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―Öğrenmeden, çalıĢmadan, yorulmadan rahat kazanma 

yollarını usul haline getirmiĢ milletler önce haysiyetlerini, 

sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklallerini kaybetmeye 

mahkûmdur.‖ 

 

M.Kemal ATATÜRK 
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TÜRKBĠLĠM EDĠTÖRDEN SELAM 

 

 

TÜRKBĠLĠM 2009 SONBAHAR sayısıyla yayına baĢladı. Yayının süreli 

ilkelerine tamamen uydu. 2010 yılında birinci yayın yılı dönemini baĢarıyla 

tamamladı. 2011 yılının bitiminde uluslar arası yayın listelerinde yerini almak 

için hızla çalıĢmalarını yürütüyor. 

TÜRKBĠLĠM gerek yurt içi ve gerekse yurt dıĢı bilim dünyasından büyük 

destek görüyor. Özellikle Türk Dünyası titiz ve sorumluluk ilkeleri 

doğrultusunda faaliyetini sürdüren TÜRKBĠLĠM editörleri, yayın kurulu üyeleri 

ve değerli hakem listelerinde yer alan bilim adamlarına güvenlerini yazılı ve 

sözlü haberleĢme ile bildiriyor. Bu destek ve ilgi bizlere daha çok çalıĢma azmi 

yüklüyor. 6.  sayımızla ikinci yılımızın yarısına gelmiĢ bulunuyoruz. Bu önemli 

bir akademik çalıĢma için her türlü desteği veren dost ve arkadaĢlarımıza, 

yılmadan çalıĢan ekibimize teĢekkürü bir borç biliyoruz.  

TÜRKBĠLĠM giderek artan ulusal ve uluslar arası ilgi ve beklentileri 

karĢılamakta gösterilen desteklerle ayrıcalıklı yoluna devam ediyor. Ayrıca bu 

ilgi ve destek bizleri son derece mutlu ediyor.   

TÜRKBĠLĠM  faaliyet yaĢamak demektir diyen yüce Türk büyüğü 

Atatürk‘ü büyük devlet adamı olmanın yanında bilime verdiği desteklerle öncü 

olarak kabul ediyor; dünya ülkelerine örnek bir düĢünce adamı olarak içinde 

bulunduğumuz çağın ötesine taĢımayı önemli bir görev sayıyor. 

Bu bağlamda rejimlerin ömrü onu destekleyenlerin bağlılığı ve itaati ile 

doğrudan ilgili olduğunu bilerek; Türk Devletler Birliği algısının giderek 

yayıldığı görülüyor. Bu süreç kesinlikle bir iĢbirliği ve dayanıĢmayı 

içermektedir. Üstünlük sendromuna yer yoktur. Küresel dünyanın öncülerinin 

ve çıkarlarının öne geçtiği dünya yerine; ülkelerin kendi ulusal kültür ve 

çıkarlarını önceleyen ancak iĢbirliği ve dayanıĢma ruhuyla dünya barıĢına katkı 

yapabilen bir ivme kazandırmak önümüze bir görev olarak geliyor. 

 TÜRKBĠLĠM  bu yönü ile hiçbir ön yargı taĢımadan tamamen bilimsel 

kalıplar içinde serbest ve özgür iradeleriyle çalıĢan bilim adamlarımıza 

öncelikle teĢekkürü bir borç biliyor, yeni ve yepyeni çalıĢmalarda buluĢabilmek 

umuduyla sevgi ve saygılar sunuyoruz. 

 

                                                         Editör Yard.Doç.Dr. Suavi TUNCAY 
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BAĞIMSIZLIĞININ YĠRMĠNCĠ YILINDA AZERBAYCAN 

MEDYASININ GENEL DURUMU 

 

Leyla BUDAK

 

 

ÖZET 

 

Sovyetler Birliği‘nin dağılmasının ardından 1991‘de Azerbaycan 

bağımsızlığını ilan etmiĢ, politik ve siyasi alanda reformlara baĢlamıĢtır. 

Azerbaycan Anayasası, basın ve ifade özgürlüğünü garanti etmekte, basının 

sansürünü yasaklamaktadır. Gazetelerin genellikle devlete ait basımevlerinde 

basıldığı bilinmektedir. Bağımsız ve muhalif basın, televizyon yayıncılığına 

göre daha aktif ve eleĢtirel bir rol oynamaktadır. Hükümetin özellikle resmi 

televizyon ve radyo yayıncılığı üzerinde etkisi büyüktür. Günümüzde 

Azerbaycan da medya alanında  hala önemli sorunlar mevcuttur. 

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan medyası, basın ve ifade özgürlüğü, 

gazeteler, radyo ve televizyon yayıncılığı  

 

 

THE GENERAL SITUATION OF AZERBAIJAN MEDIA SYSTEM 

AFTER  THE 20th YEAR OF INDEPENDENCE 

 

ABSTRACT 

After the collapse of the Soviet Union, Azerbaijan was restored its 

independence in 1991 and began to establish political and economical 

relations. Constitution provides for freedom of speech and the press and 

specifically outlaws press censorship. Most newspapers are printed in the 

Government‘s publishing house. The independent and opposition press played 

an active, influential role in politics.  However, the Government tightly 

controlled official radio and television. There are still many problems in the 

media field . 

Key Words: Azerbaijan media, fredom of speech, newspapers, television 

and radio broadcasting. 
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GĠRĠġ 

Uzun yıllar boyunca birer Sovyet Cumhuriyeti olarak, Sovyetler Birliği 

sınırları içinde varlıklarını sürdürmüĢ olan Asya Türk Cumhuriyetleri, bağımsızlık 

süreçlerinin ilk yirmi yıllarını önemli reform yılları olarak geride bıraktılar. 

Aralarında farklılıklar mutlaka olmakla birlikte genel olarak ekonomik, siyasi, 

hukuki ve kültürel alanlarda söz konusu cumhuriyetlerin önemli geliĢmeler 

gösterdiği Ģüphesizdir. Ancak Sovyetler Birliği‘nin  dağılması bu devletleri 

bağımsızlık konusunda hazırlıksız yakalamıĢ,  tüm cumhuriyetlerde özelllikle 

demokratikleĢme alanında önemli sorunlarla karĢılaĢılmıĢtır. 

Demokrasiye geçiĢ sürecinin sağlıklı Ģekilde tamamlanabilmesi herĢeyden 

önce demokratik ölçütlere göre yapılandırılmıĢ ve sağlıklı iĢleyen bir kitle iletiĢim 

sistemine ihtiyaç gösterir. Sağlıklı bir demokrasinin yaĢatılması ve 

geliĢtirilmesinde de bu yapılanmanın önemi büyüktür.  Demokratik ölçütlerden 

kastedilen, sağlıklı, özgür ve sorumlu  bir basın anlayıĢının oluĢturulması ve 

yerleĢtirilmesidir.  

Türk Cumhuriyetleri‘nde toplumsal yaĢamın her boyutunda görülen 

değiĢimler, kitle iletiĢim sistemlerinde de gözlenmektedir. Ancak bütün toplumsal 

sistemlerde olduğu gibi kitle iletiĢim sistemlerinde de değiĢimin birden olması 

beklenemez. Bağımsızlık öncesi kitle iletiĢim sistemlerinde egemen olan kitle 

iletiĢim sisteminin felsefi temellerini içeren ve basının dört temel kuramından 

(Otoriter, Liberal, Sosyal Sorumluluk ve Sovyet Komünist Kuramları) biri olan 

‗Sovyet Komünist Kuramı‘ nın fikri platformdaki izlerinin tam olarak silinmediği 

de bazı uygulamalardan anlaĢılmaktadır.Genel olarak tüm cumhuriyetler, farklı 

konularda da olsa bağımsızlık süreclerinde, medya alanında sorunlar yaĢamıĢ ve 

yaĢamaya da devam etmektedirler.  

 

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ VE BAĞIMSIZLIK 

Azerbaycan, coğrafi konumu, doğal kaynakları ve siyasi önemi açısından 

Avrasya‘nın jeopolitik ve jeoekonomik merkezlerinden biridir.  Ulusal bağımsızlık 

ve toprak bütünlüğü konularında önemli mücadeleler veren Azerbaycan, 19. Yüzyıl 

baĢlarında Rus iĢgaline uğramıĢtır. 10 ġubat 1928‘de Rusya ve Ġran arasında 

imzalanan Türkmençay AntlaĢmasıyla Azerbaycan toprağı bölüĢülmüĢ, Ġran‘dan 

getirilen Ermeniler bu topraklara yerleĢtirilmiĢ ve Ermenistan‘ın temeli atılmıĢtır 

(Yıldırım&Özönder,1991,5). Rus yönetimine geçen Azerbaycan  90 yıl boyunca da 

Rusya‘nın egemenliğinde kalmıĢtır. ÇeĢitli ulusal bağımsızlık mücadelelerine 

sahne olan Azerbaycan, 28 Mayıs 1918‘de ―Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti‖ 

olarak özgürlüğüne kavuĢmuĢtur. Ancak 27 Nisan 1920‘de Kızıl Ordu birliklerince 

tekrar iĢgal edilmiĢ ve 71 yıl BolĢevik yönetiminde kalmıĢtır. Sovyetler Birliği 

egemenliğinde Sovyet yönetimiyle beraber basın da tamamen yeni bir çizgide, 

―Sovyet Ġnsanı‘nı yaratmada Komünist Parti‘nin en büyük müttefiki‖ olarak 
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tanımlanmıĢ, özellikle gençlerin eğitiminde önemli bir görevi olduğu 

vurgulanmıĢtır .Yine gazetecilik eğitimi verilen okullarda, sistemin gazetecilerden 

beklediği sorumluluklara yönelik bir eğitim ve gazetecilik alanında  profesyonel 

meslek örgütleri tarafından yönetilen ve yönlendirilen meslek içi eğitim politikası 

izlenmiĢtir  (Genberli, 2001:198). 

Sovyetler Birliği‘nin dağılmasıyla 18 Ekim 1991‘de bağımsızlığını ilan eden  

Azerbaycan , her alanda geliĢme göstermekte, bölgenin en önemli ve güçlü 

ülkelerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda Sovyet sonrası çağdaĢ 

Azerbaycan‘ın on yılı (1994–2003) özellikle Haydar Aliyev ve politikaları ile 

ĢekillenmiĢ ve kendisinden sonraki dönemde de bu politikaların belirleyiciliği 

devam etmiĢtir. Bu dönem aynı zamanda ülkenin uluslararası sisteme entegrasyonu 

açısından bazı olumsuzluklara karĢın ciddi geliĢmelerin yaĢandığı bir dönem olarak 

da bilinir (Dikkaya & Çaylak, 2008) . Sovyetler Birliği‘nin çökmesinin ardından 

Azerbaycan‘da genel anlamda bir değiĢim süreci baĢlamıĢ oldu. Azerbaycan, uzun 

yıllar totaliter siyasal yapıya sahip SSCB içerisinde bulunduğundan demokratik ve 

liberal geleneklere sahip olamamıĢtır. Bağımsızlıktan sonra ülkede 

demokratikleĢme yolunda adımlar atılsa da bir yandan Rusya‘nın etkisi, Dağlık 

Karabağ sorunu baĢta olmak üzere Ermenistan ile olan iliĢkileri, ülkenin sahip 

olduğu zengin enerji kaynakları ve etnik yapısı, diğer yandan da Batılı devletlerin 

ilgisi ve art arda atılan değiĢim adımları  Azerbaycan‘da bu geçiĢ dönemini daha da 

karmaĢık hale getirmiĢtir. Elçibey döneminde kurumsallaĢma ve demokratikleĢme 

çabaları daha çok ön plana çıkarken göze, Haydar Aliyev‘le birlikte toplumsal 

istikrarı sağlama çabaları  demokrasiye tercih edilmiĢtir.  

YaklaĢık 70 yıl süren Sovyet Yönetimi‘nden sonra, bağımsızlık sürecinde 

ortaya çıkan ve bu sürecin çok önemli ve aktif bir aktörü olan basının temelleri de 

bu dönemde atılmıĢ, bağımsızlık sonrası basın geçmiĢteki  yapılanmanın izlerini 

belli ölçülerde taĢımıĢ, bu durum bir yandan reddedilen Sovyet sistemiyle 

özdeĢleĢen Aliyev ismine yönelik bir tepki olmuĢ, bir diğer yandan ise Aliyev 

iktidarına karĢı çıkan siyasal güç odaklarının kontrolü basın üzerinde söz konusu 

olmuĢtur. Böylece, Sovyet sistemine tepki olarak ulusal bağımsızlık mücadelesi, 

geçiĢ sürecinde, Aliyev yönetimine karĢı bir iktidar mücadelesine dönüĢmüĢ,  

siyasi arenada ve mücadele ortamında basın hem bir silah hem de bir hedef olarak  

merkezi rol üstlenmiĢtir (Genberli, 2001). 

Özet olarak Azerbaycan sadece siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel 

alanlarda değil kitle iletiĢimi ile ilgili konularda da önemli geliĢmelere sahne olmuĢ 

bir ülkedir.  Her alanda ve benzer geliĢmeleri yaĢayan diğer genç cumhuriyetlerde 

de olduğu gibi kitle iletiĢim alanında çeĢitli sorunlarla karĢı karĢıya da kalmıĢtır. 
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KĠTLE ĠLETĠġĠMĠ ALANINI DÜZENLEYEN YASAL 

DÜZENLEMELER 

Azerbaycan Anayasası, insan hak ve özgürlüklerine özel bir önem veren 

düzenlemeleri ile dikkat çekmektedir. Ayrıca  Anayasa‘da yer alan, insan hak ve 

özgürlükleri Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin taraf  olduğu uluslar arası antlaĢmalara 

uygun olarak düzenlenmiĢ olup Avrupa Ġnsan Haklakarı SözleĢmesi‘de dahil olmak 

üzere uluslararası insan hak ve özgürlükleri ile  tam bir uyum içindedir (Kazımlı, 

2006:191-205). 

Azerbaycan Anayasası‘nda  düĢünce ve ifade özgürlüğüne geniĢ Ģekilde yer 

verilmiĢ, kiĢilerin,  düĢünce ve ilkelerini reddetmeye veya açıklamaya zorlanmaları 

yasaklanmıĢtır. Bilgiye ulaĢma,  enformasyon edinme ve yayma özgürlüğü 

korunmuĢ, kiĢi ve kurumların hak ve özgürlüklerinin anayasal garanti altında 

olduğu belirtilmiĢtir.   Azerbaycan‘da basın ve madya alanını düzenleyen 

kanunlardan ilki 7 Aralık 1992 de yayınlanan ‗Basın Kanunu‘dur. Yazılı, sözlü ve 

görüntülü basını , haber ajanslarını, faaliyetlerini, enformasyon konularını 

düzenleyen Basın Kanunu, basın ve ifade özgürlüğüne izin veren düzenlemeleri ile 

dikkat çekmektedir.  

Kanun, ekonomik, sosyal, kamusal amaçlı giriĢimlerin, organizasyon ve 

derneklerin, yerel yönetimlerin,bireylerin, siyasi parti ve siyasetçilerin 

enformasyona ulaĢma ve yayma haklarını düzenlemektedir. Ancak devlet düzenini, 

ülke bütünlüğünü, bağımsızlığı tehdit edici faaliyetler, yıkıcı propaganda, Ģiddet ve 

ayırımcılığa yol açacak yayınlar yasaklanmaktadır. Ayrıca kitle iletiĢim araçlarının 

tekelleĢmesini, üretim ve dağıtımında her türlü haksız rekabeti önleyici 

düzenlemeler de ilgili yasalar çerçevesinde getirilmiĢtir. Azerbaycan Kitle ĠletiĢim 

Yasası, bazı düzeltmeler ve ekler yapılarak tekrar yayınlanmıĢtır.  

Azerbaycan‘ın bağımsızlık döneminde kitle iletiĢim sisteminde etkili olan 

bir diğer yasal düzenleme de yazılı basın ve radyo televizyon yayın faaliyetleri 

gerçekleĢtirenlere ‗Lisans Verilmesi Hakkındaki Kanun‘ olmuĢtur. Kanuna göre, 

konu ile ilgili yasal iĢlemler tamamlanıp Basın ve Enformasyon Bakanlığı‘na 

yapılan baĢvurular uygun görülür ise ilgili yasalara, genel ahlak kurallarına , ülke 

geleneklerine ve tarihi değerlere saygılı olmak kaydı ile baĢvuru sahibine üç yıl 

sonra yenilenmek Ģartı ile yayın lisansı hakkı verilmektedir.  

Denetim ve gerekirse yayın lisansı iptali hakkı yine aynı bakanlığın 

yetkisindedir. Gerek kitle iletiĢim sistemini düzenleyen kanun, gerekse yayın 

lisansları hakkındaki kanun,  demokratik geliĢmeler açısından önemli ifadeler 

içermesine rağmen, uluslararası basın çevreleri tarafından çeĢitli eleĢtirilere de 

uğramıĢtır. Özellikle bazı ifadelerin belirsizlik içerdiği, kapsam ve sınırlılıklar 

hakkında yeterli ve net bilgi verilmediği üzerinde durulmuĢtur. 
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Kitle iletiĢimi alanında, bağımsızlığın ilk döneminde etkili olan bir diğer 

yasal düzenleme de kamusal radyo ve televizyon yayıncılığının düzenlenmesinde 

etkili olan  yasadır. Ġlgili yasa, sadece kamusal yayıncılığı ve  radyo televizyon 

kuruluĢlarını  düzenleyen üst kurulu ilgilendiren hükümler içermekteydi.  

Azerbaycan Ceza Yasası ve devletin taraf olduğu bazı anlaĢmaların   ve 

uluslararası sözleĢmelerin ilgili bölümlerinde de kitle iletiĢimi konusunda hükümler 

bulunmaktadır. Devlet, uluslar arası anlaĢmaların uygulanması gerekliliğini de ilke 

olarak belirlemiĢtir. Bu anlaĢmalardan ―Sivil ve Politik Haklar Hakkındaki 

AnlaĢma‖ (ICCPR) ‘da düĢünce ve ifade hürriyeti, bireylerin  hak ve 

saygınlıklarına riayet konuları  ele alınmakta ve bu konularla ilgili sorumluluklar 

tespit edilmektedir.  

Yasal kısıtlamaların hangi hallerde ve nasıl uygulanacağı konuları da esasa 

bağlanmıĢtır (Analyis Of The Azerbaijani Law, 1998). Taraf olunan ve ―Kopenhag 

Belgesi veya Kriterleri‖ olarak da bilinen uluslararası anlaĢmayla da iletiĢim 

hakkını içeren ifade hürriyeti , enformasyonun serbestçe dolaĢımı garanti altına 

alınmıĢ, basın ve ifade özgürlüğü ilgili hakların uluslararası standartların dıĢında  

sınırlanamayacağı belirlenmiĢtir. 

Azerbaycan Anayasasının 151. maddesi gereğince ulusal yasalar ile 

uluslararası yasalar arasında bir uyuĢmazlık olduğu takdirde sonraki tarihli yasanın 

ilgili hükmünün uygulanacağı belirlenmiĢtir.  

 

KĠTLE ĠLETĠġĠM SĠSTEMĠNĠN YAPISAL DURUMU   

Gerek yasal gerekse ekonomik nedenlerle basın kuruluĢlarının sayıları 

bağımsızlık süreci boyunca sürekli değiĢim göstermektedir. Bağımsızlığın ilk on 

yıllık döneminde Basın ve Enformasyon Bakanlığı‘nın verilerine göre 2000‘li 

yıllara girerken ülke  genelinde 344‘ü gazete, 86‘sı dergi, 25‘si haber ajansı ve 

30‘u radyo televizyon kuruluĢu olmak üzere  485 civarında medya kuruluĢu olduğu 

belirtilmiĢtir (Report Of The Trade Union  Of Journalists For 1999,)  2000 li 

yılların sonuna gelindiğinde ise Azerbaycan‘ın komĢu ülkelere göre medya 

alanında  önemli bir potansiyeli olduğu görülmektedir. 1830 civarında medya 

kuruluĢu olduğu belirtilirken bunların 1750‘sinin gazete ve haber kuruluĢu, 80‘inin 

radyo ve televizyon kuruluĢu olduğu belirtilmektedir. Gazete ve dergilerin sadece 

%15‘inin  devlete ait olduğu belirtilirken %5‘inin farklı politik ve kamu 

organizasyonlara, özel kiĢi ve kuruluĢlara ait  kurumlar olduğu belirtilmektedir. 

(http://www.azerbaijan.az/Sosiety/MassMedia/massMedia_e.html) 

 Ülke genelinde medya alanında yaĢanan bu geliĢim mevcut bazı sorunlar 

aĢılabildiği takdirde ciddi bir potansiyel olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

http://www.azerbaijan.az/Sosiety/MassMedia/massMedia_e.html
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YAZILI BASIN VE HABER AJANSLARI 

Popüler gazetelerin önemli bir bölümü Bakü‘de basılmaktadır. Azadlig, 

Azerbaycan, Yeni Azerbaycan, Yeni Musavat, 525 Gazet, Ayna Zerkolo, 

Alternativ, Azernews bağımsızlık dönemi boyunca  önemli gazetelerden birkaçıdır.  

Bu gazetelerin bazıları kesintilerle yayınlanmıĢ olsalar da bağımsızlık dönemi 

boyunca halk tarafından takip edilmiĢ tiraj sayıları açısından da daha yüksek olan 

gazetelerdir. Ancak ülke genelinde her zaman etkili olan ekonomik sorunlar 

nedeniyle  ve özellikle ekonomik kriz dönemlerinde gazete satıĢları olumsuz yönde 

etkilenmiĢtir. Yazılı basını desteklemek amacıyla basının vergiden muaf tutulduğu 

dönemler olmuĢ, 1998 yılında zor ekonomik Ģartlar nedeni ile yazılı basının  

vergiden muaf tutulduğu bir kanun da yayınlanmıĢtır (Lange,2000).  

Basın çalıĢanlarının sosyal ve ekonomik statüleri, hayat standartları genelde 

çok yüksek değildir. Aldıkları ücretler ve sosyal haklar  batılı meslektaĢlarına 

oranla düĢük ve yetersizdir. Genelde ekonomi sektöründeki dalgalanmalar, kağıt, 

mürekkep temini ve ücretleri, özel sektörün  basın ve yayın olanaklarını 

etkilemektedir. Basının devlet tarafından desteklenmesi Ģeklindeki yaklaĢımlar, 

―özel sektör yayıncılığının geliĢimi, olumsuz yönde etkilenebilir‖ diye 

eleĢtirilmekte, devletin mali desteğinin yaratacağı sorunlar, basın çevreleri 

tarafından bağımsızlık dönemi boyunca tartıĢılan konulardan biri olmaya devam 

etmektedir. 

Yazılı basın, alanındaki önemli sorunlardan biri, gazete dağıtımı ile 

ilgilidir.Özel sektöre ait, büyük gazetelerin kendi dağıtım merkezleri vardır. Büyük 

gazeteler, Bakü dıĢına dağıtımı, kendi dağıtım merkezleri yolu ile 

gerçekleĢtirmektedirler. Ancak küçük gazetelerin, böyle bir imkanı yoktur. 

Dağıtım, ülke genelinde devlet tekelindedir. Birçok gazetenin , dağıtımı bu yolla 

gerçekleĢtirilmektedir.  

Azerbaycan‘da haber ajanslarının  geçmiĢi 1919 yılına dayanmaktadır. 

Toplam iki yıl bağımsız kalabilmiĢ Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti‘nin 

resmi Telgraf Ajansı ülkenin ilk haber ajansı olarak bu açıdan haber ajanslarının 

temeli sayılmaktadır ( Enserov,2010). 

Günümüzde ülkedeki haber ajanslarının genel durumu incelendiğinde mali 

sorunların ajansların düzenli çalıĢmasını önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. 

2000‘li yılların baĢında haber ajanslarının sayısı 32 civarındaydı. Ancak bu 

ajansların üçte birinin faal olduğu bilinmektedir. 1991 yılında kurulan TURAN 

Haber Ajansı ülkenin en önemli haber ajanslarındandır.Azeri Türkçe‘sinden baĢka 

Rusça, Ġngilizce haberler de geçmektedir. Ayrıca MAA (1996), Azertac (1919), 

SHARG ( 1996), ANS Press (1994), Olaylar (1993), Exclusive (1995) bağımsızlık 

döneminde önemli diğer haber ajansları arasında sayılabilir.  

En eski haber ajanslarından olan AzerTAc`ın geliĢme tarihinin büyük bir 

dönemi Haydar Aliyev  dönemine bağlıdır. Özellikle bu dönemde ajansın faaliyeti 
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geliĢmiĢ, en modern teknik donanıma sahip olmuĢtur. Bu durum   AzerTAc‘ın 

Azerbaycan‘ın  ulusal haberlerini dünya geneline oldukça hızlı iletmesine olanak 

sağlamıĢtır (Aslanov, 2010). Aynı Ģekilde Turan Haber Ajansı da oldukça aktif 

olup önemli geliĢmeleri yurt içi ve yurt dıĢına iletmektedir. 

 

RADYO VE TELEVĠZYON YAYINCILIĞI 

Ġlk on yıl boyunca ülke genelinde etkili olan yayın kuruluĢlarından en 

önemlisi devlete ait Az Tv.dir. ÇeĢitli kanallardan yayın yapmakta olan Az Tv.‘nin 

birinci kanalı ülke genelinde ve yurt dıĢında seyredilebilmektedir. Az Tv.2 daha 

sınırlı bir yayın bölgesine sahiptir. Devlet televizyonlarının yayın içeriklerinde 

haber ve yorumlar yanında devlet politikası ve hükümet faaliyetlerine de ağırlıkla 

yer verilmektedir.  Bağımsızlığın ilk on yılı boyunca genel anlamda etkin olan üç 

özel televizyon kuruluĢundan söz etmek mümkündür. 1992 yılında kurulan ve ANS 

Ģirketler grubuna ait olan ANS TV. bunlardan biridir.  SPACE TV. (1997), iĢ 

çevrelerinin ortak giriĢimi olarak kurulmuĢtur. Dönemin mevcut siyasi yönetimi ile 

bağları olduğu konusunda çeĢitli eleĢtirilere  de maruz kalan kanal, ilk on yıllık 

dönemde etkin olan ticari kanallar arasında yerini almıĢtır.  

Bir baĢka özel kanal SARA Tv. olmuĢtur. ÇeĢitli sorunlarla karĢılaĢan ve 

sahipleri arasında yabancıların (Türk giriĢimcilerin) olduğu SARA TV., bazı 

dönemlerde yayınına yasal nedenlerle ara vermiĢtir. 2000‘ li yılların baĢında 

sayıları 11 civarında olan özel televizyon kuruluĢlarının  yarısına yakını lisans 

iĢlemleri sırasında sorunlar yaĢamıĢ ve yayın lisansı alabilmek için uzun zaman 

bekleyen istasyonlar olmuĢtur. Türkiye‘den TRT ve özel kanallar, Rus Televizyon 

Kanalları da Azerbaycan‘da ilgi ile takip edilmektedir.   

 

BILGI TEKNOLOJĠLERĠ VE ĠNTERNET KULLANIMI 

Son yıllarda dünya üzerinde yaĢanan global değiĢim sürecinin Azerbaycan‘ı 

da etkilediği görülmektedir. Gerek devletin gerekse halkın konuya yönelik ilgisi de 

artmaktadır.Ġlham Aliyev‘in ülke genelinde bilgi ve iletiĢim teknolojileri sektörünü 

petrolden sonra ikinci önemli sektör ilan etmesi dikkat çekici bir geliĢme olmuĢtur. 

ĠletiĢim alanında uluslararası iliĢkilerin geliĢtirilmesinin, dünyanın çeĢitli 

devletlerine transit iletiĢim hizmetinin sunulmasının ve genel olarak Azerbaycan‘da 

iletiĢim sektörünün her boyutu ile geliĢmesinin gelecekte  Azerbaycan‘ın sadece 

bölgede değil aynı zamanda dünya ülkeleri arasında ön sıralarda yer almasını 

sağlayacağı görüĢü (Selimli, 2009:58) gerek devlet kademelerinde gerekse halkın 

genelinde hakim olan bir görüĢtür. 

Bu görüĢ doğrultusunda ülkede bilgi toplumu ile doğrudan ilgili olan 

bakanlık ―Rabıta ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı‖ kurulmuĢ, ülkenin bilgi 

toplumuna geçiĢi hedefleyen bir ‗Devlet  Programı ve Ulusal Strateji‘ politikası  
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kabul edilmiĢtir. Bu konuda  yeni kanunlar da yayınlanmıĢtır. ―Telekomünikasyon 

Hakkında Kanun‖, ―Bilgi Edinme Hakkında Kanun‖, ―Bilgi Özgür AkıĢı Hakkında 

Kanun‖, ―Elektronik  Ġmza ve Elektronik Belgeler  Hakkında Kanun‖, gibi 

kanunlar kabul edilmiĢ ve bu kanunlar Ģu anda yürürlüktedir. (Penahlı, 2009: 149-

150). 

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Azerbaycan‘daki  internet ortamındaki 

medyanın "canlı ve hızla geliĢen" bir yapıda olduğunu belirtmektedir. Ancak halka 

uygun fiyata hızlı internet eriĢimi sağlanamadığı gerekçesiyle hükümet sık sık da 

eleĢtirilmektedir. (http://www.bbc.co.uk/turkce/) 

Sosyal medya araçlarından Ģu anda en popüleri ve kullanıcı sayısı hızla artan 

tüm dünyada olduğu Azerbaycan‘da da Facebook‘tur. Azerbaycan‘da Facebook  

üye sayısı 400 bine yaklaĢmaktadır. 2010 yılına göre % 200‘den fazla  artıĢın 

gerçekleĢtiği Facebook popüler olana dek en fazla kullanılan sosyal ağlar Rusya 

tabanlı sistemler olan  Odnoklassniki.ru ve vKontakte olmuĢtu. Ayrıca ülkede 

Twitter ve internet blog kullanıcılarının sayısı da hızla artmaktadır. Özellikle 

Twitter kullanımı 2010 yılından itibaren hızla artmıĢtır. Rusça ve Türkçe dillerinin 

eklenmesi ile daha da yaygınlaĢacağı belirtilmektedir.  

 

BASIN VE ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL SORUNLAR  

Azerbaycan'da ifade özgürlüğü anayasa ve ilgili medya yasaları uyarınca 

yasal güvence altına alınmıĢtır. Medya teorik anlamda özgürdür. 2005 yılında 

kurulan bir kamu radyo televizyon kanalının da "hükümet denetiminin dıĢında" 

olması öngörülmüĢtür. Yasal düzenlemelerde yapılan birçok değiĢiklik ile medya 

sistemi daha demokratik ve özgür ölçütlere taĢınmıĢ ise de basın çalıĢanlarına 

yönelik davalar ve mahkumiyet kararlarının son yıllarda daha da arttığı 

gözlenmiĢtir. Enformasyon, Adalet ve ĠletiĢim Bakanlıklarının medya sistemi 

üzerinde genel bir etkisi olduğu da belirtilmektedir. Bazen basın çevreleri 

tarafından baskı olarak eleĢtirilen bu  etki, muhalif basını susturma olarak da 

nitelendirilmiĢtir 

Bununla birlikte  Azerbaycan‘da basın alanında özellikle de yazılı basın 

alanında çok önemli geliĢmeler de olmuĢtur. Özellikle hükümet politikalarını  

eleĢtiren çok sayıda yazı, makale ve haber yer almıĢtır. Bağımsızlığın ilk 

döneminde daha da dikkat çeken eleĢtiri türünde yazı ve yorumların görsel iĢitsel 

medyada aynı ölçüde yer bulmadığı da belirtilmelidir.Özellikle ülkenin Rusya ve 

Ġran ile olan siyasi meseleleri , Nahçıvan ve Karabağ‘da izlenen politikalar, üst 

düzey yönetimlerde görev yapan siyasi aktörlerin aralarındaki siyasi mücadele 

yazılı basında geniĢ Ģekilde yer bulmuĢtur. Bu ve benzeri olumlu geliĢmelere 

rağmen gazetecilere yönelik çok sayıda dava da açılmıĢtır. 

DıĢ politikadaki geliĢmelerin  de yazılı basında her zaman geniĢ Ģekilde yer 

bulduğu Azerbaycan‘da  örneğin 2002 yılında önemli bir dıĢ politika tartıĢması 

http://www.bbc.co.uk/turkce/
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olarak akıllarda kalan dönemin Devlet BaĢkanı‘nın Rusya‘yı ziyaretiyle gündeme 

gelen bazı anlaĢmalar olmuĢtur. Özellikle çok önemli bir radar üssü olan GBL‘nin 

Rusya‘ya kiralanması gibi konular sadece Azerbaycan‘da değil dünya kamuoyunda 

da geniĢ yankılar bulmuĢ, Azeri basını tarafından da eleĢtirilmiĢ (Aslanlı, Mart 

2002:50-54) bu eleĢtirilerin ardından çok sayıda gazeteciye soruĢturma açılmıĢtır. 

Yine aynı yıl içinde yapılan ve Anayasa‘da çeĢitli hükümlerde değiĢiklik yapılması 

ile ilgili halkoylaması gerek oylama gerekse süreç ve sonuç itibariyle muhalif 

basında çok sert tartıĢmalara neden olmuĢtur. Yabancı basın da süreci  gerek uslüp 

gerekse süreç açısından eleĢtirmiĢtir  (Aslanlı, Eylül 2002:18-19). 2010 yılında 

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, ülkedeki gazeteci ve blog yazarlarının 

"Yetkililerin sürekli baskısına uğradıkları ve bu baskıların hesabının 

sorulmadığını" belirtmiĢtir, örgüte göre devletin görsel basın üzerindeki egemenliği 

devam etmektedir. 2008 yılı sonlarında BBC ile ABD'nin dıĢ yayın servislerinin 

yerel istasyonlar üzerinden yaptığı yayınlar kesilmiĢ,  düzenleyici kurum tarafından 

yayınların  sona erdirildiği belirtilmiĢtir (http://www.bbc.co.uk).  

AGĠT medya özgürlüğü temsilcisi Dunya Miyatoviç,  Azerbaycan'da son 

dönemlerde medya alanında olumlu değiĢiklikler gözlemlendiğini belirterek, asıl 

geliĢmenin üzerinde çalıĢılan  basın ahlak yasasının kabul edilmesi ile olacağını 

ifade etmiĢtir. (http://www.1news.com.tr/azerbaycan) Buna karĢılık  

Azerbaycan‘da çeĢitli gazetelerde çalıĢan ve iki ile dört yıl arası hapis cezasına 

çarptırılan gazeteciler ve gazeteci mahkumiyetleri dünya gündeminde yerini 

korumaya da devam etmiĢtir (http://bianet.org/bianet/medya/102593-ozbekistan-

ve-azerbaycanda-basin-ozgurlugu-zorda). CumhurbaĢkanlığı  Sosyo-Politik ġube 

Müdürü Ali Hasanov ise hapiste bulunan gazetecilerin gazetecilik faaliyetlerinin 

dıĢındaki suçlar nedeni ile hapis cezası aldıklarını ifade etmiĢtir. 

(http://www.1news.com.tr/azerbaycan)  Hükümeti eleĢtiren çeĢitli gazetecilere 

yönelik olarak açılan davalar nedeni ile Azerbaycan dünya gündeminde her zaman 

çeĢitli tartıĢmalara neden olmuĢtur. 

Bir diğer yandan bağımsızlık döneminde ciddi bir siyasi bunalım yaĢayan 

ülkede bugün muhalefette etkin olan aktörlerin geçmiĢin,  denenmiĢ aktörleri 

olması muhalefetin güçlü taban arayıĢının önünde önemli bir engel teĢkil etmesi 

bakımından da dikkat çekicidir. Ayrıca denenmiĢ siyasi aktörlerin var olan siyasi 

paradigmaya alternatif üretme konusunda yaĢadığı sorunlar ve muhalefetin etkin ve 

güçlü boyutta oluĢmasında ortaya konamayan dinamizm, ülkede demokratik 

kültürün geliĢiminde de olumsuz etki edebilmektedir  (Özertem ,2010). Basının 

aĢırı ölçüde siyasileĢmesi eleĢtirel olmak yerine taraf olmayı  seçmesi de bu sürecin 

bir yansıması olarak okunabilir.   

Azerbaycan medya alanında bir son geliĢme de Azerbaycan CumhurbaĢkanı 

Ġlham Aliyev'in kararıyla 21-22 Temmuzdan baĢlayarak ülkedeki gazete ve 

televizyonlara maddi ve teknik yardım yapılması konusu olmuĢtur. Aliyev'in 

gazeteciler için konut yapımında kullanılmak üzere kendi özel fonundan para tahsis 

edilmesiçeĢitli tartıĢmalara yol açarken, yetkililer bu durumun Azerbaycan 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.1news.com.tr/azerbaycan
http://www.1news.com.tr/azerbaycan
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devletinin ülkede bağımsız ve güçlü bir basının oluĢmasına önem vermesinin bir 

göstergesi olarak görülmesi gerektiğini  belirtmiĢlerdir. Sonuç olarak olumlu 

geliĢmeler kadar olumsuz etkilere de sahne olan Azerbaycan medyası komĢu 

ülkelerdeki medya sistemlerine benzer veya yakın bir ortam içinde görevini yerine 

getirmeye çalıĢmaktadır.   

 

SONUÇ 

Azerbaycan'da Sovyet döneminde tahminen 10 büyük gazete ve yine aynı 

sayıda dergi yayımlanırken, Ģimdi toplumun her kesiminin sesini duyuran 30'dan 

fazla günlük, 100 kadar haftalık gazetenin yayımlanması, ülke bazında 8, bölgesel 

bazda 14 televizyonun faaliyet göstermesi ve ülke nüfusunun yüzde 40'tan 

fazlasının internet kullanıcısı olması medya alanındaki potansiyeli açıkca göz 

önüne sermektedir. 

Azerbaycan‘daki devlet denetimindeki basın yayın kuruluĢları ile özel 

kuruluĢlar arası güçlü bir rekabet söz konusudur. Ticari kanalların sayısı giderek 

artmakta ve muhalefete ait veya muhalefetin görüĢlerini savunan basın yayın 

kuruluĢları da bulunmaktadır. Basında, Azerice  kadar Rusça da yaygın Ģekilde 

kullanılmaktadır. En fazla takip edilen medya  ise televizyondur. Azerbaycan‘da 

ifade özgürlüğü anayasa ve yasalar tarafından korunmakta, teorik anlamda basın ve 

ifade özgürlüğüne gereken alt yapı sağlanmıĢ durumdadır.  Ancak uygulama 

alanına gelindiğinde basın ve ifade özgürlüğüne iliĢkin sorunlar mevcudiyetini 

korumaktadır. Yazılı basına oranla görsel iĢitsel basın üzerinde devlet kontrolü ve 

etkisi daha fazladır. Frekans temini ve yayın lisansı verilmesi iĢlemlerindeki 

kargaĢa sebebi ile özellikle ilk on yıllık bağımsızlık döneminde çok sayıda radyo 

televizyon kuruluĢu  sorun yaĢamıĢtır. Basın çalıĢanlarının, meslek içi eğitim 

faaliyetleri sınırlıdır, Azerbaycan‘da faaliyet gösteren çeĢitli profesyonel 

gazetecilik kuruluĢları ekonomik  sıkıntılarını aĢabildikleri ölçüde etkili 

olmaktadır.  

BaĢta Internews olmak üzere yabancı basın organizasyonları, demokratik 

kitle iletiĢim sistemine yönelimi ülke içinde destekleyecekleri Ģeklindeki 

açıklamaları, bağımsızlık döneminde çeĢitli eleĢtirilere maruz kalmıĢtır.  

Internews‘in ve diğer yabancı basın organizasyonların, Azerbaycan basın 

çalıĢanlarının profesyonel mesleki geliĢimine yönelik katkıları eğitim, teknik 

destek, hukuki alanlarda danıĢmanlık  olarak özetlenebilir. Bu konulara yönelik 

çeĢitli seminer, kurs, uluslararası toplantılar, vb. düzenlemiĢlerdir. Farklı 

ülkelerden katılımcıların katkısı ile gerçekleĢen bu  faaliyetler, uluslararası ve 

ulusal basın çevrelerinde çeĢitli tartıĢmaları da gündeme getirmiĢtir. Özellikle batılı 

ülkelerin  genç cumhuriyetlerle ilgili uzun vadeli, ticari-siyasi çıkar beklentileri, 

medyayı bu bağlamda aktif olarak kullanmaya çalıĢmaları gibi  konular eleĢtirilere 

konu olmuĢtur. Özellikle Turuncu, Kadife vb. isimlerle nitelendirilen ve diğer genç 

cumhuriyetlerde meydana gelen (Kırgızistan, Ukrayna vb.) devrimlerin arkasında 
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Soros Vakfı gibi vakıflar tarafından desteklenen medya kuruluĢlarının olması 

Azerbaycan‘da da bu kuruluĢlara yönelik tepkileri artırmıĢtır.  

Özet olarak demokrasiye geçiĢ sürecinde ciddi  adımlar atan Azerbaycan‘ın 

önemli aĢamalar kaydettiği vurgulanmalıdır. Rus, Ġran ve Ermeni tehdidi ile 

uğraĢılırken bir diğer yandan Hazar denizi ile ilgili konular da gündemdeki yerini 

korumaktadır. Azerbaycan‘ın batıya açılma çabaları sürdürülürken, ülke içerisinde  

çok sayıda sorunun da çözüme kavuĢturulması çabaları sürmektedir. Sorunların 

çözüme kavuĢturulması ise demokrasinin güçlü Ģekilde yerleĢmesi ve uluslararası 

hukuk kurallarının iĢletilmesine büyük ölçüde bağlı gözükmektedir. Bunun ilk Ģartı 

ise sağlıklı, özgür, demokratik ölçütlere göre ve aynı ölçüde sosyal sorumluluk 

normlarına uygun faaliyetlerini sürdüren bir kitle iletiĢim düzeninin 

oluĢturulmasıdır.  Azerbaycan‘da medya alanındaki potansiyel umut vericidir 

ancak medyanın aĢırı kutuplara çekilmesi veya yönelmesi demokratik süreçlere 

uzun vadede zarar verecek gibi gözükmektedir.   
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AMERĠKA‟DA ETNĠSĠTE: 

KAVRAMSALLAġTIRMA VE DENEYĠM 

 

Asya Zeynep ALTUĞ

 

 

ÖZET 

Bu makalede, yeni etnisite yaklaĢımlarından yola çıkarak Amerika 

BirleĢik Devletleri‘nde ―etnisite‖, ―etnik gruplar‖, ―etnik kimlik‖ gibi olguların 

gündelik yaĢam içersinde nasıl tecrübe edildiği, ideolojik ve öznel bir etnisite 

deneyiminin nasıl dinamiklerce yaratıldığı ve süreklilik kazandığı açıklanmaya 

çalıĢılacaktır. Makale içersinde çok-etnikli ve çok-kültürlü bir toplumsal model 

olarak öne sürülen ABD‘ye iliĢkin bazı durum ve deneyimler örnekler olarak 

kullanılacaktır. Bu Ģekilde, kavramsal alanda benimsenen yaklaĢımları ve bu 

yaklaĢımlar doğrultusunda üretilen bakıĢ açılarını daha somut bir boyuta 

taĢımak amaçlanmıĢtır. KuĢkusuz bu durumlar ve deneyimler belli bir bağlama 

aittir ve özneldir. Ancak bu örnekler aynı zamanda modern toplumsal yapılar 

içersinde kimliklenme deneyiminin içerdiği temel karĢıtlıklara ya da 

küreselleĢme ideolojisinin kozmopolit stratejilerine iliĢkin genel ve ortak bazı 

koĢulları da barındırmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Etnisite, Irk, Etnik Yapılandırma, Kalıtsal Kimlik, 

EdinilmiĢ Kimlik.   

 

ABSTRACT 

Taking departure from the new ethnicity studies, this paper intends to 

understand how the notions of ―ethnicity,‖ ―ethnic groups,‖ and ―ethnic 

identities‖ are being experienced as a part of daily life, how ethnic 

identification becomes an ideological and subjective social experience and the 

dynamics which make ethnicity a social construction. The paper will bring out 

situational examples from the United States as a multicultural and multiethnic 

social model, so that the perspectives adopted and the ideas propounded here 

will be provided with a more concrete basis. Surely, such situational examples 

from the American daily life can be quite subjective and entitled to a certain 

socio-historical context. Yet still, they can be seen as including certain factors 

which are also implicit in the process of identification as a modern social and 

political experience or which are embedded within the cosmopolitan discourse 

of globalization.   

Key Words: Ethnicity, Race, Ethnic Constructions, Consent Identity, 

Descent Identity 
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ANTROPOLOJĠ VE ORTAK YAġAM 

Her toplumun kültürel ve etnik kodları farklı farklı yaĢam alanlarına etki 

etmektedir. Tarihsel süreç içinde de bu yapıların yönelim ve eğilimlerinin 

giderek keskinleĢtiği veya genetik kodları temsil eden, sembolik olarak 

tanımlanan ve birey ve topluluktan aktarılan değer sistemlerini toplumun ve ana 

kültürün değerleri simge ve sembolleriyle pekiĢtirip yaĢanılan toplumla 

bütünleĢildiği görülmektedir. 

 Özellikle 1969‘da, Etnik Gruplar ve Sınırlar: Kültürel Farklılığın 

Toplumsal ÖrgütleniĢi adı altında yapılan bir çalıĢmanın önsözünde, antropolog 

Fredrik Barth, ortak yaĢam alanlarını paylaĢan farklı insan topluluklarının 

birbirleri arasında sürdürdüğü gündelik hayata dair etkileĢimi toplumsal boyutta 

bir ―etnik sınır yapılandırma süreci‖ olarak tanımlamıĢ ve etnisite çalıĢmalarına 

yeni bir yaklaĢım getirmiĢtir. Burada Barth‘ın ―etnik sınır‖dan kastı 

bölgesel/mülki anlamda somut sınırlar değildir: insanların ya da insan 

gruplarının toplumsal boyutta tecrübe ettiği, ideolojik, sosyal, psikolojik 

anlamda karĢılıklı iletiĢimleri sonucunda ortaya çıkan sembolik sınırlardır 

(Barth, 12-17). Barth‘ın ortaya koyduğu böylesi bir sınır yapılandırması, 

çekiĢen ve rekabet halindeki tarafların toplumsal alanda ‗var olabilmek‘ ve ‗süre 

gelmek‘ adına belli pozisyonlar için müzakere etme çabasıdır. Bu müzakere 

sürecinde toplumda yer alan gruplar ya da bireyler kendi toplumsal varoluĢ 

alanını yaratır, belirler. Örneğin, Amerika‘da gettolar, göçmen mahalleleri ya da 

orta sınıf banliyö hayatı böylesi ideolojik, kültürel ve psikolojik bir toplumsal 

varoluĢun somut alanlarıdır. ĠĢte böylelikle, karĢıt tarafların ya da bakıĢ 

açılarının yer aldığı sosyal zeminde, etnik kimliklenme biçimlerini, içsel-dıĢsal 

ya da özel-kamusal alanları ve konumları, kısacası insanlar arası tanımları ve 

hiyerarĢik hukuku belirleyen sınırlar yapılanır.  

Fredrik Barth‘ın Etnik Gruplar ve Sınırlar‘ın önsözünde ifade ettiği ―etnik 

sınır yapılandırma‖ olgusu, Yeni Etnisite çalıĢmalarının yolunu açmıĢ, birçok 

çağdaĢ kuramcıya da etnisiteyi sosyo-tarihsel koĢullar ve oluĢumlar bağlamında 

kavramsallaĢtırırken bir çıkıĢ noktası oluĢturmuĢtur. Bu makalede, Barth‘dan ve 

yeni etnisiteye dair yaklaĢımlardan yola çıkarak, Amerika BirleĢik 

Devletleri‘nde, gündelik hayat içersinde, etnik sınırların nasıl yapılandırıldığını 

ele alacağız. Amerika BirleĢik Devletleri‘nin çok kültürlü toplumsal yapısı 

etnisiteye iliĢkin durumları daha somut bir Ģekilde tanımlamak için oldukça 

uygun bir model teĢkil eder.  

Afrikalı-Amerikalılar üzerine çalıĢmalarıyla ünlü Profesör Werner 

Sollors, Etnisitenin Ötesinde: Amerikan Kültüründe Kalıtsal ve EdinilmiĢ adlı 

çalıĢmasında Amerikan toplumunda süregelen etnik karĢıtlıkları ―kalıtsal‖ ve 

―edinilmiĢ‖ kimlik temsillerinin iĢtirak ettiği toplumsal bir iktidar mücadelesi 

olarak tanımlar. Bu mücadele süreci hem kendine has bir dinamiği olan, hem de 

meĢrulaĢtırılmıĢ bir otorite tarafından manipüle edilen toplumsal bir alan 
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yaratır. Sollors‘a göre, Amerikan toplumundaki çatıĢkının temelinde kültürlerin 

ve kimliklerin kalıtsal ve edinilmiĢ tanımları arasındaki karĢıtlıklar yer alır. 

Etnisitenin edinilmiĢ tanımları bireyin -çoğunlukla kültürel- kimliğini 

tanımlayan özellik ve görünümlerden öğrenilmiĢ ya da sonradan elde edilmiĢ 

olanlarıdır. KonuĢulan dil, bazen de vatandaĢlık ve hatta nadiren din kimliğin 

böylesi görünümlerine örnek olabilir. Etnisitenin kalıtsal tanımları ise, irsi 

görünüm gibi genetik bir miras olan, ya da çoğunlukla din gibi aileden/soydan 

devralınan, daha içsel ve hazırda olan özellikleri iĢaret eder. Örneğin, ―Irk: Ne 

Değildir‖ adlı makalesinde antropolog Ruth Benedict de kimliklenme 

olgusunun kalıtsal ve edinilen özelliklerinden bahseder ve dil edinimini 

öğrenilen bir özellik olarak tanımlar: ―Bir bireyin kalıtsal özellikleri ve 

konuĢtuğu dil iki farklı duruma dayanır. Kalıtsal anatomisi atalarına, konuĢtuğu 

dil ise çocukken etrafında duyduğuna dayanır‖ (Benedict, 113). 

Etnisitenin kavramsallaĢtırma sürecinde ortaya çıkan karĢıtlıklar, etnik 

kimliklenmenin kalıtsal ve edinilmiĢ görünümlerinin birbiriyle çeliĢmesi, 

birinin diğerini değillemesi, ya da örneğin kalıtsal bir görünümün edinilmiĢ bir 

görünüm ile uyuĢması gibi bireysel ve toplumsal boyutta var olabilecek 

olasılıkların çeĢitliliğinden kaynaklanır. Bununla birlikte, etnisitenin içerdiği 

anlamlar, belli bir sosyo-tarihsel bağlamın söylemsel yapısına bağlıdır, yani 

tarihsel anlamda değiĢkendir; yeniden tanımlanmaya, kurgulanmaya elveriĢlidir. 

Sollors‘a göre, ―Amerika‘daki etnik grupların arasındaki kültürel farklılıklar 

belli bir dereceye kadar belirleyicidir, etnisitenin içeriği daha ziyade 

değiĢimseldir ve tarihsel olarak gerçekliği nadiren doğrulanmıĢtır‖ (Sollors, 28). 

Kanada Etnik ÇalıĢmalar KuruluĢu baĢkanı Profesör Wsevolod W. Isajiw‘e 

göre de ―etnisite çalıĢan bir kuramcı etnik durumların çeĢitliliğinin, etnisitenin 

zaman içerisinde değiĢen doğasının ve etnisiteye dair tüm kavramsal ayrılıkların 

ve kuramsal olasılıkların mümkün olduğunca farkında olmalıdır‖ (Isajiw, 23).  

Öncülü Fredrik Barth gibi Isajiw de etnisitenin gündelik yaĢam içerisinde 

sürekli müzakere edildiği ve kurgulandığı görüĢünü kabul eder. Isajiw‘e göre 

etnisite ―temel bir sosyo-psikolojik gerçeklik, ya da ‗biz‘ ve ‗ötekiler‘ olarak 

ayrıĢtırmaya odaklı bir algılama meselesidir‖ (Isajiw, 3).  Etnik gruplar ise 

aslında ―kabul görme ya da dıĢlanma ölçütlerine iĢaret eden sosyo-psikolojik 

sınırlardır‖ (Isajiw, 6). Bir baĢka deyiĢle ―Etnik sınırlar dediğimiz Ģey, etnik 

grupların öznel algılama boyutudur‖ (Isajiw, 6). Etnik kimlik ise ―bireysel 

boyutta tecrübe edilen bir etnisite olgusuna iĢaret eder‖ (Isajiw, 5). Bu 

bakımdan ―Farklı etnik grupların bireylerinin birbiriyle etkileĢim ve rekabet 

halinde olduğu çok-kültürlü bir toplumsal yapıda, içsel ya da özel sınırların var 

oluĢu kaçınılmaz olarak dıĢsal ve kamusal sınırların da varlığını getirir‖ (Isajiw, 

6). 
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Çoğu kuramcı etnik sınır yapılandırma olgusunu toplumsal ve psikolojik 

bir güç elde etme diyalektiği olarak kavramsallaĢtırılır. Bu yaklaĢım, etnisitenin 

hem öznel hem de ideolojik boyutuna iĢaret eder. Etnisitenin ideolojik boyutu, 

algılamanın öznel konumuyla ilgilidir. Yani etnisite ‗kendi‘ni ve ‗öteki‘yi 

tanımlandırmaya iliĢkin, kamusal/nesnel olmaktan önce özel/öznel bir 

tecrübedir ve etnisite kavramı, çoğunlukla etnik kimliklenme sürecinde 

‗kendi‘nin öznel bir tecrübe olarak algılanıĢı ve dıĢarıdan tanımlanıĢı arasında 

ortaya çıkan bir ikilik üzerinden kuramsallaĢtırılmalıdır. Toplumsal yapı 

içersinde var olan birey kendisini tanımladığı ve algıladığı biçimlere yakın 

duran temsillerle özdeĢleĢmeye daha yatkındır. Ancak toplumsal yapı içersinde 

bazı görünüm ve yaĢam biçimleri normatif temsiller olarak kabul görür ve bu 

temsiller bazı bireyler için kendilerini algıladıkları ve tanımladıkları biçimlere 

biraz uzak durur. Sollors, Amerikan kültürünün ―etnisite ve ötekilik 

ergimelerinden ibaret örneklerle dolu‖ olduğunu belirtirken, aslında çok-etnikli 

bir toplumsal yapıda öznel konumların ve tecrübelerin çeĢitliliğine ve 

farklılıklarına dikkat çekmektedir.  

Kısacası, etnisite olgusuna iliĢkin ‗ideolojik‘ ve ‗psikolojik‘ faktörler 

bireysel kimliğin kurgulanma sürecinde dinamik bir rol oynarlar; karĢıtlıklar ve 

uzlaĢımlar diyalektik bir biçimde yapılanır. Örneğin, bir bireyin politik kimliği 

ve özel/öznel kimliği birbiriyle örtüĢebildiği gibi çatıĢabilir de. Bürokratik 

bağlamlarda Amerikalı olarak algılanmak isteyen bir birey, Hamursuz 

Bayramı‘nda da bir Yahudi olarak var olmak isteyebilir. Eğer bu birey 

Amerikan‘da yaĢayan bir vatandaĢ olarak, ideolojik bağlamda, ekonomik yapı 

içersinde bir yükten ziyade bir katkı olarak algılanıyorsa politik ve özel kimlik 

örtüĢür, uzlaĢır. Ancak, kendilerini Amerikalı olarak gören ve tanımlayan 'etnik‘ 

kökenli bireyler çoğunlukla kimliklenmede iki farklı dayatma ile karĢı karĢıya 

gelir. Bu durum bireyi bir seçim yapmaya zorlayabilir: toplumun genelince 

kabul gören Amerikalı kimliğini öne çıkartırken, önyargılara ve ayırımcılığa 

maruz kalma ihtimali olan etnik kimliğini saklı tutmaya yönelebilir. Burada, 

birey ana akıma katılmayı ve ana akım tarafından kabul görmeyi seçer. Aynı 

birey, kendi etnik grubu tarafından da kalıtsal kimliğine sahip çıkması için baskı 

görebilir. ĠĢte böylesi bir durumda da edinilmiĢ ve kalıtsal tanımlar birbiriyle 

çatıĢacak ve birey kendisini çok kültürlü bir ikilemin içinde bulacaktır. 

 

YABANCILAġMA ALGISININ KAVRAMSALLAġTIRILMASI 

VE DENEYĠM 

Sosyolog Mary C. Waters‘a göre ―Amerikalı olmak ve aynı zamanda bir 

etnik gruba ya da soya dâhil olmak karmaĢık bir durumdur‖ (Waters, 52). Bu tür 

karĢıtlıkları göz önünde bulunduran Waters etnisiteyi kavramsallaĢtırırken çok 

kültürlü toplumsal bir yapıda yer alan insanların kimliklenme olgusunu nasıl 

algıladıklarından ve deneyimlediklerinden yola çıkar. Etnik Tercihler: 
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Amerika‘da Seçilen Kimlikler adlı çalıĢmasında, farklı insanlar ile yapmıĢ 

olduğu anket çalıĢmalarına ve birebir röportajlara dayanarak ―Amerikalı olarak 

tanımlanmanın insanlar için daha çok politik anlamda olduğunu, Amerikalı 

olmanın bir etnik kimlik olarak edinilmediğini‖ teĢhis eder (Waters, 53). 

Bu açıdan bakıldığında, etnisitenin ideolojik bir içeriği olduğu, güç ve 

uzlaĢma politikalarıyla iç içe geçtiği daha da belirginleĢir. Isajiw‘e göre farklı 

etnik topluluklardan gelen insanlar ortak bir toplumsal yapıyı paylaĢtıklarında 

etnik kimliklenme unsurları sosyo-kültürel ve politik sınıflandırmaları 

pekiĢtirmek için kendiliğinden devreye girecektir. Dolayısıyla, insan 

çeĢitliliğine sahip ABD‘de, bazı görünümlerin ve yaĢam biçimlerinin, insanları 

ya da insan gruplarını sosyo-ekonomik bir hiyerarĢi içinde tanımlayan kodlara 

dönüĢtüğü söylemler ortaya çıkar. Bir baĢka deyiĢle, bazı kültürel göstergeler 

insanları belli bir sosyal gruba dâhil ederken ve onlar arasında bir birlik ve 

bütünlük sağlarken, bazı kültürel göstergeler ise insanlar arasındaki farklılıkları 

vurgular, kamusal alanda hiyerarĢik bir yapılanma oluĢturur. Ġnsanlar hem 

kendilerini hem de baĢkalarını bu hiyerarĢik yapı üzerinden tanımlayarak bunu 

iyice pekiĢtirir. Yani, farklılıkların bir gruba dâhil olma ya da olmamanın 

göstergesi olarak algılandığı durumlarda etnisitenin aslında kültürel ve 

primordiyal diyebileceğimiz otantik içeriği -giyim tarzı, dil, ten rengi, 

geleneksel ritüeller, yaĢam biçimi gibi- kaçınılmaz olarak ayırımcılığın 

kodlarına dönüĢür. Böylelikle, tüm bu özellikler, etnik olmanın ve etnisitenin 

temsil ettiği göçmenlik, refah ve eğitim seviyesinde düĢüklük, yabancılık vs. 

gibi toplumsal atıflara dönüĢür, insanlar ve gruplar arasında ideolojik sınırlar 

yapılandırır. Antropolog Margaret Mead, Amerika‘da Etnisite ve Antropoloji 

adlı çalıĢmasında, Amerikalı olmanın ―yabancı yaĢam biçimlerinden, yabancı 

yiyeceklerden, yabancı fikirlerden, yabancı aksanlardan ve yabancı ahlaki 

değerlerden‖ uzak durmak olarak algılandığını ifade etmiĢtir (Mead, 189). 

Amerikan toplumunda yabancı korkusu (ksenefobi) her zaman varlığını 

sürdürmüĢtür. Bu yüzden farklı ırkların ve etnik grupların maruz kaldığı önyargı 

ve ayrımcılık günümüzde de ciddi bir mesele olarak devam etmektedir. Fred L. 

Pincus ve Howard J. Ehrlich Irk ve Etnik ÇatıĢma adlı ortak çalıĢmanın 

önsözünde geçmiĢteki etnik stereotiplerin çoğunlukla insanların arasındaki irsi 

farklılıkları niteliksel farklılıklar olarak temsil eden örnekler olmasının aslında 

bu niteliksel ayırıma olan inanıĢtan kaynaklandığını ifade ederler. Oysa 

günümüzde artık biyolojik olarak daha üst ya da alt nitelikli olmak gibi bir 

inanıĢ ve ayırım hükmünü yitirmiĢtir. Artık etnik kimliklere dair ayırımcılık 

‗toplumsal‘ farklılıklar üzerinden tanımlanmakta ve pekiĢtirilmektedir. Örneğin, 

azınlık grupların kabul görmemesi ve dıĢlanması onların irsi ya da tabiat olarak 

daha alt seviyede görülmesinden ziyade yaĢam biçimlerinin kabul edilebilir 

olmamasından kaynaklanmaktadır. Muhafazakâr beyaz orta sınıf Amerikan 

değerleri halen etnik kökenleri farklı olarak algılanan gruplara dair sosyo-

ekonomik bir mesafeyi muhafaza etmektedir. Elbette, 1950‘li yıllarda baĢlayan 
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bazı sivil toplum hareketleri sayesinde bu tür değerler ve dıĢlayıcı tanımlarda 

ciddi bir azalma ve değiĢim olmuĢtur. Ancak yine aynı dönemde yükselen 

politikalar, Ģüpheci ve muhafazakâr bir toplumsal ortam yaratmıĢlardır. Bu 

durum önyargı ve ayırımcılığı sertleĢtirmiĢ, etno-Ģiddeti körüklemiĢtir (Pincus, 

1-2). Özellikle büyük Ģehirlerde siyahlar Ģiddete maruz kalmıĢ, olaylar ve 

çatıĢmalar yaĢanmıĢtır. Kısacası, ırk ve etnisite Amerikan toplumsal yapısı 

içersinde halen temel bir sorundur. 

Bu durumda, ‗önyargı‘ ve ‗ayırımcılık‘, etnik sınırların 

yapılandırılmasında aktif olan psikolojik birer parametre olarak ele alınacaktır. 

Önyargı terimi, ideolojik genellemeler bağlamında, insanların hem kendileri 

hem de diğerleri hakkında ne düĢünüp hissettiklerini belirtmektedir. Kültürel 

psikolog James M. Jones‘a göre ―önyargı bir insan grubuna dair olumlu ya da 

olumsuz olabilen bakıĢ açılarıdır‖ (Jones, 63). Önyargının davranıĢsal paraleli 

ise ayırımcılık dediğimiz meseledir. Genellikle, ―ayırımcılık bir toplumsal 

sınıfın (etnik bir grup gibi) bireyleri olarak algılanan kiĢileri eĢitlik çerçevesinde 

algılamayı reddeden davranıĢ biçimleridir‖ (Jones, 63). Ancak modern 

toplumlarda önyargı ve ayırımcılık ile bakıĢ açıları ve davranıĢ biçimleri 

arasındaki iliĢki asla mekanik değildir.  

BakıĢ açısı, bir nesne ya da nesneler bütünü ile ilgili, birbiriyle iliĢkili 

inançlar, anlamlar ve motivasyonlar dizgesidir. Eğer önyargı bir bakıĢ açısı ise, 

bu hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Fakat önyargıdan bahsederken insanlar 

çoğunlukla olumsuz bakıĢ açılarını kast etmektedir. Jones‘a göre, insanlar ancak 

önyargının yönelimi olumlu ise bunu açıkça belirtir ve geçer (Jones, 61). Eğer 

olumsuz inançlar, hisler ve motivasyonlar, ―bir bakıĢ açısı olarak önyargı‖nın 

kurgulanmasına dâhil oluyorsa, o zaman önyargı, bir davranıĢ biçimi olarak 

ayırımcılığı ortaya çıkartır, süreklilik kazanır. Ayırımcılık gündelik hayatın 

içine yerleĢir: ―Bir bireyin bir grup insana karĢı önyargısı olduğunu söylemek 

bu bireyin o grup hakkında bir inançlar dizgesine sahip olduğu anlamına gelir; 

bu kiĢinin o gruba karĢı duygusal bir tepkiselliği söz konusudur; bu kiĢi o gruba 

karĢı belli bir Ģekilde davranmaya motive olmuĢtur‖ (Jones, 61). Ġster 

önyargıdan, ister ayrımcılıktan bahsediyor olalım, bu aynı zamanda kültürel ya 

da sosyal olarak öğrenilmiĢ ortak sınıflandırmalardan bahsediyoruz anlamına 

gelir. Böylesi bakıĢ açılarının ve davranıĢ biçimlerinin içselleĢtirilmesi 

psikolojik bir algı düzeyinde gerçekleĢir. Bu bakımdan, önyargı ve ayırımcılık 

çoğunlukla grup psikolojisi ve bireysel Ģartlanma sonucu ortaya çıkar. Her iki 

Ģekilde de önyargı ve ayırımcılık çoğu zaman dıĢsal etkileniĢler sonucu oluĢan 

güdümlerdir, yani insanların doğuĢtan sahip oldukları değil, sonradan 

öğrendikleri Ģeylerdir. ―Etrafımızdaki insanlar bir grup hakkında neye 

inanıyorsa biz de bunu öğreniriz. Bu gruba duygusal olarak nasıl tepki 

vereceğimizi, bu gruba karĢı davranıĢlarımızı nasıl Ģekillendireceğimizi 

öğreniriz‖ (Jones, 61). 
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ġimdi de etnik önyargılar ve ayırımcılığın toplumsal boyutta nasıl 

gündelik ve yaygın davranıĢlar olarak var olduğu üzerinde duralım. Pincus ve 

Ehrlich‘in öne sürdüğü üzere ―bir grubun toplumsal yapı içersinde önyargıya 

hedef olması için, o toplumsal yapı içersinde bu grubun ‗kabul edilebilir‘ bir 

hedef olduğuna dair genel uzlaĢım olması gerekir. Örneğin, Episkopalyanlar 

önyargı bağlamında ‗kabul edilebilir‘ bir hedef olmaktan uzak iken, Yahudiler 

bir hedeftir‖ (Pincus, 62). Pincus ve Ehrlich‘e göre yaygın önyargının baĢlıca 

sebepleri toplumsal ve tarihsel kökenlidir. Eğer toplumda yer alan bir grup ya 

da birey diğerleri arasında önyargıya hedef oluyorsa, bu aynı zamanda bu 

önyargının özel içeriğinin toplumsal olarak belirlendiği anlamına da gelir. 

―Belli bir gruba karĢı oluĢan önyargının boyutlarını toplumdaki gruplar arası 

iliĢkilerin hukuku belirler‖ (Pincus, 62). Dolayısıyla, ortak alanda farklı temel 

değerleri paylaĢan topluluklar olduğu sürece, etnisite toplumsal ve psikolojik 

olarak kurgulanan bir süreç olmaya devam edecektir. 

Etnisite çalıĢmalarında iki önemli parametre olan önyargı ve ayırımcılığı 

psikolojik bir yönelim olarak tanımlamaya ve toplumsal boyutta nasıl 

süregeldiğini açıklamaya çalıĢtık. ġimdi de ―diaspora‖ ve ―asimilasyon‖ 

dediğimiz baĢka iki parametreyi ele almakta fayda vardır. Diaspora olgusu etnik 

sınırların yapılandırılmasında kalıtsal ve edinilmiĢ tanımlar arasındaki 

diyalektik etkileĢimi anlamaya uygundur. ‖DiasporalaĢma, GloballeĢme ve 

Kültürel Söylem‖ adlı makalesinde Jonathan Friedman diasporaları dinamik 

sosyo-tarihsel durumlar olarak tanımlar. Diasporalara taĢınan kültür, ev sahibi 

kültür ile etkileĢim halinde olduğu için daimi bir yeniden tanımlanma sürecine 

dâhil olur. ―Diasporada sürdürülen bir kültür kısmen kendini tanımlar, kısmen 

de bu kültüre iĢtirak edenlerin toplumsal olgularıyla tanımlanır‖ (Friedman, 

141). Diasporalar, tarafların aktif olarak katıldığı uzlaĢım ve karĢıtlık bağlamları 

yaratır. Friedman Amerikan toplumunda kültürel asimilasyon ve diasporalaĢma 

dinamiklerini tahlil eder. Ona göre, diasporaların içsel kültürü, taĢınan kültür ve 

ev sahibi kültür arasındaki etkileĢime iĢaret eder. Böylesi bir etkileĢim kültürel 

kimliklenmeye dair yeni tanımlar üretecek ve yaratacaktır. Böylece, diasporalar, 

geleneksel kültürel pratikleri pekiĢtirmekten ziyade, daima yeni kültürel 

deneyimler üretecektir.  

Aslında daha radikal bir bakıĢ açısıyla, diasporanın kendine ait dinamiği 

salt bir asimilasyon ya da adaptasyon süreci olarak değil, aynı zamanda 

modernleĢmenin -özellikle de Amerikan değerleri üzerinden tanımlanan modern 

yaĢam biçiminin- bir içselleĢtirilmesi olarak da tanımlanabilir. Friedman‘a göre 

de Amerikan kültürel ideolojisi, diaspora olgusunu kendi içine dönük sosyal bir 

atmosferden çok kültürel dönüĢümün durumsal bir tecrübesi olarak 

kavramsallaĢtırmaya daha yakın durur: ―Amerikan toplumsal yapısı içersinde, 

diaspora dünyasının kapalılığı bir yere kadardır. Diasporalar somut toplumsal 

faktörler ve içinde var olan bireylerin bakıĢ açıları dolayısıyla kültürel 

bakımdan üretken ve değiĢkendir‖ (Friedman, 145). Diasporaların ―kültürel 
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bakımdan üretken ve değiĢken‖ olduğundan yola çıkarak Friedman diaspora 

kavramına kapsamlı bir tanım yükler: ―Diaspora hem ev sahibi hem de misafir 

tarafın Ģekillendirdiği kimliklerin, göçmen bireyler ve yerel cemaatlerin, farklı 

ve aykırı stratejilerin yer aldığı kompleks bir toplumsal bağlamdır‖ (Friedman, 

145). Ancak diasporalardaki kültürel dinamizm ve sürekli değiĢime rağmen 

Friedman grup kimliğini tanımlayan sosyal sınıflandırmaların sona 

eremeyeceğine inanır. Ona göre, her koĢulda ―grup kimliği kalır, kimliğin 

kalıcılığı mantıksal anlamda gereklidir. Yoksa söz konusu kimlik 

tanımlanamaz. Eğer tanımlanamıyorsa, öylesi bir kimlik yok demektir‖ 

(Friedman, 145).   

Fakat asimilasyon devreye girdiğinde grup kimliği çözülebilir. Çok-

etnikli bir toplumsal yapıda, asimilasyon olgusu, sınır yapılandırma sürecinde 

ikilikler üzerinden ortaya çıkan bir çözülme olarak görülebilir. Gerçekte 

asimilasyon, ideolojik bir olgu olarak, kendilerini ev sahibi kültüre adapte etme 

sürecinde hisseden bireyler yüzünden, diasporanın sınırlarını çözmeye yönelik 

iĢler. Bir baĢka deyiĢle, ev sahibi kültür, azınlık grubun kültürel sınırlarını 

çözmeye çalıĢır. Böylesi bir çözülme zamanla sınırları geçirgen hale getirir. Bu 

süreç, azınlık grubun varlığına bir tehdit gibi görünse de ―grup kimliği‖ 

dediğimiz olgu, sınırların çözülmesinde karĢıt bir ideolojik güç olarak iĢler ve 

kendi iç sınırlarını, yani etnik azınlıkların varlığını korur. Kısacası, etnik sınırlar 

çözülmeye maruzdur, ancak bu çözülme asla sınırları tamamen ortadan 

kaldırmaz, sadece geçirgen hale getirir. Sonuç olarak, asimilasyon çift taraflı bir 

olgu olarak düĢünülmelidir çünkü stratejik olarak hem etnik sınırları çözmeye 

hem de yeniden yapılandırmaya yönelik iĢler: ―Mesele asimilasyon sürecinin 

hızlı ya da yavaĢ geliĢmesi değildir. Asıl önemli olan, bir takım etnik grupların 

toplumda diğerleri tarafından nasıl algılandığı ve tanımlandığıdır, ama özellikle 

de ekonomik gücü ve politik inisiyatifi elinde bulunduranlar tarafından‖ (Isajiw, 

6). 

Amerika‘da, özellikle beyaz azınlık gruplar asimile olmakta fazla 

tereddüt yaĢamaz çünkü ulusal ya da egemen kültürün adetlerini ve davranıĢ 

biçimlerini benimsemeye heveslidirler. Asimilasyon çoğu etnik grup üyesi için 

sosyo-ekonomik düzeyde bazı fırsat ve kaynaklara daha kolay bir eriĢim 

demektir. Özellikle genç kuĢakların bu hevesi toplum içersinde bir mevki ve 

özerklik kazanma edimi olarak tanımlanabilir. Ġdeolojik boyutta yapılanan ve 

toplumun çoğu bireyi tarafından ‗Amerikalı olma‘ eĢittir ‗modern hayata dahil 

olma‘ biçiminde algılanan, kozmopolitist ve homojenize etmeye yönelik bu tür 

atıflar aslında etnisite ve politik çalıĢmalar alanında da uzun süre benimsenmiĢ, 

tek taraflı yaklaĢımlardır. Sollors‘un moderleĢmenin içselleĢtirilmesi ile ilgili 

tanımı bu türden bir geleneksel yaklaĢımı ters yüz eder: 

Sadece etnik sınırlara karĢı çıkmak değil, etnik sınırların 

kendini yapılandırması da yenilik ve modernleĢme sağlayabilir. 

Farklı kültürel geçmiĢlerden gelen Amerikalılar, gittikçe daha 
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fazla, kültürlerin birbiriyle çakıĢtığı, birbiri içersine geçtiği 

alanları paylaĢır olmaktadır ve bu nedenle de bireyler 

kendilerini kitleden ayırt edici sembolik farklılıklar (çoğunlukla 

geçmiĢten miras alınmamıĢ ama sonradan uydurulmuĢ) 

üzerinden tanımlamaya baĢlamıĢlardır. Bu ―etnikleĢme‖ diye 

adlandırılan bir süreçtir. Bir takım etnik gelenekleri sadece 

modernist asimilasyona aykırı, dar görüĢlü ve eski kafalı 

tutumlar olarak görmek yerine etnik kimliklenmenin bizzat 

kendisini modern bir olgu olarak görebiliriz (Sollors, 245). 

 

Görüldüğü gibi, etnisite çok boyutlu ve dinamik bir olgudur. Tam da bu 

yüzden, etnisitenin karmaĢık sembolleri ve temsilleri Amerika‘daki etnik 

gruplar ve etnik kimlikler arası yeni, toplumsal, ekonomik, kültürel ve 

antropolojik bağlamların üretildiği dinamik bir etkileĢime yol açar. Dolayısıyla, 

akademik alanda etnisite çalıĢmaları ve kuramsal altyapı oluĢturmada ortaya 

çıkan karĢıtlıklar ve uzlaĢımlar üzerinden ilerlemekte fayda vardır.  

Etnik Tercihler‘de Waters etnisitenin oldukça göreceli, durumsal bir olgu 

olduğunu ve aynı anda birden çok bakıĢ açısı ile ele alınması gerektiğini 

vurgular: ―Birçok sosyolog etnisiteyi toplumu yaratan, Ģekillendiren ve etnik 

kimlikleri sürekli kılan güçleri anlamak üzere, sosyal, durumsal ya da mantıksal 

bakıĢ açılarıyla ele alır‖ (Waters, 17). Etnisite olgusunu yalın bir antropolojik 

bağlamda ele alan geleneksel görüĢlerin aksine, yeni etnisite anlayıĢı çok yönlü 

ve üretken bir dinamizme sahiptir. ―Ne Hıristiyan ne de Yahudi‖ adlı 

makalesinde Anya Peterson Royce kendisinden önceki antropolog ve 

sosyologları ―su geçirmez‖ bir takım tanımlar yarattıkları için eleĢtirir. ―Bu 

kuramcılar etnik grupların sabit bazı ayırt edici özelliklere ve yaĢam biçimlerine 

sahip olduğuna inanıyorlardı. Bu, ‗Sosyal Bilimler’in enstitülere, sabit dengeye 

ve tıpkı diğer organizmalar gibi toplumun da kendi içinde istikrarlı bir sistem 

olduğu benzetmesine olan genel yatkınlığı düĢünüldüğünde pek de ĢaĢırtıcı 

olmayan bir görüĢtür‖ (Royce, 17). Ancak tıpkı çağdaĢları gibi Royce da 

etnisitenin sabit ve sistematik bir kavramsallaĢtırma içersine 

yerleĢtirilemeyeceğini çünkü ―etnik kimlik,‖ ―etnik grup‖ ve ―etnisite‖ 

olgularının biçim ve içeriğinin, insan davranıĢlarından, uzlaĢım iliĢkilerinin 

hukukundan, durumlara yön vererek ya da durumlar tarafından yönlendirilerek 

oluĢtuğunu öne sürer. Tıpkı insan davranıĢları ve doğası gibi bu olgular da 

değiĢim ve dönüĢüm içerisindedir (Royce, 17). 

ÇağdaĢ etnisite kuramlarının çoğuna göre, tıpkı kültür gibi etnik gruplar 

da tarihsel olarak ortaya çıkar ve tarihsel süreç içersinde değiĢirler. Bu yeni 

etnisite anlayıĢı ırk unsurundan ziyade, kültür unsuruna yakın durur. Bir baĢka 

deyiĢle, ırk daha çok biyolojik ve doğal özellikler ile etnisite ise öğrenilen ve 

edinilen kültürel özellikler ile özdeĢleĢtirilir. ―Bir ırk onları diğer toplumsal 

gruplardan haksız Ģekillerde ayıran bir takım biyolojik özellikleri olan ve 
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toplumsal alanda belli olan bir sosyal gruptur.‖ Ama ―bir etnik grup, 

bireylerinin kendilerini ortak bir geçmiĢe sahip olarak algıladıkları, onları diğer 

gruplardan ayıran belli kültürel özellikleri olan toplumsal bir gruptur‖ (Pincus, 

12). Yani, etnik grup ortak bir geçmiĢe olan bağlılık üzerinden tanımlanabilir. 

Böylesi bir grubun bireyleri onları bir arada tutan ve diğerlerinden ayıran ortak 

örf ve adetler, değerler, kültürel pratikler ve görünümlere sahiptir. Kısacası, bu 

bireyler bir topluluk olduklarının bilincindedirler. Sosyolog Bob Blauner‘e göre 

―önemli deneyimlerin paylaĢımı, bazen ortak bir kadere olan inanç, bu 

bireylerin arasında akrabalık tarzı benzeĢimsel bağlar meydana getirir‖ 

(Blauner, 36).  

Çoğu kuramcı, etnisite ve ırk olgularının yakınlığının, ya da etnisite 

olgusunun politik doğruculuk açısından daha ılımlı bir alternatif olarak zaman 

zaman ―ırk‖ olgusunun yerine geçtiğinin farkındadırlar. Sollors‘a göre ―ırk adı 

altında yapılan Nasyonal Sosyalist soykırım ‗ırk‘ kelimesine olumsuz bir anlam 

yüklemiĢ ve onun yerine ‗etnisite‘ kelimesinin kullanılmasına katkıda 

bulunmuĢtur. Aslında eskiden ırk terimi geniĢ ya da ufak çaplı insan 

topluluklarından bahsetmekte kullanılırdı: örneğin ―Ġrlanda ırkı‖ ya da ―Yahudi 

ırkı‖ gibi‖ (Sollors, 38). 1970‘lerde Beyaz Etnik Hareketin liderlerinden 

Michael Novak, ―Eritilemez Etniklerin YükseliĢi‖ adlı çalıĢmada etnisitenin bir 

terim ve kavramsal alan olarak popülerleĢmesini kutlar: ―Yeni etnisite ırkçı 

nefret ile yüzleĢmede ulusun en büyük umududur‖ (Novak, 294). 

Her Ģeye rağmen etnisite ve ırk terimlerine iliĢkin semantik uzlaĢmazlık 

süregelmektedir. Yeni etnisite genellikle ırk, din, dil, milliyet vs. gibi bir takım 

olguları kapsayıcı konumda kavramsallaĢtırılır. Ancak Werner Sollors, etnisite 

terimine bu kadar çoğul bir içerik yüklemeye pek sıcak yaklaĢmaz. Yine de, 

―kalıtsal‖ ve ―edinilmiĢ‖ tanımlar arasındaki çeliĢkiyi kavramsallaĢtırırken bu 

teriminin esnek ve ikame edebilir özelliğinden faydalanır: ―Daha uygun bir 

kelimenin olmamasından dolayı, ―etnisite‖ ve ―etnik‖ kelimeleri kalıtsal ve 

edinilmiĢ arasındaki karĢıtlıklardan daha pratik bir Ģekilde bahsedebilmek için 

kullanılmaktadır. Genelde yanlıĢ kullanılsa da, ‗etnisite‘ kelimesi var olan diğer 

ifadelerden daha kapsayıcı ve üstündür‖ (Sollors, 39). 

Bazı sosyologlara göre ise kavramsal bağlamda ―ırk‖ etnisitenin bir 

görünümü olarak değil ayrı bir olgu olarak incelenmelidir. M. G. Smith ya da 

Pierre van den Berghe için ―ırk‖ meselesi ―etnisite‖ baĢlığı altında tam 

anlamıyla tartıĢılamaz, kendine has bir parametre olarak gözden geçirilmelidir 

(Smith, 10). Kültür incelemeleri alanında önde gelen isimlerden Chris Barker‘a 

göre ise etnisite tıpkı ırk ve milliyet gibi kültürel kimliğin biçimlerinden bir 

tanesidir. Bu bağlamda Barker etnisite olgusunun kapsayıcı konumunu indirger, 

ırk ve milliyet gibi olgular ile bir düzeye yerleĢtirir: ―Irk, etnisite ve milliyet 

batı toplumlarında kimliğin en sıkı düğüm noktalarındandır‖ (Barker, 193). 

ÇağdaĢ kuramcıların çoğunluğu gibi, Barker da etnisite görüĢünü bireylerin 

sahip olmaktan ziyade iĢtirak ettiği toplumsal bir pratik olarak tanımlar.  
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Sosyal-antropolog W. Lloyd Warner ve Paul S. Lunt‘a göre ―etnisiteyi 

toplumsal sistemi düzenleyen ve onun tarafından düzenlenen birkaç 

parametreden birisi olarak ele almalıyız. Ele alınacak diğer parametreler yaĢ, 

cinsiyet ve dindir‖ (Warner, 73). Yani etnisite ve din kendi baĢlarına birer 

parametredir. Fakat gündelik hayat içersinde bu iki terim birbirinin yerine geçen 

politik kullanım biçimleri kazanmıĢtır. Mesela, sosyolog Waters‘ın Etnik 

Tercihler adlı çalıĢması için kullandığı anket formlarında katılımcılara hangi 

dine mensup oldukları sorulmamasına rağmen, bazı katılımcıların etnik 

kökenlere iliĢkin sorulara mensup oldukları dini cevap olarak verdiklerinden ve 

diğer azınlık ve göçmen gruplarla olan farklılıkları yine din unsuru üzerinden 

ifade ettiklerinden bahseder. Waters‘a göre ise din hem toplumsal 

sınıflandırmada bir yafta, hem de kültürel ve soydan geçen bir kimliklenme 

unsuru gibidir.  

Görüldüğü gibi, etnisitenin bir dizi olgu ve kavramla iliĢkisi değiĢken 

ama süreklidir. Amerikan toplumsal yapısı içersinde etnik sınırların 

yapılandırılmasında din, dil, ırk, milliyet gibi temel olgular ideolojik ve aktif 

bileĢenler olarak yer alırlar. Bu yüzden burada din, dil, ırk, milliyet vb.unsurlar 

etnisite dediğimiz olguyu toplumsal bir pratik olarak var eden parametreler 

olarak kabul edilecektir. 

Aslında kuramcılar için asıl kritik mesele etnisite teriminin kazandığı 

mecazi anlamlardır. Sosyal antropolog Abner Cohen‘in Kent Etnisitesi adlı 

çalıĢmada dile getirdiği gibi ―birçok insana, etnisite kelimesi azınlık konumunu, 

alt sınıfı ya da göçmenliği ifade eder. ĠĢte bu yüzden, eninde sonunda bu terimi 

kullanmayı bırakıp yerine daha tarafsız bir terim bulmamız gerekmektedir, fakat 

görülen o ki daha uzunca bir süre bu terimle yaĢamak durumundayız‖ (Cohen, 

xxi). Sollors ise etnisiteyi azınlık konumu, alt sınıf ve göçmenlik gibi yan 

anlamlarından yola çıkarak değerlendiren sosyo-ekonomik yaklaĢımlara bir 

eleĢtiri getirir: ―Etnisite kelimesi çoğu zaman sosyal sınıf için kullanılan bir kod 

yerine geçmiĢ olsa da, etnisite ve içerdiği olgular sosyal sınıf ile özdeĢ değildir 

ve bu bağlama indirgenerek daha kolay bir Ģekilde kavramsallaĢtırılamaz. Yine 

de bu semantik yanlıĢlıklara rağmen, popüler anlamlandırmalar kullanılmaya 

devam etmektedir‖ (Sollors, 39). Sonuçta, etnisitenin kuramsal boyutta değil 

toplumsal boyutta nasıl anlamlandırıldığı daha önemlidir çünkü ―-yaftalar/atıflar 

ve lakap takmalar- toplumsal boyutta etnisiteye dair en önemli Ģeylere 

dönüĢmüĢtür‖ (Sollors, 28).  

Aynı zamanda bir edebiyatçı olarak Sollors, etnisite ve etnik kimlik 

olgusunun kavramsallaĢtırılmasında kullanılacak önermelerin ―sözde etnik-

deneyimin ham verilerinden‖ ziyade edebiyattan alınması gerektiğini de öne 

sürer (Sollors, 9). Amerikan edebiyat tarihinden diyalektik örnekler getirmek 

kaydıyla, etnisite meselesini ―Hıristiyan bir bağlam‖da araĢtırmaya ve 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2011 

 

 

 
24 

anlamlandırmaya yönelir. Sollors‘a göre ―Amerikalı entelektüeller, genellikle 

etnik sürtüĢmeleri yumuĢatmak ümidiyle, etnik birimlerin yaĢam tarzlarını ele 

almıĢlardır. ‗Onlar‘ kavramına dair olumsuz bir yaklaĢım, bazen ‗onlar‘a 

atfedilen olumlu bir iĢlev ile dengelenmeye çalıĢılmıĢtır‖ (Sollors, 29). Burada 

Sollors, Amerikan edebiyatında etnisiteyi toplumsal bir ‗çeĢni,‘ etnik yaĢam 

biçimlerini de ‗egzotik yaĢam tarzları‘ olarak kurgulayan geleneksel ve 

ideolojik bir eğilime dikkat çekmeye çalıĢır. ―Etnisiteyi böylesi olumlu bir 

antitez olarak kurgulama eğilimi, bazı ufak tefek değiĢikliklerle, -örneğin 

‗Hıristiyan‘ kelimesi ‗Amerikalı‘ ya da daha basit bir biçimde ‗mutlu‘ gibi 

ifadelere dönüĢse de-  yirminci yüzyıla kadar süre gelmiĢtir‖ (Sollors, 30). 

Buradan varılacak sonuç, Batı kültürünün diğer kültürler ile etkileĢimde, 

lütufkârlık taĢıyan bu söylem ile, hiyerarĢik olarak kendini daha üst bir 

konumda algıladığı ve tanımladığıdır. 

Amerikan edebiyat tarihinin ideolojik içeriğini sorgulayan Sollors, 

buradan hareketle bakıĢ açımızı karĢıt bir tarafa kurgulayarak, Amerikalı 

olmanın en temel kodlarını, Protestan kültürün değil, bizzat etnik edebiyatın 

kendisinin sağlayabileceğini dile getirir: 

Aynı zamanda farklı ve çeĢitli kültürel geçmiĢlerden gelen ama 

Amerikalı olan ya da olmayı öğrenen insanların yazdıklarına 

göz atabiliriz. Böylelikle, Amerikalı olmanın çıkıĢ noktasına, 

nasıl elde edildiğine ya da kazanıldığına ve yeni insanlar 

geldikçe –ki bu kaçınılmaz olarak kültürü de yeniden 

canlandıran bir süreçtir- nasıl yeniden ve yeniden inĢa 

edildiğine dair bir Ģeyler öğrenebiliriz. BaĢkaları ya da kendileri 

tarafından bir etnik grubun bireyi olarak tanımlanan insanların 

kendileri tarafından, kendilerine dair ve kendileri için yazılmıĢ, 

etnik edebiyat eserleri sadece kültürler arası arabuluculuk 

ifadeleri olarak değil, aynı zamanda Amerikalı olmanın 

kodlarına ve sosyalleĢmeye dair el kitabı olarak da ele alınabilir 

(Sollors, 7). 

 

Sollors‘un kastettiği bu tür eserlerde, genellikle Amerikan hayatına dahil 

olmaya çalıĢan göçmen kökenli birey, kendisini toplumsal bir güç elde etme ya 

da kaybetme arasında kaldığı çok kültürlü bir ikilem içerisinde bulur: ya etnik 

kimliğine sadık kalacak ya da modern Amerikan kültürünün bir parçası olma 

hevesinin peĢine düĢecektir. Genellikle, görüĢlerin çoğu ―etnikleĢme‖ 

olgusunun hem içsel hem de dıĢsal yönelimli sosyo-psikolojik bir 

tecrübe/deneyim olarak ele alınmasında uzlaĢırlar.  Çünkü bu süreç büyük 

oranda kendimizi ve diğer insanları nasıl algıladığımıza üzerinden ortaya çıkar 

ve geliĢir: ―Etnik kimlik, insanların, etnik kökenlerinden dolayı, kendilerini 

psikolojik olarak bir ya da birden fazla toplumsal sisteme konuĢlandırdığı ve 
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diğerlerinin de kendilerini aynı Ģekilde konuĢlandırdığını algıladıkları bir 

tavır/tutum olarak tanımlanabilir‖ (Isajiw, 8). 

Bu makaledeki en önemli bakıĢ açılarımızdan bir tanesi, etnisitenin doğal 

özelliklerinin ya da temsili görünümlerinin/kalıtsal ve edinilmiĢ tanımlarının, 

belli bir bağlamda, kritik ölçütler olarak iĢlev gören toplumsal yaftalara 

dönüĢtüğüydü. Örneğin, Barth etnik sınır yapılandırma sürecini bazı toplumsal 

sınıflandırmaların insanlar arasında nasıl ayırımlar ve farklılıklar oluĢturduğuna 

bakarak formüle eder: ―Etnik çeĢitliliğin var olabilmesi için gerekli koĢullar 

nelerdir diye düĢünürsek, ben daha ziyade bir yerde etnik farklılıkların ortaya 

çıkması için gerekli koĢullar neler diye sormamızı tavsiye ederim‖ (Barth, 17).  

Bu aĢamada, etnisitenin -ırk, dil, din vb. gibi- kültürel özelliklerinin ya da 

kısacası temsili etnik görünümlerin nasıl toplumsal kategorilere dönüĢtüğünü 

anlayalım. Bu özellikle önemlidir çünkü etnisitenin soydan gelen, biyolojik ve 

kültürel görünümleri onu primordiyal bir olguya dönüĢtürür. Isajiw, etnisitenin 

en geleneksel anlayıĢlarından bir tanesine dikkatimizi çeker:  Etnisiteyi 

―halihazırda, doğuĢtan gelen, insan toplumunun hısım-akraba yapısından ortaya 

çıkan ve dolayısı ile aĢağı yukarı sabit ve kalıcı‖ olarak tanımlayan bu 

geleneksel görüĢ ―primordiyalist yaklaĢım‖dır (Isajiw, 2). ÇağdaĢ etnik 

kuramlar ‗etnisite‘yi sınıflandırıcı tanımlardan kaçınarak kavramsallaĢtırmaya 

çalıĢmakta ve aynı zamanda etnik temsillerin özellikle Amerikan toplumunda 

nasıl toplumsal temsillere dönüĢtüğünü vurgulamaya çalıĢmaktadır. BaĢka 

deyiĢle, etnisitenin primordiyal özellikleri, toplumsal yapı bazında iktidar 

iliĢkilerinin yapılandırılmasında yetkin parametrelere dönüĢür. 

Bu tür primordiyal özelliklerden olan ―din‖ kültürel ya da etnik kimliğin 

genelde kalıtsal bit tanımı olarak algılanır ve Amerikan toplumunda yaĢayan 

insanlar ve topluluklar arasında sınıflar ve sınırlar yaratır. André Levy din 

unsurunun ideolojik güç iliĢkileri bağlamında nasıl bir sınıflandırma sistemine 

dönüĢtüğünü açıklar: ―Bizzat dindar ve dünyevi duruĢlar arasındaki ayırım 

zaten insanların ya içine dahil edildiği ya da dıĢında bırakıldığı sosyo-kültürel 

ve politik yapılanmalar olarak açığa çıkar‖ (Levy, 70). Bu bakımdan ―din‖ 

doğrudan bireyin etnik kimliğini tanımladığı ya da baĢkalarının etnik kimliğine 

atıflarda bulunduğu baĢ unsurlardan birisi haline gelir.  

Ancak, etnik sınıflandırmanın çift taraflı iĢleyen bir parametresi olarak 

din olgusu sınırları muhafaza etme mücadelesinde toplumsal bir ‗geri tepme‘ye 

de dönüĢebilir. Amerika BirleĢik Devletleri‘nde hem Katolikler hem de 

Yahudiler farklı etnik ve kültürel geçmiĢe sahip insanları birbirine bağlayan 

geniĢ cemaatler halindedir. Bu tür geniĢ cemaatler, dıĢsal sınırlarca zorlanan 

içsel sınırlarının direncini bireyler-arası kutsal hikâyeler paylaĢarak, belli 

ritüeller icra ederek, ahlaki bazı kodları muhafaza ederek var eder ve pekiĢtirir.  

Bu tür ritüeller çoğu topluluk üyesi için –özellikle de gençler için- sembolik bir 

boyutta kalır. Ancak bu tarz kültürel pratikler, toplulukla ilgili pek de tercih 
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edilmeyen dıĢsal bazı yaftaların ya da mitlerin oluĢmasına da katkıda bulunur. 

Bu durum, içsel(‗kendi‘ni tanımlama) ve dıĢsal(‗kendi‘nin tanıma maruz 

kalması) sınırlar arasındaki uzlaĢım sürecinin tam anlamıyla sona 

eremeyeceğinin de göstergesidir. ―Etnisitenin Ötesinde‖ adlı bölümde Sollors, 

―etnik Püritencilik‖ terimini diğer dindar grupların dıĢsal sınırlarına kültürel 

olarak hükmeden bir tür ―Amerikan dini‖ anlamında kullanır. ―Dünyada birçok 

etnik hareket dini sembollere oldukça sadıktır; ancak Amerika BirleĢik 

Devletleri‘nde belli bir tür kutsal kitap yorumu tüm ülkede birçok etnik grup 

için de bir eksen haline gelmiĢtir‖ (Sollors, 39). Burada hemen bir parantez 

açarak Sollors‘un bu önermesi üzerine yoğunlaĢalım. Amerika BirleĢik 

Devletleri‘nde Protestanlar, Katolikler ve Yahudiler üç ana dini topluluğu 

oluĢturduğu için Protestanlık kadar, Katoliklik ve Yahudilik de Amerikan dini 

olarak kabul edilmeye ve saygı görmeye taliptir. Böylesi bir iktidar mücadelesi 

bağlamında düĢünülecek olursa, Katoliklik ve Yahudiliğin, güncel ve gündelik 

Amerikan değerleriyle yeniden tanımlanması ve yapılanması olağandır. Yani 

bu, erimeye yönelik bir çözülmeden ziyade, toplumsal sınır yapılandırma 

sürecinde gerçekçi ve pragmatist bir stratejinin görünümüdür. Örneğin, Ġtalyan 

göçmeni bir aileden gelen ikinci veya üçüncü kuĢak birey için, dil, 

Ġtalyanca‘dan önce Ġngilizce; milliyet, Ġtalya‘dan önce Amerika BirleĢik 

Devletleri olabilir. Ancak din, Katoliklik olarak tanımlanmaya devam eder. 

Sonuçta din, istisnalar olsa da, kalıtsal bir tanım olarak iĢlev görür, tanımları 

kolay çözülmez ve değiĢmez: Amerikan kültürü içinde, AmerikalılaĢtırmaya 

dair hem yandaĢ hem de karĢıt bir Ģekilde iĢleyerek toplumsal sınırları 

yapılandırma sürecinde aktif bir rol alır 

 ―Dil‖ Amerikalı ve ‗öteki‘ ayırımında iĢleyen bir diğer primordiyal etnik 

unsurdur. Toplumsal birimlerin baĢlıca biçimlendiricisi olarak dil etnik gruplara 

has farklılıkları daha da pekiĢtiren ya da eriten toplumsal bir ağ gibidir. Daha 

önce de belirtildiği gibi, egemen grup genellikle toplumsal ve politik inisiyatifin 

sahibidir. Dolayısıyla, egemen grubun konuĢtuğu dil, iletiĢim ve etkileĢimin 

ortak zeminini oluĢturur.  Bu ‗büyük‘ ortak zeminde, azınlık grupları, grubun 

içsel sınırları dıĢında dönen dünyayı algılama ve bu dünyayla olan etkileĢimi 

doğru Ģekilde kontrol etme ihtiyacından dolayı ―ev sahibi‖nin dilini edinmeye 

fazla direnemezler. Öte yandan, bir grubun bireylerinin kendi aralarında 

konuĢtukları dil o grubun içinde özel bir iletiĢim ağı olarak iĢlev görür, dıĢsal 

sınırlara karĢı içsel sınırları yapılandırır ve pekiĢtirir. Bu yüzden kolay 

vazgeçilemeyecek bir role sahiptir. Fakat kendi dillerinde konuĢmayı tercih 

etmek, bir çok etnik azınlık için Amerikalı değil dıĢarlıklı olarak tanımlanmak 

anlamına gelir. Bu genellikle ‗öteki‘ olarak yaftalanmaktır.  

Kelime anlamıyla etnisite bir insanın ya da insan grubunun kültürel ve 

irsi kökenini tanımlar ama bu kelime zamanla yaĢam biçimi, kiĢilik özellikleri, 

sosyal statü, sınıf vb. türden yan anlamlar kazanmıĢtır. Bu yüzden dil olgusu 

salt kültürel bir etnik görünüm değil, ‗içerlikli‘ ve ‗dıĢarlıklı‘yı doğrudan tespit 
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eden sınıfsal bir göstergedir aynı zamanda. Eğer aksanlı bir Ġngilizce 

konuĢuyorsa bu birey Amerikalı değil, yabancıdır: En iyi ihtimalle göçmen 

kökenlidir, ya da eğitim seviyesi düĢük bir sosyal sınıfa aittir. 

Dil öğrenilen/edinilen bir Ģeydir. O zaman benzer bir yaklaĢımla, etnisite 

de öğrenilen/edinilen bir toplumsal roldür. Etnik grupların Amerika‘da doğan 

ikinci ve üçüncü kuĢak bireyleri için ana dil genellikle sembolik bir düzeyde var 

olur. DıĢ dünyada sosyalleĢmeye baĢlayan genç kuĢak sadece evde, ebeveynler 

ya da akrabalar arasında konuĢulan bir dile olan bağını giderek kaybetmeye 

baĢlar. Bu gençlerin kendilerini tanımlama ve kimliklenme süreci içsel etnik 

bağlamdan çok Amerikan gündelik hayatı içinde gerçekleĢir. Böylece, sınır 

yapılandırma sürecinin retoriksel seviyesinde ana dil artık etnik kimliğin 

kendini belli eden bir unsuru olmaktan çıkar. Aynı ana-vatan olgusu gibi ana-dil 

de bireyin kendini tanımlama ve kimliklenme sürecinde etkinliğini yitirmiĢ, 

bireyin istemli olarak iĢaret ettiği etnik bir unsura dönüĢmüĢtür. Mary C. Waters 

da dilin etnik bir unsur olarak çeliĢkili iĢleyiĢinden bahseder: ―Dil nesilden 

nesile geçen göçmen kültürünün en çabuk kaybolan unsurlarından biridir. Dil 

aynı zamanda, etnik grup içersinde birlik ve bütünleĢme sağlayan en güçlü 

etkidir‖ (Waters, 116).  

Kuramlar ve örnekler, Amerika‘da doğan göçmen kökenli birçok birey 

için, kimliklenme ve kendini tanımlama sürecinde Amerikan kültürünün en 

önemli unsur haline geldiğinde birleĢir. Ebeveynlerinin aksine yeni nesil 

kendilerini vatan, yurttaĢlık, dil ve kültür anlamında Amerikalı olarak 

tanımlamaya eğimlidir. Ancak, Amerikan toplumunda, etnisitenin bazı 

temsilleri –‗örneğin, etnik bir grup yerine farklı bir ‗ırk‘ olarak algılanan 

gruplar için- eritmesi ve aĢması zor, kalıcı ve katı sınırlar yapılandırır. 

Katolik Amerika‘da Etnik ÇeĢitlilik, adlı çalıĢmasında Harold J. 

Abramson ırk olgusunun etnisitenin en önemli ve en tartıĢmalı etkenlerinden 

biri olduğunu dile getirir: ―Irk en göze çarpan etnik etkendir ve hala etnisitenin 

kültürel ve tarihsel anlamda oldukça geniĢ boyutlarından birisidir‖ (Abramson, 

175). Amerikan toplumunda ―bir aykırılık olarak ırk,‖ beyaz egemen kültürün 

kendisinden farklı ırkları ötekileĢtirdiği kamusal bir alan yaratır. Eğer ırk 

kavramı, toplumun çoğunluğu için biyolojik farklılıklardan daha fazlasını ima 

ediyorsa, o zaman bu kavram o toplumda, ırkçılığa ve ırkçı ayırımcılığa iĢaret 

eden bir sınıflandırmaya dönüĢür: ―Bu bakıĢ açısına göre, asıl mesele, hem 

kuramsal hem de gündelik bağlamlarda, ‗ırk‘ kelimesinin kullanımıdır. Çünkü 

insanlar ırk, milliyet, etnisite ve sınıf ile ilgili kanılarını, grup kimlikleri ile ilgili 

kanılar oluĢturmak için de kaynak olarak kullanmaktadırlar‖ (Banton, 52).  

Irk kelimesi Amerikan gündelik yaĢamı içersinde farklı gruplar ve 

insanlar arasındaki husumetleri ima eden daha hassas ve sakıncalı bir anlama 

sahiptir. Sosyolog Mary C. Waters. A.B.D.‘de farklı ırklara mensup insanların 

evlenmesi ile ilgili yaygın kanıları incelemiĢtir:  



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2011 

 

 

 
28 

Anket çalıĢmama katılan insanlarla yaptığım birebir 

görüĢmelerde, farklı etnik gruplara mensup insanların 

evlenmesinde en katı önyargıların ırkla ilgili olduğunu gördüm. 

(…) Irk evrensel bir meseleydi ve ırk bariyerlerini aĢmaya 

niyeti olanlar nazik nasihatlardan ya da üstü kapalı uyarılardan 

fazlası ile karĢılaĢmıĢtı. Çoğu ebeveyn çocuklarını beyaz 

olmayan birisi ile evlenemeyeceği konusunda açık ve sert bir 

dille uyarmıĢtı (Waters, 104-105).  

 

AnlaĢılacağı üzere ırk ideolojisi ile oluĢan sınıflandırmalar etnisitenin dil, 

milliyet ve hatta din gibi diğer görünümlerinin oluĢturduğu sınıflandırmalardan 

farklıdır. Irk dıĢındaki unsurların yapılandırdığı sınırlar ne kadar katı olursa 

olsun yine de bu sınırlar çözülebilir, zaman ve bağlamla ilintili olarak 

değiĢebilir ya da geçirgen hale gelebilir. Oysa tam tersine, ırkçı sınırlar sabittir. 

Irk ideolojisi kolay kolay değiĢemez ve silinemez. Irk yelpazesinde, beyaz-

olmayan tarafta tanımlanan bireyler için etnik kimlik keyfi bir tercih olarak 

yaĢanamaz ve bir seçim olamaz. Afrika kökenli Amerikalı bireyin kimliklenme 

sürecinde dıĢsal tanımlamalardan muaf olması ya da siyah-Amerikalı olarak 

değil de sadece Amerikalı olarak algılanması toplumsal yapı içersinde beyazlığa 

yakın duran etnik bireylere göre daha zordur.     

Bu aĢamada Chris Barker‘ın etnik grupların oluĢumunu nasıl 

tanımladığına bakmakta fayda var: ―Etnik grupların oluĢumu en azından kısmen 

ortak bir mitolojik soya dayanan, kendine has tarihsel, sosyal ve politik 

bağlamlar altında geliĢmiĢ ve bir aidiyet duygusu veren ortak kültürel 

gösterenlere dayanır.‖ (Barker 195) Barker‘ın ―mitolojik soy‖ olarak etnisite 

tanımını ele alalım. Zira Ġktidar Seçkinleri adlı ünlü çalıĢmasında sosyolog C. 

Wright Mills‘ın da belirttiği gibi:  

BirleĢik Devletlerin genelinde, kentleĢmenin yoğun olduğu 

bölgelerde, resmi kayıt tutulmaya baĢlandığından beri nüfusa 

kayıtlı olan bir takım ailelere doğan üst bir sınıf vardır. Bu 

kayıtlı sosyal sınıf, iki, üç ya da dört kuĢak boyunca, 

toplumca tanınmıĢ, varlıklı ve köklü ailelerden meydana 

gelir. Bireyler, köken, görünüm ve yaĢam biçimi olarak, 

toplumun geri kalanından ayrı dururlar (Mills, 57). (…) Bir 

sosyal sınıf olduklarının az ya da çok farkındadırlar ve 

birbirleriyle olan iliĢkilenme biçimleri, diğer sınıflara ait 

bireylerle yürüttükleri iliĢkilerden daha ayrıcalıklıdır. 

Birbirlerini kabul eder ve kollarlar, birbirlerini anlarlar, 

birbirleriyle evlenirler, birlikte olmasa da en azından benzer 

biçimlerde çalıĢmaya ve düĢünmeye eğilimlidirler (Mills, 

110). 
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Mills‘in bu tanımı genel anlamda tüm insan topluluklarının içsel 

dinamiğini tanımlar. Ancak burada önemli olan, sosyo-tarihsel olarak 

tescillenen ―köklülük‖ olgusunun kalıtsal bir toplumsal itibar temsili olarak 

meĢrulaĢtırmasıdır. ĠĢte böylelikle, Amerika BirleĢik Devletleri‘nde, Beyaz 

Anglo Sakson Protestan (WASP) kültürü kendisini mitolojik bir tarih içersinde 

özne olarak konuĢlandırır ve tanımlar: Amerikalı olmayı sonradan edinilmeyen, 

sadece soydan geçen ayrıcalıklı bir konum olarak öne sürer. Bu bağlamda, 

Anglo Sakson kökenli bireyleri, paylaĢılan ortak bir mitolojik soyun sembolik 

kodlarını temsil eden özellikler dizgesi üzerinden kimliklenen ve birbirinin 

farkında olan etnik bir grup olarak ele alabiliriz. Çoğu kuramcıya göre farklı 

etnik kimliklerin bir arada olduğu toplumsal yapılarda bazı kültürel göstergeler 

bir gruba ait olmanın ölçüt ve koĢullarına dönüĢebilir. Bu tür ölçütler sınırların 

esnekliğini azaltıp, keskinleĢtirse de Barth‘a göre ―bir grubu asıl sahip olduğu 

kültürel içeriği değil, o grubun etnik sınırları tanımlar‖ (Barth, 15). Bu 

doğrultuda, çok kültürlü bir toplumsal alanda egemen konumdaki grup, sınır 

yapılandırma sürecinde bir aktörden ziyade bir altyapı olarak etkinleĢir: sınırlar 

arası hem esnek hem de sabit ve keskin alanları, kısacası etnik sınır 

yapılandırma sürecinin hukukunu belirler. Onların polisleri toplumu yönetir, 

onların kültürü o toplumun kültürü olur. 

Amerika‘daki etnik gruplar, ―beyaz çoğunluktan gözle görülür 

farklılıklarıyla, eĢitlik için çabalarıyla ve yaĢadıkları baskılarla müteessir 

olurlar. Ġma edilen ve içkin olan beyazların ırk sınıflandırmalarından muaf 

olduğudur. Çoğu insan ırktan bahsederken beyaz olmayandan bahsetmektedir‖ 

(Pincus, 12). Burada beyaz olmak demek, Protestan olmak demektir. Beyaz 

olmak, toplumun politik, ekonomik ve kültürel kurumlarının kontrolünü elinde 

bulunduran egemen gruba dâhil olmak anlamına gelmektedir. Bir baĢka deyiĢle, 

beyazlık iktidarı temsil eden bir mihenk taĢı gibidir. Bir grup insanı ya da 

bireyleri etnik olarak sınıflandırırken, kalıtsal, kültürel ya da biyolojik 

ölçütlerden ortaya çıkan her türlü farklılık doğrudan ya konum ve iktidar sahibi 

olma ya da bunlardan yoksun olma arasında yapılan keskin bir ayrımın 

pekiĢtirilmesine ve belirlenmesine yol açar. Amerikan kimliğinde kalıtsal bir 

miras olarak beyazlığın ima ettiği ayrıcalık, sosyo ekonomik piramidin tepesine 

ilerlemede aĢılamaz bir cam tavana(glass ceiling) dönüĢür. Mills‘de böylesi bir 

cam tavanın varlığını ifade etmektedir: 

Kentsoylu üst sınıflar ırk, din ve doğum yeri olarak az ya da 

çok özdeĢlik içersindedir, çok uzun kuĢaklara dayanmasa da 

bunların Amerika‘da oluĢan kökenleri nüfusun geri kalanına 

kıyasla daha yekparedir. Elbette, istisnalar da vardır, hatta 

oldukça önemli istisnalar. ÇeĢitli kentlerde, Ġtalyan, Yahudi 

ve Ġrlandalı-Katolik aileler, refah ve iktidar olarak yüksek 

mertebelere ulaĢmıĢlardır. Ancak ne kadar önemli olursa 
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olsun, bu örnekler hala istisna sayılır. Irk, etnik grup ve ulusal 

köken olarak üst sınıf modeli hala ‗saf‘tır (Mills, 60). 

 

Kendini etnik bir gruba ya da kültüre dâhil etme tercihini elinde 

bulunduran insanlar ile diğerleri tarafından katı irsi sınırlar içersinde algılanan –

yani ―beyaz-olmayan‖ diye yaftalanan- insanlar arasında daima bir güç ve 

konum farkı olacaktır. Waters Amerikan‘daki ―etnik ya da göçmen kökenli 

beyazların, kendilerinin bile tahmininden daha fazla tercih ve manevra 

menziline sahip‖ olduklarını belirtir. Kuramsal açıdan, irsi olarak koyu bir ten 

rengi, WASP egemen toplumda bilinçaltındaki köle-efendi, uygar-ilkel ikiliğini 

ima eden keskin bir göstergeye dönüĢür. Kimliklenme sürecinde beyaz etnik 

birey, diğer marjinal bireylere kıyasla, irsi bir üstünlüğe sahip olduğunu 

algılayarak bireysel ve toplumsal kimliklenme sürecinde kendini tanımlama 

yetkisi elde eder. Amerikan toplumsal potasında erime ve çoğunlukla 

bütünleĢme sürecinde, beyazlık tanımına yakın duran bireyler daha avantajlı 

hale gelir. Meseleyi açıkça ortaya koymak gerekirse, böylesi bireyler için etnik 

kimlik bir keyfiyet ve tercihe dönüĢmüĢtür. Ancak, ‗beyaz-olmayan‘ olarak 

algılanan bireyler için fiziksel görünüm irsi farkı iĢaret eder ve bu bireyler 

ayırımcılığa maruz kalır. Waters‘a göre de ―etnisitenin beyaz orta-sınıf 

Amerikalı için esnek, sembolik ve keyfi bir tercih olabilme yolları beyaz-

olmayanlar ya da Hispanik kökenliler için engellere dönüĢür‖ (Waters, 156). 

Özellikle 1950‘lerden itibaren azınlık edebiyatı konumundan ana akım 

Amerikan edebiyatı konumuna yükselen bazı romanlarda göçmen ya da etnik 

kökenli beyaz karakterlerin (Yahudi-Amerikalı, Ġtalyan-Amerikalı gibi) elde 

ettikleri toplumsal konumlar onların etnisitelerini görünmez hale getirmiĢtir. Bir 

baĢka deyiĢle, bu tür bireyler etnik kimliklerinden ve yaftalanmaktan hem 

muaftır hem de etnik kimlikleriyle istedikleri bağlamda özdeĢleĢme 

özgürlüğüne sahiptir. Bir birey ne kadar toplumsal baĢarı elde ederse, bu birey 

için etnik kimliği de o derece kendi seçtiği, keyfi bir tecrübeye dönüĢür. Eriyik 

Kabının Ötesinde adlı çalıĢmada Nathan Glazer ve Daniel Patrick Moynihan da 

Amerikan toplumunda yer alan olan bazı gruplar ve insanlar için etnik 

kimliklerinin bir seçime, toplumsal kimliklenme aĢamasında keyfi bir tercihe 

dönüĢtüğünden bahseder: 

Avrupa kökenli beyaz Amerikalı için etnik kökeniyle 

özdeĢleĢme ya da özdeĢleĢmeme konusundaki seçim düzlemi 

oldukça geniĢtir. Bir bakıma onlara bu tercih etme yetkisi 

süreklidir – isterlerse kendilerini etnik kimlikleriyle 

özdeĢleĢtirir, isterlerse de bir Amerikalı olarak toplumsal yapı 

ile tamamen kaynaĢırlar (Glazer, 17). 

Çoğu etnik kuramcı için bir bireyin ya da bir grubun baĢkaları tarafından 

tanımlandığı bir konum toplumsal yapı içersinde indirgenmiĢ ve razı olunmuĢ 

bir konumu ima ederken, bir bireyin ya da grubun toplumsal yapı içersinde 
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kendileri tarafından tanımlanması ayrıcalıklı ve iktidar sahibi olabildikleri bir 

konuma iĢaret eder. Aynı ‗kendi‘nin, içsel ve dıĢsal tanımları arasındaki fark, 

psikolojik boyutta birbiriyle çatıĢan iki var oluĢ bağlamı yaratır. Bir baĢka 

deyiĢle, etnisite olgusu öznenin(kendi) bağlam ile(genel anlamda toplum) 

etkileĢimi sürecinde ortaya çıkan bir tür uyuĢmazlığı tanımlar.  

Ġkinci Dünya SavaĢı‘nı takiben, savaĢ ekonomisinin getirdiği bolluk ve 

tüketim yönelimi 1950‘li yılların Amerika‘sında yaĢayan insanların sınıf atlama 

hevesine kapılmalarına yol açmıĢtır. Bu tüketim eğilimi ideolojik olarak 

―modern Amerikan yaĢamına dâhil olmanın‖ ya da hakiki ve doğru bir 

―Amerikalı‖ olmanın gündelik pratiği olarak kurgulanmıĢtır. Kısacası, modern 

hayatın ekonomik yapılanma biçimleri, modern bireyin psikolojisine etki eden 

önemli dıĢsal faktörlerdendir. Barth bu tür modern örgütlenme biçimlerinin 

toplumsal konum elde etmede bireyleri motive etme kapasitelerini ele alır:  

Bireyler toplumsal bir cemaate aidiyet bağlarını kendi 

isteklerini elde etmede bir araç olarak da kullanırlar. Cemaat bir 

müttefikler grubu, bir koalisyon oluĢturur ki böylelikle bireyler-

arası arazi/toprak, iĢ, eğitim fırsatları ve politik güç gibi ödülleri 

elde etmek için daha etkin bir rekabet ortamı doğar, ya da 

bireyler yeni ve bağımsız bir takım uzmanlaĢma alanları 

yaratmak için daha fazla çaba harcarlar (Barth, 26). 

Buradan yola çıkarak, kimliklenme sürecini aynı zamanda bir 

sosyalleĢme süreci olarak ele alalım. Özellikle A.B.D.‘de, bireylerarası 

sosyalleĢme olgusu daha önemli bir anlama sahiptir. Artık ritüelleĢmiĢ, belli 

baĢlı bazı sosyalleĢme biçimleri vardır. Mesela, bir ofiste hoĢ geldin ya da terfi 

kutlama partisi, mahalle sakinlerinin katıldığı mahalle meclisleri, genç kızların 

sosyeteye tanıtılma partileri(debutante), barbekü partileri, okul ve yardım 

derneği baloları, vb. sosyal eventler bireyleri belli bir ‗Amerikalı‘ profiliyle 

bütünleĢtirmeye yöneliktir. Sosyal ortamlara dâhil olabilen, sosyal iliĢkiler 

kurabilen ve yürütebilen bireyler, Amerikalı olarak kabul görür. Ancak, 

Sosyolog David Riesman böylesi bir sosyalleĢme sürecinin sadece bireyin kabul 

edilebilir toplumsal davranıĢları sergilemesi olarak tanımlamaya 

indirgenemeyeceğini iddia eder. Toplumsal uyum ancak dıĢsal sosyal kalıpların 

ya da yönelimlerin gerçekten içselleĢtirilmesi ile elde edilebilir. Eğer bireyin 

toplumsal boyutta icra ettiği davranıĢ biçimleri ve kiĢilik yapısı arasında bir 

uyuĢmazlık var ise, birey kendisini bir parçalanma ve ikilem içerisinde bulur, 

Riesman‘a göre bu birey toplumsal uyum görünümü sergilerken aslında büyük 

bir içsel çatıĢkı yaĢamaktadır: 

Sanılanın aksine, topluma ayak uyduramama ille de kiĢilik 

yapısında bir bozukluk anlamına gelmez, aslında toplumsal 

uyuma yönelik davranıĢ biçimleri sergileme çabası nevroz ve 

anemiyle sonuçlanabilecek bir baskıya dönüĢebilir: anemik 
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birey ya kendine ya topluma ya da her ikisine de zarar vermeye 

meyillidir (Riesman, 242).  

 

  

 

SONUÇ 

Amerikan kültüründe etnisite ve etnik kimliklenme üzerine olan bu 

makalemizde, irdelemeye çalıĢtığımız konu ve durumlar, sadece Amerika 

BirleĢik Devletleri‘ne özgü olarak düĢünülemez. Burada amaç, küreselleĢen bir 

dünyada, insan hakları, bireysel özgürlük, toplumsal bağlamda azınlık-çoğunluk 

gibi evrensel meselelerin hassas boyutlarına dikkati çekebilmek ve farklılıkların 

bir arada var olabilmesi için duygudaĢlık kurmaya yönelik alternatif bakıĢ 

açılarını da sunabilmektir. KavramsallaĢtırma deneyim boyutundan ayrı 

tutulamaz, deneyimler ve durumlar ise sabit ve tek taraflı bakıĢ açıları ile 

görmezden gelinemez. Unutmamak gerekir ki, topluma doğan her çocuk 

gelenekleri ve normları öğrenir. Önyargı ve ayırımcılık da bu gelenek ve 

normların kısacası kültürel mirasın bir parçasıdır. Kültürel aktarım süreci içinde 

yapılanan ve normalleĢen bu ayırımcı potansiyal genellikle göz ardı edilse de, 

eninde sonunda her birey bir gün kendisini bu gerçekliğin içinde bulabilir.   
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ULUSLARARASI NĠTELĠK TAġIYAN YABANCI 

KELĠMELERĠN KÖKENĠ 

 

T. HALĠLOVA

 

 

ÖZET 

 

Ülkelerarası iliĢkilerin geliĢimi hayatın her alanında yeni terimlerin 

yerleĢmesine, dolayısıyla kelime dağarcığının zenginleĢmesine de neden 

olmaktadır. Bazı yabancı terimler ise uluslararası toplumda geniĢ kullanım 

alanına sahip olmasından dolayı Azericeye de olduğu yerleĢmiĢtir. Uluslararası 

terimler olarak nitelendirdiğimiz bu kelimeler dillerin birbirine karĢılıklı 

etkileĢim içinde olduğunu gösterir. Bu bağlamda Azerbaycan dili 

terminolojisinde de uluslararası terimlerin özel bir yeri vardır. Makalede 

Azerbaycan dilinde uluslararsı terimlerin köken incelemesi yapılmıĢ, farklı 

dillerden kabul edilen terimlerin alan terminolojisindeki yeri belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan dili, yabancı terimler, terminoloji, 

uluslararası terimler. 

 
 

ABSTRACT 

The development of inter-countries ties promotes to the creation of new 

terms, connected with the different fields of science. This leads to the 

enlargement of the lexical vocabulary of the language. 

In the vocabulary of the Azerbaijan language the number of international 

terms is growing with every prassing day. Recently in the different specialized 

terminology of the language, development of international terms, their 

implementation, happens by variows trends. In the article these trends are 

separated and the reminology of international terms are studied alltogether in 

the article it is exploring the specification of international terms, borrowed 

from different languages. 

Key Words: Azerbaijan language, terminology, international terms, 

foreign terms. 
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Bağımsız cumhuriyetimizin bir çok ülkeyle gittikçe büyüyen siyasal, 

ekonomik, bilimsel, kültürel iliĢkileri dilimizin de yenilenmesine, geliĢmesine 

kendi etkisini göstermektedir. Sanki yeni bir süreç baĢlamıĢ, diğer dünya  

dilleri ile direkt kelime alıĢ-veriĢinin yapılması geniĢlenmiĢtir. Bağımsızlığın 

dilde her bakımdan yansımakta olduğunu günümüz Azericesinde bilim, kültür 

ve hayatın diğer alanlarında gittikçe artan yabancı kelimelerden de görebiliriz. 

Ülkelerarası iliĢkilerin geliĢimi hayatın her alanında yeni terimlerin 

yaranmasına, dolayısıyla kelime hazinesinin zenginleĢmesine de neden 

olmaktadır.  Bu kelimelerin bir kısmının  yalnız kök dilde kullanılmakta 

olduğu da aĢikardır. Sözkonusu böyle kelimeler iki ülke, iki halk, iki dil 

arasında sıcak iliĢkilerin olmasından dolayı dile yol bulmuĢtur. Bazı yabancı 

terimler ise uluslararası toplumda geniĢ kullanım alanına sahip olmasından 

dolayı Azericeye de olduğu gibi kabul edilmiĢtir. Bu zaman onların dünya 

bilim, kültür, ekonomi ve endustrisinde önemli  kavramları yansıtmasının 

gerekliliyini de vurgulamak zorundayız. Uluslararası terimler olarak 

nitelendirdiğimiz böyle kelimeler dillerin bir-birine karĢılıklı etkisinin en 

önemli örnekleridir. Yani her hangi bir dilin terim üretme sürecinde dillerarası 

karĢılıklı iliĢkiler oldukça büyük role sahip. Gayet doğal ve toplum kurallarına 

uygun bu sürece bağlı olarak dilimize çok sayda yeni terim alımı yapılmıĢtı. 

Uluslararası  terimlerin oluĢumunda eskiden Yunan, Latin, sonralar Fransız ve 

Alman dilleri esasa alınıyordusa, Ģimdilerde Ġngilizce ve Rusça bu konuda bir 

adım ilerdeler.  Bu diller uluslararası terimlerin yayılımında araç rolü 

oynamakla genel terminolojinin geliĢimine katkı sağlıyorlar. Böyle terimlerin 

yaranması bir yandan kaynak dillerin kelime zenginliyine, anlatım 

kapasitelerinin geniĢliyine, diğer yandan oldukça sıcak ikili ve ya çoktaraflı 

karĢılıklı iliĢkilerine bağlıdır. 

Azerbaycan dili terminolojisinde de uluslararası terimlerin özel bir yeri 

vardır. Uluslararası terimler dilimizde kavranılarak ve benimsenerek geniĢ 

kullanım hakkına sahip olmaktalar. Sözkonusu terimler, tabiri caizse, ulusal 

karakterli Yunan, Latin ve diğer dünya dillerinden alınma yoluyla 

oluĢturulmuĢtur.  Bu geçiĢ sürecinde kavram, yapı ve model bir dilden diğerine 

aktarılmaktadır. Kavramın geçiĢi yeterli olmadığından sözkonusu ifadenin 

yapısının da aktarmanı gerçekleĢtiren dilde olduğu gibi kalması ihtiyacı 

doğuyor. Son zamanlar Azerbaycan dilinde alan terminolojisinin 

zenginleĢmesi de bu yönde geliĢmektedir. Çünkü, bilimsel terminoloji çeĢitli 

dillerin, dolayısıyla, çeĢitli  düĢünce tarzlarının, farklı dünya medeniyetlerinin 

kavuĢması demek.  

Herkese belli olduğu üzere, Arap ve Fars kökenli kelimeler, terimler 

Ġslamiyetin yayıldığı çağdan baĢlayarak dilimizde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Ġster yazılı, isterse de genel halk kitlesinin konuĢma dilinde sözkonusu kelime 

ve terimlerle karĢılaĢmak mümkün. Onu da söylemek gerek ki, Azerice`de 

kullanılan Arap ve Fars kökenli terimler dolaylı alınmalar değil. Onların  
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sesbilimsel yapısı dilimizin sözlüksel-gramatikal sistemine ve kurallarına 

uygun Ģekilde değiĢtirilerek uyarlanıyor. Bu değiĢim o raddeye kadar 

ilerletilmekte ki, çoğu zaman sözkonusu yabancı kelimeleri gerçek 

Azerbaycan kökenli sözcüklerden ayırtetmek imkansız hal alıyor. Azerbaycan 

dilinin Arap ve Fars dilleriyle bu kadar yakın temasda olması bilimsel yazı 

tekniğinin ve dilinin geliĢiminde sözkonusu dillerin ana kaynak olmasına yol 

açmıĢtır. Fakat, sonraki geliĢim evrelerinde ana dil, Avrupa dillerinin, 

özellikle, Rusça`nın etkisiyle bu bağlılıktan kurtulmuĢtur. XX yüzyılın 20-

60`lı  yıllarına denk gelen bu süreçte Rus ve Avrupa dil birimlerinin kelime 

dağarcığında önemini arttırdığını izlemek mümkün. V.Aslanov bu süreçle 

ilgili Ģöyle bir değerlendirme de bulunmuĢtur: ―Dilimiz üzerindeki Arap ve 

Fars etkisi gittikçe azalmakta: basın dili halk ana dili hesabına zenginleĢtiği 

gibi,  siyasi ve yazı dili de en yakın kültürel komĢumuz Rus dili ve kısmen de  

uluslararası istilahlardan yararlanarak kendi hazinesini zenginleĢtirmektedir.‖
1
 

Geçen yüzyılın ilk yıllarından baĢlayarak dilimizde Arap ve Fars 

kökenli sözcük ve terimlerin kullanımında  izlenilen en önemli özellikler 

Ģöyledir: 

 Dar bir alanda kullanılan ve sayı bakımından azınlıkta kalan terimler. 

 Yazı dilin de ve dilin kelime hazinesinde yer bulan ve sürekli 

kullanım hakkı kazanan terimler. 

Dilimizde kullanılan pedagoji, felsefi, dini terimlerin çoğu Arap ve Fars 

kökenlidir. 

Arap ve Fars dillerinden Azerice`ye geçen kelime ve terimler bazı 

nitelendirici özelliklere sahip. ġöyle ki, dilimizde yer bulan Arap ve Fars 

kökenli terimler dilimizin kuralları gereğince sesbilimsel değiĢime uğramıĢ, 

Arap diline has bazı seslenimi zor sesler Azerbaycan seslerine geçmiĢtir. Diğer 

bir özellikse, Arap ve Fars kökenli kelime ve terimlerin dilimizde de aynı 

gramatikal kategori ve özelliklerle fonksiyonellik kazanmasıdır.  

Azerbaycan dili terminolojisinde Arap kökenli terimler çoğunluk teĢkil 

etmektedir. Fakat bilimin neredeyse tüm dallarında izlenilen bu süreç dilin 

gramatikal yapısını etkileyemeyecek bir seviyede. Sözkonusu terimler Arap ve 

fars dillerinden alınsa da, onların taĢıdığı görev Azerbaycan dili sistemine tam 

olarak uyarlanmıĢ bulunuyor. 

Avrupa kökenli terimlerin de Azerbaycan dilinde kullanım özellikleri 

rengarenktir. Öyle ki, tekniğin yeni özellikle, biliĢim, telekomunikasyon, 

sibernetik ve uzay teknolojileri, inĢaat ve mimarlık teknolojileri alanlarına ait 

kavram ve terimlerin fonksiyonelleĢmesi, neredeyse tüm dünya dilleriyle aynı 

                                                 
1
 Aslanov, V. Ġ., “Termin yaradıcılığında unifikasiya vacib Ģertdir”, Azerbaycan 

terminologiyası problemleri. Bakü, APĠ neĢriyyatı, 1988, s. 35. 
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zaman çerçevesinde gerçekleĢmektedir. Bu da sözkonusu alanlarda terim ve 

kavramların alıĢının uluslararası koordinasyona dayanması ile ilgilidir. 

Son zamanlar yayınlanan bilimsel ve teknolojik kaynaklarda ve 

toplumsal-siyasi basın kurumlarında aparılan araĢtırmaların sonucu dilimize 

geçen Avrupa kökenli terimlerin sayısının eski yıllara baktığımızda arttığını 

göstermektedir.  ĠnĢaat-mimarlık iĢlerinin artması ve bunu gerçekleĢtiren 

firmaların farklı ülkelere ait olması uluslararası terimlerin artmasını tetikliyor. 

Diğer önemli bir etkense, pazar ekonomisine geçidin yaĢadığı ülkemizde 

çeĢitli alanları kapsayan modaya uygun nesneleri, alet ve gereçleri yansıtan 

reklam ve bildirimlerin artmasıdır. 

Uluslararası iliĢkilerin geniĢlenmesi, ideolojide, demokratik terakkide 

genellemelerin meydana çıkması da önemli etkenlerden biridir. 

Böyle bir geliĢim ve Avrupaya entegrasyon sürecinde Avrupa kökenli 

terimler Azerbaycan terminolojisi için yabancı terim alımında ana kaynaktır. 

Bu aktarım yapılan dillerin zenginliği, ifade etme imkanlarının geniĢliği, 

ekomonik baĢarılar ve s. ile ilgilidir. AĢağıdaki örnekler de bunun birer 

kanıtıdır: 

 Ekonomik alanda: marketinq, investisiya, dividend, inkasso, 

tender, konsessiya ve s. 

 BiliĢim alanında: sayt, fayl, mesaj, internet ve s. 

 Mimarlıkta: impost, eksedra, astrogal ve s. 

Onu da vurgulamamız gerek  ki, Avrupa kökenli terimlerin bir kısmı 

sonraki toplumsal, bilimsel ve teknik geliĢimle ilgili olarak yalnız dar bir 

alanda güncellik kazandığı halde, diğer bir kısmı genel nitelik elde edebiliyor. 

ĠĢleklik bakımından böyle kelimeler geniĢ kitle içerisinde kullanım hakkı 

kazanarak güncel kelime hazinesinde yer buluyor:  villa, ornament, keramika 

ve s. 

Günümüz Azerice`sinde kullanılan Avrupa kökenli kelimeleri Ģu sekilde 

gruplara ayırabiliriz: 

 Yunan kökenli terimler: akropol, akustika, arxitektonika, kariatida, 

atlant, dromos ve s. 

 Latin kökenli terimler: modul, tekstura, ekskavasiya, viaduk, bazalt, 

monument ve s. 

 Fransız kökenli terimler: anfas, anfilada, bulvar, jaluzi, manej, terrasa, 

salon, funikulyor,  metropoliten ve s. 

 Ġngiliz kökenli terimler: kottec, coystik, jokey, pirs, skreper, derrik, 

klub, blok, park ve s. 

 Alman kökenli terimler: anker, masĢtab, order, reysmus, fort, Ģirma, 

Ģlüz ve s. 
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Bu terimlerin çoğu güncelllik kazanmıĢtır. Örneğin,villa, balkon, plan, 

metro, blok, montaj, jakuzi ve s. 

Dilde kullanılan Avrupa kökenli alınma terimler içerisinde uluslararası 

terimler özel yere sahip. N. Memmedli uluslararası terimlerin yaranmasının 3 

yöntemini göstermiĢ bulunuyor: 

1. BaĢka dillerden ulusal terminolojideki boĢlukları kapatabilecek 

nitelikte terimler seçilerek aktarılmaktadır. Böylece, bu ve ya diğer 

dile ait terim baĢka dillere geçmekle beraber uluslararası ―Bilimsel 

subdiller‖ geliĢiyor. 

2. En geniĢ ve kolay yöntemlerden biri de eski Yunan ve Latin kök ve 

morfemlerinin kullanımıdıır. Sözkonusu morfemler uluslararası 

terim-elementler olarak anılmaktadır. 

3. Diğer bir yöntemse, somut Ģeklin kalkalaĢtırılması, yani 

aktarılmasıdır. Somut alınmalardan farklı olarak, aktarma yolu ile 

yapılan terminoloji kelime grupları daha fazla motifleĢebilir.»
2
 

Bellidir ki, uluslararası terimlerin geliĢiminde Avrupa dillerinin rolü az 

değildir. Bu ise tarihi geliĢim süreci ile ilgilidir. Zamanında, örneğin, 

Rönesans  döneminde Latin dili bilim dili olduğu için bu dilden dünya 

dillerinin alan terminolojilerine birçok kelime geçmiĢtir: sofit, konstruksiya, 

interyer, terrasa, timpan, radiator ve s. 

AraĢtırmalardan görünen o ki, herhangi bir dile baĢka bir dilin 

elementlerinin etkisi daima olmuĢtur. Basit kelime ve terimlerin yanısıra, 

bileĢik kelimelerin ve kelime öbeklerinin de dile alımı izlenilmektedir. 

ġüphesiz burada kelime yapımının da rolü büyüktür. Sözkonusu kelimeler 

Azerbaycan dilinin gramatik yapısına dayanılarak yapılmaktadır. Bu zaman 

aĢağıdaki yöntemlerin kullanımını izlemek mümkün: 

1. BileĢik terimin her iki tarafı Avrupa kökenlidir: Ģlak-beton, asbest-

sement ve s. 

2. Birinci taraf yabancı, ikinci taraf Azerbaycan kökenlidir: planauyğun, 

mermereoxĢar, beton –polad ve s. 

Genel olarak  söyleyebiliriz ki, yabancı terim dilimizin sesbilimsel 

sistemine ve gramatikal yapısına uygun olduğu ve onun kurallarını bozmadığı 

halde, hiçbir  değiĢikliğe uğramadan benimsenilmektedir. Bu yolla 

benimsenen terimler günümüzde de geniĢçe kullanılıyor. 

Tüm incelemelerimizin sonucu olarak söyleyebiliriz ki, yabancı 

terimlerin araĢtırılması, onların bilimsel-teorik açıklamasının verilmesi 

oldukça  güncel bir konu. Sözkonusu terimlerin günümüz Azericesinin kelime 

hazinesinde kaydadeğer yer tutmasından, gramatikal özelliklerinden ve 

                                                 
2
 Memmedli, N. B., Alınma terminler, Bakü, Elm, 1997, s. 27. 
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dilimizin sözlüksel ve semantikal  imkanlarına olan önemli etkisi onların geniĢ 

araĢtırmaya  tabi tutulmasını gerektirmektedir. 
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TÜRKĠYE‟DEKĠ SĠYASĠ PARTĠ AMBLEMLERĠNĠN ANALĠZĠ 

Ahmet ĠMANÇER

 

Azim Hazal KÖSE
 

 

ÖZET 

Siyasi partiler de diğer kurum ve kuruluĢlar gibi kendini türdeĢlerinden 

ayıran bir kurum kimliğine sahiptir. Bu çerçevede kurum kimliğinin önemli bir 

göstergesi olarak nitelendirilebilecek amblemler, siyasi partiler tarafından 

oldukça önemsenmektedir. Diğer tüm varoluĢ amaçlarının ötesinde amblemlerin 

ait olduğu kurumun özünü oluĢturan değerleri yansıtması zorunluluğu 

bulunmaktadır. Bu çalıĢmada siyasi parti amblemlerinin görsel kimlik unsuru 

olarak ait olduğu kurumun kimliğini, tarihsel ve ideolojik bağlamda ne Ģekilde 

yansıttığı incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Amblem, Logo, Görsel Kimlik, Kurumsal Kimlik. 

 

 

THE ANALYSIS OF TURKISH POLITICAL PARTY LOGOS 

 

ABSTRACT 

Political parties, as any institution or organization, have  their unique 

corporate identities to be distinguished from others. Therefore, custom logo 

becomes a crucial sign for any party to symbolize its corporate identity. Above 

any means of political existence, the party logo is essential to signify the basic 

values held by a political party. In this respect, this study aims at analyzing 

how custom logos, as iconic signs, shape or constitute the identity of parties 

they represent within certain historical and ideological contexts. 

Key words:  Custom Logo, Logo, Visual Identity, Corporate Identity. 
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GĠRĠġ 

Tarihsel ve ideolojik bir bakıĢ çerçevesinde kurumsal kimlik göstergesi 

olarak Türkiye‘deki siyasi parti amblemlerinin analizi incelenmiĢ; örneklem 

olarak çalıĢmamızda ülkemizde faaliyet gösteren 10 ayrı siyasi partinin 

amblemleri ele alınmıĢtır. Amblemleri incelemeye konu edilecek siyasi 

partilerin belirlenmesinde partilerin siyasal kimliklerinin farklılıkları, 

benzerlikleri ve tarihsel kökenleri belirleyici olmuĢtur. Bu çerçevede kendini 

siyasi yelpazenin sağında ve solunda konumlandırmıĢ 10 farklı siyasi yelpazede 

bulunan ve farklı tabanları olan AKP, CHP, DSP, DP , ĠP,  SP, TKP, MHP, 

LDP, GP gibi kısaltılmıĢ adları sunulan siyasi partilerin tarihsel ve ideolojik bir 

bakıĢ içinde taĢıdıkları amblemlerin analizi yapılacaktir. 

Yöntem olarak siyasi partilerin amblemleri görsel kimlik unsuru birer 

―gösterge‖ olarak ele alıncaktır. Partilerin kullandıkları amblemler ve renkler 

ideolojik bağlamda ve tarihsel süreç çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Amblemlerin, sembolik anlamları açıklanacak ve bu anlamların, partinin 

ideolojisini ne derece ve nasıl yansıttığı üzerinde durulacaktır. Kullanılan 

sembollerin benzerlikleri ve farklıkları açıklanarak, sembol seçimlerinde ve 

renklerin kullanımında partilerin tercihleri sayısal olarak ifade edilecek ve 

birbirleriyle olan iliĢkileri saptanmaya çalıĢılacaktır. 

  

KURUMSAL KĠMLĠK VE SĠYASAL PARTĠLER 

Herhangi bir nesneyi tanımlamaya yarayan ve onu benzerlerinden ayıran 

özelliklerin bütününü ―kimlik‖ olarak nitelendirebiliriz. Kurum kimliği ise en 

basit haliyle kurumun kendisini temsil etme Ģekillerinin bütününü 

oluĢturmaktadır (Okay, 2002:39 Aktaran: Öztürk, 2006:2). BaĢlangıçta 

markaların, kurumların ya da kiĢilerin kendilerini tanımlamak amacıyla ortaya 

çıkan kurum kimliği kavramı, kapsamı geniĢleyen ve  üzerinde önemle 

durulması gereken bir kavram halini almıĢtır(Göksel ve Yurdakul, 2004:207). 

Kurumsal kimlik özellikle tanıtım çalıĢmalarında önemli yer tutmaktadır. 

KuruluĢlar, kurumsal kimlikleri sayesinde tanınırlık, bilinirlik kazanmaktadırlar. 

Markalar, kurumsal kimliklerinin yarattığı etki ile akıllarda yer edebilmektedir 

(Göksel ve Yurdakul, 2004:207). 

Kurum kimliği bir kuruluĢta değiĢmeyen ilkelerle, kurumu diğerlerinden 

ayıran bazı niteliklerle, tarzı ve standartlarıyla ifadesini bulur. Bu sayılan 

niteliklere sahip her kuruluĢ bir kurumdur ( Hürel, 1998: 105 aktaran: 

Öztürk,2006:2).  

Göksel ve Yurdakul (2004:208) kurum kimliğinin amacını ve kapsamını 

Ģu Ģekilde açıklamaktadır: ―Kurum kimliği bir örgütün yarattığı bütün 

faaliyetleri ya da bir   çoğunun ortak yönetiminden oluĢmakta ve kurumun kim 

olduğunu, ne yaptığını ve bunu nasıl gerçekleĢtirdiğini ortaya koymaktadır.‖ 
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Kurum kimliği özetle bir kuruluĢun varoluĢ alanlarında onu türdeĢlerinden 

ayıran ve ona tanınırlık, bilinirlik sağlayan bir yapı olarak tanımlanabilir.  

Ġlk kurum kimliği oluĢturma örnekleri arasında devletlerin bayrakları, 

üniformalar ve belirli bir grubu simgeleyen kıyafetler sayılabilmektedir. Bu 

bağlamda kurumsal kimlik uzun süre bir kurumun dıĢ görüntüsünü yansıtan bir 

kavram olarak algılanmıĢtır (Göksel ve Yurdakul, 2004:208). Ancak kurum 

kimliği bir kuruluĢun yalnızca dıĢ görünüĢünden ibaret değildir. Kurumun dıĢ 

görünüĢünü de kapsayan bir çok değerler bütününün bir toplamıdır. Ayrıntılarla 

örneklendirecek olursak kurum kimliğini bir kurumun çalıĢanlarından, onların 

giysilerine ve davranıĢlarına, kuruluĢun çalıĢma ortamından kuruluĢ ve 

ilkelerine, değiĢmez değerlerine, amblemine veya logosuna uzanan çok boyutlu 

bir yapıyı ifade etmektedir. Bizler bu çalıĢmada kurum kimliği kavramını 

ayrıntılı bir Ģekilde ele almaktan çok genel hatlarıyla ortaya koymakla 

yetineceğiz ve daha çok siyasal partilerin yukarıda sayılan amaçlarla 

sahiplendiği kurum kimliklerinin önemli iĢareti olan amblemleri, siyasi 

partilerin kullanımı açısından açıklamaya çalıĢacağız. 

Kurumsal kimlik ya da  kurum kimliği kavramını ana hatlarıyla ortaya 

koyduktan sonra bu kavramın siyasi partiler açısından ne anlam ifade ettiği ve 

nasıl iĢlev gördüğü üzerinde durmakta yarar görülmektedir. Kamusal kuruluĢlar 

olan siyasal patilerde, sahip oldukları kimlikle farklılaĢır ve seçmenlerini 

etkiler. Bu anlamda kamusal kimlik, siyasi patiler açısından da son derece 

önemli bir kavramdır. Yukarıda tanımlamalarını ve kapsamını açıklamaya 

çalıĢtığımız gibi kurumsal kimlik siyasi partiler için, onların tüm değerlerini 

kapsayan bir bütündür. Siyasi partilerin görüĢ, tutum, kanaat, tavır ve değerleri 

belirli bir siyasi çerçeve içerisinde ortaya çıkmakta ve partilerin kendilerini 

dünya genelinde varolan sosyalizm, sosyal demokratlık, liberalizm, 

muhafazakarlık, milliyetçilik gibi akımlardan birisiyle dile getirdikleri 

görülmektedir. Bu bağlamda siyasi partiler açısından kurumsal kimlik, onların 

siyasal kimliklerinin, ideolojik çizgilerini ve duruĢlarını da içerisinde barındıran 

bir yapıyı bizlere ifade etmektedir.  

 

GÖRSEL KĠMLĠK VE AMBLEM 

Görsel kimlik, kurum kimliği içerisinde yer almakta ve kurum kimliğini 

yansıtan renklerin, Ģekillerin ve diğer görsel unsurların bütünleĢmesinden 

oluĢmaktadır (Perry ve Wisnom, 2003:79 Aktaran: Öztürk, 2006:8). Bu haliyle 

görsel kimlik sadece bir logo ya da amblemden fazlasını ifade etmekte ve 

kurumun sahip olduğu kimliğin görsel olarak yansıdığı her noktada hayat 

bulmaktadır. Bu çerçevede kurum kimliğinin dıĢa yansıyan yüzü olarak görsel 

kimliğin içerisine amblem, logo,  resmi yazıĢmalar için antetli kağıtlar, 

kartvizitler, kullanılan renkler vs. katılabilir. Görsel kimlik, bir kurumun görsel 

iletiĢim sistemini oluĢturan temel elemanların bütünü olarak da 
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nitelendirilebilmektedir. Bir kurumun görsel iletiĢim sisteminin 

oluĢturulmasında iĢlev gören temel elemanları Öztürk Ģu Ģekilde sıralamıĢtır 

(Öztürk, 2006:8) 

- Kurumun adı 

- Semboller ( Amblem, logo, Logotype) 

- Kullanılan renkler ve fontlar 

Yukarıda genel baĢlıklar altında sıralanan elemanlar kullanım alanlarıyla 

geniĢleyerek kurumun görsel olarak temsil edildiği her yerde var olmaktadır. 

Görsel kimlik unsurlarının kullanım alanlarını göz atacak olursak bayraklar, 

flamalar, dergiler, promosyon ürünleri, tabelalar, faaliyet raporları, basın 

bültenleri, kitapçıklar, tebrik kartları, bina ve ofis duvarları, afiĢ, personel 

kimlik kartları  gibi kurum içi ve dıĢında kullanılan bir çok nesnede yer 

aldıklarını görmekteyiz. Kurum kimliği içerisinde yer alan görsel kimlik, 

konumlandırma, kabul ettirme, anımsanma ve yaygınlaĢtırma, farklılaĢma 

amaçlarıyla kullanılmaktadır (Öztürk, 2006:8-9). 

ġüphesiz ki kurumsal kimliğin en önemli iĢaretlerinden biri olan logo ve 

amblemler görsel kimliik dizaynı içerisinde önemli yer tutmaktadır. Logo 

kullanımı Orta Çağ‘dan bu yana bizlerle birlikte olmuĢ ve 20. Yüzyılda Ģirket 

kimliğinin önemli bir göstergesi halini almıĢtır (Monaco, 1977:149). Ġlk 

baĢlarda zannatkarların ürettiklerinin kendilerine ait olduklarını bilinmesi ve 

diğerlerinden ayrılması için ürünlere bastıkları özel damgalar olarak doğan logo 

anlayıĢı, Ģirketlerin markalaĢma süreçlerinde giderek önem kazanmıĢtır. 

Özellikle Ģirketlerin markalarının isimlerinde kısaltma kullanmaları anlayıĢıyla 

iyiden iyiye önem kazanmıĢ ve günümüzde kurumum kimliğini yansıtan en 

önemli görsel öğe olarak var olmaya devam etmektedir. Günümüzde logo 

kurum kimliği unsurlarından biri olarak kurumun ve markanın görünen gücü 

olarak tanımlanabilir (Öztürk, 2006:1). Günümüzde iĢletmeler tüketicinin 

hafızasında yer edebilmek adına, görsel göstergelere ihtiyaç duymaktadılar. Bu 

bağlamda logo bir iĢletmenin, markanın ya da kurumun tanınabilirliğini 

sağlamada ve sürdürmede oldukça önemli bir unsurdur. Hepsinden önemlisi 

görsel kimlik öğeleri içerisinde logo, kurumu bire bir temsil etme yeteneği 

bakımından ayrıcalıklı bir yere sahiptir (Çamdereli vd., 2006:4). Çünkü 

kurumun olmadığı alanlarda bile onu temsilen logo bulunmaktadır.  

Görsel kimlik öğeleri olarak logo ve amblemlerin ne oldukları ve iĢlev 

gördükleri üzerinde daha fazla ayrıntıya girmeden önce kavram karıĢıklığını 

gidermek adına logo, logotype ve amblem kavramlarını tanımlayarak, 

özelliklerini ve birbirlerinden farklılıklarını açıklamanın yararlı olacağı 

düĢünülmektedir. 
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SEMBOLLER ( LOGO, AMBLEM VE LOGOTYPE) VE SĠYASĠ 

PARTĠLER AÇISINDAN ÖNEMĠ 

Amlemler akılda kalıcılığı sağlayan, ait olduğu marka (ürün, kurum, 

siyasal parti, kiĢi) hakkında hızlı ve özet bir bilgi sağlayan, kurum kimliğini ve 

imajını yansıtan sembollerdir (Oktay, 2002 :92). Bir amblemin amacına 

ulaĢılabilmesi, belli bir değere kavuĢabilmesi için belirli bir takım değere ya da 

değerlere refarans etmesi gerekmektedir. Sayfalar dolusu düĢünce ya da bir çok 

değer, amblemler ile ifade edilebilir. Ancak bunu sağlayabilmesi için 

amblemlerde kullanılacak tüm öğeler dikkatle seçilmelidir. Bu bakımdan 

amlemler siyasi partiler açısından da son derece önemlidir. Amlemin 

oluĢturduğu anlamalar dikkatle incelenmeli ve yanlıĢ anlamalara yol 

açmasından sakınılmalıdır. Örneğin 1980 yılında Ġngiliz ĠĢçi Partisi istemediği 

anlamlar çağrıĢtırdığını düĢündüğü kırmızı bayraklı amlemini terk ederek, 

yerine Fransız Sosyalistleri‘nin de benimsediği ―gül‖ sembolünü amlem olarak 

kullanmaya baĢlamıĢtır (Oktay, 2002: 92). Amblemler siyasi partiler açısından 

önemlidir çünkü amblem bir partinin düĢünüĢ biçimini, vizyonunu, 

algılamalarını, ideallerini ve daha pek çok Ģeyini yanstımaktadır (Tuncer, 2005). 

 Bu bağlamda kültür sanat ve dil üzerine yapılmıĢ bir çalıĢmada belirtilen 

husular ifade etmeye çalıĢtığımız tezimizi de güçlendirmektedir. ġöyle ki  

 «Müzik, tüm toplumların kültür dinamiklerinin bir parçasıdır. Kimi zaman 

ritüellerin temelinde, kimi zaman da kültürün içinde gömülü durumdadır. 

Toplumların birbirinden farklı müzik dizgelerine sahip olma nedeni, müziğin 

içsel yapısının(ritm, makam/ton, usul, perde dizgesi, ezgi, söz vb.) her toplumun 

kendine özgü iliĢkiler örüntüsü sonucu belirlediği toplumsal bir mutabakatla 

oluĢmasıdır. 

Müziksel anlamın büyük bir bölümü, insanın büyürken yavaĢ yavaĢ belli 

müziksel özellikleri ve toplumun bu özelliklere iliĢtirdiği anlamları algılama 

becerilerini özümsemesi ile biçimlenir. Bu yüzden pek çok anlam ögesi bir 

toplumdaki kiĢilerce paylaĢılır ve bu kiĢiler paylaĢtıkları simgeler ve değerlere 

göre hareket ederler‖(Tuncay, 2009). 

Demek ki simge ve semboller kısacası amblemler siyasal yığınlar 

üzerinde de bir rol oynuyor. Bu bakımdan amblemlerin siyasi partiler açısından 

ne derece önemli olduğu ülkemizden bazı örneklerle de açıklanabilir. DP‘nin 

2007‘de yeniden açılmasıyla birlikte, partiye muhalif kesimi yeni partinin 

amlemindeki ―kırat‖ın yönünün sola bakmasını, partinin alehine propaganda 

malzemesi yaparak, kırat ile birlikte partinin siyasal yönünün de değiĢtiğini 

vurgulaması, amlemin önemine bir örnektir. Bir diğer örnek AKP hakkında 

açılan kapatma davası sırasında AKP‘nin kapatılma ihtimaline karĢı kurulacak 

yeni partinin GüneĢ amblemini kullanacak olması, halen aynı amblemi kullanan 

ÖDP tarafından ―GüneĢ‖ in çağrıĢtırdığı anlamların AKP benzeri bir partiyle 

uyuĢmayacağı iddiasının dile getirilmesidir. Bunlara benzer örnekler 
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çoğaltılabilir. Bu bağlamda amblemlerin ve yarattığı anlamların siyasi partiler 

açısından oldukla fazla önemi bulunmaktadır. 

Logo ve logotype iĢlev bakımından amblemle aynıdır. Üçünü birbirinden 

ayıran nokta kavramsal karıĢıklığın giderilmesi adına yapılan sınıflandırmadır. 

Amblem dediğimizde aklımıza genel semboldür. Markalar çalıĢma boyunca 

bahsettiğimiz amaçlarla sembolleri, amblemleri olarak benimsemiĢlerdir. Ancak 

birbirine benzer alanda faaliyet gösteren markalar için sembollerin yetersiz 

kalması gibi bir tehlike giderek baĢ göstermiĢtir. Tek neden olmasa bile bu 

durum, amblemin yanına bir yazı eklenmesi, bir kelime referansı gerekliliğini 

ortaya çıkartmıĢtır. Böylelikle amblemler, markanın adını kendine özgü 

yazılmasıyla oluĢan ―logotype‖lar ile birlikte kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Böylelikle ―logotype‖lar ve ―amblemler‖in birlikte kullanıldığı ―logo‖lar orta 

çıkmıĢtır. Ancak burada kullanılan ikili yapı bir süre sonra gerek yer, gerekse 

maliyetler açısından sıkıntı yaratmıĢ ve amblemlerden tamamen vazgeçildiği ve 

―logotype‖ların ―logo‖ olarak benimsendiği de görülmüĢtür. Bir markanın 

―logo‖su olarak iĢlev gören ―logotype‖lar, bir çok zaman ―tipografik logo‖ adı 

altında da anılmaktadır.  

  

 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 

 

          

 

AKP‘nin amblemi yanmakta olan bir ampuldür. Amblemi oluĢturan 

ampül ilk bakıĢta aydınlanma ve ilericilik mesajlarını seçmene iletmektedir 

(Özel, 2007:7). Parti kurucularının ―milli görüĢ‖ çizgisinden geldiği 

düĢünüldüğünde ampul ambleminin bir yenilenme iĢareti olarak kullanıldığı 

düĢünülebilir. Bu bağlamda parti kurucularının ayrıldıklarını iddia ettikleri eski 

siyaset çizgisinden farklılıklar göstermektedir. Amblemde kullanılan renkler 

olan siyah ve sarı AKP‘nin ―kurumsal renkleri‖ni oluĢturmaktadır. Sarı ilk 

anlamında olduğu gibi güneĢi, ıĢığı simgelemektedir. Yan anlamlarında ise 
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canlılığı, bilgiyi ve bilgeliği simgelemektedir. Sarının zaman ve zamanın akıp 

gidiciliği de simgelediği bilinmektedir. Ancak burada bu anlamları 

çağrıĢtırmamakta olduğunu düĢünmekteyiz. Çünkü daha çok turuncuya yakın 

bir sarı tercih edilmiĢtir. Öte yandan ampülün kenar çizgilerini oluĢturan renk 

olan siyah, gücü ve otoriteyi temsil etmektedir. Aynı zamanda  sarı renk ile 

birlikte güçlü bir kontrast oluĢturmaktadır. Ampül amblemi görünen haliyle 

beyaz fon üzerinde kulanılmaktadır. Bu, seçiciliği kolaylaĢtırmak için 

uygulanmıĢ genel bir tercih sonucudur. AKP‘nin kurumsal kimlik kılavuzunda 

belirtildiği üzere zorunlu hallerde, amblem mavi zemin üzerinde tamamı beyaz 

ya da turuncu zemin üzerine tamamı beyaz Ģekillerde kullanılacaktır.  

Yukarıda gösterilen iki ayrı amblem AKP‘nin ilk ve ikinci amblemleridir. 

Ġlki partinin kuruluĢ tarihi olan 2001‘de belirlenmiĢ ve kullanılmıĢ olan 

amblemdir. 2006 ġubat‘ında yapılan kurum kimliği çalıĢmasıyla AKP 

ambleminin renkleri yeniden düzenlenmiĢtir ve ampülün içerisinde ki renk 

koyulaĢtırılmıĢtır. Yapılan çalıĢma sonucu algılanabilirliği %100 oranında 

artmıĢ olduğu, parti sözcüleri tarafından ifade edilmiĢtir (Bizhaber, 2006).  

AKP amblemi olan ampulün çevresinde yer alan ıĢık hüzmeleri, canlılığı 

ve hareketliliği simgelemektedir. Aynı zamanda 7 adet olan bu ıĢık hüzmeleri 

Türkiye‘nin 7 bölgesine gönderme yapmaktadır. AKP‘nin amblemi siyaset 

iletiĢimi ve görsel iletiĢim alanında çalıĢan bazı akademisyenler ve uzmanlar 

tarafından eleĢtirilmiĢtir. Ali Saydam AKP‘nin amblem olarak kullandığı 

ampülü çağ dıĢı olması bakımından eleĢtirmiĢ ve bu anlamın partiye zarar 

verebileceğini belirtmiĢtir ( Saydam, 2007). Yine partinin amblemini 2006 yılı 

ġubat ayında değiĢtirmiĢ olması Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. 

Naci Bostancı (2006) tarafından eleĢtirilmiĢ ve bu renk değiĢikliğinin %100 

oranda algıyı arttıracağına yönelik yorumların bilimsel bir araĢtırma sonucu 

olmadığı, gerçeğinin altını çizmiĢtir. Bostancı 2006‘da AKP‘nin logo 

değiĢikliği hakkında Ģunları ifade etmiĢtir.  

“Gazetelere göre parti sözcüsü, "Partinin algılanabilirlik düzeyi yüzde 

yüz arttı." demiş. Acaba bu ifade ne tür bir araştırmanın sonucu? Göstergelerin 

okunmasına ilişkin böylesine kesin ifadeler, doğrusu tespitten çok temenni 

sınıfına girse gerektir. Konusu belli, ne söylediği hayli açık göstergeler bile 

çeşitli yorumlara tabi tutulabilirken, soyutlama düzeyi yüksek, göndermeleri 

politik müktesebata göre değerlendirilen parti sembollerine ilişkin yorumlarda 

daha ihtiyatlı bir dil gerekmez mi? Söz, iddiasının ağırlığını taşıyamazsa dönüp 

sahibini ve onun üzerinden de ait olduğu kolektif kimliği yaralar gibi geliyor 

bana.” 

“İşin aslına bakarsanız logolar zaman içinde renklerinden, 

anlamlarından, ifadelerinden bağımsızlaşıp, neyi temsil ediyorlarsa onun 

anlamıyla örtüşürler. Şüphesiz işin başında  şekil, ifade gibi niteliklerine ilişkin 

tartışmalar önemlidir, kurumsal kimlikle logo arasında bağları tesis edecek bir 
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anlatım bulunmaya çalışılır, ancak bir kez tercih ortaya konup onunla 

yolculuğa çıkıldığında logo kendine ilişkin ifadeyi yitirmeye, şekilleri, renkleri 

silikleşmeye, onun yerini kurumun toplumdaki imajı almaya başlar.” 

AKP amblemiyle ilgili ortaya konulan düĢünceleri, kurumun imajını 

yansıtıp yansıtmadığı bağlamında yapacağımız yorumları Ģu Ģekilde 

özetleyebiliriz. AKP ambleminde kullanılan ampul aydınlanma, ilericilik, 

farklılaĢma (geçmiĢ siyasi çizgiyle düĢünülüğünde) anlamlarını çağrıĢtırma 

amaçlarıyla kullanılmıĢtır. Aydınlanma mesajını yaratabilecek birçok farklı 

gösterge bulunabilir, ancak ampulün tercih edilmesi yine çağdaĢlığa, 

teknolojiye yapılan bir vurgu olarak değerlendirilebilir. Ancak bu noktada 

yukarıda belirttiğimiz türden farklı görüĢler ortaya çıkabilmektedir. Tek baĢına 

ampul amblemi, belirttiğimiz anlamlar dıĢında partinin siyasal kimliği hakkında 

ipucu vermemektedir. Bu türden göstergelerden kaçınılmıĢ olması da bilinçli bir 

seçimin ve partinin kendisini siyaseten merkeze konumlandırma isteğinin bir 

sonucu olabilir.  

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  

 

 

Ġncelemesini yapacağımız ikinci parti amblemi Cumhuriyet Halk 

Partisi‘nin altıok amblemidir. Ġlk bakĢta partinin kurumsal kimliğini yansıtması 

açısından CHP‘nin altıok amblemi bir çok partiye göre daha anlamlı 

gözükmektedir. Bilindiği üzere CHP ambleminde yer alan 6 ok sırasıyla 

Cumhuriyetçiliği, Milliyeyçiliği, Halkçılığı, Devletçiliği, Laikiği ve 

Ġnkilapçılığı temsil etmektedir. Ülkemizde amblem niteliği taĢıyan ilk 

Cumhuriyet Halk Partisi‘nin altı okudur. Amblemi ayrıntılı bir Ģekilde 

incelediğimizde okların belirli oranlar dahilinde yönleri belirli bir yöne bakacak 

Ģekilde sıralanmıĢtır. Oklar aynı merkezden çıkmaktadır. Partinin bayrak 

talimatnamesine göre sembol olarak kullanılan oklar, Türk oklarına 

benzetilmeye çalıĢılmıĢ, ilk parti ambleminin tasarlanması aĢamasında bu 

noktaya dikkat edilmiĢtir. Okların açılı bir Ģekilde çeyrek bir daire oluĢturacak 
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Ģekilde uçları kesilmiĢ, sadece yukarıdan bakıldığında dördüncü sırada yer alan 

okun tamamı amblemde yer almıĢtır. Diğer oklar istenilen Ģekle uygun Ģekilde 

saplarından kesilmiĢtir. Okların Türk oku olduğunun belirgin olması için üstten 

dördüncü sırada yer alan okun, yaya geçirilen çentik kısmı görünmesi için tam 

boy olarak gösterilmiĢtir. CHP amblemi kırmızı fon üzerine beyaz 6 ok 

Ģeklidedir. Kırmızı ve beyaz Türk Bayrağının renkleridir ve bu amaçla tercih 

edilmiĢtir. Günümüzde, CHP ambleminin kırmızı rengi CHP‘nin sosyal 

demokrat değerleriyle de uygun düĢmektedir. Saydam (2007) renk kullanımında 

CHP‘nin diğer partilere göre çok daha baĢarılı olduğunu, seçilen kırmızı ve 

beyaz renklerin Fransız devriminden bu yana, eĢitlik, kardeĢlik ve özgürlüğün 

çağrıĢımını yaptığını belirtmektedir. CHP‘tarafından oluĢturulan amblemin, 

Türkiye‘nin en değerli amblemlerinden biri olduğu Saydam tarafından 

vurgulanmıĢtır. 

Yapılan değerlendirme de görüldüğü üzere CHP amblemi gerek kurumsal 

değerleri yansıtmasıyla, gerekse kullanılan renklerin, partinin değerlerine uygun 

çağrıĢımlar yapması bakımından oldukça baĢarılıdır. Ancak CHP‘nin 

amblemini, devlet partisi olduğunun göstergesi olarak değerlendiren görüĢlerde 

bulunmaktadır. Çünkü CHP‘nin 6 oku, partinin kuruluĢunda belirlenmiĢ ve 

anayasada yer alan Atatürk Ġlkeleridir. Bu haliyle devletin kuruluĢ ilkelerini 

yansıtmaktadır. CHP‘nin siyasal yaĢantısında gerçekleĢtirdiği değiĢimler, 

özellikle Ġsmet Ġnönü ile birlikte partinin sola açılması bağlamında, bu 

amblemin çağdaĢ sosyal demokrat değerleri yansıtmadığı görüĢü ifade 

edilmektedir. Hadi Uluergin (1999) bu konuda Hürriyet Gazetesi‘inde ki 

köĢesinde CHP‘nin ―altı oku‖nun ―kurumsal devrimcilik‖ değerlerini 

yansıtığını, CHP‘nin sosyal demokrat bir parti olabilmesi için altı oku atarak 

yerine evrensel sosyal demokrasinin ―pembe gül‖ünü koyması gerektiğini ifade 

etmiĢtir.  

 

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) 
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Milliyetçi Hareket Partisi‘nin amblemi üç hilal sembolüdür. BaĢlı baĢına 

hilal sembolu bir çok anlama gönderme yapmaktadır.  Hilal‘in gümüzde hem 

Ġslamiyet‘e hem de devlete yönelik sembolik anlamlar çağrıĢtırdığını biliyoruz. 

Hilal, Hz Muhammed döneminde Ġslamiyet açısından sembolik bir değer 

taĢımıyordu. Ġslamiyet‘te hilalin sembol olarak kullanılması Sasani 

imparatorluğu‘na kadar dayanmaktadır. O dönemde Araplar‘ın bu 

Ġmparatorluğu ele geçermesiyle birlikte hilal müslüman idareciler tarafından 

benimsenmiĢ ve bir tür güçlülük ifadesi olarak kabul görmüĢtü (Wikipedia_I). 

Daha sonra müslüman devletler tarafından da kullanılarak müslümanlığı 

yansıtan bir sembol olarak değer görmüĢtür. Bir dönem Osmanlı Devleti 

tarafından da sembol olarak kullanılmıĢ 3 hilal bu anlamıyla 3 kıtayı temsil 

etmektedir. 

Milliyetçi hareket partisinin üç hilal amblemi partinin milliyetçi ve 

muhafazakar duruĢunu baĢarılı bir Ģekilde yansıtmaktadır. Amblemde kullanılan 

renkler, yine hilal sembolünün kullanıldığı Osmanlı Bayrağı ve Türk 

Bayrağı‘nın renkleri olan kırmızı ve beyazdan oluĢmaktadır. Ancak amblem 

medyada ve bir çok farklı mecrada Milliyetçi Hareket Partisi‘nin resmi internet 

sitesinde gösterildiği Ģekilden farklı biçimde kullanılmaktadır. Yukarıdaki 

sunuluĢuyla Beyaz fonun üzerinde kırmız bir daire içerisinde yer alan üç hilal 

amblemi bir çok farklı mecrada kırmızı fon üzerine çeĢitli farklı biçimlerde 

görülebilmektedir. Diğer amblemler içinde geçerli olan bu türden yanlıĢ 

kullanımlar, görsel iletiĢim açısından istenilmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu 

bakımdan logo ve amblemlerin doğru kullanımı için ait olduğu kurumun, 

kurumsal / görsel kimlik klavuzlarını kaynak almak gerekmektedir. 

 

Demokrat Parti (DP) 

   

          

 

Ġncelemeye konu edilen bir diğer amblem Demokrat partinin kırat 

amblemidir. Demokrat partinin kırat amblemi Adalet Partisi‘ne, hatta 
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Menderes‘in Demokrat Partisi‘ne uzanan bir geçmiĢe sahiptir. Demokrat 

Parti‘nin ilk kuruluĢ yılı olan 1946 yılında Türkiye‘de halkın ―demokrat‖ 

kelimesine yabancı olması ve partinin adını söylemede güçlük çekmesi, DP‘nin 

halk arasında ―demir kırat‖ olarak olarak ifade edilmesine neden olmuĢtur. 1960 

darbesiyle birlikte kapatılan Demokrat Parti‘nin yerine açılan Adalet Partisi 

(AP) ilk olarak GüneĢ amblemini benimsemiĢtir. Ancak 1965 yılında üzerinde 

yapılan uzun çalıĢmalar ve değiĢtirmelerle AP‘nin amblemi kırat olarak 

benimsenmiĢtir. Mehmet Ö. Aklan (2007) Radikal Gazetesinde ki köĢesinde 

AP‘nin ―demir kırat‖ı amblem yapma sürecini ―Gayrı Resmi Seçim Tarihi‖ adlı 

yazısında ilginç yönleriyle kaleme almıĢtır: 

1961'de kurulan AP de kapatılan DP'nin nin mirasçısı olduğunu iddia 

ediyordu. 1965 seçimlerine giderken partinin yeni amblemini 'kırat' olarak 

belirlemek, halk arasında AP'nin DP'nin devamı olduğu kanısını daha da 

güçlendirecek, diye düşünüldü. Genel başkanının soyadında da 'demir' vardı. O 

halde Demirel'in 'demir'i ile partinin amblemi olarak seçilen 'kırat' yeniden ve 

kendiliğinden 'demir kırat'ı ortaya çıkaracaktı.  

Ama kır at nasıl bir kır at olmalıydı? Uzun tartışmalar yapıldı. Turhan 

Aytul'un aktardığına göre şöyle bir süreç yaşanmıştı: Önce amblemin kır at 

olmasına karar verilmişti. Bu konuda yapılan çizimler üzerinde tartışmalar 

yaşanmıştı. Her çizime bir bahane bulunmuştu.  

1 - İlk çizimi, atın hareketi yanlış anlaşılır, 'kaçıyor zannedilir' diye 

istememişlerdi.  

2 - İkinci çizimin başı beğenilmemiş, 'bu baş yanlış anlaşılır' diye 

reddedilmişti.  

3 - Üçüncü çizimde atın koştuğu yön sakıncalıydı, 'Bu at sola koşuyor' 

diye itiraz edildi.  

4 - Dördüncü çizimde atı 'uyuz' bir ata benzettiler.  

5 - Beşinci çizimin iki kusuru vardı: 'Hem sola bakıyor hem daire 

içinde' diye itiraz edilmişti.  

6 - Altıncı çizime bulunan bahane daha da ilginçti, bu at 'kız'a benziyor 

diye kabul etmemişlerdi. 

7 - Sonunda yedinci çizimde karar kılarlar. Bu çizimde at, kaçmayan, 

başı yanlış anlaşılmayan, sola koşmayan, sola bakmayan, daire 

içinde olmayan, 'uyuz'a ve 'kız'a benzemeyen bir attİ. Böylece Adalet 

Partisi amblemi ortaya çıkmıştı Adalet Partisi'nin amblemi sağa 

doğru bakan, ön sağ ayağını kaldırmış bir kır attı. Yeni amblemi 

ressam Tümer Argın çizmişti. 
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Demokrat Parti‘ye atfen söylenen demir kırat ondan AP‘ye ve ondan da 

Doğru Yol Partisi‘ne miras kalmıĢtır. DYP‘den sonra son olarak DYP – ANAP 

birleĢmesiyle tekrar kurulan Demokrat Parti‘nin amblemi olarak da halen 

kullanılmaktadır. Biz ―demir kırat‖ın tarihsel bağlamı içinde edindiği anlamı 

vurguladıktan sonra bugünkü haliyle, yani Demokrat Parti amblemi olarak 

―demir kırat‖ ı incelemeye çalıĢacağız. Ġlk olarak üzerinde durmakta yarar 

gördüğümüz husus, sembolik olarak ―demir kırat‖ın belirli bir siyasi çizgiyi 

yansıttığı gerçeğinin kabul edilmesi gerekliliğidir. Yukarıda da ayrıntılarıyla 

belirtildiği gibi ―kırat‖ birbirlerinin mirasçısı konumundaki siyasi partiler 

tarafından sahiplenilmiĢ, hatta bu mirasçılığın göstergesi olarak kullanılmıĢtır. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde DP tarafından kullanılan amblemin belirli bir 

kimliği yansıttığı söyleyebilir. Ancak DP‘nin yeniden açılması siyaset 

sahnesinde var olan Doğru Yol Partisi ( DYP) ve Anavatan Partisi (ANAP) 

kurumsal olarak – her ne kadar tamamlanamasa da-  birleĢmesiyle olmuĢtur. Bu 

bakımdan DP‘nin  amblemi her iki partinin değerlerini yansıtması açısından 

yeniden tasarlanmıĢtır. Böylelikle ANAP‘ın eski ambleminde yer alan Türkiye 

Haritası DP ambleminde de kullanılmıĢ ve DYP‘nin ―kır at‖ı  Türkiye 

Haritası‘nın Üzerine yerleĢtirilmiĢtir. Bunun dıĢında amblemin en çok tartıĢılan 

kısımlarından biri ―kır at‖ın sağa bakan yüzünün sola çevrilmesidir ki bu 

tartıĢma bizi AP‘nin kuruluĢ yıllarında yaĢanan tartıĢmaya götürmektedir. Yönü 

sola çevrilen ―kır at‖ ile partinin Avrupa Birliği hedeflerine çağrıĢım yapılmak 

istenmiĢ olabilir. Ancak özellikle 2007 seçim döneminde, dönemin siyasal 

atmosferiyle birlikte bu durum özellikle rakipleri tarafından DP aleyhine etkili 

biçimde kullanılmıĢ ve partinin yönünü sola çevirdiler Ģeklinde ifadelerde 

bulunulmuĢtur. Örneğin 05 Mayıs 2007 tarihinde Haber7.Com adlı internet 
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sitesinde ―Kırat‘ın Yönünü Sola Çevirdiler‖ baĢlıklı haber metninde 

birleĢmenin sonucunda yeni bir amblemle yola çıkıldığı belirtilmiĢ ve Kırat‘ın 

yönünün  sola çevrilmesinin dikkat çekici olduğu vurgulanarak ―Amblemdeki 

Kırat‘ın yönü partinin istikametini de ortaya koydu.‖ Ġfadesine yer verilmiĢtir. 

 

Demokratik Sol Parti 

                          

12 Eylül ile birlikte tüm siyasi partiler kapatılmıĢ ve dönemin liderlerine 

siyaset yasağı getirilmiĢtir. Sıkıyönetimin sona ermesi ve siyaset yasaklarının 

kalkmasıyla birlikte siyaset yeniden Ģekillenmeye baĢlamıĢ, darbe öncesi 

dönemin siyasi aktörleri yeni siyasal hareketlerin içersinde yer almıĢlardır. 

Demokratik Sol Parti‘de 12 Eylül sonrası oluĢan bu yeni siyasi oluĢumlardan 

birisi olarak tarihin sahnesinde yerini almıĢtır. Parti, amblem olarak kendisine 

―Ak Güvercini‖ seçmiĢ ve kuruluĢundan bu güne aynı amblemi kullanmaya 

devam etmiĢtir, etmektedir. Amblem olarak ―ak güvercin‖in barıĢ, sevgi ve 

kardeĢlik çağrıĢımları yapmaktadır. Aynı zamanda 12 Eylül öncesinin Ģiddet 

ortamından sıyrılmayı, yeniden barıĢı ve sevgiyi yeĢertmeyi ifade edecek 

biçimde okunabilir. Buna yakın anlamı, özellikle DSP‘in resmi internet 

sitesinde de dile getirilmiĢ ve  ―ak güvercin‖ ambleminin yeni partiye, halk 

tarafından verildiği, halkın DSP‘nin kuruluĢ toplantılarına, 60‘lar ve 70‘lerin 

kavgalı siyaset ortamında takındıkları barıĢçıl tutum nedeniyle ―ak 

güvercin‖lerle gelindiğini ve kendilerini bu ambleme layık buldukları 

belirtilmiĢlerdir. DSP‘nin ak güvercini ―sosyal demokrat‖ değerlerle de uyum 

içerisinde barıĢa ve sevgiye gönderme yapmaktadır. Belki de cansız bir amblem 

olma özelliğinin yerine, gerçek bir sembol iĢlevini de görmektedir. Öyle ki ―ak 

güvercin‖ DSP‘nin seçim Ģarkılarından, mitinglerine, parti dergisinin adından, 

merhum liderinin internet sitelerine kadar her noktada yerini almaktadır. ―Ak 

güvercin‖ ambleminin mavi bir fon üzerinde sunulmuĢ olması yine mavinin 

genel olarak ifade ettiği ―güven‖ anlamını çağrıĢtırmaktadır. DSP‘nin eski 

Genel BaĢkanı Bülent Ecevit‘in aynı tonda giydiği mavi gömlekler, ―mavi 

yakalılar‖ olarak adlandırılan iĢçilerin giydiği mavi tulumlar ile birlikte 
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düĢünüldüğünde, iĢçi sınıfına, emekçiye yakın bir duruĢu iĢaret eden bir tercih 

olarak okunabilir.  

Yukarıda DSP‘nin iki ayrı amblemine yer verilmiĢtir. Bu amblemlerden 

ilki DSP‘nin kuruluĢundan (tarih:1985) 2007 Mart‘ına kadar kullandığı 

amblemdir. Ġkincisi ise DSP‘nin aynı yıl modernize ederek kullandığı ve halen 

kullanımda olan amblemdir. Genel olarak DSP amblemi olan ―ak güvercin‖ 

partinin değerlerine uygun biçimde barıĢ ve sevgi çağrıĢımlarını 

barındırmaktadır, amblemin ortaya çıkıĢında siyasal ideoloji kadar tarihsel 

bağlamında önemli olduğu düĢünülmektedir.  

 

Saadet Partisi (SP) 

      

Saadet Partisi amblemi, kırmızı zemin üzerinde beyaz hilal ve hilalin üst 

kısmında yer alan 5 beyaz yıldızdan oluĢmaktadır. Mili ve manevi değerlerin 

göstergesi olarak hilal sembolü Saadet Partisi ambleminde de yer almaktadır. 

Amblemde hilal tercih edilmesi; partinin hem ideolojik duruĢuna, hem de 

tarihsel mirasına uygun düĢmektedir. Ġlerleyen satırlarda önceki milli görüĢ 

partilerinin bir benzeri olan Saadet Partisi‘nin ambleminin bu partilerin 

amblemiyle benzerlikleri ve farklılıkları incelenecektir. Saadet Partisi‘nin 

amblem seçiminde parti programını temsil etmesine dikkat edildiği ve mevcut 

haliyle parti programını yansıttığı partililerce belirtilmiĢtir (Milliyet, 

2001,Web). Kullanılan ―hilal‖in genel bir okumayla dini ve milli değerlere 

göndermede bulunduğu açıktır. Bunun dıĢında amblemde kullanılan ― BeĢ 

Beyaz Yıldız‖ın parti programında yer alan ―Saadet‖ kavramını ve ―Saadetin 5 

temel unsurunu‖ temsil ettiği belirtilmiĢtir. Bu bağlamda sol kısımda bulunan, 

hilale yakın olan yıldız, sevgi, hoĢgörü, kardeĢlik ve barıĢı; sağdaki küçük yıldız 

insan haklarını ve hürriyetleri; soldaki ortanca yıldız adaleti; sağdaki ortanca 

yıldız, refah ve kalkınmayı; büyük yıldız ise, saygınlık, Ģeref ve itibarı temsil 

etmektedir. 
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Parti programında yer alan bazı kavramları temsil etmesi açısından uygun 

görülebilecek amblemin ifade ettiği anlamların anlaĢılması için, belirli bir 

zaman ve bilgilendirme çalıĢmasının gerekli olduğunu söylemek yanlıĢ 

olamayacaktır. Kullanılan ―hilal‖ in anlamlandırılması bir problem teĢkil etmez, 

çünkü ―hilal‖ in göndermede bulunduğu anlamlar tarihsel bir geçmiĢe sahiptir, 

ancak kullanılan yıldızların çağrıĢtırdığı anlamların öğrenilmesi gereklidir. CHP 

amblemindeki 6 ok içinde benzer bir durum söz konusu olsa da, CHP amblemi 

neredeyse bir asırlık geçmiĢe sahiptir. ―Hilal ve Yıldız‖ın yer aldığı amblemde 

her iki öğe de düz anlamları itibariyle partinin ideolojik konumlandırmasına 

katkıda bulunmaktadır. Amblemde kullanılan renkler, incelenen diğer birçok 

partinin ambleminde olduğu gibi kırmızı ve beyazdır. Bu renklerin seçiliĢ amacı 

diğerlerinde de olduğu gibi bayrağı çağrıĢtırmasıdır. 
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Milli GörüĢ partilerinin tarihsel olarak kullandığı amblemlere bir göz 

atılacak olursa, dönemin siyasal atmosferinin amblem seçiminde etkili olduğu 

görülebilir. Milli Nizam Partisi (MNP) ile baĢlanılan yolculukta, kullanılan ilk 

amblem, iĢaret parmağı havada görünen bir el idi. Havadaki iĢaret parmağı, 

Ġslami referanslara göre ―Ģahadet parmağı‖ olarak anılan parmak ―Hak bir, 

Allah bir‖ anlamını ifade ediyordu. Zira partinin o dönemdeki Genel BaĢkanı 

Necmeddin Erbakan ―Biz Hayvana Tapmayız.‖ diyerek AP amblemine atıfta 

bulunuyor ve kendi partilerinin ambleminin neyi ifade ettiğini ima ediyordu 

(Sabah). Daha sonra kurulan Milli Selamet Partisi Ġslami referanslardan 

sıyrılarak, kendisine dönemin koĢullarına uygun bir amblem yaratıyordu. 

Siyasal karıĢıklığın, ekonomik bunalımın ve diğer problemlerin çözümü için 

kendilerini öne sürerek Anahtar Amblemi‘ni kullanıyorlardı ve siyasal çözümün 

anahtarının kendilerinde olduğunu ifade ediyorlardı. Bu haliyle MSP amblemi 

belirli bir dönem için kullanılabilecek türden bir amblemdi ve uzun vadeli bir 

değer ifade etmiyordu. Nitekim MSP‘de 12Eylül askeri müdahalesi sonucu 

kapatıldı. Ardından açılan Refah PARTĠSĠ amblem olarak ―hilal‖i ve üretimi 

simgeleyen hilal içinde ―baĢak‖ı kullanmıĢtı. 28 ġubat süreciyle birlikte 

kapatılan partinin kadroları yollarına Saadet Partisi adı altında devam etti. Bu 

partinin amblemi ise birçok yönden tartıĢma konusu olmuĢtur. Öncelikle FP 

ambleminde kendinden önceki RP ve sonraki SP amblemlerinde de görüleceği 

gibi hilal amblemi, aynen kullanılmıĢtır. Hilalin içerisine yerleĢtirilen, hilalin 

içinden çıkıp gelen çağrıĢımını yaratması için çizgilerle hilalden ayrılmıĢ, kalp 

sembolü kullanılmıĢtır. BaĢlangıçta çizgilerin bitiĢik olması istenmeyen bazı 

çağrıĢımların yapılmasına neden olunca, kalp ile çizgilerin arası açılmıĢtır 

(Sabah). FP amblemi ile bir baĢka tartıĢma konusu, partinin kapatılma 

iddianamesinde parti ambleminin, kendisinden önceki Refah Partisi‘nin 

amblemine benzerlikler taĢıdığı vurgulanmıĢ ve parti tarafından yapılan 

savunmada bunun örneklerinin olabileceği ve bu türden benzerliklerin bir 

partiyi diğerinin devamı yapmadığı belirtilmiĢtir. (Fazilet Partisi Son Savunma 

Metni)  

Özetle ―milli görüĢ‖ partileri olarak adlandırılabilecek partilerin 

amblemleri tarihsel bağlam içerisinde değerlendirildiğinde, birbirlerine benzer 

nitelikler göstermektedir. Aynı zamanda benzer ideolojik kodları da 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2011 

 

 

57 

barındırmaktadır. Halen varlığını sürdüren Saadet Partisi‘nin amblemi, parti 

programında yer alan kavramların göstergesi olması bakımından diğerleriyle 

farklılıklar gösterse de atıfta bulunulan bu anlamların anlaĢılabilmesi için 

göstergeyi okuyanların bu bilgiden haberdar olması gerekmektedir. 

 

ĠĢçi Partisi (ĠP) 

      

Siyasi parti amblemlerinde ―yıldız‖ın bir baĢka kullanımı iĢçi partisi 

ambleminde karĢımıza çıkmaktadır. Diğerlerinden farklı olarak iĢçi partisinin 

amblemi tek baĢına ―yıldız‖ dan oluĢmaktadır. ÖzdeĢleĢme adına bir ―ak 

güvercin‖ ya da ―altı ok‖ kadar etkili olamayacağı düĢünülmektedir, çünkü 

―yıldız‖ bir çok siyasi parti ambleminde ve ülke bayrağımızda da yer 

almaktadır. ―Yıldız‖ dendiğinde ĠP‘nin hatırlanma olasılığı oldukça düĢüktür. ĠP 

amblemi olarak yıldız, kızıl fon üzerinde sarı Ģekilde kullanılmaktadır. Ancak 

son haliyle fonda ve logotype‘da bazı değiĢikliklere gidilmiĢtir.2007 yılında 

yapılan değiĢiklik ile kızıl üzerine sarı yıldız kullanımından vazgeçilmiĢ ve 

yıldız beyaz fon üzerine kırmızı renkle ve iki satırla yazılan ―ĠĢçi Partisi‖ 

logotype‘ı ile birlikte kullanılmaktadır. ĠĢçi Partisi‘nden yapılan açıklamaya 

göre önceki amblemin Çin‘i yansıtmakta olduğunun düĢünüldüğü ve karıĢlığa 

neden olmamak için böyle bir değiĢikliğe gidildiği ve halktan bu yönde 

taleplerin geldiği belirtilmiĢtir (Nethaber, 2007). Bu değiĢikliğin yapıldığı 

tarihte ülkenin siyasal konjüktürünün ve bu konjektürde ĠP‘nin giderek artan 

ulusalcı söylemlerinin etkisi olduğu düĢünülebilir. Zira renkler birçok partide 

olduğu gibi Türk Bayrağı‘nı yansıtan kırmızı beyaz olarak değiĢtirilmiĢtir. 

Yapılan açıklamada kullanılan yıldız için ―çoban yıldızı‖ ifadesi kullanılması da 

dikkat çekicidir. 

 Partinin amblemi olan ―yıldız‖ın enternasyonal bir değere sahip olduğu 

düĢünülebilir. Bu haliyle Dünya iĢçilerinin ve emekçilerinin sahiplendiği ―kızıl 

yıldız‖ olarak kullanılmaktadır. Yıldızda bulunan 5 köĢe emekçinin beĢ 

parmağını ve aynı zamanda beĢ kıtayı temsil etmektedir (wikipedia_II). Kızıl 

Yıldız aynı zamanda SSCB bayrağında da orak ve çekiç ile birlikte 

kullanılmaktadır ve eski Kızıl Ordu‘nun bayrağıdır. Ayrıca az bilinen yönüyle 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Emek%C3%A7i&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1ta
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―kızıl yıldız‖ beĢ köĢesi ile toplumu sosyalizme taĢıyacak ve onu koruyacak beĢ 

farklı sosyal grubu temsil etmektedir. Özel bir sırası olmaksızın, gençlik, sanayi 

iĢçileri, tarım iĢçileri ve entelijansiya (komünizme ulaĢmak için fikir üretmesi 

gereken sınıf) temsil edilmektedir (wikipedia_II). Örnekte görüldüğü gibi 

amblemler aynı ya da  benzer sembollerden oluĢsa bile, farklı anlamlar ifade 

edebilmektedir. Ambleminde kullanılan ―kızıl‖ renk ise Fransız devriminden bu 

yana kurulu düzene karĢı en radikal alternatifi, programları ve akımları 

simgelemektedir. 

  

Türkiye Komünist Partisi ( TKP) 

 

Türkiye Komünist Partisi amblemi, kızıl zemin üzerinde orak, çekiç ve 

yıldızdan oluĢmaktadır. Bu amblemde de ĠĢçi Partisi örneğinde olduğu gibi kızıl 

bir zemin tercih edilmiĢtir. ĠP amblemini incelerken üzerinde ayrıntıyla 

durmadığımız kızıl rengin anlamları üzerinde biraz durmakta fayda var. Kızıl 

Bayrağın Fransız Devrimi‘nden beri alternatif duruĢları simgelediğini ĠP 

amblemi ile ilgili yaptığımız değerlendirmede belirtmiĢtik. Kızıl Rengin böylesi 

sembolik bir anlama nasıl kavuĢtuğunu TKP resmi sitesinde yayınlanan ―Parti 

Amblemi Üzerine‖ (1998) adlı makalede Ģu Ģekilde ifade edilmektedir: 

“1848’de Fransız işçileri, sonuçları burjuvaziye yarayan 1848 Şubat 

Devrimi’ni gerçekleştirdiklerinde, cumhuriyetin bayrağıyla değil kendi 

bayraklarıyla yürüyorlardı. Burjuva cumhuriyetinin bayrağı, Fransız 

Devrimi’nin bayrağı, üç renkli bayraktır. Ama Fransız işçileri, 1848 

Devrimi’nin başarılmasında belirleyici bir rol oynayan işçi sınıfı kızıl bayrak 

taşıyor ve onu kendi bayrağı olarak, kendi deyimleriyle, “toplumsal 

cumhuriyet”in bayrağı olarak görüyorlardı. Bu bayrağı burjuva cumhuriyetin 

ya da demokratik burjuva cumhuriyetin değil, fakat tam da Fransız burjuva 

cumhuriyetinin üç renkli bayrağına karşı, işçi sınıfının toplumsal 

cumhuriyetinin bayrağı olarak görüyorlardı. Sosyalizmi o gün için “toplumsal 

cumhuriyet” olarak niteliyorlardı. Bayrağımızın, kızıl bayrağın, buralara kadar 

giden, 200 yıllık bir geçmişe sahip olan böyle bir tarihsel kökeni var.”  

TKP ambleminde yine ĠP ambleminde olduğu gibi kızıl yıldıza yer 

verilmiĢ, ayrıca komünizmi simgeleyen Orak ve Çekiç‘de kullanılmıĢtır. Orak - 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Entelijansiya
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Çekiç  çiftçileri ve proletaryayı sembolize eder. Bu iki simge bir araya 

getirilerek çiftçilerin ve iĢçilerin birliği sembolize edilir. Orak-çekiç Ekim 

Devrimi‘nden sonra ortaya çıkmıĢ ve daha önce bir ambleme sahip olamayan 

Komünist Partiler tarafından benimsenmiĢtir. Orak-Çekiç‘in yaygınlaĢması ise 

Komünist Enternasyonal ile birlikte olmuĢtur. TKP amblemi için gerek renk 

bakımından, gerekse kullandığı amblemlerin sembolik değerleri bakımından 

parti hakkında hızlı bir bilgi sağladığı söylenebilir. TKP amblemi kullanılan 

sembollerin uluslar arası nitelik taĢımasıyla da dünyanın herhangi bir yerinde 

okuyucuya yansıttığı kurum hakkında bilgi verebilir. 

 

Liberal Demokrat Parti (LDP) 

 

1994 yılında kurulan Liberal Demokrat Parti Amblem olarak kendisine 

sıçrayan yunus balığını seçmiĢtir. Yunus Balığı amblemi mavi fon üzerinde 

beyaz olarak kullanılmaktadır. LDP‘nin ―sıçrayan beyaz yunus balığı‖ amblemi, 

partinin liberal düĢüncesine açık bir göndermede bulunmamaktadır. Yunus 

balığı sevecenliği, dostluğu, sıcaklığı çağrıĢtırabilir. Ancak bunların partinin 

ideolojisiyle doğrudan örtüĢmediği görülmektedir. Ancak zorlama okumalarla, 

yunus balığının türsel özellikleri ile liberalizmin vaat ettiği özgürlük, bireysel 

haklar arasında bağlantı kurulabilir. Liberalizmin en önemli vurgusu birey ve 

bireyin özgürlüğü üzerinedir. Mavi fon üzerindeki yunus balığı, deniz ve 

denizdeki özgürlük gibi çağrıĢımlarla liberalizmin özgürlüğünü yansıtmak 

amacını taĢıyor olabilir. Ancak doğrudan bir iliĢki kurmak oldukça güçtür. Mavi 

renk yine güvenin göstergesi olarak görülmektedir. LDP ilk kurulduğunda 

benimsediği gökkuĢağı ambleminden, bu amblemin eĢcinsel federasyonları 

tarafından kullanılıyor olmasından dolayı vazgeçmiĢtir. Daha sonra sıçrayan 

yunus amblemi kabul görmüĢ ve günümüzde hala bu amblem kullanılmaktadır. 

LDP‘nın amblem konusunda tarihsel olarak kendisini ifade edebilecek bir 

sembolün bulunmaması konusunda sıkıntı yaĢadığı düĢünülebilir. Zira 

liberalizmi temsil edebilecek evrensel bir sembol akıllara gelmemektedir. 
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Genç Parti (GP) 

 

2002 yılında kurulan Genç Parti‘nin  amblemi beyaz zemin üzerine 

birbirinin simetriği olan iki kırmızı hilal ve bu hilallerin ortasında yer alan 

kırmızı bir yıldızdan oluĢmaktadır. Yıldızın ve hilal‘in bu Ģekilde 

kullanımlarına Osmanlı‘da ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı‘nda farklı dönemlerde 

rastlayabilmekteyiz. Hilal ve yıldızın diğer partilerde de olduğu gibi milli ve 

manevi değerlere atıfta bulunduğunu tekrarlayabiliriz. Bunun dıĢında yıldızın 

iki hilal tarafından sağdan ve soldan simetrik biçimde çevrelemiĢ olarak 

kullanılması, partinin sağ-sol ayrımı yapmadan her görüĢten seçmeni 

hedeflediğinin ve siyaset olarak kendisini merkeze konumlandırdığının 

vurgulanması amacını taĢıdığı düĢünülebilir. 

 

SONUÇ   

Ġncelenen 10 siyasi partinin amblemlerine bakıldığında 7‘sinin renk 

kullanımında kırmızı ve beyaz renkleri tercih ettiği görülmektedir. Mavi ve 

beyaz renkleri tercih eden parti sayısı 2‘dir. Yine partilerden ambleminde yıldız 

kullanan parti sayısın 4, hilal kullanan parti sayısının 3, hem hilal hem yıldız 

kullanan parti sayısının ise 2 olduğu görülmektedir. Hilal ambleminin yalnızca 

sağ partiler tarafından tercih edilmesine karĢın, yıldız ambleminin – farklılıklar 

göstermek ile birlikte – hem sağ hem sol partiler tarafından tercih edildiğini 

görmekteyiz. Bunun dıĢında amblemlerinde hayvanları sembol olarak kullanan 

parti sayısının 3 olduğu görülmektedir.  

Yapılan incelemede siyasi partilerin amblem seçimlerinde, siyasi 

partilerin tarihsel geçmiĢinin, siyasi kimliklerinin ve kurulduğu dönemin 

belirleyici olduğu, ancak kullanılan amblemlerin yarattıkları çağrıĢımların çok 

genel olduğu ve özgünlük taĢımadığı tespit edilmiĢtir. Bu çerçevede kullanılan 

amblemler aracılığıyla yapılan çağrıĢımlar partilerin siyasi yelpazede 

konumlandırılmasıyla ilgili ipuçlarını verse de, partinin kurumsal kimliğini 

doğrudan yansıtmadığı düĢünülmektedir.  Partilerin amblem seçiminde, tarihsel 

sürecin oldukça etkili olduğu ve partilerin amblemlerini oluĢtururken halefi 

gördükleri partilere atıfta bulunacak sembollerin kullanıldığı görülmüĢtür. Bazı 
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partilerin kapatılma ya da birleĢme gibi özel bir neden bulunmaksızın belirli 

aralıklarla amblem değiĢikliklerine gittiği, bunu kurumsal kimliğin köklü 

değiĢikliği sonucu değil, modernleĢtirme, algılamayı arttırma ya da dönemin 

siyasal koĢullarına ve değiĢen parti söylemlerine bağlı olduğu saptanmıĢtır. 

Aynı sembollerin farklı okumalarla farlı anlamlar yaratabildiği ve çok 

farklı siyasi partiler tarafından kullanılabildiği görülmektedir. Bazı sembollerin 

ayrıntılarının anlaĢılabilmesi için öğrenilme zorunluluğu bulunduğu, eksik bilgi 

ile yapılacak okumalarda, istenilen anlamı yaratmadığı görülmektedir. 

Yapılan çalıĢmadan çıkarılabilecek sonuçlara değindikten sonra 

―amblem‖ kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiği konsunda önerilerimizi 

sıralamakta fayda vardır. Öncelkikle amblemler ilk bakıĢta ait olduğu kurumun 

kimliğini yansıtması açısından mutlaka belirli bir değere, göndermede 

bulunmalı ve anlamlı olmalıdır. Göndermede bulunduğu değerler, kurum 

kimliğinin içerisinde yer almalı ya da onu çağrıĢtırmalıdır. Amblem çok karıĢık 

olmamalı, çok fazla öğe barındırmamalı ve hızlı bir biçimde özet bir bilgiyi 

sağlamalıdır. Bunun yanı sıra amblemlerin yaratım süreçlerinde üzerinde 

önemle durulmalı ve uzun tartıĢmalar sonucu en doğrusuna karar verildikten 

sonra kamu ile paylaĢılmalıdır. Çünkü üzerinde düĢünülmemiĢ veya yeteri 

kadar tartıĢılmamıĢ amblemler, yanlıĢ çağrıĢımlar yarabilmektedir. Amblemde 

kullanılan sembollerin seçilmesinde gösterilen önem kadar, amblemin teknik 

boyutuna da önem verilmeli, belirli bir anlam yaratma amacı bulunmuyorsa çağ 

dıĢı tasarımlardan kaçınılmalıdır. Çünkü amblemler belirli bir süreçte ve zaman 

içerisinde değer kazanmaktadırlar.  

Bu bakımdan tasarlanma aĢamasında yapılacak her hata, kısa bir süre 

sonra yeni bir amlem yaratma ya da mevcut amblem üzerinde değiĢiklik yapma 

zorunluluğunu doğuracaktır. Bu da amblemin ait olduğu kurumla bütünleĢmesi 

için gereken zamanın kesintiye uğraması ya da boĢa harcanması anlamına 

gelmektedir. Zira kurumsal kimliğin göstergesi olan amblemin çok sık 

değiĢikliğe uğraması ya da değiĢtirilmesi istenmeyen ve sakıncalı bir durumdur. 

Amblem üzerinde yapılan her değiĢiklik kurumsal kimliğin değiĢikliği olarak 

algınacaktır. Siyasi amblemler tarihsel süreç içerisinde hafızalarda sürekl 

kendisini partinin ideolojisi ile hatırlatmaktadır. 
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KLASĠK VE ALTERNATĠF FĠNANSAL TEKNĠKLER 

                         

Ahsen ARMAĞAN

 

 

ÖZET 

 

KüreselleĢme sürecine bağlı olarak iĢletme yapı ve dinamikleri de 

farklılaĢmıĢtır. Yönetimin iĢlevlerinden en önemlilerinden birisi olan finans 

fonksiyonu; sermayenin dünya yüzündeki hızlı dolaĢımına bağlı olarak ve 

teknolojik olanakların zaman ve mekan sınırlamasının ortadan kaldırması 

nedeni ile yeni bir boyut kazanmıĢtır. 

Günümüzde iĢletmeler ayakta kalabilmek, varlığını sürdürebilmek ve 

diğer iĢletmelerle rekabet edebilmek için finans uygulamalarını yeniden 

yapılandırmakta ve yeni teknikler denemek zorunda kalmıĢlardır. Bu teknikler 

Leasing, Factoring, Forfaiting, gibi teknikler olduğu kadar, VOB‘da uygulanan 

ve türev ürünler olarak adlandırılan Options, Swaps, Futures ve Forward 

teknikleridir. 

Bu çalıĢmada klasik ve türev ürün teknikleri üzerinde durulmaktadır. 

Basın iĢletmelerinde öz sermaye kadar dıĢ kaynaklı sermayesi de 

kullanılmaktadır. Özellikle yoğun teknoloji gerektiren donanımların üretime 

katılmasının söz konusu olduğu durumlarda Leasing Factoring, forfatiting gibi 

finanslama yöntemlerinden de yararlanılmaktadır. Bu çalıĢmada belirtilen 

finansman teknikleri ve günümüzde kullanımlığı yoğunlaĢan türev ürün 

teknikleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Finansal Teknikler, Türev Ürünler 

 
 

 

CLASICAL AND ALTERNATIVE FINANCIAL TECHNIQUES 

 

ABSTRACT 

Depending on the globalisation process the structure and Dynamics of 

the institutions have been changed. The financial functions which is the most 

important administrational function due to the fast circulation of finance over 

the world and because of the dissapperance of the time and place restrictions 

caused by technological instruments has gained a new dimension. 

Nowdays the institutions in order to maintain their presence and 

competitions with order rivals thay have to reorganize finance functions and try 

new techniques. These techniques are as clasical ones such as Leasing, 

Factoring, Forfaiting and the new ones such as derivative techniques, Options, 

Swaps, Futures and Forward products used in VOB. 

Key Words: Clasical Techniques, Derivative Products 
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GĠRĠġ 

Dünya 21. Yüzyıla; özelleĢtirme, aĢırı rekabet, deregülasyon, 

teknolojideki hızlı ilerleme ile zaman mekan sınırlarının ortadan kalkması, 

sermaye hareketlerinin ülkeler arasında hızlı dolaĢımı paradigmaları ile 

girmiĢtir. 

Belirlenen koĢullara bağlı olarak ülkelerin sosyal, kültürel, politik ve 

ekonomik yapılarında hızlı dönüĢümler yaĢanmıĢ bu bağlamda da iĢletme yapı 

ve dinamikleri yeniden revize edilmiĢtir. ĠĢletmelerdeki değiĢim hareketleri, 

onun ayakta kalması ve varlığını sürdürebilmesinin temel dayanağı olan finans 

fonksiyonlarında daha fazla yaĢanmıĢtır. Çok geçmeden ABD‘de konut 

finansmanından kaynaklanan diğer finansal enstrümanları da tetikleyen 

ekonomik kriz, büyük boyutlara ulaĢmıĢ ve diğer ülke ekonomilerini de etkisi 

altına almıĢtır. Özellikle 2000‘li yıllardan sonra uygulanan faiz politikaları, 

konut mortgagelarındaki artıĢ, finansal finansal risk faktörlerinde yeterli 

planlama ve denetimlerin olmayıĢı, menkul kıymetleĢtirme ve türev ürün 

piyasasının yaygınlaĢması risk faktörünü arttırmıĢ ve yaygınlaĢmıĢtır. Krizin en 

büyük sonuçları finans piyasalarında yaĢanmıĢtır. 

Basın iĢletmelerinin finansal yapısı sahip oldukları sermaye miktarını 

ifade eder. ĠĢletmecilik açısından sermaye, iĢletmenin sahip olduğu varlıklardır. 

Basım ve basın iĢletmeleri için sermaye iĢletme faaliyetlerinin sürekliliğini 

sağlamada edindiği tüm maddi ve maddi olmayan varlıklardır. 

Bu bağlamda finansal piyasalardaki belirsizliği, oynaklığı ortadan 

kaldırabilmek ve hedging ile (risk) baĢa çıkabilmek için piyasalar farklı finansal 

teknikleri kullanmak ve denemek zorunda kalmıĢtır. Bu teknikler piyasaların 

yeniden istikrar kazanmasında ve güven unsurunun yerleĢmesinde önemli 

kompense kaynağı olarak görülmektedir. Klasik teknikler arasında görülen 

Leasing, Factoring, Forfaiting ürünler olduğu kadar giderek popülaritesini 

arttıran türev ürünler olarak bilinen ve klasik ürünlere karĢı bir alternatif 

oluĢturan vadeli iĢlem piyasasındaki Future, Forward, Opitions ve Swap 

uygulamalarıdır. 

Bu teknikler diğer iĢletmelerde olduğu kadar günümüz rekabet ortamında, 

çok uluslu Ģirketlerle iĢ birliği yapan ve dikey, yatay ve çapraz birleĢmelerle 

giderek oligopolleĢen basın iĢletmeleri için de kullanılması önerilebilecek 

ürünlerdir. 

 

LEASING ( FĠNANSAL KĠRALAMA) 

ĠĢletmeler, sahip olmadıkları bir varlığı kullanma hakkını elde etmek için 

kiralama yöntemine de baĢvurabilirler. Kiralama iĢini, bankalar, özel amaçlı 

finansman Ģirketleri gibi birimler yürütmektedir (Özkan, 1989, 105). Finansal 
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kiralamada herhangi bir kira sözleĢmesinde olduğu gibi kiracı varlığın kullanma 

hakkını elde etmekte ve kiralayana belirli bir ücret ödemeyi taahhüt etmektedir. 

Kiralama yöntemi, kredi alma yoluyla varlıkların satın alınması iĢlemi olup, 

iĢletmeye, organizasyonda, riski karĢılamada, esneklik sağlamada, yüzde yüz 

finanslamada katkı sağlar. Ayrıca teknolojik eskimeden kaçınmada da bir 

destek iĢlevi görmektedir. 

Finansal kiralama sözleĢmelerinde, kredi sözleĢmelerine göre iĢletme 

açısından kısıtlamalar daha azalmakta buna karĢın kiralama değeri büyüdükçe 

kısıtlamalar artmaktadır ( Özkan, 1989, 106). Leasing yöntemi ile finanslama 

peĢin ödeme yapılmadan bir varlığın elde edilmesini sağladığında bu yöntemle 

yüzde yüz finanslama gerçekleĢmekte ve iĢletmelerin fon sağlama kapasitesinin 

tamamı kullanılmaktadır. Kiralanan varlığın kiralama döneminin sonunda 

ortaya çıkan hurda değeri, kiraya veren kiĢiye yüklenmektedir. Kiracı kiralama 

döneminin sonunda anlaĢmayı yenileme ya da sabit varlığı alma talebinde 

bulunabilmektedir. Bu durum antlaĢma sırasında ağır Ģartlarda karĢılamayı 

önlemek için belirtilmelidir ( Özkan, 1989, 106). 

 

FACTORING 

Factor bir iĢletmeye borç veren kiĢi ya da komisyon alarak satıĢ yapan 

kiĢidir. Factoring, kredili satıĢ yapan kuruluĢların bu satıĢlardan doğan 

alacaklarının factor iĢletme tarafından satın alınmasıdır. Factoring, iĢletmelerin 

ticari alacaklarının satılarak nakde dönüĢtürülmesi yoluyla sağlanan 

finansmandır. ĠĢletme alacaklarının takibi, tahsili ve muhasebe kayıtlarının 

tutulması factoring iĢletmesi tarafından üstlenilir (Atılgan, 1998: 105). 

Factoring sistemi vadeli alacaklara hareket, para veya nakde dönüĢtürme 

gücü sağlayan, iĢletmenin en önemli gereksinimi olan sıcak para giriĢini 

sağlayan yöntemlerinden birisidir. Factoring satıĢları nakde dönüĢtürmede, 

sağlıklı büyüme olanağı yaratmada ve nakit sıkıntısını gidermede önemli bir 

finansal tekniktir. Kısa vadeli ticari alacakların devri esasına dayanan factoring, 

bu devir çerçevesinde iĢletmelere finansman alacak garantisi ve tahsilat 

hizmetleri sunmaktadır. Factoring uygulamasında, iĢletmenin can damarı olan 

nakit akıĢı kesintisiz hale gelmekte, gerekli iĢletme sermayesi sağlanarak 

hammadde alımları kolaylaĢmaktadır. Üretim ve satıĢ faaliyetlerine olumlu 

katkılarda bunulmaktadır. 

Factoring‘in en fazla kullanıldığı iĢletmeler arasında, kâğıt, basın yayın, 

makine ve parçaları, reklam hizmetleri gelmektedir. Factoring türleri arasında, 

tam servis, rüculu, bildirimsiz, vade, toplu ıskonto, fatura ıskontosu ve aracılı 

factoring gelmektedir. (www.stratejifactoring.com). Factoring sözleĢmelerinde 

3 taraf bulunmaktadır. Factoring Ģirketi (factor), alacaklı firmalarının 

alacaklarını devir alıp karĢılığında peĢin ödeme yapan firma, borçlu firma (alıcı) 

http://www.stratejifactoring.com/
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alacaklı firmaya borcu olan firma alacaklı firma (satıcı) alacaklarını factore 

devreden firmadır. (www.muhasebetr.com). 

 

FORFAITING 

Forfaiting, mal ve hizmet dıĢsatımından kaynaklanan orta ve uzun vadeli 

senetlere bağlı alacaların sabit faiz oranı ile rücu edilemez biçimde nakde 

çevrilmesini sağlayan bir dıĢ satım finansman tekniğidir. 

(www.kobifinans.com.tr). Forfaiting iĢleminde iĢletmelerin ithalatlarına karĢılık 

ithalat borcu karĢılığında ihracatçıya vermiĢ olduğu emre yazılı senet ve 

poliçeler kullanılmakta iĢlemlerin gerçekleĢmesini müteakip ihracatçının hiçbir 

yükümlülüğü kalmaktadır. 

Her çeĢit alacaklar forfaiting iĢlemine konu edilmekte birlikte uygulama 

alanında en fazla emre yazılı senet ve poliçe biçimindeki ticari alacaklar kabul 

görmektedir. Forfaiting veren kuruluĢ, belirli bir ıskonto oranı üzerinden devir 

aldığı senet ve poliçeler biçiminde olan alacaklarının karĢılığında teminat olarak 

banka garantisi talep etmektedir.(www.finansekol.com). Forfaiting iĢlemlerinde 

ithal edilen mal değeri, bu malın ekonomik ömrüne yayılarak taksitle 

ödenmektedir. Ödeme iĢlemi ithalat ve ihracatçı firmalar arasında yapılan ticari 

antlaĢmaya bağlı olmakta ayrıca sözleĢmelerde fiyat ödeme planları 

saptanmaktadır. Bilahare ithalatçılar malların tesliminden ve banka kredisini 

sağlanmasından sonraki aĢamada borç senetlerini banka aracılığı vasıta ile 

ihracatçı firmaya teslim etmektedir. 

Forfaiting hem ithalatçıya hem de ihracatçıya riskli ortamlarda riski 

minimize eden bir finansman tekniğidir. Özellikle ihracat yapan firma için 

ekonomik, sosyal ve pratik risklerin forfaitlere devredilmesi anlamını 

taĢımaktadır. Ġhracattan doğabilecek alacak haklarının, belgelerin forfaitlere 

ıskonto oranı üzerinden devri esasına dayanması nedeni ile finansman Ģeklinin 

maliyeti ihracatçı açısından önceden belli olmakta ve uzun vadeli etkinlik 

planlamasını yapmak kolaylaĢmaktadır. Ġhracatçı firma vadeli satıĢlarını anında 

paraya çevirebildiği için, kredili satıĢların finansmanında kaynak aramasını 

gerektirmemektedir. Ġhracatçının likide durumu düzelmekte yeniden kaynak 

elde etmesi kolaylaĢmakta ve senet ödemelerinde Ģarta bağlı borçtan 

kurtulmaktadır. Ġhracatçı kredili satıĢ öncesinde bankanın alacak hakkını alma 

taahhüdünü sağlaması nedeni ile, faiz ve diğer koĢulları bildiği için, ithalatçıya 

kredi maliyetini ve kur risklerini içeren fiyatları önerebilmektedir. 

Basit ve hızlı uygulama olup, kredi sigortası ve diğer baĢka belgelere 

gereksinim duyulmamakta, ihracatçının likiditesi, alacak hakkının devri ile 

artmakta ve finansman olanağı yaratılmaktadır.(www.huseyinust.com/thread-

forfainting).  

http://www.muhasebetr.com/
http://www.kobifinans.com.tr/
http://www.finansekol.com/
http://www.huseyinust.com/thread-forfainting
http://www.huseyinust.com/thread-forfainting
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Farklı bir ifade ile ithalatçı kredili ithalat olanağı sağlarken, forfaiter‘e de 

senetlerin tahsili için banka garantisi sağlamaktadır. Forfaiter‘ların tek bir 

dezavantajı vardır ki o da sağlanan tüm avantajlara ve risklerin üstlenilmesine 

bağlı olarak maliyet artıĢı yaratmasıdır. 

 

FORFAITING‟IN ĠHRACATÇIYA YARARLARI NELERDĠR? 

Her türlü ticari, sosyal, finansal ve politik forfaiting Ģirketi tarafından 

üstlenilerek, vadeli satıĢın nakde çevrilmesi ve ihracatçıya temel iĢi olan satıĢ iĢi 

ile uğraĢmasına olanak sağlamasıdır. Bu bağlamda ihracatçı riskli olan ülkelere 

belli ıskonto karĢılığında rahatlıkla ürün ve hizmetini pazarlayabilmektedir. 

Vadeli alacakları nakde dönüĢtürdüğü için likiditesi artmakta ve sabit fiyat 

avantajından yararlanabilmekte, tahsilat masraflarından kaçarak, nakit ihtiyacını 

kısa sürede karĢılayabilmektedir. (Önal, www.finansalekol.com) Forfaiting 

ihracatçıya olduğu kadar ithalatçı firmaya da sağlayabileceği pek çok katkıya 

sahiptir. Ġthalatçı alternatif bir finansman kaynağı elde edebilir. Borçlanma 

kapasitesini artırmakta, yatırım indiriminden yararlanma olanağı sağlamaktadır. 

Bunun yanında, iĢlemler hızlı yürümekte bankalardan nakit kredi kullanma 

zorunda kalmamakta vade bitimine kadar sabit faizden yararlanabilmektedir. 

(www.finansekol.com) 

Son yıllarda yurt dıĢında önemli projeleri baĢarı ile gerçekleĢtirmede 

önemli rol oynayan taahhüt firmaları yabancı firmalarla rekabet edebilmesine 

katkı sağlayabilecek bir yöntem olarak görülmektedir. Buna ek olarak, dünyada 

yaĢanan ve ülkemizi de etkileyen ekonomik kriz ithalattan çok ihracatı ön plana 

çıkarmakta bu durum doğal olarak forfaiting teknik ve uygulamasının önemini 

ön plana çıkarmaktadır. Ülkemizde de bazı bankalar forfaiting tekniğini revize 

edip, Türkiye koĢullarına uyarlayarak uygulamaya baĢlamıĢlardır. Ülkemizde 

ihracatçının finansmanından çok, ithalatçının finansmanı amacı ile 

kullanılmaktadır. 

 

BARTER 

Barter bir hizmetin ya da bir emtianın takas (değiĢ-tokuĢ) edilmesidir. Bir 

iĢletmenin satın aldığı mal ya da hizmetin bedelini kendi ürettiği mal veya 

hizmetle ödemesi anlamını taĢımaktadır. ( Erkan, 2000; 92) 

Barter sistemi tarihin ilk aĢamalarından günümüze kadar ki süreçte 

iĢleyen bir teknik olarak karĢımıza çıkmaktadır. Paranın icadı ile bileteral olan 

bu sistem günümüzde multileteral (çok taraflı) indirekt mal ve hizmet takasına 

dönüĢmüĢtür. Barter‘ın finansman Ģekli olarak tanımlanmasının nedeni, barter 

sisteminin herhangi bir kredi kuruluĢundan kredi almaksızın ve nakde ihtiyaç 

http://www.finansalekol.com/
http://www.finansekol.com/


 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2011 

 

 

 
70 

duymaksızın mal ve hizmet alımına olanak tanımasından kaynaklanmaktadır. 

(GüngörmüĢ, 2011) 

Barter uygulamasına girmek isteyen firmalar ilk olarak barter 

organizatörünün izni ile bir barter üyelik antlaĢması imzalamak 

durumundadırlar. Üye olan iĢletmeler için bilgi bankasından dosya açılarak 

özellikleri detaylı bir biçimde iĢlenmekte ve daha sonra üyeler için bir cari 

hesap açılmaktadır. Barter iĢlemleri hesapta izlenmeye alınmaktadır. Üye 

iĢletmeler gereksinimleri olan mal veya hizmet alımlarında cari hesapları 

borçlandırılarak, dokuz aylık bir zaman dilimi içinde hesaplarının mal ve hizmet 

satıĢı ile eĢitlendirilmesi sağlanmaktadır. Barter sisteminin süreç içinde 

denetiminin yapılabilmesi için bazı koĢullar gerekmektedir. 

Barter iĢleminin mutlaka yazılı ve kayıtlı olması ve yazılı olarak satıcıya 

ulaĢtırılması ön koĢuldur. Bu nedenle barter çeklerinin kullanılması zorunludur. 

Satıcının barter organizatöründen satıĢ izni alması ve alacakların nakit olarak 

tahsil edilmemesi, barter üyesinin cari hesabında alacaklı duruma geçmesi 

halinde üyelik antlaĢması kapsamında kendi gereksinimlerini barter ile diğer 

üyelerden karĢılayabilmesi gerekliliğinde temel koĢullar arasında yer 

almaktadır. Barter sisteminin uygulamada iĢletmeye sağlayabileceği yararları 

olduğu kadar da eleĢtirilebilir bazı sakıncaları mevcuttur. Yararları iĢletme 

stoklarını eritme, atıl kapasiteleri harekete geçirerek satıĢa sunma, satıĢları aktif 

hale getirme, artıĢ sağlama ve yeni müĢteri portföyü oluĢturma, barter satıĢlarını 

döviz cinsinden gerçekleĢtirerek satıcıların hesabına geçirme ve talebin 

karĢılanmasına bağlı gecikmeden doğan değer kayıplarını önlemek, ayrıca, 

kendi yayınladığı aylık bültendeki üyelere yer vererek reklam avantajını 

sağlamak faizsiz ve komisyonsuz kredi kullanma, maddeleri altında 

toplanabilir.( GüngörmüĢ, 2006;16) 

Buna karĢın barter sisteminin özelliğinden kaynaklanacak denkleĢme 

sorunu, farklı bir anlatımla, barter yapacak kiĢinin barter yapmak istediği kadar 

x malına ya da hizmetine karĢılık mal ve hizmet bulamayacağı düĢüncesi, barter 

yapacak firmanın aradığı malı barter havuzunda bulamaması durumu da 

sakıncaları arasında yer almaktadır. ABD ve Avrupa‘da oldukça yaygın olarak 

kullanılan bu sisteme Türkiye 1990‘lı yıllarda geçmiĢtir. Türkiye‘de kullanım 

amacı atıl kapasiteyi harekete geçirmek ve para değer kaybından doğacak 

yükümlülüğe karĢı paranın hemen mal ve hizmete transfer edilebilmesini 

sağlama almaktır. Barter en ekonomik finansman tekniği olarak görülmekte ve 

bu teknikle paranın maliyeti ortadan kalkmaktadır. 

 

TÜREV ÜRÜNLER 

Türev ürünler piyasaların istikrar kazanmasında, güven unsurunun 

piyasalara yerleĢmesinde temel bir iĢlev görmektedir. Günümüzün kıyasıya 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2011 

 

 

71 

rekabet ortamında özelleĢtirme ve deregülasyon uygulamalarının yaygınlık 

kazanmasında, türev ürünler her türlü belirsizlik, istikrarsızlık ve riskli ortamlar 

için kompense kaynak olarak görülmelidir. Özellikle günümüzde çok uluslu 

Ģirketlerle iĢ birliği içinde etkinliklerin yürütülmesi, uluslararası entegrasyon 

süreci içinde karĢılıklı akit, sözleĢme veya kontratlar yolu ile finansal sistem 

uygulamalarının gündeme gelmesi, türev ürünlerin kullanımını zorunlu hale 

getirmektedir. Piyasalardaki belirsizlik, volalite (oynaklık) ve riskle baĢa 

çıkmada önemli bir yöntem olarak görülmektedir. Türev ürünlerin ülkemizdeki 

temel kullanım amacı riskten (hedging) korunma, spekülasyon yapma (tahmin 

ve beklentilere dayanılarak fiyat artıĢından kar elde etmek amacı ile 

gerçekleĢtirilen alım-satım) ve arbitrajdır (aynı ve eĢit miktardaki bir emtianın 

eĢ zamanlı olarak bir piyasadan alınıp, diğer piyasada avantajlı olarak satılması 

ve risksiz kare elde edilmesidir). Türev ürünler tezgâh üstü yani karĢılıklı 

etkileĢim ve iletiĢim kurularak gerçekleĢtirilen ve organize borsalarda iĢlem 

görebilenler olarak iki grup altında toplanmaktadır: Bunlar Swap, Opsion, 

Forward ve Future‘dir.Özellikle günümüz koĢullarında klasik finansman 

tekniklerine bir alternatif oluĢturan bu ürünler, finansal inovasyon yaratmada, 

açığa fon sağlamda, finansal maliyetleri düĢürmede, fon fazlalığını 

değerlendirme ve riskten (hedging) korunmada önemli bir yöntem olarak 

görülmektedir. 

Teknolojinin akıl almaz boyutlardaki zaman ve mekan sınırlarını ortadan 

kaldırması, kredi ve sermaye piyasalarındaki hızlı dönüĢüm, esnek kur 

politikalarına geçiĢ, türev ürünlerin geliĢiminde ve dünyada yaygınlaĢmasında 

ivme yaratmıĢtır. Her disiplin alanında olduğu gibi türev ürünlerin katkı 

sağladığını belirtenler olduğu kadar, eleĢtirenler de mevcuttur. (Kayahan, 

2009;26). Kayahan türev ürünlerinin bir mit olarak algılandığı üzerinde durarak 

buna Ģu açılımı getirmiĢtir: 

“Türev ürünler ileri teknoloji ürünü imgesi ile pazarlanmakta, tamamen 

spekülatif amaç için kullanılmakta ve yüksek kaldıraç unsurunu içinde 

barındırmaktadır. Türev ürünler bankaların sermayesini daraltması ve çok 

uluslu şirketlerin büyük bankalarının tekeline alınması sadece risk yönetim 

araçları olarak algılanması, türev ürünlerin reel üretime ayrılan kaynakları 

alıp yerine başka bir şey ikame edememesi, piyasa oyuncularını birbirine 

bağlayarak sistemin riskini artırma potansiyeli olarak görülmesi” 

Gibi olumsuz anlam yüklenmektedir. Ancak günümüz koĢullarının 

kaotikliği, değiĢkenliği ve risk faktörlerinin ağırlığı söz konusu olduğunda 

oyunu kurallarına göre oynamak da bir zorunluluk haline gelmektedir. Özlü bir 

yaklaĢımla türev ürünler forward, futures, swap ve opsion iĢlemleri olarak ifade 

edilebilen ileri bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaĢması yapılmak üzere bir 

emtianın veya finansal aracın bugünden alım satımının yapıldığı vadeli 

piyasalardır. Bu bağlamda türev ürünler sırası ile ele alınıp incelenecektir. 
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FORWARD ĠġLEMLERI 

Forward genel olarak bugünden gelecekteki kuru sabitlemek amacıyla 

yapılan sözleĢme türüdür. Taraflar anlaĢma tarihinde (valör) miktar, fiyat ve 

para değiĢim tarihi (vade) konusunda uzlaĢı sağlamakta ancak para değiĢimi 

yapmamaktadır. Taraflar banka ve müĢteri olarak tanımlandığında forward 

iĢlemi aslında müĢteri adına açılmıĢ bir kredi miktarını göstermektedir. 

SözleĢme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi gibi belirli riskleri 

ortadan kaldırmak amacıyla iĢlem büyüklüğünün belirli bir yüzdesi kadar 

teminat alınması söz konusu olmaktadır. Vade tarihi geldiği zaman her iki 

tarafta önceden anlaĢma sağladıkları kur üzerinden yükümlülüklerini yerine 

getirmektedirler. Forward iĢlemi her iki tarafı da bağlayıcı bir nitelik sağlayan 

bir sözleĢme türüdür. (www.abank.com.tr 16.6.2011). Forward faiz sözleĢmeleri 

ile forward döviz sözleĢmeleri arasında önemli bir farklılık görülmemektedir. 

Forward faiz sözleĢmesi yapanların amacı da ileri bir tarihteki faiz değiĢimine 

karĢı korunmak içindir. Burada kredi alan iĢletme kendini gelecekteki faiz 

artıĢına karĢı korurken, kredi veren taraf ise, kendini ileride gerçekleĢecek faiz 

düĢüĢüne karĢı korumaya çalıĢır. Bu nedenle forward sözleĢmesinde taraflar 

belirli bir süre için gelecek tarihte varsayılan tutardaki anaparaya uygulanacak 

faiz oranı üzerinde uzlaĢı sağlama yoluna giderler. (www.noyabilgisayar.net 

16.6.2011) 

Forward sözleĢmelerinde iki muhtemel risk mevcuttur. Ġlki, sözleĢme 

fiyatı ile cari fiyat arasındaki süreç içinde meydana gelebilecek pozitif ya da 

negatif fark, ikincisi de, vade sonunda taraflardan birinin sözleĢme ile sabit 

kılınan durumu yerine getirmemesidir ki bu durumda da yargı yolu açıktır. 

(AvĢar, 2004;68) 

 

FUTURE (MALĠ GELECEK) 

Future iĢlemleri vadeli iĢlem piyasalarında yapılan en önemli türev piyasa 

ürünlerinden birisidir. 1970‘li yıllardan önce tarımsal ürünler ve doğal 

kaynaklarla sınırlı olan future sözleĢmeleri, 1990‘lı yıllardan sonra hisse senedi, 

tahviller, banka mevduat hesapları, borsa endeksleri üzerinde de kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Türev piyasalarının en eski iĢlemlerinden sayılan future; mal, 

altın, döviz gibi belirli bir değerin gelecekte öngörülen bir süreçte ve tarihte 

önceden belirlenmiĢ bir fiyattan teslim edilmesine yönelik bir iĢlemdir. (büker, 

1997;399). Bu sözleĢmelerde fiyatın dıĢındaki tüm özellikler standart haldedir. 

Future sözleĢmelerine gelecek sözleĢmesi de denilmektedir ve bunlar organize 

borsalarda iĢlem görmektedirler. (Ceylan, 2004;325) 

Future sözleĢmelerinin standart özellikli olmasının altınsa yalan temel 

neden, yatırımcıların piyasada oluĢabilecek aĢırı hareketleri sonucunda 

doğabilecek risklere karĢı korunmaktır. Bu da piyasaların sürekli likit kalmasını 

http://www.abank.com.tr/
http://www.noyabilgisayar.net/
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temin etmektir. (http://www.emu.edu.tr/smecong/ 15.06.2011) Vadeli iĢlem 

sözleĢmelerinin dayandığı varlık fiziksel bir mal olabileceği gibi finansal bir 

ürün ya da gösterge de olabilir. Fiziksel bir varlık söz konusu ise mal-emtia 

futures, finansal bir varlık söz konusu ise finansal futures sözleĢmesinden söz 

edilmektedir. Finansal futures kendi içinde dövize faize ve endekse dayalı 

olarak üç baĢlık altında toplanabilir. Mala dayalı futures iĢlemlerinde mal 

fiyatlarında meydana gelebilecek dönemsel dalgalanmalarındaki riskler 

giderilmeye çalıĢılırken dövize dayalı future iĢlemlerinde belirli bir dövizin 

belirli bir kısmının karĢılık olarak baĢka bir döviz kurunun o günden değerinin 

belirlenmesine, ancak döviz teslimlerinin yine daha önceden belirlenen ileri bir 

tarihte gerçekleĢmesinin öngörülmesine dayalı olan bir sözleĢme türüdür. Faiz 

future sözleĢmeleri ise; faiz oranlarında gelecekte meydana gelebilecek 

dalgalanmaların yaratabileceği riskleri azaltmak amacıyla faiz getiren araçların 

gelecekte belirlenen tarihte, yine önceden belirlenen bir faiz oranı üzerinden 

takas edilmesi esasına dayanırken, endekse dayalı future sözleĢmelerinde, belirli 

bir bora fiyat endeksi ile değeri belirlenen hisse senedi portföyünün ileri bir 

tarihte, fiyatı bugünden belirlenmek koĢulu ile alınıp satılması söz konusudur. 

(www.gokekonomik-worspress.com). 

Genel olarak future sözleĢmelerinin temel özellikleri; 

Sadece organize olmuĢ borsalarda iĢlem görürler. SözleĢmeye konu olan 

varlıkların özellikleri standart hale getirilip, borsaların belirlediği varlıklar ve 

standartlar dıĢında future sözleĢmesi yapılamaz. SözleĢmenin fiyatı anlaĢmanın 

yapıldığı tarihte belli olmalıdır, alan ve satanı belirli yükümlülük altına sokar. 

(Karatepe, 2002;17) Future sözleĢmesine söz konusu olan varlıklarda Ģu 

özellikler bulmak durumundadır; varlığın homojen kalite gruplamasına imkân 

vermesi gerekmektedir. Hammadde özelliği taĢıması, fiyat düzeyinin belirgin, 

kıymetin taĢınabilir ve taĢınmasının ekonomik olması, fiyatların değiĢkenlik 

göstermesi, kalite saptanmasının kolay ve objektif kriterler taĢıması ve 

likiditesinin yüksek olması, üyelerden güçlü destek ve talep görmesi 

gerekmektedir. (www.acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/386/680/pdf) 

 

SWAP ĠġLEMLERĠ 

Kelime anlamı takas ya da değiĢ-tokuĢ, kaydırma anlamına gelmektedir. 

Ġki tarafın ödemelerini, önceden belirlenmiĢ ilke ve normlar çerçevesinde 

karĢılıklı olarak değiĢtirmeleridir. Borçların değiĢ tokuĢtur. Swap, faiz ve döviz 

kurlarında meydana gelebilecek dalgalanmaların yarattığı riski en aza 

indirgemek, ülke iĢletmelerinde meydana gelebilecek dezavantajları minimalize 

etmek için geliĢtirilen bir finansal tekniktir. Swap, iĢleme katılan bütün taraflar 

için karlı olabilecek bir uygulamadır. Swap sözleĢmelerinde taraflar faiz ya da 

döviz gibi iki varlığın gelir akımlarını gelecekte belli bir tarihte değiĢtirme 

konusunda anlaĢmaya varırlar. (Akay, 2002;34) Swap sözleĢmelerinin katılımcı 

http://www.emu.edu.tr/smecong/
http://www.gokekonomik-worspress.com/
http://www.acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/386/680/pdf
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tarafları son kullanıcılar ve aracılar olmak üzere iki kısımdır. Son kullanıcılar, 

ekonomik ve mali nedenlerle faiz ve döviz riskini azaltmak amacıyla swap 

iĢleminin taraf olurken, aracılar ise komisyon ücreti almak ya da ticari kar elde 

etmek için sözleĢmenin diğer tarafını oluĢtururlar.(Kıyılar, 1998; 83) 

Swap iĢlemlerinin yapılma nedenleri dört grup altında toplanmaktadır. 

-Yerel para piyasalarının yeterli yatırım olanaklarına sahip olmaması, 

giriĢimcilerin sahip oldukları kısa vadeli fonları swapta değerlendirmeleri, 

-Diğer ülkelerin para piyasalarına yatırım yapmak ve sonucunda daha çok 

getiri beklentisi, 

-Sabit faizle borçlanma imkânı kısıtlı olan ülkelerin faiz swapına girerek 

değiĢken faizli borçları, sabit faizli borca dönüĢtürme arzusu, 

-Merkez bankalarının ülkedeki banka borç/öz kaynak oranları ile varlık 

ve borçların vadeleri arasındaki uyumu sağlama için bankaların swapa 

yönelmeleri. 

Swap iĢlemlerinin en önemli özelliği bir para biriminin aynı gün içinde 

farklı olan diğer para birimi ile değiĢtirilmesinden ve kaybın en aza 

indirgenmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca bireyin vermek istediği dövizi, 

yine bireye uygun vade ve fiyatla alıp, bireye gereksinimi olan dövizi aynı 

koĢullarda satmaktır. (Gündoğdu, 2000;141) Swap tekniğinin kulanım nedenleri 

arasında risk yönetimi, alım satım kanalıyla kazanç getirisi temini, maliyeti 

düĢürmek, bulunmaktadır. (CanbaĢ, 1997;103) Swap iĢlemlerinin de hem yararlı 

hem de bazı sakıncaları söz konusudur. Yararlarının arasında; kredi arbitrajı 

sayesinde iĢletmelerde fon maliyetini azaltması, iĢletmelerde etkin aktif ve pasif 

yönetimini sağlaması, farklı piyasalara eriĢim olanağı, kredi kullanma 

maliyetinin altında bir maliyetle yeni kaynaklara ulaĢma olanağının elde 

edilebilmesi, farklı vadelerle sözleĢme yapabilmeye yatkınlığı, ticari sınırları 

rahatlıkla koruma, üstlenilen riskleri azaltma olanağı, gelmektedir. Buna karĢın; 

kur, kredi ve faiz riskinin tamamen ortadan kalkmaması, resmi ve organize olan 

piyasasının bulunmayıĢı, sözleĢmelerde belirli bir standartların olmaması, swap 

tekniğinin sakıncalı yönünü oluĢturmaktadır. (Çakar, 2009;36) 

Ġki türlü swap çeĢidinden söz edilebilir. Bunlar Döviz ve Faiz swapıdır. 

Döviz swapı; farklı dövizlerden olan borçların değiĢtirilmesidir. Farklı 

borçlanma kaynaklarından elde edilen, aynı tutarda ve aynı para birimindeki 

ancak değiĢik faiz oranlarındaki kredilerin faizlerinin iki tarafın anlaĢacağı ve 

anapara hiçbir zaman el değiĢtirmemektedir. 

Para swapında faiz ve anapara ödemelerini kapsayan iki tarafın belirli 

miktarda iki farklı para birimini değiĢtirerek verilen belirli bir vade sonunda da 

geri alması konusunda anlaĢmaya ve uzlaĢmaya varmalarıdır. Para swapında 
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swap sürecince faiz ödemeleri değiĢtirilmekte anapara tutarı değiĢtirilmemekte 

ve sözleĢme bitiminde anaparalar iade edilmektedir. (GüngörmüĢ, 2006;10) 

 

OPSĠYON ĠġLEMLERĠ 

Opsiyon herhangi bir ürünü fiyatı bugünden sabitlemek (belirlemek) 

koĢulu ile ileri bir vadede satmak ya da satın almak üzere alıcı ve satıcı arasında 

yapılan bir sözleĢme türüdür. Opsiyon sözleĢmelerinde koĢullar belirlenir. Alıcı 

için bir hakkı, satıcı için bir yükümlülüğü temsil etmektedir. Opsiyon alıcısı için 

en olumsuz koĢullarda bile maksimum zarar ödediği pirim tutarı ile sınırlı iken, 

opsiyon satıcısı için maksimum kar tahsil ettiği pirim tutarı ile sınırlı ama zararı 

sınırsız olmaktadır. (Uyanık 1997;85) 

Opsiyon sözleĢmelerini future ve forward sözleĢmelerinden olan temel 

farkı alıcıya hak sağlanmasından ve onu ürününü alıma ya da satımı konusunda 

yükümlülük altında bırakmamasından kaynaklanmasıdır. (Sayın, 2008;17) 

Opsiyonlar, sözleĢmeyi elinde bulunduran bireysel ve kurumsal yatırım 

yapanlara belirli bir varlığı belirli bir fiyattan ileride belirlenmiĢ bir tarihte veya 

öncesinde satın alma veya satma hakkı veren bir finansal yöntemdir. Opsiyon 

almanın sınırlı bir riski vardır. Opsiyon alan kiĢinin durumu baĢından itibaren 

karĢılaĢacağı zarar miktarının söz konusu sözleĢme için ödeyeceği pirim miktarı 

ile sınırlı olduğunu bilmesidir. Opsiyon satmak ise yüksek risk taĢıyan bir 

stratejidir. (Kayacan, 1999;35) 

Opsiyonlar alım (call) ve satım (put) olmak üzere iki baĢlık altında 

toplanabilir. 

Alım opsiyonu; alıcısına belirli bir miktarda olan bir ürünü önceden 

belirlenen kullanım fiyatı üzerinden gelecekte belirli bir tarihte satın alma 

hakkı, satım opsiyonu ise; alıcısına belirli bir miktardaki ürünü önceden 

belirlenmiĢ olan kullanım fiyatı üzerinden gelecekte bir tarihte satma hakkı 

vermektedir. Her iki opsiyon türünde de opsiyon satıcısının herhangi bir hakkı 

yoktur. Opsiyon kullanıldığı takdirde sözleĢmenin dayalı olduğu kıymeti karĢı 

tarafın satın alma ya da satma yükümlülüğü bulunmaktadır. 

(http//acilarsiv.ankara.edu.tr/browse) 

Bir opsiyon sözleĢmesinde beĢ temel etken vardır. (Yükçü, 1995;10) 

Bunlar özetle; 

SözleĢmeye konu olan emtia ya da finansal varlığın alım satım hakkını 

belirlemek, kullanım fiyatını belirlemek, opsiyon vade tarihini belirlemek, 

opsiyon için ödenecek prim fiyatını belirlemek ve değiĢimi yapılacak emtia 

veya finansal aracın toplam miktarını belirlemektir. Opsiyon sözleĢmeleri, riske 

karĢı koymada kaldıraç etkisi yaratma olanağı sağlamada borsaya, esneklik 

getirmekte, likidite ve Ģeffaflık yaratmada katkı sağlayan bir teknik türüdür. 
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Vadeli iĢlemlerle karĢılaĢtırıldığında ise vadeli iĢlemlerdeki bağlayıcılık 

unsurunun opsiyon iĢlemlerinde olmadığı dikkat çekmektedir. Hak sahibi 

açısından yarar sağlıyor ise, bu durum in the Money olarak, zarar getiriyor ise 

out of Money olarak ve eğer opsiyon sözleĢme fiyatı ile aynı ise bu durum 

kayıtsızlık at the Money olarak nitelendirilmektedir. (Güven, 2001;127) 

 

SONUÇ 

Günümüzde hızla geliĢen teknolojik buluĢlar ve bilgi sistemlerine yönelik 

yönelim ve eğilimler insanın davranıĢlarına olduğu kadar; kurumsal yapıların da 

etkilenmesine neden olmuĢ, ülkelerin sosyal, kültürel, politik, ekonomik ve 

ekolojik yapılarında hızlı dönüĢümler yaĢanmıĢtır. Bu bağlamda iĢletme yapı ve 

dinamikleri yeniden revize edilmiĢtir. ĠĢletmelerdeki değiĢim hareketleri, onun 

ayakta kalması ve varlığını sürdürebilmesinin temel dayanağı olan finans 

fonksiyonlarında daha fazla yaĢanmıĢtır. Çok geçmeden ABD‘de konut 

finansmanından kaynaklanan diğer finansal enstrümanları da tetikleyen 

ekonomik kriz, büyük boyutlara ulaĢmıĢ ve diğer ülke ekonomilerini de etkisi 

altına almıĢtır. Özellikle 2000‘li yıllardan sonra uygulanan faiz politikaları, 

konut mortgagelarındaki artıĢ, finansal finansal risk faktörlerinde yeterli 

planlama ve denetimlerin olmayıĢı, menkul kıymetleĢtirme ve türev ürün 

piyasasının yaygınlaĢması risk faktörünü arttırmıĢ ve yaygınlaĢmıĢtır. Krizin en 

büyük sonuçları finans piyasalarında yaĢanmıĢtır. 

Basın iĢletmelerinin finansal yapısı sahip oldukları sermaye miktarını 

ifade eder. ĠĢletmecilik açısından sermaye, iĢletmenin sahip olduğu varlıklardır. 

Basım ve basın iĢletmeleri için sermaye iĢletme faaliyetlerinin sürekliliğini 

sağlamada edindiği tüm maddi ve maddi olmayan varlıklardır. 

Bu bağlamda finansal piyasalardaki belirsizliği, oynaklığı ortadan 

kaldırabilmek ve hedging ile (risk) baĢa çıkabilmek için piyasalar farklı finansal 

teknikleri kullanmak ve denemek zorunda kalmıĢtır. Bu teknikler piyasaların 

yeniden istikrar kazanmasında ve güven unsurunun yerleĢmesinde önemli 

kompense kaynağı olarak görülmektedir. Klasik teknikler arasında görülen 

Leasing, Factoring, Forfaiting ürünler olduğu kadar giderek popülaritesini 

arttıran türev ürünler olarak bilinen ve klasik ürünlere karĢı bir alternatif 

oluĢturan vadeli iĢlem piyasasındaki Future, Forward, Opitions ve Swap 

uygulamalarıdır. ÇalıĢmamız içinde iĢletmelerle ilgili olarak kurumsal yapıların 

direnci ve geliĢiminin devamı bu yöntemlerin içselleĢtirilmesinde yatmaktadır. 
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MASS MEDIA CULTURE AND NATIONAL HOLIDAYS INFLUENCES 

ON KAZAKH IDENTITY 

 

 Y.Zh MASSANOV
 
  

Z.N ISMAGAMBETOVA


 

 

MEDYA KÜLTÜR VE MĠLLĠ BAYRAMLARIN KAZAK 

KĠMLĠKLERĠNE ETKĠLERĠ 

 

ÖZET 

Medya kültürü insanların kültürel-tarihsel geliĢim sürecinde geliĢtiren 

materyaller ve entelektüel değerleri, kamu bilincinin ve insanların 

sosyalleĢmesinin oluĢumunu teĢvik eden bilgi iletiĢim araçlarının seti olarak 

açıklanabilir. 

Ulusal ve kültürel kimliğin kurulması modern Kazak toplumda güncel 

sorunlardan biridir.SanayileĢmenin ve yeni teknolojinin devrimi sürecinde 

insanların kendini tanıması çok önemli hale gelmektedir.  Komünist ideolojinin 

yıkılmasından sonra belirli bir vakum ortaya çıktı ve doktrinleĢtirmenin coĢkulu 

iĢlemi yavaĢ yavaĢ kamu bilincinin yeni formlarını aramaya baĢladı. 

Tüm eski Sovyet bayramları bizi Sovyetler devletinin bir parçası gibi 

Kazak Sovyet insanları olarak tanımlama politikasını uygulamaktadır. Modern 

bayramlar yeni siyaseti, milli, kültürel ve devlet tanımını simgelememektedir, 

ayrıca dinin tanımlamasına kiĢiler kendisi yeni boyutlar getirmektedir. Diğer 

taraftan, yeni bayramlar sosyo-kültürel entegrasyon ulusal mensubiyet bilinci 

anlamında hayati bir iĢlevi de gerçekleĢtirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Medya, Kültür, Kimlik 

 

ABSTRACT 

The media culture can be defined as set of information-communicative 

means, material and the intellectual values developed by mankind in process 

cultural-historical development, promoting formation of public consciousness 

and socialization persons.  

The establishment of national and cultural identity is one of the most 

relevant problems in the modern Kazakh society. In the course of 
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industrialization and a new round of technological breakthroughs questions of 

self-identification become very important. After the collapse of communist 

ideology a certain vacuum has emerged and dynamic process of indoctrination 

has begun gradually to move in search of new forms of public consciousness. 

If all the former Soviet holidays implement policies identify us as the 

Kazakh Soviet people, as part of the Soviet state, the modern holidays just do 

not characterize the new policy, national, cultural, state identity, but also 

introduces a new dimension to the definition of religious identity‘s model for 

the individual itself. On the other hand, new holidays perform such vital 

function as a socio-cultural integration. 

Key Words: Media, Culture, Identity. 

 

The establishment of national and cultural identity is one of the most 

relevant problems in the modern Kazakh society. In the course of 

industrialization and a new round of technological breakthroughs questions of 

self-identification become very important. The issue of the national idea has 

been widely discussed on the pages of newspapers, magazines, discussions of 

scientists and parliamentarians, journalists' appearances in television programs 

over the past five years. After the collapse of communist ideology a certain 

vacuum has emerged and dynamic process of indoctrination has begun 

gradually to move in search of new forms of public consciousness. 

The awareness of inherent national and ethnic identity creates a 

foundation for the acquisition and protection of complete mentality and value 

system in the multiethnic composition of the Kazakh society. The desire to find 

such a foundation is of paramount importance for many concerned individuals 

in the present time. Thus, the search for the model of social, cultural, national 

and religious identity is of essential nature that provides individuals with the 

sense of integrity and relevance, as well as common mission in society. 

The problem of personal identity becomes particularly important in a 

multi-religious society expressed in diversified worldviews of its 

followers. ―Identity is greatly influenced by modern civilizational processes. 

Many innovational and self-realized people understand that the role ideology 

plays in modern society trails to economic and cultural factors, as well as 

questions of formation of culture of spirit and a role of national values‖ [1]. The 

issue becomes even more problematic in light of the continuous impact of mass 

media. Today ordinary individual goes through never before experienced 

contact with another culture, religion, and its concepts of morality under the 

influence of the media cultures. In the last couple of decades of the past century, 

our citizen lived in the Soviet space and its nation-state, where moral and 

religious identity was supported by the ideology of the Soviet state. The Soviet 
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Constitution and the moral code set up by the founders of communist republic 

guaranteed the existence of the system of values. The collapse of communistic 

regime has changed common views on national and state identity. The loss of 

Soviet identity left us with many choices to answer to the vitally important 

questions on self-identification. 

Citizens of newly founded nation-states are hugely influenced by the 

modern mass media, experiencing cultural shocks. Informational culture opens 

up new vistas for communication, morality, various models of cultural behavior. 

The new cultural and social environment makes the problem of identity very 

significant for the person from our society. Media (from Latin ―media‖, 

―medium‖ – means, the intermediary) is the term of the XX-th century entered 

by the Canadian sociologist of Marshall McLuhan for a designation of a 

phenomenon of "mass culture" (―mass-media‖). As to concept "media culture", 

it is the child of the modern culturological theory designating special type of 

culture of an information epoch, being the intermediary between a society and 

the state, society and the power. The media culture can be defined as set of 

information-communicative means, material and the intellectual values 

developed by mankind in process cultural-historical development, promoting 

formation of public consciousness and socialization persons. The media culture 

includes culture of information transfer and culture of its perception; it can act 

and an indicator of a level of development of the person, capable to perceive, 

analyze, estimate the media text, to be engaged in media creativity, to acquire 

new knowledge in the field of media [2]. 

Communicative function of media of culture - is a certificate of dialogue: 

between the power and a society, the different countries, the people, social 

groups, individuals and etc. Developments of the form and ways of 

communications are the major aspect of cultural activity of mankind. With its 

development people have found unusually ample opportunities to transfer and 

exchange various information types, that is, from primitive alarm drums to 

modern satellite television and computer. Media culture gives ample 

opportunities for dialogue of people in time and space, overcoming time and 

distance limits. The most powerful factor of progress in development of means 

of mass communication today are the computer and the Internet covering the 

world and doing accessible instant introduction into contact to any source of the 

information. 

Ideological function of media of culture – bears responsibility for process 

of socialization of the person, mastering of social experience by it, knowledge, 

norms of the ideals corresponding to the given society, the given social group. 

Customs and traditions, etiquette and customs, laws and constitutional 

certificates in aggregate form more difficult complex ideas, such as the right, 

morals, ideology. Those valuable orientations are all important without which 
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process of socialization of the person, preservation of a society, its structure and 

the forms is impossible. 

Relaxation function of media culture is connected with requirement of the 

person for both physical and mental relaxation and a discharge. ―Consumption 

of certain kinds of media culture such as fiction reading, listening of audio 

records, cinema, TV, computer games etc. occurs at the moment of leisure when 

we ―are adjusted‖ on entertainment, rest, a relaxation. The modern show 

business is a component of media culture‖ [2., 49]. It offers a wide spectrum of 

special means of a relaxation, from films of certain genres: a comedy, a 

melodrama, a detective, a sensuality, a thriller, a fantasy etc. to interactive 

games on television or travel to the virtual computer worlds. 

Creative function of media culture – allows individual to adapt to modern 

life, environment, to receive answers to many questions, preparing it for every 

possible contradictions and cataclysms. This process is similar not only to 

training and education, but also meditation as promotes formation of 

consciousness of the person, to its ability to live and create. By means of mass 

communication of the information received from means the individual expands 

the knowledge about the world, comprehending it from the different points of 

view: cultural, philosophical, moral, economic, esthetic, legal etc. And also its 

inquisitiveness is shown, the desire to learn in world around to get into secrets 

of the nature and human life. Media culture is capable to expand borders of a 

first-hand experience of the individual, thereby influencing in the creation of the 

world outlook during process of formation of the person. 

Integration function of media culture – keeping a cultural heritage, 

national traditions, and historical memory creates communication between 

generations and unites people, social groups, and the states. The end of the XX-

th century was marked by unknown jump in development of the global 

information and communication technologies, essentially affected functioning 

of media culture in the world. The satellite television, the network technologies 

based on a digital way of information transfer, have led to formation of the new 

environment for distribution of streams of the information. The Internet united 

national, regional and local computer networks, and became a source of free 

information interchange that wasn't possible earlier. The Internet became 

simultaneously the powerful factor of integration of various cultures in a single 

whole. Distinctions of cultures thus remain, but matter is not in destruction of 

these distinctions of that opponents of globalization and in association different 

are afraid of tradition. Integration function of media culture, thus, is directed not 

on destruction of cultural originality, but on association of cultures for the sake 

of the peace and mutual understanding among the people of the world.  

Mediatorial functions of media culture – give the chance to different 

social groups to communicate with each other, come into contacts. Thereupon 
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media culture gets special value as the management tool for society. Media 

culture unlike other kinds of culture really carries out political, administrative 

functions. It is known, along with journalism, as ―the fourth power‖, 

considering the powerful, multilateral and scale power of media over feelings 

and consciousness of people. However it is possible to agree with S.M.Gurevich 

asserting that: ―mass media – not the power, but force, sometimes very 

considerable, expressing public opinion and influencing the real power, 

sometimes even limiting its possibilities‖ [3]. Mediatorial functions of weights 

of media amplify in formation of the civil society based on principles of 

democracy and pluralism, a political freedom and publicity. 

One of the most important aspects of this problem is a national and state 

identity. As for us and the Russians, this problem has deep historical reasons, 

because for many centuries we have evolved into a single state space. 

Acquisition and preservation of own statehood and national identity for our 

people is one of the most valuable challenges. That is why the creation of a new 

state in the 90 years has become, in essence, a new step for the formation of a 

new state, national and cultural identity. Instead of the notion of the ―Soviet 

people‖, part of which were Kazakhs, for us more fresh and topical is the name 

Kazakh‖, dominant Kazakhs as the titular ethnic group. In view of the 

multiethnic composition of our country two languages‘ model begins to 

develop: Kazakh as the state and Russian as the language of international 

communication recently started forming the idea of learning English. 

If all the former Soviet holidays implement policies identify us as the 

Kazakh Soviet people, as part of the Soviet state, the modern holidays just do 

not characterize the new policy, national, cultural, state identity, but also 

introduces a new dimension to the definition of religious identity‘s model for 

the individual itself. On the other hand, new holidays perform such vital 

function as a socio-cultural integration. 

In the modern Kazakh society a new series of holidays has deep cultural 

and national and state significance. So, 16
th
 of December – Independence Day, a 

new holiday – landmark celebration for the Kazakh people as a historical and 

cultural event, a new model of identity politics. 21-23th of March – Day of 

Nauryz – is one of the oldest holidays of Kazakh territorial inhabitants as the 

New Year celebration, carrying the meaning of regeneration. Nauryz holiday -a 

holiday of spring in Kazakhstan- has arisen from the people of the East long 

before Moslem acceptance, therefore is derived from religious ceremonialism 

and an orientation. On east calendar of Nauryz — the first day of new year, 

coincides with day of a spring equinox. For Kazakhs this holiday is a symbol of 

spring reborn, a celebration of love, fertility and friendship. In older times, 

before the arrival of Nauryz, people prepared the houses and stabilized the 

economy in an order, and in honor of a holiday, planted trees, flowers. It is 

believed that if Nauryz enters into the pure house to the good owner, illnesses, 
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failures, a hardship avoids it.  It has remained from Zoroastrism that on that day 

of Nauryz everyone shares a ―nauryz-kozhe‖, a ritual soup. People groups 

visited, received them, were treated and congratulated in the beginning of spring 

and New Year. Especially it is characteristic for the new independent states of 

type of Kazakhstan where celebrating of Nauryz has got already state character‖ 

[4]. Nauryz means ―a birth of spring‖. It is the most important and ancient 

festival of east people. As a matter of fact, it is New Year according to ancient 

east calendar. It has also other name, Ulys Kuny (―the First day of New Year‖) 

or Ulystyn Uly Kuny (―Great day of the people‖). It is considered that generous 

celebrating of a holiday of Nauryz will bring in the house abundance and 

success for the whole year. This belief explains the abundance of celebratory 

rituals and customs. With arrival of a holiday Kazakhs put on celebratory 

clothes, visit each other and exchange congratulations and well-being wishes for 

the coming year.  

Celebrating is accompanied by universal fun, games, horse racing, etc. 

amusements. The main ritual dish of this holiday is a ―nauryz-kozhe‖. ―Nauryz-

kozhe‖ should consist of 7 components symbolizing 7 elements of life: water, 

meat, salt, fat, a flour, cereals (rice, corn or wheat) and milk. These components 

symbolize pleasure, good luck, wisdom, health, well-being, speed, growth and 

divine protection. When Kazakhs celebrate Nauryz, figure "7" presence is 

obligatory — it comprises 7 days of the week — time units of infinity of the 

Universe: opposite to the aksakal ( the old man) 7 bowls with a nauryz-kozhe 

should be put. Everyone should visit 7 houses and invite 7 visitors. («With a 

birth of spring»), so Kazakhs congratulate "Koktem Tudy" each other in streets, 

in parks, squares and at stadiums on a holiday of Nauryz. Thousands of people 

observe sharp competitions among poets, behind competitions in national sports 

— ―kazakhsha kures‖, ―togyz kumalak‖, horse racing (―Kyz-Kuu‖ and 

―bayge‖).  

Various representations and the theatrical sketches representing national 

traditions and rituals involve people and learn them to respect the culture and 

the native earth, to aspire to a preservation of peace and mutual understanding 

between various nationalities of Kazakhstan. ―Nauryz is a tradition of true 

entertainment, sports and arts that are devouted to unite and develop 

relationships among people. Nauryz  is a reason for the competitions of all sorts 

and ages, inviting old and young, man and woman, poets and dancers, country 

and city people to sport and art competitions‖ [5]. Arisen considerably after 

religion borrowed the best traditions and spiritual riches, inherent in this 

holiday, the people began to propagandize the new belief. In century struggle 

against a natural holiday of Nauryz, ―successor holidays‖ were established by 

the mighty of this world using artificial signs: political, ideological, religious 

and etc. which have led to separation of the people. Thus, naturally the holiday 

of Nauryz has faded into the background of all people of the Earth. In Nauryz 
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national establishments of morals and ethics, centuries developed by mankind 

still in before religious an epoch are put many, at the same time it has 

incorporated the positive elements of morals developed by religious 

representations. It is a day, when heavenly bodies: constellations and stars after 

year circulation come on points of the initial stay and begin a new way - a 

circle. 

Nauryz is called by Kazakhs also as ―Ulystyn uly kuni‖ (Great day of the 

people). But this day corresponds to a Gregorian solar calendar used by us of 

22-March. Month Nauryz - proceeds from March, 22nd till April, 21st. The 

word «nauryz» goes back to ancient Iranian language and is a combination of 

two words: nau "new" and ryz "day". The word "Nauryz" in the Kazakh 

language has some values: 1) the name of the first day of New year, 2) the name 

of the first month of each year of an animal cycle in 1998 г — year of the 

Leopard, 3) the name of a holiday of New year, 4) the name of the food brought 

on this holiday (―Nauryz kozhe‖), 5) the name of a genre of verses and songs. 

On ancient representations of Kazakhs and their ancestors — Turkic every year 

shared for 6 months of summer and 6 months of winter. Border of this division 

was the first day of New year — Nauryz «day of a spring equinox‖. Compare 

the Kazakh expressions ―alty ay zhaz boey‖ (six months of summer) all the 

summer long, ―alty ay kys boey‖ (six months of winter) all the winter long and 

etc. Summer months personified positive image, and winter — negative, 

accordingly they designated good and harm. Symbolically Nauryz acts as the 

first day of approach of good, its victory over harm. This motive has remained 

in the Kazakh myths and fairy tales, it meets and in an ancient Iranian 

monument B.C. —"Aveste". At Kazakhs of the former Soviet Union in territory 

of Russia and Kazakhstan Nauryz revives since first half 90th years of the XX-

th century, with the beginning of process of democratization Russian societies, 

with finding of independence by Kazakhstan. The traditional greeting of this 

day — is obligatory with alternation of embraces through both shoulders, it is 

necessary to press each other‘s two hands. Nauryz is a day of pleasure. Many 

cheerful and joyful songs and verses on Nauryze have been composed by 

Kazakhs who have a special kind of a genre of poetry — Songs about Nauryze 

are connected With Nauryzom many expressions and concepts, such as: 

―Nauruz toy‖ Prazdnik Nauryz. Nauryz zhyry — songs about nauryz, Nauryz 

kozhe is an entertainment food, Nauryz sheshek — a primrose (primrose) and 

etc. give to Children who were born in days of a holiday of Nauryz compound 

names with the first part of Nauryz: Nauryzbay, Nauryzgul and etc. Nauryz — 

day of updating of the nature and accordingly of people is a holiday of updating 

and clarification from a dirt of a body, clothes, house, clarification from harm, 

hatred, sins. It calls people for purification of their soul, purification from 

hatred, to forgiveness to people of their sins and harms. This day open and clean 

sources, springs, reservoirs, wells. On mythological representations of Kazakhs 

on the eve of this day by the ground go! The happiness, so is called this night 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2011 

 

 

 
86 

―Kyzyr тuni‖ (Night of happiness), it also ―day of arrival of good on the earth‖, 

―day of an arrival of rooks‖, ―the beginning of year‖, ―day when (i.e. a grass) 

opens green happiness eyes‖, ―day of descent to the Earth of Year‖, ―Day when 

stone breasts of Mother-earth are softened also they milk‖, ―Day when the dark 

blue stone of Samarkand‖ and etc. ―Zher betinde zhaksylyk ualagan kun‖ (Day 

when on the earth it is established kindly will thaw). Ancient Turkic — 

ancestors of Kazakhs to the beginning of this holiday also put on new clothes, 

white shirts and dresses, corrected moustaches and a beard, necessarily shaved 

off hair. There is a Kazakh expression "Clothes" as if white snow of Nauryz. 

When new year in ―the night of Happiness‖ steps in the house through a 

threshold, Kazakhs in a place of honor lit two candles, sentencing: ―One light 

doesn't become a light‖. ―If new year will be included into the cleanest house, 

this house will be free from illnesses and harm». Therefore on the eve of a 

holiday people directed ideal cleanliness and an order in the house. Filled all 

empty ware with products and water from a sacred source, believing that if it 

will be plentiful in the house in New year, and will be till next year.  There are 

also many rituals of the holiday, directed on a unification and cleanliness. For 

example, this day young girls prepare for guys a special entertainment of 

"Uikyashar" (Blowing a dream), and guys in turn give to girls a mirror, combs, 

the fragrant liquids symbolizing cleanliness, youth, beauty — Nauryz ―the 

Unification Holiday‖. This day prepare the main entertainment of a holiday of 

―Nauryz kozhe‖  special celebratory food from seven products. Mix in it a 

fresh head of a ram with dried meat from last year, having added to it fresh 

milk. It represents a symbol of the beginning of new year and farewell to old 

year. ―Nauryz is legacy of nation that is celebrated up to three days.  On that 

day people celebrate the deliverance from the hardships of the winter and are 

thankful for the security of the households and themselves, viewing it as a 

perfect cause to establish warm peaceful relationships among each others‖ [6]. 

Celebrating of Nauryz began a traditional meeting of the dawn connected with 

ancient ritual ―If sees a spring - clear away its source‖. Meeting a dawn, all 

adult population, youth and children, taking in shovel hands, gathered in an 

agreed place at a spring and made its clearing. Then all together, under the 

direction of respectable old men, people plant trees. Thus by the established 

tradition words were said: "Let there will be in memory from the person a tree, 

rather than herd‖, ―Has cut down one tree - plant ten!‖. After execution of ritual 

actions three persons in image Zhyrshy - the barker (herald), bypassed all 

streets, the areas, court yard and called all for a holiday. They put on bright, 

celebratory suits. Characters of the Kazakh fairy tales - Aldar to the Plait, 

Zhirenshe and beauty Karashash could be them. After that celebratory 

representation began. People had fun, congratulated each other on approach of 

New year, wished well each other, sang songs which long since have been 

combined specially for this holiday - Nauryz Zhyr, arranged struggle of the man 

against the woman, competitions in tongue twisters - zhanylpash, guessing of 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2011 

 

 

87 

riddles  zhumbak. These days prepared a lot of meal which symbolized a 

prosperity and abundance in coming year. At noon, on the established place at 

settlement cut a bull and cooked from its meat a dish "bel-koterer" that means 

―straightening camp‖ as the bull was considered as one of the strongest animals, 

and the food from it gave to people force and endurance. Dastarhan covered in 

each family. The meal was dated by noon before and after which the mullah 

said prayers in honor of ancestors. On termination of, the senior on age from the 

present gave blessing (Bata) that from year to year well-being didn't leave a 

family. At Kazakhs celebrating of Nauryz presence of number ―7‖ which 

personifies seven days of the week - time units of universal eternity was 

obligatory: before aksakals seven bowls with the drink to the Nauryz-skin 

prepared from seven grades of seven kinds of cereals were put. The structure of 

seven components usually included meat, salt, fat, onions, wheat, kurt, irimshik 

(cottage cheese). Celebrating was always accompanied by the mass games, 

traditional jumps, entertainments. The most known and in the people games of 

―Aykysh-uykysh‖ (―Towards each other‖) and ―Audaryspak‖ during which time 

Dzhigits drew each other from a saddle were favourite. Holiday Nauryz didn't 

do without wrestling, participate in which could not only young men, but also 

girls. The girl caused the zhigit on competition on condition that if he will win, 

will get the right to her hand and heart and if she the zhigit should obey her 

wins and carry out his any desires. In such cases nauryz turned to wedding 

celebrations. All people, irrespective of a sex, age and a social accessory, were 

released from daily duties and on equal terms took active part in games. Every 

possible ethical interdiction in mutual relations of men and women, even which 

always existed between the senior brother-in-law – ―kaynaga‖ - and the 

daughter-in-law – ―kelin‖ at this time acted in film. Scientists consider that this 

cheerful game for the sake of an entertainment is a far echo of free meetings and 

mass joint entertainments in days of revival of the died nature relationship 

between two groups people when for short time interdictions and restrictions in 

mutual relations of men and women acted in film. Day came to an end with 

representation where two poets competed in songs. Their competitions stopped 

with sunset for horizon when the good wins harm. Then kindled a fire and 

people with the torches lit from it bypassed all vicinities of settlement, sang and 

danced, thereby, finishing a holiday of spring updating and an equinox. The 

history of a holiday of Nauryz has uneasy destiny. During an epoch of addition 

of totalitarian system when all national has been recognized by insignificant, 

and all mentions of a traditional heritage are ranked as anachronisms and 

vestiges of an antiquity, Nauryz holiday has been excellent (1926). For the first 

time after long years of oblivion in Kazakhstan it was celebrated in 1988 and, 

strangely enough, has received a wide public resonance. Nauryz Holiday has 

got official recognition on March, 15th, 1991 after an exit of the Decree of the 

President of the Kazakhstan ―About a national holiday of spring – ―Nauryz 

meiramy‖. The president of the country declared on March, 22nd, day of a 
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spring equinox, a holiday -" Nauryz meiramy‖. This decision was accepted with 

a view of the statement of universal values, strengthening of friendship and a 

brotherhood of the people of republic, revival of primordial traditions, and also 

harmony of the nature and the person, its moral clarification in the spirit of a 

genuine humanism.  

Wide celebrating from now on has begun ―Nauryz meiramy‖ in all 

republics. ―The method of a cultural relativity assumes equivalence of cultural 

values of the East and the West. Their estimation from positions‖ worse – 

better‖, ―more low – above‖, ―backward – progressive‖ is wrongful. For the east 

there is no West, it exists only in the West as a civilization distinct from it. The 

east starts with a recognition and respect for the other as a condition of self 

respect‖ [7]. Certainly, modern outlines of a holiday essentially differ from their 

former maintenance. It not only the dramatized representations and richly 

cleaned yurtas, is tasty prepared for a nauryz-kozhe, but also carrying out of 

charitable actions, is national-sports, care of green plantings, planting of trees, 

clearing of park and other zones of rest, streets and the areas. Today ―Nauryz 

meiramy‖ became a public holiday of spring, work and unity. Today this 

holiday is equally valuable to the Kazakh living in Kazakhstan, the Ukrainian, 

Russian, to the German and other representatives of 130 nationalities of the 

country. More emphasis now is given to celebrating of Nauryz. Continuing the 

established traditions in days of celebrating of Nauryz meiramy, actions on 

planting of trees, and in settlements and cities are carried out, in labor 

collectives are spent: weeks or decades on clearing of court yard, streets, parks, 

the areas, squares etc.; planting of trees and green plantings, breakdown of new 

parks and avenues; informative excursions of pupils in kindergardens and a day 

nursery, schoolboys, students in parks, reserves, nature protection zones of 

republic, acquaintance with flora and region fauna. All it helps education at 

pupils of love to the edge, a plant and animal life.  

The well-founded part of a society, the large foreign and domestic 

financial and industrial companies in days Nauryz meiramy actively render the 

charitable help to children's homes, boarding schools, houses for aged, families 

without trustees and trustees, to needy and other needing members of a society. 

On republican and regional levels they organize charitable actions: distribution 

of grocery baskets, carrying out of charitable dinners, free rendering medical, 

transport, utilities to pensioners, children from needy families and to separate 

categories of the population, also urge all propertied citizens to participate in 

them. Besides, draws of charitable lotteries and auctions, sale at reduced prices 

of articles of prime necessity for children's homes and for houses of aged are 

spent. The collected means are transferred to children's homes, houses for aged, 

schools and boarding schools. Thus, the ancient holiday of Nauryz was 

harmoniously transformed to modern life and began to play large role in 

strengthening of political stability, friendship and the consent in a society. 
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Modern Nauryz has kept continuity of traditions of an antiquity - in the 

conditions of revival of national culture; it is an important link in the "link of 

times", past and present of Kazakhstan.  

 

CONCLUSION 

Media culture is the multipurpose phenomenon, as well as culture as a 

whole. It means that at it a unique role in social system. Informative function of 

media of culture – the media culture is a set of information-communicative 

means we deal with the social information, the carrier which the culture is. The 

role of information function of media culture last decade has amplified thanks 

to the computer technology including memory and the programs of processing 

of the information. Thus, the modern media culture acts as the guarantor of 

information support of a society. 

But the most important aspect of solving the problem of cultural and 

national identity is a strategy for the formation of new holidays. If during the 

Soviet state are significant to us were 7-8th of November as celebration of the 

October Revolution, 8th of March as International Women's Day, 1st of May as 

International Labor Day, 9th of May as Victory Day, 1st of January as New 

Year, 23th of February as the Day of Red and the Soviet Army, 10th of 

November as the Day of the Soviet police, in the new format of an independent 

state the number and names of holidays will change. It is not surprising, since 

holiday, as the primary form of culture, allows an individual to implement a 

policy of identification. 

The new policy towards traditional religions is a sign of tolerance. It 

emphasizes the recognition of two forms of religions - Sunni Islam and 

Orthodox Christianity. These religious denominations were prevalent in our 

territory and relevant to our culture and for the people, who peacefully 

coexisted for centuries, providing a symbol of religious tolerance in our society.  

Thus, the formation of new national and state holidays are iconic in nature, 

since these holidays emphasize the unity and identity of our society, public 

awareness of national unity, the right of each nation to realize its cultural and 

ethnic identity. National holidays implement very difficult but necessary policy 

of identity. Defining models of identity politics in contemporary conditions of 

Kazakhstan's society, as well as their role in the cultural socialization of man, 

represents an important theoreticaland practically necessary task. 
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KÜRESELLEġMENĠN SOSYOKÜLTÜREL VE ĠKTĠSADĠ  

ETKĠLERĠ 

AyĢegül ÇALIK

 

ÖZET 

Bu çalıĢma, yaklaĢık otuz yıldır hayatımızda var olan,sosyal,siyasi ve 

özellikle iktisadi birçok alanda etkisi inkar edilemez derecede önem arz 

eden,yalnızca birkaç ülkeyi değil,dünya coğrafyasındaki hemen hemen her 

ülkeyi olumlu ya da olumsuz yönleriyle oldukça  ilgilendiren küreselleĢme 

olayının etkileriyle ilgili niceliksel ve niteliksel bir değerlendirmede bulunma  

amacı taĢımaktadır.Bu değerlendirmeyi yaparken,Dünya Bankası,Avrupa 

Birliği ve IMF‘nin bu sürecin baĢ aktörleri olduğu hatırda tutularak, yeni dünya 

düzenine Ģuursuzca teslim olunmaması ,ama bir yandan da bunun kaçınılmaz 

bir vaka olduğunun farkına varılması ,bu geliĢmelerden olumsuz yönde 

etkilenmemek için birtakım tedbirlerin alınması ,aynı zamanda küreselleĢen 

dünyanın nimetlerinden, doğru ve verimli bir Ģekilde istifade etmek için bazı 

politikalar ve stratejiler oluĢturulması gerektiği hususlarına değinilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: KüreselleĢme, Yeni Dünya Düzeni, Dünya Bankası, 

IMF, Avrupa Birliği, Milli Politikalar    

 

ABSTRACT 

This study aims to quantitively and qualitatively assess the impacts of 

globalization which undeniably affect not only a few countries but also almost 

every countries in the world either positively or negatively in social, political 

and especially financial fields for almost 30 years.  

In this assessment, it has been mentioned not to be surrendered to new 

world order senselessly but also to realize that it is an inevitable case and some 

measures should be taken in order not to be affected from it negatively and also 

some policies and strategies should be developed in order to benefit from 

globalized world correctly and efficiently by bearing in mind that World Bank, 

European Union and IMF are the leading actors in this process.  

Key Words: Globalization, New World Order, World Bank, IMF, 

European Union, National Policies 
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GĠRĠġ  

KüreselleĢme, özellikle son otuz yıldır artan bir ivme ile dünya ekonomik 

ve siyasi iliĢkilerini Ģekillendiren bir kavram olarak hayatımıza girdi. Soğuk 

savaĢ sonrası, tek kutuplu yeni   dünya düzeninin kurulmasının ancak 

küreselleĢme ile mümkün olabileceği, geliĢmiĢ ülkeler tarafından dünyaya kabul 

ettirilmeye çalıĢıldı.  

GeliĢmiĢ ülkelerin oluĢturduğu merkez; küreselleĢme olgusuna karĢı 

çıkmanın çağın dıĢında  kalmak demek olduğunu, sisteme uyum 

sağlamayanların teknolojik geliĢmelerin yarattığı yeni  sistemden  dıĢlanacağını, 

medyanın bütün unsurlarını kullanarak dünyaya ilan ettiler. KüreselleĢme 

olayının masumiyetine ve zararsızlığına dünyayı inandırmak için birçok ifade 

kullanıldı. Sınırları ortadan kaldırarak bütün dünyanın serbest dolaĢım hakkına 

kavuĢmasını sağlamak ve dünyayı küçülterek insanları birbirlerine daha fazla 

yaklaĢtırmak gibi vaatler de bu ifadeler arasındaydı. OluĢturulacak ortak 

pazarlarla fakirliğin insanlığın kaderi olmaktan çıkarılması da bir slogan haline 

getirildi.  

Özellikle küreselleĢmenin, gündemimize yerleĢmeye baĢladığı 1980‘li 

yılların baĢlarından itibaren geçen otuz yıllık sürede, çizilen tablonun aksine, 

geliĢmiĢ ülkelerin gelirleri ve refah seviyeleri artarken, ‗çevre‘ olarak 

tanımlanan az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin gelirleri reel olarak gerilere 

gitti. ‗Merkez‘ zenginleĢirken, çevre daha fazla fakirleĢmeye baĢladı. 

KüreselleĢmenin yarattığı gelir adaletsizliği giderek büyüdü. Uluslararası 

Ģirketlerin sayısı hızla artmaya, çok uluslu Ģirketler az geliĢmiĢ ve geliĢmekte 

olan ülkelerin mali ve siyasi yapılarına daha fazla nüfuz etmeye, ABD doları 

adeta milli paraların yerini almaya baĢladı. Kısacası bir ülkede yaĢanan finansal 

kriz, gecikmeksizin bütün dünyaya yayılmaya baĢlarken, üretimin azaldığı  

hatta durakladığı ülkelerde,  iĢsizlik de önemli boyutlarda artma eğilimi 

gösterdi. Diğer yandan üretim olgusu yerini istihdam yaratamayan tüketim 

eğilimlerine ve yeni pazarlara yerini bıraktı. 

1-KüreselleĢmenin Yansımaları 

KüreselleĢmenin yansımaları sadece dünyayı iktisadi olarak değil, aynı 

zamanda kültürel manada da etkiledi. Öyle ki, küresel kültür adı altında farklı 

kültürler, milli kültürlerin yerini almaya baĢladı.   

Alt kimliklerin ön plana çıkması neticesi, etnik çatıĢmalar, dini ve aĢırı 

milliyetçi akımlar artmaya, ulus-devletlerin yapısı zayıflamaya baĢladı. 

Özellikle batı kültürünün diğer kültürler üzerindeki hegemonyası sonrası, 

geliĢmekte olan ülkeler bu kültürleri onur kırıcı bir Ģekilde taklit ederken,aynı 

zamanda küresel hibritleĢme (melezleĢme) de yaĢandı ve yaĢanmaktadır 

(S.Latouche 1993,S.55). Fakat bütün bu olumsuzluklara rağmen çıkarlarını ya 

da sermayelerini artırmak isteyen güçler, küreselleĢmenin dünya düzenini alt üst 
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edici etkisini görmezden gelip, ideolojisini  cazip tezlerle sunmaya devam etmiĢ 

ve edeceklerdir. Peki  nedir bu tezler?  Bu tezlerden bir tanesi  Ģudur;   

insanlığın ilerlemesi ve refahı ―küreselleĢmenin‖ güçlenmesine bağlıdır. Sosyal 

harcamalarda kısıtlamalar gittikçe artarken, özelleĢtirme furyası alıp baĢını 

yürümüĢken, iĢsizlik oranı bütün dünyada hızla artarken, zengin daha zengin, 

fakir daha fakir hale gelmiĢken bu hiç de doğru olmayan bir tezdir.  

KüreselleĢmenin masumiyetini savunan aktörlerin diğer bir iddiası; 

―küreselleĢme, ulusların birlikteliğini ve çıkar ortaklığını arttırarak, uluslar 

arasındaki eĢitsizliği azaltır‖ Ģeklindedir. Bu da bilinçli olarak söylenmiĢ büyük 

bir aldatmacadır. Bu iklim içinde ulusal kavgalar artmakta, ulusların eĢitliği 

değil, adeta  tek kutuplu bir ABD politikaları ve hegemonyası  güçlenmektedir.  

Bu süreç içinde  Dünya Bankasının da asıl gerçeği gizlememesi önemlidir. 

Dünya Bankası 1995 yılındaki açıklamasında, ―gelecek yıllarda zenginler ile 

yoksullar arasındaki eĢitsizliğin daha da artması ve  yoksulluğun Ģiddetlenmesi 

çok muhtemeldir‖  saptamasıdır. Bir iĢin hem ortağı, hem itirafçısı olmak da 

baĢka türden bir tezattır. Esasen çeliĢki, bu aktörlerin içinde barınmaktadır. 

Çünkü küresel sermayeye etki eden güçler kendi aralarında kar payı kavgası 

içindedirler. Böyle olmakla birlikte iĢbirliği yapmak çıkar birliği anlamı taĢır. 

Çünkü 1960‘lı yıllardan itibaren BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı 

Raporları da Dünya Bankası‘nın bu açıklamaları her Ģeye rağmen küresel 

güçlerin sadece çıkara dayalı politikalara yürüttüğünü gösterir. 

Diğer bir BMKP (BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı) raporuna göre, 

1960 ile 1989 arasında zengin ülkelerle yoksul ülkelerin arasındaki gelir 

seviyesi farkı iki kat artmıĢtır. Bu yıllardan ilkinde, dünya nüfusunun en zengin 

%20‘sinin yaĢadığı ülkelerin ortalama geliri, en yoksul %20‘sinin yaĢadığı 

ülkelerin ortalama gelirinin 30 katıyken, 1989‘da fark 60 kata çıkmıĢtır (BMKP, 

1992: 85-86). Bu yöndeki eğilim devam etmektedir. Son yıllarda, dünya 

ekonomisine ve siyasetine, uluslararası alanda faaliyet gösteren çokuluslu 

Ģirketler ya da uluslararası Ģirketler yön verir hale gelmiĢtir. Amaç ise 

sermayenin serbest dolaĢımı ve üretimin küreselleĢmesi olarak gösterilmiĢtir. 

BirleĢmiĢ Milletler‘ in 1983 yılında yayımladığı ―Centre on Transational 

Corporation‖ isimli raporunda 1980 yılında dünyada 80.000 Ģubeye sahip 

11.000 adet çokuluslu Ģirket vardır.  

Aynı teĢkilatın 1994 yılında yayımladığı ―World Investment Report‖ 

isimli raporunda ise 1993 yılında çokuluslu Ģirketlerin sahip olduğu Ģube sayısı 

206.000 olarak belirtilmiĢtir. Aynı rapora göre; geliĢmiĢ ülkelerin yurt dıĢına 

gönderdikleri sermaye tutarı 1990 yılında 35 milyar ABD doları iken 1994 

yılında 160 milyar ABD dolarına yükselmiĢtir. Küresel aktörler haline gelen 

çok uluslu Ģirketler, bu sermaye akıĢıyla, dünya sanayi üretiminin %30‘unu 

kontrol eder duruma gelmiĢlerdir. Böylece, bu aktörler  hem ekonomik, hem de  

kültürel ve sosyal alanlarda güçlerini ve etkinliklerini artırmıĢlardır. ĠĢ öyle bir 

raddeye gelmiĢtir ki, siyasi iktidarlar özelleĢtirmeden vergilendirmeye kadar her 
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ciddi ve önem arz eden kararda çokuluslu Ģirketlerin desteğini aramaktadırlar. 

Ekonomiyi ellerinde tutanlar, bir nevi devlet gücü  elde etmiĢlerdir.  

Bugün geldiğimiz nokta ise, küreselleĢen dünyanın hala çokuluslu  

Ģirketler   tarafından kontrol edilmesi yönündedir.  Çünkü  hala çokuluslu 

Ģirketler, dünyada yapılan toplam ticaretin büyük bir bölümünü kendi 

tekellerinde bulundurmaktadırlar. Çok uluslu Ģirketler basit uluslar arası 

organizasyonlardan, son derece planlı ve programlı, küresel geliĢim süreci ile 

uyumlu süper Ģirketlere dönüĢmüĢtür( Kotler, 2000, s.27). Üstelik bu Ģirketlerin 

sayısı hızla artmakta  olup, küreselleĢen dünya düzenine ayak uydurmaya 

çalıĢan ve bu düzenden istifade etmeyi hedefleyen aktörlerin sayısı da haliyle 

artmaya devam etmektedir. Dünya ticaretinin %70‘inin  500 en büyük küresel 

Ģirket tarafından idare edilmekte olması durumun ciddiyetini gözler önüne 

sermektedir. Bahsi geçen  bu  küresel Ģirketlerin hangi ülkelere ait olduğu 

aĢağıda gösterilmektedir. 

Dünyadaki En Büyük 500 Özel Ġmalat ġirketinin Ülkelere Göre      

Dağılımı 

 

Ülkeler                                              ġirket Sayıları  
Avrupa Birliği ………........   170 

ABD   …………………....   155 

Japonya …………………  120 

Diğer   …………………..       55 

TOPLAM …………………  500 

Dünya ticaretinin böylesine büyük bir bölümünü elinde tutan çokuluslu 

Ģirketlerin günümüzde dıĢ yatırımları yaklaĢık 1.7 trilyon ABD dolarıyken, 

küresel satıĢları 4.5 trilyon ABD dolarını bulmaktadır. Dünyadaki 15 en büyük 

küresel Ģirketin bir yıllık gelirlerinin, 120 az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkenin yıllık gayri safi yurt içi hasılalarının  (GSYĠH) toplamlarından fazla 

olması, oldukça dikkat çekici ve vahim bir tablo olarak göze çarpmaktadır. Bu 

durum geliĢmemiĢ veya geliĢmekte olan ülkelerdeki kiĢi baĢına düĢen milli gelir 

ile, küreselleĢme sürecinin etkin aktörleri olan geliĢmiĢ ülkelerdeki kiĢi baĢına 

düĢen milli gelir arasındaki orantısızlığı, dolayısıyla   refah seviyeleri arasındaki 

farkı da büyütmektedir. 

Dünya Bankası‘nın  yoksul  kabul ettiği ve toplamda dünya nüfusunun 

yarısından fazlasını temsil eden (yani kiĢi baĢına ortalama gelirin günde bir 

doların altında olduğu) ülkeler, dünya üretiminin %7‘sini gerçekleĢtirirken, 

dünya nüfusunun %8‘ine sahip olan zengin ülkeler dünya üretiminin yaklaĢık 

%85‘iyle  dünya ticaretinin yaklaĢık %80‘ini (bunun da 3‘te 2‘sinden fazlası 

geliĢmiĢ ülkeler arasında yapılmakta) gerçekleĢtirmektedirler; dolaysız yabancı 

yatırımların da %80‘den fazlası bu ülkelere gitmektedir (Dünya Bankası, 1996). 
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Dünya Bankasının 1996 yılı verilerine göre geliĢmiĢ ülkelerdeki 

doğrudan yatırımlar 195.9 milyar dolar üzerinde gerçekleĢirken, geliĢmekte 

olan ülkelerde bu oran ancak 108.8 milyar dolar seviyelerinde kalmıĢtır 

(Kazgan,2001, s.171). Dünya Bankası‘nın 1997 yılı verileri incelendiğinde ise 

küreselleĢmenin daha çarpıcı bir boyutunu gözleme imkanı elde edilecektir. 

1990 yılından 1997 yılına kadar geçen süre sonunda geliĢmiĢ ülkelerin dünya 

nüfusu içindeki oranları %14.1 seviyesine gerilerken, dünya gelirleri içindeki 

payları %80.7‘ye, dünya ihracatı içindeki payları ise %85.9‘a yükselmiĢtir. 

Buna karĢılık az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin dünya nüfusu içindeki 

oranları %85.9‘a yükselirken, bütün dünya gelirleri içindeki payları %19.3‘e, 

dünya ihracatı içindeki payları ise % 14.1‘e düĢmüĢtür.  

Yine  BirleĢmiĢ Milletler‘ in 1999 yılı "Ġnsani Kalkınma Raporu"na ve 

Dünya Bankası‘nın raporlarına (Global Economic Prospects 1998/1999) Ģöyle 

bir göz atıldığında,  Dünya nüfusunun en yoksul beĢte birinin küresel gelirdeki 

payının 1989-1999 yılları arasında %2.3 ten %1.4 e düĢtüğü görülmektedir. 

BirleĢmiĢ Milletler'in (UN) 1999 yılı Ġnsani GeliĢme Raporu'nda (HDR) , 

küreselleĢme ile birlikte dünya ölçeğindeki eĢitsizliğin ciddi boyutlara ulaĢtığı 

ortaya konulmuĢtur. Söz konusu rapora göre; 1997 yılı itibariyle dünya 

nüfusunun en zengin ülkelerde yaĢayan ve yüksek gelir grubuna giren % 

20'sinin dünya gelirinden aldığı pay % 86 iken, en yoksul ülkelerde yaĢayan ve 

düĢük gelir grubuna giren % 20'nin aldığı pay yalnızca % 1'dir. Ayrıca bu en 

tepedeki % 20, dünyadaki toplam ihracatın % 82'sini gerçekleĢtirmekte, 

doğrudan yabancı yatırımların % 68'ini almaktadır. En alttaki % 20'nin ise, her 

bir sektörden aldığı pay yaklaĢık % 1'dir.   

Günümüzde uluslararası sistemi ayakta tutan ABD,  1990‘lı yıllardan 

2000‘li yıllara gelinen sürede  dünyadaki  gelir artıĢının yarısını elde etmiĢtir 

(Ulagay 1999, s.85). Bu açılardan bakıldığında küreselleĢme sürecine 

"Dünyanın AmerikanlaĢması" da deniyor (Gerbier 1999, s.107). Dünyanın 

mevcut tablosu, küresel bir köyden  ziyade, küresel bir yağmaya  benziyor. 

(Giddens 2000, s.27).  BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma TeĢkilatı‘nın (UNDP) 2001 

yılı Ġnsanî GeliĢme Raporu‘nda, dünyada 1,2 milyar insanın günde 1 doların, 

2,8 milyar insanın da 2 doların altında gelirle yaĢamaya çalıĢtığı, toplam 2,4 

milyar insanın da temel sağlık hizmetlerinden mahrum bulunduğu beyan 

edilmektedir. Yani küreselleĢmeye sadece iktisadi açıdan değil,sosyal 

adaletsizlik açısından bakıldığında da, mevcut tablo bu süreçten etkilenen, bu 

sürecin olumsuzluklarını  yoğun olarak yaĢayan ülkelerin, küreselleĢme 

vakasını fazlasıyla hassas olarak ele almasını gerektirmektedir. 

Bütün bu rakamların çarpıklığına rağmen, küreselleĢme sürecinin 

aktörleri büyük bir rahatlıkla  Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve IMF 

vasıtasıyla, ülkelerin ekonomik krizlerini de istismar ederek, bu  ülkelerin ulusal 

ekonomilerine etkili bir biçimde müdahale etmeye, yönlendirmenin  de ötesinde 
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kontrol ve idare etmeye, böylelikle milletleri özellikle ―ayrıĢtırarak‖   güdümlü 

küresel politikalarına bağlamaya devam etmektedirler.  

Merkez olarak adlandırılan ve G-7 ülkeleri olarak da bilinen ABD 

önderliğindeki Japonya, Almanya, Ġngiltere, Fransa, Kanada ve Ġtalya gibi 

geliĢmiĢ ülkeler, borç verdikleri ülkelerin sadece mali politikalarına değil, siyasi 

politikalarına da etkin olarak müdahale eder duruma gelmiĢlerdir. KüreselleĢme 

yalanına bütün dünyayı inandırmaya çalıĢanlar, demokrasinin küreselleĢme 

vasıtasıyla evrensel hale geleceğini iddia ederken, esasen demokrasiyi  

küreselleĢme sürecinde amaçlarını gerçekleĢtirmenin bir baĢka ‗aracı‘ olarak 

gördüklerini gizlerler. Bu sebeple ileri sürülen bu tez, diğer tezlerden çok daha   

aldatıcıdır. ABD‘nin emperyalist yayılmacılığını demokrasi kavramıyla örtbas 

etmeye, bu yol ile küreselleĢme  olgusuna haklılık kazandırmaya çalıĢan yurt içi 

aktörler, demokrasinin gerçek  anlamını bilen, fakat kendi demokrasi 

anlayıĢlarının, ‗aslında onların çıkarlarına dokunmayan normlardan baĢka bir 

Ģey olmadığını‘ itiraf edemeyen küresel güç aktörleri olan sermayedar ve 

kapitalistlerdir. Ayrıca yeni türeyen medya ve basının sahiplerini bu listeye 

eklememiz gerekiyor. Doğaldır ki bu kurumlar içinde yeni yeni türeyen 

kumandalı asker diyebileceğimiz bazı türedi yazarlar da bu grubun içindedir. 

Özellikle iletiĢim kanallarını ellerinde tutanlar basın ve medya baĢta hemen 

hemen tüm kamusal ve kurumsal yapılar iletiĢimi daraltmakta, yanıltmakta 

ulusal dil ve kültürel simge ve sembollerin algılamasını 

daraltmaktadırlar(Tuncay, 2008, s.32).  

Bu güçlerin bırakın demokrasiyi, demokrasinin esasını oluĢturan 

vatandaĢlık kavramından, insan haklarından, hatta insandan ne anladıkları bile 

belli değilken, aynı güçler medeniyet ve demokrasi tellallığı yapmayı, insan 

hakları diye ortalığı ayağa kaldırmayı, kendilerini insanlığın savunucusu olarak 

ilan etmeyi ne yazık ki baĢarıyorlar. Demokrasi savunucusu ABD‘nin 

―Yurtseverlik Yasası‖na  göre FBI, fertlerin özel hayatlarını, bilgisayarlarını, 

hatta okudukları kitapları dahi izleme hakkına sahiptir. Üstelik, kütüphaneler, 

kitapçılar, kimin hangi kitapları okuduklarını ya da satın aldıklarını FBI‘a 

kiĢilerin haberi olmadan sunmak zorundalar.  Yurtseverlik yasasının 215. ve 

501. maddeleri ‖kiĢilerin özel hayatlarının dokunulmazlığı‘ anlayıĢına tamamen 

aykırı bir mahiyet taĢımaktadır. ―KüreselleĢen‖ dünyada, demokrasi naraları 

atanların , demokrasi anlayıĢının ne olduğu ortadadır. KüreselleĢme sürecinin 

aktörlerinin, demokrasi anlayıĢının daha enteresan boyutu, bu süreçte rekabet 

gücü olmayanları saf dıĢı bırakıp, güçsüz olanı tasfiye ederken, gücüne güç 

katmasını ve hakimiyetini arttırmasını da demokratik olmayan bir tutum olarak 

görmemeleridir.  

Bu acımasız tekelleĢme bile, hakimiyet düĢkünleri için demokrasiye 

aykırı görülmez. Sermayenin hızla küreselleĢmesi sonucunda, az geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan ülkelerin, ekonomilerinde yaĢanan olumsuzlukların etkisiyle 
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borçlarını ödeyemez duruma düĢmeleri onlar için güçsüz olanın tasfiyesiyle 

baĢlayacak  olan  ‗merkez‘e dahil etme ve ‗yeni pazarı‘ sömürme fırsatıdır. 

2-KüreselleĢme KarĢısında Türkiye‟nin Pozisyonu Ne Olmalıdır? 

Bütün bu hususları bir bütün olarak değerlendirecek olursak, Türkiye‘nin 

küreselleĢme sürecinden  ne Ģekilde etkilenmekte olduğu sorulabilir. Türkiye 

tasfiye edilmeye çalıĢılan bir taraf mıdır yoksa bu süreçte menfaatlerini en iyi 

Ģekilde değerlendirmeye, küreselleĢen dünyanın nimetlerinden istifade etmeye 

çalıĢan bir ülke midir? Bu sorunun cevabı muhakkak ki her ikisi de olacaktır. 

Türkiye, küreselleĢmenin nimetlerinden faydalanmak isterken bir yandan da 

tasfiye edilmeye çalıĢılan bir ülkedir. KüreselleĢme tabi ki tamamen 

dezavantajlarla dolu bir vaka değildir. Fakat unutulmaması gereken, bir takım 

avantajlara sahip olan bu vakanın geliĢmekte olan ülkeler için çok hassas 

yaklaĢılmasını gerektirecek kadar da tehlikeler barındırdığıdır. Bu çılgınca 

ilerleyen süreçten kaçabilmek adeta imkansız hale gelmektedir. 

Ancak, karĢı konulamayacak bu süreci lehimize çevirecek fırsatları 

yakalarken, aynı zamanda aleyhimize iĢleyecek her türlü olumsuz politikalara 

karĢı tedbirler almak ve önerilerde bulunmak ulusal mensubiyet bilinci 

bağlamında özellikle gençlerimizin medyanın güç temerküzünü kırarak sisteme 

katılımları çerçevesinde direncini ve iĢbirliğini arttırmak da gereklidir. 

Sembolik bir demokrasi asla bunu baĢaramaz.(Tuncay, 2008). Bu yüzden de 

gerek IMF, gerek AB ve gerekse ABD ile tartıĢılanlar iki tarafın eĢit iradeleri ile 

ortaya konulan ve mutabakata varılan hususlar olmalı ve Türkiye‘nin pazarlık 

gücünü kıracak boyuta ulaĢmamalıdır.  AB‘ye dahil olmaya çalıĢmak, IMF 

yardımlarından mahrum kalmamak ya da ABD‘nin ‗müttefikliğini‘ yitirmemeye 

çalıĢırken, bu mutabakat süreci AB‘nin, ABD‘nin ya da IMF‘nin dayatmalarına 

rıza  gösterip göstermeme biçimine dönüĢmemelidir. Bu süreçte, IMF‘nin talep 

ettiği  iyi niyet mektuplarına, stand-by teklifine  her defasında baĢarıymıĢ gibi 

algılanması ve kamuoyu tarafından bu yönde anlaĢılması; adeta bir bahar havası 

yaratılması yerine, bu küresel gücün karĢılıklı ulusal çıkarlarımız doğrultusunda 

yeniden irdelenmesi Atatürk ilkeleri ve karĢılıklı çıkarlar doğrultusunda hayata 

geçirilmesi zorunludur(Tuncay, 2007). Çünkü   karĢılıklı bağımlılığın 

taraflarının, sonuçta  sömürge ile sömüren taraflar haline gelmemesi için 

birbirine yakın güçlerin ve hür iradelerinin iĢbirliği çerçevesinde söz konusu 

olması gerekir. AB‘li bürokratların, ABD‘li diplomatların, IMF yetkililerinin ya 

da  Dünya Bankası temsilcilerinin öngörülerine ve politikaları bağlamında 

uyulursa; Atatürk‘ün tam bağımsızlık dediği ekonomik bağımsızlık 

gerçekleĢemez; ülkenizin baĢkaları tarafından   yönetilmesine de karĢı 

koyamazsınız. Bu, karĢılıklı bağımlı olmak değil  tam tersine kayıtsız Ģartsız 

teslim olmak anlamına gelir.   Erol Manisalı bu geliĢmeleri Ģu Ģekilde açıklıyor:  

 ―Ulusal sanayiciye, ayakta kalmak istiyorsan dıĢarıda bir büyük bul ve 

ona bağlan önerisi yapılıyor..Küreselci güçlülerin azgeliĢmiĢ dünyaya etnik ve 
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dinî özgürlükler gibi oyuncaklar da sunarak, azgeliĢmiĢ ülkelerde iç çatıĢmaları 

tahrik ettiklerini ve onların iç kargaĢadan baĢka Ģeylerle uğraĢmalarına, yani 

toplumsal olarak bilinçlenmelerine izin vermediklerini iddia etmektedir. 

Kısacası, küresel güçler, azgeliĢmiĢ ülkelere toplumsal demokrasiyi unutturmak 

için etnik, dinsel, cinsel ne kadar araç varsa önlerine atarak onları 

oyalamaktadırlar. (Manisalı, 2001, s.26) 

R. J. Samuelson‘un sorguladığı gibi, bizlerinde sorgulaması gereken 

küreselleĢme sürecinin yarattığı toplumsal ve kültürel altüst oluĢu milletlerin mi 

denetleyeceği, yoksa onun mu milletleri denetleyeceği(Samuelson,2000,s.62) 

konusu ve tartıĢılması gündeme geliyor. Bu soruyla beraber sorulması gereken 

ikinci önemli soru ise Ģu olmalıdır: Türkiye ne yapmalı? Madem ki, 

küreselleĢme rekabet gücü olmayanı tasfiye edecek, o halde Türkiye herĢeyden 

önce geliĢmeleri iyi takip etmeli ve izleyeceği politikayı sağlam bir Ģekilde 

oluĢturmalı ve değerlendirmelidir. YöneliĢleri ve güç merkezlerini görmelidir. 

Fiziki, beĢeri ve doğal kaynakları bu güçlerin eline teslim etmek yerine, bu 

kaynakları milli prensipler doğrultusunda, rasyonel ve bilinçli bir politikayla 

kullanmayı bilmelidir. Türkiye, AB‘nin alternatifi olarak görmediği Türk 

Devletleri Birliğini, Asya ĠĢbirliğini, Ortadoğu‘yu ve Kafkasya‘yı  göz ardı 

etmemelidir. Çinin, Uzak Doğu‘nun ve Orta Asya'nın dünyanın tüketim merkezi 

olacağını bilmeli ve dünya ekonomisi içindeki potansiyellerini  keĢfetmelidir.  

Dünyada yaĢanan geliĢmelerin, Türkiye'yi nasıl etkileyeceği ve Türkiye'nin bu 

geliĢmelerden kendisi lehine nasıl yararlanabileceği hususları üzerinde titizlikle 

çalıĢmalıdır. KüreselleĢmenin yararlı taraflarını alarak dezavantajlarından nasıl 

uzaklaĢabileceği yönünde planlar oluĢturulmalıdır. Özellikle yerel yönetimler 

baĢta, devletin her kademesinde, sivil toplum kuruluĢlarının ve halkın doğrudan 

katılımı ile çok yönlü master planlama yapılmalıdır(Tuncay;2010). Ülke içinde 

yaĢanan problemlerin kalıcı olarak çözülmesi, dıĢarıda ise bu ‗yeni dünya 

düzeni‘ içinde hak ettiğimiz yeri alabilmemiz için bu çalıĢmalar yapılmalıdır.   

Bu yeni dünya düzeninde, eski yöntemlerle  var olmanın zorluğu 

farkedilmelidir. Bu düzen içinde yer alırken Türkiye‘nin saygınlığını 

zedelemeyecek, aksine güçlendirecek adımlar atılmalıdır. Gülten Kazgan‘ın 

Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye adlı kitabında bu husus Ģöyle 

değerlendirilmektedir:  

―Türkiye, uzun yıllar NATO için jeo-politik öneminden yararlanarak Batı 

kurumlarına katılabildi, askeri ve ekonomik yardım alabildi; bu niteliği Batı 

ülkeleri için ön planda geldi. Ne var ki, yeni dünya koĢullarında bu önem artık 

değerini yitirdi. Bundan böyle Türkiye ancak demokrasisinin mükemmelliği, 

insan haklarına ve sosyal haklara saygısı, ekonomik-teknolojik-kültürel 

alandaki baĢarı çizgisiyle kendisine bu yeni dünyada saygın bir yer 

bulabilecektir‖ ..‖ (Gülten Kazgan, Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye içinde, s. 

224) 
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Bu kapsamda, Türkiye‘nin küreselleĢme fırtınasından olumsuz 

etkilenmemesi   için hem iç siyasette, hem de dıĢ siyasette bir takım prensipleri 

uygulaması gerekmektedir. Bölgesel çıkarlarını korurken, barıĢçı ve uzlaĢmacı, 

ama aynı zamanda dıĢ siyasette ulusal değerleri  göz ardı etmeden politikalarını 

yürütebilmelidir. Vurgulamak gerekir ki, küreselleĢme olgusu, ülkelerin hem 

ekonomik hem de kültürel hayatını, daha açıkçası milletlerin kaderini 

ilgilendirdiği ölçüde milliyetçiliğin de doğrudan konusunu teĢkil eder. (Öz, 

2001,s. 13-26) 

Bunları bir bütün olarak düĢünerek, iç siyasette, demokrasi ve insan 

haklarına önem veren, bu konulardaki geliĢmeleri dıĢ güçlerin baskısı, beklenti 

ve talepleri doğrultusunda değil; kendi halkı ve ülkesinin çıkarları ve 

beklentileri için yapan bir Türkiye olmalıdır. Ulusal çıkar kavramını 

temellendiren dıĢ politika dayanaklarına baktığımızda; Türkiye‘nin Jeopolitik, 

nüfus, doğal kaynaklar, teknoloji, milli karakter, milli moral, liderlik, askeri 

hazırlık, propaganda, nükleer kapasite, hükümetin kalitesi ve liderlik gibi Türk 

DıĢ Politikasının dayanaklarının bir çoğunu yeniden devlet hayatına almamız 

gerekiyor. Bundan dolayıdır ki askeri güvenlik ve stratejik konular üst politika, 

ekonomik ve sosyal konular ise birer alt politika olarak 

Ģekillenmektedir(Tuncay, 2007, s.20,21). 

 

SONUÇ 

Yeni dünya düzeninde güç sahiplerinin benimsediği ekonomi anlayıĢı, 

yoksul ülkelerin aleyhine iĢlemektedir. Yabancı sermayenin adeta esiri olarak, 

dıĢ siyasetteki geliĢmelerle ulusal çıkarlarımızı zedeleyerek, özellikle kültürel 

yabancılaĢma sonucu geliĢen maddi-manevi değerlerimizin ortadan 

kaldırılmasını haklı bir geliĢme sebebi sayamayız.  Ulusal çıkarlarımızdan 

yoksun geliĢtirilen dıĢ politikalar, ülkemiz için kayıp olduğu yönünde bir 

kamuoyu oluĢturmaktadır. Her iki kiĢiden birisi bu politikalara destek verse de 

diğer bir kiĢinin hayır demesi rızaya dayalı demokrasi algısına olumsuz bir etki 

getireceği de unutulmamalıdır. 

Çözümü  IMF‘nin hazırlayıp önümüze koyacağı, ekonomik paketlerde ya 

da ardından koĢtuğumuz AB‘ye girebilme mücadelesinin ülkemizin 

beklentilerine yönelik geliĢmesi kuĢkulu görülmektedir. Çünkü AB‘nin önde 

gelen ülkeleri Almanya ve Fransa açık olarak AB‘ye alınmayacağımızı 

belirtmektedirler. Bu durumda bu politikaların yeniden gözden geçirilmesi 

kaçınılmazdır. Batının eriĢtiği teknolojik ilerleme zaten Atatürk‘ün iĢaret ettiği 

yerdir. Ancak bu yere girebilmek için onurlu bir duruĢ sergilemek gerekir. 

Dünya yeniden kurulur ve bu kurulan dünyada Türkiye yerini alır diyebilen bir 

yönetim olgusu kendi ülkesine daha katkı yapabilir ve refah düzeyini artırabilir. 

Bu iĢbirliği esası içinde değerlendirilmelidir.   Daha çok üretmek, daha çok 

çalıĢmaktır. Ancak bütün bunları yaparken, hiç bir dayatmaya meydan 
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vermeden egemenlik haklarımızdan vazgeçmeden ve misakı-ı milli 

hedeflerimizden asla taviz vermeden çağdaĢ normları yakalamalı; refah ve 

mutluluğu geçmiĢi büyük olan Türk toplumuna yaĢatabilmeliyiz. Bu sadece 

kendi gücümüze dayanmak değil, tam tersine dünyadan kopmadan yeni 

birlikteliklerin önünü açabilecek yolun diplomatik tayini demektir. Hükümetin 

ve diplomasinin kalitesi ancak bu yönde ölçülebilir.  
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ÇAĞDAġ FARSÇADA “RA” SONEKĠNĠN NESNE ĠLE KULLANILMA 

DURUMLARI 

A. R. KERĠMOV

 

 

ÖZET 

Modern Farsçada biz vasıtasız nesneyi ―ra‖ soneki ile kullanmaktayız. 

Bazen ise soneksiz de kullanırız. Vasıtasız nesne somut ve belirli kelime ile 

ifade edildiğinde sonek kullanmalıyız. Fakat vasıtasız nesne belirsiz kelime ile 

ifade edildiğinde ise biz sonek kullanmamalıyız. 

Anahtar Kelimeler: Modern Farsça, ra soneki, vasıtasız nesne, vasıtalı 

nesne 

 

 

ABSTRACT 

In modern Persian we use the direct object with the postposition ra, but 

sometimes without the postposition. When the direct object is expressed with 

the concrete and definite word we have to use the preposition, but when the 

direct object is expressed with an indefinite word we don‘t use the preposition. 

Key Words: Modern Persian, postposition ra, direct object, indirect 

object. 

 

Nesne görevini yapan, muhtevasına göre belirli ve somut olan sözler, 

çağdaĢ Fars edebi dilinde, daima ―ra‖ soneki ile kullanılır. Bu sonek, nesnenin 

alameti olmakla birlikte, belirginliğin de göstergesidir. Fakat Fars dilciliğinde 

bu düĢünce her kes tarafından kabul edilmemektedir. Bu yönde ―ra‖ sonekine 

yaklaĢıma göre Farsçayı araĢtıran alimleri iki gruba ayırmak mümkündür. Bir 

grup alime göre, (V. S. Rastorguyeva, L. S. Peysikov, L. Jirkov, Mirza Cafer 

vd.) ―ra‖ soneki belirlilik alametidir ve vasıtasız rolünde yalnız somut ve belirli 

sözlerle kullanılır. Diğer grup ise (A. Arends, K. G. Zaleman, V. A. Jukovski, 

N. Berezin vd.) bu düĢünceyi temelsiz kabul ederek, bazen vasıtasız nesne 

halinde belirsiz olan sözün ―ra‖ soneki ile kullanıldığını, bazen ise bunun zıttı 

olarak belirli olan sözün ―ra‖ soneki ile gözlemlenmediğini düĢünmektedirler.  

Tabi ki biz, ―ra‖ sonekinin vasıtasız nesne rolünde belirli ve somut 

sözlerle kullanıldığı düĢüncesini paylaĢıyoruz. Fakat ―ra‖ sonekinin çağdaĢ 

Farsçada baĢka fonksiyonlarda bulunduğu inkar edilemez. Örneğin, vasıtalı 

nesneyle bazen ―be‖ soneki yerine ―ra‖ kullanılmaktadır. Örneğin: 
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Ranendegi mikerdem ve saket ez pencere hiyaban ra negah mikerdem.
1
 

Men ez dahel-e aĢpazhane serek keĢidem ve salon-e pezirayi ra negah kerdem.
2
 

PiĢanieĢ ra be ĢiĢe miçeĢbaned ve tu gehvehane ra negah mikoned.
3
 

―Negah kerden‖ fiili ile ―be‖ öneki de kullanılmaktadır. Örneğin: 

Doktor ser bermigerdaned ve be teref-e seda negah mikoned.
4
 Fazel 

bitabane be saet negah mikoned.
5
 Hecalet mikeĢid be çeĢmanem negah koned.

6
 

Ġlk önce Ģunu da kaydetmek gerekir ki ―ra‖ sonekinin çağdaĢ Farsçada 

vasıtasız nesne ile kullanma durumlarının sayısı fazla değil ve bu gibi 

durumlarla daha çok Farsça konuĢma dilinde karĢılaĢılabilir. Öte yandan eğer 

biz ―ra‖ sonekinin Farsçanın tarihi geliĢim aĢamalarında geçtiği tekamül 

sürecini izlersek, bu durumda onun vasıtalı nesneyle kullanılmasını normal bir 

durum gibi kabul etmemiz gerekir. Kadim ve orta Fars dilini araĢtıran alimlerin 

bu konuyla ilgili düĢüncelerine bakıldığında, ―ra‖ sonekinin tüm dönemlerde 

vasıtasız nesne fonksiyonunda kullanılmadığı ve tamamen farklı anlamlar ifade 

ettiği anlaĢılacaktır. 

O. M. Çukakova, orta Fars dilinde ―ra‖nın aĢağıdaki anlamlarda 

kullanıldığını kaydetmektedir: 

1. ―Uygun olarak‖, ―için‖ anlamlarında; 2) vasıtasız nesne 

fonksiyonunda; 3) vasıtalı nesne fonksiyonunda.
7
 

Ortaçağ Ģairlerinin eserlerinde bazen öyle durumlarla karĢılaĢılır ki, 

vasıtasız nesne olarak kullanılan söz, tam olarak belirli olmakta, fakat ―ra‖ ile 

kullanılmamaktadır. Kanaatimizce daha açık aydınlaĢtırmak için Sadi ġirazi‘nin 

―Gülüstan‖ eserinde karĢımıza çıkan birkaç örneği gözden geçirmemiz gerekir: 

Hekim befermud ta ğolam be derya endahtend
8
 Refig in sohen beĢenid ve 

behem beramed.
9
 

                                                 
1
 Kerimpur, Hasan, Bağ-e marĢal, celd-e davvim, Tehran, 1379, s. 3. 

2
 Hasan, Bağ-e marĢal, celd-e davvim, s. 227. 

3
 Kniga deyaniy ArdaĢira sına Papaka, Transkripçiya teksta. Perevod so 

srednepersidskogo. Vvedenie, kommentariy i glossariy O. M. Çunakovoy, M., 1978, s. 

301. 
4
 Mahmud, Ahmed, Zemin-e suhte, Tehran 1378, 324. 

5
 Mahmud, Zemin-e suhte, 303. 

6
 Hasan, Bağ-e marĢal, celd-e davvim, s. 125. 

7
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9
 ġirazi, Kolliyat-e Sa‘di, s. 91. 
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―Gülüstan‖ eserinin dil özelliklerini araĢtıran R. Sultanov, eserde cümle 

öğeleri ve dil öğeleri arasında var olan iliĢkiye temas ederek Ģunları 

kaydetmektedir: 

―Sadi‘nin dilinde cümle öğeleri ile dil öğeleri arasındaki iliĢki, genellikle 

çağdaĢ Fars edebi dilindeki gibidir. Yalnız vasıtasız nesne farklıdır, Ģimdiki gibi 

sık sık sonek kabul etmemekte, vasıtasız nesne somut oldukta, ―ra‖ terk 

edilmekte ve biçim itibariyle vasıtasız nesne müpteda ile aynı olmaktadır.‖
10

 

Bu söylenenler, ―ra‖ sonekinin çağdaĢ Fars dilinde hala önceki 

fonksiyonlarını kaybetmediğini göstermektedir. 

M. C. ġeriat‘e göre, ―ra‖ soneki vasıtasız nesne halinde ne belirli, ne de 

belirsiz olan isimden sonra kullanılmamaktadır. Örneğin, Men her ruz ruzname 

mihanem.
11

 

Bu konuya R. Sultanov da temas ederek Ģunları kaydetmektedir: 

―Farsçada vasıtasız nesne belirli ve somut oldukta, cümlede ―ra‖ soneki 

ile Ģekillenir, belirsiz oldukta ise ―ra‖ soneki terk edilir. Fakat vasıtasız nesne 

fonksiyonunu muhafaza etmektedir. Örneğin: ―CemĢid ketab mihaned‖, 

cümlesinde ―CemĢid‖- müpteda, ―ketab‖ vasıtasız nesne, ―mihaned‖ ise 

haberdir. Yalnız CemĢidin hangi kitabı okuduğu burada dikkatlere sunulmak 

istenilmemiĢtir.‖
12

 

R. Sultanov‘un düĢüncesini paylaĢarak biz de, bazı durumlarda vasıtasız 

nesne durumunda kullanılan sözün belirsiz olduğu ve burada somut bir nesne 

değil, nesneler grubunun, baĢka nesneler grubu ile mukayesede (örneğin gazete, 

dergi değil, kitap okuyorum) kastedildiğini kabul etmekteyiz.  

M. C. ġeriat, ―ra‖ soneki ile ilgili düĢüncelerini sürdürerek, bu sonek 

aĢağıdaki durumlarda hem kullanılabilir, hem de kullanılmayabilir, demektedir. 

1. Fasıla ile açıklanan belirsiz isimle; ketab-ı haridem ke erzeĢ-e handen 

dared veya ketab-ı ra heridem ke erzeĢ-e handen dared; 

2. belirlilik alameti terk edilmiĢ isimle; Ģam averdend veya Ģam ra 

averden; 

Soru zamirlerinden biri ile belirsizleĢtirilen isimle: çe ketab-i ra handi 

veya çe ketab-i handi? Yalnız ―kodam‖ sözü ile ―ra‖ sonekinin kullanılması 

zorunludur ve bu durumda ya-ye nekerenin kullanılmasına ihtiyaç 

kalmamaktadır.
13

 

                                                 
10

 Sultanov, R., Sadi yaradıcılığında Gülüstan, Bakü, 1961, 293. 
11

 ġeriet, Mehemmed Cevad, Destur-e zeban-e farsi, Tehran, 1372, 325. 
12

 Sultanov, R, Fars dili tedrisinin metodikası, Bakü, 1973, 103. 
13

 ġeriet, Destur-e zeban-e farsi, 325. 
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Yazar takdim edilmiĢ cümleler arasında farkı dikkate almamaktadır. 

Fakat bundan farklı olarak kanaatimizce ―ketab-i haridem ke erzeĢ-e handen 

dared‖ ve ―ketab-i ra haridem ke erzeĢ-e handen dared‖ cümleleri arasında 

belirlilik açısından fark bulunmaktadır. Birinci cümlede isim belirsizdir ve 

ismin onu açıklayan cümle ile iliĢkisi bir o kadar da sağlam değildir. Fakat 

ikinci örnekte ―ra‖nın kullanılması ikinci cümleyi talep etmekte ve bilavasıta 

onunla bağlantılıdır. Eğer birinci cümlede ―i‖ eki belirsizlik ifade ediyorsa, artık 

ikinci cümlede ek belirsizlik değil teklik bildirmektedir. Ġkinci kuralda yazarın 

yalnız, akĢam yemeği, öğle yemeği gibi sözler tekdir ve bu anlayıĢlar zaman ve 

durumla bağlı olduğundan, bunlarla ilgili önceden konuĢulmadıkta da bazen 

belirli söz gibi kabul edilirler, düĢüncesini paylaĢmaktayız. Fakat kanaatimizce, 

―Ģam averdem‖ ve ―Ģam ra averdem‖ cümleleri arasında fark, ikinci cümlede 

―ra‖ ile ―Ģam‖ sözünün belirli olduğunu göstermesinden ibarettir. Fakat birinci 

cümlede biz bu sözü belirli kabul etmiyoruz. AĢağıdaki örneklere bakalım: 

Bahem Ģam hordim.
14

 

Ġrandoht montazer-e ameden-e beççeha Ģod ke her çe zudter Ģam ra 

bahem behordend.
15

 

Nezdike-e ğorub be ettifag-e maderem ve fereĢte ve ferhad be sinema 

reftim ve Ģam ra der restoran hordim.
16

 

Birinci cümlede ―Ģam hordem‖ mürekkep fiil gibi kullanılmıĢtır ve 

vasıtasız nesne fiilin isim kısmı gibi hareket etmiĢtir. Belirlilik açısından 

yaklaĢıldığında bu söz belirsizdir. Sonraki cümlelerde ise isim vasıtasız nesne 

gibi hareket ederek, belirli olduğuna ve baĢka anlayıĢlar (öğlen yemeği, kahvaltı 

vs.) içerisinden seçildiğine göre, ―ra‖ soneki ile kullanılmaktadır. 

Yazarın verdiği sonuncu kural ile razılaĢmak zordur. Çünkü ―çe ketab-i 

handem‖ ve ―çe ketab-i ra handem‖ cümleleri arasında belirli bir fark 

bulunmaktadır ve bu fark ―ra‖nın kullanımı ile iliĢkilidir. Birinci cümlede 

―ketab‖ sözü kullanılan ―i‖ eki ismin belirsiz olduğunu göstermektedir. Ġkinci 

cümlede ise soru cümlesi olmasına rağmen, ―ra‖ isme belirlilik tonu 

katmaktadır ve Azerbaycan diline birinci cümle ―Ne kitap okudun?‖ ikinci 

cümle ise ―Hangi kitabı okudun?‖ Ģeklinde çevrilecektir. ―Kodam‖ soru zamiri 

vasıtasız nesne (ke ve koca soru kelimelerini de buraya ait etmek mümkündür) 

halinde daima ―ra‖ ile kullanılmakta ve bu mesele ile bağlantılı yazarın 

düĢüncesini paylaĢmaktayız. 

―Ra‖ sonekinin aĢağıdaki durumlarda vasıtasız nesneyle 

kullanılmamaktadır: 

                                                 
14

 Yeğmayi Ferudin Edib, Nou-i zendegi, Tehran, 1378, 208. 
15

 Gediri Nesrin, Hakem kist? Hakem çist? Tehran, 1378, 327. 
16

 Kerimpur Hasan, NegĢ-i ber tesvir-e diğer, Tehran, 1378, 3-176. 
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1. Vasıtasız nesne gibi hareket eden söz, belirsizlik bildiren ―i‖ eki ile 

kullanıldıkta ―ra‖ kullanılmamaktadır. Bu gibi durumlarda isim aynı cinsli 

nesneler arasında birisini belirsiz gibi ifade etmektedir. Örneğin: 

a. Heman Ģeb bera-ye maderem name-i neveĢtem.
17

 

2. Ġsim somut bir nesneyi değil, nesneler grubunu genel olarak ifade 

ettikte ―ra‖ kullanılmamaktadır. Bu gibi durumlarda belirsiz olmaktadır. 

Örneğin: 

Migoft bera-ye haher-e sohrab name neveĢte.
18

 

AĢağıdaki örneklere, söylediklerimiz daha açık bir Ģekilde yansımaktadır: 

Bera-ye yek-i negehban touzih dadem ke meriz darim ve bayed yeh 

beharim;
19

 

Yek zerf-e kuçek yeh heridem ve yeh rad er destmal piçidem;
20

 

Ezet miham ke beri meno loubedi emunname begiri;
21

 

Ba lou daden-e ellahgoli heyder, babat emunname ra gereft.
22

 

AĢağıdaki bir grup sözlerin vasıtasız nesne halinde ―ra‖ soneki ile 

kullanılması zorunludur. 

1. Özel isimler ve tayini özel ad olan isimler. Örneğin: 

ReĢid deleĢ mihast ke destekem mercane ra bustan nezdik-e menzel 

bebered;
23

 

U tehran ra bera-ye zendegi entehab kede est.
24

 

Zen be yad-e ruzha ve salha-yi oftad ke feramorz ra bozorg kerde bud.
25

 

Der hal-i ke ba hod eĢar-e moulevi ra zemzeme minemud ve otag-e hod 

reft.
26

 

DeleĢ nemihast herfha-ye mehbanu ra ceddi begired.
27

 

                                                 
17

 Kerimpur, NegĢ-i ber tesvir-e diğer, s. 282. 
18

 Kerimpur, NegĢ-i ber tesvir-e diğer, s. 291. 
19

 Ağayi, Ferhonde, Censiyyet-e gomĢode, Tehran, 1379, s. 158. 
20

 Ağayi, Censiyyet-e gomĢode, s. 158. 
21

 Kerimpur, NegĢ-i ber tesvir-e diğer, s. 54. 
22

 Kerimpur, NegĢ-i ber tesvir-e diğer, s. 54. 
23

 Gediri Nesrin, EĢg-i be letafet-e baran, Tehran, 1379, s. 165. 
24

 Kerimpur, Bağ-e marĢal, celd-e davvim, s. 137. 
25

 “Ġran”, yıl 2002, sayı 2267. 
26

 Mogaddem, Sima, Soud be bolenda-ye eĢg, Tehran, 1378, 148. 
27

 Gediri, EĢg-i be letafet-e baran, s. 177. 
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2. Takdim edilmiĢ metinde belirli ve kendi cinsinde tek olan isimler. Bu 

gibi isimleri belirlilik açısından iki kısma ayırmak mümkündür.  

a. kendisi ile ilgili önceden bilgi verilmiĢ ve bu yüzden ―ra‖ ile kullanılan 

isimler. Örneğin: 

Delem mihast gerdenbend ra ez dest-e hod-e hosrov migereftem.
28

 

Sobh kem-i dirter ez hab bidar Ģodem berayem name gozaĢte bud çendin 

bar name ra morur kerdem
29

; Kes-i ke hane ra be u ecare dade budem esmeĢ 

ağa-ye mofidi bud.
30

 

b. Bazen nesneyle ilgili önceden bahsedilmiyor, onu durum ve bu 

durumda yalnız olması belirlemektedir. Örneğin: 

Goftem selam-e mera be u beresaned ve eger momken es guĢi ra beu 

bedehed;
31

 Yek-i do bar ba puya be hane bergeĢtem, kem kem mesir ra yad 

gereftem;
32

 Taze ez medrese be hane amede budem, postçi ra ruberu-ye der-e 

hane didem.
33

 

Tayini kendi cinsinde tek ve belirli olan isimlerle de ―ra‖ kullanılır. 

Örneğin: 

Ba moĢahede-ye maderem merg-e peder ra der yek an feramuĢ kerdem;
34

 

Be mehz-e inke der otobus cabeca Ģodim ranende seda-ye radyo ra bolend 

kerd
35

 Belahere saet-e noh-e Ģeb çerağha-ye salon ra hamuĢ kerdend.
36

 

3. Çoğul halinde verilmiĢ isimler ―ra‖ soneki ile kullanılır ve bu durum 

iki Ģekilde açıklanabilir: 

a) nesnelerle ilgili önceden bilgi verilmiĢ ve onlar belirli olduklarından 

―ra‖ ile kullanılır. Örneğin: 

Ağa-ye doktor daruha-yi berat averde ke e‘tesab ro kem-i teskin mide ege 

tehemmol daĢte baĢi ve daruha ra beğ mouge‘ mesref koni ruzberuz behter 

miĢ.
37

 

Karagah çend ruzname celu-ye men endaht. Ruznameha ra ez karagah 

gereftem.
38

 

                                                 
28

 Kerimpur, Bağ-e marĢal, celd-e davvim, s. 50. 
29

 Kerimpur, NegĢ-i ber tesvir-e diğer, s. 83. 
30

 Kerimpur, Bağ-e marĢal, celd-e evvel, 302. 
31

 Kerimpur, Bağ-e marĢal, celd-e davvim, s. 130. 
32

 Kerimpur, NegĢ-i ber tesvir-e diğer, s. 158. 
33

 Kerimpur, NegĢ-i ber tesvir-e diğer, s. 95. 
34

 Kerimpur, Bağ-e marĢal, celd-e davvim, s. 46. 
35

 Alevi Sina, Miryane-ye ters, Tehran, 1379, s. 104. 
36

 Ağayi, Censiyyet-e gomĢode 
37

 Kerimpur, NegĢ-i ber tesvir-e diğer, s. 236. 
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Tek-tek eks-e yadgari migereftend… be‘dha eksha ra be goum-o-aĢna 

neĢan midadend
39

 

ġebha derha ra gofl mikerdem ve deriçeha ra mibestem ke ezrail 

netevaned vared Ģeved.
40

 

b) Bazı durumlarda ise çoğul halinde kullanılan sözlerle ilgili önceden 

bahsedilmemekte ve onlar belirli olmamaktadır. Bilindiği gibi çoğul eki ismin 

tekil olmadığını bildirmekle birlikte, bazen onu somutlaĢtırır ve bu yüzden 

çoğul halinde kullanılan söz ―ra‖ ile gözlemlenmektedir. Örneğin: 

Serheng eddea mikerd, zenha ra hub miĢenased.
41

 

MoĢkel-e esli in est kem a este‘daha ra vared-e daneĢgah mikonim veli 

amuzeĢ-e dorost be anha nemidehem.
42

  

Moellemha vegt-i mihastend Ģagerdha ra tehdid konend…
43

 

4. Sıfatın üstünlük derecesinde verilmiĢ biçimi (isim gibi) vasıtasız nesne 

halinde ―ra‖ ile kullanılmaktadır. Örneğin: 

U der moured-i behterin ra entehab minemud.
44

  

Sıfatın bu biçimi ile tayin edilen sözler de ―ra‖ ile kullanılır. Örneğin: 

Sara sey mikerd bera-ye Ģirin hemiĢe behterin ve geĢengterin kefĢha ve 

kifha ra behered.
45

  

Hala bera-ye komek be ferzendeĢ ba tekye ber heman daneĢ behterin ve 

agelaneterin rahha ra bergozid. 

5. ġahıs zamirleri ve tayini Ģahıs zamiri olan sözler. Örneğin: 

Be men omid midadend ke meontezir baĢem ke hemin ruzha mera be 

bend-e omumi miberend.  

Ahali-ye abadi ve ma goftend ke Ģayed u betevaned otomobil-e mara 

te‘mir koned.
46

  

Heminke pa der hane migozaĢt, u ra der ağuĢ migereft.
47

  

                                                                                                                        
38

 Kerimpur, Bağ-e marĢal, celd-e davvim, s. 231. 
39

 Alevi, Miryane-ye ters, s. 78. 
40

 Alevi, Miryane-ye ters, s. 105. 
41

 Kerimpur, Bağ-e marĢal, celd-e evvel, s. 199. 
42

 “Ġran”, yıl 2002, sayı 2344. 
43

 Alevi, Miryane-ye ters, s. 93.  
44

 Gediri, Hakem kist? Hakem çist?  s. 111. 
45

 Yeğmayi, Nou-i zendegi, 191. 
46

 Kerimpur, Bağ-e marĢal, celd-e evvel, s. 11. 
47

 Gediri, EĢg-i be letafet-e baran, s. 280. 
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Der deleĢ hoĢhal bud ke roya zendeği-ye gozeĢte-ye u ra midaned.
48

  

Nispet ekleri ile tayin edilen sözler de vasıtasız nesne durumunda ―ra‖ ile 

kullanılır. Örneğin: 

Hala mifehmidend çera irandoht emlak-e pedereĢan ra foruhte ve be 

biganegan dade bud.
49

  

Be piĢnehad-e hoĢayar defter-e ĢerketeĢ ra teğyir dad ve ca-yi bozorgter 

der mehell-e monasebter-i ecare kerdend.
50

 

6. ĠĢaret zamiri ve tayini zamir olan sözler. Örneğin: 

Ensanha ez çe zeman-i ve der çe senn-o-sal-i çeĢm be cehan migoĢayend 

ve an ra miĢenasend.
51

  

Pahayem yara-ye hareket nedaĢtend ve peder-o-maderem in ra hess 

mikerdend.
52

  

7. ―Hod‖ zamiri hem bağımsız, hem de tayin rolünde ―ra‖ ile kullanılır. 

Örneğin: 

Delem mihast her tour momken bud hod ra Ģiraz beresanem.
53

  

Pes ez an ke hosrov emtehanat-e hod ra dad anan be bağ-e gevam 

reftend.
54

 

8. Tayini sıra sayısı olan sözler. Örneğin: 

Gerar bud ke ağa-ye yektayi tehgig koned ta der suret-e emkan ez terig-e 

behzisti emel-e dovvom ra encam bedehim.
55

 

Dovomin gilas-e viski ra ser keĢid ve sovvomin sigar ra rouĢen kerd.
56

 

9 Sıla cümlesi ile tayin edilen sözler. Örneğin: 

Begumegu-yi ke beyn-e men ve bahemhan ve maderem roh dade bud ra 

berayeĢ Ģerh dadem.
57

 

Maderem do gali ra keb bera-ye cehiziyye-ye haherem bafte bud foruht.
58

 

                                                 
48

 “Ġran”, yıl 2002, sayı 2280. 
49

 Gediri, Hakem kist? Hakem çist?  s. 90. 
50

 Gediri, Hakem kist? Hakem çist? s. 106. 
51

 Yeğmayi, Nou-i zendegi, s. 9. 
52

 Kerimpur, Bağ-e marĢal, celd-e davvim, s. 162. 
53

 Kerimpur, Bağ-e marĢal, celd-e davvim, 62. 
54

 Kerimpur, Bağ-e marĢal, celd-e davvim, s. 58. 
55

 Ağayi Ferhonde, Censiyyet-e gomĢode, s. 106. 
56

 Kerimpur Hasan, Bağ-e marĢal, celd-e evvel, s. 282. 
57

 Kerimpur, Bağ-e marĢal, celd-e davvim, 125. 
58

 Kerimpur, NegĢ-i ber tesvir-e diğer, s. 30. 
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SONUÇ 

Yukarıda açıklamaya çalıĢtığımız sözler ve söz birleĢmeleri, dilin birçok 

düzeylerinde belirliliğin ifade biçimine katılmaktadır. Vasıtasız nesne halinde 

ise ―ra‖ soneki onların belirliliğini gramer açısından ispatlamaktadır. Böylece 

çağdaĢ Farsçada ―ra‖ soneki genellikle belirli ve somut sözle ifade edilmiĢ 

vasıtasız nesneyle kullanılmaktadır. 
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EKONOMĠK KRĠZLERĠN BASIN ĠġLETMELERĠ  

ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ 

 

Çiğdem DĠRĠK
*
 

ÖZET 

Ekonomik krizler tüm iĢletmelerde olduğu gibi basın iĢletmelerinde de 

bir takım etkilere neden olmaktadır. Gerek dünyanın çeĢitli ülkelerindeki basın 

iĢletmelerinde gerekse Türk basın iĢletmelerinde ekonomik kriz dönemlerinde 

yaĢanan sorunlar benzerlik göstermektedir. 

Bu çalıĢmada öncelikle ekonomik kriz kavramı incelenmekte, daha sonra 

son yıllarda yaĢanan ekonomik krizlerin Türkiye‘deki basın iĢletmeleri üzerinde 

yaptığı etkiler genel hatlarıyla irdelenmektedir. Basın iĢletmesi kavramı ile 

yazılı basın iĢletmeleri ele alınmakla birlikte, ekonomik krizlerin  basın 

iĢletmeleri üzerindeki etkileri  örnekler üzerinden açıklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik kriz, basın iĢletmesi, kağıt, reklam geliri, 

iĢgücü 

 

 

THE EFFECTS OF ECONOMIC CRISES ON PRESS 

INSTITUTIONS 

ABSTRACT 

Economic crises have several effects on press institutions as well as 

other institutions. Problems during economic crises are alike in both press 
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GĠRĠġ 

Ekonomik krizler geliĢmiĢ ya da geliĢmekte olan tüm ülkeleri etkilemekle 

birlikte, ülkelerin ekonomik krizden etkilenme oranları farklılık göstermektedir. 

Kimi ülkelerde kriz derinlemesine yaĢanıp tüm sektörleri ve iĢletmeleri  

etkilerken, kimilerinde ise daha yüzeysel etkiler görülmektedir. 

KüreselleĢme nedeniyle dünyanın herhangi bir yerinde baĢ gösteren 

ekonomik  krizler kısa süre içinde diğer ülkeleri de etkisine almaktadır.2008 

yılında ABD‘de mortgage piyasasında yaĢanan sorunlar son küresel krizin 

temelini teĢkil etmekle birlikte, küreselleĢme dolayısıyla finansal piyasaların 

etkileĢimi sonucunda ABD kökenli kriz tüm dünyaya yayılmıĢ ve etkisini 

göstermiĢtir.  

Ekonomik krizlerin tüm sektörleri olduğu gibi basın sektörünü ve 

dolayısıyla basın iĢletmelerini etkilediği gözlenmektedir. Son yıllarda yaĢanan 

gerek 2001 yılı ekonomik krizi, gerekse  2008 yılında yaĢanan kriz basın 

iĢletmelerini etkilemiĢ ve bir takım önlemler almaya itmiĢtir. 

Basın iĢletmeleri üzerinde  sadece ekonomik yapıdaki değiĢimlerin değil 

diğer çevresel faktörlerinde (teknolojik,politik v.b) etkilerinin hissedildiği 

düĢünüldüğünde tüm iĢletmeler gibi  basın iĢletmelerinin de dıĢarıdan gelecek 

etkilere ne kadar açık olduğu anlaĢılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 

teknolojideki yeniliklere, yoğun rekabet ortamı, artan maliyetler, siyasal 

yapıdan kaynaklanan sorunlar ve  ekonomik yapıdaki sıkıntılar eklendiğinde 

basın iĢletmelerinde sözü edilen etkiler nedeniyle bir takım değiĢiklikler 

yaĢanmaktadır. Genellikle basın iĢletmelerinde sorun Ģeklinde kendini 

hissettiren bu değiĢimler, bazen bazı basın iĢletmelerin de  de fırsata 

dönüĢmektedir. 

 

A- Ekonomik Kriz Kavramı ve ĠĢletmeler 

Sosyal bilimler alanında kriz kavramı çoğunlukla ―birden bire meydana 

gelen kötüye gidiĢ yönündeki geliĢme‖, ―büyük sıkıntı‖, ―buhran‖ , ―ciddi  

anlamda bunalım‖ gibi kelimelerle eĢ anlamlı olarak kullanılmaktadır. 

Ekonomik kriz ise, ―ekonomide aniden ve beklenmedik bir Ģekilde ortaya çıkan 

olayların makro açıdan ülke ekonomisini etkilemesi, mikro açıdan ise firmaları  

ciddi anlamda sarsacak sonuçlar ortaya çıkarması‖ olarak tanımlanmaktadır 

(Aktan, ġen, 2002:3). 

Genel anlamda iĢletmeleri etkileyen faktörler iĢletme içi ve iĢletme dıĢı 

olmak üzere iki baĢlık altında toplanmaktadırlar: DıĢ çevre faktörleri ; tabii 

felaketler, genel ekonomik dalgalanmalar ve belirsizlikler, pazarın daralması, 

teknolojik yenilikler, hükümetin hukuksal ve politik düzenlemeleri, sosyo-

kültürel faktörler, güçlü rakipler ve rekabettir. Ġç çevre faktörleri ise tepe 
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yöneticilerinin yetersizliği, yönetim değerleri ve felsefesi,bilgi toplama ve 

tecrübe yetersizliği, iĢletmenin yaĢı ve geçmiĢ baĢarısı, iĢletmenin  hayat seyri, 

mali ve yapısal dengesizlikler olarak sıralanmaktadır. (Yalçın, 

http://muhasebemerkezi.marmara.edu.tr/13asumanzip). Ancak ekonomik yapıda 

yaĢanan her sıkıntı kriz olarak adlandırılamayacağı gibi, iĢletmelerde de 

yaĢanan her sorun kriz olarak değerlendirilmemelidir. 

ĠĢletmeler açısından herhangi bir durumun kriz olarak ifade edilebilmesi 

için bazı temel kriterlerin ortaya çıkmıĢ olması gerekmektedir. Çünkü yaĢanan 

durumun kriz olup olmadığı bazen farklı çevrelerde farklı yorumlanmaktadır. 

Sözü edilen temel kriterler Ģunlardır: 

 Önceden bilinmeyen yada tahmin edilemeyen geliĢmelerin makro 

bazda devleti, mikro bazda ise iĢletmeleri etkileyebilecek sorunlar ortaya 

çıkarmasıdır. 

 Krizin en dikket çekici özelliği , bilinmeyen bir anda ortaya çıkması 

ve önceden tahmin edilememesidir. 

 Kriz kiĢi ve organizasyonlar açısından tehlike ve tehdit 

oluĢtururken yeni fırsatlar yaratmalıdır. Bu bağlamda kriz bilinenin aksine 

tamamen negatif bir kavram değildir. 

 Krizler kısa yada uzun süreli olmakla birlikte iĢletme üzerindeki 

etkilerinde belirleyici olan, önlemlerin zamanında alınıp uygulanmasıdır. 

 Krizler bulaĢıcı hastalık gibi yayılmakta, farklı farklı sektörleri ve 

iĢletmeleri etkilemektedir.(Aktan,ġen,2002:2) 

Ekonomik kriz dönemlerinde yaĢanan temel sorunlar gerek sektörler 

gerekse iĢletmeler açısından benzerlik arzetmektedir.Bu dönemlerde  yaĢanan 

sorunlardan bazıları üretimde yaĢanan daralma , fiyatlar genel seviyesindeki ani 

düĢüĢler, iĢsizlik oranlarındaki artıĢ, çalıĢanların ücretlerinin gerilemesi, 

borsanın çökmesi,  iflaslar ve spekülatif hareketler olarak sıralanmakla birlikte 

sözü edilen sorunlar her zaman ekonomik nedenlerden de 

kaynaklanmamaktadır. ġöyle ki, bazen teknolojide, siyasette ve ekolojik 

alanlarda yaĢanan değiĢimlerde ekonomik krizlerin nedeni olarak 

gösterilmektedir(Aktan, ġen:2002:3-6).Nedeni ne olursa olsun ekonomik kriz 

dönemleri iĢletmeler üzerinde  etkiler göstermektedir. ĠĢletmelerin bir kısmı 

aldığı önlemlerle sorunların üstesinden gelirken bir kısmı da sorunlarla baĢ 

edemeyerek faaliyetlerini sona erdirmektedir. 

ĠĢletmelerin ekonomik krizlere karĢı koyabilmesi için, optimal 

büyüklükten uzaklaĢmaması, merkezi ve hiyerarĢik organizasyon yapısından 

uzak durması, liderlikte ve mali yönetimde etkinlik sağlaması ve 

organizasyonda çağdaĢ yönetim tekniklerinden yararlanması gerekmektedir. 
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(Aktan, www.can.aktan.org)Ayrıca ekonomik kriz ortaya çıktığında önlemlerin 

vakit geçirilmeden alınması ve krizin doğru yönetilmesi gerekmektedir. 

 

B-Ekonomik Krizler ve Basın ĠĢletmeleri 

Basın sektöründeki iĢletmeler  ortaya koydukları ürünler nedeniyle bir 

yandan sanayi iĢletmesi kapsamında değerlendirilirken, diğer yandan kamusal 

hizmet vermesi nedeniyle de hizmet iĢletmesi kapsamına alınmaktadır. 

(Doğan,2001:14, Sayılgan, 2005:215) .Ancak basın iĢletmelerinin ürettiği ürün 

açısından hem okuyucuya hem de reklamverene karĢı sorumluluğunun olması, 

üretilen  ürün olan gazete ve derginin kısa ömürlü olması ve ayrıca para 

karĢılığında satılan ürünün kolaylıkla baĢka okuyucular tarafından okunması ve 

sosyal sorumluluğu basın iĢletmelerini diğer iĢletmelerden ayıran özelliklerden 

bazılarıdır (Sayılgan, 2005:214- 215). Bu açıdan bakıldığında diğer 

iĢletmelerden bazı farkları bulunsa da  tıpkı diğer iĢletmeler gibi basın 

iĢletmeleri de ekonomik krizlerden etkilenmekte ve sorunlarla karĢılaĢmaktadır. 

ĠĢletmelerde yaĢanan ekonomik krizler organizasyon dıĢı konjonktürel 

nedenlerden kaynaklanabileceği gibi, organizasyon içinde  yaĢanan nedenlerden 

de kaynaklanabilmektedir (Aktan, www.canaktan.org). Basın iĢletmeleri 

açısından düĢünüldüğünde ekonomik krizlerin iĢletme dıĢındaki konjonktürel 

nedenlerden kaynaklandığı söylenebilmektedir. 

Ekonomik krizlerin basın iĢletmelerinde yarattığı baĢlıca etkiler Ģunlardır: 

Reklam gelirlerinde azalma, sayfa sayısında azalma ve eklerin kapanması, 

iĢgünün azaltılması, kağıt fiyatlarında değiĢim, yatırım kararlarında değiĢim. 

Reklam Gelirlerinde Azalma: ĠĢletmeler ekonomik durgunluk 

dönemlerinde harcamalarını kısma yolunda önlemler alırken öncelikle reklam 

harcamalarını azaltmaktadırlar. Ancak bu dönemlerde öncelikle yapılması 

gereken  maliyetlerin azaltılması için öneri de bulunabilecek çok fonksiyonlu 

bir heyetin oluĢturulmasıdır.(Kotler, 2005:31-32)Ekonomik kriz dönemlerinde 

birçok iĢletmenin krize tepki olarak reklam harcamalarını kısması diğer 

iĢletmeleri de etkilemektedir. 

ĠĢletmeler iyi oldukları  dönemlerde ―örgütsel yağ bağlamakta‖ yani 

fazlaca harcama yaparak tasarrufa veda etmekte, durgunluk anında ise yaĢanan 

sıkıntı nedeniyle pek çok iĢçiyi iĢten çıkarmaktadır.(Kotler, 2005:32)Bu nedenle 

öncelikle iĢletmelerin maliyet bilincine sahip  kültürel yapılarının oluĢturulması, 

sonrasında bu yapının sadece ekonomik durgunluk baĢ gösterdiğinde değil, her 

zaman korunması gerekmektedir. (Kotler, 2005:32-33) 

Yapılan bir araĢtırmanın sonuçlarına göre durgunluk döneminde 

pazarlama harcamalarını sürdüren Ģirketlerin, bu dönemde pazarlama 
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harcamalarını sürdürmeyenlere göre bu süreçten daha güçlü çıktıkları 

gözlenmiĢtir.(McKenna, 2002; Kotler, 2005:33) 

Reklam harcamalarının azaltılması sonucu, reklam piyasasında yaĢanan 

daralma basın iĢletmelerini de etkilemektedir. Reklam gelirleriyle ayakta kalan 

basın iĢletmeleri reklam gelirlerindeki azalmanın sonucu finansal sıkıntı 

yaĢamaktadır. 

Basın-yayın sektöründeki iĢletmelerin ana gelir kaynakları reklam, tiraj 

ve basım gelirleridir. Üç gelir kalemi açısından basın iĢletmelerinin karlılık 

oranına en fazla katkısı olan gelir kaleminin reklamlar olduğu göze 

çarpmaktadır. Bu nedenle reklam harcamalarındaki değiĢimlerin basın 

iĢletmelerinin reklam gelirlerine doğrudan yansıdığını söylemek mümkündür 

(Sayılgan, 2005:217). 

Ekonomik yapıdaki değiĢimlere en fazla tepki veren sektörlerden birisi 

olan reklam sektöründe , 2001 yılında yaĢanan ekonomik kriz sonucunda yüzde 

51 oranında reklam harcamalarında azalma gözlenmiĢtir. Sözü edilen dönemde  

Türkiye ekonomisi ise yüzde 7.4 oranında küçülmüĢtür (Sayılgan:2005, 217). 

Reklamcılar Derneği, 2009 yılına ait reklam harcamalarının   türk lirası 

bazında  yüzde 15 azaldığını açıklamıĢtır. Dolar bazında ise yüzde 30 azalmanın 

yaĢandığı sektörde 2009 yılında reklama harcanan paranın 2.5 milyar dolardan 

1.8 milyar dolara düĢtüğü gözlenmektedir (Sönmez, 2010, 

http:/mustafasonmez.net/?p=97). Basın iĢletmeleri için önemli oranlarda gelir 

kaybına yol açan bu durum, iĢletmelerin o dönemde yaĢanan sıkıntıya karĢılık 

önlemler almasına yol açmıĢtır. 

Reklam gelirlerinin zaten medya çarkının dönmesine yeterli 

olamayacağını ifade eden Mustafa Sönmez'e göre, açık baĢka kaynaklardan 

kapatılmaktadır.(Sönmez, 2010:http://mustafasonmez.net/?p=97). Ancak açığını 

baĢka kaynaklarla kapatamayacak küçük ölçekli basın iĢletmelerinin de olduğu 

düĢünüldüğünde, kriz dönemlerinde bu iĢletmelerin ne kadar zorlandığı daha 

net kavranabilecektir. 

Dünya geneline bakıldığında da reklam harcamalarının yüzde 70‘den 

fazlasını yapan merkez geliĢmiĢ ülkelerde reklam sektöründe yaĢanan daralma 

medyanın tüm bileĢenlerine yansımıĢtır. Reklam gelirlerinde yaĢanan azalma ve 

tüketicinin tasarrufa gitmesi medya sektöründe ciro kaybına neden olurken, 

ücretten tasarruf ve personel sayısında azaltma gibi sonuçlar yaĢanmıĢtır 

.Türkiye ile benzer Ģekilde ABD ve Avrupa‘da  medya sektöründe yoğun iĢten 

çıkarmalar yaĢanırken, emek üzerinden krizin etkilerini azaltıcı uygulamalara 

gidildiği gözlenmektedir.(Sönmez,2009,http:www.bianet.org/bianet/112783-

kuresel-kriz-ve-medya) 

Sayfa Sayısında Azalma ve Eklerin Kapanması: ĠĢletmeye giren gelirin 

azalması sonucu artan maliyetlere karĢın bazı basın iĢletmeleri, sayfa sayısını 
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azaltmakta ve boyutlarını küçültmektedir. Ayrıca çıkardığı ekleri kapatan  

gazetelere de rastlanmaktadır. Örnek olarak Milliyet gazetesi küresel krizde 

Ġnsan Kaynakları ve Ġddaa spor ekini kapatarak tasarruf tedbirleri 

uygulamıĢtır(Kara,2009:76).Dünyadaki basın iĢletmelerinde de bu dönemlerde 

maliyetlerin azaltılması adına benzer önlemlerin alındığı görülmektedir. 

Kriz döneminde  dünya medya endüstrisinde tabloid boya geçmek isteyen  

verdiği ekleri çıkartmama kararı alan  ya da yayın periyodunu değiĢtirip 

haftalığa dönen basın iĢletmeleri bulunmaktadır. Örneğin 100 yıllık Christian 

Science Monitor gazetesi bir yandan haftalığa dönerken, diğer yandan da güncel 

haberlerin sadece internet platformunda yayınlanacağını 

açıklamıĢtır.(Kara,2009:74) 

Krizi bir anlamda fırsata çevirip krizden kurtulmanın yolu olarak online 

yayıncılığa yatırımlar yapmaya baĢlayan basın iĢletmeleri internet ilanlarından 

pay alarak krizden çıkmayı planlamaktadırlar. 

(http:www.tumgazeteler.com/?a=47989&cache=1) 

Kısacası geleneksel medyanın, daha önceden kendine rakip olarak 

gördüğü dijital mecraların yeni medyasına krizden kurtulmak için umut 

bağladığı görülmektedir.(A.Yurdigül,Y.Yurdigül, 

http://ozal.congress.inonu.edu.tr/pdf/116.pdf) 

İşgünün Azaltılması: ĠĢletmeler kriz sonrasında üretim maliyetlerini 

düĢürmek istemeleri nedeniyle üretimde kullandıkları ithal mallarını değiĢtirme, 

istihdam daraltma ve personel ücretlerini azaltma yoluna 

gitmektedirler.(Erdönmez,http://www.tbb.org.tr) 

Basın  iĢletmelerinin reklam gelirlerinin azalması sonucu yaĢanan 

finansal sıkıntılar iĢgücünün azaltılması sonucunu doğurmaktadır. Her ne kadar 

Türkiye‘de krize karĢı ilk önlem olarak iĢgücünün azaltılması yoluna gidilse de 

dünyanın çeĢitli ülkelerinde de farklı önlemlerin yanında iĢgücünün de 

azaltıldığı gözlenmektedir.                                                                    

2001 yılında yaĢanan kriz Türkiye'de basın iĢletmelerinin iĢgücünü hızla 

azalttığını gözler önüne sermektedir.Yoğun iĢsizlik sonucunda gazeteciler 

toparlanarak örgütlenmiĢler ve daha önce kurulan (GMG) Gazeteciler Meclisi 

giriĢimini canlandırmıĢlardır. Ayrıca Ankara‘da daha önce bir araya gelen 

dokuz gazetecilik örgütü iĢsiz gazetecilerle ilgili çalıĢmalara baĢlamıĢtır.Ancak 

tüm bu giriĢimler gazeteciler adına sevindirici olsa da uzun soluklu olamamıĢtır 

(Tılıç, 2001:14). 

Yoğun iĢsizliğin nedeni olarak ise aslında sektördeki tekelleĢme ve 

sahiplik yapısı gösterilirken meslek örgütleri tarafından dikkat çekilen bir diğer 

nokta da, medya sahiplerinin krizi fırsat  bilip yapılan yanlıĢların faturasını 

çalıĢanlara ödettirdiği yönündedir (Tılıç,2001:14). Sonuçta gerek ekonomik 

krizin etkileri gerekse diğer nedenlerle iĢgücünün azaltılması basın 
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çalıĢanlarının sıkıntılı bir dönem geçirmesine neden olmuĢtur. Zaten stresli ve 

yoğun çalıĢan gazeteciler bu dönemde daha fazla iĢsizlik tehditi ile karĢı karĢıya 

kalmıĢlardır. 

Bu dönemde iĢsiz kalan gazetecilere Uluslarararası Gazeteciler 

Federasyonu (FIJ) dan gelen destek ve yapılan açıklama dikkat çekicidir.O 

dönemde (FIJ) Ģöyle bir açıklama yapmıĢtır: 

―Medya işverenleri, ülkenin içine düştüğü siyasal ve mali krize , panik ve 

histerinin bütün izlerini taşıyan , ancak insanlık ve sağduyudan pek az nasip 

almış yöntemlerle karşı çıkıyorlar…Bu kriz , medya sahipliğinin aşırı 

yoğunlaşmasının medyayı ne denli kırılgan hale getirdiğinin 

göstergesidir…Sonuçta hiçbir toplumsal sorumluluk izi taşımayan bir iş 

katliamı ile karşı karşıyayız…Medyanın sıcak para sağılacak bir tür  inek 

olmadığını , demokrasi için son derece önemli olduğunu kavramış ülkelerde 

böyle korkunç bir kriz yaşanmazdı.‖ (Tılıç,2001:15) 

2001 yılında yaĢanan ekonomik krizle beraber sektörde  çalıĢan muhabir, 

yazar, çizer,teknik elemanlar, matbaa çalıĢanları ve idari personelden yaklaĢık 

dört bin kiĢinin iĢine son verilmiĢtir. 2001 yılının ilk yedi aylık dönemine ait 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın verilerine göre iĢten çıkarılanların 

sayısı 738 bin 948‘e ulaĢırken, bu grup içinde gazetecilik iĢkolunda çalıĢanların 

sayısı ise 2 bin 258 olarak ifade edilmiĢtir (Özsever,.2004:185-186). 

Yukarıdaki rakamlardan da anlaĢılacağı üzere 2001 krizinin  basın 

sektöründe yoğun iĢsizliğe neden olduğu görülmektedir. Bu dönemde iĢini 

kaybetmeyen bazı gazetecilerin ise ücretlerini zamanında alamadan zor Ģartlarda 

çalıĢtıkları belirtilmektedir. 

Bu dönemde belki daha kötü bir tablo ise yerel basında yaĢanmaktaydı. 

Bu konu ile ilgili Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti BaĢkanı Abdullah Sabri 

Kocaman‘ın yaptığı açıklama ekonomik krizin yerel basın  üzerindeki etkilerini 

açıkça ortaya koyar niteliktedir: 

―Ekonomik krizin ardından yerel basının bir bölümü sayfa sayısını 

düşürdü, baskıda renk sayısını azalttı.Yine de artan maliyetler ayakta durma 

mücadelesi veren yerel basını nefes alamaz hale getirdi.Sürekli artan SSK 

Primleri, mürekkep, kağıt, elektrik, indirimi kaldırılan telefon,işyeri kiraları ve 

benzeri girdiler, gelir kalemi sınırlı olan yerel basını çıkmaz sokağa itti. 

Genellikle abone sistemi ile çalışan ve bayi satışı az olan yerel basın , ekonomik 

krizin ardından birde abonelik iptalleri ile karşılaştı. Ekonomik kriz nedeniyle 

kamu yatırımlarının durması ya da azalması da yerel basını etkiledi. Yatırım 

olmayınca devlet ihaleleri de olmuyor ve buna bağlı olarak resmi ilan geliri 

hemen hemen durdu.”(Tılıç,2001:30). 
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2001 krizinin ardından, 2008 krizinin etkilerine bakıldığında ise yazılı 

basında personel sayısında azalma ve gazete sayfa sayısında azalma gibi benzer 

etkiler görülmektedir. 

2008 krizinde Türkiye'de krize en çok tepki veren grubun Çukurova 

Grubu olduğu ve toplu iĢten çıkarmalar sonucunda iĢsiz kalanların sayısının 

400'ü aĢtığı ifade edilmektedir. Doğan Grubunun da krizde personel çıkarma 

yoluna gittiği ve grup bünyesinde yer alan Hürriyet gazetesinin her bölümünden 

yaklaĢık yüzde 20 oranında tensikata gidildiği belirtilmektedir 

(Vural,http://www.aksiyon.biz/detay.php?id=32054). 

Ekonomik  krizlerin ve  özellikle son dönemde yaĢanan küresel krizin 

dünyada da basın iĢletmelerini etkilediği gözlenmektedir..Özellikle günlük 

gazeteleri etkileyen küresel kriz Fransa‘da Liberation, Le Monde vb. gazetelerin 

gazeteci çıkarmasına neden olurken, ABD‘de de New York Times , Los 

Angeles Times ve Washington Post gibi ulusal gazetelerin gazeteci sayısını 

azalttığı gözlenmektedir.(ġakiroğlu,2009,http:www.bianet.org/bianet/112016-

fransada-yazili-basin-krizden-cikmanin-y...) 

Kağıt Fiyatlarında Değişim: Türkiye'de yazılı basın tarafından kullanılan  

ve maliyetleri etkileyen gazete kağıdı, ithal olarak kullanılmaktadır. 

Basın iĢletmelerinin kullandığı kağıdın ortalama giderlerin yüzde 20‘sini 

teĢkil etmesi nedeniyle, gazete kağıdı basın iĢletmeleri açısından sürekli bir 

endiĢe kaynağı olmaktadır. (Desmoulins,1995: 36) Türkiye‘de önceden gazete 

kağıdı olarak SEKA‘nın ürettiği kağıt kullanılırken son dönemlerde basın 

iĢletmeleri ithal kağıda yönelmiĢlerdir. Bu nedenle kriz dönemlerinde  kağıt  

fiyatlarında yaĢanan değiĢimler basın iĢletmelerini direkt etkilemektedir. 

Örneğin 1970‘li yıllarda kısmen enerji bunalımına bağlı bir kriz ,dünya 

kağıt endüstrisini etkilemiĢtir. Kağıdın maliyetler içindeki payını yüzde 20‘den 

yüzde 30‘a çıkaran bu durum basın iĢletmelerinin sayfa sayısını azaltması,sayfa 

boyutunu küçültmesi (tabloid), sayfa kenarlarının daraltılması, kağıdın 

gramajının ton baĢına daha çok yüzey elde etmeyi sağlayacak Ģekilde 

değiĢtirilmesi Ģeklinde önlemler almasına neden 

olmuĢtur.(Desmoulins,1995:37) 

Günümüzde de basın iĢletmeleri  son yaĢanan küresel krizde benzer 

önlemler alma yoluna gitmiĢlerdir. Bu önlemlere ek olarak ayrıca kağıt 

sektöründen kaynaklanan  sorunları en aza indirmek için birleĢerek gazete 

kağıdı alma yoluna gitmiĢlerdir. 

Toplam giderlerin yüzde 20‘sini oluĢturan kağıt giderleri ile ilgili olarak 

Avustralyalı medya kuruluĢları ortak hareket etme kararı almıĢlardır.News 

Limited, Fairfax Media, APN News ve West Australian grupları dünyanın en 

büyük gazete kağıdı üreticisi Norske Skog‘u sabit kurdan kağıt alımı için ikna 

etmiĢtir (Kara,2009:74). 
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Ekonomik kriz dönemlerinde kağıtta yaĢanan sorun ve maliyetlerde 

yaĢanan sıkıntılar  nedeniyle basın iĢletmeleri  teknolojiye yönelmektedir.   

Ancak ekonomik krizleri fırsat bilen bazı iĢletmeler ise düĢen tirajlar ve artan 

maliyetle nedeniyle üzerinde 70‘li yıllardan beri çalıĢılan bir teknolojiye 

yönelmiĢtir. ―e-kağıt‖ olarak adlandırılan bu teknoloji dünyada yavaĢ yavaĢ 

kullanılmaya 

baĢlanmaktadır(http:ihlassondakika.com/haberdetay2.php?id=139800). 

Dünyada basın iĢletmelerinin bazılarında kullanılan ve ―kağıtsız gazete, 

elektronik gazete‖  olarak da adlandırılan bu teknoloji, kitap sitelerinden birisi 

olan amazon.com‘un kendi okuma cihazını (Kindle) tanıtmasından sonra    

yaygınlaĢmıĢtır. Ancak gazete okuyucuların bir kısmı gazetelerini elektronik 

ortamda okumaya baĢlasalar da birçok kiĢi için e- gazeleteler hala  bir gerçeklik 

olmaktan uzak görünmektedirler (McGinn,2008:15). 

Birçok okuyucu hala geleneksel medyadan yana olup gazetelerini ellerine 

alıp okumak istemekte  bir kısmı ise dijital ortama yönelmektedir. Ancak sözü 

edilen cihazla gazetenin okunması ile gazetenin internetten okunması sırasında 

karĢılaĢılan sorunların olmayacağı vurgulanmaktadır. Ayrıca  e-gazetelerin, 

basın iĢletmelerin reklam verenlerin yüksek marjlı ürünlerden vazgeçmeye 

baĢlaması sonucunda yaĢadığı gelir kaybının etkisini azaltacağı yönünde 

iddialar bulunmaktadır. Bunlara ek olarak e gazetelerin yayıncıların gazete 

çıkarmak için harcadıkları tutarın yarısına denk gelen basım ve dağıtım 

maliyetlerini ortadan kaldıracağı ve  pop-up ve e-posta uyarısı olmadan düzenli 

bir okuma ortamı vaat edeceği iddia edilmektedir. (McGinn, 2008:15) 

Ancak gerek sözü edilen cihazların pahalı oluĢu gerekse haberleri dijital 

ortamda okumak istemeyen büyük bir okuyucu kitlesinin varlığı gibi faktörler 

her ne kadar kağıdı ortadan kaldırsa da e -gazete ile ilgili farklı yorumlara neden 

olmaktadır. 

―e-gazete‖ ile ilgili en somut adım, zararı nedeniyle kapanmak üzere olan 

San Fransisco Chronicle‘ın da aralarında bulunduğu 16 gazetesi ve 49 haftalık 

dergisi olan Hearst Grubu‘ndan gelmiĢtir. Grup e- okuyucular için bütün 

yayınlarına çok düĢük bir ücretle ulaĢım sağlayacak bir platform oluĢturmayı 

planlamaktadır (http:ihlassondakika.com/haberdetay2.php?id=139800). 

Sözü edilen teknoloji Ģu anda yaygın olarak kullanılması bile maliyet 

faktörü, kağıdın yarattığı çevre sorunları ve genç kuĢağın dijital ortama daha 

yakın olması, gelecek dönemlerde basın iĢletmelerininde farklı uygulamalara 

gitmesini gerektirebilecektir. 

Yatırım Kararlarında Değişim: Kriz döneminde bankalar ya 

kullandırdıkları kredi miktarını azaltmakta ya kredileri durdurmakta ya da bazen 

kredileri geri çağırabilmektedir. Bu dönemlerde risk almak istemeyen 

bankalardan kredi almakta zorlanan bazı basın iĢletmeleri yatırım kararlarını 
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ertelemekte bazıları ise düĢük faizli kredi bulabildiklerinde krizi fırsata çevirip 

yatırım yapabilmektedir. Burada ayırıcı olan özellikle döviz cinsinden 

borçlanmalardır. Kriz dönemlerinde kurların yükselme trendine girmesi 

nedeniyle döviz cinsinden borçları, döviz cinsinden varlıklarından fazla olan 

iĢletmeler sıkıntı yaĢamaktadır. (Susam, Bakkal,2008:87)  

Son yaĢanan krizde sektörde yapılacak yatırımlarında askıya alındığı, 

örneğin Ciner Grubu‘nun yeni gazete projesine ancak ġubat sonunda 

baĢlayabildiği gözlenmiĢtir. (Sönmez, 2009, 

http:www.bianet.org/bianet/112783-kuresel-kriz-ve-medya). Buna karĢılık 

Newsweek dergisi Türkçe edisyonu, ekonomik krize rağmen yayın hayatına 

baĢlamıĢtır.(Vural,http://www.aksiyon.biz/detay.php?id=32054) 

Yatırımlara ek olarak krizi fırsata çeviren bir geliĢmede 2001 yılında 

yaĢanmıĢtır. Kriz sonucunda geleneksel medyadaki iĢlerini kaybeden 

gazeteciler, sektörde büyüme dönemine geçilene kadar iĢsiz kalmamak ve 

özgürce çalıĢabilmek adına internet gazeteciliğini seçerek kendi Ģirketlerini 

kurmuĢlardır (Çevikel,http://cim.anadolu.edu.tr/pdf/2004/1130855647.pdf). 

Krizin fırsata dönüĢümünün bir örneğini teĢkil eden bu durum diğer iĢsiz kalan 

gazetecilere de motivasyon kaynağı olması nedeniyle önemli bir geliĢmedir. 

Basın iĢletmeleri, ekonomik krizin etkileri nedeniyle önlem olarak 

harcamalarını azaltmaktadır. Son dönemde yaĢanan küresel ekonomik krizle 

ilgili önlem alma yoluna giden basın iĢletmeleri, 2008 Ekim ayından 2009 Mart 

sonuna kadar medya harcamalarını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 

kısma yoluna gitmiĢtir. Bu oranın dünyanın hiçbir ülkesinde görülmediği 

belirtilmektedir.(www.patronturk.com/turkiyenin-medya yatirimlari-yuzde 21- 

buyudu) 

2009 yılı sonunda Doğan Grubu‘nun 343 milyon lira zarar ile 

kapatmasını Doğan Yayın Holding‘in yöneticilerinden Soner Gedik de krize 

yönelik tedbirlerle ile ilgili olarak  Ģirketin operasyonel karlılığının normale 

dönebilmesi için tasarruf tedbirleri aldıklarını ve ana faaliyet alanları dıĢında 

kalan bazı faaliyet alanlarından  çıktıklarını belirtmiĢtir.( 

http://finans.samanyoluhaber.com/h_407684_doganin-medya-sirketleri-zarar-

etti.html) 

Ekonomik kriz dönemlerinde basın iĢletmelerinin aldığı diğer bir önlem, 

pazarlamayla ilgilidir. ĠĢletmeler ekonomik krizlerin var olduğu durgunluk 

ortamında hem var olan tüketici kitlesini kaybetmemek hemde karlı kalabilmek 

için, pazarlama stratejisi ve eylemlerini revize etme yoluna 

gitmektedirler.(Özdemir, Kılıç, 2011) 

Tüketicilerin alıĢveriĢ alıĢkanlıkları, kriz dönemlerinde değiĢmektedir. 

Tüketiciler ve iĢletmeler bu dönemlerde harcamalarında kısıtlama 

yapmaktadırlar. Ekonomik kriz döneminde basın iĢletmeleri düĢünüldüğünde de 
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zaten tirajların düĢük olmasına krizde etklenince   basın iĢletmeleri daha çok 

etkilenmektedir. 

Ekonomik kriz dönemlerinde yaĢanan sıkıntıları atlatmak için  

iĢletmelerin pazar yönelimli olması değiĢimleri daha hızlı fark ederek daha 

çabuk cevap vermelerine neden olmaktadır. (Pearce ve Michael,1997:304-305; 

Özdemir,  Kılıç 2011:425) 

Basın iĢletmeleri açısından da kriz dönemlerinde pazar yönelimlilik daha 

önemli hale gelmektedir. Pazar yönelimli basın iĢletmeleri değiĢimleri önceden 

görerek  gerekli tedbirleri alabilmekte ve krizin etkilerini en aza 

indirebilmektedir. 

Krizin geliĢimine paralel bir Ģekilde etkilenen sektörleri tanımlamakta 

kullanılan ―konjontürel sektör‖ kavramı basın sektörü içinde kullanılmakla 

birlikte kriz dönemlerinde konjonktürel sektörlerin temel özellikleri Ģu Ģekilde 

sıralanmaktadır: 

1. Ürünlerin fiyatları artmamakta hatta düĢmektedir. 

1. Harcamalar azalmaktadır. 

2. Kazançlar düĢmektedir. 

3. Üretim kapasitesinde fazlalıklar olmaktadır. 

4. ĠĢten çıkarmalar yüksek olmaktadır.(Özdemir,Kılıç, 2011:426) 

Yukarıda sıralanan bazı kriterlerin ekonomik kriz dönemlerinde basın 

sektöründe ve dolayısıyla basın iĢletmelerinde  de var olduğu gözlenmektedir. 

Özellikle diğer iĢletmelerde olduğu gibi harcama kalemlerini azaltan basın 

iĢletmelerinin reklam gelirlerinin düĢmesine paralel olarak kazançları da 

düĢmektedir. Bu geliĢmelerin sonucunda gelirleri azalan basın iĢletmeleri, 

giderleri kısmak için istihdamı azaltma yolunu seçmektedir.  

Ancak belirtilenin aksine son krizde basın iĢletmelerinde gazete 

fiyatlarının artırıldığı gözlenmektedir. Krizden çıkıĢ yolu olarak belirlenen bu 

uygulama gazete kağıdının pahalanmasından ve reklam gelirlerindeki 

azalmadan kaynaklanan kayıpların karĢılanması 

düĢünülmektedir.(Vural,http://www.aksiyon.biz/detay.php?id=32054) 

Basın iĢletmeleri de tıpkı diğer iĢletmeler gibi  dünya ve ülke 

ekonomisinin genel  durumunu göz önüne alarak iĢletme ile ilgili kararlarını 

almaktadırlar. Her ne kadar kamusal alana hizmet ediyor olsalar da  karlarını en 

çoklaĢtırmak hedefinde oldukları düĢünüldüğünde ekonomik yapının dikkate 

alınmasının önemi daha net anlaĢılacaktır. 

Basın iĢletmeleri  ekonomik kriz dönemlerinde olumsuz sonuçlardan 

korunmak için  sözü edilen önlemlere ek olarak bazı tedbirleri daha alması 

gerekmektedir. Alınması gereken önlemler Ģunlardır: 

1. Toplam kalite yönetiminin uygulanması sağlanmalıdır 
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2. Stratejik yönetim ve insan kaynakları alanındaki yeni yönetim 

tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. 

3. Yeniden yapılanma süreci ile birlikte ―değiĢim 

mühendisliği‖tekniğinden yararlanılarak iĢletmede yüksek kalite, düĢük 

maliyet, hız ve etkin hizmet amaçları doğrultusunda köklü değiĢimler 

yapılmalıdır. (Aktan,ġen,2002:2) 

Ekonomik krizin iĢletmelerde etkilerinin baĢtan önlenmesi oldukça 

önemlidir. Çünkü aksi takdirde iĢletme uzun dönemli etkilere maruz 

kalmaktadır. 

Özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinde 80 ülkenin yaĢadığı 300 

ekonomik krizin tahlili sonucunda elde edilen bulgular oldukça çarpıcıdır. Elde 

edilen sonuçlara göre üretimin  kriz öncesi düzeyine gelmesi  bir yıl, gelir 

dağılımındaki dengelemenin sağlanmasının  3 yıl ve ücretlerin ise eski düzeyine 

gelmesinin 4 yıl aldığı gözlenmiĢtir (UN Human Development Report,1999; 

Tabb, 2002:23). Görüldüğü üzere krizin en uzun vadeli etkisi, çalıĢanların 

ücretleri üzerinde olmaktadır. 

 

SONUÇ 

Günümüzde ekonomik krizler küreselleĢme nedeniyle dünyanın tüm 

ülkelerini etkisi altına almaktadır. Ekonomik krizlerden makro bazda ülke 

ekonomileri etkilenirken, mikro bazda ise iĢletmeler etkilenmektedir. 

ĠĢletmelerin krizlerden etkilenme biçimleri büyük ve küçük ölçekli 

olmalarına göre değiĢmektedir. Ekonomik kriz dönemlerinde kaynak sıkıntısı 

yaĢayan ve artan maliyetlerle baĢ edemeyen iĢletmeler zor durumda 

kalmaktadır. Ekonomik krizlerin basın iĢletmeleri üzerindeki etkileri benzerlik 

arz etmektedir.  ĠĢletmelerin yaptığı reklam harcamalarının azaltılması basın 

iĢletmelerini doğrudan etkilemektedir. 

Basın iĢletmelerinin ana gelir kaynağı olan reklamlarda azalma, finansal 

açıdan sıkıntı yaratmaktadır. Ayrıca maliyetlerde yaĢanan artıĢlar, basın 

iĢletmelerinde çeĢitli etkilere neden olmaktadır. Bu etkiler sonucunda basın 

iĢletmeleri bazı önlemler almaktadır. Ekonomik krizlerin yıkıcı etkileri 

karĢısında basın iĢletmelerinin alacağı önlemler rasyonel olarak belirlenmelidir. 

Bu bağlamda iĢletmenin yapısı, finansal gücü, mevcut pazar payı gibi noktalar, 

alınacak önlemler konusunda belirleyici olmaktadır. Ancak bu noktada önemli 

olan basın iĢletmelerinin yaĢanabilecek krizlere karĢı her zaman hazırlık olması, 

kriz sürecinde ise etkileri en aza indirecek önlemleri zamanında almasıdır. 
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KAZAKĠSTAN‟DA TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ TARĠHSEL 

GELĠġĠM SÜRECĠ 

Assemgul  ZHUMAGULOVA

 

ÖZET 

Bu makalede Kazakistan televizyonculuğunun tarihi Sovyetler Birliği 

döneminden baĢlayarak anlatılmıĢtır. SSCB döneminde yayın yapan Merkez 

televizyonundan bağımsızlık aldıktan sonra Kazakistan‘da kurulan özel 

televizyon kanallarına kadar incelenmiĢtir. RTÜK gibi görevi yapmakta olan 

‗Kazakistan Cumhuriyet Radyo-Televizyon Kurumu‘nun tarihçesinden 

bahsedilmiĢtir. ‗Kazakhstan‘ milli televizyon kanalı, ‗CASPĠONET‘ uydu 

televizyon kanalı, ‗Khabar‘, ‗KTK‘, ‗NTK‘ ve ‗El-arna‘ televizyon kanallarının 

kuruluĢu ve özelliklerinden söz edilmiĢtir.  Ġnternet, kablolu televizyon ve uydu 

kanalının çıkmasından elde edilen geliĢmeler anlatılmıĢtır. BiliĢim 

teknolojisinin Kazakistan KĠA‘sına veren yenilikleri de ortaya konulmuĢtur. 

Anahtar Sözcükler: Kazak Televizyon Yayıncılığı, televizyon yayıncılığı, 

teknoloji 

 

ABSTRACT 

HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS OF KAZAKHSTAN‟S 

TELEVISION BROADCASTING 

This article is describing about history of Kazakhstan‘s television as from 

Soviet Union‘s period. In this research were studied Central television, 

telecasting in Soviet Union‘s period and private television channels, 

establishing in Kazakhstan after obtaining independence. As well as this article 

is about history of ―Public Institution of Kazakhstan‘s Television and Radio‖ 

working as Turkish Television and Radio Supreme Institution (RTUK). In 

addition in this article on describing about foundation and characteristic of 

national television channel ―Kazakhstan‖, satellite television channel 

―CASPĠONET‖, television channels ―Khabar‖, ―KTK‖, ―NTK‖ and ―El-arna‖. 

Also in this article were researched developments from appearance of internet, 

cable television and satellite television channel. Finally this article is describing 

about innovations providing from information technology to Kazakhstan‘s mass 

media. 

Key Words: Kazakhstan‘s television broadcasting, television 

broadcasting, technology 

 

                                                 
 Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, Doktora öğrencisi, e-mail adresi: as.sem.gul@hotmail.com   



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2011 

 

 

 
130 

GĠRĠġ 

22 Mart 1951 tarihinde SSCB Bakanlar Kurulunun kararı ile Sovyetler 

Birliği Radyo haber komitesinin içinde SSCB Merkez televizyonu kurulmuĢtu. 

1957 yılının baĢında Hükümet Radyo ve Televizyon KuruluĢu, Kültür Bakanlığı 

yapısından ayrılma kararı ile SSCB Bakanlar Kurulu yanında, Radyo ve 

Televizyon Haberleri Ağı Komitesi kurulmuĢtur. 29 Haziran 1957 tarihinde 

Kazak SSC Bakanlar Kurulu, Radyo ve Televizyon haberleri ile ilgili komitenin 

kurulmasına karar vermiĢtir. 

 

SOVYET DÖNEMĠNDE KAZAKĠSTAN TELEVĠZYON 

YAYINCILIĞI 

Kazakistan televizyonculuğunun tarihi 1958 yılında baĢlamaktadır. 1958 

yılının 8 Mart‘ında eski baĢkent Almatı Ģehrinin televizyon stüdyosunda ilk 

deneme programı baĢlatıldı. Almatı‘nın halkı 8 Martta kendi ekranlarında 

Kazak televizyonunun ilk sunucuları olan Zulhiya Jumatova ve Nelya 

Omarova‘nın sunduğu haberleri izlediler. Birlikte, o gün Kadınlar Gününü 

kutladılar ve ilk haberleri sundular. Sonra ‗Hükümet Üyesi‘ filmi seyredilmeye 

sunuldu. O zaman Almatı Ģehrinde sadece 4 bin, Almatı bölgesinde ise 100‘e 

yaklaĢık televizyon cihazı vardı. 

Kazak televizyonu resmi olarak 16 Mart 1958 yılında iĢletilmeye baĢladı. 

Almatı televizyon stüdyosunun ilk müdürü H.Abılgazin, baĢ redaktörleri 

S.Nurgalımov, Ġ.Savvin, baĢrejisörü L.Galımjanova isimli profesyonellerdir.  

1958 yılı Aralık ayında Almatı televizyon stüdyosu Sovyetler Birliği‘nin 

yayınına beĢ saatlik programı ile katıldılar. O zaman Kazak edebiyatı ve 

sanatının on günlük faaliyetlerini haber olarak geçiyorlardı. O yılların 

zorluklarına rağmen 1959 yılında Kazak televizyonu 333 program, 497 film 

çekti ve sinema dergileri hazırlamıĢtı.  

Birkaç yıl sonra Kazak televizyonunun haber ağı geniĢledi. 1960‘lı 

yıllarda futbol maçları, konserler, bayram törenleri ile ilgili canlı yayınlar 

yapılmaya baĢlandı. 

1970 - 1980 yıllarında yayın süresi 7 saate çıktı, çalıĢanların sayısı 412 

kiĢi oldu. 11 baĢ yayın kurulu, 4 yaratıcılık konsorsiyum çalıĢtı. O zamanları 

Almatı‘nın renkli televizyon cihazı sayısı 71 bine, siyah-beyaz televizyon cihazı 

sayısı 294,1 bine yaklaĢmıĢtı. 

(http://kazakh.orgfree.com/index.php?dn=article&re=print&id=28, eriĢim tarihi: 

25.03.2011). 

BaĢkentin ardından Öskemen, Karagandı, 1959 yılında Jezqazğan, 1960 

yılında Petropavl, Ural, Tselinograd (Ģimdiki ismi Astana), 1964 yılında BalhaĢ, 

Semey, 1965 yılında Pavlodar Ģehirlerinde yayınlar baĢlatıldı. Ġlk baĢta 

http://kazakh.orgfree.com/index.php?dn=article&re=print&id=28
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televizyon iki dilde yayın yaptı: % 40 Kazakça, % 60  Rusça. 1981 yılının Ocak 

ayında Kazakistan‘da renkli televizyon yayınlarına geçildi.  

1984 yılının 1 Mayıs‘ında Kazak televizyonunun ikinci programı 

‗Alatau‘ Kazak ve Uygur dillerinde yayına baĢladı. Haber programlarından, 

belgesel ve edebi filmlerine, konserlerden tele tiyatro oyunlarına kadar birçok 

programın yer aldığı yayınlar milli stili yansıtıyordu. 1990‘lı yılların sonuna 

doğru ‗Alatau‘ ikinci programı kapandı. 

1989 yılında birinci devlet televizyon kanalından Almanca programlar 

yayınlandı. 1992 yılında Korece yayın baĢladı. 1990 yılların baĢında Kazak 

televizyonu iki ulusal televizyon kanalında ve 19 yerel televizyon kanalında 

düzenli yayın baĢladı. ‗Kazakistan‘ radyo ve televizyon Ģirketinin birinci 

televizyon kanalı bir dönemde, Kazakça 564 saat, Rusça 60 saat, Almanca 9 

saat ve Korece 1.10 saatlik programı düzenli bir Ģekilde yayınladı. 

‗Alatau‘ programının ikinci televizyon kanalı, programlarını bir dönemde 

Kazakça 264 saat ve Uygurca 22 saatlik yayına çıkardı. 

1980 yılların baĢında ‗Kök Töbe‘ dağında inĢaat edilen 370 metrelik 

televizyon kulesi ile yayın kalitesini arttırdı.  

 

BAĞIMSIZLIKTAN SONRA KAZAKĠSTAN‟DA  TELEVĠZYON 

YAYINCILIĞI  

Sovyetler Birliğinin dağılması, 1991 yılında Kazakistan‘ın bağımsızlığa 

kavuĢması ve 1992 yılında Kazakistan‘ın BirleĢmiĢ Milletler Örgütü‘ne üye 

olması uluslararası televizyon kanallarının oluĢturulması ve dünya ortak haber 

alanına girmesi gibi meseleleri ön plana çıkardı.  

Ülkede meydana gelen sosyal, ekonomik ve kültürel değiĢiklikler, yayın 

yapmanın yeni eğilimleri, kitle iletiĢim araçları ile ilgili kanunun gerekliliği ve 

yeni koĢullara göre gazeteci kadrolarının hazırlanması gibi konular tartıĢıldı. 

Ayrıca Kazakistan‘ın piyasa ekonomisine geçmesi ile beraber kitle 

iletiĢim araçları sayısının çoğalmasıyla rekabetçilik sorunu gündeme geldi. 1993 

tarihinin verilerine göre, Kazakistan‘da 750 basın kuruluĢu ve 107 televizyon 

Ģirketi vardı. Rakamın yüksek olması bağımsız, ticari ve uydu kanallarından 

kaynaklanmaktadır. 

Kazakistan‘ın eyalet ve bölge merkezlerinde ticari ve yerel uydu 

televizyon kanalları kuruldu. Ülkenin Ģehir ve köylerinin % 80‘inden fazlası 

televizyon programlarını izledi.  

1990 yılında Kazakistan‘ın baĢkenti Almatı‘da Ticari Televizyon 

Cumhuriyet Birliği kuruldu ve onun ilk üyeleri ‗KTK‘ – Ticari Televizyon 

Kanalı ve ‗TAN‘ televizyon Ģirketi idi. ‗KTK‘ televizyon kanalı 2 Kasım 1990 
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tarihinde, ‗TAN‘ ise 1991 yılının 1 Nisan‘ında izleyicilerle buluĢtu. 1993 yılının 

ortasında Almatı halkı ‗31 kanal‘ ile tanıĢtı. Onun ardından ‗Totem‘ bağımsız 

Ģirketi kuruldu, fakat 1997 yılında faaliyetini durdurdu. 

Almatı televizyonu Kazakça ve Rusça yayın yapan ‗ATD‘ (Almatı 

Didarı) (Ģimdiki ‗STV‘ (Otbasılıq Telearna) televizyon Ģirketi) devlet anonim 

Ģirketine dönüĢtürüldü.  

1990 yılların baĢında ‗Aziya TV‘, ‗Otırar‘, ‗Dala‘, ‗Güljan TV‘, ‗Kramds 

Tvin‘ televizyon Ģirketleri vardı, fakat bunlar XX. asrın ortası ve sonuna doğru 

yayınlarını durdurdular (Barlıbayeva, 2007: 46-47). 

 

„KAZAKĠSTAN CUMHURĠYET RADYO-TELEVĠZYON 

KURUMU‟ 

 ‗Kazakhstan‘ milli televizyon kanalı, Kazak radyosu, ‗ġalqar‘, ‗Astana‘ 

radyoları ve bölgesel televizyon radyo Ģirketlerini içeren ‗Kazakistan 

Cumhuriyet Radyo-Televizyon Kurumu‘, ülkenin görsel-iĢitsel medyasında 

önemli yer tutmaktadır. Bu kurum, Kazakistan radyo ve televizyon 

gazeteciliğinin en güzel geleneklerini devam ettirmektedir. ĠĢletilme tarihi, 

Kazak radyosunun 1922 yılında baĢlayan yayıncılığından ve 1958 yılında 

kurulan, ülkenin ilk televizyon kanalının yayınlarından baĢlamaktadır.  

‗Kazakistan Cumhuriyet Radyo-Televizyon Kurumu‘, devletin haber 

politikasını sürdüren Cumhuriyet Kurumudur. Bu kurum yayının kapsamı 

yönünden Kazakistan‘da ilk sıradadır. Ülke halkının % 98,3‘ü programlarını 

seyredebilmekte, radyoyu halkın % 87,85‘i dinleyebilmektedir. Bundan baĢka 

kurumun yayınlarını komĢu ülkeler de izleyebilmektedir. (Rusya, Moğolistan, 

Çin, Kırgızistan ve Özbekistan). Kazakistan‘da yaĢayan köy halkının çoğu için, 

özellikle ‗Kazakhstan‘ milli televizyon kanalı yayınlarının iyi olduğu kabul 

edilebilir. Halk için televizyon; halkın haber, bilgi, boĢ vakit ve kültürel 

ihtiyaçlarını karĢılayan temel araç idi.  

Kurumun yayıncılık politikasında bilgi vermek, aydınlatmak, 

eğlendirmek gibi önemli yönler bulunmaktadır. Bu yönlerde Kazakistan 

Cumhuriyetinin milletleri arasındaki dostluk ve hümanizm düĢünceleri, ulusal 

ve dünya kültür değerlerinin yaygınlaĢtırılması ve propagandası,  bilgi vermede 

tarafsızlık üstündür. Kurumun amacı; Kazakistan vatandaĢlarının ülke içinde 

olup biten bütün siyasi-toplumsal sürece katılma duygusunu, yurt sevgisini, ülke 

baĢarıları için gururunu oluĢturmaya yardım etmektir. Görevi ise, çok taraflı ve 

hızlı bilgi akımında ülke halkına doğru yönü göstermek, yarına güvenle ve 

iyimserle bakmaya umut vermek ve kendi sivil durumunu seçmede yardım 

etmektir. 
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‗Kazakistan Cumhuriyet Radyo-Televizyon Kurumu‘ A.ġ. için çok 

değerli 10 binden fazla televizyon yayını, video filmi ve Kazak radyosunun 

benzersiz 100 binden fazla kaydını kapsamakta olan ‗Altın Fon‘ büyük önem 

taĢımaktadır. 1950 yıllarından itibaren Altın Fon çalıĢanları; sunumların 

kayıtları, fonografları, ünlü devlet adamlarının, yazar ve sanatçılarının 

röportajları, bunlardan baĢka efsanevi ünlü Ģarkıcı ve Ģarkıcı gruplarının müzik 

eserleri ve konserlerini toplamak ve saklamakta emekli çalıĢma 

sürdürmüĢlerdir. ġu anda ise Fonun sesli ve video kayıtlarının güvenliği için 

dijitizasyonun devamlı süreci yürütülmektedir. 

(http://www.kazakstan.kz/rus/televizyonkanal/program_archive, eriĢim tarihi: 

25.03.2011). 

 

 „KAZAKHSTAN‟ TELEVĠZYON KANALI 

1987 yılında yayın hacmine göre ‗Kazakhstan‘ televizyon kanalı tüm 

Sovyet Birliği ülkelerinde dördüncü, sanat ve belgesel filmleri üretiminde ise 

ikinci sıradaydı. 

(http://www.kazakstan.kz/rus/televizyonkanal/program_archive, eriĢim tarihi: 

25.03.2011). 

‗Kazakhstan‘ milli televizyon kanalı günde 21 saat yayın yapmakta, 

kendi hazırladığı televizyon programlarının özgül ağırlığı % 87‘yi 

oluĢturmaktadır. Bunun yanı sıra Kazak dilinde yayınlanan televizyon 

programları; üretimin genel hacminden % 70‘ini, baĢka Rus, Alman, Kore ve 

Uygur dillerinde yayınlananları, % 30‘unu oluĢturmaktadır. 

‗Kazakhstan‘ yayıncılığı siyasi-toplumsal, sosyo-ekonomik, kültürel-

aydınlatıcı, eğlenceli-müzik, gençlik ve eğitimsel-bilgi, askeri-yurtseverlik ve 

spor programlarının video kayıtlarını içermektedir. Televizyon programları 

sürekli yenilenmekte, popüler olmayan programların yerine izleyicilerin 

tercihleri ve ihtiyaçlarını karĢılayabilen daha ilgi çekici projeler gelmektedir. 

Televizyon kanalının çok büyük maddi-teknik donatımı, çok pahalı uluslararası 

projelerinin üretimine imkân vermektedir. Böylece, 2008 yılında Fransa 

ülkesinde gerçekleĢtirilen ‗Namıs Doda‘ spor-eğlence programının yayınını 

yaptılar. 2009 yılın ikinci yarıyılında kanalda dünyanın çoğu ülkelerinde 

gösterilen ‗Eki juldız‘ (Ġki yıldız) muazzam Ģovu yayınlandı. Program 

üretiminde yeni yöntemler kullanılmakta, yayın ve çekim donanımlarının yeni 

boyutları uygulanmaktadır. 

Yayın ağırlığı film gösterimindedir. Kendi yayınında ‗Kazakhstan‘ milli 

televizyon kanalı sadece en seçkin ve uluslararası seviyede toplumun yüksek 

değerlendirilen yerli (‗Kazakhfilm‘) ve yabancı film, çizgi filmleri ve dizileri 

sunmaktadır. Bundan baĢka ‗Kazakhstan‘ milli televizyon kanalı film üretimi 

http://www.kazakstan.kz/rus/telekanal/program_archive/#go
http://www.kazakstan.kz/rus/telekanal/program_archive/#go
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ile de uğraĢmaktadır. Örneğin, 2009 yılın Nisan ayında ünlü Kazakistan rejisörü 

A.Satayev ile birlikte ‗Agayındı‘ (‗KardeĢler‘) sanat filmini yayına çıkardılar. 

Sporseverleri için ‗UEFA ġampiyonaları Ligi‘ ve ‗UEFA Avrupa 

Kupası‘ futbol maçlarının yayını, önemli bir olaydır. ‗Kazakhstan‘ milli 

televizyon kanalının reytingi yükselmekte ve izleyicilerin yeni hedef kitlesinin 

büyümesini sağladı. Futbol maçları yayını zamanında bütün ülkenin erkek 

izleyicilerinin tamamını kapsamaktadır. 

Genel olarak televizyon kanalı reytinginin düzenli olarak arttığı 

görülmektedir. ġu anda ‗TNS Gallup Media‘ uluslararası Ģirketi ile sunulan 

verilere göre ‗Kazakhstan‘ milli televizyon kanalı ülke televizyon kanallarının 

arasında ilk beĢe girmektedir (http://old.kaztrk.kz/rus/home/corporation/, eriĢim 

tarihi: 25.03.2011).  

‗Kazakhstan‘ milli televizyon kanalı kendi üretiminden yayına çıkarılan 

programlar Ģunlardır: alıĢ-veriĢ sorunları ve ürünleri seçmede yardımcı olan ve 

danıĢmanlık yapan ‗Halık Tandauı‘ (‗Halk Seçimi‘), siyasi ve devlet 

adamlarının belli bir siyasi konularda tartıĢmalarını gösteren ‗Kökpar‘, devlet 

dili Kazak dilini öğretmekte olan ‗Sözmergen‘ (‗Güzel KonuĢan‘), ailece spor 

yarıĢmalarını gösteren ‗Tolagay‘ gibi televizyon programları sunulmaktadır. 

(Sarsenov, http://www.egemen.kz/9578.html, eriĢim tarihi: 25.03.2011). 

 

„KHABAR‟ TELEVĠZYON KANALI 

 Ġlk ismi Ulusal Televizyon Haber Ajansı olan ‗Khabar‘ televizyon 

kanalı, 1995 yılı Kazak TV haber hizmeti esasında kuruldu. Bugün 13 milyon 

potansiyel izleyicilerden fazlasına Kazakça ve Rusça yayın yapan ülkenin önde 

gelen ulusal kanalıdır. Haber yayınları önceliktedir. Haber vermenin temel 

ilkeleri, hızlılık, özgünlük, bütünlük ve tarafsızlıktır. Haber programları yayın 

süresinin 3/1‘ini almaktadır. Ajansın yüksek teknik donatımı, önemli siyasi ve 

kültürel etkinlikleri olduğu yerden canlı yayın yapmaya imkân vermektedir. 

(http://khabar.kz/rus/, eriĢim tarihi: 25.03.2011). 

 

„KTK‟ TELEVĠZYON KANALI 

‗KTK‘ televizyon kanalı bugün film gösterimi, program ve film 

üretiminde, bununla birlikte haber yayınında önde gelen ve hızlı geliĢmekte 

olan bir televizyon Ģirketidir. Ticari televizyon kanalı, ilk olarak 1991 yılının 

ġubat ayında yayına baĢladı. O yıldan itibaren ulusal yayıncı unvanına sahip 

oldu ve ülkenin televizyon piyasasında tanılan öncü televizyon kanallarından 

oldu (http://www.ktk.kz/ru/live/, eriĢim tarihi: 25.03.2011). 

 

http://old.kaztrk.kz/rus/home/corporation/
http://www.egemen.kz/9578.html
http://khabar.kz/rus/
http://www.ktk.kz/ru/live/
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‗CASPIONET‟ TELEVIZYON KANALI 

2002 yılının 25 Ekim tarihinde Almatı‘da kurulan ‗CASPIONET‘ 

televizyon kanalı, Kazakistan Cumhuriyetinin ilk ulusal uydu televizyon 

kanalıdır. ‗Khabar‘Ajansı‘ A.ġ.‘ye dâhil olmaktadır 

(http://caspionet.kz/rus/howtoviewus/, eriĢim tarihi: 25.03.2011). 

 ‗CaspioNet‘ uydu televizyon kanalı Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve 

Afrika kıtasının kuzey bölgelerine yayın yapmaktadır. YaklaĢık 100 milyon 

seyircisi vardır. Saat baĢı Kazakça, Rusça ve Ġngilizce haberleri izleyicilere 

göstermektedir. Bu televizyon kanalının bir özelliği de 24 saat yayın 

yapmasıdır. 

 2006 yılının 18 Haziran‘ında ‗KazSat‘ Kazakistan uydusu uçuruldu 

(Kozıbayev, 2007: 555). 

 

„NTK‟ TELEVĠZYON KANALI 

‗NTK‘ televizyon kanalı, Kazakistan Cumhuriyeti‘nin tüm bölgesel 

merkezleri ve Ģehirlerinde 19 saatlik yayın yapan ilk eğlence yayını yapan 

televizyon kanalıdır. Televizyon kanalının program stratejisinin temeli; mizah, 

eğlence ve öğrenme yayınlarındadır (http://www.ntk.kz/?lang=rus, eriĢim tarihi: 

25.03.2011). 

 

„EL-ARNA‟ TELEVĠZYON KANALI 

Ġlk önce ‗Khabar-2‘ ismini taĢıyan ‗El-Arna‘ televizyon kanalı, sadece 

devlet dilinde; yani Kazak dilinde yayın yapan Ġlk Ulusal televizyon kanalıdır. 

Bu televizyon kanalı, ‗Khabar‘Ajansı‘ A.ġ. yayıncılığı çerçevesinde 2000 

yılının Mart ayında kuruldu. Yayıncılığın ilk gününden itibaren televizyon 

kanalında Kazakistan tarihi, Kazak halkının gelenek ve görenekleri ile ilgili 

benzersiz programlar, oyun Ģovları, müzik programları yayınlanırdı. 

2009 yılında televizyon kanalının yeni formatının yoğun bir Ģekilde 

uygulanması baĢladı. O yıldan itibaren ‗El Arna‘, eğlenceye ve gençlere yönelik 

televizyon kanalı olarak tanınmaktadır. Yani televizyon kanalının temel görevi; 

eski ve modern Kazak kültür değerleri ile eğitilmiĢ genç izleyiciler 

oluĢturmaktır. Ayrıca sadece gençlere yönelik değil, tüm ailelere hitap edecek 

Ģekilde de yayın sunmakta olan televizyon kanalının, içeriğine bakarsak farklı 

farklı kuĢaktaki izleyici kitleleri oluĢturmaktadır 

(http://www.elarna.kz/rus/programs/archive/, eriĢim tarihi: 25.03.2011). 

Rekabet kabiliyeti sorunu, Kazakistan‘ın uluslararası pazar iliĢkilerine 

girme sürecinde televizyon kanalları sayısının artması nedeni ile ortaya çıktı. 

Enformasyon süreci; demokratik, sivil toplum yapısını da etkileyerek 

http://caspionet.kz/rus/howtoviewus/
http://www.ntk.kz/?lang=rus
http://www.elarna.kz/rus/programs/archive/
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yayıncılıkta da esaslı değiĢikliklere yol açtı. Güncel ve esaslı haberler 

yayınlanmaya baĢladı. Görsel-iĢitsel medya dönüĢümü; gazetecilerin tüm 

çalıĢmalarına, yaratıcı ve teknik yönlerine de yansıtıldı. Bu, muhabirden daha 

çok izleyiciler ile iletiĢimin düzenleyicisi ve aracı olarak kullanılmaktadır. Bu, 

telefon bağlantısı yapılabilen canlı yayın programlarında, televizyon 

tartıĢmalarında, televizyon iletiĢim yayınlarında gözlenmektedir. Ġzleyiciler 

enformasyon yağmuru altında kaldılar. Yayıncılığın mantıksız türevleri, 

diyalog, polemik, tartıĢmalar, görsel-iĢitsel gazetecilik için basit bir olaya 

dönüĢtü. 

ĠletiĢim araçları, yavaĢ yavaĢ propaganda türünden liberal türe değiĢti. 

Televizyon, egemen devletin kendi yayıncılık politikasını oluĢturmaktadır. 

1990‘lı yıllara ait yayıncılığın yeni eğilimleri: program ve santrallerini 

uzmanlaĢtırma, insan odaklı, bilgileri kiĢileĢtirme, ticaretleĢtirme, yayının 

yayılmasını önleme gibi eğilimler ortaya çıkmaktadır. Bunların tümü ülkenin 

sosyo-ekonomik ve kültürel yaĢamının yeniden yapılandırılması ile bağlıdır. 

Kazakistan‘da farklı bilgilere serbest ulaĢımı sağlayan yeni medya 

örgütleri, uzmanlaĢtırılmıĢ gazetecilik merkezleri ve stüdyoları kurulmaktadır. 

Enformasyon sürecinde küresel nitelik bulunmaktadır, ama bu süreç 

devletin milli özelliklerini de taĢımaktadır. Bağımsızlığına kavuĢup egemen 

olduktan sonra Kazakistan‘da, iletiĢim araçlarının yeni sistemi oluĢmuĢtur. 

1990‘lı yılların baĢında uluslararası pazar iliĢkileri koĢullarında geliĢmekte olan 

ülkenin iç ve dıĢ siyasetinin çerçevesinde alternatif KĠA (özel ve ticari) ortaya 

çıktı. 

Yayıncılık sektörünün tekelsizleĢtirilmesi yürütüldü. Televizyonu 

özelleĢtirme, özel, anonim Ģirketlerinin oluĢumu, yayıncılık mübadelesi ve bilgi 

kaynaklarına her zaman ihtiyaç duyan görsel-iĢitsel piyasa içine hızla girmesine 

olanak sağlamıĢtır. 1990 yılında ülkede sadece iki ulusal televizyon kanalı, dört 

radyo kanalı, yaklaĢık 400 dergi ve gazete yayınlanmıĢ olsa da XXI. yüzyılın 

baĢında Kazakistan‘da 1586 KĠA, bunun içinde 1047 gazete, 400 dergi, 125 

radyo televizyon Ģirketi, 14 haber ajansı bulunmaktadır. 

Kazakistan, KĠA‘ları yeni bilgi teknolojilerini içermektedir. Ülkenin 

geniĢ toprakları, uydu televizyonunun geliĢmesine yardımcı olmaktadır. Uzay 

gemileri üssü, Kazakistan uzay limanı ―Baykonur‖, bu konuda çok yardımcı 

olmaktadır. ―Jarık‖ (―IĢık‖) uydu televizyon sistemi sayesinde kuzey ve güney 

baĢkentlerinden Kazakistan‘ın tüm bölgelerine, hatta uzaktan yayıncılık 

aracılığıyla Rusya, Özbekistan, Çin, Moğolistan bölgelerine de televizyon 

yayınları baĢladı. Bundan baĢka Avustralya Ģirketi ile birlikte ülkenin tüm 

bölgelere ticari televizyon radyo Ģirketlerinin potansiyelini arttıran yeni yer 

yayın istasyonu kuruldu. 
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BiliĢim teknoloji devrimi, küresel haberleĢme araçlarının kullanıma dâhil 

edilmesi ve geliĢtirilmesini etkinleĢtirmiĢtir. Ülkede kablolu televizyon, uydu 

televizyonu, cep telefonu sistemleri hızla yayılmaktadır. Web-yayınları, haber, 

multi-medya kaynaklarının sayısı artmaktadır. Ücretli video, elyaf-optikli 

bağlantı geliĢmektedir. Kazakistan toplumunun sosyo-ekonomik değiĢiklikleri, 

ülkenin yeni biliĢim teknolojileri, haberleĢme araçlarının geliĢme yönünü 

belirledi. 

1995 yılı ―Radyo ve Televizyon Haber Yayıncılığının Ulusal Uydu 

Sistemi‖ Kazakistan Cumhuriyeti Bakanlar Odasının Kararnamesine uygun 

olarak ulusal Ģebekeyi geliĢtirmeyi ve devlet yayıncılığının programlarını uydu 

ile değiĢtirmeyi düĢünen ―Katelko‖ anonim Ģirketi kuruldu. 1997 yılında 

yayınları televizyon Ģirketinden, yerleĢim yerlerindeki televizyon yayıncılarına 

iletme hizmetini sunan ilk ulusal Ģebeke iĢletilmeye baĢlandı. 

Kazakistan‘ın enformasyon politikasının oluĢumunda ulusal çıkarlarının 

önceliğini talep etmektedir. Görsel-iĢitsel medyanın ne coğrafik, ne de siyasi 

sınırları bulunmaktadır. Bundan dolayı güçlü yabancı etkenlerden çok etkilenen 

yaĢam özelliklerini, milli kültürü dokunulamaz halde korumak imkânsızdır. Bu 

süreç küresel nitelik taĢımaktadır. Devlet bu süreci Ģu baĢlıklar altında 

düzenlemektedir: 

Kültürel bilgilerin değiĢimi, ulusal ve uluslararası haber akımının iĢbirliği 

ve oranının belirlenmesi. Böylece Kazakistan‘da ―Kitle ĠletiĢim Araçları 

Yasası‖nda düzeltmeler yapıldıktan sonra 2002 yılından itibaren Kazakistan 

televizyon kanallarındaki yabancı KĠA‘ların yayını tam yayın hacminden % 

50‘ye, 2003 yılında ise % 20‘ye kadar azalmıĢtır. 

Piyasada, KĠA‘nın tüm çalıĢmaları, ekonominin diğer alanları gibi aynı 

ekonomi kanunlarına uymaktadır. Kazakistan‘da enformasyon görsel-iĢitsel 

piyasası oluĢturuldu: XXI. yüzyılın baĢı haber ve yayın politikasını belirleyen 

eğilimler, yeni yönlü türler, yeni yayınlar, ajanslar, medya merkezleri, yeni 

televizyon programları ortaya çıktı. Ülke nüfusunun çoğu (%80) haberin temel 

kaynağı olarak televizyonu seçerken, %48‘i basını, %40 ise radyoyu tercih 

etmiĢtir. Gelecekte televizyon izleyicilerinin gerçek kitlesi, halkın ödeme gücü 

talebine göre oluĢacaktır. 

Televizyon, Kazakistan izleyicilerine sosyo-politik haber kaynağı olarak 

ilgi çekmektedir. 90‘lı yıllarda haberleĢme ve KĠA alanının özelleĢtirilmesi 

toplumun demokratikleĢme sürecine, toplumun açıklığına, çeĢitli haber 

kaynaklarının ülke vatandaĢları için elveriĢli olmasını çok etkilemiĢtir. 

Yayıncılığın özelleĢmesiyle eĢlik eden düzensizleĢtirme, genel küresel bir 

eğilimdir. Haberin küreselleĢmesi; ülkedeki kültürel, sosyal ve siyasi 

değiĢimlerin güçlü bir faktörüdür. 
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Coğrafi sınırlar, ağ biliĢimi teknolojilerinin küreselleĢme sürecinin etkisi 

ile ortadan kalkmaktadır. Fakat diğer ülkelerin haberleĢme sistemi ile 

etkileĢiminden ortaya çıkan bazı teknik zorlukları ortaya çıkaran ülke içi ağ 

altyapısı da bulunmaktadır. Bu sorun, sadece teknik olarak değil, sosyo-politik 

ve ekonomik olarak da çözülebilir. Bu istikamette haber iliĢkilerinin yasal 

düzenleme sisteminin oluĢması yolunda belli adımlar atıldı. 1999 yılı ―Radyo ve 

Televizyon Yayıncılığının Ulusal Uydu Sistemi‖ devlet evrakı, ―Telif Hakkı ve 

BitiĢik Haklar‖ (1996 y.), ―Ağ Yasası‖ (1999 y.), ―Kitle ĠletiĢim Araçları 

Yasası‖ (1999 y.) yasalar kabul edildi.  

 Kazakistan‘da biliĢim teknolojilerinin etkisiyle sosyal modernleĢmeyi 

gerçekleĢtirmek, ülkenin yüksek geliĢme seviyesine gelmesini sağlayan aktüel 

görevidir. ―Jarık‖ uydu sistemi, genel ulusal yayıncılığıyla ülke nüfusunun % 

90‘ından fazlasını kapsamaktadır.  Kazakistan, 1994 yılında ―Ġntelsat‖ 

Uluslararası uydu örgütüne üye oldu. Uydu ve kablolu televizyonlar Kazakistan 

izleyicisine 50 televizyon kanalı; Asya, Avrupa ve Amerika kanalları 

aracılığıyla uluslararası haberleri vermenin imkânını sağlamaktadır. 

Enformasyon sürecinin küreselleĢmesi; ekonomi, bilim, eğitim, kültür 

geliĢimini etkinleĢtirmektedir, yerel kitle iletiĢim araçlarına ilgi 

uyandırmaktadır. 

Ülkede internetin, kablolu, uydu televizyonunun, dijital teknolojinin 

ortaya çıkmasıyla yaratılan yeni ticari iletiĢim araçlarını düzenleme yöntemleri 

araĢtırılmaktadır. Uydu teknolojisi ve video ürünleri Kazakistan izleyicilerine 

herhangi bir yayın ve programı seyretme imkânı verdi. Yerel ve bölgesel 

televizyon santralleri, kamu yararına hizmet gösteren genel radyo ve televizyon 

yayıncılığı sisteminin temel bileĢeni olarak sayılmaktadır. Yayın kanallarının 

rekabeti, yayının çeĢitliliğini, ülkedeki genel yayın kültürünün geliĢmesini 

sağlamaktadır (OmaĢev, 2008: 50) 

 

SONUÇ 

1990 yıllarından itibaren Kazakistan‘da da Türkiye‘de ki gibi özel 

televizyon kanalları kurulmuĢtur. Kitle iletiĢim araçlarını kontrol etmekte 

‗Kazakistan Cumhuriyet Radyo-Televizyon Kurumu‘ A.ġ. görev üstlendi. 

Kazakistan televizyon yayıncılığının biliĢim teknoloji devriminden ve 

küreselleĢmeden etkilenmesi sonucunda bir takım geliĢmeler ortaya çıktı. 

‗Caspionet‘ uydu televizyon kanalının kurulması, Kazakistan televizyon 

kanalının dıĢ ülkelerde izlenilmesini sağladı. Teknolojinin hızlı geliĢmesi, kitle 

iletiĢim araçları kalitesinin artmasını da sağladı.  
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STANLEY KUBRICK FĠLMLERĠNDE YER ALAN KARAKTERLERDE 

ġĠDDET OLGUSU: 

 MEDENĠ MASKESĠ TAKMIġ VAHġĠ ĠNSAN 

 

Burcu BALCI

 

 

ÖZET 

Kubrick sinematografik olarak mükemmeliyetçi olmasına karĢılık, 

filmlerindeki karakterler, mutlak iyiyi ya da kötüyü temsil etmez.  Aksine 

Kubrick‘in filmlerinde yer alan karakterler, iyi ve kötü gibi temel zıtlıkları bir 

arada bulundurur. Kubrick seyircinin önüne iyi, dürüst, çalıĢkan gibi olumlu 

karakter niteliklerine sahip örnek bir rol modeli çıkarmak sorumluluğunu ve 

zorunluluğunu kendinde hissetmez. Kubrick insan doğasının bir parçası olan 

ancak toplumsal normlara uygun oranlarda bastırılan Ģiddet, öldürme ve 

cinsellik ile ilgili dürtülerini eyleme geçiren karakterleri kullanır. Kubrick için 

2001: A Space Odyssey filmindeki maymun-insanların, A Clock Work 

Orange filmindeki Alex‘den veya Full Metal Jacket filmindeki Joker‘den bir 

farkı yoktur. 

Anahtar Kelimeler: Sinema, ġiddet, Cinsellik, Otomatik Portakal, Stanley 

Kubrick. 

 

ABSTRACT 

 

Violence in Characters of Stanley Kubrick‟s Films: Savage Human 

Under the Mask of Civilization 

 

Despite Kubrick‘s cinematographic perfectionism, the characters in his 

films do not represent absolute good or evil. On the contrary, the characters of 

Kubrick‘s films contain essential contrasts such as good and evil all together. 

Kubrick feels nor the obligation neither the responsibility to present his 

audience with good, honest, hardworking characters who are role models 

possessing positive traits. Kubrick uses characters who put suppressed 

violence, killing or sexuality related instincts that are a part of human nature 
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into action in proportions compliant with social norms. For Kubrick there is no 

difference between ape-humans of 2001: A Space Odyssey and Alex of A 

Clockwork Orange or Joker of Full Metal Jacket. 

 

Key Words: Cinema, Violence, Sexuality, A Clockwork Orange, Stanley 

Kubrick. 

 

GĠRĠġ 

Stanley Kubrick, Amerikan sinema tarihinde yer alan en önemli 

auteur‘larından
1
 birisidir. Filmlerinde yer alan ölüm, yaĢam, sonsuzluk, insan, 

cinsellik, Ģiddet gibi zengin temalar ve söz konusu temaların hem bireysel 

(varoluĢsal, ahlaki v.d.) hem de toplumsal sorunların kaygıları ile karakterize 

edilmesi ve biçimsel olarak mükemmeliyetçi bir teknik ve üslupla 

Ģekillendirilmesi, Kubrick‘i diğer yönetmenlerden farklılaĢtırmakta ve 

özelleĢtirmektedir. 

Kubrick‘in filmleri, genellikle birbirinden farklı türlerde çekilmiĢtir. 

Bunun nedeni kendini yinelememe kaygısından kaynaklanmaktadır. Örneğin 

2001: A Space Odyssey, Dr. Strangelove ve A Clock Work Orange filmlerinin 

üçü de türsel olarak bilim kurgudur ama birbirlerinden çok farklıdır. Buna 

rağmen filmlerinde kullandığı karakterlerin ortak yanları bulunur.  

Dorsay‘a göre (1997: 346) Kubrick, belli bir türün veya kesin bir üslubun 

adamı değildir. Genellikle ―klasik üslup‖ta bir sinemacı olarak kabul edilmesine 

rağmen, izleyiciye aktardığı öyküleri büyük bir özen göstererek seçen bir 

yönetmendir. Filmlerinde mutlaka çağdaĢ toplum eleĢtirisi vardır. 

Seesslen v.d., (2002: 12) ise Kubrick‘in, popüler türlerin kliĢelerine bağlı 

kalmadığını, çektiği türde o türün özelliklerini aĢmaya ve geliĢtirmeye yönelik 

çabalarının olduğunu belirtmektedir. 

Kubrick sinematografik olarak mükemmeliyetçi olmasına karĢılık, 

filmlerindeki karakterler, mutlak iyiyi ya da kötüyü temsil etmez.  Aksine 

Kubrick‘in filmlerinde yer alan karakterler, iyi ve kötü gibi temel zıtlıkları 

karakterlerinde bir arada bulundurur. Kubrick seyircinin önüne iyi, dürüst, 

çalıĢkan gibi olumlu karakter niteliklerine sahip örnek bir rol modeli çıkarmak 

sorumluluğunu ve zorunluluğunu kendinde hissetmez. Dolayısıyla Kubrick‘in 

filmlerindeki anti-kahraman karakterler ile seyirci özdeĢleĢmekte zorluk yaĢar. 

Kubrick insan doğasının bir parçası olan ancak toplumsal normlara uygun 

oranlarda bastırılan Ģiddet, öldürme ve cinsellik ile ilgili dürtülerini eyleme 

geçiren karakterleri kullanır. Kubrick için 2001: A Space Odyssey filmindeki 
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maymun-insanların, A Clock Work Orange filmindeki Alex‘den veya Full 

Metal Jacket filmindeki Joker‘den bir farkı yoktur. 

Bu çalıĢmada Kubrick‘in  Paths of Glory,  Dr.Strangelove, , 2001: A 

Space Odyssey, A Clock Work Orange ve Full Metal Jacket filmlerinin önemli 

karakterlerinin bir uyarıcı aracılığıyla Ģiddet, öldürme ve cinsellik ile ilgili 

dürtülerini gerçekleĢtirmesi incelenecektir. Kubrick‘in söz konusu filmlerinde 

yer alan karakterlerin Ģiddet ile ilgili yoğun etkileĢimleri, filmlerin incelenmek 

üzere seçilmelerinin nedenidir.  

 

Paths of Glory (Zafer Yolları, 1957) ve Şiddet 

Paths of Glory filmi, Kubrick‘in savaĢa ve Ģiddete karĢı eleĢtirel 

yaklaĢımlarının olduğu filmlerden biridir. Film Humphrey Cobb‘un 1. Dünya 

SavaĢı sırasında Fransız ordusunda yaĢanan gerçek bir olayı anlatan romandan 

uyarlanmıĢtır.  

Dorsay (1997: 345) filmin, 1.Dünya savaĢı sırasında Fransız ordusunda 

anlamsız bir disiplin nedeni ile haksız yere idam edilen bir kaç askerin 

trajedisini anlattığını belirtmektedir.  Ayrıca savaĢ, askerlik ve askeri disiplin 

konularının cesaretle ele alındığını ve hatta filmin Fransa‘da 1970‘lere dek 

yasaklandığını vurgulamaktadır. 

Filmde General Paul bir üst rütbeye yükselme hırsı içinde, General 

George‘dan Almanların elinde bulunan bir tepeyi almaları emrini verir. Aslında 

bu görev bir intihar görevidir. Çünkü söz konusu tepeyi almak çok zorlu bir 

süreci gerektirir, alınsa bile elde tutmak imkansızdır. Generallerin kariyer hırsı 

içinde Albay Dax görevlendirilir. Albay Dax bu görevi gönülsüzce kabul eder 

ancak tahmin edildiği üzere görev baĢarıya ulaĢamaz.  Görev sırasında askeri 

birliğin tamamına yakının öldüğü ve bir kaçının yaĢamayı baĢardığı görülür. 

Generallere göre alınan yenilginin mutlaka suçlusu olmalıdır ve suçlular masum 

erler arasından seçilir. Birlik askerleri korkaklıkla ve verilen emirlere 

uymayarak geri dönmek ile suçlanır. Ġçlerinden geliĢi güzel seçilen üç masum er 

mahkemeye çıkarılır. Generallere ve kurulan mahkemeye karĢı çıkan Albay 

Dax, masum erlerin idam edilmemeleri için onların savunmasını yapar ancak 

onların ölüme mahkum edilmesine ve kurĢunlanarak idam edilmesine engel 

olamaz. 

Seesslen v.d. (2002: 34), filmin tüm temsillerinin Ģeref, hırs, gurur, kibir 

ve bencillikten oluĢan dar bir koordinat sistemi içinde yaĢadıklarını ve söz 

konusu sistemde Ģantaja ve baskıya açık olduklarını belirtmektedir. Filmde yer 

alan karakterlerin kiĢiliklerini dayatmak ve bireysel özgürlüklerini öne 

çıkartmak gibi olanakları bulunmamaktadır. 
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ġentürk (2007: 221) filmin önemli temsillerinden biri olan Albay Dax‘in 

ne bir kahraman, ne de anti-kahraman olduğunu belirtmektedir. Filmin bir 

sahnesinde Albay Dax, General Pool‘un ziyareti öncesinde ellerini porselen bir 

çanak içinde yıkarken görülmektedir. ġentürk‘e göre Dax, kirli bir dünyada 

temiz kalmaya çalıĢmaktadır. 

Phillips (2009: 31) ise, filmin yalınlığının ve gücünün, savaĢın 

periĢanlığını, insanları umutsuzluğa sevk ediĢini ve faydasızlığını ortaya 

çıkardığını belirtmektedir. SavaĢın tüm olumsuzluğunun üç masum Fransız 

askerinin keyfi idamında tasvir edildiğini belirtmektedir. 

Kubrick‘in bu filmi, cesurluk ve korkaklık karĢıtlığının üzerinden 

savaĢın, Ģiddetin ve ölümün önüne geçilemezliğinin, bu durum karĢısındaki 

çaresizliğin ve savaĢın anlamsızlığının destanı gibidir. Filmde kurĢuna dizilen 

üç masum askerin, idam edilmeden önce hapishanede geçirdikleri son saatler ve 

kurĢuna dizilme sırasında yaĢanan trajedi, savaĢın getirdiği fiziksel ve 

psikolojik Ģiddetin yoğunlaĢtığı bölümlerdir. Filmde direkt Ģiddet bu sahneler 

dıĢında yoktur. Ancak genel anlamda savaĢın bireyler üzerindeki psikolojik 

baskısı, Ģiddeti her karakter üzerinde açıkça hissedilir.  

 

Dr.strangelove or: How I Learned To Stop Worrying and Love The Bomb  

(Dr. Garipaşk Ya Da: Korkmayı Bırakıp Bombayı Sevmeyi Nasıl 

Öğrendim,1964)  ve Şiddet 

Tüm zamanların en iyi kara mizah filmi adaylarından biri olan Dr. 

Strangelove, nükleer silahların bir dizi yanlıĢlıklar sonucunda harekete 

geçirilmesini, politikacıların ve askerlerin nükleer tehlike karĢısında bile kendi 

çıkarlarını düĢünmeleri anlatır.  

Phillips (2009: 32, 33, 230) Kubrick‘in Berlin Duvarı‘nın inĢa edilmesi 

ile beraber nükleer silahlara ve stratejilerine ilgisinin arttığını ve bu konuda 

araĢtırmalar yaptığını belirtmektedir. Nükleer silahlar ve onlara yönelik 

konvansiyonel tavırların içinde bulunduğu temel paradoks ögesini (güven ve 

güvensizlik) keĢfeder ve filmde söz konusu paradoksu kullanır. Kubrick nükleer 

silahların yanlıĢlıkla, yanlıĢ hesaplamayla ya da çılgınlıkla kullanılmasıyla 

dünyadaki en kötü tehlike olan nükleer savaĢın gerçekleĢebileceğini 

belirtmektedir. 

Seesslen v.d. (2002: 5), karamsar yönetmen Kubrick‘in insanın içindeki 

iyiye inanmadığını ve atom bombasının bulunuĢunun insan doğasının negatif 

niteliğinin bir kanıtı olarak gördüğünü belirtmektedir. 

Phillips (2009: 10) ise filmin en önemli özelliğinin, izleyicinin filmi 

seyrederken hem gülmesi hem de tüm bu olanların gerçekten de olabileceğini 

düĢündürtmesi olduğunu belirtmektedir. 
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Kolker (1999: 133,134) Kubrick‘in filmde faĢizmin faal bir hayalet 

olduğunu, güç, iktidar ve ölümün övgüsünün ve kutsanmasının politikayı 

beslediğini vurgulamaktadır. FaĢizme Hitler ile birlikte yok olan anlık bir hata 

olarak bakanların, aslında ölümün kılık değiĢtirdiğini ve gücünü artık anti-

komünizm ve soğuk savaĢ maskelerinden aldığını görmediklerini 

belirtmektedir.  

Filmde yer alan karakterler de bu doğrultuda inĢa edilirler. Örneğin 

faĢizmin ve ölümün bedenleĢtirilmiĢ hali, bilim kurgu türünün çılgın bilim 

adamı temsiline denk düĢen Dr.Strangelove karakteridir. 

Errigo (2005a: 434-435) filmi politik bir hiciv, gerilimli güldürü ve 

teknolojinin insanları tutsak ediĢine karĢı bir ibret öyküsü olarak 

değerlendirmektedir. Kubrick mevcut olan küresel yok oluĢ ihtimalini komik ve 

kıĢkırtıcı bir karikatür çizerek anlatmaktadır. Filmde klasikleĢmiĢ iki sahne 

bulunmaktadır: ilki ata biner gibi hidrojen bombasının üzerine oturan ve 

kovboylar gibi çığlık atarak aĢağı düĢen pilotun sahnesi; diğeri Dr. Strangelove 

karakterinin Nazi selamı verip kendi kendini boğmaya çalıĢan mekanik koluna 

hakim olamayıĢının sahnesidir. Ayrıca Amerikan baĢkanı ile Sovyet baĢbakanı 

arasındaki telefon konuĢması da yine klasik sayılan sahnelerden birisidir. 

Amerikan baĢkanının Sovyet baĢbakanına askeri üs kumandanlarından birinin 

―gidip budalaca bir Ģey yaptığını‖ itiraf etmesi, sinemanın klasikleĢmiĢ 

monologlarından biri olmaktadır. 

Film hem grotesk ve karikatürize temsilleri, hem de kitlesel yok olma 

teması aracılığıyla Ģiddeti dolaylı yollardan izleyiciye kara mizah yoluyla 

aktarmakta, güldürürken bilinçaltından korkutmaktadır. 

 

2001: A Space Odyssey (2001 Bir Uzay Macerası, 1968) ve Şiddet 

Bilim kurgu türünün en önemli baĢyapıtlarından biri olan 2001: A Space 

Odyssey, alıĢılagelen geleneksel bilim kurgu türünün motiflerinden uzak 

yapısıyla, türsel konvansiyonlara karĢı çıkar.  Anlatımda ağır bir temponun 

olduğu, diyalogun minimal kullanıldığı, metafizik sembollerinin ve mesajlarının 

bulunduğu, insanoğlunun varoluĢundaki gizem gibi temaların ele alındığı, 

felsefik alt metinleri barındıran, belgesel izlenimi veren bir bilim kurgu filmidir.  

Kubrick, , insan türünün evriminin öyküsünü anlatmak için insanı üç ayrı 

dönemde ele alır: maymun-insan, modern insan ve süper insan. Dolayısıyla 

2001: A Space Odyssey, 3 bölümden oluĢur. Ġlk bölümün ismi ―dawn of man 

(insanoğlunun Ģafağı)‖ bölümüdür. Bu bölümde Darwin öğretisine göre 

maymundan gelen insanoğlunun ilkel dönemlerinin görüntüleri vardır. 

Maymun-insanların, varoluĢlarının devamını sağlamak için gerekli temel 

ihtiyaçlarını (yeme, su içme, uyuma v.d.) yerine getiriĢi gösterilir.  
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Filmde sinema tarihine geçmiĢ en önemli sahnelerden biri, maymun-

insanlardan birinin, bir hayvan leĢinin içinden eline bir kemik alıp diğer 

kemiklere vurarak ―ilk alet‖i keĢfettiği andır.  Söz konusu an, maymun-insanın 

aslında bir avcı ve katile dönüĢtüğü andır.  

Dorsay (1999b: 267) söz konusu sahnede, ―alet‖i akıl ederek, hayvanın 

insana doğru bir adım daha atmasını sağladığını belirtmektedir.  

Ardından su kaynağına sahip olan maymun sürüsünün bulunduğu yere 

rakip bir maymun sürüsü geldiğinde, aralarında su paylaĢımı savaĢı çıkar. Bu 

noktada maymun insanın ilk aleti ile diğer maymun-insanların liderinin kafasına 

vurarak öldürdüğü görülür. Kubrick, insanlarda yer alan Ģiddet ve öldürmenin 

temellerinin dört milyon yıl öncesinde maymun-insanlarla baĢladığını görsel 

olarak anlatır. 

Kolker (1999: 158) maymun-insanın öldürücü silahı keĢfetmesi ile 

Ģiddetin insanlığın kehaneti haline geldiğini ifade etmektedir. ġiddet 

ritüelleĢmekte ve kontrolsüzce ya da durumun kontrolünü sağlamaya yarayan 

bir güç haline gelmektedir. 

Maymun-insanın gökyüzüne doğru fırlattığı kemikten, bir baĢka insan 

keĢfine, bir uzay aracına geçilir. Böylelikle sinema tarihindeki en büyük zaman 

sıçramalarından biri gerçekleĢmiĢ olur. Ġnsanın dünyadaki ilk aletinden, 

dünyanın dıĢında modern uzay çağı dönemindeki aracına geçilir ve ikinci bölüm 

uzay çağının Mavi Tuna valsi eĢliğinde rahatlatıcı uzay istasyonları, uzay 

mekikleri görüntüleri ile baĢlar.  

Seesslen v.d. (2002: 4) söz konusu geçiĢle, maymun-insan sürülerinin 

ilkel dünyasından uzay çağına geçildiğini ancak insanların bütün uygarlaĢma 

süreçlerine ve kültürel geliĢmelere karĢın yalnızca birey olarak değil, toplum 

olarak da o ilkel çağların saldırgan, vahĢi sürü hayvanı olma özelliklerini 

koruduğunu belirtmektedir. Kubrick‘in negatif toplum ütopyası olarak geleceğe 

dair vizyonu karamsardır, insanların akıllarını her türlü canlıyla beraber kendi 

hemcinslerini de insafsızca yok edebilecek silahlarla donatma yolunda 

harcadığını ifade etmektedir. 2001: A Space Odyssey filminde yer alan 

kemikten uzay gemisine ani geçiĢ, aslında Ģiddet ve yıkım dürtüsünün sürüp 

gittiğini, sadece Ģiddetin araç ve teknolojisinin mükemmelleĢtiğini 

göstermektedir. 

Göral (2003: 87) 2001: A Space Odyssey filminde insanoğlunun daha 

evrimleĢme zincirinin en baĢlarındayken bile savaĢmayı keĢfetmiĢ olmasının 

altını çizmektedir. 

Uzay çağının, döneminin bilim kurgu filmleri gibi korkutucu, tehlikeli ve 

tekinsiz verilmemesi dikkat çekicidir. Ancak uzay çağı getirdiği ileri teknoloji 

ve konformistliğin yanında, aynı zamanda modern insanın birbirleri ile kısa, net,  

amaca yönelik ve duygusal ifadelerden yoksun minimal diyalogların kurulduğu 
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bir dönemdir.  Bu durum modern uzay çağı insanının yabancılaĢmıĢ, yalnızlık 

ve içinde bulunduğu varoluĢsal boĢluklarla dolu karakterini anlatır. Ancak 

filmde modern uzay çağının en son teknolojisinin ürünü sayılan HAL 9000 adlı 

yapay zeka, sakin ve duygusal geçiĢlerin sezildiği ses tonu ve meraklı soruları 

ile insanlaĢtırılmıĢ bir kiĢiliğe sahiptir. Hatta diğer karakterlerden daha çok 

duygusal tepkiler vererek tezat oluĢturur. HAL 9000 mükemmel ve hata 

yapmayan bir bilgisayar türü olarak bilinir. Ġnsanlara karĢı plan yapan ―düĢman 

bilgisayar‖ türünün atası sayılır.  

Dorsay (1999b: 268) insanlaĢtırılmıĢ kiĢiliği ile HAL 9000‘in yeni bir 

Frankenstein öyküsü olduğunu ve insanlığın yeniden kendi yarattığı canavara 

karĢı savaĢacağını belirtmektedir. 

Gemideki bir parçanın arızalı olduğu konusundaki uyarısının yanlıĢ 

çıkması ve HAL 9000‘in yanlıĢını kabullenmemesi astronotları endiĢelendirir. 

Astronotlar HAL 9000‘in kendilerini duymaması için bir aracın içine girerler. 

Kendisini devre dıĢı bırakmak zorunda olduklarını konuĢan astronotların 

dudaklarını okuyan HAL 9000, astronotları tek tek öldürmeye baĢlar. HAL 

9000 yaratıcısı olan insanın dürtülerini almıĢtır: varoluĢunu fiziksel olarak 

korumak ve kendisine verilen misyonu ne pahasına olursa olsun 

gerçekleĢtirmek. Yaratıcısı ile aralarındaki savaĢ yıkıcılık dürtüsü ile iliĢkilidir. 

HAL 9000 yok edilmemek için, insanları öldürür. Ancak astronotlardan biri 

olan Dave tarafından ana devreleri sökülerek sistem dıĢı bırakılır. Kısacası 

aslında insan tarafından cezalandırılır. HAL 9000 yok edilmek üzereyken, 

―Daisy senin için çıldırıyorum‖ Ģarkısını söylemeye baĢlar ve ölür. Dolayısıyla 

korkan bir insanın korkusunu bastırmak için Ģarkı söylemesini anımsatır. 

Özdemir (2003: 138) HAL 9000‘in yok edileceğini anlaması üzerine 

―Korkuyorum, zihnim akıp gidiyor Dave‖ dediğini ancak yine de insanoğlunun 

mutlak güçlü konumunu yitirmemek için düĢman bilgisayarı etkisizleĢtirdiğini 

belirtmektedir. 

Usai (2003: 520) filmin zaman, mekân, olası dünyalar ve zekanın 

kabusları ile ilgili derin düĢünceleri izleyiciye sunan kült bir film olduğunu 

belirtmektedir. 

Filmin finalinde misyonunu tamamlayan ve Jüpiter‘e varan modern insan 

filmin çeĢitli bölümlerinde insanlığın karĢısına çıkan ve varoluĢ sebebiyle ilgili 

farklı yorumların bulunduğu siyah monolith ile tekrar karĢılaĢır. Modern uzay 

insanının mükemmel bir atmosferde yalnız baĢına yavaĢ yavaĢ ölümü 

gerçekleĢir ve yeni bir tür olarak varoluĢunun farklı evresine doğuĢu ile film 

biter. Filmin baĢında insanoğlunun maymun-insan olarak doğuĢu, modern uzay 

insanına evrimi, ardından ölümü ve finalde görülen yıldız bebek imgesi ile yeni 

bir türün doğuĢu metafizik motiflerle anlatılır. Doğum, ölüm ve yeniden doğum 

fikri ile çembersel bir evrim anlatılır. 
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Kubrick filmde, maymun insanlarla baĢlayan ve süper insana dek uzanan 

insanlık evrimi süreci içinde yarattığı Hal 9000 isimli yapay zekanın tepkilerini, 

temel ve saf insan dürtüsüne geri dönüĢ olarak sunar. Yapay zeka da olsa onu 

yaratanın temel dürtülerine sahiptir: var olmak için öldürmek. Kubrick, filmini 

bir uzay yolculuğu olarak değil, uzay yolculuğunun kendisi olarak tanımlar ve 

filmini  görsel-iĢitsel bir deneyim olarak betimler. Kubrick, diyaloga bağlı 

olmayan hatta ―karakter‖den bile uzak duran güçlü bir sinema yapılabileceğini 

gösterir. Maymun-insandan HAL 9000‘e kadar insanın temel dürtülerinin 

milyonlarca  yıl geçse bile değiĢmeyeceğini ve yaratıcısı olduğu türlere bile söz 

konusu dürtülerin geçeceğini anlatır. 

 

A Clock Work Orange (Otomatik Portakal, 1971) ve Şiddet 

Errigo (2005b: 536) A Clock Work Orange filmini toplumsal bir bilim 

kurgu masalı olarak nitelendirmektedir. Filmde karakterlerin aralarında Rusça 

ile doğu Londra Ģivesi karıĢımı kafiyeli ve farklı bir argo dili kullandıklarını 

belirtmektedir. 

Özdemir (2003: 146) A Clock Work Orange filminin isminin anlamını 

baĢkalarının yaĢamlarını kurulmuĢ bir saat gibi kontrol altında tutmak, 

mekanikleĢtirmek çağrıĢımlı olarak tanımlamaktadır. Ayrıca filmi sinema 

tarihinin en paranoya ve Ģiddet dolu distopik filmlerden biri olarak da 

nitelendirmektedir. Film tarihi bilinmeyen bir gelecekte ultra Ģiddete meyilli, 

sadist, uyuĢturucu kullanan, tecavüz eden ve Beethoven müzikleri ile yaĢam 

bulan arkadaĢ grubunun lideri olan, takma kirpikli, bir gözü boyalı, iĢçi 

sınıfından gelen Alex‘in öyküsünü anlatmaktadır.  

Kubrick, A Clock Work Orange (Otomatik Portakal, 1971) filmini 

Anthony Burgess‘in romanından uyarlamıĢtır. Kubrick, filmde geleceğin 

toplumlarındaki gündelik Ģiddeti ve yaygınlaĢan korkuyu, güvensizliği karamsar 

bir bakıĢla irdeler. Film fütüristik bir evrende Alex ve çetesinin Ģiddet dolu 

serüvenlerini anlatır. Alex ve çetesi Ģiddetin ve korkunun egemen olduğu 

karanlık ve tekinsiz bir dünyada, acımasız bir Ģekilde kadınlara tecavüz eder, 

gece olunca evlerine kapanıp kapılarını kilitleyen insanların evlerini basıp onları 

öldürür, sokakta yaĢayan evsizleri döver, insanların kıymetli eĢyalarını ve 

paralarını çalar. Uyguladığı acımasız Ģiddetin ardından evde Beethoven‘ın 9. 

Senfonisini dinler. Alex‘in Beethoven‘nın 9.senfonisini dinlerken hayalinde 

kurduğu sürreal imgelerin arasında tarihin önemli diktatörlerinden birinin, 

Hitler‘in olması ĢaĢırtıcı değildir. Alex, kocasının önünde bir kadına tecavüz 

ettikten sonra Gene Kelly‘nin ―Singin in the Rain‖ Ģarkısını söyler ve dans eder. 

Dolayısıyla Kubrick‘in ana akım Hollywood sinemasının ünlü bir filmini ve 

sahnesini Ģiddeti estetize etmek amacıyla kullandığı ve ortaya bir Ģiddet 

koreografisinin çıktığı görülmektedir. 
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Phillips (2009: 137) Kubrick‘in filmdeki Ģiddeti stilize ettiğini, Ģiddettin 

bir nevi dansa dönüĢtüğünü belirtmektedir. Ancak bilinen danslara 

benzememekte, sinema açısından bakıldığında hareketin ve müziğin dansla 

kaçınılmaz bir Ģekilde birbirlerine bağlandığı görülmektedir. 

Aslında Alex,  normal bir aileye sahip, gündüzleri okula gitmeyen bir 

öğrenci ancak geceleri dehĢet saçan bir suçludur. ĠĢĢizliğin ve geleceksizliğin 

yaygın olduğu bir toplum tasvirinde Alex içinde bulunduğu varoluĢsal boĢluğu 

yıkıcılıkla doldurmaktadır. Ancak bu yıkıcılık bir gün dönüp dolaĢıp kendisini 

bulur. Geleceğe güvenmeyen insanların olduğu bir toplum öngörüsünde 

sırasıyla önce kendine güvensizlik, ardından kimseye güvenememe ve sonuç 

olarak genel bir güvensizlik hakim olur. Güvensizlik hali filmde insanların 

kapılarını iyice kilitlemesinden ve kimseye açmamasından bellidir. Ġyi, kötü, 

doğru, yanlıĢın ne olduğunun hatırlanmadığı ve güvenin, yerini güvensizliğe 

bıraktığı söz konusu fütüristik toplumda, geleneksel anlamda birlik, bütünlük ve 

dayanıĢma yok olmuĢtur. Bu da beraberinde güvensiz, mutsuz ve huzursuz 

insanları getirmiĢtir. Söz konusu güvensizlik, mutsuzluk ve huzursuzluk grup 

içinde de ortaya çıkar. Alex, çetesindeki arkadaĢlarının daha çok para kazanmak 

için daha değerli Ģeyler çalma isteği ile liderlikten uzaklaĢtırılmak istenir. 

Ancak Alex grup içindeki bu isyanı Ģiddetle bastırır ve rakipsiz gücünü gösterir. 

Ardından Alex ve çetesi, yalnız yaĢayan bir kadının evine girerek onu öldürür. 

Ancak Alex arkadaĢlarının kendisini polise ihbar etmesiyle yakalanır. 

Devlet tarafından yakalanan Alex ilk olarak polis sorgusunda fiziksel ve 

psikolojik Ģiddete maruz kalmaya baĢlar. Cinayet suçundan aldığı cezadan 

kurtulmak için kendisine önerilen tedaviyi kabul eder. Topluma geri 

kazandırılma amaçlı devlet tarafından psikolojik ve fiziksel Ģiddete maruz 

kalarak ―tedavi edilir‖. Tedavi süreci içinde bir nevi Pavlov köpeğinin 

koĢullandırılması gibi, Alex bir koltuğa bağlanır ve gözlerini sürekli olarak 

zorla açık tutacak özel bir sistemin yardımıyla, çeĢitli Ģiddet ve pornografik 

görüntüler saatler boyunca izlettirilir. 

Özdemir (2003: 148) burada amacın  ―sistem insanı yaratma tedavisi‖ 

olduğunu belirtmektedir. Tedavi sonrasında Alex‘in hiçbir Ģeye cevap 

veremeyecek denli tepkisizleĢtiğinin görüldüğünü belirtir. Alex cinsellik ve 

Ģiddet uygulamak istediğinde bedeni fiziksel bir tepki verir. Uzmanlar tedavi 

sonucundan memnun kalarak, toplum için savunmasız ve zararsız olduğunu 

düĢündükleri Alex‘i serbest bırakırlar. Ancak dıĢarıdaki dünya değiĢmemiĢ, 

Alex yabancı kaldığı ve Ģiddet gördüğü bu dünyada önce intiharı, sonra Ģiddeti 

seçer. Kısaca Alex özüne döner. 

Söz konusu Ģiddet aracılığı ile Alex‘in içindeki Ģiddet ve cinsellik adeta 

köreltilmeye çalıĢılır. Aslında burada temel nokta insanın bastırdığı 

dürtülerinden (Ģiddet ve cinsellik) hadım etmektir.  
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Özdemir (2003: 146) aslında Alex‘in hapisten kurtuluĢunun tek çaresinin 

gördüğü tedavi sonucunda A Clock Work Orange haline gelmek olduğunu 

belirtmektedir.  

Usai (2003: 521) filmin Ģiddet koreografisinin, toplumsal gerilim ve 

çatıĢmanın rasyonel yönetimine ve ütopik inanca yönelik derin kötümserliğe 

karĢı grotesk bir maske misyonunu üstlendiğini belirtmektedir. 

Toplumsal değerler yozlaĢmaya ve bir baskı aracı olarak kullanılmaya 

baĢlandığında ortaya çıkan sonuç Alex ve Alex‘in uyguladığı grotesk Ģiddettir. 

Filmin finalinde Alex tüm dürtülerinden aslında özgür iradesinden yoksun 

bırakılarak toplum arasına salındığında, ilk önce ailesi ve sonra toplum 

tarafından dıĢlanır. Çünkü aslında Alex güçsüz bir kurbana dönüĢür. Ġronik bir 

Ģekilde polis olan eski çete arkadaĢlarının ihanetine uğrar. Hapishaneye 

girmeden önce Ģiddet uyguladığı kurbanlarının eline tek tek düĢer. Alex‘in 

gücünü kaybettiğini fark eden kurbanları, Alex‘i cellat konumundan kurban 

durumuna düĢürür. Filmde daha önce Ģiddete uğrayan kurbanlar, Ģimdi Ģiddet 

uygulayan intikamcılara dönüĢür. Alex ise Ģiddet uygulayıcı kötü adam 

konumundan, Ģiddet uygulanan intikam nesnesine dönüĢür. Bu noktada Ģiddeti 

uygulayanın değiĢmiĢ olması, Ģiddetin kendi gerçekliğini etkilemez. Alex‘in 

varoluĢsal boĢluklarını yıkıcılığa ve Ģiddete yönelterek, geldiği nokta aslında 

kendi yıkımıdır. Filmde Ģiddetin bireysel ya da devlet eliyle bir uygulama alanı 

bulması düĢündürücüdür. Filmde bireyin içindeki baskılanmamıĢ saf Ģiddet ele 

alınır ve eleĢtirel bir perspektifte değerlendirilir. 

Errigo (2005b: 536) A Clock Work Orange filmini toplumunun 

ikiyüzlülüğünün, çürüyüĢünün ve sadizmin sert bir hicvi olarak 

yorumlamaktadır. Alex‘in cezası sırasında karĢılaĢılan kurumsal vahĢilik ve 

Alex‘i korkak bir kurbana dönüĢtüren rehabilitasyon, kendi iĢlediği suçlar kadar 

korkunç ve kıĢkırtıcıdır. Errigo filmin merkezine, bireyselliğin ve kiĢisel 

hakların devletin arzularıyla uyuĢmadığında kırılganlaĢmasını aldığını 

belirtmektedir. 

Alex devlet eliyle Ģiddetten ve cinsellikten görünürde arındırılmakta 

ancak filmin finalinde insanın Ģiddet ve cinsellik duygularının onun doğal ve 

ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteren bir görüntüyle sona ermektedir. 

Borden v.d. (2011: 247) filmin, insan kötülülüğü seçme yetisinden 

mahrum bırakılırsa, ister istemez iyi olur mu sorusu üzerinde durduğunu 

belirtmektedir.  

Phillips (2009: 137) filmin önemli bir sosyal yergi olduğunu 

belirtmektedir. DavranıĢ psikolojisinin ve psikolojik Ģartlanmanın totaliter 

hükümetler açısından vatandaĢları üzerinde sonsuz kontrol sahibi olmak ve 

onları bir robottan (ya da otomatik portakaldan) farksız kılmak için 

kullanabileceği yeni ve tehlikeli bir silah olup olmayacağını irdelemektedir. 
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Bu bağlamda Dorsay (1999a: 290-293) filmin, Ģiddetin temelde bireysel 

değil, toplumsal olduğu mesajını verdiğini belirtmektedir. Toplumun Ģiddeti 

teĢvik ettiği ve beslediği bir ortamda, Ģiddeti bireysel bağlamda birer birer 

―iyileĢtirmeye‖ çalıĢmanın bir anlamı yoktur. Çünkü onları besleyen Ģiddet, 

toplumun her yerinde vardır. Film toplumun önemli kurumları olan aile, 

hapishane, hastane, emniyet güçleri gibi kurumlarda Ģiddetin devlet eliyle 

ehlileĢtirilmesine karĢı çıkar ve eleĢtirir.  Dorsay, Ģiddeti böylesine barındıran 

bir toplumda Alex‘lerin hep olacağını ve geleceğin karanlık gözükeceğini de 

eklemektedir. Uygulayanla uygulananın yer değiĢtirmesi, asıl sorunu çözmeye 

yaramayacak geçici ve kiĢisel bir sorundur. 

ġiddetin eleĢtirildiği film, bireylerin özgür iradelerinin aracılığıyla seçim 

hakkına sahip olduğunu ve bireyin iyi ya da kötü olmak gibi bir seçim hakkının 

bulunduğunu vurgular. 

Özdemir (2003: 149) Kubrick sinemasındaki tüm özneler gibi Alex‘in de 

sistem dıĢı, baĢkaldıran, yasasız adam olduğunu belirtmektedir. Sistem onu 

otomatik bir portakala dönüĢtürmeye, varlığını sonlandırmaya çalıĢmaktadır.  

Seesslen v.d. (2002: 5-8) Kubrick‘in filmlerinde insanın vahĢetini, Ģiddet 

ve zorbalığını toplumsal boyutta ele aldığını, insanın tüm zaman dilimleri içinde 

avlanan hayvanların arasında en insafsız katil olduğunu düĢündüğünü 

belirtmektedir. Ayrıca Kubrick‘in insanın kaba ve Ģiddete dönük doğası ile 

ilgilendiğini, hatta A Clock Work Orange filminde Alex ile seyircinin 

özdeĢleĢtiğini vurgulamaktadır. Ġzleyicinin Alex ile bilinçdıĢı basamağında 

özdeĢleĢtiğini, insanların bilinçdıĢı düzeylerinde potansiyel olarak Alex 

olduğunu ifade etmektedir. Kubrick‘e göre insanın bireysel özgürlükleri içinde 

Ģiddete baĢvurma eğilimi bulunmaktadır.  

 

Ful Metal Jacket (1987) ve Şiddet 

Film, Vietnam‘da geçmesine rağmen karakterlere ―ezeli ve ebedi‖ 

öldürme içgüdüsü ve savunma içgüdüsü egemendir. Eğitim ve harekat olarak iki 

ayrı bölümden oluĢan film, insanın içindeki öldürme içgüdüsü ve Ģiddet üzerine 

odaklanır. Eğitim bölümünde, askerlerin Vietnam‘a gitmek için aldıkları eğitim 

süreci anlatılır. Söz konusu zorlu eğitim sürecinde ilk olarak saçları adeta birer 

koyun gibi kırpılan askerler gösterilir.  

Dorsay (1998: 120) eğitim bölümünde askerlerin, talim çavuĢunun erkek 

egemen, milliyetçi, ırkçı, faĢist, sert bir beyin yıkama eğitiminden geçirilerek 

yavaĢ yavaĢ birer öldürme makinesine dönüĢmeye baĢladıklarını belirtmektedir. 

Eğitim sürecinde insancıl olan her Ģey dıĢlanır. Sadece kin ve nefret aĢılanır. 

Nedenleri ne olursa olsun savaĢ mekanizmasının temelinde bir insanın baĢka 

insanlardan nefret etmesi gelir.   
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Filmde Joker ve Pyle karakterleri Ģiddet dürtülerinin farklı yollarla ortaya 

çıktığı temsillerdir. Ancak içlerinde kilolu olan Pyle karakteri, talim çavuĢu 

Hartman‘ın zorlu eğitim sürecinde (aĢağılanma, tokatlanma, dalga geçilme, 

tekme yeme, cezalandırılma gibi çeĢitli fiziksel ve duygusal Ģiddetler) diğer 

acemi askerler gibi baĢarılı olamaz. Ġlk baĢlarda yapamadıkları için talim 

çavuĢunun verdiği cezaları yerine getiren Pyle, bir süre sonra kendisi yüzünden 

birliğindeki tüm askerlerin de cezaya maruz kalmasına neden olur. Bu durum 

birlikteki diğer askerlerin de Pyle‘dan nefret etmesine ve bir gece sessizce 

arkadaĢlarının kendisini dövmesine neden olur. Sürekli olarak hem fiziksel hem 

de duygusal anlamda Ģiddet gören Pyle, bir süre sonra diğerleri gibi uyum 

sağlamaya baĢlar. Pyle, aĢağılanmasını ve insanlığını yitirerek duygusuz bir 

ölüm makinesine, katile dönüĢümüne tepkisini önce talim çavuĢunu vahĢice 

öldürerek gösterir, sonra intihar eder. Bu noktada Ģiddet uygulayan karakterlerin 

hem çevrelerini hem de kendilerini yok ettikleri vurgulanır. 

Newman (2005c: 750) aslında Pyle‘ın, Kubrick‘in grotesk maymun-

adamlarından birine dönüĢtüğünü belirtmektedir. Pyle‘ın bakıĢlarından,  A 

Clockwork Orange filminin serseri çetesini ve Shining filminin Jack 

Torrance‘ını andıran ilkel bir öfke yansır. Yeniden yaratılan denizcinin yaptığı 

ilk iĢin, kendisine eziyet eden yaratıcısını öldürüp, intihar etmesi son derece 

ironiktir.  

Pyle‘dan sonra Joker karakteri, ikinci bölüm olan Vietnam‘daki savaĢta 

ön plana çıkar. Kaskında ―Born to kill‖ (öldürmek için doğdum) yazan, 

göğsünde barıĢ rozeti taĢıyan joker insanın içindeki ikiliği, çeliĢkiyi sergiler. 

BarıĢ içinde yaĢama arzusu ve Ģiddet uygulama isteği bir terazinin iki kefesi 

gibidir.  Joker filmin sonunda keskin niĢancı olarak arkadaĢlarını öldüren genç 

Vietkong‘lu kızı öldürür. Bu bağlamda savaĢın bir insanın içindeki vahĢete 

baĢvurma eğilimini ortaya çıkardığı, içlerindeki en saldırgan askerin dahi genç 

bir kız niĢancıyı vurmaya yanaĢmadığı ancak Joker‘in içindeki vahĢet 

duygusunu ortaya çıkardığı görülür. Joker‘in de diğerlerinden bir farkı kalmaz 

ve o da arkadaĢları gibi bir katile dönüĢür. SavaĢta, bir insanın çok tehlikeli bir 

görev sırasında, ölümle karĢılaĢması, ölüm korkusunu yaĢaması anlatılır. Filmde 

savaĢın anlamsızlığı, korkunçluğu ve insafsızlığı vurgulanır. 

 

SONUÇ 

Kubrick‘in filmlerinde savaĢ ve Ģiddet gibi siyasal ve toplumsal olguları, 

insanın temel dürtülerini ve toplumsal normlara göre değerlendirilen ahlaki 

değerleri, insan aklının sınırsızlığını ve gücünü ifade eden yapay zekanın 

doğurduğu potansiyel tehditleri, aĢırı bağımlılığı, tutkuyu, metafizik sembolleri, 

soyutlamaları, evrenin gizemi, ölüm, doğum gibi temaları varoluĢsal 

çevçeveden görkemli bir biçimde harmanladığı görülmektedir. Çoğu zaman 

formalist olarak eleĢtirilen Kubrick, aslında mükemmeliyetçi biçimciliği ile 
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filmlerinin zengin içeriklerini güçlendirerek radikal bir Ģekilde 

sentezlemektedir. Ancak Kubrick‘in insanın yıkıcı olma potansiyelini 

anlamlandıramadığı ve bunu filmlerine pesimist bir bakıĢ açısıyla özellikle de 

karakterleri aracılığı ile yansıttığı görülmektedir. 

Kubrick bu çalıĢmada incelenemeyen diğer filmlerinde de benzer 

karakterler kullanır. Spartacus (1960) filmi, kölelik sınıfına ilk karĢı çıkan, 

binlerce köleyi yanına alan ve egemen üst sınıf  Roma‘lılara karĢı savaĢan bir 

kölenin hayatını anlatır. Tarihteki ilk büyük isyanı baĢlatan köle Spartacus, 

baĢlattığı savaĢta yenilgiye uğrar ve onunla savaĢan arkadaĢları ile beraber 

Roma yollarında çarmıha gerilerek öldürülürler. Filmde Ģiddetin o dönemlerde 

köleleri baskı altında tutulmak için kullanıldığı görülür. Dolayısıyla bu 

bağlamda Ģiddet, üst sınıflara mensup kiĢilerin kendi sınıfsal ayrıcalıklarını ve 

çıkarlarını korumak için kullandıkları ―köle‖ sınıfının devamlılığının 

sağlanması için uygulanan bir araçtır. Spartacus‘ün baĢlattığı isyan da Ģiddete 

karĢı Ģiddetle devam eder. Ancak yine sonuçta Ģiddet görerek acı içinde 

öldürülürler. Dolayısıyla Paths of Glory filminde olduğu gibi, Ģiddet filmin 

genelinde amaç için araç olarak kullanılır. Kubrick‘in ana akım içinde yer 

alabilecek tek filmi olan Spartacus‘te, ahlaki mesajlar didaktik bir Ģekilde 

Ģiddet aracılığıyla empoze edilir. 

Shining (Cinnet, 1980) filmi, Kubrick‘in Stephen King‘in aynı adlı 

romanından uyarladığı ve çağdaĢ korku sinemasının klasiği haline getirdiği 

filmidir. Shining filmindeki Jack Torrance karakterinin deliliğe dehĢet verici 

sürükleniĢi ve yaĢadıkları her olaydan sonra daha saldırgan ve Ģiddete meyilli 

olan baba figürünün katile dönüĢü anlatılır. Film üç kiĢilik bir çekirdek ailede 

babanın çılgın bir katile dönüĢerek anne ve çocuğu öldürmeye çalıĢmasını 

anlatır. Shining Ģiddetin sinemasallaĢtırılmasına önceki filmleri kadar iyi bir 

örnektir. Eski öğretmen yeni yazar Jack Torrance‘ın ilk kitabını yazmayı 

planladığı Kanada-Amerika sınırında bulunan kıĢ sezonunda boĢ kalacak 

Overlook Oteli‘nde çalıĢmaya baĢlamasını kabul etmesiyle baĢlar. Jack, 1920‘li 

yıllarda otelde iĢlenen cinayetten sonra oteli ele geçiren kötü ruhların etkisi 

altına girer ve ailesini öldürmeye çalıĢır. Overlook Oteli‘ndeki kötü ruhlar, 

Jack‘in içindeki potansiyel kötüyü uyarır ve eyleme geçirir.  

Kubrick‘in son filmi olan Eyes Wide Shut (Gözü Tamamen Kapalı, 

1999), psikanalist Arthur Schnitzler'in romanından uyarlanır. Filmin teması 

psikanaliz ve cinselliktir. Filmde doktor William Harford, eĢinin kendisinden o 

güne dek gizlediği cinsel bir fantezisi olduğunu öğrenir. Söz konusu fantezide 

eĢi, daha önce bir subaydan hoĢlanır ve onunla birlikte olmayı hayal ettiğini 

eĢine anlatır. Bu noktada üniforma fetiĢizmi de gözden kaçmaz. Ancak bu 

durum doktorun, gözü tamamen kapalı iyi bir aile babası rol modelinden 

çıkarak, tamamen içgüdülerle hareket etmesine yani Freudyen tepkiler 

vermesine sebep olur. Artık doktorun hayatında Ģüphe ve korku ile dolu yeni bir 

dönem baĢlar.  ArkadaĢı vasıtası ile katıldığı partide cinsel keĢiflerle dolu bir 
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gece yaĢanır. Film evliliği, sadakati ve cinselliği sürükleyici bir Ģekilde 

anlatarak seyircinin sorgulamasını sağlar. 

Dorsay (1997: 354) Kubrick‘in filmleri aracılığı ile geçmiĢten günümüze 

insanoğlunun tüm korkularını, kaygılarını, saplantılarını, tarihin hangi dönemi 

olursa olsun her zaman içinde yaĢadığı Ģiddetin betimlemesini yaptığını 

belirtmektedir. Türsel olarak birbirinden farklı olan filmlerinde bile, klasik bir 

anlatımın yanında barok bir üslup eĢliğinde karamsarlıkla iyimserliğin ve trajedi 

ile güldürünün iç içe geçtiğini ifade etmektedir. 

Seesslen v.d. (2002: 34, 35), Kubrick‘in temsillerinin Ģiddetin ve 

zorbalığın mevcut mekanizmalarına ya onlara uyum sağlayarak ya savunma 

konumuna geçerek ya da saldırganlaĢarak karĢılık verdiğini belirtmektedir. 

Kubrick‘in insana bakıĢı çok karamsardır. Kubrick, insanın hayvanca ve 

vahĢi doğası ile ilgilendiğini çünkü bunun, insanın gerçekçi bir portresi 

olduğunu söylemektedir.  Sonuç olarak düĢüncelerine uygun olarak Kubrick 

filmlerinde, insanları medeni maskesi takan birer vahĢi olarak betimlemektedir. 

2001 A Space Odyssey filmindeki maymun-insanların uzay çağında yaĢayan 

modern insandan, A Clockworke Orange filmindeki Alex ve Droogilerinden, 

Full Metal Jacket filmindeki Joker‘den, Dr. Strangelove filmindeki 

Generalden farkları yoktur. Hepsi Ģiddet seven ve Ģiddet yanlısı olan medeni 

maskesi takmıĢ insanlardır. Full Metal Jacket filmindeki Joker karakteri, içinde 

barındırdığı çeliĢkisi ile Ģiddete baĢvurur. Ġçlerinde maskeye ihtiyacı olmayan 

tek karakter A Clockworke Orange filminin Alex‘idir. Alex Ģiddet ve cinsellik 

içgüdüsünü diğer medeni gözüken karakterlerden farklı olarak bastırmadan 

yaĢar. Bu noktada Kubrick‘in karakterlerinin kullandığı medeni maskeleri bir 

uyarıcı vasıtasıyla kaldırdığı görülmektedir. Böylelikle bastırılan tüm içsel 

duygular dıĢarıya çıkmakta ve medeni maskesi olmayan ilkel çağlarda 

içgüdülerini basit, doğrudan yaĢayan maymun-insan ortaya çıkmaktadır. 

Kubrick‘in filmleri ile eleĢtiriye uğraması, insanın içindeki bastırılmıĢ duyguları 

ortaya çıkaran karakterleri betimlemesinden kaynaklanır. Kubrick‘e göre 

filmlerinde yer alan karakterlerin hepsinin özü aynıdır. Mevcut öz, dolaylı ya da 

dolaysız olarak ortaya çıkmakta ve seyirciye kendi özünü hatırlatmaktadır. Bu 

durum, medeni toplumlarda bir yönetmenin filmleri aracılığıyla anti-medeni 

çıkıĢı olarak yorumlanabilmektedir. Kısaca Kubrick uygarlığın vahĢeti temasını 

karakterleri aracılığı ile filmlerinde sunmaktadır. 
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ÖZEL ĠSĠMLERĠN ÇEVĠRĠ ÖZELLĠKLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ 

 

Emiliya KASIMOVA

 

  

ÖZET 

Diller arası ve kültürler arası iletiĢim sürecinde özel isimlerin verilmesi, 

çevrilmesi veya çeviri problemi hiç de yeni değildir. 

Özel isimlerin çevirisinde zorluklara neden olan asıl objektif nedenler, 

özel isimlerin dahili özellikleri, onların kullanıldığı ve benimsendiği dil 

ortamına bağlıdır. 

Özel isimlerin çevirisinde zorlukların ortaya çıkmasının sübjektif 

nedenleri ekser durumlarda çevirmenler, yabancı dil öğretmenleri ve 

gazetecilerle bağlantılı olmaktadır ki, onlar diller arasındaki iliĢkilerin, dil 

aracılığının pratik sorunlarının çözümündeki problemleri tüm derinliği ile 

görmemekte veya anlamamaktadırlar. 

Özel isimlerin o cümleden antroponimlerin ve toponimlerin diğer dillere 

çevrilip çevrilmemesi ile bağlantılı olarak araĢtırmacılar ortak kanaate sahip 

değillerdir.  

 

Anahtar kelimeler: dil, özel isim, çeviri, toponim, antroponim 

 

 

ABSTRACT 

The problem of translation of proper names in the process of interlingual 

and intercultural communication is not new at all. This problem is as old as the 

intercourse itself between the peoples. 

The main objective reasons in translating proper names are conditioned 

by internal properties of proper names, and the language environment they are 

used. 

The subjective reasons in emerging difficulties in the process of 

translation of proper names mainly connect with translators, teachers of foreign 

languages and journalists who can not or do not realize the problems in solving 

the practical issues of interlingual relations and language mediation. 

                                                 

 Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nesimi adına Dilcilik Enstitüsü 
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There is not a unanimous view among the researchers on translatability 

of proper names, including anthroponyms and toponyms into other languages. 

 Key words: language, proper names, language, anthroponym, 

toponym. 

 

Diller arası ve kültürlerarası iletiĢim sürecinde özel isimlerin verilmesi, 

çevrilmesi veya tercümesi problemi hiç de yeni değildir. Bu problemin halklar 

arası iletiĢimin kendisi kadar yaĢı vardır. Bununla bağlantılı olan tüm mümkün 

zorluklar ve yapılan yanlıĢlıklar, her Ģeyden önce diller arası iletiĢim alanındaki 

objektif ve sübjektif nedenlerle ortaya çıkmıĢtır. Söz konusu objektif ve 

sübjektif nedenlerin özel isimlerin çevrilme, tercüme varyantlarını nasıl 

etkilediği ve özel isimlerin yabancı dil ortamında benimsenme sürecinin tahlili 

bu sorunun çözümünde doğru sonuçların elde edilmesine ortam 

oluĢturmaktadır. 

Özel isimlerin tercümesinde zorluklara neden olan temel objektif 

nedenler, özel isimlerin içsel özellikleri, kullanımı ve benimsendiği dil ortamını 

zorunlu kılmaktadır. Yabancı özel ismin istenen biçimde ifade edilmesi, diller 

arası ve medeniyetler arası iletiĢimdir. Çünkü yabancı özel isimden 

yararlanmanın sonucu olarak iki dil ve konuĢma sistemi ile birlikte iki medeni-

psikolojik gelenekle karĢılıklı iliĢki içinde olmaktadır. 

Özel isimlerin çevirisinde zorlukların ortaya çıkmasının sübjektif 

nedenleri genellikle çevirmenler, yabancı dil öğretmenleri ve gazetecilerle ilgili 

olmaktadır ki, bu kimseler diller arasındaki iliĢkilerin, dil aracılığının pratik 

sorunlarının çözümündeki problemleri tüm derinliği ile görmemekte veya 

anlamamaktadırlar.  

Özel isimlerin, o cümleden antroponimlerin ve toponimlerin diğer dillere 

çevirisinin yapılıp yapılamayacağı konusunda araĢtırmacılar aynı fikirde 

değillerdir. Apelyativleri ve özel isimleri karĢılaĢtırarak ayırmaya çalıĢan 

araĢtırmacılar, bu probleme farklı açıdan yaklaĢmıĢlardır. ġöyle ki, A. V. 

Superanskaya, özel isimleri kastederek Ģunları kaydetmektedir: ―Bir grup 

isimler genellikle hiçbir anlam ifade etmemektedirler, bunlar diğerleri ile 

değiĢtirilebilir, fakat prensip itibariyle hiçbir zaman çevrilmezler
1
‖ 

Buryat antroponiminin araĢtırılması ile uğraĢan A. MitroĢkina, özel 

isimlerin çeviri sorunu ile ilgili düĢüncelerini Ģöyle bildirmektedir: ―Bizim için, 

özel ismi, meydana geldiği apelyativle ve onun ifade ettiği anlamla iliĢkisini 

                                                 
1
 Superanskaya, A. V., Lingvistiçeskie osnovı praktiçeskoy transkripçii imen 

sobstvennıh, Avtoref. Diss. kand. Filol. Nauk, M. 1958, s. 7. 
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kesmiĢ olması gerçeği asıldır. Bu yüzden de özel isimler gramer özelliklerine ve 

çeviri sorunlarına göre apelyativlerden ayrılmaktadır.
2
 

Azerbaycan antroponiminin konusunda özel araĢtırmaları ile 

diğerlerinden ayrılan Aydın PaĢa, Rus onomastiğinde özel isimlerin çevirisinin 

yapılıp yapılamayacağı ile ilgili düĢünceleri araĢtırmıĢtır. AraĢtırmacının 

fikrince, Rus onomastikçileri Batılı onomastikçilerin araĢtırmalarında defalarca 

tekrarlanan ―özel isimler bir dilden baka dile geçerken çevrilmez‖ düĢüncesini 

farklı Ģekillerde ispatlamaya çalıĢmaktadırlar. Aynı zamanda araĢtırmacıların 

belli bir kısmı bunu isimlerin hiçbir anlam ifade etmemesi ile 

iliĢkilendirmektedirler.
3
 

Azerbaycan dilciliğinde de özel isimlerin baĢka bir dile geçerken 

çevirisinin yapılıp yapılamayacağı konusunda ortak bir düĢünce 

bulunmamaktadır. H. Aliyev‘in söz konusu sorunla ilgili olarak kaydettiğine 

göre, ―özel isimler bir dilden baĢka bir dile çevrilmemektedir, çünkü anlayıĢ ile 

ilgili değildir. Bu yüzden de özel isimler bir dilden baĢka bir dile daha 

kolaylıkla geçebilir. Özel isimlerin bu özelliğini dikkate alarak A. V. 

Superanskaya, bunları (özel isimleri) ―beynelmilel sözler‖ olarak 

isimlendirmektedir. Genel isimler ise bu gibi özelliğe sahip değillerdir.‖
4
 

Aydın PaĢa, onomastiğin birçok problemleri konusunda fikir bildiren H. 

Aliyev‘in yukarıdaki söyledikleri ilgili olarak, ―H. Aliyev, Rus onomastiğinde 

var olan mülahazaları karĢılaĢtırmadan tekrarlamıĢtır‖ Ģeklinde düĢüncesini 

ortaya koymaktadır.
5
 

Özel isimlerin leksik birimlerden ayrıldığı konusuna ayırdığı makalesinde 

V. Ġ. Aslanov, özel isimlerin çevirisinin yapılmasını, onun leksik anlama sahip 

olması ile iliĢkilendirmektedir. Aslanov‘un fikrince, eğer özel isimlerin leksik 

anlamı olsaydı, onlar baĢka dillere de çevrilir, çift dilli ve açıklamalı sözlüklere 

yansırdı.
6
 Bu mülahaza ile razılaĢmayan araĢtırmacılar, örneğin Aydın PaĢa, 

aĢağıdaki delilleri ortaya atmaktadır: ―Öncelikle, dilde mevcut olan sözcüklerin 

tamamını kapsayan açıklamalı sözlükler tertip edilseydi, ciltlerle onomastik 

sözlükler ortaya çıkardı. Ġkincisi, son yıllarda asıl isimlerin apelyativ 

anlamlarıyla ilgili ―Ġsimlerimiz‖, ―Azerbaycan ġahıs Ġsimleri‖, ―Azerbaycan 

                                                 
2
 MitroĢkina, A. G, Buryatskaya antroponimiya, Ġzd-vo, ―Nauka‖, Sibirskoe 

otdelenie, Novosibirsk, 1987, s. 11. 
3
 PaĢa, Aydın, Azerbaycan antroponimiyasının leksik problemleri, Bakü, Maarif, 

1997, s. 55. 
4
 Aliyev, H., Ümumi antroponimika problemleri, Bakü, AzerneĢr, 1995, s. 8. 

5
 PaĢa, Azerbaycan antroponimiyasının leksik problemleri, s. 55 

6
 Aslanov, V., “Xüsusi adların leksik vahidlerden fergi”, Azerbaycan onomastikası 

problemleri-II, Bakü, APĠ, 1988, s. 247. 
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ġahıs Ġsimlerinin Açıklamalı Sözlüğü‖ gibi antroponimik sözlükler ortaya 

çıkmıĢ ve asıl isimlerin yapıldığı apelyativler açıklanmıĢtır.‖
7
 

Antroponimlerin çevirisinin yapılması ile ilgili olarak H. Hasanov‘un 

kaydettiğine göre, her dilde aynı söz kompleksi ile genel ve özel isimleri ifade 

etmek mümkündür. Örneğin, Rus dilinde ―vera‖, ―nadejda‖, Azerbaycan dilinde 

―umut‖, ―irade‖ vs. gibi sözler, hem genel (vera, nadejda, umut, irade, çiçek), 

hem de özel (Vera, Nadejda, Umut, Ġrade, Çiçek) isim gibi kullanılır. 

AraĢtırmacı sözlerini devam ettirerek, bu sözler genel isimler gibi (özel 

isimlerden farklı olarak) baĢka dile çevrilir, reel anlam ile bağlanır‖, 

demektedir.
8
 

Öncelikle, tüm halklarda farklı anlamlı apelyatilverden yapılma asıl 

isimler bulunmaktadır. Rusçada nadejda-umut, lyubov-sevgi, roza-çiçek, roza-

kızıl gül vs. anlamlı kelimeler de ve bu kelimeler temelinde yapılan asil isimler 

de mevcuttur. ―Her bir halkın kendisinin bireysel olarak isim verme imkanları 

vardır. Buna rağmen, isim vermede belirli hemcinslik, paralellik da 

kaydedilmektedir. Fakat bunlar, halkın bireysel geliĢimi ile bağlantılıdır‖
9
 Bu 

anlamda, Rusçada ―lyubov, nadejda, roza‖ ile Azerbaycan dilinde ―sevgi, umut, 

çiçek, kızıl gül‖ arasında hiçbir çeviri iliĢkisi bulunmamaktadır. Bu gibi sözler 

her iki dilde mevcuttur ve bunlardan yaranan Lyubov-Sevgi, Nadejda-Umut, 

Roza-Çiçek (veya Kızılgül) gibi antroponimler de paralel Ģekilde mevcuttur. 

Eğer bunlar çevrilseydi, ―o halde Nadejda K. Krupskayanın asıl ismi 

Azerbaycan diline ―Umut‖ gibi çevrilirdi.‖
10

 

Özel isimlerin çevirisi ile ilgili olarak A. Ahundov Ģunları 

kaydetmektedir: ―Kendi konstitutifliği, yani kanunileĢtirilmiĢ resmiliği ile 

bağlantılı olarak, özel isimler, yani onomastik birimlerin tamamı, uluslar arası 

nitelikte olur ve genel sözlerden farklı olarak çevirileri yapılmamaktadır.‖
11

 

Ġlk bakıĢtan, alimin özel isimlerin çevirisinin yapılamaz olduğu 

düĢüncesinin taraftarı olduğu tasavvuru yaranabilir. Fakat aslın öyle değildir. 

Kanaatimizce A. Ahundov, ―özel isimlerin …. çevirisi yapılmıyor‖, derken, 

antroponimleri, yani Ģahıs ismi, baba adı ve soyadlarını kastetmiĢtir. Onun bu 

düĢüncesi tüm özel isimlere Ģamil kılınamaz. Çünkü alim, daha sonra Daniyel 

Defoe‘nin ―Robinson Krusoe‖ eserindeki Fraydi-Pyatnitsa-Cuma ismini 

çevirisini hatırlatmakta ve bu metodik hali söz konusu ismin resmileĢmemesi ile 

iliĢkilendirmektedir. ―Fraydi-Pyatnitsa-Cuma‖ antroponim olsa da, reel, resmi 

antroponim değil, poetik özel isimdir, antroponimdir. Bedii eserlerde kullanılan 

                                                 
7
 PaĢa, Azerbaycan antroponimiyasının leksik problemleri, s. 55 

8
 Hasanov, H., Söz ve ad, Bakü, Maarif, 1984, s. 7. 

9
 Superanskaya, A. V., ObĢaya teoriya imeni sobstvennogo, M. 1973, s. 15. 

10
 PaĢa, Azerbaycan antroponimiyasının leksik problemleri, s. 56. 

11
 Ahundov, A., Dil ve cemiyyet, Bakü, Yazıçı, 1992, s. 156. 
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özel isim çevrilip çevrilmemesi özelliklerine göre reel hayatta mevcut olan özel 

isimden köklü bir Ģekilde farklılık arz etmektedir.  

A. Ahundov, özel isimlerin çevirisi ile ilgili düĢüncelerini devam ettirerek 

Ģunları kaydetmektedir: 

―Diğer isimlerde çeviriye uğrama durumları genellikle söz birleĢmelerine 

mahsustur: Çyornoye more-Kara deniz, Novaya Zelandiya-Yeni Zelandiya, 

Neft taĢları-Neftyanıye Kamni vs. Bunlar leksik ölçekte değil, sentaktik ölçekte 

olan olaylardır.‖
12

 A. Ahundov, bunların çevrilmesinin temel nedenini, bu 

isimlerin leksik değil, sentaktik ölçekte olan olay olması ile iliĢkilendirmektedir. 

Aydın PaĢa‘nın fikrince, onomastik birimler hem bir isimden (Ali, 

Gülhanım, PaĢalı, Samedoğlu vs.), hem de farklı isim birleĢmesinden (Mikail 

MüĢfik, Kara Deniz, Kür Çayı, Ahund Molla Penah Vagif vs.) oluĢabilir ve aynı 

zamanda diğer biçimlerde olabilir. AraĢtırmacı bu gibi isimlerin çevrilmesi 

meselesini, bunların leksik veya sentaktik birim olması mülahazalarıyla 

iliĢkilendirmemektedir. Aydın PaĢalı‘nın göre, tüm dillerde tek öğeden oluĢan 

ve çevrilen özel isimler az değildir: Ay-Luna-Kamer; GüneĢ-Solntse-ġems; 

Zühre-Kervankıran-Venera; ―Ayna‖-―Zerkalo‖ (gazetesi), ―Gençlik‖-

―Molodost‖ (dergi), ―Mat‖-―Anne‖ (M. Gorki), ―Blokada‖-―KuĢatma‖ (A. 

Çakovski), ―Otverjennıe‖-―Sefiller‖ (V. Hügo) vs.
13

 

Özel ismin bir dilden diğer bir dile geçerken çevirisinin yapılıp 

yapılamaması ile ilgili net bir düĢünce ortaya atarken, onomastik alanı dikkate 

almak lazımdır. Bu münasebetle, A. V. Superanskaya Ģunları kaydetmektedir: 

―ġahıs isimlerinin anlam tonlarına göre, bir dilden diğer bir dile çevirisi 

mümkün görünmektedir. Bu da kesin olarak olarak, yeni ismin meydana 

gelmesiyle sonuçlanmaktadır. (Leon-Lev). ġahıs isimleri ise genel sözlerden 

olmadığından, anlamla iliĢkili değillerdir. Bunlar ne zamansa müstakil sınıfını 

yaratmıĢ ve diğerlerinden ayrılmıĢtır. Özel isimlerin temelinde duran anlamı, 

halkın dilini ve kültürünü araĢtıran araĢtırmacılar ortaya çıkarmaktadırlar…‖ 
14

 

Buradan, özel isimlerin bir dilden diğer bir dile geçerken 

çevrilebileceğinin mümkünlüğünün kabul edildiği anlaĢılmaktadır. Çünkü özel 

isimler, onların alanından, apelyativden yapılıp yapılmamasından, reel veya 

poetikliğinden, asıl-resmi veya yardımcı gayr-ı resmi olmasından, ait olduğu 

denotatla ilgisinden, farklı bireylere veya grup objesine ait olmasından, yaranma 

sebebinden ve kaynağından, çağdaĢ veya tarihi olmasından asılı olarak hem 

çevrilmekte, hem de çevrilmeyerek fonetik değiĢime uğrayarak diğer bir dile 

geçebilir. 

                                                 
12

 Ahundov, Dil ve cemiyyet, s. 157-158. 
13

 PaĢa, Azerbaycan antroponimiyasının leksik problemleri, s. 57 
14

 Superanskaya, A. V., “Vaşe imya”, Russkaya Reç, sayı 4, 1983, s. 148 
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A. A. Reforrmatski, özel isimlerin çevirisi veya transkripsiyonun asıl 

mahiyetinden bahsederken kaydetmektedir: ―1) çeviri ―baĢkasını‖ maksimum 

―kendininki‖ yapmaya çalıĢmaktadır; 2) transkripsiyon ise ―kendi‖ araçlarıyla 

―baĢkasını‖ muhafaza etmeye çalıĢmaktadır.‖
15

 

Peki acaba, hangi özel isimler bir dilden diğer bir dile geçerken 

transkripsiyon, hangileri çevrilmektedir? Ġster Rus onomastikasında, isterse de 

Türkoloji‘de ve Azerbaycan antroponomisinde bu soruya net cevap 

verilmemiĢtir. Bu, Azerbaycan onomastiği için güncel problemlerden biri olsa 

da, yalnız antroponimlerin ve toponimlerin çeviri veya transkripsiyonu ile ilgili 

olarak mülahazalar yürütmek mümkündür.  

A. A. Reformatski bu konuda Ģunları kaydetmektedir: ―Antroponimlerin 

çevirisi o kadar da güncel değildir. Her halde ünlü tarihi Ģahsiyetlerin (devlet 

adamları, komutanlar, yazarlar, ressamlar, alimler vb.) isimleri çevirisi yapılan 

metinde olduğu gibi, yüzde yüz ―tanınma‖ ile muhafaza edilmelidir. Fakat her 

zaman ve zeminde bu baĢarılamıyor‖
16

 

Burada antroponimik kategoriler ve toplumun tüm üyelerinin isimleri tam 

olarak kapsanmamıĢtır. Aydın PaĢa‘nın fikrince, antroponimler üzerinde uzun 

yıllar yapılan gözlemlere dayanarak, bir dilden diğer bir dile geçerken 

antroponimk kategorilerden asıl isimler, baba ismi ve soyadılar, rütbe, nisbe, 

tahallüs, nesep ve künyeler çevrilmemektedir, denebilir. Onlar bir dilden baĢka 

bir dile yalnız fonetik değiĢiklilere uğrayarak-transkripsiyonla geçmektedir: 

Memmedzade-Mamedzade, Tahirli-Taxirli, Aliyev-Aliev, Arif oğlu-Arif oğlu, 

Veli qızı-Veli kızı, Tahir-Taxir, Refige-Rafiga, Terane-Tarana, Nizami 

Gencevi-Nizami Gyandjavi…
17

 

A. V. Superanskaya Ģunları kaydetmektedir: ―ġahıs isimleri kolaylıkla bir 

dilden diğer bir dile geçebilir. Fakat bu sırada onu halkın asıl ismine çevirmek 

zorunlu değildir. Çünkü isimlerde temel etken, onların halk ile, onun mahiyeti 

ile sıkı bir Ģekilde iliĢkili olmasıdır.‖
18

 Bu düĢünce, tüm halkların, o cümleden 

Azerbaycan Ģahıs isimlerine de Ģamil edilebilir. 

Bedii eserlerde kullanılan antroponimlerin de çevirisinin yapılıp 

yapılmaması reel antroponimler gibidir. Bununla birlikte kaydetmek gerekir ki, 

Azerbaycan folklorunda, klasik ve çağdaĢ bedii edebiyatta çok sayıda uydurma 

isimler mevcuttur. Bunların ―uydurma isimler‖ olarak isimlendirilmesinin 

nedeni, bu gibi özel ismin reel hayatta antroponim olarak kullanılmamasıdır. 

Bedii eserde ise bunları imgelerin dıĢ görünüĢü, karakteri, toplumsal, emek 

                                                 
15

Reformatskiy, A. A., Perevod ili transkripçiya, Vostoçno-slavyanskaya 

onomastika, M., Nauka, 1972, s. 312. 
16

 Reformatskiy, Perevod ili transkripçiya, s. 318. 
17

 PaĢa, Azerbaycan antroponimiyasının leksik problemleri, s. 58. 
18

 Superanskaya, VaĢe imya, s. 146. 
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faaliyeti vs. ile bağlantılı olarak ek bilgi vermektedir. Onlar asıl isim, baba ve 

soy isimleri fonksiyonunda kullanılsa da, yarandıkları apelyativlerin ifade ettiği 

anlamı muhafaza etmekte ve aynı zamanda antroponimlerin fonksiyonunu icra 

etmektedir. Bu antroponimlere bilimsel eserlerde ―konuĢulan isimler‖ (Ģahısla 

ilgili belirli bilgileri veren, onu nitelendiren isimler) denir. Örneğin: 

Bilindiği gibi, merhum Ģairimiz Kalan Kalanov bize zengin miras, değerli 

hazine bırakıp gitmiĢtir (Anar); Gözümü kıyıp dosyanın üzerinde bu sözleri 

okudum: Zemzem Zemzemov‘un suç dosyası (C. Gözelov); Onun ismi Maçan, 

soy ismi ise Maçanovdur (Anar); TopuĢ TopuĢov, bin bin kapalı kapının 

anahtar-kilidini saydığı, sözü taĢtan geçen öz dayısının çıkıp komĢu ile gittiğini 

duydu (S. Dağlı); Cığal Cığalzade oyunbozanlığını saklamak için birkaç metoda 

el atmaya karar verdi. (S. Rehimov)  

Bu örneklerde ―Kalan Kalanov‖, ―Zemzem Zemzemov‖, ―TopuĢ 

TopuĢov‖, Cığal Cığalzade‖, iki öğeden-ad ve soyadından oluĢmaktadır. 

Bunların tamamında isim ve soy isim uydurma olup, tekrar niteliğine sahiptir. 

Yazar, isim ve soyadının birini baĢka bir uydurma sözle de değiĢtirebilirdi. 

Fakat imgenin bir alan üzere daha fazla nitelendiğini göstermek için her iki ismi 

aynı sözle vermiĢ ve imgenin bu yönünün çok güçlü olduğunu, daha çok söz 

konusu yönle nitelendiğini vermeyi baĢarmıĢtır. Burada bir yön de dikkat 

çekmektedir. Örneklerden göründüğü gibi, tekrarlanan bu tipli antroponimlerde 

önce Ģahsın ismi, sonra ise soy ismi gelmektedir. Bu tür sıralama da duygusal-

ekspressif ton yaratmak için bir araçtır. 

Bedii edebiyat örneklerinde bu gibi kullanılmıĢ özel isimlerin çevirisi de 

dikkat çeken sorunlardan biridir. Uydurma veya ―konuĢan isimler‖in çeviri 

yollarından bahseden A. A. Reformatski, ―konuĢan isimler‖i 1) en vacip 

durumlarda; 2) baĢarılı imkan yarandıkta; 3) orijinaldeki anlamı bozmadan, 

varvarizme yol vermeden çevrilebileceğini tavsiye etmektedir‖
19

 

Folklor örneklerinde ve bedii edebiyatta ―konuĢan isimler‖e ait çok 

sayıda faktlar bulunmaktadır. Rusçaya geçen bu gibi isimlerin bir kısmı 

transkripsiyon yapılmakta, bir kısmı ise çevrilmektedir. Bazen de onlar 

kapsamlı araĢtırma konusu yapılmaktadır: Kapağan Hakan, Bilge Kağan, 

Karacık Çoban, Bayandır Han, Tepegöz, Demirçioğlu, Hayalpozan, 

Tüpdağıdan, Hayır-ġer, Eli Eyrizade, Rüstem Zalov, Anasının emceğini kesen, 

Kırmızı Tuman vs. Bu gibi isimler yalnız baĢarıl imkan yarandığı zaman 

çevrilebilir. Çeviri zamanı orijinaldeki anlam kayboldukta ise bunların 

transkripsiyon yapılması ve parantezde açıklamasının verilmesi daha doğrudur. 

Yahut eserin sonunda ―Özel Ġsimlerin Açıklanması‖ eklenmeli ve isimlerin 

orijinaldeki anlamı açıklanmalıdır.
20

 

                                                 
19

 Reformatskiy, Perevod ili transkripçiya, s. 321. 
20

 PaĢa, Azerbaycan antroponimiyasının leksik problemleri, s. 62. 
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Çeviri problemleri ile uğraĢan araĢtırmacıların bu konuda düĢünceleri 

ortak değildir. Bilindiği gibi bedii eseri bir dilden baĢka bir dile çevirisi önemli 

problemlerden biridir. Fakat maalesef onomastik leksiğin tetkiki genel leksiğe 

oranla son dönemlerde dikkati çektiği gibi, özel isimlerin çeviri problemleri ile 

ilgili mülahazalar söylenmeye baĢlamıĢtır. Bu açıdan, çeviri problemleri ile 

uğraĢan F. Askerli‘nin ―Bütün adlar tercüme olunur mu? baĢlıklı makalesi 

dikkat çekmektedir. Söz konusu makaleden okuyalım:  

―Bedii çeviride birtakım sorunların çözümüne dikkat etmek zorunluluğu 

ortaya çıkmaktadır ki, bunlardan biri de isimlerin çevirisi meselesidir. Özellikle 

bu sorunlardan söz düĢerken, çevirmenler arasında fikir ayrılığı ortaya 

çıkmaktadır. Bu konuda Ģimdiye kadar fikir mübadelesi bulunsa da, somut 

sonuçlar elde edilmemiĢtir.‖
21

 O halde özel isimlerin çeviri sorunu çeviri 

nazariyecilerine oranla onomastikçilerin dikkatini daha erken çekmiĢtir. 

Çevirmenlik sanatında da bu soruna farklı bakıĢlar bulunmaktadır. 

Bilimsel edebiyatta bedii çevirinin hem bilim, hem de sanat olduğu 

konusunda düĢünceler geniĢ yayılmıĢtır. Çeviriyi, o cümleden bedii çeviriyi 

hem bilim, hem de sanat kabul edenler hiç de yanılmamaktadırlar. Peki özel 

isimlerin çevirisine nasıl yaklaĢmak gerekir? Bu bilim mi, yoksa sanat mıdır? 

Kanaatimizce, özel isimlerin çevirisi sırf bilimsel özellik taĢıyan bir sorundur. 

Aydın PaĢa bu konuda Ģöyle demektedir: ―Çeviri nazariyecileri ve çevirmenler, 

onomastikten haberdar olmadıklarından özel isimlerin çevirisi sorununa farklı 

yönden yaklaĢmıĢlardır. Fakat millilik duyguları kuvvetli olan çevirmenler 

daima isimlerin çevirisine üstünlük vermiĢlerdir. Örneğin: A. P. Çehov‘un 

―Hikayeleri‖ (Bakü, 1966) çevrilirken Çeçevitsin, Lyübim, Pyatigorov, 

Çernovinski, Ponimayev, Plemyannikov, Pustovalov, Kosorotov vs. uydurma 

antroponimler transkripsiyon yapılmıĢtır. Bunların birçoğu çevrilebilirdi. … 

Halk Ģairi Resul Rza, N. A. Nekrasov‘un, ―Rus Elinde Kimi Günü HoĢ Geçir‖ 

eserindeki Patyanutoy, Terpigorova, Pustoporojney, Zaplatova, Dıryavina, 

Razutova, ZnobĢina, Gorelova, Nesitova, Neelova, Neurajayka gibi uydurma 

toponimleri, Toggaberkit, Derdetabla, Sergerdanlar, Yamaglılar, Cındırlar, 

Lütüryanlar, Viceliler, Yanıglar, Acgarınlar vs. gibi çevirmiĢtir. Bunlar 

çevrilmeseydi, zor okunuĢlarına ek olarak Resu Rza‘nın dilinde olduğu gibi 

kolay anlaĢılmazdı. Çevirmen ve araĢtırmacılar onomastikle yakından tanıĢ 

olsalar, sözcüklerin çevirisi sorununa daha doğru yaklaĢırlar.‖
22

  

 

 

 

                                                 
21

 Askerli, F., ―Bütün adlar tercüme olunurmu”, ―Ulduz‖ jurnalı, 1989, sayı 8, s. 95 
22

 PaĢa, Azerbaycan antroponimiyasının leksik problemleri, s. 64 
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SONUÇ 

ÇalıĢmamızdan da anlaĢılacağı gibi alınma yabancı kelimelerin 

ekseriyetinden farklı olarak, antroponimlerin özelliği, baĢka dillere çeviri 

yaparken, bunların genellikle ilkin ses cildini korumalarından ibarettir. Bunun 

nedenini antroponimlerin semantik yapısının spesifikliğinde aramak gerekir. 

Antroponimlerin çevirisinde, onun ses cildi asıl önem kesp etmektedir. Çünkü 

bireysel objeyi bilavasıta bildirmekte, iĢaretlemektedir. 
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TÜRK DÜNYASINDAN HABERLER I 

 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği  

(DATÜB)  

1. Kurultayı Deklarasyonu 

  

Bilindiği gibi SSCB dağıldıktan sonra biz tamamen farklı bir dünyada 

yaĢıyoruz ve daha önce bilmediğimiz yeni Ģartlar ve yeni düzende kendi milli 

davamızı sürdürmekte oldukça zorlanıyoruz. Çünkü aynı zamanda hem 

demokratik ve özgürlükleri idrak etmekteyiz, hem de uluslararası camiaya 

entegre olmaktayız. Sovyet mirası bizim davamıza bugünkü Ģartlarda fayda 

vermeyecektir, çünkü orası bizim Ahıska‘lılar için bir hapishaneydi.  

Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin (DATÜB) ideolojik ve siyasi bir 

konsepti mutlaka olmalıdır. Dünyadaki geliĢmelere bakarsak, son dönemde 

demokratik ve insan hakları giderek daha yaygın ve etkin olmaktadır, ayrıca bu 

bağlamda azınlık hakları, etnik ve kültürel değerlerin korunması baĢlıca uluslar 

arası hukuk prensipleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla DATUB kendi 

faaliyetlerinde bir sivil toplum örgütü olarak ulusal ve uluslar arası alanda 

lobicilik yapmak zorundadır. Ahıska Türklerinin bulunduğu coğrafyada 

kamuoyunu Ahıska‘lıların haklı davası konusunda aydınlatmak baĢlıca görev 

olmalıdır.  

DATÜB, Ahıska‘lıların milli kültürünü, adet ve geleneklerini, etnik 

varlığını, dilini ve dini değerlerini korumak için ilgili ülkelerin yasalarını ve 

uluslar arası hukuk ilkelerini kullanmak zorundadır. Bulunduğumuz ülkelerde 

bölücülükten uzağız, her yerde sınırların değiĢmezliği ilkesine bağlı kalacağız.  

DATÜB, kültürel, insani ve milli onuru korumak kaydıyla toplumda 

barıĢçı, yapıcı ve uyumlu demokratik devlet kurulmasına yönelik bütün 

giriĢimleri destekler. Bununla birlikte DATÜB, milli ve etnik özdeĢlikle 

mukayesede medeni, sivil özdeĢliğin öncelikli olduğunu kabul etmekte ve bunu 

vurgulamaktadır. Ahıska Türkleri her yerde ve her ülkede sivil demokratik 

toplumu benimsemektedir. DATÜB için sivil özdeĢlik, etnik ve milli özdeĢlilik 

gibi vazgeçilmezdir.  

DATÜB‘ün en önemli ve vazgeçilmez hedefi, 1944‘te Gürcistan‘ın 

güneyinden sürgün edilmiĢ Ahıska‘lı Türklerin haklarının iade edilmesi isteyen 

her Ahıskalı Türkün Ahıska‘ya dönebilmesidir.  

DATÜB, Ahıska‘lıların eski daimi ikamet yerlerine dönmesi konusunda 

Gürcistan hükümeti ile yapıcı diyalog ve iyi iliĢkiler kurmayı amaçlamaktadır. 

Bu bağlamda Gürcistan yetkilileriyle uzlaĢma ve karĢılıklı anlayıĢ sağlamak için 
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azami gayret sarf edecektir. DATÜB, Ahıska‘lı Türklerin Gürcistan‘da yerli ve 

köklü halklarından biri olduğunu esas almaktadır ve Vatana, Gürcistan‘a ve 

Gürcistan‘daki halklara yönelik sevgisini bütün samimiyetiyle beyan eder.  

DATÜB Ahıska Türklerinin haklı davasını savunurken Gürcistan 

devletinin bütünlüğü ve bağımsızlığını baĢlıca faaliyet prensibi olarak 

görmektedir. TeĢkilatımız, Gürcistan‘ın ekonomik kalkınması ve her yönden 

geliĢmesi için elinden gelen katkıları sağlayacaktır. DATÜB için Gürcistan‘ın 

bütün değerleri önemli ve öncelikli değerlerdir.  

Ġstekli olan Ahıska‘lı Türkler vatana döndükten ve orada Gürcistan‘ın 

köklü ve yerli halkı olarak onurlu yaĢama kavuĢtuktan sonra yeni bir hayata 

baĢlayacaktır. DATÜB‘e göre, dönüĢ gerçekleĢtikten sonra dünyanın diğer 

ülkelerinde kalan Ahıska‘lı Türkler, kendilerini Gürcistan diasporası 

sayabileceklerdir ve bu Ģekilde Gürcistan‘ın çıkarlarını savunmak ve 

kalkınmasını sağlamak için ellerinden geldiği kadar katkıda bulunacaklardır.  

Yukarıdaki temel ilkelerimizi halkımız adına medeni dünyaya ilan 

ediyoruz! (28.05.2011) 

 

Ahıska Türkleri Meclisi kuruldu 

1944 yılında yurtlarından sebepsiz yere Orta Asya steplerine sürülen 

Ahıska Türkleri‘nin 1957 yılından sonra baĢlattıkları vatana dönüĢ mücadelesi 

uluslar arası alana taĢınarak devam ediyor. Sovyetler Birliği dağılma 

aĢamasında Özbekistan‘da Fergana faciası ile yeni bir sürgün yaĢayan Ahıska 

Türkleri 9 ayrı ülkeye dağılmıĢ halde yaĢıyorlar. Her gittikleri ülkede 

örgütlenen Ahıska Türkleri‘nin kurdukları derneklerinin ortak adı ―Vatan 

Cemiyeti‖ oldu. Özellikle 1999 yılında Gürcistan‘ın Avrupa Konseyi nezdinde 

Ahıska Türkleri‘nin haklarının geri iade edileceği sözünü vermesinden sonra 

mücadelenin kazanılacağı ümidi doğmuĢ ancak Gürcistan ile Rusya arasındaki 

savaĢ dönüĢü unutturmuĢtu. 

 

DATÜB ile sonuca gidiliyor 

Merkezi Ankara‘da bulunan ve 9 ayrı ülkede yaĢayan Ahıskalılar, 

DATÜB (Dünya Ahıska Türkleri Birliği) çatısı altında birleĢtiler. DATÜB 

kurulduktan sonra ilk iĢi vatana dönüĢ mücadelesini yeniden canlandırarak 

uluslar arası alanda mücadeleye hız kazandırmak olmuĢtur. Ġlk olarak Avrupa 

Konseyi nezdinde baĢlattığı çalıĢmaları sonuç verdi. Daha sonra AGĠT ve 

BirleĢmiĢ Milletler gibi uluslar arası kuruluĢlara taĢıyarak haklarının iade 

edilmesini yeniden talep etmiĢtir. 
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DATÜB‘ün Avrupa Konseyi‘ndeki çalıĢmaları sonucunda Strazburg‘ta 

Gürcü Delegasyonu ile görüĢmelerin ardından Tiflis‘te heyetler olarak masaya 

oturma kararı alındı. KarĢılıklı sözlerin yerine getirilmesi koĢulu ile Tiflis‘te 

masaya oturuldu.  Tiflis görüĢmelerinden vatana dönüĢ yolunda umutlar 

yeniden yeĢermiĢ oldu. Bu görüĢmelerde vatana dönüĢ statüsünün çok kısa bir 

süre içinde verileceği en geç 8-10 ay içinde de dönüĢlerin baĢlayabileceği 

sonucuna varıldı. 

 

DATÜB I. olağan kurultayını yaptı 

24 Mayıs 2010 tarihinde resmen kurulan Dünya Ahıska Türkleri Birliği 

(DATÜB) ilk olağan kurultayını bir yıl sonra, 28-29 Mayıs 2011 tarihlerinde 

Ankara‘da yaptı. 9 ayrı ülkede yaĢayan ve DATÜB‘e üye olan Ahıska‘lıların 

kurmuĢ oldukları Vatan Cemiyetleri yöneticileri ile yaĢadıkları ülkelerde nüfus 

oranına göre on binde bir (10 000/1) oranda temsil edilecek olan delegeleri 

Ankara‘da buluĢturan DATÜB I. olağan kurultayını yaptı. Kurultaya önceden 

yaĢadıkları ülkelerde nüfus oranına göre tespit edilen 50 seçilmiĢ delege, 5 

doğrudan delege ve 10 kurucu delegeden oluĢan toplam 65 delege davet edildi. 

Bunun yanında 5 meclis üyesi ve vatana dönüĢ yolunda gönül vererek 

desteklerini sağlayan çok sayıda misafir davet edildi.  

 

Yeni yönetim kurulu seçildi 

Dokuz ayrı ülkeden gelerek Ankara‘da toplanan kurultay delegeleri uzun 

müzakereler sonucunda 3 yıllığına Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB)‘ü 

yönetecek olan 11 asil, 11 yedek olmak üzere toplam 22 yönetim kurulu üyesini 

seçti. Bunun yanında 3 asil, 3 de yedek olmak üzere 6 kiĢilik denetleme kurulu 

üyelerini de belirlemiĢ oldu. Buradaki asıl amacın vatana geri dönüĢ yolunda 

gerekli çalıĢmaları yaparak zaman kaybetmeden bir an önce ilgili ülkelerin 

Ahıska Türklerine vermiĢ oldukları vaatlerini yerine getirilmesi için baskı 

oluĢturmak olduğu belirtildi. Bunun yanında Gürcü yetkililer ile birlikte geri 

dönüĢü organize etmek asıl amaç olduğu vurgulandı. 

Ziyatdin Ġsmihanoğlu Kassanov tarafından açıklanan Yönetim ve 

denetleme kurulu listeleri Ģu Ģekilde oluĢtu; 

 

Yönetim Kurulu aday listesi 

Asil Üyeler;  

1-Sabircan CELĠLOV (Azerbaycan) 

2-Ġsmail MOLĠDZE (Gürcistan) 
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3-Mürefeddin SAKĠMOV (Kırgızistan) 

4-Bayramali AHMEDOV (Kazakistan) 

5-Fuad PEPĠNOV  (Rusya Federasyonu) 

6- Osman Çelik  (Türkiye) 

7- Burhan ÖZKOġAR (Fransa) 

8- Ġlyas DOĞAN (Türkiye) 

9- Sedir EYĠBOV (Kazakistan) 

10-Tavabir ÇIKAYEV (Kazakistan) 

11-Ziyatdin KASSANOV (Türkiye-Kazakistan)  

 

Yedek üyeler;  

1-Kemal BERĠDZE (Azerbaycan) 

2-Tahir NADĠRADZE (Gürcistan) 

3-RaĢad ġAMĠLOV (Kırgızistan) 

4- Hüseyin KASSANOV (Kazakistan) 

5- Cavit ALĠYEV  (Rusya Federasyonu) 

6- Ġbrahim AGARA (Türkiye) 

7- Asker PĠRĠYEV (Kazakistan) 

8- Abuzer KADĠROV (Özbekistan) 

9- Orhan URAVELLĠ (Türkiye) 

10-Salman MAMADOV (Kazakistan) 

11- Murat RASULOV (Ukrayna) 

 

Denetleme Kurulu aday listesi 

Asil Üyeler; 

1-TaĢtan ASLANOV  (Rusya Federasyonu) 

2-Nazim KADĠROV (Kırgızistan) 

3- Murat AGADĠEV (Kazakistan) 
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Yedek üyeler; 

1-Zeynel COġKUN  (Türkiye) 

2-Muhiddin REVAZĠġVĠLĠ (Rusya Federasyonu) 

3-LatifĢah HASANOV (Kazakistan) 

Vatana dönüĢ yolunda mücadelenin hızlandırılması için yeni göreve 

seçilen 11 asil üyede aranan vasıfların kilit noktalarda görev yapacak kiĢilerin 

olduğu baĢkan tarafından kurultaya açıklandı. Daha sonra bu liste Kurultayda 

delegelerin oyuna sunuldu. BaĢkan Ziyatdin Ġsmihanoğlu Kassanov 

baĢkanlığında oluĢan liste kurultayda oylandı. BaĢkanın listesinde bulunanlar 

kongrede oybirliği ile seçildiler. DATÜB Yönetim Kuruluna seçilen yeni 

üyelerin 3 yıllığına görev yapacakları açıklandı. 

 

DATÜB  2011 – 2014 TARĠHLERĠ ARASINDA GÖREV YAPACAK OLAN 

YÖNETĠM KURULU 

 

NO 

 
ADI SOYADI 

 
GÖREVĠ 

 

1 ZĠYATDĠN KASSANOV GENEL BAġKAN 

2 ĠLYAS DOĞAN GENEL BAġKAN VEKĠLĠ 

3 SADYR EĠBOY BAġKAN YRD.- GENEL KOORDĠNATÖR 

4 ĠSMAĠL MOLĠDZE 

 BAġKAN YRD.- GÜRCĠSTAN‘DA 

AHISKAYA DÖNÜġ SORUMLUSU 

5 BURHAN ÖZKOġAR 

BAġKAN YRD.- AVRUPA 

KONSEYĠ‘NDEN SORUMLU 

6 

BAYRAMALI 

AKHMEDOV 

ÜYE – Ġġ ADAMLARI 

KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDEN SORUMLU 

7 SABĠRJAN JALĠLOV 

ÜYE – AZERBAYCAN‘DA VATANA GÖÇ 

ĠġLERĠNDEN SORUMLU 

8 FUAD PEPĠNOV 

ÜYE – DIġ ĠLĠġKĠLER, GÖÇ VE 

REHABĠLĠTASYONDAN SORUMLU 

9 TAVABĠR ÇĠKAYEV 

ÜYE – FĠNANSMAN ĠġLERĠNDEN 

SORUMLU 

10 

MUREFEDDIN 

SAKĠMOV 

ÜYE – ORTA ASYA AHISKA 

DERNEKLERĠ ARASI ĠLĠġKĠLERDEN 

SORUMLU 

11 OSMAN ÇELĠK 

ÜYE – TÜRKĠYE Ahıska DERNEKLERĠ 

ARASI ĠLĠġKĠLERDEN SORUMLU 
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AHISKA TÜRKLERĠ MECLĠSĠ KURULDU 

Ankara‘da Business Park Otel‘de yapılan Dünya Ahıska Türkleri Birliği 

(DATÜB) I. Olağan Kurultayı 2 gün sürdü. Ġki gün boyunca yapılan tartıĢmalar 

sonucunda kurultay delegeleri ve bu davaya gönül vermiĢ olan davetli misafirler 

arasında olumlu sonuçlar alındı. Kurultay çalıĢmaları sonucunda ilk defa Ahıska 

Türkleri Meclisi kuruldu. Ahıska Türkleri Meclisi DATÜB yönetimi tarafından 

yönetilmeye karar verilirken Ģöyle oluĢtu; 10 Kurucu üye; 50 delege ülkelerdeki 

nüfusa göre belirlendi. 5  ve 5 meclis üyesi olmak üzere toplam 70 kiĢiden 

oluĢmuĢtur. 70 kiĢilik meclis üyesi kongre üyelerine teker teker isimleri 

okunarak oylarına sunuldu. Oylamadan sonra ilk defa Ahıska Türkleri Meclis 

kurularak ilan edildi. 

1 ABBAS HAMZA TÜRKĠYE 

2 NAMĠK MURADOV AZERBAYCAN 

3 NAZĠM KADĠROV KAZAKĠSTAN 

4 ROZA OSMANOVA KAZAKĠSTAN 

5 SADYR EĠBOY KAZAKĠSTAN 

6 SALMAN MAMEDOV KAZAKĠSTAN 

7 ZĠYATDĠN  KASSANOV KAZAKĠSTAN 

8 ĠSMAĠL MOLĠDZE GÜRCĠSTAN 

9 MURAFADDĠN SAKĠMOV KIRGIZĠSTAN 

10 FUAD PEPĠNOV RUSYA 

11 ATAMġA MAġIDOV AZERBAYCAN 

12 AZIZULLA VALĠYEV AZERBAYCAN 

13 JABIR HALĠDOV AZERBAYCAN 

14 KAMAL BERĠDZE AZERBAYCAN 

15 PAZLĠDĠN AġRAFOV AZERBAYCAN 

16 SABIRCAN CALĠLOV AZERBAYCAN 

17 SALĠMHAN RĠZMANOV AZERBAYCAN 

18 TĠMUR NĠYAZOV AZERBAYCAN 

19 ALĠM TURANOV AZERBAYCAN 

20 ANVAR ġAVKATOV AMERĠKA 

21 TAHĠR NADĠRADZE GÜRCĠSTAN 
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22 AGALĠ HEYROEV KAZAKĠSTAN 

23 ASKER PĠRĠYEV KAZAKĠSTAN 

24 BAYRAMALI AHMEDOV KAZAKĠSTAN 

25 DUNĠYADAR ABDULLAEV KAZAKĠSTAN 

26 MUHTAZĠM TAĠROV KAZAKĠSTAN 

27 LYATĠPġA ASANOV KAZAKĠSTAN 

28 MAHMUTJON DAVRĠġEV KAZAKĠSTAN 

29 TĠMUR BEġLĠEV KAZAKĠSTAN 

30 MURAT AGADADĠYEV KAZAKĠSTAN 

31 SEYDULLA ĠBĠġEV KAZAKĠSTAN 

32 TAVABĠR ÇĠKAYEV KAZAKĠSTAN 

33 USSEĠN KASSANOV KAZAKĠSTAN 

34 YAġA ÇĠLĠNGAROV KAZAKĠSTAN 

35 ZULBĠYA RAJABOVA KAZAKĠSTAN 

36 EMĠL GAMĠDOV KIRGIZĠSTAN 

37 KAMAL KARAYEV KIRGIZĠSTAN 

38 NAZĠR ALĠYEV KIRGIZĠSTAN 

39 RAġAD ġAMĠLOV KIRGIZĠSTAN 

40 SÜLEYMAN SARĠYEV KIRGIZĠSTAN 

41 CAVID ALIEV RUSYA 

42 BEKTAġ AMPAġULIN RUSYA 

43 TAġTAN ASLANOV RUSYA 

44 USMAN HOZERAVANIDZE RUSYA 

45 MUHAMMAD ĠLYASOV RUSYA 

46 MEHRALI SARAJOV RUSYA 

47 KURBANALĠ  ALĠEV RUSYA 

48 ISABEK BĠNALĠEV RUSYA 

49 MUHIDIN REVAZIġVILI RUSYA 

50 HAMĠT MUZAFFEROĞLU TÜRKĠYE 
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51 MEVLÜT EġREF TÜRKĠYE 

52 MURTAZA HOCAOĞLU TÜRKĠYE 

53 PAġA ALĠHAN TÜRKĠYE 

54 RASĠM BAYRAKTAR TÜRKĠYE 

55 ĠBRAHĠM AGARA TÜRKĠYE 

56 ZEYNEL COġKUN TÜRKĠYE 

57 ĠLYAS DOĞAN TÜRKĠYE 

58 BURHAN ÖZKOġAR TÜRKĠYE 

59 ORHAN URAVELLĠ TÜRKĠYE 

60 ERTAN TOPÇU TÜRKĠYE 

61 OSMAN ÇELĠK TÜRKĠYE 

62 YUSUF NURĠGĠL TÜRKĠYE 

63 MARAT RASULOV UKRAYNA 

64 ABUZER KADĠROV ÖZBEKĠSTAN 

65 MEVLÜT FERHATOĞLU ÖZBEKĠSTAN 

 

Ahıska Türkleri Meclisi ise 10 kurucu üye, 55 delege ve 5 Meclis üyesi 

olmak üzere toplam 70 kiĢiden oluĢtu. Meclis üyelerinin ülkelere göre dağılımı 

ise aĢağıdaki gibi teĢkil etti. 

 

AHISKA TÜRKLERĠ MECLĠS ÜYELERĠ 

KURUCULAR 

1. Ziyatdın KASSANOV – DATÜB BaĢkanı 

2. Roza OSMANOVA- Koordinatör/Kazakistan 

3. Ġsmail MOLĠDZE- Gürcistan 

4. Mürefeddin SAKĠMOV- Kırgizistan 

5. Sadır EYBOV – Kazakistan 

6. Abbas HAMZA –Türkiye 

7. Salman MAMEDOV –Kazakistan 

8. Nazım KADĠROV – Kazakistan 
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9. Namik MURADOV – Azerbayjan 

10. Fuad PEPĠNOV – Rusya 

 

KAZAKĠSTAN DELEGE LĠSTESĠ 

1-Duniyadar ABDULLAEV 

2-Mahmutjon DAVRĠSEV 

3-LyatipĢa ASANOV 

4-YaĢa ÇĠLĠNGAROV 

5-Rais KARAĠBRAGĠMOV 

6- Bayramalı AHMEDOV 

7- Heyratdin TUTADZE 

8-Useın KASSANOV 

9-Alibek KARĠMOV 

10-Murat AGADADĠYEV 

11-Tavabir ÇĠKAYEV 

12-Agali HEYROEV 

13-Rasul AHMETOV 

14-Zulfiya RADJABOVA 

 

KIRGIZĠSTAN DELEGE LĠSTESĠ 

1-Kamal KARAYEV 

2- Süleyman SARĠYEV 

3- Emil GAMĠDOV 

4- RaĢad ġAMĠLOV 

5- Nazir Aliyev  

 

GÜRCĠSTAN DELEGE LĠSTESĠ 

1-Tahir NADĠRADZE 
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UKRAYNA DELEGE LĠSTESĠ 

1-MARAT RASULOV 

 

AZERBAYCAN DELEGE LĠSTESĠ 

1-Kamal BERIDZE 

2-Azizulla VALĠYEV 

3-Jabir KHALIDOV 

4- Sabirjan JALILOV 

5- Pazlidin ASHRAFOV 

6- Atamsha MAZHIDOV 

7- Timur NĠYAZOV 

8-  Salimzhan RIZMANOV 

 

RUSYA DELEGE LĠSTESĠ 

1-Muhidin REVAZIġVILI 

2- Usman HOZEREVANIDZE 

3-Mehrali SARAJOV 

4-Cavid ALIEV 

5-TaĢtan ASLANOV 

6-Calil LAÇĠNOV 

7- Ramazan FAYZIEV 

8- Adil ALĠEV 

9-BektaĢ AMPAġULIN 

  

AMERĠKA DELEGE LĠSTESĠ 

1- Sarvar TEDAROV  

 

TÜRKĠYE DELEGE LĠSTESĠ 

1-Mevlüt EġREF 

2-Murtaza HOCAOĞLU 
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3-Rasim BAYRAKTAR 

4- Ġbrahim AGARA 

5- Zeynel COġKUN 

6- Ertan TOPÇU 

7- Osman ÇELĠK 

8- Yusuf NURĠGĠL  

 

ÖZBEKĠSTAN DELEGE LĠSTESĠ 

1-Abuzer KADĠROV 

2-Mevlüt FERHATOĞLU 

 

DOĞRUDAN DELEGE LĠSTESĠ 

1- Burhan ÖZKOġAR 

2- Ġlyas DOĞAN 

3-  Orhan URAVELLĠ 

4-  PaĢa ALĠHAN 

5-  Hamit MUZAFFEROĞLU 

 

MECLĠS ÜYELERĠ 

1-  Cahit DOĞAN 

2-  Ayfer AKSU 

3-  Murat DĠKMENGĠL 

4- Hamit HANCI 

5- Günal ġAHĠN 

 

HABER LĠNKLERĠ 

 http://www.datub.eu/ 

 http://twitter.com/ahiskatrk 

 http://blog.ahiskaturkleri.com/2011/06/ahiska-turkleri-meclisi-kuruldu/  

 https://picasaweb.google.com/116842517346100775012/100NIKON  

http://www.datub.eu/
http://twitter.com/ahiskatrk
http://blog.ahiskaturkleri.com/2011/06/ahiska-turkleri-meclisi-kuruldu/
https://picasaweb.google.com/116842517346100775012/100NIKON


 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2011 

 

 

 
178 

TÜRK DÜNYASINDAN HABERLER-2 

 

IV. DÜNYA KAZAK TÜRKLERĠ KURULTAYI  ASTANA‟DA 

YAPILDI  

25-27 Mayıs 2011 tarihinde Astana‘da gerçekleĢen IV. Dünya Kazak 

Türkleri Kurultayı dünyanın 35 ülkesindeki Kazak temsilcilerini bir araya 

getirdi. 25 Mayıs günü sabahı otelden çıkılıp vatan Ģehitleri anıtına gidilerek 

saygı duruĢunda bulunuldu. Tüm delegasyon orada yer aldı. 35 ülkeden 365 

katılımcı ve Kazakistan içinden önemli Ģahsiyetler, aydınlar ve yazarlar olmak 

üzere yaklaĢık 250 kiĢi ile birlikte toplam 600 delege bir araya geldi. Kurultay 

büyük bir coĢku ile açıldı. Dünyanın her tarafından gelen kazak temsilcileri ve 

ileri gelenleri yan yana büyük bir sevinç ve adeta bir bayram havası içinde 

birbirleriyle kucaklaĢtılar. Katılımcılar bu tarihi günü resimlendirdiler.   

Kurultaylara devamlı katılanlar, artık akraba gibi olduk. Birbirimizi 

tekrar görmenin mutluluğunu yaĢıyoruz. Ġlk Kazak Kurultayı Eylül 1992'de 

Almati'da, ikincisi 2002 yılında Türkistan‘da, üçüncüsü 2005 yılında Astana'da 

yapılmıĢtı. Bunların hepsine katılma Ģansına sahip oldum. IV. kurultaya ilk defa 

katılanların duygusu daha bir baĢka. Onlar daha heyecanlı ve daha çok mutlu. 

Ġlk kurultayda Dünya Kazakları Cemiyeti kuruldu. Merkezi Almati'deki 

bu derneğin baĢkanı CumhurbaĢkanı Nursultan Nazarbayev'dir. Bir iki turistik 

mekanı ziyaretten sonra, kurultay toplantısının yapılacağı Bağımsızlık Sarayına 

geldik. Burada tüm delegasyon ve Kazakistan Hükümeti‘nin tüm üyeleri bir 

araya geldi. Ġlk konuĢmayı Kazakistan CumhurbaĢkanı Nursultan Nazarbayev 

yaptı. Dünyaca saygı gören, büyük bir lider olarak takdir gören Nazarbayev‘in 

Dünya Kazakları‘nın BaĢkanı olması büyük bir Ģans ve onur. 

Yarım saat kadar süren CumhurbaĢkanının konuĢma metninde bir cümle 

çok önemliydi. Orada Nazarbayev bundan sonra ―küçük kurultaylara‖ Kazina 

Samuruk Holding‘in sponsor olacağını ifade ediyordu. Bence bu kurultayın, 

Türkiye ve Avrupa Kazakları için en büyük kazancı buydu. CumhurbaĢkanının 

bahsettiği küçük kurultaylar Kazakistan dıĢındaki ülkelerde Kazakların 

düzenlediği kurultaylardır. Bunların ilkini Almanya‘nın Münih Ģehrinde 

Hürriyet Radyosunda çalıĢırken, Münih Kazak Derneğindeki arkadaĢlarımızla 

1994 senesinde gerçekleĢtirmiĢtik.  

Bu kurultayda amacımız Avrupa‘nın çeĢitli ülkelerindeki Kazak 

gençlerini bir araya getirip tanıĢmalarını sağlamak, örf-adet ve kültürlerini 

devam ettirmelerine yardımcı olmaktı. Bu amaçla Münih, Viyana, Paris, Köln 

gibi Ģehirlerden gençler arasında futbol turnuvası yapıldı. Gecesinde genç, yaĢlı, 

erkek kadın toplanarak Ģarkılar söylendi, konuĢmalar yapıldı, milli yemekler 

yendi. 
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Bu daha sonra gelenek haline geldi. Hatta 1995 senesinde ikincisini 

Almatida Dünya Kazak Gençler Futbol Turnuvasını da düzenlemiĢtik. 

1994‘ten bu yana 15 kurultay yapıldı: 

 

1. 1994 Münih Kurultayı 

2. 1995 Almati Kurultayı 

3. 1997 Ġstanbul Kurultayı (BaĢbakan Yrd. Ve DıĢiĢleri Bakanı T. 

Çillerin katılımıyla) 

4. 1998 Paris Kurultayı 

5. 1999 Köln Kurultayı 

6. 2000 Amsterdam Kurultayı 

7. 2001 Paris Kurultayı 

8. 2002 Köln Kurultayı 

9. 2003 Vesteras Kurultayı 

10. 2004 Berlin Kurultayı 

11. (2005 Yapılmadı) 2006 Paris Kurultayı 

12. 2007 Münih Kurultayı 

13. 2008 Oslo Kurultayı 

14. 2009 Londra Kurultayı 

15. 2010 Viyana Kurultayı 

 

Bu kurultaylar Avrupa Kazak Derneklerinin kıt imkanları ile yapıldı. 

Artık bunlara Nazarbayev'in ifadesiyle, Kazakistan‘ın en güçlü finans kurumu 

olan Kazina-Samurik Holding sponsor olacaktır. Böylece bu kurultayların 

finans problemi olmayacaktır. 

Kurultayda Kazakistan CumhurbaĢkanından sonra ikinci konuĢmacı 

olarak Avrupa Kazak Dernekleri Federasyon BaĢkanı Abdulkayum Kesici 

kürsüye geldi. Nefis Kazakçası, uygun tonlaması ile güzel bir konuĢma yaptı. 

Her bakımdan gurur duyduk. Gerçekten de Avrupa Kazak Toplumunu dört 

dörtlük mükemmel temsil etti. Bu açıdan Avrupa Kazak Derneklerini böyle bir 

baĢkana sahip oldukları için kutluyorum. 

Türkiye adına kürsüye gelen TRT Kazakça Radyo yayınlarında görev 

yapan Savle Dagaykızı da çok güzel Kazakcası ve hitabeti ile göz doldurdu. Bir 
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bayan olarak Türkiye Kazaklarını en iyi Ģekilde temsil etti. Ġki konuĢmacımızı 

da canı gönülden tebrik ediyorum. IV. Kurultay'da ülke temsilcilerinin 

konuĢmalarından sonra baĢkanlık oylamaya sunuldu, Nazarbayev oybirliği ile 

tekrar baĢkan seçildi. 

Programa göre kurultay üç gün idi. Üç gün boyunca kurultay konukları 

geziler, konserler, operalar ile Kazakistan ve Kazak kültürü ile yakından 

tanıĢtılar. Özellikle Kız Jibek, yani Kız Ġpek operasının methini çok 

duymuĢtum. Bu kurultay sırasında izleme imkanı buldum. Çok güzeldi. Zengin 

dekor ve kostümlerin yanısıra konu çok iyiydi. Eğer Türkçeye kazandırılırsa 

çok yerinde bir karar olacağına inanıyorum. Bu hususta TÜRKSOY BaĢkanımız 

Prof. Dusen Kaseinov'un tecrübesi var. Geçen yıl Azerbaycan'ın Köroğlu 

operası Türkçeye uyarlanmıĢ ve büyük beğeni kazanmıĢtı.  

Kurultay sırasında basın ve televizyonun yurtdıĢı Kazaklarına ilgisi 

yoğundu. Bu sebeple Dünya Kazakları sorunları ve atayurt ile iliĢkilerinin 

düzenlemesi konusundaki görüĢlerimi her vesile ile dile getirdim. Benim 

fikirlerimin temelinde, Kazakistan‘da Dünya Kazak Türklerinin meseleleriyle 

ilgilenecek bir diyaspora bakanlığı kurulması vardı. Özellikle Avrupa 

ülkelerindeki Kazakların yeni nesilleri artık ne Türkçe, ne de Kazakça tam 

biliyorlar. EndiĢemiz gelecekte farklı ülkelerdeki, mesela Almanyadaki Kazak 

gencinin, Fransa'daki akrabasıyla konuĢamayacağı idi.  

Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, Ġngiltere, Ġsveç, Ġsviçre gibi 

ülkelerdeki Kazakların çoğunluğunu 1960'larda Türkiye'den giden Kazaklar 

oluĢturuyor. Ana babaların konuĢtuğu dil Türkiye Türkçesi ve Kazak 

Türkçesidir. Ama artık yeni nesiller Almanca, Fransızca ve Ġngilizce gibi dilleri 

daha kolay konuĢmaktadır. 

Kurultay çerçevesinde temsilcilerin bakanlarla görüĢmeleri temin edildi. 

Bana Eğitim ve Bilim Bakanlığındaki görüĢmelere katılmak nasip oldu. Bizzat 

Bakan Bakhitjan Jumagulov‘a görüĢlerimi ifade ettim. Diyaspora bilim 

adamlarının sorunlarını, yurtdıĢındaki Kazak gençlerinin eğitim problemlerini 

dile getirdim. Kazakistan'ın çok önemli ve etkili isimlerinden olan Bakan Bey, 

benim ve diğer konuĢmacıların ifade ettiği hususları dikkatle not aldı ve 

gerekenlerin yapılacağını ifade etti. 

Üç günlük kurultay, benim açımdan çok verimli geçti. Televizyonda açık 

oturumda, basındaki roportajlarımda ve çeĢitli görüĢmelerde Türkiye ve Avrupa 

Kazaklarının sorunlarını elimden geldiğince dile getirdim. Üzerime düĢen 

sorumluluklarımı yerine getirdiğimi düĢünüyorum. Bunun dıĢında eski 

tanıdıklarla, Türkiye ve Avrupa‘dan arkadaĢlarla, akrabalarla bir araya geldik. 

Yeni dostlar edindik.  

Esasen kurultay konukları arasında çok güzel bir hava vardı. Bunu son 

günün gecesinde görmek mümkündü. Hotelin lobisinde gece 22.00‘de baĢlayan 
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müzikli sohbet bitmek bilmedi. Türkiye ve Avrupa Kazakları adına Gani Makin 

çaldığı nefis müziklerle bizlere güzel dakikalar yaĢattı. Kazakistan‘dan sanatçı 

Zagiypa ve Moğolistan‘dan Altingul ve kaynisi birbirinden güzel Kazak 

Ģarkıları ile gece 03.00‘e kadar oturuldu. Yani insanlar sanki bir türlü ayrılmak 

istemiyor gibiydi. Sanki kurultay bitmesin isteniyordu. 

Kazakistan‘ın Bağımsızlığının 20. Yılında dünya Kazakları bir araya 

gelerek sanki 10 yaĢ gençleĢtik. Tüm bunlar bağımsızlığın sayesinde olduğu 

muhakkak. Bugünleri bizleri gösteren Yaradan‘a ne kadar Ģükretsek azdır. 

Bu arada Kazakistan Kültür Bakanlığının Dernek BaĢkanlarına çok güzel bir 

hediye verdiğini de söylemeleyim. 1000 Kuy ve 1000 An CD‘leri hediye edildi. 

Dernekler bu CD‘leri çoğaltarak üyelerine dağıtırlarsa, herkesin evinde bu 

önemli koleksiyon olur ve sevdiği müzikleri arabasında, evinde ve iĢyerinde 

dinleme imkanı olur. Böyle bir hediyeyi düĢünen yetkilileri kutluyorum. Bize 

en güzel hediye bu değil midir? 

Böylece bir kurultay daha bitti. Bir dahaki kurultay artık 4-5 yıl sonra 

olur. Bundan sonra iĢ bize düĢüyor. Kazakistan artık yurt dıĢı Kazaklarına 

maddi ve manevi desteğini giderek arttıracaktır. Bu durum özellikle yeni nesil 

Kazakların milli benliklerini kaybetmemeleri açısından önemli geliĢmedir. 

IV. Dunya Kazak Türkleri Kurultayı - Astana  

Posted by: "Azerbaijani Community"  
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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: 6 

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 

 

 

 

 


