

Ġslam‘a göre hiç bir insanın milliyeti, dili, rengi onun üstünlüğü anlamına 

gelmemektedir. Üstünlük yalnız takva ve imanla ölçülmektedir. Daha takvalı 

olan, Allah dergahında o kadar üstündür ve saygındır. Böyle bir düĢünce tarzı 

Ġslam‘dan kaynaklanıyor ve mukaddes Kuran-ı Kerim‘in buyurduğu gibi, ―Ey 

insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir diĢiden yarattık. Bir-birinizi tanıyasınız diye 

sizi halklara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en saygın olanınız Allah‘tan en 

çok korkanınızdır. Hakikaten, Allah her Ģeyi bilendir"
4
 

Bu saf, temiz kaynaktan su içen Türkler, ancak iyilikte yarıĢmıĢ, tüm 

dünyaya yardım elini uzatmaya çalıĢmıĢlardır: 

 

  Yarına bak, asır seni bekliyor, 

  Kale seni, qasr seni bekliyor. 

  Mahkum seni, esir seni bekliyor. 

  Deniz gibi dalgalan türk, çalkalan türk. 

  DöyüĢen türk, oyanan türk, kalkan türk.
5
 

Z. Yagub, Ģiirin bu kısmında ilginç nüansları öne çıkarmakta; Türk 

yarındır, gelecektir, geleceği yapan, istikbal savaĢçısıdır. Bu ―yarında‖, bu 

devirde kaleler var, kasırlar var, mahkumlar var, esirler var. Kale gücün, 

kudretin, devletin simgesidir. Kul, mahkum eğer kendi hükümdarından, kulu 

olduğu ağasından merhamet beklemiyorsa, dolayısıyla baĢka bir kurtarıcı, yani 

Türkü arıyorsa, adalet mekanizmalarının sıradan çıktığı, çalıĢmadığı ve onun 

yeniden geri döndürülmesine, kurtarılmasına ihtiyaç duyulduğu anlamına 

geliyor. Bu anlamda Türklerin fetihleri, seferleri adaletin yaĢatılmasına ve 

insanlığın kalkınmasına hizmet etmiĢtir. 

                                                 
2 Yagub, Seni sevmək için geldim dünyaya, s. 22 
3 Halilov, S., “Lirik poeziyanın epik lengeri”, Zelimhan Yagubdan yazılanlar (Megaleler 

toplusu), B. Azer, ―Veten‖, 2004, s. 191. 
4 Hucurat, 49/13. 
5 Yagub, Seni sevmək için geldim dünyaya, s. 22 
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Tarih ―Dur‖ demekle durdurulamıyor. Küçük yanlıĢlıklar felaketli 

sonuçlarla karĢımıza çıkmıĢtır ve çıkmaktadır. Tükettiğimiz saf kaynakların 

yolunu kaybettikte, önce inancımızın gücü zayıfladı, ardınca ait olduğumuz 

etnik kimliği unuttuk, sonra birliğimizi kaybettik, daha sonra bölünerek 

küçüldük. Sonuçta, karĢılaĢtığımız zorluklar, gelecekle bağlı ümitlerimizi 

yitirmemize neden oldu ve mücadele etmekten korkarak, yolumuzu kaybettik. 

Yolumuzu kaybettikçe küçüldük, küçüldükçe diğer milletler bir tarafa, kendi 

insanımızın bile elinden tutamadık. Sırf bu yüzdün Ģair diyor: 

 

  Kılınmazsa baĢımızın çaresi, 

  Silinirmi yüz karası?
6
 

Artık bir-birimizi suçlamanın zamanı geçmiĢ, lekeleri elbirliği ile silme 

zamanıdır. Bunun yolu mücadeleden geçiyor. ġair ―DövüĢtedir kurtuluĢun 

yolları‖ diyor, ama maalesef, bu mücadelenin, dövüĢün yolunu açıklamıyor. Bu 

―dövüĢ‖ ancak akılla, kalemle, öğretimle, sabırla, eğitimle olması gerekiyor. 

Mücadelenin artık kılıçla değil, kalemle olması gerekir. VatandaĢlar Türkün 

dünyaya açılan Kars kalesinin yeniden ―kuruluĢuna‖ katılmalıdır. BölünmüĢ bu 

milletin yeniden bir-birine kavuĢması, hasretten, yastan kurtulması uğrunda 

mücadele verilmeli ve yeni destan yazılmalıdır: 

 

  Temiz sütten mayalansın, doğulsun, 

  Mete gibi, Oğuz gibi bir han Türk! 

  YaddaĢımda sıralansın, anılsın, 

  Ertoğrul bey, Osmangazi, Orhan Türk! 

  Yine Tanrı dağlarını kucakla, 

  Deniz gibi dalğalan türk, çalxan türk. 

  DöyüĢen türk, oyanan türk, qalxan türk!
7
 

Z. Yagub, Mete, Oğuz han gibi kahramanların doğmasını, Ertuğrul, 

Osman Gazi, Orhan bey gibi Türk ulularının hafızalara geri getirilmesini istiyor 

ve inanca sadakatle Tanrı Dağı‘nı kucaklamayı çağırıyor. 

Z. Yagub‘un, ―Türkiye Defteri‖ Ģiirler mecmuasında bulunan diğer bir 

Ģiiri de ―Karsın düzünde‖dir. Azerbaycan-Türk edebi iliĢkilerinin baĢlangıç 

noktası, iki Türk halkının kavuĢtuğu ve ayrıldığı yerdir ―Kars düzü‖! ―Karsın 

düzünde‖ Ģiiri bir milletin hasretini, kavuĢma arzusunu, güzel gelecek 

                                                 
6 Yagub, Seni sevmək için geldim dünyaya, s. 22 
7 Yagub, Seni sevmək için geldim dünyaya, s. 23 
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yönündeki isteklerini yansıtıyor. Bu hasret ateĢi ailelerden alevlenmiĢ, topluma, 

halka sıçramıĢtır: 

 

  Kars ayaz, 

  Bura gündür, Kars ayaz. 

  Kalem, kurbanın olum 

  Kısmetimi Karsa yaz. 

  Ninem böyle diyordu
8
 

ġair, 70 yıllık hasreti, ninesinin dilinden anlatmaktadır. Çünkü ninesi 

Türk milletinin bir arada yaĢadığı dönemi, Türk-Ġslam medeniyetinin insanlığa 

kazandırdığı o güzel cevherleri görmüĢ ve yaĢamıĢtır. Bu güzelliğe yeniden 

kavuĢmak ve onu yeniden tatmak ninenin en büyük arzusu olmuĢtur. Bu, öyle 

bir güzelliktir ki, öyle bir yangıdır ki, sözler onu anlatmakta acizdir, onu ancak 

yaĢamak gerekir. Bu hisler, bu hayaller Ģairi doğma topraklara, doğma insanlara 

çekiyor. Ninenin arzuları gerçekleĢiyor, Allah (c.c.) Ģairin kaderine Kars‘la 

buluĢmayı yazıyor: 

 

  Kars ayazdı, 

  Bura güneĢli, Kars ayazdı 

  Kaleme kurban olum, 

  Kısmeti Karsa yazdı. 

  Ben böyle diyorum.
9
 

Kısmetinin Kars‘a yazılmasını Ģair Ģükranlıkla, minnet hisleri ile anıyor. 

Daha Sovyetler Birliği dağılmadan önce, 90‘lı yılların baĢlarında Ģair bu 

isteklerini anlatmıĢtır. Onun Kars‘a kavuĢmasındaki hikmet, ninesinin 

mısralarının ruhundadır. ―Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez‖ sloganının 

özünde saklı anlamdır ve torunlarının kısmetine yazılan bu alınyazısı 

dedelerimizin engin tecrübesini ve Allah‘a (c.c.) yakınlığını göstermektedir. 

Bayrağının dalgalanması, milletine kavuĢması, dede ve ninelerimizin de 

müjdelediği gibi, bir daha ayrılmamak kaydıyla gerçekleĢmiĢtir. Alnımıza 

yazılan bu güzel bahtın meyvesi de güzeldir: 

 

 

                                                 
8 Yagub, Seni sevmək için geldim dünyaya, s. 24 
9 Yagub, Seni sevmək için geldim dünyaya, s. 24 
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  Beni bu yerlere bahtım getirdi, 

  Yazdılar yazımı Karsın düzünde. 

  Yığıldı baĢıma yadlar, doğmalar, 

  Çekdiler nazımı Karsın düzünde.
10

 

Bu yol her zaman ulu yol, mukaddes bir yol olmuĢtur. Ġnsanlar, 

toplumlar, ülkeler sık-sık birlikte hareket etme gayesiyle bir araya geliyor, fakat 

bunların çoğunluğu çıkarlar üzerinde kurulan birlikteliklerdir veya güç 

gösterimi maksadıyla kurulan ittifaklardır. Allah (c.c.) yalnız bu milletin 

kaderine mukaddes misyon yüklemiĢ ve bu yolda bu millete tabiat da, melekler 

de arkadaĢ olmuĢtur: 

 

  Qara saçlarımdan külekler öpdü, 

  Ucaldım, alnımdan melekler öpdü. 

 veya: 

  Qayalar dinledi, daĢlar dinledi, 

  Gözlerden tökülen yaĢlar dinledi. 

  Lal oldu, dayandı, quĢlar dinledi, 

  ġirin avazımı Qarsın düzünde.
11

 

Allah (c.c.) her insana böyle bir ulvi sorumluluğu vermemiĢ, her insanın 

kısmetine güzel baht yazmamıĢtır. Allah (c.c.) bunun karĢılığında yalnız O‘na 

Ģükretmeyi istemiĢtir. Bunu Büyük Sahibimizden, Yaratanımızdan esirgemek 

çok yanlıĢ olurdu. ġair böyle yapıyor, 80 yıllık müstemleke prangalarını kırarak 

Allah‘a yöneliyor: 

 

  Ömrüme yar bildim taleyi, bahtı, 

  Sinemden dumduru çeĢmeler aktı. 

  AĢık Garib gibi öğlen vakti 

  Kıldım namazımı Karsın düzünde.
12

 

Z. Yagub muradına Kars düzlüğünde eriyor, AĢık Garip gibi secdeye 

varıyor. Daha iĢin baĢında olmasına rağmen, Ģair sonuçtan emindir ve Türk-

                                                 
10 Yagub, Seni sevmək için geldim dünyaya, s. 24 
11 Yagub, Seni sevmək için geldim dünyaya, s. 24 
12 Yagub, Seni sevmək için geldim dünyaya, s. 25 
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Ġslam medeniyetinin kalkınmasına hiç bir tereddüt yeri bırakmadan, sanki, buna 

iman getiriyor. 

―Ruh‖ Ģiirinde bu idealin, Ģairin ruhuna iĢlediğini açıkça gözlemlemek 

mümkündür. Bu ruh imanı kuvvetli, Ġslam‘ın dünyaya yayılmasına vesile olmuĢ 

ata-babalarımızdan, klasiklerimizden geçmiĢtir: 

 

  Naimiyim, Fazlullaham, 

  Nesimiyim, nefse Ģaham, 

  DerviĢ canlı bir dergaham, 

  Mukaddes bir gün ruhuyam.
13

 

Z. Yagub‘un kendisini ―hak Ģairi‖ olarak görmesi öylesine değildir. Bu 

mührü az daha açıklaması gerekiyor. ―Hak Ģairi‖ olmak ne anlama gelmektedir? 

Muhammed Peygamberin (s.a.v.) bir hadisinde iki türlü cihattan 

bahsedilmektedir; büyük ve küçük cihat. Büyük cihat nefse karĢı mücadeledir. 

Bu cihat kazanılırsa, diğer konular çözümünü bulacaktır. Yalnız nefse Ģah 

olmakla insanlığa, deyimin tam anlamıyla hizmet etmek ve kamil insan vasfını 

elde etmek mümkündür, aksini iddia etmek absürttür. Nizami, Naimi, Nesimi, 

Mevlana, Yunus Emre, Fuzuli ve diğer klasiklerimiz, bu anlamda büyük bir 

okul olmuĢ ve tüm toplumun saflığı namına nefsinin Ģahı olan derviĢler kendi 

dergahlarında, medreselerinde, okullarında Ġslam‘la soluklanmıĢ, seyyah, alim, 

hoca gibi hizmet etmiĢlerdir. 

Bu Ģiir sadece Nesimi‘yi, onun üstadını hatırlatmıyor, aynı zamanda onun 

―Sığmazam‖ gazelinin ruhunda yazılmıĢtır. 

 

  Gerçi bu gün Nesimiyim, haĢimiyim, kureyĢiyim,   

  Bundan uludur ayetim, ayetü Ģane sığmazam. 

Ruhunu Ģad etmeyi Ģiirinde mısralara dökerek, Ģair hiç kimsenin ve hiç 

bir Ģeyin unutulmadığını bir daha ispat ederek vefa örneği sergilemiĢtir. Mikail 

MüĢfik‘in ve Hüseyin Cavid‘in çektiği acıları, bu millete bir daha yaĢatmamak 

için özümüze, kendi ruhumuza dönme gereksinimi duymaktayız. Tarihi 

fırsatları her defasında kaçırmıĢız, fakat karĢımıza çıkan bu fırsattan iyi bir 

Ģekilde yararlanmamız gerekiyor. 

Zelimhan‘ın da, Azer‘in de publisist selefleri Ali bey Hüseynzade, Ömer 

Faik, Mehmet Emin Rasulzade, Üzeyir Hacıbeyli‘nin... konumları ile üst-üste 

düĢen son derece dakik, açık, kesin ve ilham alınacak düĢünceleri var ve bu 

                                                 
13 Yagub, Seni sevmək için geldim dünyaya, s. 26 
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keskin ses, kaybedilmiĢ toprak, unutulmuĢ hafıza, sıkıĢtırılmıĢ maneviyat 

acısına isyan eden milleti kurtarmak maksadıyla silkelemektedir‖.
14

 

Bu fırsatta her zaman biz maddi olarak çile çeksek de, insanlığın refahı 

için çalıĢırken, ruhumuz rahatlıyor. Bu çetin, ıstıraplı yolda tüm erenler, 

derviĢler yardımcı, hemdert olmuĢlar: 

 

  Ruminin gamlı neyidi,  

  Füzulinin gileyidi. 

  Bu ruh türkün taleyidi,  

  Ben zaten türkün ruhuyum
15

 

Z. Yagub, beklenen büyük gelecek için sadece sözde kalmayarak, aynı 

zamanda amelle de yenilenmekte, silkelenmektedir. Kocatepe camiinde kıldığı 

namaz, Ģairin ilk defa kalbini, ruhunu, varlığını silkeliyor. Bu silkelenme 

karĢısında Allah‘a Ģükür ve dua hisleri ile secdeye varıyor. Bu secde, milletin en 

kadim, sarsılmaz imanı, inancıdır. DüĢman ne kadar zalim olsa da, Türk milleti 

yalnız Allah karĢısında boyun eğmiĢ, düĢmana ise asla. Daha önce belirttiğimiz 

gibi MüĢfik, Cavid ve diğerleri iĢkencelere katlanmak zorunda kalmıĢ, 

eğilmezlikleri ile milletin gönlünde, kalbinde kahramanlık zirvesine 

yükselmiĢlerdir. Türk-Ġslam medeniyetindeki Türk ve Ġslam hususları ayrılmaz 

bir bütündür. Çünkü Türklük ancak Ġslam‘la bir yerde güçlü uygarlık, 

devletçilik geleneklerinin temelini atmıĢ, aynı zamanda insanlığa faydalı 

olmuĢtur. Ġslam Türklüğün ruhudur. ġair bu yüzden meseleyi Ģöyle 

açıklamaktadır: 

 

  Dilimize tad veriyor Kuranın her ayesi, 

  Hakka tapınmak olmuĢ insanlığın gayesi. 

  Bizi hakka bağlıyor göye açılan eller. 

  Dumduru düĢünceler, tertemiz saf ameller
16

 

Aslında bu arayıĢlar, arınmalar yeni bir Ģey değil, 70 yıllık Sovyet 

döneminde H. Cavid, M. MüĢfik, Almas Ġldırım, Ahmed Cevad ve bir çok diğer 

sanatkarların Ģahsiyetinde mahvolmaya sürüklenen halkımız bu zulme, 

vahĢiliklere rağmen kendi iradesi ile demir perdeleri kırarak tarihine, 

medeniyetine, kardeĢlerine kavuĢma çabalarını devam ettirmiĢdir. Mehdi 

                                                 
14 Ağamalıyeva, S., “Ġki Türkün Haqdan Gələn Bir Səsi‖ Azərbaycan, yıl 2008, sayı 10, s. 185-

188. 
15 Yagub, Seni sevmək için geldim dünyaya, s. 26. 
16 Yagub, Seni sevmək için geldim dünyaya, s. 27. 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 
185 

Hüseyn‘in ―Bir ay ve bir gün‖, Elçin‘in ―Yakın uzak Türkiye‖, Zaur 

Gadimbeyov‘un ―Burada Asya Avrupa ile görüĢüyor‖, Mehmet Aslan‘ın 

―Erzurumun gediyine varanda‖ eserleri bu yönde atılan adımlardan bir kaçıdır. 

Mevzu bakımından, aynı zamanda eserlerinde kullanılan tipler, yerler, 

semboller bakımından bir çok benzerlikler mevcuttur. Mehmet Aslanın 

―Erzurumun gediyine varanda eseri‖ ve Z. Yagub‘un ―Türkiye defteri‖ Ģiir 

kitabını karĢılaĢtırdığımızda bunu açıkça görebiliriz. ―Erzurumun gediyine 

varanda‖ eseri daha önce yazıldığı için ―Türkiye defteri‖ bu eserin yaratıcı 

biçimde devamı, etkilendiği kaynaktır. Bu eserlerin temel özelliyi, 70 yıllık 

ayrılık sonucunda unuttuklarımızı ve oluĢmuĢ boĢluğu yaptığı tespitlerle ve 

yorumlarla doldurmak için çaba göstermektir. ġair kendi köklerimize, 

folklorumuza yöneliyor, bir anlamda kaybettiklerimizi veya günümüzde 

koruyamadığımız geleneklerimizin değerlendirmesini yapmaktadır. M. Aslan, 

burada yitirdiğimiz değerlerin sebepleri ve sonuçları üzerinde durmakta, bu 

yönde tahliller yaparak, geleceğe yönelmektedir. Z. Yagub ise 

kaybettiklerimizden daha ziyade geleceğimizi, koruyabildiğimiz değerlerimiz 

üzerinde kurmaya çalıĢmaktadır. Sonuçta her iki yaklaĢım doğrudur ve 

önemlidir. Her iki Ģairimiz eserlerinde, kendi düĢüncelerini tahlil etmek üçün 

Türkiye‘nin iki güzel kentini tasvir etmektedir. O kentler Ġstanbul ve Kars‘tır. 

Kars vilayeti Türk milletinin birleĢtiği, güçlendiği, geniĢlendiği, gelenek-

göreneklerini oluĢturduğu, koruduğu yerlerdendir. Ġstanbul ise bu 

bütünleĢmenin, bu oluĢumun tamamlandığı, bu değerlerin dünyaya sunulduğu, 

dünya medeniyetini, uygarlığını renklendiren, ahenk katan yer gibi 

sunulmaktadır. Değerli alimimiz Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Z. Yagub‘un 

çalıĢmalarını değerlendirirken çok haklı olarak Ģöyle demektedir: 

―Ġstanbul, Türkiye dıĢındaki bütün Türkler için her zaman büyülü, cazip 

romantik bir Ģehir ve Türk-Ġslam ruhunun sembolü olmuĢtur. Bu Ģehre gelip de 

Ģiir yazmayan Ģair var mıdır?‖ 
17

 

Z. Yagub, Ġstanbul‘u tarih, mimarlık bakımından tasvir etmektedir. 

Ġstanbul‘un insanlarından, gelenek-göreneklerinden bahsettiği üç Ģiirini tahlil 

etmek, bu tesiri görebilmek bakımından ilginçtir. Bu Ģiirler ―Güzeller güzeli‖, 

―Çamlıca‖ ve ―Ġstanbul kızı‖ Ģiirleridir. ―Güzeller güzeli‖ Ģiiri sanki Ġstanbul‘un 

güzelliğine adanmıĢ methiyedir. Bu tarihin, geleneklerin güzelliyi o kadar 

büyük, engindir ki, bunları tahlil etmek için iki göz ve bir ömür yetmez. Bunun 

için zaman, dirayet ve engin yürek gereklidir. Osmanlının yarattığı muhteĢem, 

zengin saraylar kadar zengin kalp gereklidir. Bu muhteĢem sarayların bugüne 

kadar ayakta kalmasının sırrını Osmanlının hoĢgörüsünde, bu sarayları 

kuranların dehasında, bir baĢka deyiĢle, Ġslam‘ın teĢvik ettiği eğitimde aramak 

gerekir. Bu deha, eğitim, hoĢgörü dünyanın geliĢmesine ve uygar aĢamalar kat 

                                                 
17 Akpınar, Yavuz, Azeri Edebiyatı AraĢtırmaları, Dergah, Ġstanbul, 1994, s. 312. 
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etmesi için itici güç olmuĢtur. ġair ―Ġstanbul bu dünyanın gözlerinin nuruymuĢ‖ 

mısrası ile bu düĢünceleri bir daha onaylamaktadır:  

 

Ġstanbul bir kaledir, 

Bir taĢını salmağa 

Kasırganın, tufanın, selin gücü yetmez! 

Tarihlerin Ģanı, kadim, muhteĢem, ulu, 

Ġndi özünüz deyin, 

Bir defa bakmakla 

Nasıl diyeyim gezmiĢim, görmüĢüm Ġstanbulu?!.
18

 

 

SONUÇ 

Z. Yagub‘un Ģiirleri, tefekkürü Azerbaycan-Türk edebi iliĢkilerinin 

geliĢmesi için hangi temeller üzerinde kurulması ve bir yönlendirici rolü olması 

bakımından önem arzetmekte ve daha derinden tetkik edilmesi gerekmektedir. 

Ġki halk arasında çok hızla geliĢen ekonomik ve politik iliĢkiler, kültür, sanat, 

edebiyat gibi ortak özelliklerimiz olan alanlara aynı hızla yansımamaktadır. 

ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatında Bahtiyar Vahabzade, Abbas Abdulla, Mehmet 

Aslan, Refik Zeka gibi Azerbaycan-Türk edebi iliĢkilerine ivme kazandırmıĢ bu 

parlak isimlerin yanısıra, bu sureci devam ettiren ve daha genç kuĢaktan olan Z. 

Yagub‘un eserleri öne çıkmakta, kendi Ģiirlerinde Azerbaycan ve Türk 

edebiyatının derin köklerinin resmetmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Yagub, Seni sevmək için geldim dünyaya, s. 28 
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TÜRKĠYE VE AZERBAYCAN‟DA AġIKLIK GELENEĞĠ 

Ercan KILKIL

 

 

ÖZET 

AĢıklık geleneğinde söz unsuru ile birlikte düĢünülmesi gereken en 

önemli unsurdur saz. Burada en ilgi çekici yön ise aĢığın söz yaratısında 

bulunurken, sazının nasıl bir tamamlayıcı ve ayrılmaz bir parçası olduğu 

detayını kavrayabilmektir. 

 

TURKEY AND AZERBAIJAN ASHIG TRADITION 

                                                                                                                             

ABSTRACT 

Element of the tradition of minstrelsy that the most important factor to 

be considered together with the reed. While creation of the lover that the most 

interesting direction here, an integral and inseparable part of the detail of how 

to rush to comprehend. 

 

AĢık ; saz çalabilen, irticalen Ģiir söyleyebilen, atıĢmayı bilen, çok zaman 

gezip dolaĢan ve bir ustaya bağlı olan kiĢidir. Alevi BektaĢi aĢıkları arasında bir 

ustaya bağlılığa ―büyük kesmek‖ denilir. Bir aĢığın gezgin olması, her Ģeyden 

önce aĢıklık sanatının yaĢatılması ve yaygınlaĢması açısından çok önemlidir.  

AĢıklık sanatının en önemli iki unsuru olan söz ve musiki, bu sanatın 

hayatını sürdürmesini sağlayan baĢlıca özelliklerdir. Ġlk halk Ģairleri bayramı 5-

12 kasım 1931 de ve sonra 30 ekim 1964 yılında Sivas‘ta düzenlenmiĢtir. 

Daha sonra ise değiĢik Ģehirlerde ―AĢıklar eğlencesi‖ , ―AĢıklar bayramı‖ 

ve ―AĢıklar Ģenliği‖ adı altında çeĢitli buluĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

toplantılar içerisinde 1966 yılından bu yana Konya‘da düzenlenen ―AĢıklar 

Bayramı‖ bu geleneğin yaĢatılmasında önemli bir yere sahiptir. 

Bu gezilerde, AĢık Kerem, AĢık Dertli, ErciĢli Emrah, Erzurumlu Emrah, 

AĢık Sümmani, AĢık Ömer, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Köroğlu, EĢrefoğlu, ġah 

Hatayi, AĢık Veysel ve AĢık Müdami gibi aĢıklardan divan,destan,koĢma gibi 

türlerde havalar derlenmiĢtir. 

 

                                                 
 Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Elemanı 
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Bu derlemelerde Köroğlu kolları ve Köroğlu ezgileri de kayıt altına 

alınmıĢtır.  

AĢık musikisinin önemli özelliklerinden biri de ayak konusudur. Türk 

Halk Musikisindeki dizi karĢılığı olarak isimlendirilen ayaklar, ciddi farklarla 

birlikte karĢımıza çıkar. AĢık musikisindeki ayaklar gerçekte serbest ritimli ve 

ana ezgiden önce seslendirilen kısa giriĢler Ģeklinde karĢımıza çıkar. 

En önemli derleyicilerimizden olan Nida Tüfekçi, AĢık Veysel, AĢık Ali 

Ġzzet, AĢık Murat Çobanoğlu, AĢık ġeref TaĢlıova, AĢık Rüstem Alyansoğlu, 

Müdami, Efkari, Daimi ve Reyhani gibi ustalardan makam, hava, ağız, ayak 

diye isimlendirdikleri ezgilere söz yazdıklarını belirtmiĢtir. Fakat aĢıkların 

makam diye isimlendirdikleri ses diziliĢlerinin Türk Müziği makamları ile bir 

benzerlik teĢkil etmemesi dikkat çeken baĢka bir husus olduğudur. 

Azerbaycan da aĢık musikisi içerisinde isimlendirilen ayak terimi, 

Türkiye de isimlendirilen ayak, perde terimleri ile benzerlik göstermektedir. 

1- Ayak-ayak perde: AĢık sazında mevcuttur. Sazın sapı üzerinde 

bulunan 1. Perdeye ―BaĢ perde‖ , bir oktav tizdeki perdeye ise ―Ayak Perde‖ 

denilmektedir. Sap üzerinde bulunan ilk perdeye ―baĢ perde‖ , sonuncu perdeye 

ise ―ayak perde‖ yada ―zil perde‖ denilir. Buna sazın baĢı-ayağı da denilir. 

Fakat zaman geçtikçe perde sayısının çoğalması ile  ―ayak perde‖ ifadesi gerçek 

önemini yitirmektedir.
19

 

2- Ayak : Temel bir sesten baĢlayarak, icra ettikleri ses sırasını 

göstermektedir. 

3- Ayak perde : AĢık sazında 4 çeĢit akord düzeni vardır. 

4- Ayak : ―Karar ton‖ bazen ise ―kadans‖ aĢık müziğinde ise ―son 

bitirme‖ ayakçökme  Ģeklinde isimlendirilir. 

5- Ayak : Ana ezgiye dönmek için ritmik yada serbest ritimli icra 

edilen ezgiye denir. Türk dünyasında birbirine benzer ifadeler ve icraların 

olması dikkat çekicidir. 

Bağlama benzeri çalgıların, literatürdeki adı ―lut‖ olarak geçmektedir. 

Lut adı, Arapça ―el-ud‖dan gelmektedir. Endülüs kültürü aracılığıyla bu isim 

Avrupa kültürüne geçmiĢ ve lut, lavta gibi isimlere dönüĢmüĢtür. 

Özellikle M.Ö 2000‘den baĢlayarak, küçük yapılı uzun saplı lutlar, Doğu 

Akdeniz, Mezopotamya ve Doğu Asya‘da bulunmuĢtur. Bu türlerin bilinen en 

eski örnekleri, M.Ö 1730-1580 tarihlerinde Mısır‘da görülmüĢtür. 

Bağlama benzeri çalgıların Anadolu‘da bulunan en eski örnekleri ise, 

M.Ö 1680-1375 tarihlerinde, Eski Hitit dönemine aittir. Ayrıca, Zincirli ve 

KargamıĢ‘ta (G.antep) da, Geç Hitit Dönemi‘ne ait çeĢitli kabartma taĢ levhalar 

üzerinde de bu tip çalgılara rastlanmıĢtır. 

                                                 
19 . Елдарова Я. Азярбайажан ашыг сяняти.  Б., Елм, 1996, 165 с. 
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Bağlama benzeri çalgıların batıya getiriliĢleri, Türkler aracılığıyla 

olmuĢtur. Bağlamaya benzeyen ilk örnekler, eski Kırgız Türkleri‘nin yerleĢim 

alanı olan Hakas bölgesinde bulunmuĢtur. Ġki telli olan bu örneklerin perdeleri 

yoktur. Genel olarak Asya Türkleri, bağlama tipli telli çalgılara ―kopuz‖ ya da 

―komıs‖ adını vermektedirler. 

Bağlama‘nın kökeni Kopuz‘a dayanır. Kopuz, Orta Asya‘dan Çin‘e, 

Kıpçaklar‘a, oradan da Avrupa‘ya yayılmıĢ, Hun‘lardan Bizans‘a geçmiĢ, 

Oğuzlar‘la Anadolu‘ya girmiĢ, Selçuklular‘ la da yerleĢmiĢtir. Bu konu ile ilgili 

ülkemizde ilk bilimsel araĢtırmayı yapan kiĢi Dr. Ahmet Caferoğlu olmuĢtur. 

Kopuz sözü çeĢitli Ģekillerde tarif edilmiĢtir. Türkolog Prof.Dr. A.N 

Samayloviç, Çin‘de ‗‘kovzı‘‘ kelimesinin ağızla çalınan anlamıyla bilindiğini 

ifade etmiĢtir. Evliya Çelebi ‗‘ağız tanburası‘‘ diye tarif etmiĢtir. 

Kopuz terimi Orta Asya‘dan Anadolu‘ya kadar gelmiĢ ve bağlama‘nın 

atası diye isimlendirebileceğimiz bir terimdir. Türk Dil Kurumu sözlüğü 

Kopuz‘u, Ozanların çaldığı telli Türk sazı Ģeklinde tarif etmiĢtir. 

Kopuz ve bağlama geleneğinin Anadolu musiki tarihindeki eskiliği ve 

yaygınlığı konusunda Sadi Yaver Ataman Ģunları söylemektedir: 

 ―Türk soylu çalgılarının Oğuz  boylarından Anadolu‘ya yayılmasıyla 

baĢlayan aĢağı yukarı bir yıllık geçmiĢi olduğu söylenir… Yüzyıllar boyunca 

halk topluluklarının Ģen ya da hazin duygularını ezgiler halinde ortaya koyan, 

halk ozanı ve AĢıklar, halk musikisi topluluklarında, efe ve yaren derneklerinde, 

düğünlerde geliĢen çalgı kültürünün Asya‘dan Anadolu‘ya, Rumeli‘ye hatta 

Avrupa‘nın bazı bölgelerine kadar yayılan en soylu çalgılardan biri 

bağlamadır‖. 

Anadolu‘da kopuz sonrası, Tambura tipli çalgıların genel adı olarak 

kullanılan terimler ―saz‖ ve ―bağlama‖dır. Aslen Farsça olan ve Farsça‘dan 

Türkçe‘ye geçen ―saz‖ terimi, halk sanatçılarının Ģiirlerini söylerken çaldıkları 

telli çalgının genel adıdır. 

Kopuz teriminin yavaĢ yavaĢ yerini ―bağlama‖ terimine bırakması, bazı 

yapısal geliĢim ve değiĢimlerle olmuĢtur. Ġlk zamanlar deri gerili olan 

göğüs(kapak), daha sonra ağaçtan kapak olarak yapılmıĢtır. Teller önceleri 

―kiriĢ‖ten iken 17. yüzyıldan itibaren metal teller kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Metal tellerin kullanılmaya baĢlanması sonucu, bu çalgıların el ile değilde  

―mızrap‖ denilen bir parça ile çalınmaya baĢlanması, hem seste gürlük hemde 

çalma teknik ve tarzları yönünden yenilikler söz konusu olmuĢtur. 
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Mızraba geçiĢ sonrası, Anadolu sazındaki değiĢimler Ģu Ģekilde olmuĢtur: 

Mızrap sonrası tel sayıları artmıĢ, bütün teller metal ve göğüs ağaçtan 

olmuĢtur. 

―Mızraplı Sazlar‖ Ģeklinde bir sınıflandırma oluĢmuĢ ve hala el ile 

çalınmasına karĢın, birçok çalgı bu sınıflamanın içine dahil edilerek 

terminolojik bir yanlıĢlık oluĢmuĢtur. 

Osmanlı‘da, tüm tellerinin metal ve çok perdesi bulunan kopuz türevi 

tanbur, en önemli çalgılardan biridir. Ġlk mızrap kültürünün Tanburi Mesut 

Cemil ile baĢladığı söylenebilir. 

Türkiye deki aĢıkların kullandıkları saz bağlama ailesine ait, divan sazı 

veya bağlama formundadır. 

Azerbaycan aĢıkları da kopuz kökeninden gelen saz diye isimlendirdikleri 

çalgıyı kullanmaktadırlar. 

Azerbaycan‘da kullanılan aĢık sazları Ģöyledir: 

1- Büyük saz ( ana saz ) 

2- Cura saz    ( koltuk saz ) 

3- Tavar saz   ( en çok kullanılan çeĢit )                                                                                                      

 

Azerbaycan‘da aĢık meclisleri divani havaları ile baĢlar. Sonra Köroğlu, 

Güzelleme, Üstadname, Tecnis ve Muhammes okunur. Eğer aĢık meclisi 

düğünde kurulmuĢ ise, Duvakkapma ile son bulur. 

Erzurum ve Kars yörelerinde aĢık meclisi Divan ile baĢlar. Esas hikayeye 

geçmeden önce, çeĢitli aĢık havaları söylenir.Hikayeden önce ―güzelleme‖ 

okunması adettir. 

Her iki ülke arasındaki AĢık sanatındaki benzerlikler Ģöyledir : 

1- Hece vezni ile söyleme 

2- AtıĢmalarda konular ortakdır. 

3-  AtıĢmanın en zor türü olan ―muamma‖ iki coğrafya da ortakdır. 

4- AtıĢma sırasında her iki ülkede aĢıklar saz çalarlar. 

Günümüzde AĢık sanatının her Ģeye rağmen yaĢantısını sürdürmeyi 

baĢardığı bu iki özel coğrafya da, bu kültürün yaĢatılması ve yaygınlaĢtırılması 

geleneğin sürdürülmesi adına en önemli hedeflerden biri olmalıdır. 
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SONUÇ 

Türkiye ve Azerbaycan arasında mevcut olan havaların karĢılaĢtırılması, 

bize önemli sonuçlar elde etme fırsatı vermektedir. Ġki ülkede yürütülecek baĢka 

çalıĢmalar, Türk dünyasına bizleri yönelterek bu konudaki çeĢitlilik ve 

zenginliği kalıcı kılmak en önemli husus olarak karĢımızda durmaktadır.  
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ÖZET 

Sinema gerçekliği yansıtan ya da gerçeği yeniden üreten bir sanat dalı 

olarak, çoğunlukla bireyin hayatındaki olgulardan beslenmektedir. Özellikle 

Avrupa Sineması amerikan sinemasına kıyasla daha çok birey ve bireyin 

sorunları ya da gündelik yaĢamı üzerine yoğunlaĢmaktadır. Bu çalıĢma 

kapsamında ele almıĢ olduğumuz film, 80‘li yıllar Avrupasında yaĢanmakta 

olan, bireyin özel dünyası ile paralel olarak ülke içinde yaĢanan baskı ortamına 

ve gündelik hayatın denetimine yönelik sıkıntılara odaklanmakta ve gerçeklik 

üzerinden karakterleri incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Sineması, Gerçekçilik, Minimalizm 

 

ABSTRACT 

Cinema, as an art reflecting reality or reproducing the reality, 

generally is based on the facts is the life of individual. Especially European 

Cinema, compared to American Cinema, is focused on individual, 

individual‘s life or daily life of individual. Within the context of this study, 

is focused on pressure atmosphere both in the country and on the private 

world of individual and the main problems of controlling of daily life and 

also analysing the characters related to reality. 

Keywords: European Cinema, Reality, Minimalism 

 

GĠRĠġ 

Sanat alanında herhangi bir ürün ortaya koymaya niyetlenen kiĢinin 

zihnini her aĢamada meĢgul eden bir sorun vardır. Bu tasarım/yaratım 

sorunudur. Bir ressam, fotoğrafçı, kapak ya da afiĢ tasarımcısı, reklâmcı, 

mimar, edebiyatçı, Ģair, sinemacı ya da müzisyen ele alacakları konuyu ya da 

kendilerini harekete geçiren duygu, düĢünceyi kullanacakları aracın 

                                                 
 E.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Öğretim Üyesi 
 E.Ü. ĠletiĢim Fakültesi Öğretim Elemanı 
 E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi 
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özelliklerine uygun bir etkinlik içine girerek malzemelerini biçimlendirmeye, 

konularını oluĢturan parçaları anlamlı bir biçimde bir araya getirecek bir 

bağlamı kurmaya baĢlarlar. Hiç Ģüphesiz sanatçılar, yaratıcı yönlerini harekete 

geçirecekleri, ele alacakları konuyla haĢır neĢir olmaya baĢladıklarında, ona Ģu 

ya da bu yönde bir biçim vermeye koyulduklarında, aslında daha en baĢından 

itibaren kendilerini motive eden bir itici gücün etkisi altındadırlar. Bu güç 

sanatçının bakıĢ açısı, dünyayı kavrayıĢ biçimi ile yakından ilgili bulunan 

duygusal dünyasına etki eden bir özellik gösterir. Ernest Fischer‘a göre 

(1974:10) sanatçının çalıĢması, sonunda gerçekliğin bir biçime girip sanat 

yapısı olarak ortaya çıktığı oldukça bilinçli, ussal bir eylemdir. CoĢkun bir 

esinlenme davranıĢı değildir. Benzer Ģekilde Oğuz Adanır‘ın da belirttiği gibi 

(1994:53), sanatçı hangi türden olursa olsun, sahip olduğu malzemeye bir biçim 

vermek zorundadır. Seyirci kendisine aktarılanları ancak sanatçının bakıĢ açısını 

kavrayabildikten sonra algılayabilecektir. Sanatçı/yönetmen bu bakıĢ açısını 

özellikle, senaryo, çerçeveleme, ıĢıklandırma, dekor, oyuncu yönetimi ve 

kurguda belli edecektir, demektedir. 

BaĢka biri için sıradan olan, herhangi bir ayırıcı ya da dikkat çekici 

niteliği bulunmayan ve belki sürekli karĢılaĢılan, gündelik hayatın içinde olağan 

kabul edilen bir olay, durum veya olgu, onda aĢkın bir ifade tarzının 

olanaklılığını gören bir sanatçı için (olağan olanın içindeki zengin anlatım 

fırsatlarını görebilecek yapılanmıĢ bir göze sahip olduğundan) sıradanın dıĢında 

nitelikler taĢıyan, sanatsal bir giriĢimin varlığını mümkün kılabilecek bir 

potansiyele sahip yaratım nedenidir.  

Bu potansiyeli görebilmek, fark edebilmek sanatçının söz söyleme 

edimini hayatının merkezine koyabilmesi ile yakından ilgilidir. Dolayısıyla, 

gündelik ve her yerde olanın içindeki çarpıcı özü yakalamak ve yeni, kendine 

özgü bir bağlam içinde biçimlendirerek topluma sunmak, yalnızca yetenekle 

baĢarılamayacak bir öngörüdür.  

Ne söyleyeceğine karar verdikten sonra sanatçı yukarıda değinilen üslup 

sorununu aĢmakla daha çok ilgilenmeye baĢlar. Anlatının nasıl kurulacağı 

sorunuyla belirgin bir biçimde karĢı karĢıyadır artık ve elindeki malzemeyi yine 

sahip olduğu araçlarla tasarımına uygun bir hale getirmek üzere çalıĢmaya 

baĢlar. Burada üslup ve içerik bileĢiminde aradığı dengeyi bulacak bütünlüklü 

bir yaklaĢımı benimser. Uygulamaya koyacağı yaklaĢım, sanat alanının 

kendisine özgü dünyasının niteliklerine göre olacaktır. AfĢar Timuçin sanatçının 

duyarlılığının, hem kapsayıcı hem köktenci olduğunu, büyük ölçüde kavrayıcı 

olduğu kadar büyük ölçüde de yadsıyıcı olduğunu söyler ve ekler 

―estetikleĢtirme bir Ģeyi bir Ģeye yeğ tutmakla gerçekleĢir‖ (1987:68-69). Çünkü 

Timuçin‘e göre seçimler yapmak, aynı zamanda var olan Ģeylere karĢı bir tutum 

içine girmek demektir. 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2011 

 

 
197 

Gerçekten sanat tarihine Ģöyle kabaca bir göz atıldığında ilk dikkatimizi 

çekecek olgu, öncekinin reddi veya yetersizliği üstüne inĢa edilmiĢ yeni bir 

sanatsal akım ya da yaklaĢım dizilerinin varlığı olacaktır. Örneğin biçimsellik 

üzerine aĢırı bir vurgunun söz konusu olduğu dıĢavurumculuk ve onun dolaysız 

bir anti tezi sayılabilecek Minimalizm akımlarının her ikisi de bu sanat 

yaklaĢımlarının uygulayıcılarının hayatı kavrama biçiminin de 

gösterenleridirler. Neyse odur, Ģeklinde özetlenebilecek bir sanatsal yaklaĢım 

olan minimalizm nesnenin (sanatçının ele aldığı konunun) en yalın, en sade 

halini ortaya koymayı amaçlayan, süsleme ve bezemelerden uzak, iĢlevselliği 

ön plana alan, biçimi de adeta onun hizmetine sunan ve böylece tüm sanatçılık 

gösterilerine omuz silken bir tutumu yansıtmaktadır. ġüphesiz bu tutum sanatın 

doğasında bulunan büyüden yalıtılması anlamına gelmemektedir. Özündeki 

büyüden yoksun oldu mu, sanat sanat olmaktan çıkar. Sanat insanın dünyayı 

tanıyıp değiĢtirebilmesi için gereklidir. Ama salt özünde taĢıdığı büyü yüzünden 

de gereklidir sanat (Fischer, 1974:18;). 

Gerçekçilik ve Sanatsal Üretim 

Sanatsal üretim, sanatçının dünyayı algılamasından ve gerçekliği 

yorumlamasından doğrudan etkilenmektedir. Bu bağlamda en önemli nokta ise 

gerçekliğin algılanıĢı ve yorumlanıĢıdır. Önce gerçekliğin ne olduğunu 

tanımlayabilmek sonra da bu tanım üzerinden gerçekliği yeninden tanımlamak 

ya da yorumlamak sanatçının bireysel üretiminin temelini oluĢturmaktadır. Türk 

Dil Kurumu ‗Gerçekçilik‘i Ģöyle tanımlamaktadır: DıĢımızdaki dünyayı, nesnel 

bir tutumla yansıtmayı amaçlayan sinema ve televizyon akımı. Gerçekçilik bir 

yandan dıĢ dünyayı bütün çapraĢıklığı, derinliği, zenginliğiyle anlayabilecek, 

kavrayabilecek bilgiyi, bilinci gerektirir; bir yandan dıĢ dünyanın gerçeğini 

çarpıtmayacak, bozmayacak, değiĢtirmeyecek bir dürüstlük, soğukkanlılığı 

zorunlu kılar; ayrıca bu gerçeği izleyiciye en inandırıcı, en benimsetici yolda 

aktaracak, sunacak büyük bir sanat yeteneği ister (http://tdkterim.gov.tr, 2009). 

Tanım dıĢımızdaki dünyanın bizim müdahalemizle biçimlenmeden, kendi 

olduğu haliyle kaldığında da anlatılmaya değer bir durumda olduğu üzerinde 

durmaktadır. Bu bakımdan anlatıda tüm biçimci tutumlardan uzaklaĢılmasını, 

alıcı ile konu arasına anlatıcının mümkün olduğu kadar girmemesini salık 

vermektedir. 

Dört Ay, Üç Hafta, İki Gün (2007)1 adlı filminde Cristhian Mungiu, 

yukarıdaki tanıma tamı tamına denk düĢen, nesnellik ve alçakgönüllülüğün 

baĢlıca nitelik olarak içinde yer tuttuğu minimalist akıma uygunluk gösteren bir 

anlatım üslubunu benimsemiĢ ve baĢarıyla uygulamıĢtır. Gerek ele aldığı konu, 

gerekse de onu izleyiciye aktarma biçimi bakımından bir sanatçı olarak yaptığı 

                                                 
1
 Dört Ay, Üç Hafta, İki Gün. Yön.Cristian Mungiu. Oyn. Anamaria Marinca, Laura 

Vasiliu, Vladimir Ivanov, Ion Sapdaru, Alexandru Potocean, Teodor Corban. Romanya 

Yapımı. 2007. 

http://tdkterim.gov.tr/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/anamaria-marinca/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/laura-vasiliu/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/laura-vasiliu/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/vladimir-ivanov/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/ion-sapdaru/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/alexandru-potocean/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/teodor-corban/
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seçimlerle öz ve Ģekil arasında tutarlı ve uyumlu bir bütünlük sağlamıĢtır. Bu 

anlamda Mungiu, Ahmet Arslan‘ın (2007: 14), sanat eserinde sanatçının tutumu 

üzerine ileri sürdüğü teze pek uygunluk göstermez. Sanat olsa olsa sanatçının 

dünyasını, onun gerçeğini bize anlatır. Bu gerçek ise Ģüphesiz bilim ve felsefede 

alıĢılagelen anlamda nesnel veya evrensel bir gerçek değildir, öznel ve kiĢisel 

bir gerçektir. 

George Lukacs (1981:22) Scheltema ve Hoernes‘den aktararak, taĢ çağı 

mağara resimlerinin pek bilinmeyen bir yönünü bize hatırlatır. Resimler 

mağaranın en izbe, en girilmesi zor ve karanlık bölümüne yapılmıĢtır. Bu 

resimlerin bir anlatı olmanın yanı sıra daha çok bir büyü aracı, muhtemelen 

gizemli bir silah olarak yaratılmıĢ olabileceğine dikkat çekmektedir. Mungiu ise 

tam aksine terazinin ağır kısmına anlatıyı koymuĢtur, büyüden ise kaçabildiği 

kadar kaçmıĢtır. Tüm enerjisini konunun aktarılmasına yöneltmiĢ, süslemeci bir 

tutumdan özellikle uzak durmuĢtur. Bu tutumunu filmi oluĢturan her unsurda 

görmek mümkündür. AnlaĢıldığı kadarıyla Mungiu, çok önemsediği için 

anlattığı konunun önüne baĢka hiçbir aracı öğenin girmesini istememiĢtir. Bu 

nedenle Adanır‘ın belirttiği üzere (1994: 53) ‗içeriğe bakıĢ açısıyla anlatım 

biçimini maksimum düzeyde çakıĢtırabilmek, böylece baĢarılı bir yapıt‘ 

oluĢturabilmek amacıyla yalnızca içeriğin aktarımına hizmet eden 

temelanlamsal iĢlev gören ve kendi baĢına baĢka herhangi bir yananlamsal dil 

düzeyi yaratmayan (kamera kullanımı ve oyuncu yönetiminde birkaç istisna 

hariç) bir form seçiminde bulunmuĢtur. Burada filmin yan anlamsal bir okuması 

yapılamaz veya böyle bir anlam katmanı yoktur denilemez. Çünkü bu 

sinemanın doğasına aykırı bir iddia olacaktır. Christian Metz‘in dediği gibi, 

sinema yapısı gereği yan anlam yaratır. BaĢka yan anlam yaratıcılarına 

gereksinimi yoktur (Aktaran Büker, 1985:38). Vurgulanması gereken nokta 

Mungiu‘nun, temel anlam düzeyinde kalabilmek için özellikle çabaladığına 

dikkat çekmek istemesidir. Nitekim tüm dikkatleri yalnızca anlatılan konu 

üstünde tutmak için çabalamasına rağmen, zaman zaman gerek ıĢık ve renk 

skalası ya da mekân tasarımında grafik çizgilerin karakterlerin ruh hallerinin 

veya dramatik anlaĢmazlığın iĢaretçileri olarak birer eğretileme öğesine 

dönüĢecek Ģekilde kurulmasından da kendini alamamıĢtır ya da kaçınamamıĢtır 

demek mümkündür. 

Sanatçı ve Anlatıcı Olarak Yönetmenin Rolü 

1987 Romanya‘sında, Otilia (Anamaria Marinca) ve Gabita (Laura 

Vasiliu) adında, yurtta aynı odayı paylaĢan ve çok iyi dost olan iki genç kadın, 

içlerinden birinin istenmeyen hamileliğini yasadıĢı yollardan sona erdirmeye 

çalıĢmaktadırlar. Otilia, daha önceden Gabita‘nın görüĢtüğü doktorla (Vladimir 

Ġvanov) buluĢmak ve kürtajın yapılacağı oteli kiralamak üzere yola koyulur. 

Olaylar düĢündüğünden farklı geliĢir ve çözmek zorunda kalacağı bir takım 

engellerle karĢılaĢır.  

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/anamaria-marinca/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/laura-vasiliu/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/laura-vasiliu/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/vladimir-ivanov/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/vladimir-ivanov/
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Önce tutulacak otelde yer kalmadığı için baĢka bir otel bulması gerekir. 

Daha sonra doktorla buluĢma zamanını geciktirir. Onu baĢka bir otel için ikna 

ettikten sonra otelde üçü buluĢurlar. Bu kez de parayı az bulan ve hamileliğin 

ilerlemesinden dolayı kürtaj yapmaktan vazgeçmek isteyen doktorun cinsel 

isteklerine boyun eğmek zorunda kalır ve onunla birlikte olur. Ardından sonda 

takılı arkadaĢını otel odasında, yatakta bırakıp, geri döneceğini belirterek erkek 

arkadaĢının doğum gününe katılmak üzere yola çıkar.  

Evde sevgilisinin ailesi ve dostlarının nezaket dıĢı, küçümseyici sözleri 

ve davranıĢları ile karĢılaĢır ve sevgilisi ile yaĢamıĢ oldukları cinselliği sorgular 

ve onunla yaĢadıkları bir tartıĢmanın sonunda daha çok gecikmeden, Gabita‘nın 

yanına gitmesi gerektiğini söyleyerek sevgilisinin ısrarlarını dinlemeksizin 

evden ayrılır. Bir süre karanlık, tenha, tekinsiz caddelerde yürüdükten sonra 

otele gelir ve Gabita‘nın doktoru dinlemeden yataktan çıktığını ve otelin 

restoranında oturduğunu, sigara içtiğini görür. Masaya oturur. Gabita‘ya niçin 

otel, doktor ve hamileliği konularında kendisini doğru bilgilendirmediğini sorar. 

Gabita fazla umursamayan bir tavırla korktuğunu ve düĢünemediğini belirtir. 

Otilia bu bir gün içinde kendisinden kaynaklanmayan haksızlıkları niçin 

yaĢadığının yanıtını aramaktadır. Yanıtı verecek tek sorumlunun, baĢını öne 

eğerek artık tartıĢmak istemediğini belirtmek isteyen bencil Gabita olmadığının 

farkındadır. 

Rudolph Arnheim‘a göre (2002:169-171) sanatçı, kendi dünya 

imgelemini –renkler, Ģekiller, sesler, hareketler gibi- doğrudan algılanabilir 

duyumsal nitelikler aracılığı ile kavrar ve geliĢtirir. Algılanan Ģeyleri ifadeci 

özellikleri konunun karakterini ve anlamını yorumlamaya yarar. Konunun özü 

doğrudan görülen Ģeylerde açık olmalıdır. Sanat söz konusu olduğunda bir 

nesnenin belirsiz ifadesi, bir hareketin uyumsuzluğu, yersiz bir söz yapıtla 

iletilmek istenen etkiyi, anlamı, güzelliği bozacaktır.  

Cristian Mungiu filminde hikâyenin taĢıdığı temel önermeyi öncelikle 

önemsediği için diğer tüm unsurları en basit ve sade kalacak ve herhangi bir 

Ģekilde hikâyenin önüne geçmeyecek Ģekilde kullanmaktadır. Tüm 

kompozisyon unsurları dramatizasyonun aktarımına hizmet edecek Ģekilde 

yapılandırılmıĢtır. IĢığın, rengin, mekân kullanımının, dekorun taĢıdıkları 

kapasiteden en az oranda yararlanma yoluna gidilmiĢ, gösteriĢe kaçmayan bir 

anlatım üslubu benimsenmiĢtir. Anlatıcı ve sanatçı kimliklerini böyle bir seçim 

etrafında bir araya getirmektedir. 

Ġzleyici filmin baĢında akvaryum içindeki iki küçük balıktan, 1987 

Romanya‘sındaki iki balığa çekilir. Görsel eğretileme ile neyi anlatacağını 

gösteren yönetmen pratik bir geri çekilme ile de nasıl anlatacağını gösterir. 

Daha en baĢında, hikâye ile kendisi ve izleyici arasına bir mesafe koymak 

istediğini belirtir. Filmin sonuna kadar kamera çekildiği yerde kalır. Son 

epizodda akvaryumun içindeki iki küçük balığa baktığımız çekimde, oyuncunun 
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temasıyla, baĢlangıçta konan mesafenin varlığı hatırlatılır. Ve bu bakıĢ aynı 

zamanda izleyiciye taĢıdığı ikiyüzlülüğün hatırlatılmasıdır. 

Sahne kuruluĢu açısından filmin açılıĢı, kameranın geriye çekilirken, 

figürlerin sağlı-sollu çerçeveye dahil oluĢları açısından, Stanley Kubrick‘in 

Otomatik Portakal‘ını (1971) ve Francis Ford Coppola‘nın Baba‘sını (1972) 

andırır. Mekanın daha fazla tanımlanıĢı, mekanı daha rahatsız edici, garip ve 

istenmemiĢ hale getirir. Robert Phillip Kolker‘e göre (1999:205, 206), geriye 

doğru dolly hareketi genellikle geri kaçmayı (Mungiu‘da olduğu gibi) ya da 

kibarca geri çekilmeyi (Baba‘da olduğu gibi) gösterir ve geleneksel olarak bir 

filmi sona erdirmek için (izleyiciyi bitiĢe ve ayrılmaya hazırlamak amacıyla 

ancak Mungiu hem açmak hem de uzaklaĢtırmak amacıyla bu hareketi dener) 

kullanılır. Filmi baĢlatan kamera hareketi bir Ģeyden çekilme değil bir Ģeye 

doğru çekilmedir. 

Olağan Şüpheliler‘de (Bryan Singer, 1995) katilin (Kayser Sose) kim 

olduğu, filmin baĢlangıcında, ilk cinayet iĢlenir iĢlenmez, kesmeyle ikinci 

sahneye geçiĢle birlikte karĢımıza çıkan resimdedir. Ġlk sekans bir kesme ile 

bitirilir ve gösterilen resimde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan kötürüm 

adamı görürüz. Tam izleyicinin katilin kim olduğunu düĢünerek meraklandığı 

anda kurgu aracılığıyla bize bir kiĢi gösterilir. Yalnız bununla da kalmaz 

yönetmen. Aynı zamanda cinayetin iĢlendiği an katille yüz yüze gelen 

kurbanların üstüne vuran beyazımsı bir ıĢık huzmesini de bu gösterilen 

kötürümün üzerinde görürüz. Görsel bir kod aracılığı ile yönetmen bize katilin 

kim olduğunu anlatmaktadır. 

Akiro Kurosawa‘nın ismi, Ran‘ın (1985) ön jeneriğinde göründüğünde 

sabit kamera izleyiciye arka planda karmakarıĢık grafik çizgilerle birbirine bağlı 

büyük dağ sıraları gösterir. Böylece çatıĢma içinde, büyük bir ülkenin 

anlatılacağını görsel eğretileme ile öğreniriz. 

Bu türden üstadlık numaralarına sırt çevirmek, görsel eğretileme ve 

düzdeğiĢmecelere fazla yüz vermemek yönetmenin hikâyesini önemsemesi 

nedeniyledir. Sadelik, basitlik ve doğallık mümkün olduğu kadar az malzemeyle 

iĢ çıkarmak yönetmenin de bu filmde benimsediği minimalist akımın baĢlıca 

özelliklerindendir. Aslında metafor kullanımını, görsel kodlamalarla anlatıyı 

süslemeyi ya da zenginleĢtirmeyi çok iyi kotarabileceğini de izleyiciye 

sezdirmektedir. Örneğin filmin açılıĢında çerçevede gördüğümüz üstünde iki 

küçük balığın yüzdüğü bir akvaryumun bulunduğu dağınık masa ve oda, sıkıntı 

verici renk paleti, soğuk bir ıĢık merdiveninin kullanılması, kararsız, sinirli, 

düĢünceli, tedirgin karakterlerin ruh halinin tam bir tanımını sunar. Ancak tercih 

edilen anlatı yöntemi bu değildir. Akvaryumun içindeki balık metaforu perdeyi 

açar, son çekimdeki vitrinden izlediğimiz iki ‗balık‘la perde kapanır. 

http://beyazperde.mynet.com/kisi/513
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Peter Wollen, Godard‘ın Doğu Rüzgarları (1969) filmi üzerine kaleme 

aldığı bir yazıda, sinemanın yedi büyük günahı ve erdemi baĢlıkları altında bir 

sınıflama yapar. Buna göre: 

 

Sinemanın Yedi Büyük Günahı   Sinemanın Yedi Büyük Erdemi 

GeçiĢli anlatı    GeçiĢsiz anlatı 

ÖzdeĢleĢme    YabancılaĢma 

Saydamlık    Öne çıkma 

Tek anlatım    Çok anlatım 

Son     Açık uç 

HoĢlanma    Rahatsız olma 

Yapıntı                                                   Gerçek (Aktaran Büker, 1985:99). 

 

Bu sıralanan nitelikler ıĢığında düĢünülecek olduğunda temel bir 

problemin varlığı hissedilir. Bu problem karakterle izleyicinin özdeĢleĢmesi 

üzerine yönetmenin sorunundan doğar. Öykünmeden çok yüzleĢmeyi öne 

çıkarmak için özdeĢleĢme mekanizmasını iĢlemez hale getirmektedir. Aristo‘ya 

göre insandaki öykünme gereksinimi sanatın ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. 

Tragedya baĢı, ortası, sonu olan, belli uzunluktaki bir eylemin öykünülmesidir. 

Tragedya kiĢilerin değil onların eylemlerinin öykünülmesidir (Büker, 1985:99). 

Tragedyadan ve edebiyattan beslenen bir sanat dalı olarak sinema, anlatı 

olma özelliklerini bu iki yapıdan miras almıĢtır. Bir anlatı dili olarak sinemada 

dramatik yapının sunumu iki biçimde gerçekleĢtirilir:  

1-Dramatik Anlatım (Geleneksel Anlatı)  

2-Epizodik Anlatım ( Çağdaş Anlatı) 

Temeli özdeĢleĢme ve arınma/korku duymaya (katharsis) dayanan 

dramatik anlatımda, öykünün yükselen eğrisi olarak adlandırılan, ödün 

verilmeyen olguya bağlı kalmak amaçtır. Epizodik anlatımda ise, olaylar 

kesintiye uğratılarak, özdeĢleĢme denetim altına alınır, izleyicinin kendisine 

gelmesi sağlanır, özdeĢleĢmeye tutsak edilmez. Böylece eylemlerin sürekliliği 

yerine, kesilmelerle elde edilen durak (ara) noktalarda izleyicinin sanatsal 

üretim sürecine etkin bir Ģekilde katılımı sağlanır. Epizodik anlatımda, oyuncu 

da artık rolle özdeĢleĢmesi gereken bir taklitçi değil, onun dökümünü yapmak 

zorunda olan bir görevlidir. Ne var ki bu algılama, dramatik anlatımın izleyiciyi 

duygusal düzeyde tutmasıyla olanaksızlaĢır. Bir anlamda bu izleyicinin üretime 

katılmaması demektir (Akyürek, t.y., :287-292). 
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Dört Ay, Üç Hafta, İki Gün‘ün anlatı biçimi, genel olarak hikâye 

dinleyicisinin, özel olarak da sinema izleyicisinin içinde, gerçek hayattan 

kaynaklanan bir yetersizlik duygusunun, salonda film (anlatı) aracılığı ile yapay 

bir biçimde yeniden üretilen bir gerilime dönüĢmesi ve dramatik anlatının 

kuralları gereğince oluĢturulan olaylar dizisinin ulaĢtığı doruk noktasında 

öykünün çözüme kavuĢması, otantik yetersizliğe çözüm arama koĢullarından 

uzak izleyicinin, düĢsel bir deneyim içinde tatmine ulaĢmasını, rahatlamasını 

sağlayarak, topluma geri kazandırılması iĢlevini görmesine tepkidir. 

Ġzleyici ile arasında zihinsel bir iliĢki kurmayı amaçlamak, filmin 

dramatik yapısının temel ayırıcı noktalarından birisidir. Geleneksel anlatıya 

uygun bir dramatik yapı filmin bütününe hakimdir. Bir önceki hesaplaĢmanın 

(odada doktor iĢini bitirip çıktıktan sonra ki sorgulamanın) sonuçsuz kalmasının 

ardından, adaletsizliğin giderilmemesinden dolayı izleyicinin içinde 

duyumsadığı eksikliğin artık giderilmesini beklediği son çekim, sahne ve sekans 

ise tüm yaĢananlardan sonra izleyicinin ihtiyaç duyduğu bir rahatlamaya fırsat 

vermeyecek, aksine, yaĢanan huzursuzluğu zirveye çıkaracak bir oyuncu jestiyle 

son bulur. Birden umulmadık bir anda, umulmadık bir suçlamaya maruz kalır 

seyirci. Bu bakıĢın içerdiği anlamın ardından içine düĢülen karanlık, izleyicinin 

zihnindeki bocalamanın göstergesi olarak düĢünülebilir. 

Böylece geleneksel anlatıya uygun ilerleyen dramatik yapı, birden, 

izleyiciyi duygusal açıdan en yoğun olduğu anda kıskıvrak yakalayarak, bir 

sıçrama gerçekleĢtirir. Son ana kadar geleneksel anlatı yapısına sahip olan film 

birden çağdaĢ anlatının ayırıcı niteliğine kavuĢmaktadır. 

 

Gerçekçilik ve Sinemanın Teknik Dili: 4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün 

Sinemanın teknik olanakları aynı zamanda onun kendine has içerik 

özelliklerine doğrudan etki etmektedir. Bir diğer ifade ile içeriğe ait unsurların 

bir film süresinin içinde ekonomik ve nedensellik ilkesine bağlı olarak 

kullanılabilmesi için, sinemanın teknik olanakları gereklidir. Böyle teknik ve 

içeriğin en uygun birleĢimi ile sinema kendine has bir dil edinebilecektir. Ele 

aldığımız filmin yukarıda da atıfta bulunduğumuz teması gerçekçilik ya da yalın 

gerçeği sunabilmesi kaygısı etrafında ĢekillenmiĢtir. Bu bağlamda filmin genel 

olay örgüsünü ve onu besleyen üretim pratiğine ait zihni süreçleri teknik kodlar 

ile birlikte ele almak gerekmektedir.  

Aydınlatma ve Renk  

Filmin tamamında gerçek hayatın doğal ıĢığı hakimdir. IĢıklandırma bir 

dramatizasyon unsuru olarak kurulmamıĢtır; daha doğrusu gündelik hayatın 

tespitini amaçlayan filmin genel havasına uygun olarak doğal ıĢık kullanımıyla 

yetinilmiĢtir. Benzer Ģekilde renk öğesi de doğal hayatın renklerinin kullanımı 

ile sınırlı kalacak Ģekilde filmde yer almaktadır. Rengi ıĢıktan ayıran nokta 
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filmin genelinde özellikle binaların içi ve çevre tanımlamalarında, yanı sıra 

insanların kanı çekilmiĢ gibi duran yüzlerinde, soluk, pürüzlü, cansız 

kahverengi, boğucu bir duygu uyandıracak kirli gri ve sıkıntı hissi, bunalım 

duygusuna neden olacak puslu, bulanık mavi tonlar, anlatılan dönemin duyuĢ ve 

düĢünüĢ biçimini güçlü bir tarzda ifade eden bir görsel atmosfer 

yaratmaktadırlar. Tüm bu renk skalası ile tanımlanmıĢ soğuk kompozisyonlar 

içinde yaĢanılan dünyanın baskı yaratan karakterinin düzdeğiĢmecesi 

(metonomy)dir. 

Mekan 

Mekan da tıpkı diğer kompozisyon unsurları gibi dramatik yapının 

kuruluĢuna hizmet edecek Ģekilde iĢlevsel bir rol üstlenerek karĢımıza 

çıkmaktadır. Anlatının akıĢına hizmet etmiyorsa eğer dıĢ mekân kullanımı 

gereksiz görülmektedir. Diyaloglar çoğunlukla iç mekânlarda yapılır. DıĢ 

mekân tasviri hemen hemen yok gibidir. Adeta film kiĢilikleri için dıĢarısı 

yasaklanmıĢtır. Bu nedenle mekân kullanımı, otoriter yen bir dönemin baskıcı 

özelliklerini vurgulamak açısından ilgi çekici bir seçim örneği oluĢturur. 

Kurgu 

Kurgu ise herhangi bir noktalama iĢaretinin (zincirleme, bindirme, açılma 

ya da kararma vb.) kullanılmadığı (kısa bir kararma ile perdenin kapandığı son 

sahne dıĢında) görüntüleri zaman ve mekân bakımından ayırıcı herhangi bir 

iĢarete yol açmadan  (ayrıca kesme noktalarında izleyicinin algısında kesintiye 

neden olacak bir sıçramaya neden olmaktan da özenle kaçınarak) üst üste 

ekleyecek Ģekilde kesmelerle bağlamıĢtır. Tüm mekanları ve bir günde geçen 

hikayenin tüm anlarını benzer hatta aynı kılan, böylece tüm dünyayı zaman ve 

mekan bakımından farksızlaĢtıran bir anlam yapısının kuruluĢuna da hizmet 

eden bir kurgu üslubu mevcuttur. 

Tipografi 

Tipografi, filmde, baĢlangıçta siyah bir zemin üstüne filmin zamanını ve 

mekanını izleyiciye tanıtıcı bir iĢlevle yer alır. Böylece filmin 1987 yılında ve 

Romanya‘da geçtiğini izleyici öğrenir. Kullanım salt bilgilendiricidir. Filmin 

afiĢinin bazı türlerinde ise tipografi daha yaratıcı ve anlam katmanlarına sahip 

olacak Ģekilde kullanılmıĢtır. AfiĢin tasarımının yapıldığı farklı dillerde filmin 

ismi uzunluğunun da etkisiyle dik kadraja uygun Ģekilde alt alta gelecek Ģekilde 

konumlandırılmıĢtır. Rakam ve yazı bölümleri tasarımların çoğunda birbirinden 

ayrılmıĢ, 4, 3, 2, beyaz, kırmızı renklerle vurgulanmıĢtır. Yazı bölümleri de 

beyaz, sarı ve kırmızı ile belirginleĢtirilmiĢtir. Diğer tasarımlarda rakam ve yazı 

karakterleri aynı renk, boyut, ölçü ve ağırlıkla tasarlanmıĢtır. Burada dikkat 

çekici nokta filmin isminde yer alan rakamların seçimiyle belirgin bir anlamın 

vurgulanmak isteyip istenmediği konusudur. Rakamların seçiminde belirgin bir 

noktaya doğru, tedirgin edici bir geri saymanın varlığı hissedilmektedir. Adeta 
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bir patlamaya doğru çekilme hali söz konusudur. Ancak bu patlama 

yaĢanmayacaktır. Çünkü geri sayım sıfır noktasına varmamaktadır.  

Filmin isminden bu anlamın çıkması biraz da baĢka bir rakamsal 

dizilmenin olanaksızlığı nedeniyle düĢünülebilir. Yani baĢka türlü olamadığı 

için biraz da kendisidir. Örneğin 3, 2, 1 Ģeklinde bir dizilim de gebelik tehlike 

yaratmayacak bir dönemde olduğu için doktorun Ģantaj için elinde bir koz 

eksilir ve baĢka bir doktor bulmak için Otilia ve Gabita‘nın ellerinde 

kullanılacak fazladan zamanları vardır. Ayrıca bir geri sayım duygusunu da 

zedeler. Çünkü böyle bir seçim olasılığı, mevcut olanla gerçekleĢtirilmiĢ 

belirsizlik ve merak duygusu gibi kazanımların gizemini yok eder. Böyle bir 

seçim dramatik yapıya hizmet etmez. Çünkü senaryonun kuruluĢu sonuç alıcı 

bir çözümün varlığını (anlatının kopma noktasına gelmesi) reddeden bir 

anlayıĢla kaleme alınmıĢtır.  

Dekor 

Filmin genel havasına uygun olacak Ģekilde dekor, kostüm ve 

aksesuarların yan anlamsal bir düzlem yaratmayacak biçimde tasarımlandığını, 

hatta aksine gündelik hayatın doğallığını, otantikliğini yansıtacak iĢlevsel 

unsurlar olarak filmde yer aldığı görülmektedir. Her Ģey yerli yerinde ve 

gerçekte olduğu gibidir. Bu yaratım yaklaĢımının tek istisnası, ileride üzerinde 

durulacak olan Doktor Bebe‘nin çantasından alınan bıçaktır. Kısaca bu 

aksesuarın da taĢıdığı potansiyel iĢlevi yerine getirmeyerek, herhangi bir 

anlatıda benzeri bir durumda izleyicide uyanan beklentiyi (kullanılması 

yönünde) tatmin eden tarzdan uzak çizilmiĢ bir kadere razı olmak zorunda 

kaldığı söylenebilir. 

Ses 

Filmde müzik kullanılmamıĢtır. Hikâyeye eĢlik eden anlatı müziği 

yoktur. Bunun yerine eğer dramatik yapının içinde, olayların geliĢimine bağlı 

olarak eğer bir sahnede müzik varsa (örneğin otelin balo salonundaki merasimin 

lobi ve restorantdan duyulan müziği gibi) sadece o duyulabilmektedir. 

Ses kuĢağında yer alan diyaloglar, filmin bütününde de önemli oranda yer 

tutarlar. Oyuncuların birbirleriyle konuĢmaları filmin ağırlıklı anlatım birimidir. 

Diyalogun oranı muazzam büyüklüktedir. Sonu gelmeyecek gibi uzayan 

konuĢmalar, sesin anlatıda kapsadığı alanın büyüklüğünü gösterir. Öte yandan 

bu diyaloglar, anlatının sürmesini, olay örgüsünün oluĢturulmasını sağlamakta 

da önemli görevler üstlenirler. Film kiĢiliklerinin sadeleĢtirilmiĢ 

oyunculuklarının altında kalan ruhsal dünyalarını anlamamıza yardımcı olduğu 

kadar, bir sonraki sahnede neler olabileceğini yardımcı olmaktadır. Bu durum 

tersi bir okuma ile filmin yalın ve minimal üslubuna, oyuncu, mekân, ıĢık ve 

kurgu seçimine tezat gibi görünmektedir. Her anında oldukça yalın seçimlerin 
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birleĢimi gibi algılanabilecek olan filmin en süslü ve kalabalık noktası 

diyaloglarıdır. 

Oyunculuk 

Oyuncuların rollerini canlandırma teknikleri diğer filmsel unsurların 

gerçekleĢme biçimleriyle uyumlu bir tarzı yansıtmaktadır. Bütünüyle doğal, 

gösteriĢten uzak, son derece soğukkanlı, yapmacıksız, sade bir tutum oyunculuk 

tarzı olarak belirginleĢmektedir. Oyuncular görevlerini yerine getirirken, kurgu 

bir filmin kiĢiliğini canlandırmaktan çok, kendi gündelik hayatlarının doğal 

akıĢı içinde yaĢar gibidirler. Bizler de diğer filmsel gösterenlerin katkısıyla 

belgesel bir filmin nesnesiyle arasına mesafe koyduğu bir gösteriyi izler 

gibiyizdir. Otobüste biletçiden, bileti olmadığı için uzaklaĢırken, otelde 

resepsiyon görevlisiyle pazarlık yaparken, geceleyin ıssız sokaklarda tek baĢına 

yürürken veya doktor rolündeki oyuncu otel odasında iki kadını azarlarken, 

doktor cinsel iliĢkiye girdikten sonra hiçbir Ģey olmamıĢ gibi iĢini yapmaya 

koyulurken hatta soda getiren garson dahil tüm oyucular, son derece soğukkanlı 

ve sade, doğal bir oyuculuk üslubu geliĢtirirler. Buradaki oyunculuk tarzı ile 

tecimsel sinema oyuncusunun tarzı arasındaki fark, tiyatro oyuncusu ile 

televizyon oyuncusu arasındaki farka benzetilebilir. Tiyatro oyuncusu büyük 

hareketlerle oynar. Televizyon oyuncusu ise iĢbirliğine gittiği aracın doğasından 

kaynaklanan nedenlerle, abartısız, küçük hareketlerle oynamak zorundadır. 

Dolayısıyla aynı durum sinema oyunculuğu için de geçerlidir. 

Görüldüğü üzere film yapısı içinde tüm estetik unsurlar sadelik ve olağan 

bir doğallık içinde sunulur. Bu sanatsal tutum filmde tüm vurguyu hikâyenin, 

anlatılan konunun üstüne çekmek için yapılır. Diğer her Ģey çok fazla öne 

çıkmayarak, bir ölçüde bu unsurun belirgin kılınmasına hizmet eder. Oyunculuk 

abartısız, süssüz, mekânlar bilindik, anlatı müziği kullanılmamıĢ, aydınlatma ise 

bütünüyle tanıtıcı ve iĢlevseldir ve dramatik bir rol oynamaktan uzaktır.  

YaĢayan Bir KiĢilik Olarak Karakterler Üzerine 

Bu noktada filmdeki iki karakter üzerinde kısaca da olsa durmakta fayda 

vardır. Öyküdeki iki kadın karakter toplumun kenarındadır. Bu açıdan 

karakterler ilk büyük film yapımcı ve yönetmenlerinden Charles Pathe‘nin 

gerçekçi bir üslupla canlandırdığı ve dramatik türün yerleĢmesini sağlayan 

eserlerinde yer alan biri kötü niyetinden, diğeri de kötü bahtından dolayı 

istenmedik yerde olan anlatı kiĢilikleri gibidirler (Onaran, 1981:7).  

Kahramanın istemlerinin yaĢamın gerçekleriyle çatıĢması, diğer 

kahramanların, koĢulların hatta doğanın ona karĢı direnmesi durumunda 

dramaturjik çeliĢki (conflict) ortaya çıkar (Aslanyürek, 1998:88-89). Filmde bu 

bakımlardan ilginç olan Otilia istemeden, kendi günahı olmadan içine düĢtüğü 

ve giderek daha çok sıkıntıya girdiği bu durumdan kurtulmaya çalıĢmaz. 

Gabita‘nın dramı Otilia‘nın trajedisine dönüĢür. Kahramanın trajedisi, bir 
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önerme ile ona karĢıt olan diğeri arasındaki çatıĢmadan kaynaklanır. Arada 

kalan bir varlıktır Otilia. Aslında yaĢadıklarına kendi istemleri ya da iradesi 

neden olmamaktadır. Çevresinde yaĢanan ikilemin çatıĢmanın bir kurbanıdır. 

ArkadaĢının isteği ile toplumsal sistemin isteği arasında kalmıĢtır. Ġki gücün 

çatıĢması Otilia‘nın varlığı, yaĢamı üzerinden olur. Tüm diyalektik süreç 

kahramanımızın üzerinden yürütülür. O da bunlara hiç itiraz etmez gibi 

gözükmektedir. Otel odasında iki sav çatıĢır. Arada kalan kahramanımız 

tehlikeye giren arkadaĢı için kendisini feda eder.   

Lajos Egri (1996:79), bireĢimin, ilk önerme ile ona karĢıt olan ikinci 

önermenin ürünü olduğunu söylerken düpedüz Otilia‘nın durumunu tarif 

etmektedir. Otilia pürüzlü yanların giderildiği bir bireĢim halindedir artık. 

Otilia‟nın bu trajedisi yönetmen için tek kayda değer olandır. Geri kalan her 

Ģeyi silikleĢtirmek ister. Bu açıdan kürtaj anının gösteriminin ihmal edilmesi 

açık bir kanıt oluĢturur.  

Otilia arkadaĢının kendini düĢürdüğü bu duruma (fedakârlıkların arkası 

bir türlü kesilmemektedir) isyan etmez. HesaplaĢmak amacıyla sonda takılı 

Ģekilde yatakta yatan Gabita‘ya niçin yalan söylediği ve kendilerini bu duruma 

düĢürecek Ģekilde hareket ettiğini sorar fakat bir sonuç alamaz. Gabita, 

Otilia‘ya karĢı derin bir duyumsamazlık (apathy) içinde biri gibi 

davranmaktadır ve her soruya karĢı kendini ya temize çıkaran ya da 

çıkaramıyorsa eğer mazur gösteren bir bahane ileri sürebilmektedir. Tüm bu 

soru ve cevapların verildiği zaman boyunca Mungiu, sandalyede oturan ve 

Gabita‘dan aptalca davranıĢlarının nedenini öğrenmek isteyen Otilia‘dan 

kısacık bir an için bile olsun ayrılmaz. Gabita sahnede artık yalnızca mazeret 

bildiren, ağlamaklı sesiyle vardır. Mungiu kameranın görsel alanını, sadece, 

kendi dıĢında geliĢen koĢulların emrivakiliğiyle karĢı karĢıya kalan ve üzerinde 

gerçekleĢen bir uzlaĢmanın sonucu olan ilginç bir senteze varmıĢ bir duygusal 

durum içinde bulunan, Gabita‘ya tahsis etmiĢtir. 

Roland Barthes (2008:69), armağan kavramı üzerine ve Otilia ile Gabita 

arasında olanları son derece edebi bir dille özetleyen kısa bir betimleme yapar: 

Armağan yalnızdır: ne cömertlik, ne minnet dokunur ona, armağana ruh 

bulaĢmaz. Gösterilen fedakârlığın karĢılığının umarsız bir tutum olması 

nedeniyle, izleyici açısından iyiden iyiye sinir bozucu hale gelen bu noktada 

Otilia, en az çalınan sustalı kadar keskin, sivri bir bakıĢı en baĢından beri 

kendini tıpkı Gabita gibi kayıtsızlık ve umarsızlıkla izleyen (seyircinin gözü 

olmuĢ) kameraya, dolayısıyla tüm gerçek hayatın toplumsallığına (toplumsal 

Gabita‘ya) yöneltiyor. 

Bu bakıĢ iĢlevseldir ve çok iĢlevlidir. Ġzleyiciyi hem kurar hem de kırar. 

ÖzdeĢleĢmeyi bertaraf ederek izleyiciyi kırar, kendi varlığından uzaklaĢmasını 

önlemeye çalıĢır, filmin içinden çıkarır, rüyayı bitirir, gerçeğe davet eder. Bu 

nedenle bu bakıĢ, izleyiciyi, anlatının düĢsel evreninden kopararak kendi suçlu 
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benliğiyle yüzleĢtirmek için gerçeğe çağırmaktadır. Öne sürdüğü çatıĢma 

üzerinde düĢünmesini amaçlayarak, gerçeğin içinde, kafasındaki soruyla 

yenilenmiĢ, yalnızca izleyen değil (Otilia‘nın bakıĢı izleyicinin varlığının daha 

en baĢından beri farkında olduğunu gösterir, böylece izleyiciyi aynı anda 

izlenen olarak da inĢa eder) izlenen de bir varlık olarak, izleyiciyi kurmayı 

arzular. Burada da yine mümkün olan en düĢük oyunculuk düzeyi tercih 

edilmiĢtir. Fazladan bir söze, destekleyici bir yan unsura gerek duyulmamıĢtır.  

Belirgin olmayan, bulanık bir sonla bitmektedir film. BitiĢini zamansız 

kılan da bu muğlâklığıdır. Mutlu ya da mutsuz bir ‗katharsis‘e varma yolu 

bırakmayarak, belirsizliği tasfiye eden önceki film izleme deneyimlerimizin 

meĢruluğunu sarsarak, bu yöndeki alıĢkanlıklarımızı sorgulanır hale 

getirmektedir. Rahatlama ya da acıma duygusuna izin verilmemiĢtir. Hikâyenin 

akıcılığı içinde, acıma, tedirginlik, öfke gibi duygulanımlara yol açılmaktadır 

ama bunların izleyicide oluĢturduğu baskının giderilmesine yönelik 

(boĢaltım/rahatlama) ihtiyacın film anlatısı içinde gerçekleĢtirilmesine izin 

verilmemektedir. 

HoĢlanmadan ziyade bir bağımlılık vardır. Hipnotize olmuĢ Ģekilde 

izleyici öyküye kapılır. Çünkü izleyici tüm tehlikeleri (bunlar, seyircinin filmi 

deney imlediği an hikâyenin neresinde durduğuna bağlı olarak; rahatsız edici, 

irkiltici, korkutucu, ölümcül ya da iğrenç olabilir) eninde sonunda güvenli bir 

mesafeden seyretmektedir. 
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SONUÇ 

Mungiu pek çok anlatı kalıbına karĢı tez olarak düĢünülebilecek bir 

anlatım yolu seçmiĢ ve tutarlı bir biçimde bu yaklaĢımı baĢarıyla uygulamıĢtır. 

Sanatçının, sinema diline uygun anlatı tekniği ile, hikayesini önemsediği 

kendine özgü ve yeni bir dünya yaratmasıyla ilgili olarak John Berger 

(2008:17),  Dziga Vertov‘un 1923‘de yayınlanmıĢ bir yazısını aktarır: Benim 

yolum, dünyanın yepyeni bir biçimde algılanmasına giden yoldur. Böylece size 

bilinmeyen bir dünyayı açıyorum. 

Nietzsche, lirik Ģiir ve tiyatronun temsil ettiği, Apollon‘cu görsel estetik 

ile müzik ve dansın temsil ettiği Dionysos‘cu estetiği birbirinden ayırırken; 

ilkinde dünyayı dolaylı olarak temsil etme, ikincisinde ise doğrudan temsil etme 

özellikleri görür. Deleuze açısından da, sinemadaki görsel ve iĢitsel öğeler 

dünyayla iliĢkilerinde aynı özellikleri taĢırlar. Filmin konusu olan bütün, görsel 

öğe ile dolaylı olarak, müzik ile ise doğrudan temsil edilir (Ertürk, 2008:78). 

Dört Ay, Üç Hafta, Ġki Gün‘de Cristian Mungiu, estetik öğelerin 

yanyanalığı konusunda, Nietzcshe ve Deleuze‘un tutumlarından ayrılarak, 

üçüncü bir yolun olanaklılığını göstermeyi amaçlayan pratik ve sonuç alıcı bir 

sentez kurar: Apollon‘cu lirik Ģiir ve Dionysos‘un dansından oluĢan ağırbaĢlı bir 

bireĢim. Müziği bütünüyle ihmal edilebilir bulur. Diyalogla lirik Ģiiri denk tutan 

bir tanımlamayı benimser. Tiyatro ise yerini, eĢlik eden diğer ikisinin (Gabita ve 

Bebe) ayaklarıyla tempo tuttuğu, geri kalan dünyanın ise alkıĢla izlediği tek 

kiĢilik dansa bırakır. 

Mungiu Ģüphesiz oldukça etkilendiği ve bu duyguyu etkili bir Ģekilde 

aktarabildiği hikâyesiyle, dünyanın yeni bir biçimde algılanmasına davet eder 

izleyiciyi.  Fakat alıĢılmadık ve birçok açıdan denenmemiĢ bir yol seçerek bu 

çağrısını bilinmeyen bir dünyanın kapısını açarak değil, bilakis bilinmesinden 

kaçınılan, rahatsız edici yanlarının yok sayılarak görmezden gelindiği, sorunlu 

bir var oluĢla yüklü gündelik dünyayı tüm çıplaklığı ile seyircinin dikkatine 

sunarak yapar.  
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ULUSLAR ARASI TÜRKBĠLĠM DERGĠSĠ YAYIM ĠLKELERĠ VE 

YAZIM KURALLARI 

 

1.  Uluslar arası Türkbilim dergisi hakemli bir dergi olup, hakemler 

Türkiye'deki ve diğer ülkelerin üniversite öğretim üyeleri arasından yazının 

içeriğine uygun olarak belirlenir. 

2. Dergide sosyal bilimler alanında hazırlanmıĢ Türkçe, Ġngilizce, 

Almanca ve Fransızca bilimsel çalıĢmalar yayımlanır. 

3. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma 

baĢlanabilecek Ģekilde iki nüsha ve kopyalanmıĢ disketiyle dergi adresine 

temsilcilerimizin kontrolünde gönderilmelidir. 

4. Dergiye gönderilen yazılar baĢka bir yerde yayımlanmıĢ yada 

yayımlanmak üzere gönderilmiĢ olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi 

formatında 15-20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aĢağıda belirtilen biçimde 

yazılmalıdır: 

Üst: 5.2 cm  Sol: 5 cm   Alt: 5cm Sağ: 3.5 cm 

Karakter: Times New Roman 11 Punto  Satır aralığı: 1 Paragraf Aralığı: 3 

5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Uluslar arası 

Türkbilim Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır. 

6. 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. 

7. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak 

yazara ait çalıĢmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir. 

8. Makale baĢlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra 

ortalanarak yazılmalıdır. Yazar adı/adları, ünvanları ve mensup oldukları kurum 

ile birlikte dipnot olarak ilk sayfada verilecektir. 

9. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir. 

(Yazarın/Yazarların soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası 

sırasıyla). Açıklama notları ise sayfa altında dipnot Ģeklinde belirtilmelidir. 

Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel standartlara uygun olmalıdır. Yararlanılan 

kaynaklar çalıĢmanın sonunda ayrıca belirtilmelidir. Dipnotlar 9 punto olarak 

yazılmalıdır. 
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10. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur. 

11. Her makalenin baĢına Türkçe ve Ġngilizce/Almanca/Fransızca özet 

verilmeli, özetler 150 kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır. 

12. Uluslar arası Türkbilim dergisi dört aylık periyotlarla üç sayı olarak 

yayımlanır. 

 

                                                  Editör: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY 

 


