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TÜRKBĠLĠM EDĠTÖRDEN SELAM 

 

 

TÜRKBĠLĠM 2009 SONBAHAR sayısıyla yayına baĢlayan ve 

TÜRKBĠLĠM 2011 sayısıyla ikinci yılına merhaba diyen bu disiplinler arası 

dergimiz tüm kadrosu ve yazarlarıyla birlikte büyük mutluluk yaĢamaktadır.  

TÜRKBĠLĠM gerek yurt içi ve gerekse yurt dıĢı bilim dünyasından büyük 

destek gördüğünü önceki sayımızda da belirtmiĢtik.  Bu destek giderek artmakta 

ve büyük takdir toplamaktadır. Türk Dünyası baĢta, tüm dünyaya açılabilmek 

ve ortak bir hedef olarak tüm insanlığın hayrına ve mutluluğuna yönelik bilgiye 

dayalı fidanları bir orman yapıp insanlığın hizmetine sunabilmek titiz ve 

sorumluluk ilkeleri doğrultusunda sürdürülen faaliyetlerimizle örtüĢmektedir. 

 TÜRKBĠLĠM editörleri ve hakem kurullarına yönelik taleplerin artması 

bizleri daha da titiz ve dikkatli çalıĢmalara itmekte yayın kurulu üyelerinin tüm 

gayretleri daha iyi ve daha güzeli yakalayabilmek için her türlü desteği 

vermektedir.    Bu destek, güven ve ilgi bizlere daha çok çalıĢma azmi yüklüyor.  

Akademik bir çalıĢma için geniĢ zaman isteyen bu önemli uğraĢıyı adeta bir 

görev bilinciyle yapmak ve her türlü desteği vererek büyük vefa göstermek 

övgü bir yana takdire Ģayandır. Bu nedenle tüm dost ve arkadaĢlarımıza, 

yılmadan çalıĢan ekibimize teĢekkürü bir borç biliyor, altıncı sayımızda 

belirttiğimiz düĢünceleri burada da tekrar edebilmeyi yararlı görüyoruz: 

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 SONBAHAR 2011 sayımız aracılığıyla tüm akademik dünyaya sevgi 

ve saygılar sunuyor; TÜRKĠYE CUMHURĠYET‟NĠN bir ferdi olarak övünç 

duyduğumuzu da belirtmek istiyoruz. 

 

                                                         Editör Yard.Doç.Dr. Suavi TUNCAY 
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TÜRKLERDE DEVLET OLGUSUNUN ALGILANMASI VE ULUSAL 

ÇIKAR KAVRAMININ TÜRK DIġ POLĠTĠKASIYLA 

ÖRTÜġTÜRÜLMESĠ 

Suavi TUNCAY

 

ÖZET 

Türklerde “aile kavramı”nın devlet olgusu ile büyük ölçüde örtüĢtüğü 

görülür. Aile kurumu nasıl bir “bark” sözcüğü ile kutsallığı ifade ediyor ise, 

devlet de bu aile ve boylardan oluĢtuğundan aynı derecede kutsallığı temsil 

etmektedir. Bireyin bağlı bulunduğu topluma karĢı duyduğu saygı, sevgi, görev 

ve aidiyet algısı onu erdemli ve değerli kılar. Tarihin derinliklerinden gelen 

simge ve semboller ile tüm kültürel örf adet ve geleneklere dayalı değerlerimiz 

mensubiyet bilincimizi temsil eder. Ortak vatan toprağı üzerinde ortak alanın 

dilini, yani güzel Türkçe‟mizi kullanarak ulusal mensubiyet bilincinin 

kamuoyunda pekiĢtirilmesi kaçınılmazdır. Çünkü ulusal çıkar algısının devlet 

kavramıyla örtüĢtürülmesi ve bu bağlamda ele alınması gerekiyor. Türk dıĢ 

politikasının yürütülmesinde ulusal çıkar kavramının doğru algılanması ve aile-

devlet iliĢkisi içinde ulusal gücümüzün unsurlarının bilinmesi ve bu yönde bir 

kamuoyunun oluĢturulması  gereği özellikle siyasal erki ellerinde tutanlar ile 

basın ve medyanın birinci derecede görevi olarak karĢımıza çıkar.  

Anahtar Kelimeler: Aile, Devlet, Ulusal Çıkar, Mensubiyet, DıĢ Politika 

 

 

THE PERCEPTION OF THE STATE CONCEPT AMONG THE TURKS 

AND THE OVERLAPPING OF TURKISH FOREIGN POLICY WITH 

THE CONCEPT OF NATIONAL INTEREST 

ABSTRACT 

It is observed among the Turkish people that the phenomenon of family 

is in line with the phenomenon of government. While the institution of family 

represents the sacred with the word “bark”, government represents the sacred 

to the same degree, since it consists of those families and clans. The  respect, 

love and responsilibity a person hasolds for the statet makes the person become 

more valuable. Historical symbols and all of our values based on the traditions 

represent our consciousness of belonging to our governement. Strengthening 

this consciousness of belonging by the help of Turkish--which is the common 

language in our country-- is very important, because the sense of national 

benefits should correspond properly to the phenomenon of government. In 

order for the international political relations to be carried out effectively, the 
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phenomenon of national benefits should be comprehended correctly and the 

elements of our national power should be understood correctly in terms of 

family-government relations. Also, forming the true public opinion must be the 

most important  responsibility of the governors and media. 

Keywords:  Family, Government, National Benefit, Consciousness of 

belonging, International Politics. 

 

GĠRĠġ  

Türklerin kültürel kökenleri ve etnik yapıya ait antropolojik özellikleri 

incelendiğinde, dünyada hiçbir ülkede rastlanmayan “aile kavramı”nın devlet 

olgusu ile büyük ölçüde örtüĢtüğü görülür. Aile kurumu nasıl bir “bark” 

sözcüğü ile kutsallığı ifade ediyor ise, devlet de bu aile ve boylardan 

oluĢtuğundan aynı derecede kutsallığı temsil etmektedir. 

Bu bağlamda ailenin devamını ve sürekliliğini sağlayan örf, adet ve 

geleneklerin yanında erdem ve fazilete dayalı ahlak kuralları devletin varlığı ve 

milletin bütünlüğüne yönelik değerleri de kapsamaktadır. Bu nedenle aile ve 

devlete yapılabilecek bir tecavüz ya da tehlike toplumsal bütünlük açısından da 

büyük bir önem taĢır. Bireyin değer kazanabilmesi ve toplumda yer 

edinebilmesi onun sadece yeteneklerine bağlı değildir. Bağlı bulunduğu 

topluma karĢı duyduğu saygı, sevgi ve görev algısı onu erdemli ve değerli kılar. 

Devlet bu nedenle kurallar koyar ve yaptırımlar uygular. Politik süreç tüm bu 

kültürel kökene uygun Ģekillenmediğinde yozlaĢma, anomi ( kuralsızlık ) ve 

yabancılaĢma yanında sosyal, siyasal ve kurumsal, toplumsal Ģiddet ve terör 

gündeme gelir ki devletin güvenliği de tehlikeye düĢer.  

ĠĢte bu psikososyal ve sosyokültürel çerçeve içinde ele aldığımız devlet 

kavramının günümüzde ulusal çıkar bağlamında Türk DıĢ Politikasıyla 

örtüĢtürülmesi siyasal açıdan da büyük önem taĢır. Siyasal sosyolojik açıdan bu 

görüĢün antropolojik altyapısı kültüre dayandığından bu konu siyasal kültür ve 

milliyetçilik ekseninde ele alınır. Gerek siyasal erkin gerekse medyanın rolü 

önemli bir konu olarak karĢımıza çıkar. Devletin algılanmasında ulusal çıkar 

kavramı ile örtüĢen bir dıĢ politika sürecinin sorumluluğunun siyasal bilinç 

haline getirilebilmesinin diğer bir ayağı da ulusal yani ilk öğretimden 

baĢlayarak yüksek öğretime kadar devam eden bir milli eğitimdir. 

Tarihin derinliklerinden gelen simge ve sembollerle tüm kültürel 

değerlerimizin ortak vatan toprağı üzerinde ortak alanın dilini, yani güzel 

Türkçe‟mizi kullanarak ulusal mensubiyet bilincinin pekiĢtirilmesi 

kaçınılmazdır. Bu süreç asla etnik yapıyı temsil etmez. YaĢadığı vatan toprağı 

üzerinde ve o toprağın değerlerine asla ihanet etmeden büyük bir sorumluluk 

bilincini ortak alan haline getirebilmek öncelikle devlet kavramının tüm 

vatandaĢlarca yani Türk milleti tarafından top-yekûn algılanmasını gerektirir. 
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Kısacası ulusal çıkar algısının devlet kavramıyla örtüĢtürülmesi ve bu bağlamda 

ele alınması gerekiyor. Bu bilincin oluĢmasında ve kamuoyunun doğru 

bilgilendirilmesinde görevin öncelikle baĢta aileye, tüm okullarımıza, kamu 

kurumlarına, sermaye gruplarına, basın ve medyaya, kısacası ekonomik gücü 

elinde tutanlarla; devletin temeli olan eğitim ve güvenlik kurumları ile yerel 

hizmet  üretenlere, özellikle de siyasal erke düĢtüğü sonucuna ulaĢılmaktadır.

  

ANTROPOLOJĠ VE ĠNSANIN YAġAM TARZI 

Altuğ‟un etnisiteler üzerine yaptığı bir çalıĢmada “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” ifade 

edilmektedir(Altuğ, 2011:14). 

Bu nedenle Türklerde aile kavramı son derece önemli olup sosyal 

antropolojik açılardan bir incelemeyi gerektirir. Ailenin ortaya çıkıĢı, taĢıdığı 

değer ile ana kültürden aktarılan simge ve sembollerin kapsadığı yaĢama ait 

alanla pekiĢtirilen kültürel kodlara dayalı yönelim ve eğilimlerden oluĢtuğunu 

söyleyebiliriz. Bu bağlamda büyük bir birikimin örf adet ve geleneklerin 

törelerin yazılı olmasa da yaĢam tarzını ve iliĢkilerin düzeyini belirlemesi 

açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda Ġnsan bilimi olarak tanımlanan 

antropoloji‟nin “portfolio'suz hümanizma” olarak adlandırılan hümanizmanın 

önemli bir disiplininin konuları içine girer.  Burada önemli olan insan 

gruplarının toplumsal boyutta tecrübe ettiği, ideolojik, sosyal, psikolojik 

anlamda karĢılıklı iletiĢimleri sonucu ortaya çıkan sembolik sınırların 

aĢılmasıdır(Altuğ, 2011:14). 

Bu bakıĢ birey ve toplumun yaĢanan davranıĢ tarzı ve yaĢam biçimiyle 

ilgilidir. Antropoloji bir kimseye özgü tüm mevki, makam, vazife birikim ve 

özel değerlerin belirsizliğinin önüne geçebilmeyi hedefleyen hümanizmanın 

çantası olarak ve en kapsamlı disiplini olarak ortaya çıktığını bugün ortaya 

koyabilmekte ve toplumsal yaĢam tarzları üzerinde geçmiĢten günümüze 

aktarımlar yapabilmektedir. 

Yukarıda ifade edildiği gibi Malinowski hümanizmanın en kapsamlı 

disiplini olarak antropolojinin ortaya çıktığını, kapsadığı incelemeler arasında 

prehistorya, folklor, fiziksel antropoloji ve kültürel antropoloji bulunduğunu 

belirtmektedir. Bu bilim dalı Ġnsanı çok yönlü incelemektedir. Bu yaklaĢım 

içinde diğer toplumsal ve doğal bilimlerin, psikoloji, tarih, arkeoloji, sosyoloji 

ve anatominin meĢru araĢtırma alanlarına farklı açılardan yaklaĢmamızı 

gerektiriyor. Bu yönüyle de adeta tehlikeli bir görüĢ gibi algılanan biçimde 
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düzenli bilgi içeren birikim ve görüĢler ileri sürülüyor araĢtırmalarına farklı 

yönlerden yaklaĢılıyor (Malinowski 1990:11). 

Bu terim BirleĢik Amerika‟da bazen etnoloji sözcüğünün yerine 

kullanılırsa da genellikle insan davranıĢlarına yaklaĢımın bir boyutunu 

oluĢturur. Ayrıca belirli problemlerin kültür, toplum ve kiĢilikle ilgili yönünü de 

inceler(Saran, 1993:22, 23). Kültür Antropolojisinin toplumsal olguyu 

inceleyen bölümü ise Sosyal Antropoloji olarak adlandırılır. Bu dal önceleri 

ilkel toplumları ele alırdı. Bugün yaĢayan kültürleri de incelemekte olduğunu 

görüyoruz (Tezcan, 1996:3).  

Sosyal antropolojinin inceleme sahası sosyal davranıĢlar ve sosyal 

gruplarda organizasyon ve kültür üniversallarıdır ve sosyal antropoloji kültürün 

teĢekkülüne ve değiĢimine hakim olan kanunları arayacaktır (Saran, 1971:16). 

Sosyal antropologlar diğer konulardan çok, insan toplumlarının sosyal 

organizasyonunu tayin eden evlilik ve akrabalık iliĢkileri ile ilgilenmiĢlerdir 

(Kırımlı, 1998:2).  Aslında toplumsal olgu denildiğinde genellikle  Sosyal 

örgütlenme, evlilik adetleri ve örfleri, adetler ve ahlaksal amaçlar, folklor, inanç 

sistemi, din, dil ve dille düĢüncenin iliĢkileri kastedilmektedir(Saran, 1996:143).  

O halde sosyal Antropoloji; insan davranıĢlarının karĢılaĢtırmalı 

incelenmesi olarak tanımlanabilir. AraĢtırmalarında toplumsal yapıya ağırlık 

veren; toplumsal kurumların ve formların sistematik ve karĢılaĢtırmalı 

araĢtırmalarını yapan sosyal antropoloji insanın hem psikolojik ve hem de 

sosyolojik boyutunun araĢtırılmasını gerekli kılar. Bildiğimiz gibi insanın 

doğuĢla beraber getirdiği iki temel güdüsünün olduğu genel kabul görmektedir. 

Bunlardan birincisi cinsellik ikincisi de saldırganlıktır. Bunları belli çerçeve 

altına ve kontrol edilebilir kılmaya yarayan sosyalleĢme sürecidir. Bu sürecin 

temelinde ise aile kurumu vardır. SosyalleĢme sayesinde toplumda düzen ve 

intizam, güvenlik ve dayanıĢma, refah ve mutluluk arttırılabilir. Her bireyin 

toplumsal kurum ve kurallara uyum içinde bulunması kavramların içeriğine 

göre bir davranıĢ ortaya koyması gerekir.  

 

TÜRKLERDE AĠLE KURUMUNUN ÖNEMĠ VE DEVLET ALGISI   

Ġnsan ve antropolojik özellikleri incelendikten sonra onun nasıl yaĢadığı 

ve yaĢamı için hangi kurumlara ihtiyacı bulunduğunu anlamak gerekir. Türk 

halkı ortak değerleri-dil birliği gibi- öncelikle benimseyen ve bir grubu birbirine 

bağlayan kendine ait kabul ettiği bazı geleneklere de sahip olması belirleyici bir 

faktör olarak karĢımıza çıkar(Ekici, 2004:6). Bu bağlamda insanın en temel ve 

yaĢamsal kurumu ailenin oluĢturulması olmalıdır. O halde ikinci bir tezimiz de 

güçlü aile kurumu oluĢturmuĢ toplumlar güçlü devletlere ve organizasyonlara 

sahip olabilirler diyebiliriz. Ancak burada esas alınması gereken önemli bir 

husus örf, adet ve gelenekler kadar ahlaksal ilkeler bütünlüğü ve toplumsal 
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değerleri ve kurumsal yapıları da ele almak gerekir. Demek ki devletin temeli 

örgütlenmeye ve kurumlaĢmaya dayanmakta bunun en küçük biriminin de aile 

olduğu anlaĢılmaktadır.  

TÜRKLERDE AĠLE DEVLET ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ VE 

ÖRGÜTLENME 

 (Türkiye-ÇeĢme‟de yapılan 2010 Uluslararası 2. Türk Kurultayı için 

geliĢtirilmiĢtir). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki Ģemadan da anlaĢılacağı gibi aile ile devlet arasında yakın bir 

organik iliĢki vardır. Türklerde aile devlet arasındaki iliĢki ve örgütlenmeyi 

anlayabilmek için neredeyse her vatandaĢ yönetimin yaptığı her hatayı ve yanlıĢ 

uygulamayı “nerde bu devlet?” biçiminde algılamaktadır. Oysa devleti 

yönetenlerden hesap sormak gerekir. Devlet adına eğer yanlıĢ yapıyorsa yasalar 

çerçevesinde bunun bedelini idare edenler ödemelidir. Bu bağlamda oldukça 

demokratik bir yöntemle devlet idaresinin oluĢumunun temeli Türklerde aileye 

dayanmakta ailenin de önemi böylece ortaya çıkmaktadır. 
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Türklerde aile bir bütün olarak algılanır. Ailenin yaĢamsal her Ģeyi ortak 

bir sorumlulukla yürütülür. Gelenek, görenek, örf ve adetlere yönelik tüm 

kültürel birikimler ailenin devamı olan çocuklara aktarılır. Aile büyüklerine 

karĢı itaat haklılık payına, saygıya ve görgü kurallarını oluĢturan teamüllere 

dayanır. Bu teamüller sevgi, koruma ve çocuğu yetiĢtirme temellidir. 

Demokratik bir iĢleyiĢ ile tüm aile fertlerinin ortak görüĢleri alınır. Ailenin 

temsilini de en büyük olan yerine getirir. Değerler sistemini kazanıldığı 

yapılardır aile.  ĠĢte bu algı ve belirlenen örf ve adetlere dayalı kültürel birikim 

ve aktarım yöntemleriyle ailelerden oluĢmuĢ aile reislerinin yan yana 

gelmesiyle beyler seçilir. AĢağıdan yukarıya doğru tüm seçimler kurultaylar 

yolu ile gerçekleĢir. En büyük kurultay devletin baĢına geçecek kağan ve hanı 

seçer. Devletin temeli ailelere dayanır, aile kurma üst bir hedef olarak 

“Türklerde Devlet Kurma Dehası” olarak karĢımıza çıkar(Aldıkaçtı, 1974). 

YaĢanan sosyo-kültürel değiĢme, toplumun kendi iç dinamiğindeki 

etkileĢimlerin bir sonucu olabileceği gibi, dıĢtan gelen etkilerin bir ürünü, daha 

doğrusu iç ve dıĢ dinamiğin bir bileĢkesi olarak ortaya çıkmaktadır. Doğa nasıl 

biyolojik evrimin en zengin bilgi arĢivini içinde bulunduruyorsa, kültürde 

sosyal değiĢmenin en güvenilir belgelerini elinde saklamaktadır (Güvenç, 

1994:38). 

Antropolojik ilgimizin sebebi kültürel antropoloji, arkeoloji, etnoloji ve 

linguistik açılardan insan ve onun evrenindeki eğilim ve yönelimlerini farklı 

açılardan ve daha spesifik olarak irdelenmesinin gerekli olduğundandır. 

Özellikle etnolojik ve linguistik yönelim bugün sorun haline getirilen etnisite 

saplantısında toplumun gerilimler içine alınmak istenmesindendir. Çünkü 

Etnoloji: Yunanca halk anlamına gelen ethnos sözcüğünden türetilen etnoloji 

özellikle ilkel diye nitelenen halkları ve onların kültürlerini inceler (Örnek, 

1971:80).  

Etnoloji kültürler arası farklar ve benzerliklerle ilgilenmiĢ, kültürün 

tarihsel geliĢimini ve çeĢitli kültürlerin birbirleriyle iliĢkisini konu almıĢtır. 

Oysa bir topluma has örf ve adetlerin yada belirli bir toplumun kültürünün 

incelenmesi ise etnografya‟nın konusu olmuĢtur (Saran, 1993:22). 

Bu açılardan incelendiğinde etnisite sadece dil özelliklerine bağlı 

değildir. Farklı dillerde aynı etnisiteyi temsil edebilen farklı toplumsal 

birliktelikler de vardır. Çünkü Linguistik : “Dillerin yapısal özelliklerini, 

konuĢma biçimlerini inceler. Ġnsanların düĢünce ve görüĢlerini belirtmek için 

kullandıkları çeĢitli kalıpları, yani dillerini inceler. Hem dillerin belirli 

gruplarının tarihini, hem de bugün konuĢulan dillerini inceler. Dilin rolü ve 

kültürün diğer yönleriyle iliĢkilerini ele alır. Ġnsana özgü iletiĢim ve ifade etme 

sistemlerinin incelenmesi, linguistiğin temel uğraĢı alanıdır.” (Tezcan, 1996:2). 

Tarih, biyoloji ve sosyoloji bilimleri üzerine oturan antropoloji‟nin farklı 

disiplinlerinden birisi olarak ortaya çıkan etnoloji; tarih ve sosyoloji 
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konbinasyonu içinde yaĢayan toplumların sosyal ve kültürel tarihlerini inceler. 

Oysa antropolojinin tarih ve biyoloji kombinasyonu yani fiziki antropoloji insan 

ve ırklar tarihini, biyolojik evrimin ilke ve aĢamalarını konu 

edinir(Eroğlu,1995:21). Kısacası etnolojik terimi yanılsamasıyla ortaya çıkan 

etnisitelerin ileri sürdüğü sadece dil ayağı bir ırkı temsil edemez. YaĢam süreci 

içinde o topluluğun ilk gündeme getirilen ilkel özelliklerinin ve kültürel 

birikiminin bulunduğu zaman dilimini ifade eder.  

O halde iki kategoriden incelendiğinde aile ve devlet arasındaki organik 

bağ sadece etnisiteye bağlı düĢünülemez. KonuĢulan dil ise insana özgü 

gereksinimlerin ve yaĢayıĢ biçimlerini ifade etmekten baĢka bir Ģey olamaz. 

Bugün üçüncü nesil AB‟de ve özellikle Almanya‟da yaĢayan Türk çocukları 

veya ABD ve AB ye giden kısacası dıĢ ülkelere giden farklı ülkelerin 

çocukların veya insanların durumu da buna örnek verilebilir. O halde bir 

toplumda temel alınması gereken en önemli faktör aile algısı ve onun 

benimsemiĢ olduğu nesilden nesile aktarılan ve sosyal bir miras olan kültür 

birikimine iliĢkin değerler sistemidir. Bunların bazılarını ifade etmeliyiz. 

Örneğin, bağımsız olmak, baĢarılı olmak, çevre bilinci taĢımak, zenginlik, alçak 

gönüllülük, dindarlık, hoĢgörülü olmak, kader anlayıĢı, münzevi hayat ve 

sorumluluk sahibi olmak önemli değerleridir ailenin. Buradan aynı zamanda 

ahlak ve erdem kavramı ile topluluğun uzlaĢma ve uyumuna yönelik tutum ve 

davranıĢı kültürel birikimi ve yaĢam tarzı ile ulusal birlikteliğimizin simge ve 

sembolleri olan bayrak, vatan, toprak gibi kavramlar da öne çıkar. Çünkü 

Mustafa Erkal‟ın belirttiği gibi, “Türk, milli kimliğin ve milliyetimizin adıdır. 

Dün de bugün de Türk, Anadolu coğrafyasında bir etnik grup değildir”(Erkal, 

2009: 68).   

Bu bakımdan giderek öne çıkan sosyal antropoloji ise, insan 

davranıĢlarının karĢılaĢtırmalı incelenmesini yaparak kültür birikimlerinin 

oluĢturduğu kiĢilik oluĢum süreçleri ile toplumsal kültür iliĢkilerini inceleyen 

bir bilim olarak karĢımıza çıkar. AraĢtırmalarında toplumsal yapıya ağırlık 

veren; toplumsal kurumların ve formların sistematik ve karĢılaĢtırmalı 

araĢtırmalarını yapar. Bu terim BirleĢik Amerika‟da bazen etnoloji sözcüğünün 

yerine kullanılırsa da genellikle insan davranıĢlarına yaklaĢımın bir boyutunu 

oluĢturur. Ayrıca belirli problemlerin kültür, toplum ve kiĢilikle ilgili yönünü de 

inceler(Saran, 1993:22, 23). 

Görülüyor ki kesin çizgilerle bir ayırıma tabi tutarak sosyal bir konunun 

incelenmesi ve bir çıkarımda bulunulması oldukça güçleĢmektedir. Bu 

bakımdan algısal yetilerimizin arttırılması ve sözcüklerin temsil ettiği değerlere 

bilimsel anlamlarıyla bakılması kaçınılmazdır. Felsefe yapmak ile hayatın 

gerçekleri içinde olmak ayrı Ģeylerdir. Süleyman Hayri Bolay‟ın Etiğe GiriĢ adlı 

eserinde ele aldığı konular aile ve devlet iliĢkisi açısından üzerinde durulması 

gereken hususlardır. Çünkü kavram kargaĢası yapılarak ahlak felsefesinin ele 

aldığı iyi-kötü, özgürlük, erdem, sorumluluk, vicdan, ahlak yasası, ahlaki karar 
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ve ahlaki eylem ve ahlaka ait yargılar etik olarak da kullanılan bu kavramın 

temel problemleri olarak karĢımıza çıkar. 

 Bu bağlamda devlet kavramı da tartıĢmalara açık bir kavram olarak 

çeĢitli yaklaĢımlarla ele alınır. Fakat bilinmelidir ki her topluluğun bağlı 

bulunduğu bir organizasyon vardır. Her toplulukta adı ve derecesi değiĢse de 

aile birliği kısacası yaĢamsal birliktelik vardır. Devlet kavramı iĢte bu 

organizasyonların en büyüğü ve yaptırım gücü en yüksek olanıdır. Çünkü 

yöneten ve yönetilen arasında bir çok organlar geliĢtirilerek toplumun tümünü 

ilgilendiren adalet ve güvenlik kavramlarını öncelikle inĢa etmek zorundadır. 

Bu organizasyonda herkes vatandaĢlık bağı ile birbirine bağlanmıĢ eĢit 

yurttaĢlar kabul edilmiĢtir. Yönetimde asla süreklilik ve asla tek seslilik olamaz. 

Ölçütlerinden en önemlisi de demokratik yani halka dayanan, siyasal katılım 

boyutu geniĢ, siyasal kültür düzeyi yüksek ve seçilmiĢleri sıkça değiĢebilir olan 

bir temsilde ve iç demokraside yatmaktadır(Tuncay, 1996). 

Bütün bu değerler içinde bakıldığında dün yada bugün aile vazgeçilmez 

bir birliktelik olarak karĢımıza çıkar. SosyalleĢme yani insanın birey olma 

sürecinde ilk basamak birinci derecede aileye düĢer. Ailenin sağlamlaĢtırılması 

ve gelecek için dayanıĢma içinde olması kaçınılmazdır. Konumuz açısından 

önemsediğimiz ailenin devamını ve sürekliliğini sağlayan örf, adet ve 

geleneklerin yanında erdem ve fazilete dayalı ahlak kuralları devletin varlığı ve 

milletin bütünlüğüne yönelik değerleri de kapsamaktadır. Bu nedenle aile ve 

devlete yapılabilecek bir tecavüz ya da tehlike toplumsal bütünlük açısından da 

büyük bir önem taĢır. Bireyin değer kazanabilmesi ve toplumda yer 

edinebilmesi onun sadece yeteneklerine bağlı değildir. Bağlı bulunduğu 

topluma karĢı duyduğu saygı, sevgi ve görev algısı onu erdemli ve değerli kılar. 

 

AĠLELERDEKĠ ÇÖZÜLME VE ERĠME ALGISININ 

BOYUTLARI 

SosyalleĢme ve Kurumlar ĠliĢkisi Sorun Kümelerinin Analizi açısından 

değerlendirdiğimizde bireyin ve ailelerin  etkileĢim ve davranıĢ setlerinin 

oluĢturulmasında önemli kurumları görürüz . Bildiğimiz gibi insanın doğuĢla 

beraber getirdiği iki temel güdüsünün olduğu genel kabul görmektedir. 

Bunlardan birincisi cinsellik ikincisi de saldırganlıktır. Bunları belli çerçeve 

altına ve kontrol edilebilir kılmaya yarayan sosyalleĢme sürecidir. Bu sürecin 

temelinde ise aile kurumu vardır. SosyalleĢme sayesinde toplumda düzen ve 

intizam, güvenlik ve dayanıĢma, refah ve mutluluk arttırılabilir. Her bireyin 

toplumsal kurum ve kurallara uyum içinde bulunması kavramların içeriğine 

göre milli kültür ve değerlerimizle örtüĢen bir davranıĢ ortaya koyması gerekir.  

Bunlar Birincil ve Ġkincil Kurumlar olarak ele alınmaktadır(Tuncay, 

2001: 612-615): 
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 Aile, Okul, ArkadaĢ Grupları, KiĢinin ÇalıĢtığı Kurumlar veya 

KuruluĢlar    

Medya ve Basın, Siyasal Partiler ve Sivil Toplum KuruluĢları 

Tüm bu yaĢamsal alanları ifade eden kurumlardan ve sembolik olarak 

oluĢturulmuĢ ideolojik referanslarla yüklü toplumsal yapıdan ya da bireyin 

psikolojik algısına etki eden biyolojik  ve psikolojik yetenekleriyle sosyo-

kültürel ve sosyo-ekonomik konumundan kaynaklanan sayısız sorunlar vardır. 

Bütün bu süreci etkileyen birey, aile ve çevreye etki eden sorun boyutlarını 

kategorik olarak üç baĢlıkta ele alabiliriz (Tuncay, 2007 : 121-123): 

   1-Maddi Karakterli Sorunlar 

   2-Moral Kaynaklı Sorunlar 

   3-Moral ve Maddi Karakterli Sorunlar 

Diğer yandan sorunları aĢağıdaki baĢlıklar altında da sıralayabiliriz. 

 Aile Ġçi Sorunlar, ArkadaĢ Grupları Ġle Sorunlar, 

 Eğitim Ġle Ġlgili Sorunlar, Dini Kümeler Ve Sorunlar 

 ĠĢ Yeri Ġle Ġlgili Sorunlar, Çevre Ġle Ġlgili Sorunlar  

 Medya Ve Basın Ġle Ġlgili Sorunlar,  

 Siyasal Düzlem Ve Kurumları Ġle Ġlgili Sorunlar 

 DıĢ dünyada GeliĢen Sorunlar 

Bu ve benzeri sorunları ortadan kaldırabilmek için devlet kurumsal 

yönetim ve denetim yapıları oluĢturur. Çünkü iyi bir yönetim iyi bir denetim, 

ayrıca düzeyli ve düzenli bir iletiĢim ile mümkündür. 

Medya ve basın ile ilgili sorunlar bir toplum için hayati derecede önem 

taĢır. Bu bağlamda düzeni sağlayabilmek için devlet kurallar koyar ve 

yaptırımlar uygular. Bütün bu faaliyetlerini siyasal gücü elinde tutan parlamento 

aracılığı ile yürütür. Politik süreç tüm kültürel, sosyal, tarihsel kökene ve 

küresel geliĢmelere uygun Ģekillenmediğinde ekonomik bunalımlar-iĢsizlik, 

gelir dağılımı adaletsizliği, yatırımsızlık, verimsizlik, istihdam daralması ve 

fiyat artıĢları gündeme gelir. Ayrıca baĢta; siyasal ve kültürel yozlaĢma, anomi( 

kuralsızlık) ile  siyasal ve toplumsal yabancılaĢma tetiklenir. Sonuç olarak 

siyasal, toplumsal kurumsal iletiĢi,m bozulur kavram ve değerlerin farklı 

algılanması sonucu da  siyasal motifli toplumsal  Ģiddet ve terör gibi-çalkantılar 

gündeme gelir ki devletin, ailenin ve bireylerin güvenliği de tehlikeye düĢer.  

Bu bağlamda ekonomik yatırımları gerçekleĢtirmek özellikle kentlere 

özgü bir eylemdir. Zira iĢgücü açığını bu biçimde karĢılamak ve istihdam 

yaratmak mümkündür. Ġzmir Sanayici ve ĠĢadamları Derneği'nin (ĠZSĠAD) 
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düzenlediği ÇarĢamba Toplantıları kapsamında "KüreselleĢen dünyada değiĢen 

kent kültürü ve kent giriĢimciliği" konusunda görüĢlerini açıklayan Ortadoğu 

Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer Ayata, Ġzmir'in doğunun 

Barselona'sı olabileceğini söyledi. Akdeniz Ģehri olarak bu hedef için kentte her 

türlü potansiyelin bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ayata, "Ġzmir'e ciddi 

bakan Çinli yatırımcıların da peĢinin bırakılmaması gerekli. Kent, çok büyük 

tesisler kazanabilir" diyerek  yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin 

önemini vurgulayarak birey, kurum ve yönetim iliĢkisinin kısacası halkla 

birlikte yönetimin  kent kültürü ve giriĢimciliği bağlamında hedeflerinin olması 

gerektiğini ulusal hedef olarak ortaya koymaktadır (Ayata, 2010). 

Diğer yandan 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde iktidar partisinin plaka 

kodu olan 35 Ġzmir‟in 35 proje ve Ġzmir adlı vaatleri hizmetleri ulusal olduğu 

kadar uluslar arası bir boyuta taĢımaktadır. ĠĢte tüm yatırım projelerinin 

yerelden bölgesele, bölgeselden ulusala hatta uluslararası boyutlara taĢınmayı 

gerektiren  incelik ve sorumlulukla yerine getirilmelidir. Çünkü bu açıklamalar 

bizim üzerinde özenle durduğumuz KentleĢme ve Çevre Master Planlarının 

önemini ortaya koymakta, kent örgü sistemi içinde halk destekli bir katılım 

modelini gerektirmektedir(Tuncay ve diğerleri, 2011). ĠĢte bu psikososyal ve 

sosyokültürel çerçeve içinde ele aldığımız devlet kavramının günümüzde ulusal 

çıkar bağlamında Türk DıĢ Politikasıyla örtüĢtürülmesi siyasal açıdan da büyük 

önem taĢır. Siyasal sosyolojik açıdan bu görüĢün antropolojik altyapısı kültüre 

dayandığından bu konu siyasal kültür ve milliyetçilik ekseninde ele alınır. 

Gerek siyasal erkin gerekse medyanın rolü psikolojik algı açısından önemli bir 

konu olarak karĢımıza çıkar. Daha önce yaptığımız farklı çalıĢmalarda da ele 

aldığımız farklı konular bakımından da bu kavramın tanımı hem iç ve hem de 

dıĢ bunalımların saptanması açısından son derece önemlidir.  

Bunalımların en temel sebebi bir toplumun ana kültüründen uzaklaĢarak 

popüler kültür yönelimidir. Çünkü kültürel yozlaĢma ve siyasal kültür bir 

toplumda ana kültür içinde geliĢir. Siyasal kültür ana kültürden ayrılmadığına 

göre ana kültürümüzde sapma ve bozulmalar sonucunda meydana gelen 

yozlaĢma, ne yazık ki siyasi atmosfere de yansıyor. Bu nedenle hiçbir siyasi 

partiyi ayırt etmeden öncelikle yer alan ve erk sahibi insanların partinin genel 

ideolojisine uygun, ülkenin ana kültürüne uygun davranması gerekir. Bu açıdan 

bakınca siyasi arenada yer alanların ülkeye hizmetten baĢka baĢka düĢüncesinin 

olmaması gerekiyor. Bunun yolu da yerel yönetimlerde kentlilik bilincinin 

oluĢturulması ve kentle ilgili hizmetlerin bilgi temelli perspektif içerisinde 

değerlendirilmesinden geçer. Devlet aygıtını yönetenlerin özellikle siyasal elit 

olarak değerlendirilenlerin ulusun ortak kültürü olan tüm değerleri taĢıması 

gerekir(Egenin Sesi, 2011, Ġzmir). 

Kültür temelli bir psikolojik algının aktarımı ve aktarımla ilgili süreci 

eğitim kurumları baĢta olmak üzere; bireylerin de içinde bulunduğu kitle 

iletiĢim araçları ile yönetilir. Burada basın ve medya öne çıkar. Hiçbir çağda bu 
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kadar etkili olmadığı bir tarzda basın ve televizyon kültürel sapma içinde 

geliĢtirilen ideolojik kaygıları sembolleĢtirerek alıcıya sunar. Oysa iletiĢim 

insan için bir gereksinimdir. Ancak doğru bir iletiĢimin kurulabilmesi gerekir. 

Gerek kiĢiler arası iletiĢim ve gerekse kurumlar arası iletiĢimde bazı temel 

prensipler vardır. Bunlar ahlaki ölçüler olduğu kadar bazı uyulması gereken 

kuralları da kapsar.  

Bu bağlamda Televizyon Haberciliğinde Etik adlı eserde belirtildiği gibi 

“basın özgürlüğü hiçbir zaman mutlak değildir ve toplumdaki diğer birey ve 

faillerin haklarıyla, belli bir zaman ve mekanda „kamu çıkarı‟ nın ne olduğuna 

dair görüĢlerle sınırları çizilir. Bu özellikle, yazılı basının kazanmıĢ olduğu tam 

özgürlük haklarına hiçbir zaman sahip olamayan televizyon yayıncılığı için 

geçerlidir. Bu farklılığın kökeninde, yayıncılık(broadcasting) tekelinin sınırlı 

kapasite ve potansiyele sahip olması ve televizyonculuğun yazılı medyanın 

ötesinde, güçlü etkiye sahip olduğuna dair yaygın görüĢ yer alır”(McQuail, 

2010: 125). Medyanın sorumluluğu açısından televizyon yayıncılığı geniĢ 

kitlelere  aydın ve etkin elit kesime ulaĢıyor olması son derece önemini 

arttırıyor. 

Çünkü, ĠletiĢim bireyin düĢünce, duygu, eylem ve yönelimlerinin, ortaya 

koyduğu ya da koyabileceği etkinliklerinin, geçmiĢinde elde ettiği, ya da 

geleceğinde edebileceği bilgi ve tecrübeleriyle örf adet ve değerlerine yönelik 

algısal ürün, yorum ve kurgularının; uygarlık köprüsünde elde ettiği çeĢitli yol 

ve yöntemler ile farklı birey ve gruplara, kurum ve kuruluĢlara ve hatta ülkelere 

kadar sürdürülebilecek gerçek ve sembolik bir alanın temsil edildiği etkileĢim 

içinde aktarılması ve yaĢama geçirilebilmesi sürecidir. 

Devletin algılanmasında ulusal çıkar kavramı ile örtüĢen bir dıĢ politika 

sürecinin sorumluluğunun siyasal bilinç haline getirilebilmesinin diğer bir ayağı 

da ulusal yani ilköğretimden baĢlayarak yüksek öğretime kadar devam eden bir 

milli eğitimdir. 

Sosyal bir insan diğer insanlarla birlikte yaĢayan ve ortak alanı 

paylaĢabilen bireydir. Ortak alan hem kamusal alan ve hem de simge ve 

sembollerin paylaĢıldığı kültürel alandır.  Tüm bu alanların temsilini dil 

yapmaktadır. Ortak dil ortak alanı da temsil eder. 

Özel alan kiĢisel örtümüzün rengidir. Kamuya kendi beğenimiz olan 

rengi giydiremeyiz.  O halde Türkçe düĢünüp, Türkçe konuĢmak ve diğer 

bireylerle birlikte kamusal kilim üzerinde oturmalıyız. 

Tarihin derinliklerinden gelen simge ve sembollerle tüm kültürel 

değerlerimizin ortak vatan toprağı üzerinde ortak alanın dilini, yani güzel 

Türkçemizi kullanarak ulusal mensubiyet bilincinin pekiĢtirilmesi 

kaçınılmazdır. Bu süreç asla etnik yapıyı temsil etmez. YaĢadığı vatan toprağı 

üzerinde ve o toprağın değerlerine asla ihanet etmeden büyük bir sorumluluk 
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bilincini ortak alan haline getirebilmek öncelikle devlet kavramının tüm 

vatandaĢlarca yani Türk milleti tarafından top-yekûn algılanmasını gerektirir. 

Birey beden ve ruhtan oluĢan bedensel, zihinsel ve düĢünsel yeteneklerini 

kullanarak; çevreler toplamını canlı ve cansız bütün varlıklarla bir bütün olarak 

algılayan, sosyalleĢmiĢ kolektif davranıĢ örüntülerini etkileĢime yönelik 

sergileyebilen bağımsız ve uygar bir insandır. Çevre, insanın doğal olarak 

bulduğu, yapay olarak geliĢtirdiği ya da tahrip ettiği, tüm yaĢamsal faaliyetlerini 

sürdürebilmek için canlı ve cansız tüm varlıklar, olay ve olgular ile etkileĢim 

içinde olduğu eylemsel iliĢkilere yönelik, fiziki, sosyal, doğal ve yapay alanlar 

ve mekanlardır. 

Kısacası ulusal çıkar algısının devlet kavramıyla toprak ve insan 

bağlamında örtüĢtürülmesi ve çevre ve kurallar bütünlüğü içinde ele alınması 

gerekiyor. Bu bilincin oluĢmasında ve kamu oyunun doğru bilgilendirilmesinde 

görevin öncelikle bireye, aileye, komĢularımıza, mahalle ve semtlerimize, 

Ģehrin tüm sakinlerine, tüm okullarımıza, kamu kurumlarına, basın ve medyaya, 

kısacası devleti yönetenlere yani siyasal erke düĢmesi gerekmektedir. Bunun 

için stresten uzak, ekonomik ve kültürel yönden sağlıklı düĢünen ve planlayan 

vatandaĢ temelli bir toplum oluĢturulması kaçınılmazdır. 

O halde, bireyin içinde bulunduğu toplumun ana kültürü onun etnisite 

veya inanca yönelik referansları değildir. Tarihsel süreç içinde var olan 

toplumun edinmiĢ olduğu her türlü moral değerler ile örf adet ve geleneklere 

dayalı birikimler ile maddi olarak elde ettiği uygarlığı temsil eden kazanımlar 

ortak kültürü temsil eder ki bu ana kültürdür. 

Ana kültürün yani sosyo kültürel sistemin herhangi bir yerinde kopan 

veya bozulan ve küçük bir azınlık tarafından benimsenerek ana kültürü baskısı 

altına alan türedi kültür olarak isimlendirilen popüler kültür; çevresel uyumu 

güçleĢtirdiğinden bireyin iç dünyasında strese neden olur. 

Bu açılardan incelendiğinde etnisite sadece dil özelliklerine bağlı 

değildir. Farklı dillerde aynı etnisiteyi temsil edebilen farklı toplumsal 

birliktelikler de vardır. Çünkü Linguistik: “Dillerin yapısal özelliklerini, 

konuĢma biçimlerini inceler. Ġnsanların düĢünce ve görüĢlerini belirtmek için 

kullandıkları çeĢitli kalıpları, yani dillerini inceler. Hem dillerin belirli 

gruplarının tarihini, hem de bugün konuĢulan dillerini inceler. Dilin rolü ve 

kültürün diğer yönleriyle iliĢkilerini ele alır. Ġnsana özgü iletiĢim ve ifade etme 

sistemlerinin incelenmesi, linguistiğin temel uğraĢı alanıdır.”  

O halde iki kategoriden incelendiğinde aile ve devlet arasındaki organik 

bağ sadece etnisiteye bağlı düĢünülemez. KonuĢulan dil ise insana özgü 

gereksinimlerin ve yaĢayıĢ biçimlerini ifade etmekten baĢka bir Ģey olamaz. 

Bugün üçüncü nesil AB‟de ve özellikle Almanya‟da yaĢayan Türk çocukları ve 

ABD ve AB dıĢı ülkelere giden farklı etnik yapılara ait olan insanların durumu 
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da buna örnek verilebilir. O halde temel alınması gereken en önemli faktör aile 

algısı ve onun benimsemiĢ olduğu değerler sistemidir. Burada ahlak ve erdem 

kavramı ile topluluğun uzlaĢma ve uyumuna yönelik tutum ve davranıĢı kültürel 

yaĢam tarzı ve birlikteliğinin simge ve sembolleri öne çıkar.  

Antropolojik ilgimizin sebebi kültürel antropoloji, arkeoloji, etnoloji ve 

linguistik açılardan insan ve onun evrenindeki eğilim ve yönelimlerini farklı 

açılardan ve daha spesifik olarak irdelenmesinin gerekli olduğundandır. 

Özellikle etnolojik ve linguistik yönelim bugün sorun haline getirilen etnisite 

saplantısında toplumun gerilimler içine alınmak istenmesindendir. Çünkü 

Etnoloji: Yunanca halk anlamına gelen ethnos sözcüğünden türetilen etnoloji 

özellikle ilkel diye nitelenen halkları ve onların kültürlerini inceler (Örnek, 

1971:80).   

Aile Algısı Ve Değerler bir süreç içinde değiĢime uğrar. Ancak bu 

değiĢim pozitif bir süreci takip etmeli ve temel değerlerle asla çeliĢmemelidir. 

YaĢanan sosyo-kültürel değiĢme, toplumun kendi iç dinamiğindeki 

etkileĢimlerin bir sonucu olabileceği gibi, dıĢtan gelen etkilerin bir ürünü, daha 

doğrusu iç ve dıĢ dinamiğin bir bileĢkesi olarak ortaya çıkmaktadır. Doğa nasıl 

biyolojik evrimin en zengin bilgi arĢivini içinde bulunduruyorsa, kültürde 

sosyal değiĢmenin en güvenilir belgelerini elinde saklamaktadır (Güvenç 

1994:38). 

Sosyo ekonomik sistemin herhangi bir parçasında görülen değiĢme ve 

kopma sonucu küçük bir azınlık tarafından benimsenen fakat geniĢ kitleleri 

tahakkümü altına alan türedi kültür olarak adlandırılan popüler kültür(Eroğlu, 

2004), çağımızın içine düĢtüğü bunalımların asıl kaynağı olarak görülür. 

Çılgınca bir tüketim ve ekolojik dengeleri bozan ekonomik anlayıĢ ve bunları 

karĢılayamama ezikliği duyan insanların algısal yeti farkı ve kavramlara 

yüklediği anlam yeni ideolojik saplantı çerçevesinde iliĢkilere yansır. 

Günümüzde hızla küreselleĢme adına tüm dünyada ve özellikle ülkemizde 

çılgınca bir tüketim trendi yaĢandığı; marka, moda ve müzik üçgeni içinde tüm 

genç neslin yönlendirildiği, ayrıca bu tüketime ve beğenilere uygun geliĢen 

yapay bir Türkçe ile aralarında çıkar öncelikli kısa süreli iletiĢim kurulduğu 

görülmektedir.  

Bu yönde geliĢen insan ve kurum iliĢkilerini düzenleyen medya sektörü 

ve siyasal sistemi yönlendiren aktörlerin geliĢtirdiği ortam içinde küresel ezber 

markalaĢtırılmakta ve markalaĢan ezber pazarlanmaktadır. Böyle bir süreç 

içinde doğru, yapıcı, yüksek ideallere uygun, düzenli bir iliĢki yerini 

markalaĢtırılmaya çalıĢılan duygusal tüketim odaklı düĢüncelere ve eylemlere, 

sataĢma ve tartıĢmalara ya da umursamama gibi toplumsal değerleri dıĢlayan bir 

psikolojik algıya bırakır. Mensubiyet bilincine ulaĢamayan hedefsiz ve amaçsız 

bireyler birbirleriyle konuĢmadığından zihinsel bir ötekileĢtirmeyi ve 

yabancılaĢmayı yaĢarlar. Ne yazık ki çocuğun sosyalleĢmesinde birinci 
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derecede rol oynayan aile bireylerinin aynı dili ve ortak alanı kullanamaması 

nedeniyle; sürekli kavga ve çekiĢme içinde olması, dinleme ve anlama ile soru 

sorabilme kültürünü geliĢtirememesi sonucu ortak alan olan Türkçe dilin uyuma 

yönelik etki düzeyi azalır, uzlaĢma ve anlaĢma sağlanamaz. 

 Kamusal alan ve özel alan iliĢkisinin anlamı ortak dil ortak kültür ve 

ortak alanı temsil eden kavram birliğidir. Bu nedenle ailede olduğu gibi kurum 

ve kuruluĢların da milli eğitim ve medya baĢta ortak bir dili olur ve iletiĢim dili 

olarak bu dilin simge ve sembolleriyle kamusal alan hizmetleri sürdürülür. 

Diğer yandan özel alan evimiz ve arkadaĢ gruplarımızdır. Bu nedenle görgü 

kuralları gereği de misafirlerin anlayamayacağı bir dille iletiĢim kurulmaz, 

kurulmamalıdır. Bu nedenle özel alanımızın özel eğilim ve yönelimlerini 

kısacası etnisite ve dini inançlarımızı kamuya yansıtamayız. 

Toplumsal ve cinsel sapmaların önlenmesindeki en önemli unsurlar 

toplumun kültür ve ahlak değerlerinin anlatılması yayında aile içinde ve okulda 

sosyal ve psikolojik örüntülerin sosyo-ekonomik boyutuyla bilimsel temelde 

cinsel dürtülere yönelik eğitim ve düzenli toplumsal değerler ve kültürel 

birlikteliği yansıtabilen aile yaĢantısıdır diyebiliriz. (EgeLi has been with us 

since Cuma, 22 Ocak 2010/google, sapma, 19.Mart.2010).  

Çocuk geliĢime açık, yön verilebilen, öğrenme arzusu içindedir. Bu 

aĢamada verilecek yanlıĢ bilgiler, korumak için bilgi vermek yerine yapılan 

baskılar, Ģakalar veya kötü davranıĢlar çocuğun ilerideki cinsel dünyasını bu 

yaĢta anlayamayacağımız kadar etkileyecek, büyüdüğünde katil, sapık değer ve 

erdemden uzak çıkar saikiyle donatılmıĢ egoist, ruhsal dengesi bozulmuĢ veya 

güven bunalımı oluĢmuĢ kaygı, korku ve kuĢkulara yönelik iç dünyasıyla 

mutsuz olmasına neden olabilecektir. Bu bağlamda anne ve babalar da 

çocuklarında hissettikleri bazı Ģeyleri sorun çözümü merkezlerine iletmelidir. 

Kısacası çevre politikalarında önerdiğimiz “kent örgüsü modeli” olarak ele 

aldığımız kent ağı sistemi içinde milli eğitim güvenlik ile yerel yönetim ve tıp 

camiasından kurulu kurumsal yapılar oluĢturularak çözümler 

üretilmelidir.(Tuncay, 2008:26).  

Bu bağlamda çocuk ve aile bireyleri rehabilitasyona ve izleme süreçlerine 

tabi tutulmalı hatta hekimler baĢta yetkililerce mahalle bazında evleri ziyaret 

edilerek kontrol edebilmelidirler. Yapılan araĢtırmalarda ne yazık ki Türk 

toplumunun neredeyse üçte birinin ruhsal problemleri olduğu görülmektedir. Bu 

son derece tehlikeli bir tablodur. Aile üyelerinin kendi aralarındaki sorunlar 

anlayıĢla çözülemediğinden ve sürekli gerilim ve kavga ortamında iletiĢim 

kopmakta istenmeyen sonuçlar doğurmaktadır. Bu olumsuz süreç içinde geliĢen 

sorunlardan çocuklar etkilenmektedir.  

Bütün bunların çözümü ve süreçlerin incelenmesinde en önemli aĢama 

öncelikle çocukluk çağında aile bireylerinin örf adet ve geleneklere dayalı 

geliĢtirdiği görgü kuralları ve kültürel iliĢkileriyle doğrudan ilgili 
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görülmektedir. Çünkü aĢırı göç alan illerin ortaya çıkardığı sorunları ve kimlik 

bunalımlarını inceleyen Orhan Türkdoğan‟ın belirttiği gibi “varoĢ kültürü 

sorunlar kültürüdür. Bu oluĢum, yörede sapkın davranıĢların giderek yoğunluk 

kazanmasına yol açmakta, sosyo-patolojik bir yapılaĢmanın oluĢumuna katkıda 

bulunmaktadır”(Türkdoğan, 2008:12).  

Özellikle 1950 yılından sonra görülen içi göç ve 1960 yılından sonra 

geliĢen dıĢ göç kentlerde bu kültür yozlaĢmasını oluĢturmuĢ; kentlerde yaĢayan 

bireyler adeta birbirlerine karĢı yabancı durumuna düĢürülmüĢtür. Bu süreci 

tetikleyen nedenler arasında ekonomik koĢullar birinci sırada gelmektedir. 

Bunları Mustafa Mutluer  Ģu Ģekilde belirtmektedir: Ġstihdam sorunları, gelir 

dağılımındaki bozukluklar, gelir yetersizliği ve kırsal kesimin içinde bulunduğu 

durum, özellikle de mülkiyet sorunu göç olgusunu gündeme getirip, kentlere 

itici yerel ve ulusal nedenler olarak karĢımıza çıkmaktadır(Mutluer :42,43). 

Görülen odur ki özellikle göç ve gecekondu tipi ile, eski kent içi eğlence 

ve içkili alanlara yakın meskun yerlerde  evlilik algısı ve kapsadığı anlam ve 

değerlerden uzaklaĢılması  eylem ve yönelimi  söz konusudur. Bu durumu 

mutlaka düzeltebilmek için ve devlet hayatına bir düzey katabilmek için yeni 

önlemler ve kurumlar oluĢturulmalıdır. Ayrıca buna bağlı olarak dıĢ politikaları 

yürütebilmek ve etkinliğini arttırabilmek için de sosyal, kültürel, ekonomik ve 

eğitim temelli siyasal çözümler üretebilmek zorundayız. Çünkü göç olgusu baĢlı 

baĢına bireye, aileye ve kentlilik bilincine yaĢam tarzı ve alıĢkanlıklara etki 

eden önemli bir sorundur. Mutlaka kontrol altına alınmalı sorun kümeleri 

kategorik olarak saptanarak çözümler üretilmelidir(Tuncay, 2008:16-25). 

Kısacası bugün ailenin içine düĢtüğü bunalım ve zor yaĢam koĢulları 

küresel bir olgu olan popüler kültürün de baskısıyla giderek önemini yitirmekte 

ve bunun yansımaları da devlet algısı ve kurumsal yapılara da etki etmektedir. 

Bu bağlamda Evlenme ve boĢanma istatistikleri 2002 yılına kadar Türkiye 

Ġstatistik Kurumu tarafından belediyeler, nüfus müdürlükleri ve muhtarlıklar 

aracılığı ile derlenirken, 2003 yılından itibaren Merkezi Nüfus Ġdaresi 

Sistemi‟nden (MERNĠS) elde edilmeye baĢlanmıĢtır. Ġlki 2007 yılında 

yayımlanan evlenme ve boĢanma istatistikleri haber bülteni‟nin, 2008 yılı 

sonuçlarına bu haber bülteninde yer verilmiĢtir. 

Bu verilere göre; kırsal kesimlerde daha düĢük olan evlenme yaĢı, göç ve 

kentleĢme eğiliminin yarattığı sosyo-ekonomik ve psikososyal açılardan birey 

ve aileye etki ederek yaĢ ortalamasında artıĢlara neden olmuĢtur. 

2007 yılında 638 311 çift evlenirken bu sayı 2008 yılında 641 973‟e 

yükselmiĢtir. Kaba evlenme hızı 2008 yılında binde 9,03 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

2008 yılı verilerine göre ortalama ilk evlenme yaĢı erkekler için 26,2, 

kadınlar için 22,9‟dur. Erkek ile kadın arasındaki ortama ilk evlenme yaĢı farkı 

3,3‟tür. Bölgesel düzeyde en yüksek ortalama ilk evlenme yaĢı, erkeklerde 27, 
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kadınlarda 23,9 ile Ġstanbul Bölgesi‟nde görülmektedir. En düĢük ortalama ilk 

evlenme yaĢı erkeklerde 25,1, kadınlarda ise 21,6 ile Orta Anadolu Bölgesi‟nde 

görülmektedir. 

2007 yılında 94 219 çift boĢanırken 2008 yılında bu sayı 99 663‟e 

yükselmiĢtir. Kaba boĢanma hızı 2008 yılında binde 1,40 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.   

Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1‟e göre 2008 yılında kaba 

boĢanma hızı binde 2,06 ile en yüksek Ege Bölgesi‟ndedir.  Ege Bölgesi‟ni 

binde 1,78 ile Batı Anadolu Bölgesi izlemektedir. Kaba boĢanma hızının en 

düĢük olduğu bölgeler ise binde 0,50 ile Kuzeydoğu Anadolu ile Ortadoğu 

Anadolu Bölgeleridir.  

2008 yılı verilerine göre boĢanmaların % 41,3‟ü evliliğin ilk 5 yılı içinde, 

% 23,1‟i ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleĢmiĢtir.  

Bütün bu veriler incelendiğinde görülen odur ki, evlilik sözcüğünün 

kapsadığı önem ve değerlerden kurallara göre almaları gereken biçimlerden 

uzaklaĢılması eylemi söz konusudur. Bu durumu mutlaka düzeltebilmek için ve 

devlet hayatına katabilmek için ve buna bağlı olarak dıĢ politikaları 

yürütebilmek ve etkinliğini arttırabilmek için sosyal, kültürel ve ekonomik 

temelli çözümler üretebilmek zorundayız. 

Cinsel eylemlerin doğal, fizyolojik ve psikolojik olanının dıĢındaki cinsel 

olaylara ve tercihlere, cinsel sapma denilebilir. Cinsel sapmalar çevreye, 

toplumsal yaĢantıya veya kiĢinin kendine zarar veren davranıĢlardır. Cinsel 

sapmalarda yaklaĢım terapi yönündedir. Bu sapmalardan kendi baĢına 

kurtulmak genelde zordur, çünkü geçmiĢle gelen bağlantıları vardır. Bu 

problemleri yaĢayan kiĢiler tedaviye baĢvurduklarında ayıplanmayacaklarını, 

yargılanmayacaklarını bilmelidirler. 

Bu tip sorunları olanları yargılamadan mutlaka tedaviye yönlendirmek 

önemlidir. Ailenin korumasının yanında devletin ve yerel yönetimlerin bilimsel 

destek alarak bu süreci yönetmesi gerekir. Demokrasi ve insan hakları 

bağlamında bir özel tercih ve eğilim gibi gösterilen bu konu aslında ilk 

çağlardan günümüze gelen ancak giderek artan bir hızla toplumun tüm 

değerlerinin yeniden ele alınarak çareler üretmemizi gerektiren son derece 

önemli bir konudur. Gerek biyolojik ve gerekse psikolojik ve toplumsal 

boyutları olan hatta ekonomik yönden bunu adeta bir sektör haline getirebilen 

yapıların oluĢtuğu bir vakıadır. Bu sadece polisin çözebileceği bir konu olamaz. 

Mutlaka eğitimin ve sağlık kuruluĢlarının ve de Ġç ĠĢleri Bakanlığının birlikte 

çalıĢarak yerel yönetim odaklı bir kurumsal yapının oluĢturulması ve aile 

profillerinin çıkartılarak veri tabanına yönelik bilimsel çalıĢmaların yapılması 

kaçınılmazdır.  
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 Yaptığımız mültidisipliner bakıĢ içinde ele aldığımız “kent örgüsü ağı” 

olarak  ileri sürdüğümüz hemĢerilik algısı gibi dar kalıplardan çıkılarak kentlilik 

bilincinin oluĢturularak kurumlaĢmayı temsil eden merkezlere kısacası uyum ve 

rehabilitasyon odaları oluĢturularak tüm aile bireylerinin yararlanabilmesi 

sağlanmalıdır. Bu kurumlar üniversiteler baĢta milli eğitim ve hastanelerin 

desteğinde güvenlik birimleri ve teĢkilatlarıyla da iĢbirliği içinde, özellikle 

iletiĢim uzmanları, davranıĢ bilimciler, sosyologlar ve psikologlar ile hekimler 

ve   yerel yönetimlerin koordine ettiği kent  ve mahalle odalarınca görevlerini 

sürdürmelidir. Böylece ailenin tümü yani eĢleri ve çocukları hizmet alabileceği 

bir merkeze kavuĢturulmalıdır. Çünkü bu sorunların çözümünde en önemli 

aĢama önceliği çocukluk çağıdır. Yerel yönetim olgusu bireyin vatandaĢ 

olmasına büyük katkı yapar. Ancak bu süreçlerin geliĢimi izlenerek bir kanaat 

elde edilebilir.  

Bu bağlamda hayvanların bile içgüdüsel özelliklerinde yavrularını 

koruduğunu görüyoruz. Örneğin, yunus balıklarının yavrularını çok uzun bir 

süre koruduklarını görüyoruz. Öyle ki bu korumayı diğer diĢiler de aynı Ģekilde 

yürütürler. Neredeyse otuz yılı bulan bu korumalar yunus balıklarının koruma 

içgüdüsü olarak tüm diĢi annelerde görülmesi ibret alınması gereken bir 

husustur(SKY TV, Hayvanlar Dünyası). 

Demek ki çocukluk çağı bir toplumun sorunlarından arındırılması için 

önemli bir yaĢ sınırı olarak karĢımıza çıkıyor. Çünkü, bakıma ve korumaya 

muhtaç çocuk geliĢime açık, yön verilebilen durumda olup, aynı zamanda 

öğrenme arzusu içindedir. Bu aĢamada verilecek yanlıĢ bilgiler, korumak için 

bilgi vermek yerine yapılan baskılar, Ģakalar veya kötü davranıĢlar çocuğun 

ilerideki cinsel dünyasını bu yaĢta anlayamayacağımız kadar etkileyecek, 

büyüdüğünde katil, sapık değer ve erdemden uzak çıkar saikiyle donatılmıĢ 

egoist, ruhsal dengesi bozulmuĢ veya güven bunalımı oluĢmuĢ kaygı, korku ve 

kuĢkulara yönelik iç dünyasıyla mutsuz olmasına neden olabilecektir. Cinsel 

sapmaların önlenmesindeki en önemli unsurlar toplumun kültür ve ahlak 

değerlerinin anlatılması yanında; aile içinde ve okulda sosyal ve psikolojik 

örüntülerin sosyo-ekonomik boyutuyla bilimsel temelde cinsel dürtülere yönelik 

eğitim ve düzenli toplumsal değerler ve kültürel birlikteliği yansıtabilen aile 

yaĢantısıdır. (Egeli, 22 Ocak 2010/google, sapma, 19.Mart.2010). 

 

AĠLE DEVLET VE DIġ POLĠTĠKA ĠLĠġKĠSĠ 

Bu organizasyonda herkes vatandaĢlık bağı ile birbirine bağlanmıĢ eĢit 

yurttaĢlar kabul edilmiĢtir. Yönetimde asla süreklilik ve asla tek seslilik olamaz. 

Ölçütlerinden en önemlisi de demokratik yani halka dayanan ve değiĢebilir olan 

bir temsilde yatmaktadır. 
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Bu bağlamda devlet kavramı da tartıĢmalara açık bir kavram olarak çeĢitli 

yaklaĢımlarla ele alınır. Fakat bilinmelidir ki her topluluğun bağlı bulunduğu bir 

organizasyon vardır. Her toplulukta adı ve derecesi değiĢse de aile birliği 

kısacası yaĢamsal birliktelik vardır. Devlet kavramı iĢte bu organizasyonların en 

büyüğü ve yaptırım gücü en yüksek olanıdır. Çünkü yöneten ve yönetilen 

arasında bir çok organlar geliĢtirilerek toplumun tümünü ilgilendiren adalet ve 

güvenlik kavramlarını öncelikle inĢa etmek zorundadır.  

Felsefe yapmak ile hayatın gerçekleri içinde olmak ayrı Ģeylerdir. 

Süleyman Hayri Bolay‟ın Etiğe GiriĢ adlı eserinde ele aldığı konular aile ve 

devlet iliĢkisi açısından üzerinde durulması gereken hususlardır. Çünkü kavram 

kargaĢası yapılarak ahlak felsefesinin ele aldığı iyi-kötü, özgürlük, erdem, 

sorumluluk, vicdan, ahlak yasası, ahlaki karar ve ahlaki eylem ve ahlaka ait 

yargılar etik olarak da kullanılan bu kavramın temel problemleri olarak 

karĢımıza çıkar. 

Görülüyor ki kesin çizgilerle bir ayırıma tabi tutarak sosyal bir konunun 

incelenmesi ve bir çıkarımda bulunulması oldukça güçleĢmektedir. Bu 

bakımdan algısal yetilerimizin arttırılması ve sözcüklerin temsil ettiği değerlere 

yüklenen ideolojik anlamla değil bilimsel anlamlarıyla bakılması kaçınılmazdır.  

Aileler üzerinde görülen erozyonun aynı hızla tüm kurum ve kuruluĢlara 

yansıması asla gözden uzak tutulmamalıdır. Tüm kavramların doğru algılanması 

ve bu kavramların taĢıdığı değer üzerinden iliĢkilerin ve iletiĢimin kurulması 

hem ruh sağlımızı ve hem de mutluluğumuzu artırır. Türklerde devlet aileden 

baĢlayarak geldiğine göre, devleti yönetenlerin öncelikle halkın güvenlik, huzur 

ve mutluluğunu gözetmesi bu iĢlerle görevli olması ana ile olarak görülür. Bu 

uğurda eksikliği veya yetersizliği görülen hakanın bile görevden alınması söz 

konusuydu.  

Günümüzde ailenin korunması için medeni kanunumuz içinde yer alması 

yeterli olduğu kabul edilemez. Ailelerin güçlendirilmesi demek dolayısıyla 

devletin güçlendirilmesi anlamına gelir. Her ülkenin kendi kültürel gelenekleri 

içinde aileye bakıĢı vardır. Türk kültürü içinde belki de dünyada tek bir millet 

olarak Türklerin ailelerinin toplanması sonucu en üst organizasyon olan devlete 

ulaĢılmıĢtır. 16 büyük Türk Ġmparatorluklarının tümünde bu görülür. Bu sürecin 

en temel özelliği ortak bir kültürün oluĢturulması ve aile birliklerinin kültürel 

kodlarının devlet aygıtı ile örtüĢtürülmesidir. Bu yönde geliĢtirilen bir 

psikolojik algı devlet örgüsünün güçlü olmasını ve düzenli ve düzeyli bir 

yönetimle temsil edebilmesinin de temellendirilmesine ortam hazırlar.  

Ailelerin ortak alan ve ortak kültür algısı üzerinde yoğunlaĢan iletiĢim 

bireyler arası iletiĢim ve etkileĢimde olduğu gibi devlet yapısını da etkiler. Bu 

bağlamda psikolojik algı tanımının yapılarak bir çıkarımda bulunmamız 

mümkündür. Çünkü, Ġnsanın tarihi derinliklerinden getirdiği, aile, grup, cemaat, 

birlik, kurum ve toplulukların; öteki olarak konumlandırıp geliĢtirdiği izleri ve 
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yargıları, korku ve kuĢkuları, coĢku ve sevinçleri yani süje ve objeleri mensubu 

olduğu topluluk üyelerine kuĢaktan kuĢağa aktarma bilincini (üstünlük ya da 

aĢağılık) duygu, his ve sendrom biçimine dönüĢtürerek; bunlara ait tutku ve 

değerlerini, eylem ve düĢüncelerini, inançlarını pekiĢtirme, ayrıĢtırma veya 

yönetme yeteneğinin, bireyin zihinsel süreçlerine indirgenerek istendik yönde 

bir algının maddi ve moral içerikli olarak oluĢturulmasıdır (Tuncay, 2009, 

s:48,49) 

Kültürler arası algı farklılıkları da bu sürecin bir bakıma beslendiği 

temeller olarak inĢa ediliyor. Birey varolduğu toplumda doğuĢtan beri getirdiği 

bir takım referanslara dayanıyor. Aynı biçimde birey sonradan kazanılan 

kültürel kodları üzerinden kendi etnik yapısını, dinsel görüĢünü ve içinde 

yaĢadığı toplumun dıĢ dünyaya karĢı konumunu ayırt ederek; diğer toplumlara 

karĢı bir refleks geliĢtiriyor ve bunun eylemsel boyutlarının koĢullarını 

oluĢturmaya çalıĢıyor. Ġçinde bulunduğu toplumun gerek ulusal etnik ve gerekse 

dinsel boyutunu içselleĢtirerek,  öteki olarak adlandırdığı diğer kültürlere karĢı 

bir algı farkı ortaya koyarak yaĢamını biçimlendiriyor. Farklılıklar olağan ve 

doğru temellere dayandırılmadığı için gerek birey gerekse toplumlar arası 

uyuĢmazlıklar çatıĢmalara da ortam hazırlıyor (Tuncay, 2009, s:44).  

Bu çatıĢmaların ortadan kaldırılabilmesi için bireyin öncelikle 

sosyalleĢmesi gerekir. Bunun için sosyalleĢme sürecinin birincil kurumu ailedir. 

Aile öncelikle çocuğa toplum içinde nasıl davranacağını, örf,  adet, gelenek ve 

göreneklerinin nasıl devam ettirileceğini hem ahlak yönünden, hem de sosyal 

kurumlar ve kurallara uyum yönünden gerekli bilgileri vermek zorundadır.  

ĠĢte bunun için sosyalleĢme sürecine katkı yapan aile, okul, medya yani 

iletiĢim araçları son derece önemlidir. Gerek iç siyasette gerekse dıĢ politikada 

algısal farklılıklara dayandırılan hiçbir politika asla baĢarılı olamaz. Çünkü 

Tuncay‟ın belirttiği gibi farklılığın temellendirilmesi kamusal alan ve kamusal 

bilinçle iliĢkili görülmektedir. Bireyin öznel duygu ve düĢünceleri, inanç ve 

değer yönelimlerine göre biçimlenen söylem ve eylemleri onun esasında özel 

alanı yani mahremiyet alanı ile iliĢkilidir. KiĢi içinde yaĢadığı toplumun 

değerlerine, örf ve adetlerine duygu ve düĢüncelerine olduğu kadar; devlet ve 

hukuk düzeni,ne de saygılı ve anlayıĢlı olmak, konulan kural ve kararlara 

ülkenin taĢıdığı değerlere toplumsal açıdan uymak yani uyum göstermek 

zorundadır. Zira kuĢaklar arası üreme, kültürel aktarım ve sosyalleĢme süreci ilk 

önce bu kurumlarla gündeme gelmekte; çocuğun gerek ruhsal gerekse bedensel 

geliĢimini bu kurumlar üstlenmektedir. Kısacası, bireylerin duygusal ve ruhsal 

geliĢiminde ailenin, okulun ve medyanın temel bir rolü vardır. Bireylerin 

aileden baĢlıca beklentisi anlayıĢ, yardım, sıcaklık, destek, değer verilmek ve 

doğru algılanmaktır. Öğrencilerin psikolojik gereksinim düzeylerinin 

belirlenmesi ile ilgili 2001 yılında yapılan bir araĢtırmada ; duyguları anlama, 

değiĢiklik, ilgi görme, Ģefkat gösterme” alanlarında ailelerden beklentileri 

olduğu saptanmıĢtır(Baysan, BuluĢ, 2001 s:24-27). 
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Ailenin önemi çocukların beklentileri ve devletin görevleri açısından 

iĢbirliğine dayanan bir atmosferin oluĢturulması ön koĢuldur. Bu süreç 

nihayetinde dıĢ politika açısından da ulusal çıkar kavramına dayandırılır. 

Kamusal alan ve özel alan iliĢkisinin doğru algılanması sorun çözme 

yöntemlerinde baĢvurulacak anahtar bir kavramdır. 

Bu bağlamda, insan hakları ve kamu hürriyetleri ve kamusal alan iliĢkisi 

bize vatandaĢ ve devlet iliĢkisini çağrıĢtırmaktadır. Devletin yapısı, rolü, 

amaçları ve görevleri ile genel olarak doğru algılanmasını sağlayan kavramlara 

ve tanımlara ihtiyaç vardır. Öyleyse devlet sistemi dediğimizde ne anlıyoruz? 

Sorusu çok önemlidir. Devlet sistemi, insanların birlikte yaĢama 

mecburiyetinden oluĢmuĢ, örf ve adet, gelenek, inanç ve değer temelli; sosyal, 

kültürel, ekonomik, teknolojik ve siyasal kural ve kararlarla çerçeve altına 

alınan hukuksal ve idari yaptırım gücü bulunan kuruluĢ ve kurumlarla iliĢkileri 

hem kamusal ve hem de özel biçimde düzenleyen ayni zamanda bunları 

denetleyen, güvenlik altına alan nimet ve külfetlerini adaletli biçimde dağıtan, 

toplumun devamını ve iletiĢimini sağlayan dil sistemi, simge ve sembolleri 

(bayrak vb.) ve değerleri (ulusal, kültürel vb.) benzeĢtiren ve ulusallık ile 

örtüĢtüren vazgeçilmez idari (Mülki) yapı ve yapılar bütünüdür (Tuncay, 2004, 

s. 103). 

Bütün bu ifadelerimizden sonra Türk dıĢ politikasının 

temellendirilmesinde ulusal çıkar kavramının doğru algılanması ve aile-devlet 

iliĢkisi içinde ulusal gücümüzün unsurlarının bilinmesi hem vatandaĢlar olarak 

ve hem de siyasal erki ellerinde tutanlar olarak önemli bir konu biçiminde 

karĢımıza çıkar. Çünkü “ulusal kimlik, kamusal bilinç, ekoloji, siyasal erk, 

mevki ve statü, siyasal ahlak, insan hakları, özgürlük, adalet ve eĢitlik, Ģiddet ve 

terör, inanç ve değerler gibi kavramların temsil ettiği anlamlarla algılanması ve 

siyasal yöneticilerin yani erki ellerinde tutanların ise kendilerince kavramlara 

farklı bir değer atfedilmesinin popülizme yönelik söylemleri -ulusal, yapısal ve 

kurumsal- çözümsüzlük öğelerinin pekiĢtirilmesine yol açar(Tuncay, 2002 : 

719). 

ATATÜRK VE DIġ POLĠTĠKADA ÖNCELĠKLER 

Bir Türk Atasözü “göz odur ki dağın arkasını göre; akıl odur ki baĢa 

geleceği bile” diyerek geniĢ bir öngörü birikimi ve yeteneği ifade etmektedir. 

Onun için bir iĢe giriĢmeden önce onun her yönü ile araĢtırılması gerekir. Bu 

ancak çevreyle ve o iĢle ilgili kiĢilerin görüĢlerine müracaat ile olur. Akıl 

yürütme kısaca çevreyle uyum geliĢtirme demektir. Zeka yeni durumlara, yeni 

koĢullara ve yeni çevreye uyabilme yeteneğidir. Bunun temeli de bilgi 

arttırmaktan geçiyor Türk DıĢ Politikası Atatürk‟ün benimsediği Akılcılık ve 

karĢılıklılık ilkesine göre Ģekillenmeli arkasında Türk kamuoyu olmalıdır.  

Aile devlet ve dıĢ politika iliĢkisi ulusal çıkar ve dıĢ politika dayanakları 

açısından ele alınmalı Türk DıĢ Politikası bu eksen üzerinde 
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gerçekleĢtirilmelidir. Ulusal gücü ve çıkarları bilmeden ve özümsemeden iç ve 

dıĢ politikaları yürütebilmek büyük bir eksikliktir. Ülke yönetiminde ve dıĢ 

politikalarda atılacak her adımın temel hedefi ulusal çıkarları korumak ve 

gözetmekle mümkündür. Bunalar Nüfus, Jeopolitik, Doğal Kaynaklar, 

Teknoloji, Milli Karakter, Milli Moral,  Liderlik, Askeri Hazırlık, Endüstriyel 

Kapasite, Diplomasi Kalitesi, Hükümetin Kalitesi, Propaganda, Nükleer 

Kapasite olarak karĢımıza çıkmaktadır(Tuncay, 2007). 

Hükümetin Kalitesi Diplomasi Kalitesiyle ölçülür. Bunun en önemli 

göstergesi ise propagandadır. Diplomasi aslında bir ülkenin dünyaya tanındığı 

yüzüdür. Fahir Armaoğlu‟nun da belirttiği gibi, siyasal algılardaki değiĢim ve 

tarihsel sürecin yüklediği anlamla örtüĢen diplomatik unsurların bilinmesi 

gerekir(Armaoğlu : 3). Bu bağlamda DıĢ iĢlerinde son derece deneyimli bir 

devlet adamı olan Kamuran Ġnan‟ın ifadesiyle Diplomasi aslında devletin 

geleceği ve güvenliği için yürütülen dıĢ iliĢkilerin tümünü kapsar. Siyasal 

yöneticilerin önemle üzerinde durması gereken özel bir dili ve bu dile uygun 

duruĢu olan alandır( Ġnan : 1993). Türk dıĢ politikasında temel hedefler ve 

öncelikler belirlenmiĢtir. Atatürk batı bloğuna rağmen batı ile iĢbirliği esasını 

öngörmüĢtür. Bu diğer baĢka ülkelerle iĢbirliği yapmama ve diplomatik iliĢkiler 

kurmama anlamına gelemez. Ancak dıĢ politikada temel hedefler açısından 

önceliklerin ve iliĢkilerin içeriğinin ve yönünün değiĢtirilmesi “eksen kayması” 

olarak ifade edilir.  

Bu yönüyle ele aldığımızda Türkiye`nin Avrupa Birliği‟ne üyelik talebi 

olduğunu biliyoruz, siyasal iktidar AB üyeliği için „ne istenirse yapacağını‟ 

açıkça deklare etti. Ancak AB‟den beklenen destek ve ilgiyi ne yazık ki bu güne 

kadar göremedi. Bunun dıĢında Türkiye`nin baĢta Türk Cumhuriyetleri olmak 

üzere Avrasya‟ya, Ortadoğu‟ya, Afrika‟ya, Uzakdoğu ülkelerine yönelik nasıl 

bir perspektif ortaya koyduğunu, hangi projelerle nasıl bir iĢbirliği geliĢtirmek 

istediğini de tam olarak bilmiyoruz. Ortada adeta günlük turistik gezi izlenimi 

veren bir yığın ziyaret var, ama somut bir sonuç yok. Bu belirsizlik eksen 

kayması olarak toplumda algılanmakta ve dıĢ politika uzmanları tarafından da 

desteklenmemektedir. Çünkü bu iliĢkiler kalıcı olarak sürdürülememektedir. 

Dün bu bölgelerde ülkelerini yöneten liderler ne yazık ki bugün yoktur. Zorla 

yönetimden uzaklaĢtırılmıĢlardır. DıĢ politikayı yürütenler bu geliĢmeleri 

önceden sezebilmeli kiĢilere göre değil, devlet politikası olarak bunları 

algılayabilmelidir. Bu ülkelerin yönetimine kim gelirse gelsin Türkiye kurduğu 

iĢbirliği çerçevesinde sürdürülmesi gereken iliĢkilerini nefret duygusu 

uyandırmadan devam ettirebilmelidir. 

Diplomatik yönden devletin öngördüğü ilkeler siyasal iktidarların ortak 

hedeflerini belirler. ĠĢte bu milli alanla ilgili olarak bilinmesi ve yapılması 

gereken hususlar dıĢ politikanın baĢarı Ģansını ve diplomatik gücünü belirler. Bu 

bağlamda öne çıkan ve önemli diğer öncelikli diplomatik faktörleri aĢağıdaki  

baĢlıklar halinde belirtebiliriz: 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/avrupa-birligi/#_blank
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/avrasya/#_blank
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/ortadogu/#_blank
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/afrika/#_blank
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/uzakdogu/#_blank
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ArĢiv OluĢturma, Enformasyon Bilgi Ağı Kurabilme, Siyasetin tarihsel 

değerler uygun planlanması, GörüĢme Teknikleri ve Birikim, Propagandanın 

Etki Alanı, Hareketsizlik Yerine Eylemsel BakıĢ, DıĢ ĠliĢki Coğrafyasının 

OluĢturulması, AraĢtırma Birimlerinin Kurulması, Ġttifakların Analizi, 

Sorunların Analizi, Açıklama Teknik ve Taktiklerinde Kullanılacak Dil, Etkili 

ĠletiĢim, Vücut Dili ve Ciddiyet Algısı, Kültür ve Sanat Etkinliklerinin 

Planlanması, Hediyelerin Seçimi, KarĢı DuruĢ ve Çözümlemeleri, Lobilerin 

OluĢturulması ve Sürekliliği dıĢ politikayı yönlendiren önemli hususlar olarak 

karĢımıza çıkar(Tuncay, 2010). 

Atatürk DıĢ Politika esaslarını son derece önemli ve hala geçerliliğini 

sürdürecek olan bazı temel görüĢlere dayandırmıĢtır: Gerçekçilik, Bağımsızlık, 

BarıĢçılık, Güvenlik, Akılcılık esasları çerçevesi içinde ulusal çıkar kavramını 

kendi milli kültür değer ve kapasitesine bağlamıĢ tam bağımsızlık ilkesini 

hayata geçirmiĢtir. Ulusal gücün bütün unsurlarını değerlendirerek, ulusal 

mensubiyet bilincini temsil eden hem iktidar erkinin hem diğer muhalefet 

gruplarının; uyum ve uzlaĢma hatta dayanıĢma iznine tabi tutulan ve ulusal 

çıkarlarla örtüĢtürülen diplomatik, stratejik, ekonomik, güvenlik ve tarihsel 

boyutları da içeren ülke kararlarında; öngörülen plan ve hedeflerin ulusal 

gücümüzle eĢdeğer tutulması öngörülmüĢtür. Bunlar “devletin bekasını koruma 

kararlılığı ve inancı‟nın seçimlerle onaylandığı erki kullanabilme boyutunun 

gerek iç siyasalarda cumhuriyetin yüksek ahlaki değerlere ve niteliklere 

dayanan yüksek karakteri taĢıması; gerekse dıĢ iliĢkiler ve devletlerarası 

münasebetlerde bağımsızlığı temsil eden mütekabiliyet esasına dayandırılarak, 

yürütülmesi ve gerçekleĢtirilmesi stratejileridir”(Tuncay, 2008) 

Ġç ve dıĢ politikada önemli bir kavram olarak karĢımıza çıkan ulusal 

mensubiyet bilinci hem ulusal gücümüzün unsuru hem de Türk iç ve dıĢ 

politikalarının en önemli dayanaklarındandır. Siyasal erki ellerinde tutanlar iç 

ve dıĢ politikayı yürütenler, özellikle de devletin kadrosu içinde yer alan 

üniversiteler öncülüğünde tüm kamu görevlileri köklü ve övünç dolu bir 

geçmiĢi olan bu ülkenin, dil, tarih ve kültüre dayalı köklerinden kaynaklanan bu 

gücünün farkında olmalı; görevlerinin bilincinde olarak atacağı adımlarda Türk 

kültür ve tarihine yakıĢır Ģekilde kamusal alanın gereğine uygun bir biçimde 

davranmalıdır.  

Ülkemizin gözle görülür derecede büyümesi dikkate alındığında farklı 

ülkelerin farklı beklenti ve taleplerinin olması ve bu yönde bir Türkiye 

arzulaması beklenmedik bir öngörü olamaz. Bu cümleden olarak batılı 

yazarlardan F.Stephen Larrabee ve Ian O. Lesser  Türkiye‟nin nüfus, coğrafi 

konum, ekonomik ve askeri potansiyeli açısından  “miğfer ülke”  sayıldığını 

belirtmektedirler. Ancak, Türkiye‟nin dini, etnik ve politik kaygılar içine 

sürüklenmesi istikrarsızlık kaynağı olarak kabul edilmektedir.(Larrabee-Lesser, 

2004 : 17). Batı demokrasilerinde siyaset etnik yapı ve dini inanç üzerine 

yapılamaz. Kültürel zenginliklerin ve insan haklarına uygun bir yaĢam tarzının 
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ülke genelinde düĢünülmesi ve uyum içinde bir iĢbirliği esasına 

dönüĢtürülebilmesi siyasal patoloji olarak adlandırdığımız bu argümanlardan 

uzaklaĢmak olmalıdır. ÇağdaĢ insan kin ve kandan uzak olan insandır. Siyasal 

psikoloji ve psikolojik algı birlikte düĢünülmeli çözümler Ģiddet patolojisinden 

uzak iletiĢim sosyolojisi ve psikolojisi içinde tutum değiĢtirebilen bir etkileĢime 

dönüĢtürülebilmelidir. 

Çünkü siyaset adamı olmak değil, devlet adamı olmak, ulusal gücümüzün 

unsurlarına dayanmak ve buna göre politika yürütmek, ulusal mensubiyet 

bilinciyle mümkündür.Bu algının tüm kurum ve kuruluĢlara bu kurumsal 

yapılarda mesai veren ve devletten maaĢ alan kamu görevlileriyle 

örtüĢtürülmesi kaçınılmazdır. Bunun bir tek yolu vardır: Türkçe DüĢünmek 

Türkçe KonuĢmak Ve Türkçe Üretmektir. Ayrıca siyasal sistemin önünü açmak, 

sisteme katılımı sağlamak, Türk diline ve kültürüne yakıĢır siyasal kültür 

oluĢturabilmektir. VatandaĢın ayrıĢtırılmasına ortam hazırlayan her türlü 

tepkisel, önyargılı ve Ģiddete dayalı insan iliĢkilerine siyasal eylem ve 

davranıĢlarına son verebilmektir. Ortak alan ortak dildir. Bunlara olumsuz etki 

edebilecek faktörleri ortadan kaldırabilmek baĢarının temel unsurudur. Siyasal 

demokrasinin siyasal anarĢi değildir. Bunun böyle olmadığını tüm yöneten ve 

yönetilenlerin aynı biçimde algılaması ve anlaması gerekir. Bu yönde geliĢen 

bir kamuoyu ve ülkeyi yöneten siyasal erk ancak  iç ve dıĢ politikalarında 

baĢarılı olabilir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti aktif bir politika izleyerek 

Atatürk‟ün belirttiği gibi Türk dıĢ politikasında 1990 sonrası oluĢan Türk 

Cumhuriyetleri ile ilgili politikalarını güçlendirmek, dünya barıĢına katkı 

yaparak refah ve mutluluğa yönelik ekonomik ve kültürel içerikli iĢbirliği 

çerçevesinde dıĢ politikasını ödünsüz aynı zamanda barıĢ içinde yürütmek 

zorundadır.  

Oral Sander‟in belirttiği gibi “Bu çaba, sonuçta hem bölgesel iĢbirliğinin 

baĢarısı, hem de Avrupa etkisinin geniĢlemesi için, Türkiye‟nin hem 

Avrupa‟nın karar alma merkezlerine, hem de bölgesel iĢbirliğine aktif katılımını 

gerektirecektir. Türkiye‟nin (Orta Asya‟nın Türkçe KonuĢan Ülkeler) OATKÜ 

ile geliĢen iliĢkileri bu çerçevede  değerlendirilmelidir”(Sander, 2000 : 265). 

Demokrasi Devlet Ve Cumhuriyet demek, Cumhuriyet rejimi demek 

demokrasi prensipleriyle iĢleyen devletin idari Ģekli demektir. Bu yüksek bir 

karakteri ve nitelikleri temsil eder, çağdaĢlaĢmaya giden yolun kendisidir. 

Böylece hükümet ile millet arasında sağlam bir köprü oluĢturulur. Milletin 

gelenekleri onun karakteristik özelliği olan bu cumhuriyeti benimsemek ve 

yükseltmektir. Onun içindir ki cumhuriyet fazilettir. Atatürk bu nedenle Türk 

Gençliğine büyük değer vermiĢ ülkenin geleceğini onların omuzlarına 

yüklemiĢtir. 

Atatürk bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini azimli ve 

kararlı Türk örf ve adetlerine Türk kültürüne bağlı olan gençlere emanet 
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etmiĢtir. Cumhuriyetin yaĢatılması ve yükseltilmesinin dayanaklarını da asrın 

medeni ve çağdaĢ ölçülerini hedef alan Türk halkı ve onun gençliğine tevdi 

ederek genç nesle güvenini cumhuriyetle özdeĢleĢtirmiĢtir. 

Diğer yandan, Atatürk 10. yıl nutkunda cumhuriyet yönetiminin erdemli 

ve namuslu insanlara ihtiyacı olduğunu belirterek; ulusal bir talebin kararlılıkla 

sürdürülmesini ve bir bilinç oluĢturmasını ön koĢul yapmıĢ, cumhuriyetin 

temelini Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürüne, diline ve tarihine 

dayandırarak düĢünce, bilim, teknik, beden ve ruh yönünden inançlı, güçlü, 

dinamik takipçileri ve koruyucuları iĢaret etmiĢtir. 

Atatürk‟e göre Cumhuriyeti korumak ve kollamak ancak tam bağimsiz 

bir milletin milli kültürüne dayanır. Bunun yolu da cehaletten kurtarılabilmiĢ 

ilim ve medeniyete aĢina kültürel birikimine ve değerlerine bağlı bir milletle 

mümkündür. Bu nedenle cumhuriyet aklı ve vicdanı hür, milli kültürü 

benimsemiĢ bireyler ister. Kültürün taĢıyıcısı da dildir. Atatürk‟e göre kültür 

hem maddi ve hem maneviyatı moral  unsurları içeren değer ve birikimleri 

aktarılan tecrübeleri kapsar. Türk kültüründe bunların tümünü görmekteyiz. 

Üstün bir kültür oluĢunu Asya‟da atın evcilleĢtirilerek insan gücüne katılmasını 

hız ve enerji aktarımının tüm yaĢam alanlarına girmesi gösterir 

Atatürk, Türk dilinin bugünkü geliĢmiĢ ve zenginleĢmiĢ Ģeklini 

alabilmesi için çok uğraĢmıĢ ve de çok çaba sarf etmiĢtir. Öncelikle bilim ve 

sanat adamlarının görüĢlerine yer vermiĢ bununla birlikte kendisi de görüĢ ve 

önerilerde bulunmuĢtur. Bu bağlamda kendisinin yazdığı geometri kitabındaki 

kelimeler Türkçe‟mize kazandırılmıĢ ve hala kullanılmaktadır. Bu yönde belki 

de tüm dünyada örnek bir komutan yüksek karakterli bir lider devlet adamı, 

büyük bir düĢünür bilim ve kültür adamı olarak kendi asrına ve bu asra bir deha 

olarak damgasını vurmuĢtur.  

 

SONUÇ YERĠNE 

Aileler üzerinde görülen erozyonun aynı hızla tüm kurum ve kuruluĢlara 

yansıması asla gözden uzak tutulmamalıdır. Tüm kavramların doğru algılanması 

ve bu kavramların taĢıdığı değer üzerinden iliĢkilerin ve iletiĢimin kurulması 

hem ruh sağlımızı ve hem de mutluluğumuzu artırır. Türklerde devlet aileden 

baĢlayarak geldiğine göre, devleti yönetenlerin öncelikle halkın güvenlik, huzur 

ve mutluluğunu gözetmesi bu iĢlerle görevli olması ana ile olarak görülür.  

Ailelerin ortak alan ve ortak kültür algısı üzerinde yoğunlaĢan iletiĢim 

bireyler arası iletiĢim ve etkileĢimde olduğu gibi devlet yapısını da etkiler. Bu 

bağlamda psikolojik algı tanımının yapılarak bir çıkarımda bulunmamız 

mümkündür.  
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Kültürler arası algı farklılıkları da bu sürecin bir bakıma beslendiği 

temeller olarak inĢa ediliyor. Birey var olduğu toplumda doğuĢtan beri getirdiği 

bir takım referanslara dayanıyor. Aynı biçimde birey sonradan kazanılan 

kültürel kodları üzerinden kendi etnik yapısını, dinsel görüĢünü ve içinde 

yaĢadığı toplumun dıĢ dünyaya karĢı konumunu ayırt ederek; diğer toplumlara 

karĢı bir refleks geliĢtiriyor ve bunun eylemsel boyutlarının koĢullarını 

oluĢturmaya çalıĢıyor.  

16 büyük Türk Ġmparatorluklarının tümünde bu görülür. Bu sürecin en 

temel özelliği ortak bir kültürün oluĢturulması ve aile birliklerinin kültürel 

kodlarının devlet aygıtı ile örtüĢtürülmesidir. Bu yönde geliĢtirilen bir 

psikolojik algı devlet örgüsünün güçlü olmasını ve düzenli ve düzeyli bir 

yönetimle temsil edebilmesinin de temellendirilmesine ortam hazırlar.  

Bu uğurda eksikliği veya yetersizliği görülen hakanın bile görevden 

alınması söz konusuydu. Günümüzde ailenin korunması için medeni 

kanunumuz içinde yer alması yeterli olduğu kabul edilemez. Ailelerin 

güçlendirilmesi demek dolayısıyla devletin güçlendirilmesi anlamına gelir. Her 

ülkenin kendi kültürel gelenekleri içinde aileye bakıĢı vardır. Türk kültürü 

içinde belki de dünyada tek bir millet olarak Türklerin ailelerinin toplanması 

sonucu en üst organizasyon olan devlete ulaĢılmıĢtır  

Ġçinde bulunduğu toplumun gerek ulusal etnik ve gerekse dinsel 

boyutunu içselleĢtirerek, öteki olarak adlandırdığı diğer kültürlere karĢı bir algı 

farkı ortaya koyarak yaĢamın biçimlendirilmesi demokrasiye, cumhuriyete ve 

devlet yönetimine aykırıdır. Farklılıklar olağan ve doğru temellere 

dayandırılmadığı için gerek birey gerekse toplumlar arası uyuĢmazlıklar 

çatıĢmalara da ortam hazırlar(Tuncay, 2009, s:44).  

Bu çatıĢmaların ortadan kaldırılabilmesi için bireyin öncelikle 

sosyalleĢmesi gerekir. Bunun için sosyalleĢme sürecinin birincil kurumu ailedir. 

Aile öncelikle çocuğa toplum içinde nasıl davranacağını, örf,  adet, gelenek ve 

göreneklerinin nasıl devam ettirileceğini hem ahlak yönünden, hem de sosyal 

kurumlar ve kurallara uyum yönünden gerekli bilgileri vermek zorundadır.  

Aile devletin temelidir. Onun düzey ve düzeni devlet örgütüyle örtüĢür. 

Ulusal çıkar kavramı ailenin beklentilerini karĢılayacak düzeyde ve ulusal 

değerleri içerecek biçimde yeniden Atatürk ilkelerine göre ele alınmalı Türk dıĢ 

politikası kardeĢ Türk devletleriyle iĢbirliği yapılarak yüksek düzeyde milli 

kültürümüze dayandırılmalıdır. 

Aileler üzerinde görülen erozyonun aynı hızla tüm kurum ve kuruluĢlara 

yansıması asla gözden uzak tutulmamalıdır. Tüm kavramların doğru algılanması 

ve bu kavramların taĢıdığı değer üzerinden iliĢkilerin ve iletiĢimin kurulması 

hem ruh sağlımızı ve hem de mutluluğumuzu artırır. Türklerde devlet aileden 

baĢlayarak geldiğine göre, devleti yönetenlerin öncelikle halkın güvenlik, huzur 
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ve mutluluğunu gözetmesi bu iĢlerle görevli olması ana ilke olarak görülür. Bu 

uğurda eksikliği veya yetersizliği görülen hakanın bile görevden alınması söz 

konusuydu. Bugün batı ülkeleri temsilde değiĢmeyi ve değiĢiklik yapabilmeyi 

demokrasi kavramı içinde seçime yönelik olarak tanımlıyor. 

Oysa tüm dünyada kültürler arası algı farklılıkları demokratik sürecin bir 

bakıma beslendiği temeller olarak inĢa ediliyor. Birey varolduğu toplumda 

doğuĢtan beri getirdiği bir takım referanslara dayanıyor. Aynı biçimde birey 

sonradan kazanılan kültürel kodları üzerinden kendi etnik yapısını, dinsel 

görüĢünü ve içinde yaĢadığı toplumun dıĢ dünyaya karĢı konumunu ayırt 

ederek; diğer toplumlara karĢı bir refleks geliĢtiriyor ve bunun eylemsel 

boyutlarının koĢullarını oluĢturmaya çalıĢıyor. Ġçinde bulunduğu toplumun 

gerek ulusal etnik ve gerekse dinsel boyutunu içselleĢtirerek,  öteki olarak 

adlandırdığı diğer kültürlere karĢı bir algı farkı ortaya koyarak yaĢamını 

biçimlendiriyor. Farklılıklar olağan ve doğru temellere dayandırılmadığı için 

gerek birey gerekse toplumlar arası uyuĢmazlıklar çatıĢmalara da ortam 

hazırlıyor (Tuncay, 2009, s:44). 

Bu çatıĢmaların ortadan kaldırılabilmesi için bireyin öncelikle 

sosyalleĢmesi gerekir. Bunun için sosyalleĢme sürecinin birincil kurumu ailedir. 

Aile öncelikle çocuğa toplum içinde nasıl davranacağını, örf, adet, gelenek ve 

göreneklerinin nasıl devam ettirileceğini hem ahlak yönünden, hem de sosyal 

kurumlar ve kurallara uyum yönünden gerekli bilgileri vermek zorundadır.  

Ailelerin ortak alan ve ortak kültür algısı üzerinde yoğunlaĢan iletiĢim 

bireyler arası iletiĢim ve etkileĢimde olduğu gibi devlet yapısını da etkiler. Zira 

kuĢaklar arası üreme, kültürel aktarım ve sosyalleĢme süreci ilk önce bu 

kurumlarla gündeme gelmekte; çocuğun gerek ruhsal gerekse bedensel 

geliĢimini bu kurumlar üstlenmektedir.  

Kısacası, bireylerin duygusal ve ruhsal geliĢiminde ailenin, okulun ve 

medyanın temel bir rolü vardır. Bireylerin aileden baĢlıca beklentisi anlayıĢ, 

yardım, sıcaklık, destek, değer verilmek ve doğru algılanmaktır. Öğrencilerin 

psikolojik gereksinim düzeylerinin belirlenmesi ile ilgili 2001 yılında yapılan 

bir araĢtırmada ”duyguları anlama, değiĢiklik, ilgi görme, Ģefkat gösterme” 

alanlarında ailelerden beklentileri olduğu saptanmıĢtır (Baysan, BuluĢ, 2001 

s:24-27). 

ĠĢte bunun için sosyalleĢme sürecine katkı yapan aile, okul, çalıĢma 

ortamı ile medya yani iletiĢim araçları son derece önemlidir. Gerek iç siyasette 

gerekse dıĢ politikada farklılıklara dayandırılan hiçbir politika asla baĢarılı 

olamaz. Çünkü Tuncay‟ın belirttiği gibi farklılığın temellendirilmesi kamusal 

alan ve kamusal bilinçle iliĢkili görülmektedir. Bireyin öznel duygu ve 

düĢünceleri, inanç ve değer yönelimlerine göre biçimlenen söylem ve eylemleri 

onun esasında özel alanı yani mahremiyet alanı ile iliĢkilidir. KiĢi içinde 

yaĢadığı toplumun değerlerine, örf ve adetlerine duygu ve düĢüncelerine olduğu 
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kadar; devlet ve hukuk düzenine de saygılı ve anlayıĢlı olmak, konulan kural ve 

kararlara ülkenin taĢıdığı değerlere toplumsal açıdan uymak yani uyum 

göstermek zorundadır(Tuncay, 2004). 

Ailenin önemi çocukların beklentileri ve devletin görevleri açısından 

iĢbirliğine dayanan bir atmosferin oluĢturulması ön koĢuldur. Bu süreç 

nihayetinde dıĢ politika açısından da ulusal çıkar kavramına dayandırılır. 

Kamusal alan ve özel alan iliĢkisinin doğru algılanması sorun çözme 

yöntemlerinde baĢvurulacak anahtar bir kavramdır. 

Bu bağlamda, insan hakları ve kamu hürriyetleri ve kamusal alan iliĢkisi 

bize vatandaĢ ve devlet iliĢkisini çağrıĢtırmaktadır. Devletin yapısı, rolü, 

amaçları ve görevleri ile genel olarak doğru algılanmasını sağlayan kavramlara 

ve tanımlara ihtiyaç vardır. Öyleyse devlet sistemi dediğimizde ne anlıyoruz? 

Sorusu çok önemlidir. Devletin yönetim biçimi olan ve cumhuriyetle örtüĢen 

demokrasinin soyut bir kavram olan devlet aygıtı ile sürtüĢür halde tutulması 

siyasal bir patolojidir. Ordu düĢmanlığı aynı zamanda halk düĢmanlığı anlamına 

gelir. Çünkü o halkın çocukları ahkam kesen insanların can ve mal güvenliği 

onların özgürce yaĢaması için askerlik görevi yapmaktadır. Dünyada güçlü 

askeri birlikleri olmayan ülkelerin neoliberal politikalarla ne hale geldiği, 

paramparça edildiği asla gözden uzak tutulmamalıdır. 

Bütün bu ifadelerimizden sonra Atatürk‟ün iĢaret ettiği Türk dıĢ 

politikasının siyasal ve ekonomik yönden tam bağimsiz saygın ve çağdaĢ bir 

ülke olarak dünya üzerinde yerini almıĢ olabilmesi için bazı öncelikler 

gereklidir.  

Sırasıyla bunlar öncelikle ulusal çıkar ve ulusal gücümüzün  kavramının 

doğru algılanması kaçınılmazdır. Buna dayalı olarak mensubiyet bilinci 

demokratik yaĢamın ayrılmaz parçasıdır. Farklı algı siyasal patolojidir. 

Psikolojik algının oluĢturduğu iletiĢim biçimi ise kavramsal ve davranıĢsal 

yönlerden doğrusallık ve etkileĢim taĢımadığından iletiĢimsel patolojidir. Birey 

aile ve devlet iliĢkisi içinde doğabilecek sorunların bilinmesi sadece bilim 

adamlarının iĢi değildir. Bu yönde oluĢturulacak geniĢ tabanlı ve halkın da 

katıldığı kurullar ile kurumsal yapılar oluĢturulmalıdır.  

Sadece “Sivil Toplum Örgütleri” dediğimiz yapıların aslında sivil 

olmadığı belli bir görüĢü temsil eden bireylerin ya çıkar saiki yada ideolojik 

yönelim birliği içinde buluĢtukları platformlar olduğu unutulmamalıdır.  Tüm 

bunlardan önce ve çok acil olarak ulusal kimliğinden kuĢku duyulamayacak 

basının kamu görevi yaptığı ideolojik yönelimleri ve yöntemlerinin ahlak ve 

demokrasi aynı zamanda hukuk dıĢı olduğu halka anlatılmalıdır.  

Hür basın kendi doğası gereği haber ve bilgi aktarır. Ancak kasıtlı soru 

sorarak yönlendirmek, uç sorularla okuma düzeyi ve algılama düzeyi düĢük 

vatandaĢlarca kamuoyunu yanlıĢ bir düĢünceye itmek yanlıĢtır. Çünkü taraflı 
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kamuoyu oluĢturarak reklam ve diğer yatırımlara dönük  iliĢkilerle rant ve gelir 

elde eden basının devre dıĢı bırakılması demokrasi prensipleri içinde sınırlarının 

çizilmesi ve hukuksal yapının sadece basın ahlak kurallarına bırakılmaması 

kamuoyunun bu yönde oluĢturulması kaçınılmazdır. Daha da önemlisi ulusal bir 

gençlik programı ile bunların yetiĢtirilmesi   vatandaĢlar olarak hem de siyasal 

erki ellerinde tutanlar olarak  ortak bir hedef  biçiminde görülmesi gerekir. 

Tüm eğitim sistemimiz içinde yabancı dile dayali baĢarı ölçütü 

uygulamasının milli ulusal kültürümüze zarar verdiği gençliğin popüler 

kültürden kaynaklanan umutsuzluk içinde kötü alıĢkanlıklara yöneldiği sapma 

içinde olduğu yaptığımız çalıĢma ve araĢtırmalardan anlaĢılmaktadır. Emniyet 

Genel Müdürlüğü kaynakları da bu görüĢümüzü desteklemektedir. Türkçe‟nin 

dıĢında bir dil arama koĢulunun ortadan kaldırılması son derece önemli 

çözülmesi kaçınılmaz bir sorun biçiminde karĢımıza çıkar. Sadece yabancı dil 

sınavından geçerek bilim dünyasına katılanların bu alanı daralttığı, yeni bilgi ve 

enerjilere kapılarını kapattığı, tekdüze ve küreselleĢme rüzgarları ile yeni neo-

liberal öngörülere dayalı bilimsel bir kuramsal algı iddiasına yönelik dıĢ kaynak 

taramasından geçirilmiĢ ulus devlet ve üniter yapı tezlerine karĢıt bölünmeci, 

farklı dillerle uğraĢan ve federatif yönelimli yapılanma eğilimleri taĢıdığı, 

siyasal yönetim erkinin de bu düĢüncede olanların himayesinde ve desteğinde 

kamuoyu oluĢturduğu artık anlaĢılmalıdır. Devlet yönetim biçimi olarak 

demokrasi prensiplerini benimser. Ġnsan hak ve özgürlüklerine saygılıdır. Ancak 

bu özgürlüğün sorumluluk prensiplerini aĢtığı söylenemez. Bu nedenle dilde 

birlik devletin temelidir. 

Çünkü, Çin Yulian Tang Üniversitesi tarafından yapılan araĢtırmalarda 

insanların ortak ana dilleri ile matematik zekaları arasında bir iliĢkinin olduğuna 

dair bulguların elde edildiği artık bilinmekte ve görülmektedir. Bu nedenle 

ulusların  bilimsel alanda gösterdikleri yetenekleri insan beyninin ortak anadil 

Ģekillenmesiyle oluĢtuğu genel bir kabul olarak karĢımıza çıkmakta; hem iç 

politikaların ve hem de dıĢ politikaların ve toplumsal baĢarının sırrı olarak 

görülmektedir. Dağlara sürülen dıĢ destekli Ģiddet olaylarını gündeme 

getirenlerin dil farklılığı sonucunda hesap edebilme yetilerinin çeliĢtiği de 

açıktır. 

Ülkemizde son günlerde yapılmak istenen etnisite farkları yaratılarak ve 

türlü adlar takılarak “darbe planları” gibi yakıĢtırmalar ile yapılan askeri 

operasyonlar sadece askerimizi gözden düĢürmek olarak algılanamaz. Devlet 

algısının törpülenmesi ve aidiyet duygusunun kristalize edilmesi yani 

parçalanmasını ifade eden; Türkçe‟nin ortak ana dil olmasını engelleyerek ülke 

içinde cahil, agresif, düĢünce sistematiği geliĢmemiĢ ve algısal yetisi düĢük 

bireyler oluĢturarak ulusal birliği bozmaktır.  

Böylece ulus devlet bilincinin törpülenmesi istenmektedir. Çünkü 

Ġngiltere, Fransa, Ġtalya, Yunanistan, Rusya gibi ülkelerin içimizde yüzyıllardır 
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yaĢayan Ermeni vatandaĢlarımızı da kıĢkırtarak tarihten yok etmek istedikleri 

bir süreçte; karĢılarında dikilen “bağımsızlık benim karakterimdir” diyen bir 

Atatürk ve onun komutanlarının yürüttüğü istiklal savaĢı sonunda tümüyle 

yenildikleri akıllarından çıkmamaktadır. “Lozan AntlaĢması”nda zorunlu olarak 

Türk devletinin taleplerinin bir bölümü karĢılanmıĢ; Misak-ı Milli sınırlarımız 

ne yazık ki bu güçler tarafından masa baĢında engellenmiĢtir. O günlerde 

emperyal güçlerin baĢaramadıklarını bugün sahte ve sanal bir iĢbirliği olan 

küreselleĢme adı altında uygulamaya koyduklarını görüyoruz.  Asla 

tamamlanmayacak ve nihayetinde dağılacak olan bir AB süreci ABD 

kontrolünde gerçekleĢtirilerek, gizli tarihsel amaçlarına ulaĢabilmeleri 

ekonomik iĢbirliği olarak hedeflenmektedir. Çünkü Almanya ve Fransa baĢta 

her zaman dile getirdikleri Türkiye‟nin adaylığı hakkındaki olumsuz tutum ve 

tavırlar giderek artmakta önyargı biçimine gelen tarihsel konumumuz bu 

ülkelerin hafızalarından çıkmamaktadır. 

AB süreci içinde onbirinci aday ülke olarak baĢvurumuza rağmen 

ülkemiz hala bu birliğe alınmamıĢtır. AB ülkemizden daha gerilerde olan 

ülkeleri de içine alarak yirmi dokuzuncu üyeli bir Hıristiyan kulübü biçimine 

dönüĢmüĢtür. Son olarak büyük bir gururla belirtmeliyiz ki, Türklerde devlet 

olgusu asla vazgeçilemeyecek kadar kutsal ve asla ihanet edilemeyecek kadar 

da değerlidir.  

Onun için devleti devlet gibi yönetmek asaletin ta kendisidir. Ġdeoloji ve 

siyasal politikalar çerçevesinde ülkemizi yönetenler vatan, toprak, bayrak 

üçgeni içinde geliĢtirilmesini ön koĢul sayan “kentleĢme ve çevre Master 

planları” doğrultusunda politikalar üretmelidir. Yatırım ve istihdama yönelik bir 

sosyo ekonomik algı ile adaletli bir gelir dağılımı baĢta sosyo kültürel bakıĢın 

da toplumsal bütüne yerleĢtirilmesi kaçınılmazdır. Demografik açıdan hızla 

artan nüfusun hem ülkemize ve hem de dünyaya verebileceği zararlar 

tartıĢılamaz. Bu nedenlerle ekonomik yönden tam bağımsız bir temele 

dayandırılan çağdaĢ ölçütlerin vatandaĢlık bağı çerçevesinde içselleĢtirilmesi 

gerektiğini artık “yöneten ve yönetilenler” anlamak durumundadır.  

Yönetenler aynı zamanda tüm var olan sorunları demokrasi ve hukuk 

düzeneği içinde çözebilen ortak kültür ve ortak dil temelli bir psikolojik algıyı 

yerleĢtirmekle yükümlüdürler. Yönetim olgusunu tam demokrasi ilkelerine 

bağlayan katılımcı demokrasiyi biçimsel olmaktan çıkararak bu süreci yasal 

temelli ve sürekli sağlamak zorundadırlar. Yönetenlerin bu erdemi taĢımak 

durumunda olduklarını gecikmeli de olsa Türk halkına göstermek  en öncelikli 

görevleri arasında olmalıdır. Büyük devletler zora düĢse halkı yanılsa ve 

yanıltılsa da tarihten aldığı genetik kodlarının gücü ile bunları aĢmaya muktedir 

devletlerdir. Onun için aile sisteminin her yönü ile desteklenmesi ulusal bir 

politika güdülerek küreselleĢmenin getirdiği baskın popüler kültür ağından 

kurtarılması kaçınılmazdır. 
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Adaletli bir gelir dağılımı baĢta ekonomik yönden tam bağımsız bir 

temele dayandırılan çağdaĢ ölçütlerin vatandaĢlık bağı çerçevesinde 

içselleĢtirilmesi gerektiğini artık yönetenler anlamak durumundadır. Ülkeyi 

yönetenler aynı zamanda tüm var olan ortak alan sorunlarını demokrasi ve 

hukuk düzeneği içinde çözebilen ortak kültür ve ortak dil temelli bir psikolojik 

algıyı yerleĢtirmekle yükümlüdürler. Yönetim olgusunu tam demokrasi 

ilkelerine bağlayan katılımcı demokrasiyi biçimsel olmaktan çıkararak bu süreci 

siyasal ahlak baĢta yasal temelli ve sürekli sağlamak zorundadırlar. 

Yönetenlerin bu erdemi taĢımak durumunda olduklarını gecikmeli de olsa Türk 

halkına göstermek  en öncelikli görevleri arasında olmalıdır. Partiler arasında 

kör döğüĢü gibi sürdürülen çekiĢme ve sürtüĢmeler asla tam demokrasiyi ifade 

edemez. GeçmiĢ kimsenin tekelinde Ģekillendirilemez. Gelecek ancak birlikte 

kurgulanır.  

Bunun için tarihsel değerlendirmeler yapılırken o dönemle ilgili içinde 

bulunulan çağın norm ve değerleri ile koĢullarının dikkate alınmasını gerekli 

kılar. Dünü bugün ile açıklamak en basit deyimiyle cehalet ölçüleriyle açıklanır. 

Atatürk gibi büyük bir devlet adamını anlamak bu cehaletten kurtarılmayı 

gerektirir. Özgürlük onu tartabilen ve sahip çıkabilen fertler ister. Aksi halde 

devlet, millet, vatan, bayrak, toprak gibi kavramlar yerini kimliksiz ve kiĢiliksiz 

cehalet içinde yaĢayan güruhun eline geçer ki bunların hiçbir değer ifade 

etmediği tarihte görülür. Etnisite ve inanç üzerine kurulan her Ģey insani, ahlaki 

ve hukuki değildir. Çünkü bunlar asıl toplumun değerleriyle asla örtüĢemez. 

Türklerde  devleti yönetmek adeta bir sanattır. Ailede Ģevkat ve adalet ne ise 

devletin yönetiminde de o Ģefkatin gözetilmesi esastır. Onun için “adalet 

mülkün temelidir” ilkesi devletin temelini adalete bağlar. 

Eğer adaletin siyasallaĢtığı yolunda bir algı oluĢursa o zaman devlete ve 

onu yönetenlere karĢı güven azalır. Kaos ve kargaĢa ortamı içinde birey, aile ve 

tüm kamu kurum ve kuruluĢları entropiye uğrar devletin parçalanması gündeme 

gelir ki, yeniden bir yapılanmanın yolları açılır. Osmanlı imparatorluğunun bu 

sürece en büyük örnek olmaya devam ettiği asla unutulmamalı devletin tek 

sahibinin tek bir millet yani Türk milleti olduğu daima akıllarda tutulmalıdır. 
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BASININ DEMOKRATĠK KATILIM KURAMI AÇISINDAN  

TOPLULUK RADYOLARI
 1
 

Leyla BUDAK 

 

ÖZET 

Demokratik Katılımcı Basın Kuramı, modern medyanın tekelci yapısına 

bir karĢı çıkıĢı ifade eder. Kuramda bireylerin iletiĢim hakkı ve eriĢim 

olanaklarına yönelik gereksinim vurgulanır. Demokratik Katılımcı Basın 

Kuramı, yeni medya geliĢimlerinin önünün açılmasını benimser. Ticari tekeller 

kadar merkezi, yüksek finans gerektiren, bürokratik ve uzmanlar tarafından 

kontrol edilen devlet kontrolündeki yayıncılığa da karĢı çıkar. Kuramın 

uygulama alanındaki ifadeleri geniĢ ve çeĢitlidir. Topluluk radyosu, özel ve 

ticari radyoculuğunun veya devlet radyoculuğunun dıĢında farklı bir üçüncü 

yayıncılık Ģekli olarak değerlendirilir ki bu yönü ile kuramın  uygulanabilirliği 

açısından önemli bir örnek olabilir. Bu radyolar hedef kitleleri olan topluluklar 

tarafından yönetilir, programları topluluklar hazırlar ve ticari amaç güdülmez. 

Anahtar Sözcükler: Demokratik Katılım Basın Kuramı, Medya, 

Topluluk Radyoları 

 

COMMUNITY RADIOS IN TERMS OF DEMOCRATIC 

PARTICIPATION THEORY 

ABSTRACT 

Democratic-participant theory opposes the commercialization of modern 

media. The need for access and right to communicate is stressed. Bureaucratic 

control of media is decried. Democratic-participant theory was proposed in 

recognition of new media developments.This theory challenged the necessity 

for and desirability of uniform, centralized, high-cost, commercialized, 

professionalized or state-controlled media.. The practical expressions of the 

theory are many and varied. Community radio is a type of radio service, that 

offers a third model of radio broadcasting beyond commercial broadcasting 

and public broadcasting. Community radio stations are operated, owned, and 

driven by the communities they serve and community radio is not-for profit . 

          Key Words: Democratic-Participant Theory, Media,  Community Radio 
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GĠRĠġ                      

Kitle iletiĢim sistemlerinin oluĢum ve geliĢim süreçleri göz önüne 

alındığında her ülkenin kitle iletiĢim sisteminin, o ülkeye ait toplumsal, 

ekonomik ve siyasi sistemlerle yakından iliĢkili olduğu, söz konusu iliĢkinin 

belirleyici özellikleri çerçevesinde geliĢtiği görülmektedir. Siyasi, sosyal ve 

ekonomik güçler medya içeriğini doğrudan etkilemektedir. (Severin&Tankard, 

1994,501) Toplumlarda kitle iletiĢiminin rolünün anlaĢılması kitle iletiĢim 

kuramının bütününün tanımlanması açısından önemlidir. Bir ülkenin kitle 

iletiĢim sisteminde egemen olan yaklaĢımlar, o ülkenin siyasal felsefesinin 

sınırlamaları içinde Ģekillenmektedir(Lowenstein&Merril,1990:159).  

Kitle iletiĢim sisteminin devlet ve devlete ait kurumlarla iliĢkisinden 

hareketle geniĢ bir sınıflandırmasını ortaya koymak açısından çeĢitli çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Dünya üzerinde en çok bilinen basın sistemi ayrımı, dört kuram 

fikri üzerine  dayandırılmıĢtır. Siebert, Peterson ve Schramm  “Four Theories 

Of The Press” (Basının Dört Kuramı) isimli çalıĢmalarında kitle iletiĢiminin 

düĢünsel temellerini tartıĢmıĢ ve dört basın kuramı fikrini ortaya koymuĢlardır 

(Siebert,Peterson&Schramm, 1959,6-7) . 

Siebert, Peterson ve Schramm,  Plato‟dan Machivalli‟ye kadar uzanan 

otoriter siyasi düĢüncenin ıĢığında geliĢtirilen  ilk kuramı “Otoriter Kuram” 

olarak belirlemiĢlerdir. Ġkinci Kuram, Milton, Locke ve Mill gibi düĢünürlerden 

ve Aydınlanma Çağının genel felsefi yapısından etkilenerek ortaya çıkan 

“Liberal Basın Kuramı” dır. ĠletiĢim alanındaki devrim ve teknolojik 

geliĢmeler ile Aydınlanma Çağının felsefesindeki bazı belirsizlikler nedeni ile 

üçüncü kuram  ĢekillenmiĢtir. Bu kuram, “Sosyal Sorumluluk Kuramı” dır. 

Marx, Lenin ve Stalin‟in düĢünceleri ile Sovyetler Birliği‟ndeki Komünist 

Parti‟nin diktatoryası ile Ģekillenen “Sovyet Komünist Kuram” ise dördüncü 

kuramı oluĢturmaktadır. 

Kitle ĠletiĢim Sistemlerinin, Siebert, Peterson ve  Schramm' da olduğu 

gibi geniĢ bir ayrımını ortaya koyma çabası, “hem her toplumun sosyal 

iletiĢiminin felsefesini yansıtmak hem de hükümet yoluyla, özel giriĢimciler 

yoluyla, kamusal kurumlar veya diğer giriĢimciler yoluyla olsun medya 

sahipliğinin, medyaya ulaĢımın ve medya kontrolünün örgütsel koĢullarını 

ortaya koymak”(Wright,1986:30) açısından önemlidir. Siebert ve arkadaĢlarının 

geliĢtirdiği söz konusu dörtlü ayrım, genel anlamda benimsenmiĢtir. Ancak 

değiĢik eleĢtiriler de almıĢ, farklı araĢtırmacılar tarafından farklı perspektiflerde 

değerlendirilmiĢ, bazı araĢtırmacılar bu yaklaĢımların günümüz koĢullarını 

karĢılamayacağını da ifade etmiĢlerdir. McQuail basındaki ana mukayeseli 

kuramların belirlenme çabalarının 1956 yılında Siebert ve arkadaĢları ile 

baĢladığını belirtir, ilk dört kuramın ulusal medya sistemlerini sınıflandırmak 

için yeterli olduğunu da vurgular. Ancak gerçekte medya sistemlerinin alternatif 

düĢünceler veya değiĢim gösteren felsefi yaklaĢımlar yoluyla çeĢitlenebileceğini 
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ve dört kuramın yerel düzeyde talepleri tam karĢılamadığının altını çizer. 

McQuail kitle iletiĢim sistemleri ile  siyasal sistemler arasındaki iliĢkiyi göz 

önüne alarak iki kuram daha belirler. Söz konusu kuramlar, geliĢmekte olan 

ülkelerdeki kitle iletiĢim sistemlerinin geliĢmeyi destekleyici rolünün 

vurgulandığı “GeliĢme Aracı Kuramı”  (GeliĢmeci YaklaĢım) ile iletiĢim 

alanına halkın katılımının sağlandığı, demokratik-çoğulcu bir yaklaĢım olan 

“Demokratik Katılımcı Kitle ĠletiĢim Araçları Kuramı” dır (McQuail, 

1983:111-123). 

Kitle iletiĢim sistemlerinin normatif dayanaklarına temel oluĢturan 

yaklaĢımlar için baĢka değerlendirmeler de yapılmıĢtır. Bu değerlendirmeler, 

kitle iletiĢim sistemlerini farklı perspektifler dahilinde ele almaktadır. En genel 

değerlendirmelerden biri kitle iletiĢim sistemlerini “Otoriter Eğilimli” ve 

“Liberal Eğilimli”  olarak ele alan ikili bir ayrıma dayanmaktadır. 

(Lowenstein&Merril, 1990:159) Ancak bu ayrım çok belirleyici değildir. Çünkü 

bazı otoriter yönetimler, diğerlerine daha esnek ve daha açıkken bazı liberal 

yönetimler de diğer liberal yönetimlere göre daha kontrollü ve daha kuralcı 

politikalar izleyebilmektedirler. Hachten, (1981) orijinal ilk dört kuramdan 

Otoriter ve Komünist Kurama, üç kuram eklemekte ve beĢ kurama dayandırdığı 

normatif kuramları, Devrimci, GeliĢimci yaklaĢımlar ile Batı Modeli‟ini 

(Western Model)  ekleyerek farklı bir değerlendirmede ortaya koymaktadır 

(McQuail, 1992:65). Herbert Altschull ise ülkelerin politik yapılarına, coğrafi 

konumlarına ve ekonomilerine bağlı olarak basın kuramlarını üç ayrı kritere 

dayandırmaktadır.  Altschull, siyasi açıdan temel medya kuramlarının Birinci 

Dünya, Ġkinci Dünya ve Üçüncü Dünya ülkelerini kapsayacak Ģekilde ele 

alınabileceğini belirtir.  Ġkinci ayırımında ise ülkelerin coğrafi konumlarını göz 

önüne almaktadır. Bu ayrıma göre Batı, Doğu ve Güney ülkeleri için üçlü bir 

ayrım olabileceğini belirler.  

Altschull ise farklı ekonomik sistemlerin ekonomi kriterlerinin asıl 

belirleyici olduğunu vurgulamaktadır. Ekonomi ayrımına dayandırdığı kitle 

iletiĢim sistemlerini Birinci Dünya ülkeleri için Serbest Pazar (Market ), Ġkinci 

Dünya Ülkeleri için Marksist,   Üçüncü Dünya Ülkeleri içinse Ġlerletici 

(Advancing) kuramlarına göre üçe ayırmaktadır. (Altshull, 1984:279-280) 

McQuail, ,Herbert Altschull‟un yaklaĢımını altı basın kuramının daha basit bir 

versiyonu olarak değerlendirmektedir (McQuail, 1992:123).  McQuail‟e göre 

Pazar yaklaĢımının kapsamına “Liberal ve Sosyal Sorumluluk Kuramı”, 

Marksist Kuramın “Sovyet Komünist Kuramı”, Ġlerletici Kuramın kapsamına 

“GeliĢme Aracı Kuramı” girmektedir. Kitle iletiĢim kuramlarına farklı bir 

yaklaĢım da Picard, (1985) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Klasik batı modelleri 

içinde diğerlerinden ayrı bir “Sosyal Demokratik” Medya Kuramını 

saptamaktadır. Batının klasik Liberal ve Sosyal Sorumluluk kuramlarından  

farklı olan bu kuram “medyaya ulaĢım ve düĢünce çeĢitliliğinin gerçek anlamda 

sağlanabilmesi ve bazı ilgilerden uzak kalabilmeyi garanti etmek gibi koĢulların 
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gerçekleĢebilmesi bağlamında kamunun müdahalesini ve hatta kollektif 

sahipliği meĢru kılmaktadır” (McQuail,1992,65-66). 

Kitle ĠletiĢim Sistemlerine dayanak oluĢturan düĢünsel temelleri içeren 

“makro teorilerin ayrıntılı olarak ele alınması iletiĢim süreçlerinin tabi tutulduğu 

yorumların daha belirgin hale gelmesi için için zorunlu olmaktadır 

(Falay,1993,47).  Konunun ayrıntılarına girmeden bazı noktaların açıklanması 

gerekmektedir. Çoğu kez açık ve sistemli olmasa da normatif yapının 

belirlenmesine dayanak yapılan bir düĢünsel temel,  bir kuramsal açıklama, 

ilkeler bütünü yaygın akademik deyiĢiyle bir basın kuramı hemen her zaman 

bulunmaktadır (Kaya,1985,38). Ancak uygulamada söz konusu basın 

kuramlarının saf bir örneğini bulmak zordur. Pratikte bazen bir kuram daha 

baskın olmakla birlikte diğer kuramlardan da bazı normlar veya uygulamalar 

görülebilmektedir.  Bazen de bir ülkede farklı zamanlarda farklı kuramların 

iĢlevsel olduğu bilinmektedir.  Bir diğer nokta ise “…ilkeler bağlamında belirli 

bir yaklaĢımın benimsendiğinin bildirilmiĢ olmasının bir düzenlemenin gerçek 

niteliğini ortaya koymaya yetmediği” (Kaya,1985, 38) gerçeğinden 

kaynaklanmaktadır.  

ĠletiĢim sistemlerinin iĢleyiĢinde düĢünsel temellerle uzlaĢmayan veya zıt 

düĢen uygulamalara rastlanması da bu gerçekle iliĢkilidir. Teorideki tasarımlar 

uygulama süreçlerine aynı Ģekilde ve tümüyle taĢınamayabilir. ĠletiĢim 

özgürlüğü, siyasal sistemin yapısında ve bir devletin iĢleyiĢinde özgürlüğün 

nasıl tanımlandığı ile yakından iĢkilidir. Bu açıdan ele alındığında siyasal 

sistemin kitle iletiĢim araçları ile iliĢkisi, özgürlüklere müdahalesi olup 

olmadığı önem kazanmaktadır; siyasal otorite kitle iletiĢim alanına bizzat 

katılım göstermekte midir? Siyasal otorite, bu alanın iĢleyiĢine katılmamakta ve 

özel mülkiyete mi bırakmaktadır? Ya da her iki sistem bir arada mı 

çalıĢmaktadır? Genelde siyasal otoritenin, iletiĢim alanına müdahale nedenleri 

siyasal (ideolojik), mali veya ekonomik, pratikteki bazı uygulamalar nedeni ile, 

teknik alt yapı sağlamak için veya denetim veya etik düzenlemeler gibi 

gerekçelerle olmaktadır.  

Bu noktada belirtilmelidir ki kitle iletiĢim sistemlerinin dayandığı 

düĢünsel temelleri içeren kuramlar hangi kapsamda olursa olsun “kitle iletiĢim 

araçları ve kitle iletiĢim araçlarının ait olduğu toplumla olan iliĢkilerine dair 

normlar hakkında alternatif, birbiriyle uyuĢmayan ve değiĢim gösteren 

görüĢlerin var olmaya devam edeceği açıktır” (McQuail,1992,66).  Bu 

bağlamda bu çalıĢma, normatif kuramların içinde nisbeten en genç olan 

Demokratik Katılım Kuramı‟nın, medya alanında uygulanabilirlik sınırlılıklarını  

ve pratikteki uygulama alanını topluluk radyoları bağlamında bulabileceği 

görüĢüne dayalıdır. BaĢka bir ifadeyle Demokratik Katılım Kuramı‟nın 

öngördüğü ve kurama dayanak oluĢturan yapıya topluluk radyoları bağlamında 

bir giriĢ niteliği taĢımaktadır.  
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Demokratik Katılım Kitle iletiĢim Araçları Kuramı 

Demokratik Katılım Kuramı, hem önceki basın kuramlarına bir tepkiyi 

hem de yeni kitle iletiĢim araçlarına bir yönelimi içerir. Yapısal ve kuramsal 

düzeyde medyada değiĢimi, bazı alternatif arayıĢlarını ve yaklaĢımlarını temsil 

eder. Kuramı özellikle diğer kuramlardan farklı kılan yönü toplumsal açıdan 

yatay ve aĢağıdan yukarıya yönelik iletiĢimin önemine ve değerine yönelik 

katkısıdır. McQuail, kuramın bir yönüyle merkezileĢmiĢ, profesyonel ve 

bürokratik kamu yayıncılığına bir tepki içerdiğini bir diğer yönüyle de 

ticarileĢmiĢ ve tekelleĢmiĢ özel yayıncılığa karĢı çıkıĢı ifade ettiğini 

belirtmektedir (McQuail, 1983:122). Demokratik Katılım Kuramı‟nın bir baĢka 

özelliği mevcut iletiĢim ortamında genel olarak pasif ve edilgen özneler 

konumunda  bulunan alıcı kitlelerinin artık aktif ve etken hale dönüĢümü için 

gerekli yapısal değiĢimlerin zorunluluğunu önermesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu açıdan kuram, diğer tüm basın kuramlarından farklılaĢmaktadır. Kitle 

iletiĢim alanında tüm bireylerin, azınlıkların, sivil toplum örgütlenmelerinin 

katılımı ile halka ait alternatif medya formları oluĢturmak ve demokratik 

katılımcı, çoğulcu bir anlayıĢı yerleĢtirmek amaçlanmaktadır.  

Genel anlamda iletiĢimin demokratikleĢmesi çabalarının temelleri, 19. 

Yüzyılın siyasal, ekonomik ve toplumsal değiĢim sürecinde atılmıĢtır. Ancak bu 

yüzyılda ortaya atılan ve daha sonra hızla geliĢen demokratik yayıncılık 

anlayıĢı, bireylerin ve grupların iletiĢim alanına katılımını, Demokratik Katılım 

Kuramı‟nın öngördüğü Ģekilde oluĢturabilmiĢ değildir. AĢırı tekelleĢme 

eğilimleriyle, politik ve ekonomik baskılara boyun eğen yayıncılık anlayıĢı ve 

bürokratik –merkezi kamu yayıncılığı halkın beklentilerine cevap verememiĢtir.  

BaĢka bir ifadeyle, ne ticari kaygıların ne de siyasi çıkarların korunduğu 

basın yayın faaliyetleri halkın gereksinimleriyle örtüĢmüyordu. Elbette katılımcı 

demokrasi kavramını tanımlamak oldukça geniĢ bir perspektifi gerekli kılar ve 

konunun kapsam dıĢına çıkmasına neden olabilir. Ancak McQuail‟in de 

belirttiği gibi terimin içeriğinde politik ve sosyal yaĢama katılımı, bireyler, 

azınlıklar ve çeĢitli gruplar için zorlaĢtıran hatta engelleyen koĢullara karĢı bir 

tepki yer almaktadır (McQuail, 1983;123). Bu yaklaĢım 1990‟lı yıllara 

gelindiğinde tecimsel medyaya  karĢı demokratik katılımcı ve kültürel 

çoğulculuğa dayalı gerçek kamu medyasını oluĢturmanın gerekliliği görüĢünü 

ön plana çıkarır, dolayısıyla medya denetiminin asıl kaynağının tıpkı çevre 

örgütlenmesi, insan hakları vb. geniĢ tabana yayılı demokratik eylem grupları 

gibi kitle örgütleri olabileceğine yönelik inanç giderek daha çok destek görür.  

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde Chomsky‟nin demokratik eylem grubu 

Immediast, medya denetiminin halk kontrolünde olması gerektiğini belirtmekte, 

hareketlerinin amaç ve yöntemlerini ortaya koymaktadır. Bu eylem grubuna 

tüm dünyadan katılımcılar davet edilmiĢtir (Tekinalp, 1995). Immediast 

yaklaĢımın ortaya koyduğu alternatif medya programının amaçları Ģöyle 
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özetlenebilir: Ticari olmayan medyanın geliĢtirilmesine ve farklı türlerin 

eĢleĢmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak, Ģirketlerin ve devletlerin 

medyayı kontrol yöntemlerini ve bu sürecin etkilerini belgelemek, aldatıcı 

bilgisizlendirici ve bilinçaltı medya etkisine karĢı bağıĢıklık kazanmayı ve 

kurtulmayı güçlendiren araç ve  yöntemleri tartıĢmak, medya okur-yazarlığını 

geliĢtirmek, tüm ticari yayın medyasının halka devri ve demokratik halk kitle 

iletiĢim araçlarının ve medya ağının ortaya çıkıĢı (Chomsky;1993:19).  

Chomsky‟nin Immediast Eylem Grubunda ortaya koyduğu demokratik 

kitle iletiĢim araçlarının ortaya çıkıĢına yardımcı olacak formulasyon dikkat 

çeker. Kuramın öncelikle ve özellikle küçük ölçekli kitle iletiĢim araçlarında 

daha belirgin olarak yaĢama geçiĢ Ģansı bulabileceğine dikkat çekilir. Bunun en 

belirgin örneklerinden biri de radyodur. Temelde demokratik kitle iletiĢim 

araçları kuramı, demokratik bir yaĢam biçiminin rasyonel olarak 

gerçekleĢebilmesi açısından halkın politik süreçlere ve etkinliklere katılımında 

kitle iletiĢim alanının rolünün ne olduğu sorusuna yanıt aramaktadır. Kuram 

diğer basın kuramlarında çok fazla önemsenmeyen veya göz ardı edilen amatör 

çabaları kitle iletiĢim alanına dahil eder. McQuail, “iletiĢimin profesyonellere 

bırakılamayacak kadar önemli olduğuna” (McQuail, 1983;123) dikkat 

çekmektedir. Böylece pasif edilgen öznelerden oluĢan alıcı kitleleri, aktif-etken 

olmaya yönelir. Bu noktada katılımcı birey ve gruplar, politik sosyal süreçlere  

kendi kitle iletiĢim araçlarından katılabilmekte baĢka bir ifadeyle kendi seslerini 

kendi iletiĢim araçlarından duyurmak hakkına sahip olmaktadırlar. 

 Kitle iletiĢim alanında makro düzeyden mikro düzeye yapısal bir değiĢim 

ve geçiĢ de kuramın bir baĢka özelliğidir. Kuram, küçük ölçekli kitle iletiĢim 

araçlarının, demokratik katılım içinde varolan etkileĢim, paylaĢım ve katılım 

süreçlerinde büyük ölçekli medyaya göre çok daha iĢlevsel olduğunu belirtir.  

Ortak ilgi alanlarına sahip birey ve gruplar için karĢılıklı etkileĢime dayalı bir 

kitle iletiĢim aracı, hem bu ortak ilgilerin pekiĢtirilmesine hem de söz konusu 

birey ve grupların bir medya organizasyonu bağlamında örgütlenip kamuoyuna 

mesajlarını aracısız olarak aktarabilmelerine olanak tanıyacaktır.  Toffler‟in 

belirttiği gibi “iletiĢim araçlarının kitlesel nitelikli olmaktan uzaklaĢması, 

ilettikleri mesajında kitlesellikten kurtulmasına neden olacak; artık büyük halk 

yığınlarının aynı mesajı alması yerine, birtakım küçük gruplar kendi aralarında 

iletiĢim kuracaklardır” ( Toffler, 1981;230-232). 

Kuramda kitle iletiĢim araçlarının denetimi halka aittir. BaĢka bir ifadeyle 

kuram, yayınlardan tek sorumlu olanın halk olduğunu belirlerken ne hükümetin 

ne ticari kuruluĢların ne de profesyonellerin yayınların denetiminde sorumluluk 

üstlenmesini öngörür. Eğer halktan baĢka bir kesim, (siyasetçiler veya 

profesyoneller) bu süreç içinde yer alacak olursa halk adına baĢkalarının karar 

vermesi söz konusu olacaktır. Williams, geleneksel anlamda gerçekleĢen kamu 

hizmeti yayıncılık anlayıĢında kontrolün atanan merkezi otoriteler yoluyla 

gerçekleĢtiğini, buna karĢılık yeni  kamu hizmeti  yayıncılık anlayıĢında 
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kontrolün demokratik olarak yerel topluluklar ve söz konusu yayın 

kuruluĢlarında çalıĢanlar tarafından gerçekleĢtirileceğini ve yeni bir sosyal 

olanağın önünün açılacağını belirtmektedir (Williams, 1975;148). Medya 

denetimi konusunda Schiller ise medya faaliyetlerinde yer alanların sayısının 

artmasının sağlayacağı yararlara dikkat çekmektedir: “Eğer bir toplumun 

bireyleri küçük bir azınlık grubu tarafından beyinlerinin yönetilmesini 

istemiyorlarsa enformasyon olgusunda olabildiğince  aktif olmayı kendilerine 

namus borcu bilmek mecburiyetindedirler (Schiller, 1993;298). Chomsky ise 

yayıncılığın gerçekleĢmesi için gerekli olan yayın dalgalarının hava aracılığı ile 

yayıldığına ve atmosferin kamu malı olduğuna dikkat çekerek medya denetim 

koĢullarına karĢı çıkar: 

 “Hava kamu alanıdır ve radyo televizyon yayınları da kendi sesimizi 

duymak ve geniĢ kültür zenginliğimiz için kutlama yapmak üzere bizimdir… 

Ticari medyanın güdükleĢtirdiği ve sömürgeleĢtirdiği demokratik iktidarı ve 

kamu alanını yeniden kurmanın zamanıdır (Chomsky; 1993;8)”.  

Chomsky, mevcut medyanın kamunun çıkarlarına hizmet etmediğini 

vurgularken medya denetiminin doğrudan halkın elinde olması gerektiğini 

belirtir: 

 “Kendi hükümetimizi, kendi devletimizi ve iletiĢim medyamızı –

yaĢamların gerçekliğine tuttuğumuz aynayı-denetleyemediğimiz sürece  her 

birimiz, arzulanır, seçkin ve doğru yapmayı vaat eden ürünler çöplüğüne atılmıĢ 

komik aynalarca çarpıtılan suretlerimizi görmek zorunda kalmaya devam 

edeceğiz. Her köĢede saldırı altındayız” (Chomsky, 1993;9).  

Chomsky‟nin altını çizdiği bu belirlemeye ek olarak , Demokratik 

Katılım Kuramı‟nda halkın medya denetim koĢullarına katılımının oldukça 

zorlu çabaları içerdiği veya baĢka bir ifadeyle kendi seslerini kendi medya 

organizasyonları bağlamında duyurmalarının oldukça zor olduğu buna rağmen 

amatör çabaların dikkate alınmasının önemli bir gereklilik olduğu düĢüncesi 

egemendir.  McQuail, kuramı belirleyen teorik öğelerin “özgürlükçülük, 

ütopyacılık, sosyalizm, eĢitçilik, çevrecilik, yerellik olduğunu belirlerken 

kuramın pratikteki ifadesinin geniĢ ve değiĢken yaklaĢımları içerdiğini 

vurgulamaktadır ( McQuail, 1983;123). Ancak Chomsky‟nin de belirttiği gibi 

Ģirket oligopollerinin ve devlet denetiminin etkili olduğu medya 

örgütlenmelerinin dıĢındaki medya organizasyonları  pratikte yaygın anlamda 

denenmemiĢtir. Medya alanında egemen olan yaklaĢımlara bakıldığında örneğin 

Ģirket oligopolünde medyada halkın  katılımı neredeyse en alt düzeydedir. 

Chomsky  siyasi sistemin nasıl iĢlediğine bağlı olarak demokratik katılımın 

değiĢiklik gösterebileceğini uygulamada devlet medyasının devlete egemen 

olacak kadar kuvvetli olan güçler ile bu güçlerin koyduğu sınırların dıĢına 

çıkamayan kültür yöneticileri aygıtı tarafından belli bir hizada tutulduğuna 

dikkati çekmektedir. Bu noktada asıl sorgulanması gereken demokratik bir 
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toplumda, her türlü toplumsal-siyasal süreçlerde vatandaĢların aktif olup 

olamadıkları veya ne ölçüde aktif olduklarıdır. Chomsky, yurttaĢların bir 

tüketici veya bir gözlemci olarak görüldüğü ama bir katılımcı olmadığı 

durumlarda demokrasinin daha dar olarak tasarlandığını belirtmektedir 

(Chomsky,1993, 43). 

 Bu bağlamda yurttaĢların katılımcı demokrasilerin güçlenmesinde ne 

kadar aktif olduklarının önemli bir göstergesi olarak toplumda yer alan çeĢitli 

sosyal hareketler üzerinde durmak gerekmektedir. Söz konusu sosyal hareketler, 

özellikle azınlık gruplarının mücadelelerini, çevreci hareketleri, barıĢ 

hareketlerini, çeĢitli kadın, gençlik ve öğrenci faaliyetleri gibi ( 

Sarıbay,1992;99-101) alanları kapsamaktadır. Bu sayılanların dıĢında yeni 

etkinliklerle de giderek geniĢlemektedir. Katılım genel olarak 

değerlendirildiğinde toplumsal yapının sağlıklı Ģekilde iĢleyebilmesi açısından, 

siyasi otoritelerin kontrolü ve yönlendirilmesi açısından tüm demokratik 

süreçlerde zorunlu bir unsurdur. 

 Bu açıdan demokratik süreçlerde aktif bir toplumun oluĢturulabilmesi ve 

toplum içinde bireylerin tek tek daha değerli kılınması bir zorunluluktur. 

Ġnsanların toplumdan ve toplumsal her tür süreçten soyutlanması ve 

yalnızlaĢtırılmaları zaman içinde giderilmesi çok zor olan sorunlara yol 

açacaktır. Groombridge, tüm kitle iletiĢim araçlarının bu noktada 

üstlenebilecekleri hayati rollere dikkat çeker. Groombridge iletiĢim felsefesinin 

temelini anlayabilmek için bütün kitle iletiĢim araçlarının bir bütün olarak ele 

alınmasının gerekli olduğunu ancak radyo ve televizyonun hem sosyal-politik 

etkileri açısından hem de ulaĢtıkları kitlenin geniĢliği nedeni ile ön plana 

çıktıklarını belirtir (Groombridge,1972;52). Özet olarak Demokratik Katılım 

Kuramı‟nın temelinde yatan olgu, çoğulculuğun özünde yatan katılımcılıktan 

geçmektedir. Katılımcılık, bireyin kendi kaderini belirlemesinde aktif olmasını 

gerekli görür, özgür tartıĢma, özgür düĢünme ve özgürce ifade etme de tüm 

bireyler için vazgeçilmez temel koĢullar olarak kuramın genel  çerçevesini 

çizer.  Ancak kuramın pratikte uygulanabilirliği tartıĢmalıdır. Kuramın 

öngördüğü özelliklere en uygun kitle iletiĢim araçlarından biri radyodur.  

Özellikle topluluk radyoları  katılıma açık yapıları ve kendilerine özgü finansal 

durumları ile kuramın uygulanabilirliği bağlamında önemli örneklerdir.  

 

Topluluk Radyoları ve Avrupa Ülkelerinden Örnekler: 

Topluluk radyoları bağıĢlar ve yerel vergilerden gelirlerini sağlayan, 

belirli bir coğrafi bölgeye ya da ortak düĢünce ve değerlere sahip toplu ya da 

dağınık gruplara seslenen radyolar olarak bilinir. Bu radyolar arasında dinsel 

topluluklar, etnik gruplar ve kadınlar tarafından sahip olunan ya da iĢletilenler 

baĢta gelmektedir.  Devlet tarafından desteklenmezler, düzenli yayın akıĢları ve 

sürekli personelleri yoktur buna ek olarak radyo yayınları gönüllü bir topluluk 



 

 

 

 

 
                                                              TÜRKBĠLĠM SONBAHAR 2011 

41 
 

tarafından yürütülmektedir.  Profesyonellik yayınların yürütülmesinde bir unsur 

olarak aranmamaktadır. Bunun nedeni, Avrupa‟nın değiĢik yerlerinde çeĢitli 

biçimlerde topluluk radyolarının ortaya çıkmıĢ olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bazen topluluk radyosu yalnızca coğrafi düzeyde kullanılmakta olabilir; bu 

durumda yerel radyo ile eĢ anlamlıdır. Öteki kapsamlarda kullanıldığında, 

coğrafi düzeylerle hiç ilgisi olmayabilir, yalnızca "toplulukların" görüĢlerini, 

çıkarlarını, zevk ve ihtiyaçlarını kapsayabilir (Wedell,1991:44).  

Avrupa ülkelerine kısaca bakılırsa örneğin İngiltere deki  topluluk 

radyolarının  yayıncılık sistemine giriĢinin diğer Batı Avrupa ülkelerine göre 

daha geç gerçekleĢtiği(1980 li yılların sonlarına doğru) görülmektedir. Ġngiltere 

Hükümeti, 1987 yılında yayınladığı “Green Paper” (YeĢil Kitap: Radyo, 

Seçenekler ve Fırsatlar) yerel topluluk radyoları le ilgili olarak  böyle bir hizmet 

için dinleyici kitlesinin geniĢliği hakkında bir bilgiye sahip olunmadığı, ancak 

baĢvurulardaki yoğun ilgi ve korsan radyo istasyonlarının yarattığı etkinin böyle 

bir talep olduğunu ortaya koyduğu belirtilmektedir( McCain&Lowe, 1990;94-

95). Bu raporda topluluk radyolarının Ġngiltere Yayıncılık sisteminde  yerini 

alması gerekliliği belirlenmektedir. Ġlk aĢamada yasal açıdan topluluk 

radyolarının ahlak ve beğeni esaslarına aykırı yayın yapmaması , dini ve ihtilaflı 

konulara fazlaca girmemesi gibi koĢullara bağlı olması da istenmiĢtir. 

Hükümetin 1987 ġubatında yayınladığı Green Paper‟da açıkladığı görüĢleri ve 

bu görüĢler üzerine çeĢitli çevrelerden gelen 500 baĢvuru ile topluluk 

radyolarına toplum genelinde bir gereksinim olduğu ortaya çıkmıĢ, ancak 

Ġngiltere‟de diğer birçok ülkede olduğunun aksine yerel topluluk ve azınlık 

gruplarının talepleri enformasyon paylaĢımından çok kendi müziklerini veya 

eğlencelerini ifade etme gereksiniminden doğmuĢtur. Ancak topluluk 

radyolarını doğuran tek neden bu değildir. Ġngiltere genelinde mevcut yayıncılık 

istasyonlarının (kamusal veya özel) azınlık sorunlarına ve kendilerini ifade etme 

isteklerine fazla olanak tanımadığı, mevcut yayıncılığın,  sosyal ve etnik 

grupların sorunlarına duyarsız ve uzak kaldığı görüĢleri de topluluk radyolarının 

ortaya çıkıĢında etkili olmuĢtur (McCain&Lowe, 1990;92). Independent 

Broadcasting Authority bu talep ve görüĢler doğrultusunda  Community Radio 

Association (Topluluk Radyoları Derneği), The Association Of Broadcasting 

(Yayıncılığı GeliĢtirme Derneği)  ve Trade Press gibi kuruluĢların yardımlarıyla 

topluluk radyo planını hazırlamıĢtır. Söz konusu plana göre o dönemde açıkta 

bulunan 20 yayın lisansı için isteklilerin baĢvurması istenmiĢ, baĢvurular 

incelenerek Independent Broadcasting Authority 20 yayın lisansını hak 

sahiplerine dağıtmıĢtır. Ġngiltere‟de 1990‟lı yıllarda ortaya çıkan bu geliĢme, 

ülkede yaĢayan çeĢitli azınlık gruplarının kendilerini ifade edebilmeleri 

açısından önemli bir ilk adım olarak değerlendirilebilir. Topluluk radyo 

istasyonlarının ilk kuruluĢunda sahiplikleri multietnik ortaklıklar olmuĢtur. 

Topluluk radyo istasyonlarının sosyal-kültürel-etnik gruplara kendi kültürlerini, 

gereksinimlerini ve eğlencelerini ortaya koymaları açısından olanak sağlamıĢtır. 

Ancak topluluk radyolarının hemen hemen orataya çıktığı her ülkede 
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yaĢadıkları finans sorunları Ġngiltere‟de de ilk dönemde önemli bir sorun olarak 

yayıncılığın geliĢimini etkilemiĢtir. Bu tür belli bir  yayın amacına ve hedef 

kitleye yönelik radyo istasyonlarının yayın hayatına devam edebilmeleri için 

belirli bir gelire ihtiyaçları olduğu  görülmüĢtür. Reklam gelirlerinin ise 

istasyonları kuranların öngördükleri düzeyde bir hacme sahip olamayacağı da 

ilk dönemde görülmüĢtür  (Wedell&Crookes, 1991; 34) .   

Topluluk radyoları açısından Avrupa‟da önemli bir baĢka ülke 

Almanya‟dır. Almanya‟da yayıncılıkla ilgili ilkeler ve düzenlemeler 

incelendiğinde merkezi olmayan ve her eyaletin kendi yayıncılık 

politikalarından sorumlu olduğu bir sistemin egemen olduğu, 1980‟li yıllarla 

birlikte baĢlayan özel yayıncılık faaliyetlerinin ve teknolojik geliĢimlerin 

(kablolu ve uydu yayınlar) yayıncılık sistemini köklü olarak değiĢtirdiği 

görülmektedir. Almanya‟da yayıncılık sisteminin yasal dayanakları 

incelendiğinde temelin düĢünce ve ifade özgürlüğüne dayalı olarak kurulduğu 

görülmekte, bireysel ve toplumsal düĢüncelerin serbestçe ifade edilmesi, kültür 

ve düĢünce çeĢitliliğinin sağlanması, demokratik özgürlüklere yer verilmesi, 

vatandaĢların yerel yönetim sürecine katılımına destek verilmesi, vatandaĢların, 

sosyal kültürel grupların ve akımların yayın olanaklarından yararlanabilmesine 

olanak verilmesi istenmekte, bu yönleriyle de demokratik katılım açısından 

gereken yasal zemin oluĢturulmaktadır.  Almanya‟da da bireylerin veya 

grupların doğrudan yayıncılık sisteminde yayın faaliyetlerine katılabilmeleri 

radyonun devlet tekelinde olduğu dönemde gerçekleĢememiĢtir. Özel 

yayıncılığın geliĢim gösterdiği yıllara kadar da fiili olarak halkın yayıncılığa 

katılımı olmamıĢtır. Radyonun devlet tekelinde olduğu yıllarda devlet topluluk 

radyolarının kurulumuna da karĢı çıkmıĢtır (Topuz vd,1990, 76). 

1970‟li yıllarla birlikte Almanya genelinde topluluk radyolarına duyulan 

gereksinim çeĢitli toplumsal kesimler tarafından dile getirilmiĢtir. Almanya‟da 

da söz konusu radyoların oluĢumundaki baĢlıca etken çeĢitli toplumsal birey 

veya grupların ne kamu yayıncılığında ne de özel yayıncılıkta doğrudan katılım 

Ģanslarının olmaması, söz konusu grup veya bireylerin gereksinimlerinin  

mevcut yayıncılık faaliyetleri tarafından tam karĢılanamaması ve yine söz 

konusu grupların yayıncılık faaliyetlerine katılımının tam anlamı ile 

gerçekleĢmemesi olmuĢtur. Bu nedenle alternatif olarak değerlendirilebilecek 

yayıncılık oluĢumları söz konusu toplumsal kesimlerin yayın gereksinimlerinin 

karĢılanmasında önemli iĢlevler üstlenmiĢtir. Almanya‟da  topluluk radyolarının 

önemli ilk örnekleri arasında Radio 100 ile Nurenberg‟de Radio Z sayılabilir. 

Bu radyolar büyük ölçüde gönüllü katkılarla çalıĢan, üyelik aidatları, bağıĢlar 

gibi gelirlerle finansal destek bulmaya çalıĢan çevreciler, sol eğilimli gruplar ve 

vatandaĢlar tarafından kurulan istasyonlar olmuĢtur. Radio Z, hapishanelerdeki 

mahkumlara veya gençlere kendi hazırladıkları programları  yayınlama hakkı 

veren düzenlemeleri ile dikkat çekmiĢ, Radio 100 ise Berlin‟deki öğrencilere ve 

Güney Afrika kökenli vatandaĢlara yayın olanaklarından yararlanma Ģansı 
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tanımıĢtır (Porter&Hosselbach, 1991;98-99). Bir baĢka radyo istasyonu, 

Freiburg‟daki Radio Dreyeckland olmuĢtur. Bu istasyon program üretimi ile 

ilgilenmekte olan birey ve sosyal gruplara açık bir stüdyo niteliğindedir.  Küçük 

bütçeyle çalıĢan radyo istasyonu, yüksek düzeyde enformasyon akıĢı sağlayan 

bir programcılık anlayıĢı sürdürmüĢtür.  Almanya‟da 1984 yılından beri,  

Berlin, Hamburg, Nortrine-Westfalia, Rhineland-Polatinate, Saarland ve 

Schleswig –Holstein gibi bazı yerlerde halka açık kanal uygulamaları 

mevcuttur. Açık kanalların baĢlıca amacı, bireylere, sosyal gruplara, çeĢitli 

organizasyonlara ve kurumlara, yayıncılık olanaklarından yararlanarak görüĢ ve 

düĢüncelerini açıklamak açısından bir  fırsat sağlamaktadır. Yasal açıdan halka 

açık kanallar, özerk kuruluĢlar  olarak düzenlenmiĢtir. Açık kanallar, 

Almanya‟da hangi etnik köken veya milliyete mensup olursa olsun, o vericinin 

bölgesinde oturan tüm vatandaĢlara açık bir uygulamadır. Almanya da da diğer 

ülkelerde olduğu gibi, topluluk radyolarının asıl sorunları finans kaynaklarının 

yetersizliği ve gönüllü katılımların sürekliliği olmuĢtur. 

İsveç‟te yayıncılıkla ilgili yasal düzenlemeler, toplumda yer alan tüm 

farklı etnik grup ve kimliklerin kendilerini ifade edebilmelerinin, göz ardı edilen 

veya ihmal edilen çeĢitli toplumsal kesimlerin gereksinimleri doğrultusunda  

yayın olanaklarından faydalanabilmesini olanaklı kılmakta, yerinden yönetim 

sürecine halkın katılımı sağlanabilmektedir.  

Sveriges Radio AB (Ġsveç Yayıncılık Kurumu), farklı sosyal grupların 

yayıncılık faaliyetlerine katılımına olanak tanıyan çok ortaklı bir kurumdur. 

Radyonun demokratik katılım açısından televizyona göre oldukça avantajlı bir 

konumda olması Ġsveç‟te, oldukça güçlü bir topluluk radyo ağının oluĢmasına 

olanak tanımaktadır. “Neighboorhood Radio”, olarak da bilinen topluluk yerel 

radyo planı, gönüllü grupların program üretmelerini ve yayın zamanını 

paylaĢmalarını sağlamak üzere hazırlanmıĢtır.  Böyle bir sistem azınlık 

grupların, kadınlar gibi ihmal edilen sosyal sınıfların ulaĢımına açıktır. Ġsveç‟te 

topluluk radyo  istasyonları, çok farklı kesimlerden –iĢçi birlikleri, kilise, 

azınlıklar vb.- bireylerin seslerini duyurmalarına olanak sağlamaktadır. 1978 

yılından beri Ġsveç‟te yayıncılık faaliyetlerini yürüten topluluk radyolarının 

kalıcı ve istikrarlı Ģekilde geliĢen kitle iletiĢim araçları olduğu yolunda politik 

bir uzlaĢma mevcuttur. 

İtalya'da ise radyo en önemli kitle iletiĢim aracı olarak bilinir. 

AraĢtırmalara göre, günde ortalama 26 milyon olan dinleyici sayısı ile, 21 

milyon izleyici olan televizyon ve 18 milyon okuyucusu olan basını geride 

bırakmakta olan radyo dinleyicilerinin yarıdan fazlası radyo istasyonlarını 

dinlemektedir. Nüfusu ve yüzölçümüne göre, 4200 istasyonla Ġtalya, en çok 

radyo istasyonuna sahip ülkelerden birisidir. 1974 yılında Ġtalya Anayasa 

Mahkemesi aldığı bir kararla, yabancı televizyon istasyonlarının yerel düzeyde 

vericiler kurmasının yasal olduğunu açıklamıĢtır. Bu yayınların baĢlamasında 

kamuoyunun RAI'yi iktidar partisi tarafından yönlendirdiğine inanması da rol 
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oynamaktaydı. Ayrıca siyasi partilerinde RAI'nin yerel düzeyde siyasal iletiĢim 

olanağı sağlamasının imkansız olduğunu düĢünmesi nedeniyle,yerel ölçekli özel 

radyo istasyonlarının kurulmasını desteklemiĢlerdir. Ġlk olarak 1975 yılında üç 

özgür radyo yayına baĢlamıĢtır ; Radio-Emmanuel-d'Ancone, Radio-Milano-

Ġnternational ve Radio-Parma. 1976 yılına gelindiğinde  300 yerel radyo 

istasyonu kurulmuĢtu. Bu yayıncılığın öncülüğü de Movimento denen kadın 

dernekleri, yeĢiller, eĢcinseller, iĢçiler ,iĢsizler ve aĢırı sol örgütler v.b. 

toplumsal gruplar yapmıĢtır. Korsan olarak baĢlayan ve daha sonra Anayasa 

Mahkemesinin kararı ile kurulması serbest bırakılan özgür radyoları düzenleyen 

herhangi bir yasanın olmayıĢı, yayıncılıkta tam bir karmaĢa dönemi 

yaĢanmasına neden olmuĢtur. 

(http://ilef.ankara.edu.tr/radyo/yazi.php?yad=3711) 

 Özgür radyoları düzenleyen yasa çıkmakta geciktiği için büyük firmalar, 

kısa bir süre sonra küçük radyoları kendilerine bağlayarak tekeller 

oluĢturmuĢlar ve  yerel istasyonlar ekonomik sebepler nedeniyle fazla 

dayanamamıĢlardır. Ancak özgür radyoların bir bölümü de ekonomik ve siyasal 

alanda bağımsızlıklarını korumayı baĢarmıĢlardır. 200'e yakın yerel radyo kendi 

aralarında "Demokratik Yayın ve Haber Derneği" (LEID: Lega Per 

L'emmitenza L'informazione Democratica) adlı bir örgüt kurmuĢtur.  Ancak 

Ġtalya‟da da özgür topluluk radyolarının en büyük sorunu finans kaynaklarının 

yeterliliği ve sürekliliği olmuĢtur. Finans, topluluk radyolarının geliĢimini 

olumsuz yönde etkilemiĢ, bazı topluluk radyolarının uzun vadede özel radyo 

kimliğini kazanmasına neden olmuĢtur                                                                     

( http://ilef.ankara.edu.tr/radyo/yazi.php?yad=3711). 

 

SONUÇ ve GENEL DEĞERLENDĠRME: 

Kamusal, özerk ve yerel radyolar farklı sosyal, kültürel ve siyasal 

yapılanmalar içinde farklı yapılanmaları ortaya çıkarır.  Topluluk radyoları, 

üçüncü sektör radyoları, dernek radyoları, özgür radyolar, sivil toplum radyoları  

gibi çok farklı isimlerle de bilinen alternatif radyolar temelde bazı ilkeler 

etrafında birleĢir. Bu ilkeler, alternatif  radyoları diğer yayıncılık 

organizasyonlarından ayıran baĢlıca yönleridir (Topuz, 1994;3): 

 Devlet yönetiminde olmamak, 

 Özel sektör yayıncılık faaliyetleri içinde yer almamak 

 Yalnız reklamcılığa dayanmamak 

 Reklam alsa da yayınların kalitesini düĢürmemek 

 Varyete eğlence ağırlıklı yayınlara değil kültür paylaĢımına 

programlarda yer vermek 
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 Dinleyici kitlelerine haber akıĢı sağlamak,   

 Demokratik olarak halkın yayın süreçlerine aktif katılımını sağlamak. 

Topluluk radyoları, bu temel ilkeler çerçevesinde yapılanmıĢ, demokratik 

katılımcı kitle iletiĢim araçlarıdır.  Bu radyoların demokratik katılımcı boyutları, 

genelde kitle iletiĢim araçları karĢısında edilgen kalan dinleyici gruplarının aktif 

ve etken hale dönüĢümünü sağlamaktadır. Büyük medya gruplarının baĢka bir 

ifadeyle tekellerin tek yönlü ileti akıĢı karĢısında kendilerini ifade etmek olanak 

veya Ģansına sahip olamayan birey/gruplar için alternatif yayıncılık ulaĢım ve 

katılım olanağı demektir. Ayrıca “ gerçek demokrasi, değer alternatiflerinin 

çokluluğu içinde gündeme gelebilir, çok değerlilik çok seslilik insanlara seçiĢ 

olanağı sağlamaktadır ki bu durum bugünkü mevcut oligopol yapıyı” ( Öktem, 

1992; 14) zorlayacaktır.Topluluk radyoları, tecimsel amaç güden veya klasik 

kamusal yayıncılık anlayıĢlarından tümüyle farklı bir boyutta 

değerlendirilmektedir. Bu yönüyle topluluk radyoları,medyanın baskıcı yapıdan 

çıkıp özgürleĢtirici bir yapıya doğru yöneliĢini ifade eder.  

Enzensbenger, kitle iletiĢim araçlarının “baskıcı” kullanımı ile 

“özgürleĢtirici” kulanımı arasındaki baĢlıca farkları ortaya koyarken söz konusu 

radyoların iĢlevlerini ve yapılarını belirleyici ipuçlarını da sunmaktadır. Baskıcı 

kullanımda Enzensberger Ģu noktalara dikkat çekmektedir “Merkezden kontrol 

edilen programlar, bir verici birçok alıcı, alıcı bireylerin hareketsizliği, pasif 

tüketici kimlikleri, depolitizasyon, uzmanlar tarafından üretim, medya 

sahiplerinin kontrolü”. ÖzgürleĢtirici kullanımda ise, “merkeziyetçi olmayan 

programlar, bir alıcı ama aynı zamanda her alıcı potansiyel bir verici, hedef 

kitlelerin hareketlendirilmesi, tepki veren bireyler, aktif geri besleme süreci, 

siyasal öğrenme süreci, ortak üretim, kiĢilerin toplumsal denetime katılabilmesi, 

bürokrasi örgütünün aktif denetimi” (Wedel, 1991:22-23) olarak medya 

kullanımını değerlendirmektedir. 

Demokratik Katılımcı Basın Kuramı‟nın öngördüğü katılım süreçleri, 

halkın medyayı denetleyebilme koĢulları,  üretimin amatör çabalar tarafından 

yerine getirilmesi, kültürel ve haber amaçlı yayınların yapılması, küçük ölçekli 

ve merkezi olmayan yapının desteklenebilmesi açısından topluluk radyoları 

oldukça iĢlevseldir. Ancak kuram, bu tür medya kuruluĢlarının en önemli 

sorunu olan finans kaynaklarının ne olacağı ve sürekliliği konusunda belirgin 

bir katkı sağlayamamakla da eleĢtirilmiĢtir. Yine bu tür radyoların uzun 

dönemde kimliklerini ve özerkliklerini koruyabilmeleri açısından belli bazı 

yasal düzenlemelerin eksikliği veya yetersizliği de söz konusu olmuĢtur. 

Topluluk radyolarının kendi kimliklerini yitirmeden medya tekelleri karĢısında  

ayakta kalabilmeleri büyük ölçüde gönüllü katılımların ve bu istasyonlara katkı 

sağlayanların gönüllüğünün devamını gerektir ki söz konusu sosyo-psikolojik 

temelli gönüllü katkılar, bazı istasyonlarda ilk baĢlardaki dinamizmi ve 

yoğunluğu sürdürememiĢtir. Ayrıca topluluk radyolarının asıl temel 
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sorunlarından biri de her topluluk radyosunun özgürlük, demokrasi veya eğitim 

ya da kültürel paylaĢım gibi amaçlara hizmet etmemesidir. Sayı ve isim olarak 

belirlemenin çok kolay olmadığı bazı durumlarda  kimi topluluk radyolarının 

özgürleĢtirmek, demokrasiye ve barıĢa hizmet etmek, kültürel paylaĢımlarda ve 

etkileĢimlerde bulunmak  yerine savaĢ ve Ģiddet söylemini yaygınlaĢtırmak 

amaçlı kullanımı da söz konusu olmuĢtur. Bu durum, bazı zamanlarda baskıcı 

rejimlerin etkisiyle ortaya çıkarken bazen de iĢgal altındaki ülkelerde bulunan 

topluluk radyolarının,iĢgalci ülke tarafından çĢitli yöntemlerle ele geçirilip 

maskelenerek bizzat o ülke halkının kandırılması için kullanılması Ģeklinde 

gerçekleĢmiĢtir (Kuruoğlu,2006; 118). Bazı durumlarda da topluluk 

radyolarının,demokratik ve barıĢçı amaçlarla yola çıkıp farklı etki alanlarına 

girmeleri söz konusu olmuĢ ve bu sürecin sonunda da ırkçılık, ayrımcılık 

söylemlerine yöneldikleri  görülmüĢtür. 

Sonuç olarak Demokratik Katılım Kuramı‟nın öngördüğü küçük ölçekli, 

karĢılıklı etkileĢime açık, katılımcı, amatör çabaları dahil edebilen, 

özgürleĢtirici bir kitle iletiĢim aracı olan topluluk radyoları uzun vadeli finans 

sorunlarını aĢabildikleri, gönüllü katkıların sürekliliğini sağlayabildikleri ve 

bazı durumlarda da kimi istasyonların ırkçılık, ayrımcılık ve nefret söylemini 

yaygınlaĢtırmaya yönelik çabalarını  giderilebildikleri  ölçüde etkin ve iĢlevsel 

bir demokratik kitle iletiĢim aracı olarak oldukça önemli roller 

üstlenebilmektedirler. Günümüzdeki teknolojik geliĢmeler (biliĢim 

teknolojilerindeki geliĢmeler) radyo yayıncılığının formatını önemli ölçüde 

değiĢtirebilmekte, baĢka bir çalıĢmanın konusunu oluĢturabilecek kadar 

kapsamlı olduğu için söz konusu çalıĢmanın sınırlılıkları bağlamında ele 

alınmamıĢ olmakla birlikte topluluk radyolarının finans ve katılım sorunlarına 

da çözüm olabilmektedir.  Özellikle uzun dönemde internet yayıncılığının 

geliĢiminin  topluluk radyoları için bir avantaj oluĢturabileceği 

düĢünülmektedir. 
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ÖZET        

Polislik mesleği, gerek vatandaĢla iliĢkiler, gerekse medya ile iliĢkiler 

açısından halkla iliĢkiler biliminin desteğine yoğun ihtiyaç duymaktadır. Polis-

VatandaĢ perspektifinden konu incelendiğinde, öncelikle karĢılıklı güven ve 

dayanıĢma ruhunun oluĢturulmasında halkla iliĢkiler stratejilerinin öncelikli yeri 

olup; polislik mesleğinin uygulamalarına halkın katılımını sağlamak önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Polis, Medya, Halkla iliĢkiler 

 

 

PUBLIC RELATIONS AS A MODERATOR TO THE RELATION 

BETWEEN POLICE-MEDIA-CITIZEN 

 

ABSTRACT 

Policing as a profession requires the assistance of public relations in 

terms of relations with the citizens and the media. When considered from a 

police-citizen perspective, in the first place, the public relations has a prior role 

to maintain reciprocity in thrust and solidarity, as well as to include public to 

the practices of policing.  

Key Words: Police, Media, Public relations. 
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A. GĠRĠġ 

Bilgi birikimi, bilimsel - teknolojik geliĢmeler, demokrasi alanındaki 

reformlar, günümüzde insan yaĢantısını etkileyen en önemli olgular olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Teknoloji ve bilginin artan bir hızla baĢarılar sağlaması, 

günümüz çağdaĢ toplum bireyinin de çevresini ve dünyaya bakıĢını etkilemekte 

ve değiĢtirmektedir. 

Bu değiĢikliklere ve geliĢmelere ayak uydurabilmek için, geliĢmiĢ 

düzeyde bilgi ve yeterlilik gerekmektedir. Böyle bir ortamda bir kamu 

görevlisinin en büyük sorumluluklarından birisi de, çağdaĢ kamu hizmetlerini 

gereğine göre yapabilmektir. 

Bu bağlamda, bir kamu görevlisi olarak polisin de rolü, artan beklenti 

düzeyi dolayısıyla önemli ölçüde değiĢmiĢtir. Polisin görevleri her geçen gün 

artmakta, bir o kadar da zorlaĢmaktadır. Ancak diğer kamu birimleri gibi, polis 

teĢkilatı da, bu zorlaĢan mesleki koĢulların üzerinden gelebilmek için halk 

desteğinin öneminin farkına varmıĢtır. 

Polisin üzerine aldığı görevleri hakkıyla yerine getirebilmesi için, halkın 

destek ve yardımını bütünüyle kazanması gerekmektedir. Artık çağdaĢ polisin 

baĢarısı, sadece yakaladığı suçlu sayısı ile değil, aynı zamanda halktan aldığı 

destekle de ölçülmektedir. 

Halkla ĠliĢkilerin; “insanların ya da kurumların, kamusal yaĢamda olumlu 

ya da destekleyici imgelerinin yaratılması ve sürdürülmesi etkinliği; örgütlerin 

örgütsel hedefleri gerçekleĢtirmek amacıyla çevrelerine uyarladıkları, 

çevrelerini değiĢtirdikleri ya da korudukları yönetsel bir iletiĢim iĢlevi” 

(Mutlu,2004:122) olarak ifadesini bulan tanımı; polislik mesleğinde halkla 

iliĢkilerin üstlendiği misyonu çok net olarak ortaya koymaktadır. Çünkü, 

polislik mesleğinde mesleğe dönük algılamalarda yaĢanan sorunlar, tanımda 

bahsi geçen pozitif imgelemeyi gerekli kılmaktadır. Bu noktada, pozitif 

imgelemeden bahsedilen daha çok, mesleğe dönük negatif imajın ve yanlıĢ 

anlamaların giderilmesidir. Halkla iliĢkilerin sözkonusu konuda moderatör 

olarak nitelendirilmesinin nedeni, polis-kamuoyu arasındaki iletiĢimde ortak bir 

uzlaĢı alanı oluĢturmasıdır. “Bir kurum ile o kurumun hedef kitleleri arasında 

karĢılıklı iletiĢim ve uzlaĢmayı ve bu uzlaĢmanın uyum içinde devamlılığının 

sağlanmasını amaçlayan yönetsel iĢlerdir” (Yengin, 2002:9) Ģeklinde 

vurgulanan halkla iliĢkiler tanımı da, bu uzlaĢıyı odak noktası almaktadır. 

Bir moderatör olarak halkla iliĢkilerin polislik mesleğine dönük katkıları, 

Ģu baĢlıklar altında irdelenebilir: 

- Bir meslek olarak polisliğin, toplum nezdinde doğru olarak 

algılanmasına dönük çalıĢmalar, 

- Polis-medya iliĢkilerinde sağlıklı bilgi akıĢının yönlendirilmesi, 
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- Kamuoyunda polislik mesleğinin toplumsal katkıyı ilgilendiren 

bölümünde ideal iĢbirliği ortamı sağlanması, 

- Özellikle suç olgusunun önlenmesi ve suçluyla mücadelede toplumsal 

desteği merkeze alan bir moderatör görevi üstlenilmesi, 

- Toplumsal güvenlik olgusunun halk katmanlarına dayandırılması 

hususunda “toplumsal sorumluluk” duygusu kazandırılması. 

 

B. GÖREV, TANIM VE TARĠHÇESĠ ĠTĠBARĠYLE POLĠSLĠK 

MESLEĞĠNE GENEL BAKIġ 

Polis kavramı köken olarak eski Yunancada politika anlamında 

kullanılmıĢtır. BaĢlangıçta site ve Ģehirleri, Ģehirdeki devlet ve hükümet 

faaliyetlerini ve yönetimi ifade etmektedir. Bu anlamda polis deyimi, sitenin 

tüm kamu hizmetlerinin karĢılığı olarak kullanılmıĢtır. Kavram daha sonra 

anlamı geniĢleyerek “kent teĢkilatı” ve “devlet yönetimi” gibi anlamlara 

gelmeye baĢlamıĢtır. Ġngilizcedeki “Police” ve Türkçedeki “Polis”  

kavramlarının kökeni bunlar olsa da, günümüzde güvenlik gücü anlamında 

kullanılmaktadır. (http://www.fikrimyok.com/Turk-Polis-Teskilatinda-Halkla-

iliskiler-t54073.html, EriĢim Tarihi: 17.03.2009) 

Mesleğin tarihçesi itibariyle konu değerlendirildiğinde, Ģu kronolojik 

geliĢim göze çarpmaktadır. Eski Türklerde olduğu gibi, Osmanlı Türklerinde de 

Polis TeĢkilatı, Askeri TeĢkilat kadrosu içinde yer almıĢ, askeri amirler aynı 

zamanda Polis Amiri olarak da görev yapmıĢlardır. Yeniçeri Ocağının 

kaldırılmasından sonra ise, gerek Osmanlı baĢkentinde ve gerekse illerde iç 

güvenlik hizmetlerinin eskisiyle kıyaslanamayacak ölçüde geliĢmesine rağmen, 

güvenlik hizmetlerinin birçok makam ve kiĢilere bağlı olarak yürütülmesi 

uygulaması sürmüĢtür. Örgütlenme açısından ve uygulamadaki bu karıĢıklığı 

ortadan kaldırmak amacıyla 10 Nisan 1845'de Ġstanbul'da “Polis” adıyla bir 

teĢkilat kurulmuĢ, yeni kurulan polis teĢkilatının görevleri yine aynı tarihte 

yayınlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiĢ ve bu durum yabancı elçiliklere 

de bir yazıyla duyurulmuĢtur.  

(http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/36/web/anayasa_hukuku_insan_h

aklari/atilla_bayram.htm, EriĢim Tarihi: 12.03.2009) 

1876 yılında Tanzimat ve Islahat hareketleri çerçevesinde, 1879 yılında 

Zaptiye Nezareti kurulmuĢtur. BaĢlangıçta Ġstanbul ve çevresinde 

teĢkilatlanarak güvenlik iĢlerini yürüten zaptiye nezaretinin, daha sonra ülke 

çapında kuruluĢları, bu nezaret tarafından tek merkezden yönetilmiĢtir. 

Bugünkü Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerini yürütmüĢ olan 

Zaptiye Nezareti 1909‟da kaldırılmıĢtır. 1845 yılında kurulan polis teĢkilatı, 

1867 ve 1879‟dan sonra da, 1881, 1886, 1898 ve 1907 yıllarında yapılan 

http://www.fikrimyok.com/Turk-Polis-Teskilatinda-Halkla-iliskiler-t54073.html
http://www.fikrimyok.com/Turk-Polis-Teskilatinda-Halkla-iliskiler-t54073.html
http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/36/web/anayasa_hukuku_insan_haklari/atilla_bayram.htm
http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/36/web/anayasa_hukuku_insan_haklari/atilla_bayram.htm
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düzenlemelerle sürekli geliĢmiĢ ve geniĢlemiĢtir. 

(http://www.fatsa.pol.tr/web/tarihce/1826_1845.htm, EriĢim Tarihi: 13.03.2009)  

Bu polis teĢkilatı, Mondros Mütarekesinin yapıldığı 1918 tarihinden, Mili 

Polis TeĢkilatının kurulduğu 24 Haziran 1920‟ye kadar, bütün yurtta Osmanlı 

Devletinin Polisi olarak hizmet etmiĢtir. 24 Haziran 1920 tarihinden, Ġstanbul 

Polis Müdüriyeti Umumiyesi'nin kaldırıldığı 24 ġubat 1923 tarihine kadar geçen 

sürede ise, polis teĢkilatı ikiye ayrılmıĢ, birisi merkezi Ġstanbul'da ve Osmanlı 

Devletine tabi olarak KurtuluĢ SavaĢı boyunca ve gittikçe daralmıĢ olan bir 

bölgede ve yalnızca Ġstanbul'da, diğeri ise, merkezi Ankara'da hızla geniĢlemiĢ 

olan bir bölgede, Ġstanbul hariç Misakı Milli ile çizilen sınırlar içinde faaliyet 

göstermiĢtir.  

KurtuluĢ SavaĢı baĢarıldıktan sonra Ġstanbul'u da yönetimi altına alan 

milli hükümet, Osmanlı Devletinin Emniyeti Umumiye Müdüriyetini, Ġstanbul 

Polis Müdürlüğü haline dönüĢtürmüĢtür. Böylece Mondros Mütarekesi ve 

KurtuluĢ SavaĢı koĢullarının Anadolu'da ortaya çıkardığı ikili polis sistemi, (bir 

yanda Ġstanbul'da Osmanlı Hükümetine bağlı, diğer yanda Milli Hükümetin 

oluĢturduğu yeni Polis teĢkilatı) teke indirgenmiĢ ve bütünlük sağlanmıĢtır. 

Ankara'da Milli Hükümetin Emniyet-i Umumiyesi Erzurum Milletvekili Durak 

Bey tarafından 1920‟de teĢkilatlandırılmaya baĢlanmıĢ, 29 Ekim 1923‟de 

Cumhuriyet ilan edilirken ise, yeni Türkiye Cumhuriyeti zayıf bir polis teĢkilatı 

devralmıĢtır ve o günden günümüze sürekli bir geliĢme göstererek günümüz 

koĢullarına gelmiĢtir. (http://www.egm.gov.tr/tar.kurtulussavaspolis.asp, EriĢim 

Tarihi: 13.03.2009) 

Tanımlamalar ve görevler itibariyle yasal düzenlemeler temel çerçeveyi 

çizmektedir. Ülkemizde polisin tanımı ve görevleri, 2559 sayılı “Polis Vazife ve 

Salahiyet” yasasında Ģöyle tanımlanmıĢtır: “Polis; asayiĢi, amme, Ģahıs, tasarruf 

emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz ve can vs. malını 

muhafaza ve ammenin istirahatını temin eder. Yardım isteyenlerle yardıma 

muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerin 

kendisine verdiği vazifeleri yapar.” (http://www.dpmyo.edu.tr/PVSK.htm, 

EriĢim Tarihi: 17.03.2009) 

Polisin görevini en iyi özetleyen tanımlamalardan biri de; “Kamu 

düzeninin, güvenliğinin sağlanması gibi hayati görevleri olan polisin esas 

görevi; bu görevini Anayasa ve kanunlar çerçevesinde yaparak; toplumun ve 

kiĢilerin mal ve can güvenliğini korumak, halkın rahatını temin etmek, 

kanunlara ve nizamlara aykırı hareket edenleri yargı organlarına sevk etmektir” 

(Çevik, 2002:248) Ģeklinde özetlenebilmektedir. 

Polisin genel güvenlikle ilgili görevlerinin, Polis Vazife ve Salahiyetleri 

Kanununda iki bölüm olarak düzenlendiği görülmektedir. Buna göre polis, hem 

kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere,  hükümet emirlerine ve kamu düzenine 

uygun olmayan hareketlerin iĢlenmesinden önce, bu kanun hükümleri 

http://www.fatsa.pol.tr/web/tarihce/1826_1845.htm
http://www.egm.gov.tr/tar.kurtulussavaspolis.asp
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çerçevesinde önlemek hem de, iĢlenmiĢ olan bir suç hakkında gerekli yasal 

iĢlemleri yapmakla görevli olmaktadır. Yani polisten beklenen, hem suç 

sonrası-aktif polislik, hem de suç öncesi-önleyici-proaktif polisliktir. (Uçar, 

http://www.sucveceza.com/yazi-802.html, EriĢim: 20.03.2009) 

Özellikle son yıllarda dünyada yaĢanan değiĢim ve geliĢmelerden 

etkilenen polislik felsefesi ve uygulamalarında, polisin önleyicilik iĢlevi ön 

plana çıkartılmıĢ bulunmaktadır. Suç sonrası polislik, yani suçların 

aydınlatılması ve suçluların yakalanması artık tek baĢına polis teĢkilatının 

baĢarısı ve halkın memnuniyeti için yeterli olmamaktadır. Zira halk, polisten 

öncelikle kendilerinin suç mağduru olmalarını önlemesini 

istemektedir.(Çalı,Sayar, 2003:581). Polisin bu görevi baĢarıyla yerine 

getirebilmesi açısından, her an her yerde olmasının gerçekte mümkün 

olmamasına bağlı olarak, önleyici polislik çalıĢmalarında polisin üniformasız 

polislere “halka” gereksinim duyduğu, polisin bulunmadığı yer ve zamanda 

ortaya çıkan boĢluğu halkın dolduracağı ifade edilmektedir. 

 

C. POLĠS TEġKĠLATINDA HALKLA ĠLĠġKĠLERĠN ÖNEMĠ 

Polis teĢkilatında halkla iliĢkilerin önemi, özellikle kamu yönetiminde 

halkla iliĢkiler olgusunun taĢıdığı stratejik önem noktasında ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle, polislik mesleğinin Türk kamu yönetimi yapısındaki önemi, yol 

gösterici bir nokta teĢkil etmektedir. 

Kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanması, devletin en baĢta gelen 

görevlerindendir. Devleti küçültüp klasik görevleri baz alınsa bile; savunma, 

adalet ve iç güvenlik konuları devletten soyutlanamaz ve ayrılamaz bir nitelik 

taĢır. Devletin sağlamak ve korumakla sorumlu olduğu bu düzen için emniyet, 

asayiĢ ve kamu düzeni deyimleri kullanılmıĢtır. 

(http://w3.gazi.edu.tr/web/goksu/toplumsal.pdf, EriĢim Tarihi: 17.03.2009) 

Devlet, kamu düzen ve güvenliğini kolluk teĢkilatları vasıtasıyla sağlar. 

Polisin iĢlevleri arasında, demokratik sistemin koruyucusu olmanın yanı sıra; 

halkın güvenlik ihtiyacını sağlama, kamu düzenini koruma ve bozulduğunda 

eski haline getirme, muhtaçlara ve isteyenlere yardım etme fonksiyonları 

bulunmaktadır. Polisin yapması gereken en önemli iĢlevse, halka, devlet adına 

hizmet vermektir. 

Kamu düzeni içerisinde bütün kurum ve kuruluĢlara görevler 

düĢmektedir, ancak daha spesifik değerlendirmede, bu görevlerde en büyük 

payın Emniyet TeĢkilatına düĢtüğü görülmektedir. Çünkü kamu düzeni 

kavramının insanlarda ilk çağrıĢtırdığı nokta, emniyet ve asayiĢ konularıdır. 

Kamu düzeni denince akla ilk gelen; huzur, güven ve emniyettir. 

(http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/42/makale/Nevzat_SONMEZ.htm

, EriĢim Tarihi: 17.03.2009) Ülkemizde de bu durumu sağlayan Emniyet 

http://www.sucveceza.com/yazi-802.html
http://w3.gazi.edu.tr/web/goksu/toplumsal.pdf
http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/42/makale/Nevzat_SONMEZ.htm
http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/42/makale/Nevzat_SONMEZ.htm
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TeĢkilatıdır. Emniyet TeĢkilatı bu görevini ülkenin dört bir yanına yayılan 

polisler ile yerine getirmektedir. Polisin kamu düzeninin sağlanması ve 

devamındaki önemli rolü, geçmiĢten günümüze artarak süregelmiĢtir. GeliĢmiĢ 

demokrasilerde polisin, kamu düzenini ve huzuru sağlayan bir kurum olduğu 

görülmektedir. Toplumun güvenlik ve huzurunu korumak, iç güvenliği 

sağlamak bütün devletlerin esas görevlerinden birisi olmuĢ ve bu amaçla her 

ülke, kendi yapısına uygun emniyet teĢkilatı kurmuĢtur. 

Halkla iliĢkiler perspektifinden getirilecek bakıĢ açısı, halk desteğinden 

yoksun, halkın karĢısında bir yönetimin veya örgütün faaliyetlerini 

sürdürmesinin imkansızlığını ortaya koymaktadır. Emniyet teĢkilatı gibi halkın 

24 saat yüzyüze iletiĢim içinde bulunduğu kurumlar söz konusu olduğunda, 

halkın güven ve desteğini kazanma çabaları daha da önem kazanmaktadır.  

Polisliği “insanlığın en önemli buluĢlarından biri” olarak nitelendiren 

Aristo, yıllar öncesinden Polis-Halk iliĢkilerine önem verilmesi gerektiğine 

dikkat çekmiĢtir. 

(http://www.medyasozluk.com/sozluk.php?process=word&q=aristoteles&tasind

i=aristo, EriĢim Tarihi: 17.03.2009). 

1980‟leri takiben geliĢen yeni sosyal düzenle birlikte, yeni bir polislik 

anlayıĢı yavaĢ yavaĢ gündeme gelmiĢtir. Bu yeni polislik anlayıĢı korkuya değil, 

güvene ve halkın katılımına dayanmaktadır. Polis hizmetlerine halkın katılımı; 

polisin güç ve yetkisini halkla paylaĢması, halkın planlama ve operasyonlarda 

polise yardımcı olması, suç olaylarını polise bildirmesi ve polise güven duyması 

Ģeklinde olmaktadır. 

Polis, bulunduğu toplumun sosyal düzeninin en güzel yansıtıcısıdır. Bir 

sorumluluk ve güven mesleği olan polisliğin, toplumda saygınlık kazanması, 

halka verdiği güvenle paraleldir. Polisin halkın güvenini kazanmıĢ bir kurum 

halini alması, suçun önlenmesine yardımcı olabileceği gibi, kurumun saygınlık 

kazanmasına da yardımcı olacaktır.  

Polis-Halk iliĢkisinin geliĢtirilmesi ise, öncelikle halkın polisten 

beklentilerinin ne olduğu gibi sorulara net cevaplar verilmesiyle mümkün 

olmaktadır. Bu noktada, halkla iliĢkilerin bilgilendirici misyonu önemli katkılar 

sunacaktır. Bu misyon çerçevesinde: 

-Polislik mesleğinin değiĢik hedef kitlelere halkla iliĢkiler etkinlikleri 

kullanılarak tanıtılması, 

-Polislerin yaĢadıkları ve yaĢayabilecekleri mesleki zorluk ve engeller 

konusunda halkın bilgilendirilmesi, 

-Medya kuruluĢlarında polislik mesleği ile ilgili doğru tanımlama, 

bilgilendirme ve örneklendirmelerin gerçekleĢtirilmesi, 

http://www.medyasozluk.com/sozluk.php?process=word&q=aristoteles&tasindi=aristo
http://www.medyasozluk.com/sozluk.php?process=word&q=aristoteles&tasindi=aristo
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-Özellikle çocuklar ve gençler nezdinde polis imajının değerlendirilip, 

imaj analizleri gerçekleĢtirilmesi, 

-Üniversitelerde polislik mesleğine dönük bilimsel ve güncel 

araĢtırmaların özendirilmesi ve bu araĢtırmaların güçlü mesleki doneler olarak 

değerlendirilmesi, 

-Halkla iliĢkilerin yazılı boyutu itibariyle kamuoyunu net olarak 

bilgilendirecek profesyonel yayınların hazırlanması, 

-Ġnternet ortamının etkili bir halkla iliĢkiler tanıtım platformu olarak 

değerlendirilmesi, 

Ģeklindeki bilgilendirmeye dönük iletiĢimsel adımlar, halkla iliĢkilerin 

mesleğe önemli katkılarını oluĢturmaktadır.  

Polis TeĢkilatları artık  -gerek ülkemizde, gerek yurtdıĢında- en büyük 

silahlarının aslında halk desteği olduğunun bilincine varmıĢtır. Polisliğin en 

saygın kamu kuruluĢları arasında gösterildiği Ġngiltere‟de, polislik güvenle ve 

rıza ile yapılmaktadır. Ġngiltere‟de yapılan araĢtırmalar, polis tarafından 

yakalanan suçluların sadece %12‟sinin polisin kendi imkanlarıyla 

yakalandığını, geri kalan olaylarda ise halkın polise direk yardım ederek sonuç 

alındığını göstermektedir. Buradan da anlaĢılacağı gibi halkın desteği, polislerin 

gücüne güç katmaktadır. 

 

D. ÜLKEMĠZDE POLĠS-HALK ĠLĠġKĠLERĠ 

Ülkemizdeki Polis-Halk iliĢkilerindeki en önemli sorunun, iletiĢim 

eksikliği olduğu görülmektedir. Polis TeĢkilatı tarafından, mensuplarına, halka 

yönelik görev ve sorumluluklarının neler olduğunun anlatılması, halkın da 

polisin yetkilerinin neler olduğunu bilmesi, konunun en temel noktasını 

oluĢturmaktadır. Polisin kendi yetkileri, görev ve sorumluluklarını halka tam ve 

doğru olarak anlatabilmesi son derece önemlidir.  

Polis vatandaĢ iliĢkilerinde en çok eleĢtirilen konuların baĢında “güç 

kullanma” veya “zor kullanma” durumlarındaki polisin davranıĢları 

gelmektedir. Polislerin bu yetkilerini kullanırken, duygusal davranarak aĢırıya 

kaçtığı ve bu davranıĢların, medyada sıklıkla yer alarak eleĢtirildiği ve 

kamuoyunda geniĢ yankılar uyandırdığı gözlenmektedir. Bazen polise karĢı 

haksız ve kasıtlı eleĢtirilerin yapıldığı da anlaĢılmaktadır. (Kazu, YeĢiltaĢ, 

http://www.caginpolisi.com.tr/54/7-8-9-10-11-12.htm, EriĢim: 25.03.2009) 

Polis ile vatandaĢ arasındaki iletiĢim sürecinde, toplumun beklentilerinin 

doğru bir Ģekilde anlaĢılması ve polis teĢkilatının da vatandaĢlara doğru bir 

Ģekilde tanıtılmasında halkla iliĢkiler çalıĢmalarının son derece önemli olduğu 

görülmektedir. 

http://www.caginpolisi.com.tr/54/7-8-9-10-11-12.htm
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Yapılan araĢtırma sonuçlarına göre; polis ile vatandaĢlar arasındaki 

iletiĢimde sorunların yaĢandığı, birbirlerine karĢı ön yargılı oldukları ve 

yeterince anlayıĢlı davranmadıkları tespit edilmiĢtir. Bu durum polis ile 

vatandaĢların birbirlerini yeterince tanımadıklarını göstermektedir. DıĢarıda 

halkın içinde üniformalı olarak görev yapan polislerin davranıĢları, çevresinde 

bulunan kiĢiler tarafından izlenmekte ve polis hakkındaki görüĢlerini olumlu 

veya olumsuz olarak etkilemektedir. Görevi nedeniyle halkın değiĢik 

kesimleriyle devamlı iliĢki içerisinde olan polisin, kurduğu yüz yüze iliĢkilerde 

sağlanacak baĢarı, değiĢik kesimlerden olan ve farklı davranıĢlar sergileyen 

kiĢilerle sağlam ve dengeli iliĢkiler kurmaya bağlıdır. 

Bu noktada, polislerin bütün vatandaĢlara örnek olacak davranıĢlar 

sergilemesi, polise duyulan güvenin artmasını ve teĢkilata yönelik olumsuz 

tutumların olumluya dönüĢmesini sağlayacaktır. Bu konuda, polisin eğitim 

ihtiyacı ortaya çıkmakta ve bu eğitimin hizmet içi eğitimlerle sürekli hale 

getirilmesi gerekmektedir.  

Polis TeĢkilatlarında baĢlatılan Toplam Kalite ÇalıĢmaları, halkla 

geliĢtirilen iliĢkileri arttırmıĢtır. “VatandaĢın memnuniyeti, personelin 

memnuniyetinden geçer” sözüyle sloganlaĢtırılan kalite çalıĢmalarına, Emniyet 

Genel Müdürlüğü hizmet binalarında baĢlanmıĢtır. Özellikle “Polis Amca” 

imajının yeniden ortaya çıkartılmasında öncülük yapan ve ISO 9000 Kalite 

Belgesine sahip olan Aydın Ġl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı uygulamalar 

vatandaĢlarca memnuniyetle karĢılanmıĢtır. Yine, “Bıçağı bırak, kalemi al” 

kampanyalarıyla halktan büyük destek alan Elazığ Emniyet Müdürlüğü de bunu 

kalite çalıĢmaları çerçevesinde gerçekleĢtirmiĢtir.  

(http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/32/web/makaleler/Arif_SE

ZER_Mehmet_KUL.htm, EriĢim Tarihi: 17.03.2009) 

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünün almıĢ olduğu bir karar ile semt ve 

mahalle karakollarında düzenlenen ve yöre halkının katılımı ile gerçekleĢtirilen 

“Huzur Toplantıları” polis-halk iliĢkilerinin geliĢtirilmesinde ve halka teĢkilatın 

tanıtılması açısından oldukça yararlı olmuĢtur.  

Halkla ĠliĢkilerin temelinde kaliteli bir hizmet vermek yatmaktadır. ISO 

9000 ile “güvenlik hizmetlerinin kalitesinin güvence altına alınması” ve bir 

standardizasyonun geliĢtirilmesi, ülkemizdeki polis-halk iliĢkileri açısından 

yapılan en büyük yatırımlardan birini oluĢturmaktadır. Yapılan bazı 

araĢtırmalar, polisin genelde, zamanının büyük bir kısmını  olayları çözmede 

harcadığını, vatandaĢlara fazla vakit ayırmadığını göstermektedir. Buna paralel 

olarak, vatandaĢların da polise  sadece kendilerine bir saldırı olduğunda 

baĢvurduğunu ortaya koymaktadır. Bu noktada, polisin halka daha çok zaman 

ayırarak onlarla daha etkili iletiĢim kurabilmesi durumunda, araĢtırdığı olayların 

daha çabuk çözüleceği ve halkla olan iliĢkilerin geliĢeceği söylenebilmektedir. 

Çoğu zaman vatandaĢların polisten çekindikleri ve suçlu kimselerin 

http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/32/web/makaleler/Arif_SEZER_Mehmet_KUL.htm
http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/32/web/makaleler/Arif_SEZER_Mehmet_KUL.htm
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tehditlerinden korktuklarından,  olayla ilgili bilgileri  polise vermedikleri 

gözlenmektedir. Polisin, kendisine müracaat edildiği durumlarda vatandaĢın, 

kendisini güvende hissedebileceği düzeyde ilgiyi göstermesi son derece 

önemlidir. 

 Polisin bir korku kurumu olmaktan çıkarılması ve bir güven kurumu 

haline dönüĢtürülmesi, toplumda suçun önlenmesine yardımcı olacağı gibi, 

polisin saygınlık ve baĢarı oranını da arttıracaktır. 

Polisin, sadece mesleki bilgiye sahip olmakla yetinmemesi, genel kültür 

açısından da herkes ile hemen her konuda konuĢabilme ve tartıĢabilme bilgi ve 

becerisine sahip olmasının önemi ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin, polis, gerektiğinde halktan birisi ile günün futbol maçının 

kritiğini yapabilmeli, bir politikacı ile aktüel siyasi sorunları tartıĢabilmeli ve 

kendisine sorulduğunda güncel bir olay hakkında bilgi verebilmelidir.(Budak, 

Budak, 1995: 187) 

Polis-halk iliĢkilerinin geliĢmesi için günümüzde toplum destekli polislik 

anlayıĢı geliĢmektedir. Batı‟da birçok ülkede polis olayların yaklaĢık %90‟ını 

halktan gelen ihbarlarla çözmektedir. Ülkemizde bu oran hala %50‟lerin 

altındadır. Bu nedenle polisin halkla iĢbirliği yapmasının faydası göz ardı 

edilemeyecek kadar önemlidir. Toplum polisliğinde, polisin halka değer 

vermesi sayesinde halkın desteğinin sağlanması ve o ölçüde de baĢarılı olması 

mümkün olmaktadır.(ġahan, 2007: 19)  

GeliĢmiĢ ülkelerde, suç sebeplerinin analitik olarak tespiti ve tedbirlerin 

geliĢtirilmesi, kurumlarla ve vatandaĢlarla iĢbirliği yapılması, suç oluĢmadan 

önlenmesini öngören “Toplum Destekli Polislik” veya “Toplum Destekli 

Güvenlik Hizmeti” yaklaĢımı kabul görmektedir. Suçların asgariye indirilmesi 

ve daha önemlisi suçun oluĢmadan önlenmesi, polisin tek baĢına baĢarabileceği 

bir husus değildir. Suçun oluĢmadan önce önlenebilmesi, bilimsel nitelikte 

araĢtırmaların yapılmasının yanında bütün kurum ve kuruluĢların, sivil toplum 

örgütlerinin ve vatandaĢların bu sürece katılımının sağlanması ile mümkün 

olacaktır. (Kazu, YeĢiltaĢ, http://www.caginpolisi.com.tr/54/7-8-9-10-11-

12.htm, EriĢim: 25.03.2009) 

Toplum destekli polislik anlayıĢının baĢarılı olabilmesi veya polis-halk 

iliĢkilerinin istenen, özlenen seviyeye gelebilmesi, emniyet teĢkilatında her 

kademede görev yapan bütün polislerin, hizmet anlayıĢını ön plana çıkararak 

vatandaĢlarla iyi ve sıcak iliĢkiler kurulmasını gerektirmektedir. Bunun 

baĢarılabilmesi de polislerin iletiĢim yeterlilikleri ve bu yeterliliklerini 

davranıĢlarına yansıtmasına bağlıdır.  

Toplum destekli polislik anlayıĢının geliĢtirilmesinin olumlu 

sonuçlarından bazılarını Ģöyle ifade etmek mümkündür: (EGM, 2001: 145). 

http://www.caginpolisi.com.tr/54/7-8-9-10-11-12.htm
http://www.caginpolisi.com.tr/54/7-8-9-10-11-12.htm
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- Polis ile toplumun tüm kesimleri arasında uyum ve iĢbirliği gerçekleĢir, 

- Suç oranlarında azalma kaydedilir, 

- Polisin etkinliği artarak daha iyi suç kontrolü gündeme gelir, 

- Polis ile toplum arasında iletiĢim daha da artar ve taraflar arasındaki 

sorunlar birlikte çözüme kavuĢturulur, 

- Halk ile polislerin ortak çalıĢma ortamları ortaya çıkar, 

- Polislik mesleğine ilgi duyanların sayısı artar. Bu da sonuç olarak 

polislik mesleğine giriĢte daha nitelikli personel seçilmesini sağlayacaktır. 

Ülkemizde hem emniyet teĢkilatı tarafından hem de dıĢarıdan yapılan 

anketlerde en çok Ģikayet edilen konu, polisin kabalığı ve davranıĢ 

bozukluğudur. 21. yüzyıl polisliği, insan haklarını, hukuku, saygıyı ve iletiĢimi 

(vatandaĢla ortak polislik yapmayı 'community policing') temel alan ve alması 

gereken bir polislik anlayıĢıdır. Bunun temelinde ise, hem kendi personeli ile 

barıĢık (iç müĢteri memnuniyeti sağlamıĢ) hem de hizmet verdiği halkın, 

kurumların güven desteğini sağlamıĢ olmak yatar.(Kuyaksil, 2006:170) Halkla 

iliĢkiler kavramına çok yakın bir kavram olan "toplum destekli polislik" 

kavramı için, ülkemizde de çalıĢmalar baĢlamıĢ bulunmaktadır. 

Toplum destekli polislik 1980'li yılların baĢlangıcından itibaren, Amerika 

ve Ġngiltere'de polis ile halk arasında ortaya çıkan ve gittikçe de büyüyen 

güvensizlik sorununun ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm arayıĢlarının bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu dönemde polis halkın gözünde değerini 

yitiren bir kurum olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmiĢ ve siyasal 

gündemde uzun bir süre yer almıĢtır.(Kuyaksil, 2006:172) 

"Toplum Destekli Polislik" ülkemizde polislik görevinin yeniden 

tanımlanarak AB ile uyum çerçevesinde kullanılabilecek bir kavramdır. Polisin 

baĢarısının halkın memnuniyeti ile ölçüldüğü modern toplumlarda, güvenlik 

faaliyetlerinin yalnızca polis ve devlete bırakılmadan, toplumsal iĢbirliğiyle ve 

sorumluluk paylaĢımı ile yürütülmesi anlamına gelmektedir. Bu iĢbirliği 

sayesinde suçların oluĢmasını önlemeyi, oluĢtuğunda hızlı bir Ģekilde suçu 

aydınlatmayı ve suçlulara ulaĢarak kamu güvenliğinin korunmasını amaçlayan 

bir polislik felsefesidir. 

Genel amacı; Türkiye‟de güvenlik hizmetlerinin, toplumun katılım ve 

desteğini sağlamak suretiyle etkin ve hızlı bir Ģekilde yürütülmesi, toplum-polis 

iliĢkilerinin geliĢtirilmesi, suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve polislik 

hizmetlerinde toplumun güvenlik memnuniyetini yükseltmeye yönelik 

çalıĢmaların yaĢama geçirilmesi olan Toplum Destekli Polislik projesine, 

31.05.2006 tarih ve 49 nolu Bakanlık Genelgesi ile 15 Haziran 2006 tarihinde; 

ülkemizin özellikleri göz önünde bulundurularak, öncelikle Ankara, Ġstanbul, 
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Ġzmir, Bursa, Adana, Kayseri, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Antalya 

illerinde pilot uygulama için belirlenen bölgelerde uygulamalara baĢlanmıĢtır. 

Bu çalıĢmaların en önemlilerinden birisi de, “Toplum Ġçin Toplumla 

Birlikte” sloganının kullanıldığı kampanyadır. Bu kampanya ile, eksiklikler 

bulunan Polis-Halk iliĢkilerinde, halkın, suçun önlenmesi ve suçluların polise 

tarif edilmesi gibi polise katkıda bulunacak davranıĢlar göstermesi ve toplumun 

desteğini kazanmak amaç edinilmiĢtir. Bu çalıĢmadan bir örnek broĢür aĢağıda 

gösterilmektedir. 

(http://www.turkmedya.com/V1/Pg/NewsCityDetail/NewID/165795/CatI

D/21/CityCode/5/CityName/Amasya/CountryID//Header/.html EriĢim Tarihi: 

17.03.2009) 

Genel olarak değerlendirildiğinde, toplum polisliği, problemlerin ortaya 

çıkarılması ve çözümünde polis ile toplumun beraber çalıĢmasını teklif etmekte 

ve temelde iki ana temayı iĢlemektedir. Bunlardan biri halk dostluğu diğeri ise 

problem çözümüdür. Toplum polisliği konusunda baĢarılı olabilmek için, hem 

polis hem de halkın dikkat etmesi gereken bazı koĢullar vardır. Bunlar; etkinlik 

(Etkili bir toplum polisliği stratejisi geliĢtirip yürütmek), randıman 

(Kullanılabilir kaynaklardan daha fazla sonuç almak) ve eĢitlik (Polis 

hizmetlerine eĢit derecede giriĢ, herkese eĢit davranıĢ ve topluma polis 

hizmetlerinin eĢit dağıtımını yapma) koĢullarıdır. (Akalın, 1997: 221, 223-224) 

Toplum destekli polislik, gösterilen çaba altında ezilmeden suçla 

mücadeleyi hedefler ve mücadele için suçun daha rahat baĢa çıkılabilir küçük 

parçalara ayrılması hedeflenir. Görevli memurlar küçük coğrafik bölgelerden ve 

belirli projelerden sorumlu tutulur. Böylece, problemli noktalar belirlenebilir ve 

problem çözümünde gösterilen ilerleme ölçülebilir. Görevli memurlar halka 

karĢı değil, halk ile birlikte çalıĢma imkanı bulur, toplumun bireyleri ile iliĢkiler 

geliĢtirir ve sadece kendi kurumlarına değil topluma karĢı da sorumlu hale 

gelirler. Görevli memurların sosyal ve fiziksel düzensizliklere duyarlı olmaları 

ile de suça imkan veren durumlar gittikçe azalır. Toplumun yaĢam kalitesinin 

geliĢtirilmesinin kümülatif etkisi suç seviyesini azaltır. Bu süreç içerisinde de 

polis, daha etkin suç savaĢçıları haline gelir. 

Suçlarla etkili bir Ģekilde mücadelede polis yönetimi sistemi de önemli 

bir yer tutmaktadır. Geleneksel polisiye sisteminde asıl olan polise yapılan 

çağrılara cevap verme yani reaktif yaklaĢım vardır. Toplum destekli polislikte 

ise, önleyici ve proaktif yaklaĢım esas olarak alınmakta ve bilgiye dayalı 

olmaktadır. Polis teĢkilatları genellikle açık sistemlerdir. Yani, çevrelerinde 

bulunan toplum ile inter-aktif iliĢki içerisindedirler. Bu da polis birimlerinde 

toplum destekli polisliğin uygulanabilirliğini göstermektedir.(Yıldırım, 2005: 

98) 

http://www.turkmedya.com/V1/Pg/NewsCityDetail/NewID/165795/CatID/21/CityCode/5/CityName/Amasya/CountryID/Header/.html
http://www.turkmedya.com/V1/Pg/NewsCityDetail/NewID/165795/CatID/21/CityCode/5/CityName/Amasya/CountryID/Header/.html
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Toplum destekli polislik, vatandaĢların içinde yasadıkları toplulukların 

sorunlarının üstesinden gelmek amacıyla aktif olarak kamu kurumlarının karar 

alma ve kontrol mekanizmalarına katılımını öngören aktif vatandaĢlık 

kavramına dayanmaktadır. Toplum destekli polislik, iyi yönetiĢim ilkeleri 

ıĢığında bir polis yönetim reformu olarak da kabul edilebilir. Polis örgütünün 

yapısı ve çalıĢma prensipleri yönetiĢim prensiplerine göre gözden 

geçirilmelidir.(Kabukcu, 2006:6) 

 

E. ÜLKEMĠZDE POLĠS-HALK ĠLĠġKĠLERĠNĠN 

GELĠġTĠRĠLMESĠ  

Türkiye‟de polis halk iliĢkilerinde yaygın olarak benimsenen görüĢ, 

halkla iliĢkilerin istenilen düzeyde olmadığıdır. Polis halk iliĢkileri ile ilgili 

araĢtırmaların ortaya koyduğu ortak sonuçlar Ģunlardır (Erdağ, 2000: 177):  

- Halka göre polisin eğitimi yeterli değildir ve halkla iliĢkilerin daha iyi 

gerçekleĢtirilmesinin yolu eğitimden geçmektedir.  

- Halkın bir bölümü polisten korkmaktadır. Polisin halka kendisini tam 

olarak tanıtmadığı ve herkese eĢit davranmadığı görüĢü en önemli sorundur.  

- Halkın büyük çoğunluğu polisin baĢarılı olabilmek için yeterli 

olanaklara sahip olmadığını düĢünmektedir.  

- Halkın polisten beklentileri, genel olarak, polisin görev bilincine sahip 

olması, halka olumlu yaklaĢıp iletiĢim kurması, Ģiddete baĢvurmaması, herkese 

yansız davranması, hoĢgörülü, nazik ve güler yüzlü olmasıdır.  

- Halk polise genel olarak güvenmektedir. Ancak, aynı zamanda, ondan 

korkmaktadır. Bunun en önemli nedeni, polisin kendisini ve çalıĢmalarını 

yeterince tanıtamaması sonucunda oluĢan olumsuz imajdır.  

- Polisin halkla yeterince sağlıklı iletiĢim kuramamasının nedenleri 

olarak; çalıĢma saatlerinin düzensizliği, ücret yetersizliği, eğitim düzeyinin 

düĢüklüğü, halka kendini yeterince tanıtamama, görevi ile ilgili mevzuatın 

yeniden düzenlenmemesi ve sosyal olanakların yetersizliği faktörleri 

görülmektedir.  

Bu noktada, polisin üzerine aldığı görevleri hakkıyla yerine getirebilmesi 

için, halkın destek ve yardımını bütünüyle kazanması gerekmektedir. Artık 

çağdaĢ polisin baĢarısı, sadece yakaladığı suçlu sayısı ile değil; aynı zamanda 

halktan aldığı aktif destekle de ölçülmektedir. 

Yüz yüze iletiĢim dıĢında, polis teĢkilatı, çok çeĢitli iletiĢim araçları 

yoluyla kendisini halka tanıtmakta, buna bağlı olarak zihinlerdeki polis imajını 

iyileĢtirebilme ve onların desteğini kazanabilme imkanına sahip olmaktadır. Bu 

yayınlarda teĢkilatın çeĢitli alanlarda baĢarıları, operasyonları, kamuoyunca da 
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sonucu takip edilen büyük suç olaylarının aydınlatılması, suçluların 

yakalanması yayınlanarak, kamuoyunun polise güven ve saygı duyması 

sağlanmaktadır.  

Günümüzde Türk polis teĢkilatının halkla iliĢkiler çalıĢmalarında, etkili 

olarak kullandığı araçlar arasında, özellikle 155 polis imdat telefonu, internet 

(e-polis )uygulamaları ve Türkiye Polis Radyosu yer almaktadır.  

Bu kapsamda, polise bir telefonla ulaĢabilmek, polis halk iliĢkilerine 

düzenlilik getirmede yararlı ve modern bir yöntem olarak görülmektedir. 

VatandaĢlar „155‟ polis imdat telefonlarını suçların önlenmesi ve suçluların 

yakalanması gibi polisi bilgilendirmek için kullandığı gibi, aynı zamanda 

bilgilenmek ve danıĢmak amacıyla da kullanmaktadır.  

Ġnternet teknolojisinin, Türk polis teĢkilatında e-polis, polnet, transpol 

gibi kavramların kazanımlarına temel oluĢturduğu görülmektedir. TeĢkilatın 

merkez ve taĢra kuruluĢları, bu biliĢim ağı ile sundukları hizmetleri, yaptıkları 

etkinlikleri, iç ve dıĢ hedef kitlelere tanıtırken, vatandaĢların yapacağı ihbar, 

Ģikâyet, talep, övgü, öneri ve kutlama mesajlarından da anında bilgi sahibi 

olabilmektedirler. Ayrıca mevcut web sayfalarında vatandaĢlara pasaport, 

ruhsat, trafik, eğitim hizmetleri baĢta olmak üzere birçok resmi iĢ ve iĢlemlerle 

ilgili açıklayıcı bilgiler verilmektedir.(ġenöz, 2008:67) 

Polis-halk iliĢkilerini geliĢtirmek, halkı uyararak önleyici zabıta 

hizmetlerinde polise yardımcı olunmasını sağlamak amacı güden Polis Radyosu 

ise yayınlarında, dinleyici istekleri, kayıp haberleri, trafik, asayiĢ, teĢkilatla 

ilgili çeĢitli haberler ele alınmaktadır. Bu hizmetlerin temelinde halkın belirli 

konularda eğitimine katkıda bulunmak ve halka yardımcı olmak bulunmaktadır. 

Dünyada ilk olma özelliğini taĢıyan Türkiye Polis Radyosu, polis-halk 

iliĢkilerinin geliĢtirilmesi ve iĢbirliğinin sağlanması açısından son derece önemli 

iĢlevini her geçen gün artırarak devam ettirmektedir.(ġen, 2001:461) 

Halkla iliĢkilerde baĢarı sağlamak için ilk olarak, polis ile halk arasında 

sorunların ve çözüm yollarının ele alındığı danıĢma yöntemleri geliĢtirilmesi 

Ģarttır. Bunun ise, tabandan destekli olması, daha geçerli bir yaklaĢım olacaktır. 

“Halkın içinde ve halkla beraber” bir polis anlayıĢı, aynı zamanda demokratik 

polislik yaklaĢımlarının da temelini oluĢturmaktadır.  

Suç sosyal bir olgudur. Suçların temel sebepleri ekonomik, sosyal, siyasal 

ve kültürel problemlerden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla sadece polisiye 

yöntemler kullanmak, suçların kontrol ve önlenmesinde baĢarı sağlayabilmek 

için yeterli değildir. Suçların kontrol ve önlenmesinde, halk desteğinin önemi 

azımsanamayacak ölçüdedir. Bunun için polis ile halkın karĢılıklı anlayıĢ ve 

uyum içinde olmaları gerekmektedir. Aksi halde, polis ile halkın arasında 

uçurum olması ve her iki tarafın birbirlerine önyargı ile bakmaları, kamu 

düzeninin ve asayiĢin sağlanmasını güçleĢtirir. Polisin toplum desteğini 
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kazanabilmesi ve suçlara karĢı baĢarılı olabilmesi için halkın gözünde imajının 

olumlu olması zorunludur. Ġngiliz polisinde bir slogan haline gelmiĢ olan "size 

yardım etmemizi istiyorsanız lütfen bize yardım ediniz" özdeyiĢi, bu bağlamda 

önemlidir. Bu Ģekilde sloganlaĢtırılmıĢ olan duygunun sonucunda, Ġngiltere‟de 

yapılan bir araĢtırmaya göre, suçluların % 93‟ü, halkın verdiği bilgiler ve 

yaptığı yardımlarla yakalanırken, %7‟lik bir kısmı ise polisin kendi çalıĢma ve 

araĢtırmaları sonucunda yakalanmaktadır. 

(http://www.polis.web.tr/a_article_view.php?idx=395, EriĢim Tarihi: 

17.03.2009) 

Bu çerçevede, polis açısından suç ve suçlularla mücadelede halkın 

desteğini almak bir zorunluluktur. Polisin halkın desteğini kazanabilmesi için de 

iki temel Ģarta uyması gerekmektedir. Birincisi, polisin yasaların çizdiği 

çevrenin dıĢına çıkmaması; ikincisi ise, polisin toplumun ihtiyaçlarına cevap 

vermesi ve performansının yüksek olmasıdır. 

Polis-halk iliĢkilerinde sağlıklı iletiĢim kurulması ve yanlıĢ anlamaların 

giderilmesine dönük halkla iliĢkiler çalıĢmaları stratejik önem arz etmektedir. 

Bu konuda halkla iliĢkiler bilimi özellikle etkinlik boyutuyla büyük bir hizmet 

sunmaktadır.  Sonuca dönük halkla iliĢkiler etkinliklerinden birisi “arama 

konferansı” dır. Arama konferansları beyin fırtınası yönteminin bir halkla 

iliĢkiler etkinliği haline dönüĢtürülmüĢ Ģeklidir. Polislik mesleğinin toplumla 

bütünleĢmesinin ideal bir düzeyde sağlanmasında, belli hedef gruplarla birlikte 

düzenlenecek “arama konferansları” sağlıklı bir yapı sunacaktır. Önerilen arama 

konferansı konuları Ģu Ģekilde olabilir: 

Örneğin, ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği ve Emniyet Genel 

Müdürlüğü ĠĢbirliği ile tüm ülke çapında Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla 

“ÇağdaĢ Polislik Kavramı için Toplumun Üzerine DüĢenler” konulu 2 ya da 3 

gün sürecek bir arama konferansı çerçevesinde, her ilin kendi koĢulları 

doğrultusunda, polisler, emniyet yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, 

üniversiteler, halktan isimler, medya temsilcilerinden seçilen tartıĢma grupları 

oluĢturulabilir. Her bir tartıĢma grubunun kendi içinde çıkardığı sonuçlar 

çerçevesinde, genel bir beyin fırtınası yöntemiyle uzlaĢı sağlanması, polis-

toplum iletiĢiminde ciddi bir adım olacaktır. 

Diğer bir arama konferansı ise, her ilin üniversitesi ve emniyet 

müdürlüğü arasında düzenlenecek “ Polis-Halkın karĢılıklı olarak birbirini 

algılamasında yaĢanan sorunlar” konulu bir arama konferansı, toplumda oluĢan 

Ģiddet yanlısı, olumsuz polis imajının sorgulanmasında iyi bir çıkıĢ noktası 

yakalayacaktır. Özelikle üniversitelerin sosyoloji bölümlerinin öncülüğünde, 

ilgili öğretim üyeleri, öğrenciler, emniyet yöneticileri, polisler, sivil toplum 

temsilcileri, yerel yöneticiler vb.. katılımıyla gerçekleĢecek bir arama 

konferansı, en azından sorunun doğru ve net olarak teĢhis edilmesinde önemli 

bir kapı aralayacaktır. 

http://www.polis.web.tr/a_article_view.php?idx=395
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Polis-halk iletiĢiminde öne çıkan mecralardan birisi de polis radyosudur. 

Yarım asırdır adeta bir ekol oluĢturan polis radyosu dinlenirliği dıĢında ayrıca 

düzenlediği bazı etkinliklerle de ön plana çıkmaktadır. Polis Halk KoĢusu, Polis 

Resim Sergisi, Sarı Zeybek Polis Kıyafetleri gibi çeĢitli etkinliklere imza atan 

polis radyosu aynı zamanda yüksek teknolojisi de ile dikkat çekmektedir. Polis-

halk iletiĢiminin güçlendirilmesinde polis radyosu önemli bir rol 

üstlenmektedir. Bu rolün güçlendirilmesinde halkla iliĢkilerin özellikle yaratıcı 

boyutunun büyük bir desteği söz konusudur. Logo ve amblem konusu halkla 

iliĢkilerin yaratıcı boyutuyla katkıda bulunabileceği en kritik noktalardan 

birisini oluĢturur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Logonun, yukarıdaki polis radyosunun resmi logosunda olduğu gibi, 

elbette polislik mesleğini çağrıĢtırıcı rozet, Ģapka vb. kullanması doğru bir 

değerlendirme olabilir, fakat halkın polislik mesleğini çağrıĢtırıcı bazı 

aksesuarlara negatif çağrıĢımları olabileceği noktasından hareketle, logolarda 

yapılabilecek çeĢitli ufak değiĢiklikler hedef kitle nezdinde algılamada önemli 

bir fark yaratabilir.  

http://www.polisradyosu.net/ sitesi açıldığında kullanılan logo da benzer 

Ģekilde polis Ģapkasının sağ tarafında yukarıdaki resmi polis radyosu 

ambleminin yerleĢtirilmiĢ Ģeklidir.  
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Logonun hedef kitle nezdinde daha sempatik algılanması için önerilen 

tarzı da Ģu Ģekilde olabilir: 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni önerilen logoda da görüldüğü üzere, polis-halk bütünleĢmesinin 

sıcak görüntülerinin yer alması daha olumlu bir algılanma sağlayabilir. 

Dinlenirlik olanı yüksek olan polis radyosunun aynı zamanda program 

içerinde yapacağı bazı değiĢiklikler, gençler ve çocuklara radyo vasıtasıyla daha 

kolay ulaĢmasını sağlayabilecek bir boyut kazandırabilir. Polis radyosunun bu 

konuda yaptığı önemli çalıĢmalardan biri de, belli konularda wav ve mp3 olarak 

hazırladığı radyo spotlarıdır. Türkçe KonuĢalım Türkçe Yazalım, Polis MarĢı, 

Herkesin Polisi Kendi Vicdanıdır, Adalete Ġlk Açılan Kapı Karakoldur, Türk 

Polisi Atatürk Ġlke ve Ġnkılaplarının Yılmaz Savunucusudur, Türk Polisi Kanun 

Hakimiyetinin Teminatıdır adı altındaki spotlar baĢarılı iletiĢim çalıĢmalarıdır. 

Bu konuların zenginleĢtirilmesi, halkla bütünleĢme ve halkın yaĢantısının 

içinden konularında spot olarak eklenmesi, hatta ünlü tiyatro ve sinema 

sanatçılarının kısa video-kliplerinin hazırlanarak çeĢitli etkinliklerde sunumu, 

toplumla bütünleĢme yönünde hızlandırıcı adımlar olarak yerini alacaktır.  

Polis Radyosunun düzenlediği polisle ilgili çeĢitli halkla iliĢkiler 

etkinliklerinin toplumla daha sıkı bir iletiĢim ve iĢbirliği sağlayacak düzeyde 

yeninden yapılandırılması da, sağlıklı iletiĢim çabaları olarak 

değerlendirilecektir.  Örneğin “Polis ve VatandaĢ Zihninde Daha Güvenli 

Toplum” konulu bir resim sergisi,  çeĢitli illerde Belediye ve diğer bazı 

kurumların Türk Sanat Müziği Koroları ile Polis Korolarının ortak konserler 

vermesi, Genç Polis adayları ve Polislerin Türkçe Rock konser vermesi 

vb…halkla iliĢkiler etkinlikleri toplum bütünleĢmesinde olumlu çabalar olarak 

değerlendirilebilecek etkinliklerdir. 

F. POLĠS-MEDYA ĠLĠġKĠLERĠ 

Polis-halk iliĢkileri bağlamında, medyanın etkileme gücünün oldukça 

yüksek olduğu görülmektedir. Medya, polis-halk iĢbirliğinin sağlanmasına 

yardımcı olabilecek etkili bir araçtır ve son yıllarda televizyon, artan kanal 

sayısının da yardımıyla, insanlara ulaĢma ve etkilemede bu konuda baĢrolü 
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oynamaktadır (Köse, 1995: 258). Polisin tanıtımı ve oluĢan imajında en önemli 

aracın medya olduğu, yapılan birçok araĢtırmalarda da ortaya çıkmıĢtır.  

Polisin medyadaki imajı koĢullara göre değiĢmektedir. Bazen polisin 

sorunları medyada dile getirilmekte, bazen baĢarılarından ötürü bir kahraman 

olarak yansıtılmakta, bazen de özellikle olumsuz ve fiziksel Ģiddetin bol olduğu 

olaylarda polis eleĢtirilmektedir. 

Medya, polis imajını oluĢan koĢullara göre de yansıtabilmektedir. 

Örneğin, polis bir medya elemanına Ģiddet kullandığı zaman, medyanın polise 

bakıĢı daha çok eleĢtirel olmaktadır. Bu durumda medyanın yansıttığı polis 

imajının, durumsallık yaklaĢımı içinde koĢullara bağlı olduğu gözlenmektedir. 

Bu duruma çözüm olarak medyadan beklenen, polisi sadece hatalarıyla 

ve eksiklikleriyle değil, sağlıklı ve güvenli bir toplum için olmazsa olmaz bir 

kurum olarak sunması, polis ve polislik hizmetleri konusunda halkı olumlu 

bilgilendirmesidir. Ancak olumlu yönden bilgilenen halk, polise destek olacak 

ve polis yürüttüğü hizmetlerde baĢarılı olacaktır kanaatiyle, polis-medya 

iliĢkilerinde, polisin de sadece cevap veren, savunan bir konumda değil; iliĢkiyi 

yöneten, aktif bir konuma gelmesi gerekir önerisinde bulunulmaktadır.  

(http://www.isref.org/objects/assets/perspective/pdf/Perspektif_cilt2_Sayi

3.pdf EriĢim Tarihi: 27.03.2009)  

Polisin, polisle ilgili olayları algılaması ile medyanın, polisle ilgili 

olaylara yaklaĢımı arasında büyük farklar olduğu gözlenmektedir. Polislerin 

görevleri sırasında yapmıĢ oldukları yanlıĢ davranıĢları kiĢisel hataları olarak 

gördükleri, medyanın ise hataları tüm teĢkilata mal ederek halka yansıtabildiği 

ya da konunun halk tarafından bu Ģekilde algılanmasına aracı olabildiği ifade 

edilmektedir. 

(http://www.isref.org/objects/assets/perspective/pdf/Perspektif_cilt2_Sayi

3.pdf EriĢim Tarihi: 27.03.2009) 

Halkın güvenliğini sağlayan polis örgütü ile halkın ülkedeki olaylardan 

haber almasını sağlayan medya kuruluĢları birlikte kamu hizmeti 

sunmaktadırlar. Bu nedenle polis örgütü ile medya arasında iĢbirliği ve 

yardımlaĢma bir zorunluluktur. Medya, polis örgütünü ve gerekliliğini halka 

tanıtmalı, olayları nesnel olarak ele almalı ve polisteki olumlu geliĢmeleri de 

halka anlatmalıdır. Polis örgütü medya elemanlarına yardımcı olmalı, olaylarla 

ilgili olarak bilgilendirmeli ve medya elemanlarını polis karĢıtı olarak 

algılamamalıdır. Polis medya iletiĢimi önerilen bu biçimlerde kurulduğu zaman, 

yurttaĢlara güvenlik ve bilgilendirme iĢleri daha etkili, nitelikli ve verimli olarak 

sunulabilecektir. Bununla birlikte, halkın polise korkuyla bakması, polisin halka 

kuĢkuyla bakması anlayıĢı da zamanla değiĢebilecektir. 

(http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/29/yeni/web/Ismail_KELES.htm 

EriĢim Tarihi: 27.03.2009) 

http://www.isref.org/objects/assets/perspective/pdf/Perspektif_cilt2_Sayi3.pdf
http://www.isref.org/objects/assets/perspective/pdf/Perspektif_cilt2_Sayi3.pdf
http://www.isref.org/objects/assets/perspective/pdf/Perspektif_cilt2_Sayi3.pdf
http://www.isref.org/objects/assets/perspective/pdf/Perspektif_cilt2_Sayi3.pdf
http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/29/yeni/web/Ismail_KELES.htm
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Polis-medya iliĢkisinde baĢarıya ulaĢmanın etkili bir yolu olarak 

değerlendirilen polisin halkla iliĢkilerini güçlendirmesi, hiç kuĢkusuz, polisle 

toplumun bütünleĢmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Kamuoyu polisle ilgili 

ortaya atılan haberleri çoğunlukla medya aracılığıyla öğrenmektedir. Oysa olup 

bitenlerin daha objektif olarak kamuoyuna yansıması ile polis-halk iliĢkilerin-

deki güçlü birlikteliğin toplumda bırakacağı imaj daha gerçekçi olacaktır.  

Polis-medya iletiĢiminde bir “moderatör” olarak halkla iliĢkilerin 

üstlenebileceği pek çok rol söz konusudur.  Polis-medya iliĢkilerinde haber akıĢı 

en kritik noktalardan birini teĢkil etmektedir. Bu konuda getirilecek önerilerden 

birisi polis-adliye haberlerinde uzmanlaĢmıĢ son derece profesyonel bir haber 

ajansının Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluĢturulması ve bu haber 

ajansının, her bir ilin emniyet müdürlüğünde birer temsilcisinin 

konuĢlandırılmasıdır.(Anadolu Ajansı vb.) 

“Türk Polisi Haber Ajansı” “Haber Ajans Emniyet” “Haber Ajans 

Polisiye” adıyla teĢkilatlanabilecek, profesyonel haber ajansı, polis-medya 

iliĢkilerinin sağlıklı zeminlere oturmasını sağlayacak ve medyanın haber alma 

ihtiyacını kesintisiz Ģekilde sürdürecektir.  

Polis-medya arasındaki iĢbirliğinin en somut alanlarından birisini de, 

suçun önlenmesi ve suçluların ihbar edilmesi konusunda halkın polisle 

iĢbirliğine yönelmesinde, medyanın önderlik edici rolüdür. Bu rolün aktif 

kılınması ve ideal seviyeye getirilmesinde dengeleyici en önemli unsur halkla 

iliĢkilerin iĢaret edilen “moderatör” rolüdür. Medya-polis-halkla iliĢkiler 

uzmanlığı üçgeninde bu moderatörlüğün önemli satırbaĢları Ģöyle olabilir: 

-Belli konularda toplumu suça iten etmenler konusunda halkın 

bilgilendirilmesine yönelik medya kuruluĢlarının öncülüğünde halkla iliĢkiler 

kampanyaları düzenlenmesi. Örneğin, aĢağıdaki sloganlarla özdeĢleĢebilecek 

halkla iliĢkiler kampanyaları, toplumsal katılıma ivme kazandırmada önder bir 

rol üstlenebilir: 

 

-SUÇU ÖRT-“BAS” ETMEYELĠM, SUÇLUYU CAYDIRMAK 

ĠÇĠN “BAS”TIRALIM 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tüm ülke çapında suç oranını 

azaltmak amacıyla düzenlenecek ve toplumsal vicdanı harekete geçirecek bir 

halkla iliĢkiler kampanyası için bu slogan lokomotif rol üstlenebilecektir. 

Önerilen diğer bazı sloganlar Ģöyledir: 

-HER SUSKUN BĠR SUÇLU OLABĠLĠR (Suç ve suçlu konusunda 

suskun kalmamak gerektiği noktasından hareketle) 

- SUÇLULAR ARAMIZDA YA SUSKUNLAR? 
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-SUSMAYI BĠLDĠĞĠNDE AMA YA SUÇLUYU BĠLDĠĞĠNDE? 

-SUS-PUS OLMA, PUSLU SUÇLARI YAKALA 

VatandaĢ-polis iliĢkilerinde yaĢanan en büyük sorunlardan bir tanesi de, 

halkın suç unsurlarını ve suçluyu gördüğü durumlarda ihbar etmek konusunda 

isteksizliğidir, Bunun en büyük nedeni ise, ihbar ettiğinde baĢının derde 

gireceğini düĢünmesidir, Bu konuda, toplumun harekete geçmesini sağlamak 

için düzenlenen halkla iliĢkiler kampanyalarında “ihbar etmenin” toplumsal bir 

görev olduğu üzerine odaklanan çeĢitli halkla iliĢkiler stratejileri 

geliĢtirilmelidir. Bu anlayıĢ doğrultusunda önerilen sloganlar aĢağıdaki gibidir: 

-ĠHBAR ETMEK BAZEN ARKADAN VURMAK DEĞĠL, 

TOPLUMDA ÖNLERDEN YER AÇMAKTIR.  

-ĠHBAR ET, CESARET, HAREKETE GEÇ 

-HAYAT KURTARAN ĠHBARNAME SĠZDEN GELSĠN 

-SUÇLUYU ÖNLEMEK ĠÇĠN TOPLUMSAL ĠHBARNAME 

-ĠHBAR GEÇ, SUÇU GEÇ 

-BAZEN ĠHBAR ETMEK ĠHANET AMA BAZEN ĠNSANĠYET: 

ĠNSANĠYET ĠÇĠN ĠHBAR ET 

Polis-medya iliĢkilerde değiĢik medya ortamları sağlıklı bir Ģekilde 

değerlendirilmelidir. Bu medya ortamlarından birisi kuĢkusuz Ġnternettir. 

Ġnternet ortamında düzenlenebilecek değiĢik yaratıcı halkla iliĢkiler etkinlikleri 

ile halk-polis iĢbirliğinde sanal platformu aĢan güçlü bir alan yaratılabilir. Bu 

çerçevede geliĢtirilen bazı öneriler ise Ģöyle sıralanabilir: 

-Ġl emniyet müdürlüklerinin bulundukları ilde, belli baĢlı sivil toplum 

kuruluĢları ile “Emniyetiniz Ġçin Sivil OluĢum” sloganıyla internet siteleri 

kurması ve bu internet sitelerinde değiĢik halkla iliĢkiler etkinlikleri 

düzenlenmesi. Örneğin Ege Orman Vakfı ile Ġzmir Emniyet Müdürlüğü 

ortaklığı ile kurulacak internet sitesinde “Çevre Dostu Polis” teması iĢlenmesi 

ve siteyi on-line ziyaret eden kullanıcıların, sitede tanıtılan çevre dostu 

polislerle iletiĢime geçerek ortak çevre hareketlerinde bulunması, 

 

-Emniyet Müdürlüklerinin kendi Ġnternet Sitelerinde, kent güvenliği ve 

çeĢitli polisiye konular ile ilgili olarak halkın Ģikayet ve önerilerini alması ve bu 

önerileri “ NETTEN, NET ÖNERĠLER” adı altında toplayarak bir broĢür olarak 

yayınlaması, 

-Diğer ülkelerdeki emniyet teĢkilatları ile, internet vasıtasıyla ortak halkla 

iliĢkiler kampanyaları düzenlenmesi. Örneğin Ġngiliz Polis teĢkilatı Scotland-

Yard ile insan kaçakçılığı konusunda ortak bir toplumsal kampanya 
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düzenlenmesi ve internet vasıtasıyla Türk ve Ġngiliz vatandaĢların içinde olduğu 

interaktif katılımcı bir halkla iliĢkiler kampanyası planlanması.  

Polis-medya iliĢkilerinde, halkla iliĢkilerin moderatör rolüyle 

üstlenebileceği bir diğer halkla iliĢkiler etkinliği de,  basın brifingi sisteminin 

periyodik hale getirilmesidir. Basın brifingleri, toplumun güvenliğini yakından 

ilgilendiren konularda, medya temsilcilerinin bilgilendirildiği bir medya ile 

iliĢkiler tekniğidir. Her ilde emniyet müdür yardımcılarından ya da daire 

baĢkanlarından birinin bu görevi üstlenerek, gazetelerin polis-adliye 

muhabirlerine ve haber müdürlerine haftalık olarak periyodik bilgilendirmeler 

yapması sağlıklı bilgi akıĢını hızlandıracak etmenlerden biri olacaktır. 

Emniyet TeĢkilatının “insani bakıĢ açısını” vurgulayıcı unsurların medya 

ile daha sık paylaĢılması bu konudaki halkla iliĢkiler etkinliklerinin belkemiğini 

oluĢturmaktadır. Örneğin, tv de orantısız Ģiddet kullanan bir polis haberi 

olduğunda, emniyet müdürlüğü sessiz kalmak yerine, gerekirse özür dilemeli ve 

üzüntüsünü toplumla paylaĢmalıdır. Ya da tersi durumlarda, polisin Ģefkatiyle 

intihardan dönen bir kiĢinin durumunda, kurumun gururu bir Ģekilde görüĢ 

olarak sunulmalıdır. Burada önemli olsan husus, Emniyet teĢkilatının insani bir 

görüĢ açısını paylaĢmasıdır.  

Ġnsani görüĢ açısını paylaĢmasının yöntemlerinden biri de, örneğin Ġzmir 

Emniyet Müdürlüğünün, medyaya geniĢ olarak yansıyan bazı konularda, 

Hürriyet Ege ve Yeni Asır‟a, kamuoyu ile paylaĢmak üzere tam sayfa bir 

mektup yayınlaması ve kamuoyu ile paylaĢılacak bu mektupta, kurumun insani 

duygularını ifade etmesidir. Bu ifade bazen bir gururun paylaĢılması, bazen de 

bir durumla ilgili üzüntülerin paylaĢılması ve özrün vurgulanması Ģeklinde 

gerçekleĢebilir. Burada önemli olan nokta, polisin insani değerleri her Ģeyin 

üzerinde tuttuğu vurgusunun, değiĢik medya ortamlarında net bir Ģekilde altının 

çizilmesidir.  
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G. SONUÇ 

Emniyet TeĢkilatında gerçekleĢtirilen halkla iliĢkiler çalıĢmaları 

doğrultusunda, polisin, sadece bir güvenlik kuvveti olmaktan çıkarılarak, hedef 

kitlelerin nezdinde halkın destek ve güvenini arkasına alan, toplumun huzur ve 

güven içerisinde yaĢama sürecine yardımcı olan, toplumun menfaatini iĢin 

önceliği sayan bir profesyonel kuruluĢ olarak değerlendirilmeye baĢlandığı 

söylenebilmektedir. 

Dünyada demokrasi ve teknolojinin ilerlemesine paralel olarak çok hızlı 

bir Ģekilde önemini arttıran halkla iliĢkiler kavramı, tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de kamu kuruluĢlarında ve özellikle Polis TeĢkilatında köklü 

değiĢikliklere sebep olmuĢtur. 

ÇağdaĢ polislikte baĢarı, ortaya çıkarılan ve yakalanan suçlu sayısı ile 

ölçülmemektedir. Suçların ve kargaĢanın önlenme oranı ve halkın da bu sürece 

katılımının sağlanmasındaki baĢarısı ile ölçülmektedir. Bu noktada, halkın suç 

ve suçlularla mücadeleye katılımının sağlanması amacıyla yapılan çalıĢmaların, 

toplum destekli polislik anlayıĢını ortaya çıkardığı görülmektedir.  

Toplum polisliği anlayıĢının uygulanabilmesi için halkın destek ve 

güveninin sağlanması zorunludur. Bu yüzden toplum polisliği anlayıĢını 

uygulamak isteyen bir emniyet teĢkilatının halkla iliĢkiler konusunda çok 

baĢarılı olması, dolayısıyla halk nazarında çok iyi bir imaja sahip olması 

gerektiği görülmektedir. 

Halkın gözünde polis hakkında oluĢan imajlarda yazılı ve görsel 

medyanın da çok önemli rol oynadığını unutmamak gerekir. Polisin, 

kamuoyunda sahip olduğu kültürel arka planının oluĢmasında en etkili faktör 

medya olmaktadır. 

Ülkemiz için önemli kamu kurumlarından olan polis ve medya 

kurumlarının iliĢkilerinde yaĢanan sorunların da „kamu yararı‟ anlayıĢı 

içerisinde çözümü için, bu kuruluĢların ayrı ayrı görüĢlerine baĢvurulması, daha 

gerçekçi sonuçların çıkmasını sağlayacaktır. Yukarıda, polis-medya-vatandaĢ 

üçgeninde, iletiĢimin sağlıklı ve etkin bir biçimde gerçekleĢmesini sağlayacak 

yönde iletiĢimsel öneriler sunulmaktadır.  

Polis TeĢkilatı 160 yıldır Türk halkının güvenliğini sağlamak için büyük 

bir özveri ile görev yapmaktadır. Avrupa Birliği sürecinde, ülkemizin ekonomik 

ve sosyal kalkınmasında, dünyada etkili, bölgesinde saygın ve caydırıcı güç 

olmasında, iyi yetiĢmiĢ, kararlı, aktif, verimli, hızlı, çağdaĢ teknolojilerden 

yararlanan ve gücünü bilimden alan polisimiz çok önemli rol oynayacaktır. 
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BULGARISTAN‟DA 19. YÜZYIL MODERNLEġME SÜRECINDE 

AMERIKALI PROTESTAN MISYONER ÖRGÜTLERININ TIP 

FAALIYETLERI 

Kızılca YÜRÜR
*
 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, Bulgaristan‟da Amerikalı Protestan misyonerlerin tıp 

alanındaki faaliyetleri, tarihsel akıĢı içinde incelenmiĢtir. ÇalıĢmada, 

Bulgaristan‟da bir ulus devletin oluĢmasıyla, tıbbi misyonerlik faaliyetleri 

arasındaki etkileĢime odaklanılmıĢtır. Balkanlarda, 19. Yüzyılda geliĢen 

modernizasyon süreci içinde, tıbbi misyonerlik faaliyetlerinin dile getirilen 

hedefleri ve Bulgaristan bağlamında gerçekten bu hedeflere ne kadar ulaĢıldığı, 

tartıĢmanın çerçevesini oluĢturmuĢtur. 

Anahtar kelimeler: Bulgaristan, Bulgar Protestanlığı, Protestan 

Misyonları, tıbbi misyonerler, ulus devlet oluĢumu, içki karĢıtı hareket, 

American Board 

 

 

THE MEDICAL MISSIONARY WORK OF AMERICAN 

PROTESTANT MISSIONARIES DURING THE MODERNIZATION 

PROCESS OF BULGARIA IN THE 19TH CENTURY 

ABSTRACT 

This paper explores the historical development of American Protestant 

Missionary work in the field of medicine in Bulgaria. It focuses on the 

interactions between the medical missonary work and the formation of a nation 

state in Bulgaria, with an eye on the goals of medical missionary work and 

what it really achieved in the Bulgarian context within the overall 

modernization process that was occurring in the Balkans during the 19th 

century. 

Keywords: Bulgaria, Bulgarian Protestantism, Protestant Missionaries, 

medical missions, nation formation, Temperance movement, American Board 
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GĠRĠġ 

Ġnternette,  “Bulgaristan” ve “tıp misyonları” anahtar kelimeleri bir arama 

motoruna girildiğinde, ABD kökenli bir dizi misyonerlik örgütünün 

Bulgaristan‟ın çeĢitli kentlerine düzenlediği tıp misyonerliği gezilerinin 

tanıtımlarına rastlanabilir. Bu gezilerin kısa raporlarına baktığımızda, Sovyetler 

Birliği‟nin çöküĢü ve sosyalist Balkan devletlerinin siyasi düzenlerini 

değiĢtiriĢinden beri, Bulgaristan‟a çeĢitli Amerikan Protestan örgütlerinin, 

özellikle Baptistlerin ve Metodistlerin, yıllık, gezici misyoner doktor ve hemĢire 

ekipleri gönderdiğini anlıyoruz.  

Bu gezilerin raporlarında, Bulgaristan‟da kalifiye bir tıp uzmanı kadrosu 

bulunmasına rağmen, özellikle teknik donanım ve ilaç eksikliklerinin, burada 

düzenli ve kaliteli tıp hizmeti verilmesine engel oluĢturması, doktor ücretlerinin 

ortalama 150 dolar gibi düĢük bir seviyede olması, aĢırı hasta yükü ve örneğin, 

bazı hastanelerde çamaĢırların yıkanması için bile yeterli ödenek olmaması, gibi 

nedenlerle, ülkede tıp hizmetlerinin gerektiği Ģekilde verilemediği 

belirtilmektedir. Ülkedeki Protestan cemaatlerle temasları sayesinde, yerel 

çalıĢma alanlarına ve hastalara eriĢim bulan misyoner doktorlar, yanlarında 

teknik donanım, ilaç götürmekte, Bulgaristan‟daki meslektaĢlarıyla bilgi 

alıĢveriĢinde bulunmakta ve beraber hasta bakmaktadırlar. Böylece, bir yandan 

ülkede 19. yüzyıldan beri faaliyet gösteren Protestan cemaatini güçlendirmeye 

çalıĢırken, bir yandan da, bir hayırseverlik çalıĢmasına katkıda bulunmakta ve 

ihtiyaç halinde insanlara yardım götürmekte olduklarını düĢünmektedirler
1
. 

Bulgaristan‟daki Hrıstiyanların %98i Ortodoks Kilisesi‟ne bağlıdır ve 

küçük bir cemaat olan Protestanlar, 19. Yüzyılın sonlarında American Board 

tarafından oluĢturulan  “Protestan Kongregasyon Kiliseleri Birliği”nde 

örgütlenmiĢlerdir. 1830‟larda baĢlayan ve American Board of Commissioners 

for Foreign Missions ile Ġngiliz British Foreign Bible Society misyonerleri 

tarafından yürütülen çalıĢmalarla kurulan bu mezhebin Bulgaristan‟da kalıcı 

Ģekilde kök salabilmesinin nedeni, Amerikan misyonerlerin özellikle eğitim, 

basın-yayın ve  az da olsa, sağlık alanında Bulgar halkına verdiği hizmetler ile 

Bulgarların, Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndan bağımsız bir ülke olarak teĢekkül 

edebilmeleri için, Amerikan siyasetçi, iĢ adamı ve misyonerlerden aldıkları 

destek olmuĢtu.  

Bu yazıda, önce Bulgaristan‟a American Board misyonerlerinin ayak 

basması ve çalıĢmalarının çerçevesini çizdikten sonra, bu çalıĢmaların tıp 

hizmetleri ayağını inceleyeceğiz. Tıp alanındaki çalıĢmaların yarattığı etkileĢim 

ve dönüĢüm konusuna değinilerek, bu çalıĢmaların ülkedeki etkileri tartıĢılacak 

ve modern tıp hizmetlerinin belli bir dini yayma amaçlı misyonerlik 

                                                 
1 www.dallas-cms.org/ss5/bulgaria.html, baĢvuru tarihi: 9.7.2010 

http://www.dallas-cms.org/ss5/bulgaria.html
http://www.dallas-cms.org/ss5/bulgaria.html
http://www.dallas-cms.org/ss5/bulgaria.html
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faaliyetlerindeki rolü değerlendirilerek, Bulgaristan örneğinin daha genel bir 

bağlama oturtulmasına gayret edilecektir. 

Bulgaristan‟da American Board 

American Board‟un Balkan topraklarındaki misyon çalıĢmaları 1858‟de 

baĢlamıĢtır. Daha sonra, Bulgar milli mücadelesinde yön belirleyici olacak pek 

çok entelektüel ve siyasetçiyi yetiĢtiren Robert Kolej‟in kurucusu ve müdürü 

Dr. Hamlin‟in öncülüğüyle, özellikle Bulgarlar arasında verimli çalıĢmaların 

yürütülebileceği yolundaki bir düĢünce uygulamaya konuldu. Hamlin‟e göre, 

Bulgarlar fakir ve cahil olmakla beraber, öğrenmeye çok açık bir milletti ve 

konuĢulan dillerin ve dini inançların çeĢitliliği, bu çalıĢmayı pahalı ve güç kılsa 

da, bölge baĢarılı sonuçlar vaat ediyordu
2
. Robert Kolej, gerçekten de, 

Bulgaristan'da modern bir devletin kurulmasına, yetiĢtirdiği kadrolarla, büyük 

katkılarda bulunmuĢtur. Öyle ki, Bulgar devletinin ilk baĢbakanlarından 

Konstantin Stoilov (1894-1899) ve Todor Ivanchov (1899-1901), daha sonra 

aynı görevi yerine getiren Konstantin Muraviev (2-9 Eylül 1944), maliye bakanı 

(1894) ve daha sonra dıĢiĢleri bakanı olan Ivan Evstatiev Geshev (1911-1914) 

ve ülkenin önde gelen pek çok profesör, siyasetçi ve iĢ adamı, bu okulun 

mezunlarıydı. 

Ancak, misyonerlerin çalıĢmaları, Bulgarların lider kadrosunu 

okullarında yetiĢtirmek ve ülkenin entelijensiyasını oluĢturacak, burjuva kökenli 

bir Protestan cemaat oluĢturmaktan ibaret değildi. ġüphesiz, Anglo-Sakson 

kültürüne ve A.B.D. ile ortak çıkarlara dayalı siyasetler geliĢtirmeye açık bir 

lider kadronun yetiĢtirilmesi, American Board misyonerlerinin girdiği tüm 

ülkelerde benimsenen bir hedefti. Ancak, geniĢ halk kesimlerine modern 

yaĢamın kavramlarını, hakikatlerini ve tabii bunların benimsenmesi için, 

nimetlerini tanıtmak, bunu, laik fakat dini ilkelerin bireyin yaĢamının tüm 

alanlarında belirleyici olduğu bir çerçeveye oturtmak, en az aynı derecede 

önemli bir hedefti.  

GeniĢ kitlelere ulaĢmak için, misyonerler Ġncil‟i ve dini eserleri yerel 

dillere çeviriyor, buralarda bu kitapların bol miktarda basılması için matbaalar 

ve yayınevleri kuruyor, bu yayınları köy-köy dolaĢarak dağıtıyorlardı. Ġncil 

okuma grupları, Pazar okulları, çocuk ve gençlere yönelik eğitim kurumları 

oluĢturuyor, teoloji enstitüleri aracılığıyla, Ġncil‟in Protestan yorumunu 

tanıtmaya gayret gösteriyorlardı.  

ÇalıĢmanın önemli bir yanı da, pratik bilgiler, örneğin modern tarım 

teknikleri ve teknisyenlik bilgileri aktaracak meslek okulları ve örnek çiftlikler 

kurmak, böylece modern Hrıstiyanlığın ve Batı üretim sistemlerinin günlük 

yaĢamda da üstünlüğünü kanıtlamaktı. Nora ġeni, “filantropi” olarak 

adlandırdığı bu tür yardım hareketlerini, zekât türü dinsel temelli faaliyetlerden 

                                                 
2W. E.  Strong, The Story of the American Board, Pilgrim Press, Boston, 1910, s. 46 
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ayırarak, “Üretim alet ve araçlarını çoğaltmak, geleceği kuranlara destek olmak, 

ilerleme için çalıĢmak” Ģeklinde tanımlamıĢ ve tam da, cemaat ve inanç 

iliĢkilerinden azade olmasıyla, “Aydınlanma hareketinin bir meyvesi” 

olduklarını vurgulamıĢtır
3
. Oysa örneğimizde, kalkınmacı ve üretim 

kaynaklarının daha verimli kullanılmasını hedefleyen, filantropik yaklaĢım, bir 

dini cemaate bağlı Protestan misyonerler tarafından benimseniyordu. 

  Pratik üstünden öğretme ve, örnek kiĢi olarak, fedakârlık ve adanmıĢlık 

yoluyla Protestanlığın vücut bulmuĢ bir göstergesi olma görevi, aslında en çok 

misyoner doktorlara düĢmekteydi. Doktorların, özellikle kadın doktorların ve 

hemĢirelerin, kimsenin giremeyeceği, insanların en mahrem alanları olan 

evlerine kadar girebilmesi, hastanın kendini iyileĢtiren doktora duyduğu 

minnettarlık ve, bu yüzden, onun sözlerine ve öğütlerine açık olması, 

muayenehanelerde misyoner doktorlarla tanıĢan halka, daha sonra hastanede 

uzun süreli propaganda yapılabilmesi olanağı, misyonerlik çalıĢmaları için 

A.B.D.de hazırlanan rehber kitaplarda sıralanan” tıp hizmeti sunmanın 

misyonerlere sağladığı avantajlar” arasında, zikredilmektedir
4
. 

Yakın Doğu adını verdikleri bölgede deneyimli olmalarına rağmen, 

American Board misyonerleri, Bulgar Ortodoks nüfusun arasında, Ermenilerde 

olduğu kadar baĢarılı olamamıĢtı. Gerçi, Rus Ortodoks kilisesi ve Fransız 

Katolik misyonerlerle yaĢanan yoğun rekabet baĢarıyı zorlaĢtırmakta idi. Ama, 

baĢarısızlığın bir diğer nedeni de, uyanmakta olan Bulgar milliyetçiliğinin--

ulusal birlikleri yine Ortodoks kilisesi üstünden yürüyen Ermenilerden çok daha 

kuvvetli bir Ģekilde--Masonluk, Marksizm ve Ateizm gibi akımlarda 

örgütlenmesi, burjuvazinin modernleĢme ve Batı dünyasıyla eklemlenme 

yönelimlerinin, Protestanlığı ilgi çekici bulmamasıydı.  

Ermeni burjuvazisi için, dıĢ ticaret bağlantılarını kurmak ve yerel esnaf 

ve köylüyle, ABD tüccarları arasında alıcı rolü oynamak açısından, Protestanlık 

bağlantısı faydalı olmuĢtu. Oysa, Balkanlarda güçlenen Masonluk, Rusya ve 

Fransa‟yla doğrudan iliĢkiler yoluyla, Bulgar burjuvazisine gereken dıĢ 

bağlantıları sağlıyordu. Kırsal kesimde yaĢayan halk ise, Bulgar Ortodoks 

kilisesine o kadar bağlı, devlet ve din iĢlerinin ayrılması, dinin bireysel bir 

seçim olarak görülmesi, fikirlerine o kadar uzaktı ki, Protestanlığın “Ġncil‟i 

ritüeller ve kilise hiyerarĢisi yoluyla değil, söz ve akıl üstünden anlamak ve 

yaĢamak” öğretisi, ona yabancı geliyordu.   

Misyonerler, bölgede Ġncil‟e duyulan ilginin, bu kitabı okumaya yönelik 

değil, bu kutsal nesneyi bir tılsım, bir muska olarak kullanmaya yönelik 

olduğundan Ģikâyetçiydi
5
. Ġnsanlar fazla ruhani meselelerle ilgilenmiyor ve din 

                                                 
3 N. ġeni, Oryantalizm ve Hayırseverliğin İttifakı, YKY, Ġstanbul, 2009, s. 66 
4 Örn. Bak. Ecumenical Missionary Conference Studies I-V, Philanthropy in Missions, Foreign 

Missions Library, New York, 1901, s. 31- 40 
5 Strong, ibid, s. 102-103 
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değiĢtirmenin, milli sadakat ve bağlılıklarını kıracağını düĢünerek, bundan uzak 

duruyordu. Temel baĢlangıç faaliyetleri olan, bölgede çalıĢmak için yerel dilde 

bir literatür oluĢturmak ve gençleri eğitmek amacıyla okullar kurmak aĢaması 

da, zorluklarla doluydu. Eski Zağra‟da kurulan kız okulu ve Filipopolis‟teki 

erkek okulu, ilk baĢta sorunsuz görünse de, okulun Protestan karakteri 

anlaĢıldığında, Eski Zağra‟daki nüfuzlu aileler kızlarını okuldan aldı. 

Misyonerler yılmadan, bildikleri yöntemlerle çalıĢmaya ve Bulgarca öğrenmeye 

devam etti. Ġstikrarlı iĢleyen sürecin ürünleri olan eserler arasında, 1871‟de Eski 

Zağra‟da yapılan toplantıya, Dr. Riggs‟in çevirisini tamamlayarak getirdiği, 

Bulgarca Ġncil de vardı. 

1875-78 arasındaki Balkan savaĢları döneminde, American Board‟un 

Balkanlardaki merkezleri, Bulgaristan, Doğu Rumeli ve Makedonya olarak 

ayrılmıĢtı. Makedonya ve Arnavutluk, misyonerlerin giremeyeceği kadar yoğun 

bir siyasi çalkalanma içindeydi. 1877-87 döneminde, Protestan misyonerlik 

faaliyetleri Bulgarlar arasında yayılmaya baĢlasa da, yeni siyasi akımların etkisi, 

halkın dinden soğumasına ve dini kurumlara sadakatini yitirmesine yol 

açıyordu. Protestan misyonerlerinin, devrimci akımlarla ve Ortodoks kilisesinin 

tepkileriyle baĢa çıkmaları gerekse de, Ġstanbul‟daki Bulgar nüfusu arasında etki 

ve iliĢkileri zayıf değildi. Bu özellikle, Robert Kolejinde ve Üsküdar Amerikan 

Kız Kolejinde eğitim alan Bulgar gençler üstünden yürüyen bir iliĢki ağıydı.  

1896‟da patlak veren Türk-Yunan SavaĢı, Selanik ve Manastır‟daki 

misyoner çalıĢmalarını sekteye uğrattı. Ancak, Bulgarlar arasında, kaliteli Batı 

eğitimi almıĢ Hrıstiyan liderlere duyulan gereksinim Samokov Enstitüsü‟ne 

daha fazla donanım sağlanmasına ve misyon gazetesi Zornitza‟nın, 1890lara 

kadar finanse edilmesine yol açtı. Zornitza, sadece dini konularda değil, modern 

bilim ve teknolojinin yenilikleri, Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndaki siyasi durumun 

değerlendirilmesi, dünya olayları gibi güncel konularda da, çarpıcı bilgiler 

içerdiğinden, çok okunan ve etkili bir yayın haline geldi. 1898‟de ise, basın-

yayın bölümü Ġstanbul‟dan Samokov‟a taĢındı, çünkü Bulgaristan‟da basın 

yayın faaliyetleri en yoğun Ģekilde talep görüyordu.   

Basın yayın bölümünün Samokov‟a taĢınmasıyla, bu kolun Ġstanbul‟daki 

tek temsilcisi olarak kalan Elias Riggs, Bulgarca Ġncil Sözlüğü‟nün düzeltilmesi 

ve diğer editörlük çalıĢmalarına devam etti. 1901‟de Ġstanbul‟da öldüğünde, 67 

yıllık misyon hizmetiyle, bu alanda bir rekor kırmıĢtı. Riggs, 20 dil biliyordu ve 

bunların12 sine, akademik düzeyde hakimdi. Ermenice, Bulgarca ve Türkçe 

Ġncillerin hazırlanmasında temel rol üstlenmiĢti ve 478 adet ilahiyi Bulgarcaya 

çevirmiĢti.  

3 Eylül 1901‟de, Makedonya dağlarında, misyoner Ellen Stone ve bir 

Bulgar rahibinin karısı, Madam Tsilka, eĢkıyalarca kaçırıldı. Ġstenen fidye 

110.000 dolardı, ancak sonunda, 172 günlük esaretin sonunda, hanımlar 68.200 

dolara serbest bırakıldı. Ġlginç bir nokta, misyonerleri kaçıranların basit 
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eĢkıyalar değil, devrimci çeteler olduğunun anlaĢılmasıydı. Artan ırklar arası 

gerilim ve siyasi isyan ortamında, Makedonya‟da gezici faaliyetler giderek 

durdu. Rum, Türk ve Bulgarlar arasında sürekli çatıĢmalar yaĢanıyordu. 

Christian Herald gazetesinin yayınlarıyla, ABD‟de evsizler, beslenme ve 

giyinme olanaklarından yoksun kalanlar, için yardımlar toplandı ve misyonerler 

aracılığıyla dağıtıldı. Bu dönemden itibaren ve sosyalist bir devletin kuruluĢuna 

kadar, ağırlıklı olarak bölgedeki misyonerlik çalıĢmaları, maddi destek ve 

yardımlarla sınırlı kalacaktı
6
.  

 

American Board Misyonerlerinin Sunduğu Tıp Hizmetleri 

Bulgaristan‟da tıbbi misyon faaliyetleri, 13 Mayıs 1881‟de, Dr. F. L. 

Kingsbury‟nin Samokov‟a varmasıyla baĢlamıĢtı. Dr. Kingsbury 17 yıl 

Bulgaristan‟da kaldı ve Avrupa Türkiyesi Misyon Merkezi adı verilen kolun 

kurulması da, onunla beraber gerçekleĢti
7
.  

Kasım 1882‟de Bulgar otoritelerinden doktor olarak çalıĢma iznini alan 

Kingsbury, ilk önce bölgede çalıĢan misyonerlere ve Samokov‟daki (biri kız, 

biri erkek öğrencilere yönelik, yatılı) Protestan okullarının öğrencilerine hizmet 

vermeye baĢladı
8
. Dr. Kingsbury, sistematik Ģekilde sağlık hizmeti verilmesi ve 

uzun vadede yerel halktan parlak gençlerin modern tıp alanında eğitilerek, 

sadece tedavi sunacak değil, koruyucu tıp hizmetleri de verecek bir kadronun 

yetiĢtirilmesi gerektiğini düĢünüyordu. Çünkü 1917 yılında American Board 

misyonerleri tarafından Rockefeller Vakfı‟na sunulan bir raporda belirtildiği 

üzere, bu topraklar Avrupa‟nın hemen sınırındaydı ve buralarda patlak 

verebilecek salgınlar, kısa sürede Avrupa‟ya yayılıyordu. Ayrıca, 

sanayileĢmekte olan Amerika ve Avrupa ülkelerinin, hem ülkede artan ve 

egzotik, lüks ürünlere yönelen gıda ihtiyacını karĢılamak, hem hammadde 

kaynaklarının iĢletilmesini güvenceye almak için, Balkanlarda sağlıklı ve 

verimli çalıĢabilen bir nüfusa gereksinimi vardı
9
. 

Kingsbury‟nin esas planı, Samokov ya da çevresinde bir tıp okulu ve bir 

çocuk hastanesi açmaktı. Ancak, American Board bu iĢler için gerekli mali 

kaynakları ayırmayı kabul etmedi
10

.  Kingsbury, yerli halktan bir Protestanın, 

                                                 
6 Strong, ibid, s. 225-227 
7 T. Nestorova, American Missionaries Among the Bulgarians (1858-1912), East European 

Monographs, Boulder, distributed by Columbia University Press, New York, 1987, s. 99-103 
8Letter from F. L. Kingsbury to Dr. Clark, 10 Kasım 1882, ABC 16.9, Vol. 8, T. Nestorova, 1987 

içinde, s.101 
9 E. St. John Ward, “Medical Education in the Near East” A Report submitted to the A.B.F.M on 

January 22, 1916,  s. 96 
10 Letter from F. L. Kingsbury to Dr. Clark, 5 Ekim 1885,  ABC 16.9, Vol. 8, Nestorova 1987 

içinde, s. 101 
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bütün mirasını bir çocuk hastanesi kurulması için bağıĢlamasını sağladı, ancak 

bu cemaat üyesinin ailesi vasiyete karĢı çıkınca, proje asla hayata geçirilemedi.  

Kingsbury, 1891-92 arası haftada ortalama 45 hasta baktığını 

Boston‟daki misyon merkezine bildirmiĢti. 1893‟te yazdığı bir mektupta da, 

aslında bölgede çok fazla tıbbi misyonerlik hizmeti gerekmediğini, bu konuda 

büyük bir talep olmadığını belirtmiĢti
11

. Bu durumun nedeni, dönemin Bulgar 

Eyaletinde tıp uzmanlarının ve modern tıp hizmetlerinin ulaĢılabilir olması, 

yerel doktorların bulunmasıydı. Ancak, Bulgar kökenli doktorların yetiĢmesinde 

de, Protestan misyonerlerin ufak rolleri olmuĢtu.  

Beyrut Amerikan Üniversitesi‟nin Tıp bölümüyle ilgili olarak hazırlanan 

bir rapora göre, Bu Üniversitede okuyan öğrenciler arasında, Suriye, Mısır, 

Filistin, Yunan Adaları, Rusya ve Ġran‟ın yanı sıra, Bulgaristan‟dan gelen 

öğrenciler de vardı. Protestan misyoner okullarından gelen öğrencilerin sınavsız 

alındığı bu üniversitede, önemli amaçlardan biri, öğrenciler arasındaki dini, 

etnik ve bölgesel farkların eriyebileceği, modern ve evrensel bir ortak kültür 

yaratabilmekti. Raporda belirtildiğine göre, öğrencilerin, ırk önyargılarını 

aĢarak, birbirine saygı duyma temelinde, toplumlarını kalkındırmak için pratik 

hizmetler sunma becerileri edinmesi hedefleniyordu
12

. Ancak, pratikte modern 

tıp eğitimi alan ve farklı milletlerden gelen bu genç doktorların, genellikle kendi 

bölgelerine dönerek, burada hem milliyetçi ve bağımsızlık yanlısı akımlarda 

aktif rol aldığı, hem de, modern tıp hizmetlerinin yaygınlaĢmasında rol oynadığı 

görüldü.  

1917 yılında, Balkanlar‟da American Board artık sağlık hizmeti 

vermiyordu. Bulgar devletinin hızla modern tıp kurumlarını oluĢturduğu ve 

bunların iyi Ģekilde çalıĢtırdığı belirtilirken, Arnavutluk‟ta hizmete baĢlamak 

için bölgedeki koĢulların uygun hale gelmesinin beklendiği, bunun için 10.000 

dolarlık bir fonun hazır tutulduğu açıklanmıĢtı
13

.  

1878‟de kurulan Bulgar devleti, kurumsal alt yapısının inĢasında, 

Türklerle savaĢırken Bulgar topraklarına da ulaĢan Rus kuvvetleriyle iĢbirliğini 

seçmiĢti. Ancak, 19. Yüzyılın sonlarında kurulan Bulgar devleti nasıl, kısa 

sürede, az-çok iĢleyen bir tıp hizmetleri ağı kurabilmiĢti? Bu sorunun cevabı, 

özellikle Fransa ve Rusya‟nın Bulgaristan‟a yönelik ilgisinde aranmalıdır. 

Ayrıca, burada 19. yüzyılın ortalarından itibaren oluĢmaya baĢlayan Bulgar 

burjuvazisinin modern uzmanlık alanlarına yönelik eğitime verdiği önem, 

Ģüphesiz rol oynamıĢtır ve kültürel seçimlerin toplumsal yaĢamın 

                                                 
11 Letter from F. L. Kingsbury to Dr. A. Alden, 6 Ocak 1893, ABC 16.9, Vol. 13, Nestorova 1987 

içinde, s. 101 
12 ABCFM Report to the Rockefeller Foundation, “Medical Education in Turkey”, 24 Temmuz 

1917,  s. 79 
13 ibid., s. 112 
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örgütlenmesindeki etkisine bir örnek olarak, göz önüne alınmaya değer bir 

etmendir.  

Bulgaristan‟da modern tıp hizmeti verebilecek bir uzman kadrosunun 

oluĢmasını, tarihçi Georgeta Nazarska, 1840‟lara tarihlemektedir
14

. Plovdiv, 

Burgas, Varna, Pleven gibi büyük kentlerde modern hastanelerin ve büyük 

kentlerin dıĢında kalan bölgelerde sağlık danıĢma merkezlerinin kurulması ise, 

ağırlıklı olarak, Türk-Rus SavaĢından hemen sonra, Bulgaristan‟ın 

bağımsızlığını ilan ettiği 1878 yılında, Rus Kızıl Haç‟ın desteğiyle kurulan 

Bulgar Kızıl Haç‟ının örgütlediği bir hizmet olmuĢtu
15

. Nazarska 

araĢtırmasında, farklı kaynakların, 1878 yılında tüm Bulgaristan‟da 127 ila 339 

modern tıp eğitimi almıĢ doktor bulunduğunu kaydettiğini belirtiyor.
16

 Bu 

doktorlar, ağırlıklı olarak, yeni oluĢmaya baĢlayan Bulgar burjuvazisinin 

Ġstanbul, BükreĢ ve Atina‟daki tıp okullarında eğitim olanağı sağladığı 

çocuklarıydı. 1848-1878 arasındaki dönemde, Nazarska‟ya göre, tüccar ve 

esnafın yanı sıra, eczacı, doktor ve avukat ailelerinin çocukları da, tıp eğitimine 

gönderiliyordu ve yeni oluĢmaya baĢlayan entelektüel zümre içinde sayıca en 

ağırlıklı meslek grubu doktorlardı.  

1878‟de milli devletin kurulmasından önce, Bulgaristan eyalet sistemi 

içinde özerklik kazandı ve 1860‟dan itibaren, yerel belediyeler, eğitimde 

baĢarılı fakir ailelerin çocuklarını ve yetimleri, yurtdıĢında tıp eğitimi almak 

üzere burslu göndermeye baĢladı. Bulgar gençleri Ġstanbul ve BükreĢ‟teki askeri 

tıp okullarında da eğitim almaktaydı ve bunların arasından, Romanya ve 

Osmanlı ordusunda görev yapan doktorlar da çıkmıĢtı. Örneğin Rus-Türk 

savaĢında, Osmanlı ordusundaki Bulgar doktorlar saf değiĢtirerek, Rus tarafına 

geçmiĢti. Bulgar askeri doktorlarının bir kısmı, Bosna, Arnavutluk, Irak ve 

Mısır‟da da, görev yapmıĢtı. Ancak, askeri tıp okulu mezunlarının çoğunluğu, 

Bulgaristan‟a dönerek, burada sivil hekimlik görevlerini üstlendi. Ġstanbul‟daki 

askeri tıp okulunda hizmet veren, hocalık yapan ve hatta ders kitapları yazan 

önemli Bulgar hekimler arasında, cerrah Valkovich‟i (1833-1894) ve anatomi 

profesörü Hristo Stambolski‟yi (1843-1932) sayabiliriz. Bu hekimler, 

Ġstanbul‟daki Bulgar cemaati içinde de, sözü geçen ve etkili kiĢilerdi. 

1878‟de kurulan Bulgar devleti, henüz ülkede tıp eğitimi veren bir kurum 

olmadığından, baĢarılı gençleri devlet bursuyla yurtdıĢında tıp eğitimine 

göndermeye baĢladı. Öğrenci gönderilen ülkeler artık, Fransa, Rusya ve 

Avusturya-Macaristan olmuĢtu. Bu ülkelere öğrenci gönderilmesinin, daha 

ziyade ülkelerle kurulan siyasi yakınlıklara bağlı olduğunu söylemek 

mümkündür. 

                                                 
14 G. Nazarska, “The Balkan Medical Education and Bulgarian Physicians: Transfer of 

Knowledge, 1840-1920s”, http://www.pulse-project.org/node/299, baĢvuru tarihi: 13.7.2011  
15 M. Apostolov,  Dimensions in Bulgarian Medicine,  

http://berberian11.tripod.com/apostolov_dimensions.htm, baĢvuru tarihi: 13.7.2011 
16 Nazarska, ibid. 

http://www.pulse-project.org/node/299
http://berberian11.tripod.com/apostolov_dimensions.htm
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Bulgaristan‟da Ġlk Tıp Okulu 

1917‟de Bulgaristan‟da ilk tıp okulunun kurulması ve Birinci Dünya 

SavaĢı‟nın getirdiği yeni siyasi haritayla beraber, bu durum değiĢecekti. 

1938‟den itibaren, Bulgar tıp uzmanlarının yoğunluklu olarak yetiĢtiği dıĢ 

merkez Belgrad olmuĢtu. Ancak, 1920‟lerden 2. Dünya SavaĢı‟na kadar, 

eczacılık ve diĢçilik eğitimini almak üzere, Bulgar gençleri Ġstanbul‟daki 

fakülteleri seçiyordu. Özellikle Bulgar kızları, diĢçilik eğitimini Ġstanbul 

Üniversitesi‟nin diĢçilik Fakültesinde almaktaydı
17

. 

Bulgaristan‟daki tıp hizmetlerinin örgütlenmesinde Amerikalı misyoner 

hekimlerin rol üstlenmemesi ve bu ülkedeki modern tıp hizmeti ihtiyacının da, 

19. Yüzyılın sonlarından itibaren az çok karĢılanabilir düzeye ulaĢarak, tıbbi 

misyonerlik hareketlerini gereksiz kılması, yukarıdaki özetten de anlaĢıldığı 

üzere, bu ülkeye öncelikli olarak Rusya, sonra da Fransa‟nın gösterdiği ilgi ve 

hamilik arzusuna ve Osmanlı Ġmparatorluğunun çeĢitli merkezlerinde 

geliĢmekte olan tıp eğitimi kurumlarına Bulgar burjuvazisinin gösterdiği ilgiye 

bağlıdır. Amerikalı misyonerler, modernleĢtirme ve Protestanlığa döndürme 

çalıĢmaları kapsamında, önce Bulgaristan‟da tıp hizmetleri vermek için adımlar 

atmıĢ, sonra, daha çok ülkelerinin siyasi ve diplomatik yakınlık ve etki derecesi 

zayıf olduğundan, hizmetlerine fazla talep olmayan bu alanı terk etmiĢlerdi. 

Burada, fazla dile getirilmeyen bir neden de, modern tıp hizmetlerine eriĢim 

açısından Protestan misyonerlere bağımlı olmayan halkın, misyonerlerin dini 

yayılım çalıĢmalarına duyulan Ģüpheden dolayı, sunulan tıbbi hizmetlere de 

fazla itibar etmemesi olabilir. Bu durumu, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun özellikle 

merkezden uzak kesimlerinde Protestan tıp hizmetlerine gösterilen kuvvetli 

ilgiyle kıyaslamak ve çeĢitli değiĢkenleri göz önüne alarak, halkın bu yaklaĢım 

farkını değerlendirmek, ilginç sonuçlar verebilir. 

Bulgaristan örneğine bakıldığında, Amerikalı Protestan misyonerlerin, bu 

kez halk sağlığı alanına yöneldiğini ve özellikle, alkollü içki karĢıtı hareketleri 

örgütleyerek, buralarda uzun süreli çalıĢmalar yaptıklarını görürüz.  

Alkollü içkilerin zararları üstüne kampanyalar, 19. Yüzyılda Balkan 

yarımadasında bir yenilikti. Alkollü içki kullanımı yüksekti ve bir misyonerin 

anlatısına göre, “…zehirleyici etkisi olan bu içkiler sağlığa faydalı, yaĢam, 

sağlık ve güç verici ve canlandırıcı” kabul ediliyordu
18

. Kampanyaların 

tetikleyicisi, A.B.D‟deki, Alkollü Ġçki Kullanımına karĢı Hrıstiyan Kadınlar 

Birliği oldu. Birlik üyesi bir hanım, Filippopolis‟teki misyoner hanım Zoe A. 

M. Locke‟a, Bulgaristan‟da alkolle mücadele fikirlerini yaymasını önerdi ve 

                                                 
17 Nazarska, ibid. 
18 W. E. Locke, “Annual Report of Philippopolis Station 1889-1890”, ABC 16.9, vol. 7, 

Nestorova 1987 içinde, s. 102 
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1887‟den baĢlayarak, Filippopolis‟te, kadınlar ve erkekler için 2 alkolle 

mücadele birliği kuruldu
19

. 1890‟larda, New York‟lu bir alkol karĢıtı, 

Samokov‟daki misyon merkezine bağıĢlarda bulunarak, alkolün zararları üstüne 

en iyi konuĢmaları yapanlara altın ve gümüĢ madalyaların verildiği 14 

yarıĢmanın, 1890-1892 arası, 2 okulda düzenlenmesine önayak oldu
20

. Nisan 

1892‟de, yine Protestan faaliyetlerinin merkezi olan Samokov‟da, bir alkolle 

mücadele Birlikleri kongresi düzenlendi ve bu birlik her yıl, diğer Protestan 

örgütlenmelerin konferanslarıyla eĢ zamanlı olarak, toplanarak, yıllık 

değerlendirmelerde bulundu
21

. 1895 yılında, yerel örgütlenmelerin sayısı 16 

olmuĢtu
22

. Bu konuya kendini en fazla adayan misyoner, J. F. Clarke, 1896-

1911 arasında, 532.200 alkollü içki karĢıtı broĢür ve yayın üretilmesini ve 

dağıtılmasını sağlamıĢtı. Yayınların dağıtılmasında, Protestan cemaati, Bulgar 

Eğitim Bakanlığı, BaĢpiskoposluk ve DıĢiĢleri Bakanlığı iĢbirliği yapıyordu. 

DıĢiĢleri Bakanlığı ve Bulgar Ortodoks Kilisesi, yayınların Türkiye 

topraklarındaki Bulgarlara ulaĢmasında görev üstlenmiĢti. Clarke, konuyla ilgili 

görüĢmek üzere Bulgar Kraliçesi Eleonora‟nın da huzuruna çıkmıĢ ve Bulgar 

Parlementosunda, ülkede alkol tüketiminin yasaklanmasıyla ilgili bir 

tartıĢmanın açılmasına, öncülük etmiĢti
23

. Bu tartıĢma sonucunda, alkolün 

yasaklanmasına iliĢkin herhangi bir yasal düzenleme yapılmasa da, alkollü içki 

tüketimine karĢı kampanyalar, Bulgaristan‟da Clarke‟ın ve Protestan 

misyonerliğinin adıyla beraber anılır hale gelmiĢti
24

. Akollü içki karĢıtı hareket, 

özellikle 1930larda güçlendi ve hatta alkol karĢıtları bu dönemde, “Abstainer” 

(Vuzdurzhatel) isimli bir dergi bile çıkardılar
25

.  

1944 yılında baĢlayan sosyalist rejim esnasında, Protestan rahipler takip 

ve gözetim altına alındı. Pazar okulları, Ġncil dağıtma ve dini yayma faaliyetleri, 

kilise ayinleri yasaklanmıĢtı. 1989‟da rejimin değiĢmesiyle, koĢullar 

Protestanlar için daha elveriĢli hale geldi ve hatta 1999 yılında, Bulgar Protestan 

Teoloji Enstitüsü (BETI) kuruldu.  

1991-1996 arasında, Bulgar Protestan Cemaatlerinin yurtdıĢından tıbbi 

malzeme ve donanım yardımlarını Bulgaristan‟daki gerekli yerlere dağıtma, 

ülkedeki çeĢitli hastane birimleri ve kliniklerle, özellikle A.B.D „deki tıbbi 

yardım cemiyetleri ve merkezleri arasında bağlantı kurma, tıp uzmanlarının 

örgütlendiği ve sivil toplum kuruluĢu Ģeklinde çalıĢan organizasyonlar 

                                                 
19 Nestorova, 1987, s. 102 
20 J. F. Clarke, “Temperance in Bulgaria”, The Union Signal, Evanston, Illionis, 30 Kasım 1911, 

s. 1 
21 Nestorova, 1987, s. 103 
22 ibid. 
23 ibid. 
24 ibid. 
25http://eabulgaria.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=38, 

baĢvuru tarihi: 15.7.2011 
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oluĢturma çalıĢmaları yaptığı belirtilmektedir
26

. Yazının baĢında da kaydedildiği 

gibi, bir internet aramasıyla, Bulgaristan‟ın, tıp hizmeti veren Protestan misyon 

gruplarının düzenli olarak gittiği, kampanyalar düzenlediği ülkeler arasında 

olduğunu görüyoruz. Bulgaristan‟da tıp hizmeti odaklı Protestan misyoner 

faaliyetlerinin 1881‟e kadar gittiğini düĢünürsek, yüz elli yıla yaklaĢan ve 

yeniden canlanan bu süreklilik ĢaĢırtıcıdır. Herhalde bu durumu, uluslar arası 

siyaset planlarına ve halkın acil gereksinimlerine dayanarak açıklamak, çok 

yanlıĢ olmayacaktır. 

Tıbbi misyonerlik faaliyetleri günümüzde, American Board tarafından 

yürütülmemektedir. Bu görevi üstlenen, irili ufaklı çok sayıda Protestan örgütü 

vardır ve, araĢtırmamızda, bu yapıları birleĢtiren bir çatı kuruma 

rastlanmamıĢtır. Ancak, sonuç olarak, American Board‟un tıbbi misyoner 

faaliyetlerine biçtiği anlama ve bunun Bulgaristan‟daki faaliyetler bağlamında 

nereye oturduğuna bakarak, bu değerlendirmenin sonlandırılması mümkündür. 

 

Tıbbi Misyonerlik Faaliyetleri Neye Yarar?  

Amerikan Presbiteryen Kilisesinin 1921-22 yılları arasında Hindistan ve 

Ġran‟daki misyonerlik faaliyetleri üstüne hazırlanan bir raporda, tıp 

hizmetlerinin değerlendirilmesi baĢlığı altında, Ģöyle deniyor:
27

  

Hem Ġran, hem de Hindistan‟da, dini misyonerler ve doktorlar, hastane ve 

muayenehane hizmetleri sayesinde, pek fazla insanın Ġsa‟yı kucaklamasının 

sağlanmadığını görerek, hayal kırıklığı yaĢanmıĢtır ve doğrudan bir dine 

döndürme aracı olarak tıp hizmetlerinin verimliliği kuvvetle 

sorgulanmaktadır… Burada yapılması gereken, misyon doktorlarının, özellikle 

hastanelerde yatan hastalarda, hastanın bedeni kadar, ruhunu ve aklını da, 

misyoneri alana gönderen yaĢamla doldurmak için, zaman ayırması ve çaba 

harcamasıdır… Tıbbi çalıĢmalar sayesinde, toplumun ilelebet kapalı kalacak 

kapıları açılır, dilenciden ġah‟a kadar, herkese ulaĢılır… Ġran‟daki bütün 

doktorlarımız, benzersiz bir toplumsal nüfuz alanı oluĢturmuĢtur… ve 

Urmiye‟de yapmamız gereken ilk iĢ, iyi niyetimizin bir göstergesi ve bölgede 

birbiriyle çatıĢan halkları bütünleĢtirici bir unsur olarak, buraya bir hastane 

açmaktır… tıp hizmetleri sayesinde büyük acılar ve sefalet önlenebilir ve gezici 

doktorluk hizmetleriyle, hastaneden köyüne dönen hastaların takibi yapılabilir. 

Bölgedeki küçük kentler dolaĢılarak, bunların çevresindeki köylerdeki vakalar 

taranabilir ve gerektiğinde hastaneye gönderilebilir. Bu kentlere doktor ve dini 

misyoner beraber giderek, bütün kapıların daha kolay açılmasını sağlayabilir. 

Tebriz‟de çalıĢan misyoner Pittman, gezici çalıĢmalarında yanında bir doktorun 

                                                 
26 http://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism_in_Bulgaria, baĢvuru tarihi: 16.7.2011 
27 R. E. Speer ve R. Carter, Report on India and Persia, The Board of Foreign Missions of the 

Presbyterian Church in the U.S.A, New York, 1922, s. 504-508 

http://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism_in_Bulgaria
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bulunmasının, insanlarla ilk temas noktalarını bulmasını sağlayacağını 

belirtmiĢti. Bir doktorun varlığı, Hrıstiyanlık hakkında konuĢmak isteyen ama 

buna çekinen Müslümanlara,  gelip misyonerlerle konuĢmak için pratik bir 

neden sunacaktı. Bu sayede, hayatlarında bir doktor görme fırsatı bulamayacak 

insanlara Ģifa götürmek de, mümkün olabilirdi… Ayrıca, tıbbi misyonerlerin her 

biri, birkaç genç erkeğe çırakları olarak iyi bir pratik eğitim verebilir ve daha 

fazla donanım ve elemanı olan merkezlerde, daha kapsamlı ve formel bir eğitim 

sağlanabilir… 

Rapordan anladığımız kadarıyla, tıbbi misyonerlik hizmetlerinden, 

doğrudan Protestanlığa döndürme etkisi beklenmiyordu. Tıp hizmetlerinin 2 

faydasından bahsediliyor: Toplumun farklı kesimlerinden insanların özel yaĢam 

alanlarına kadar girebilecek kapılar açması, böylece misyonerlerin sağlam bir 

iliĢkiler ağı oluĢturmasına fırsat vermesi ve yereldeki insanlarla temas kurmak 

için gereken, pratik bir zemini sunması. Birinci noktanın önemi, iyi ve güvenilir 

bir doktorun sosyal prestiji sayesinde, toplumun sözü geçen ve gerektiğinde 

desteği istenebilecek insanlarıyla, üstelik baĢarılı tedaviler sunulduğunda bir 

minnet borcu da içerecek bağlantıların kurulmasında, yatıyordu. Fakir ve 

çaresiz kesimlere, köylerde yaĢayanlara da sağlık hizmeti sunularak, gündelik 

yaĢamın içine girilmesi ve içinde bulunulan bölgenin yakından tanınması, 

adetlerin ve yaĢam alıĢkanlıklarının öğrenilmesi mümkündü. Gerçekten, 

misyonerlerin otobiyografilerini incelediğimizde, bir antropolog kadar keskin 

bir bakıĢla, içinde yaĢadıkları toplumun kendine has özelliklerini çözmeye 

çalıĢtıklarını görüyoruz.  

Ġkinci nokta, yani insanlarla temas zemini bularak, dini konuların 

konuĢulabilmesi ve misyonerlere duyulan korkuların aĢılabilmesi konusu, 

özellikle hastanelerde yatan hastalarla sürekli ve yakın iliĢki fırsatı açısından, 

tıp hizmeti sunulmadığında asla ulaĢılması mümkün olmayacak kesimlere, 

örneğin dar bir dünyada yaĢayan köylü nüfuslara ulaĢmak için önemliydi. 

ÇalıĢmaların yerelleĢmesi, yaygınlaĢtırılabilmesi ve gençlerin zihin dünyasını 

ve ufkunu değiĢtirmesi, misyona sadık ve hem yerel halkın, hem Amerikalı 

misyonerlerin dilini anlayacak bir ara kadronun oluĢturulması açısından da, 

modern tıp eğitimi sunulması, gidilen bütün ülkelerde uygulanan bir yöntemdi. 

Modern tıp eğitimi ve hizmetlerinin, örneğin iyi bir hastane ortamının 

sunulması, bölgedeki halklar arasındaki çatıĢmaların aĢılması için gereken, 

insanların ortak çıkarlar çerçevesinde iletiĢime geçmesi çabası için de faydalı 

olacağı düĢünülüyordu. Yerel halkları dünyaya ve yeniliklere açık bir zihin 

yapısına doğru dönüĢtürmek, Çin, Hindistan, Osmanlı Ġmparatorluğu gibi, 

çöktüğü düĢünülen eski siyasi sistemlerin tebaaları olan insanların, oluĢan 

yenidünyaya eklemlenmesini de kolaylaĢtıracaktı.   

ġüphesiz, tıp hizmetlerinin doğrudan sonucu olan, bölgelerdeki halkın acı 

ve hastalıklarının azaltılması, bölgeye gönderilen misyonerlerin sağlıklarının 

korunması ve gerekli tedavilerin verilmesi, tıp misyonerleri ve hastanelerin 
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varoluĢ nedenleri arasındaydı. Ancak, Katolik ve Ortodoks Kiliselerinin aksine, 

cemaat ve cemaat içi hiyerarĢiden ziyade, bireyler arası ve bireyle tanrı arası 

iliĢkilere daha fazla vurgu yapan Protestan misyonerlerinin, bireylere sözlerini 

taĢımak ve bu bireylerin bilinç ve ruhlarını dönüĢtürmek için bir aracı olarak, tıp 

hizmetlerine özel önem atfettiğini söyleyebiliriz. 

Bulgaristan‟da verilen az ve kısa süreli tıp hizmetleri ve bir halk sağlığı 

çalıĢması olarak değerlendirebileceğimiz alkollü içkilerle mücadele 

kampanyası, bu bağlamda nasıl değerlendirilebilir? Bulgaristan‟da, bir 

dispanser ve hastaneler ağı kurmak, Protestan misyonerleri için mümkün 

olmamıĢtı, zaten böyle bir acil gereklilikle de karĢılaĢılmamıĢtı. Halk, milli 

nitelik taĢıyan kilise etrafında kenetlenmiĢti ve, Balkanlar‟da, modern tıp 

eğitimi veren kurumlara eriĢmek, genç kadrolar yetiĢtirmek, mümkündü. 

Ayrıca, Ortadoğu‟nun aksine, burada halklar arasındaki çatıĢmalar aĢiret 

yapılarına dayalı ve içine kapalı toplumların alan için savaĢmasından ziyade, 

ulus devletlerini kurmak isteyen milli grupların alan için savaĢması durumuydu.  

Bu nedenle de, oluĢmakta olan milli birimler, ulus devletten beklenecek, sağlık 

gibi hizmetleri vermeye çok daha istekli ve donanımlıydı. Bu nedenle, , 

bölgesel ortak çıkar tanımlamalarına açık bir zemin yaratmak için ulus- 

devletler arası çatıĢmaları aĢacak modern sağlık ve eğitim hizmetlerinin bu 

halklara tanıtılmasıyla, okul ve hastanelerde halkların karĢılaĢması ve 

kaynaĢmasıyla baĢarılacak bir iĢ değildi. Örneğin Beyrut, Antep gibi, Amerikalı 

Protestan misyonerlerin verdiği tıp eğitimi ve hizmetlerine büyük talep olan, 

bunların kentlerin ve civar halkların modernleĢmesine, modern eğitim ve sağlık 

yöntemlerinin mantığına açılmasına büyük katkılarda bulunduğu ve böylece, 

yereli dönüĢtürdüğü örneklerin tersine, Bulgaristan‟da Amerikan 

misyonerlerince yapılan tıp ve halk sağlığı hizmetlerinin fazla etkisi olmadığını, 

dönüĢtürücü izler bırakmadığını savunabiliriz.  

Ancak, Bulgaristan‟da Protestan misyonlarının tıp alanında günümüzde 

dahi iĢ yapmaya devam etmesi, dini motivasyon ve örgütlenmeye bağlı 

hayırseverlik hareketlerinin--özellikle sağlık alanında--yeniden belli 

gereksinimlere cevap verdiğini, yani kalıcı gücünü göstermektedir. Özellikle 

merkezi devlet yapılarının ve bunların sunduğu sosyal hizmetlerin zayıfladığı 

dönemlerde, geçmiĢten beri varlığını sürdüren dini örgütlenmelerin bu 

hizmetleri devralacak sürekliliği sağlamıĢ olduğunu gözlemliyoruz. Bu 

örgütlenmelerin farklı örneklerdeki tarihi, hayatta kalma stratejileri, motivasyon 

ve ittifaklarını araĢtırmak, sağlık hizmetleri sunmanın sosyal örgütlenmelere 

sağladığı kuvvetler, bağlantılar ve varoluĢ rasyoneli hakkında ipuçları sunabilir. 
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1919-1922 YILLARINDA  AKHĠSAR 

 

Saadet TEKĠN

 

 
ÖZET 

Bu çalıĢmamızda Akhisar ölçeğinde Yunan iĢgali öncesi, iĢgal altında ve 

iĢgal sonrası geliĢmeler ele alınmıĢtır. ĠĢgale karĢı ilk direniĢ ve örgütlenme 

çabası baĢarılı olamamıĢ, teslimiyetçi hava ağır basmıĢtır. ĠĢgal sırasında ve 

sonrasında kazada önemli sorunlar ortaya çıkmıĢtır. Önce Müslüman tebaa 

sonra gayri Müslim tebaa kasabadan göç etmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Akhisar, Yunan, ĠĢgal, Cephe, Mücadele. 

 

 

AKHISAR BETWEEN THE YEARS OF 1919-1922 

ABSTRACT 

This paper aims to evaluate the developments in the town of Akhisar 

before, during and after the Greek occupation. The first resistance and 

organization attempt against the occupation had not been successfully 

accomplished, due to the outweighing submissive mood among people. During 

and after the occupation, significant problems had come out in the town. At 

first the Muslim citizens and subsequently the non-Muslim citizens had 

migrated from the town. 

Keywords: Akhisar, Greeks, Occupation, War Front 

 

GĠRĠġ 

Eski bir yerleĢim yeri olan Akhisar her dönemde önemini korumuĢtur. 

Kazada tarım ve ticaret sayesinde canlı bir ekonomik yaĢam söz konusu 

olmuĢtur. Osmanlı devletinin son dönemlerinde her yerde olduğu gibi burada da 

asayiĢ bozulmuĢ ve eĢkıyalık faaliyetleri baĢ göstermiĢtir. Mondros AteĢkes 

AntlaĢması sonrasında, 15 Mayıs 1919‟da Ġzmir‟le baĢlayan Yunan iĢgali kısa 

sürede geniĢlemiĢ ve Akhisar‟ı da içine almıĢtır.  

Bu çalıĢmamızda Akhisar ölçeğinde Yunan iĢgali öncesi, iĢgal altında ve 

iĢgal sonrası geliĢmeler ele alınmıĢtır. ĠĢgale karĢı ilk direniĢ ve örgütlenme 

çabası baĢarılı olamamıĢ, teslimiyetçi hava ağır basmıĢtır. Ġlk iĢgal 5-11 Haziran 

tarihleri arasında kısa süreli gerçekleĢmiĢtir. ĠĢgal sırasında ve sonrasında 

kazada önemli sorunlar ortaya çıkmıĢtır. Önce Müslüman tebaa sonra gayri 
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Müslim tebaa kasabadan göç etmiĢtir. Akhisar‟a geri dönüĢlerde de  sorunlar 

yaĢanmıĢ, boĢaltılan evler zaman zaman yağmalanmıĢtır. Bu geliĢmeler üzerine 

baĢtaki teslimiyetçilik ve umutsuzluk yerini direniĢe bırakmıĢtır. Örgütlü 

mücadele etme kararı alınarak, Redd-i ĠĢgal Cemiyeti kurulmuĢtur. Bölgedeki 

komutanların desteğiyle toplanan milis güçlerinden Akhisar cephesi 

oluĢturulmuĢtur. Bu derme çatma birliklerden oluĢan cepheler düzenli yunan 

ordusu karĢısında etkili olamamıĢ ve Yunan ileri harekâtının baĢlamasıyla 22 

Haziran 1920‟de Akhisar ikinci kez iĢgal edilmiĢtir. Bu iĢgal 6 Eylül 1922 

tarihine kadar sürmüĢtür. Bu alıĢmamızda belirtilen zaman zaman dilimi içinde 

Akhisar‟da milli mücadele düĢüncesinin nasıl Ģekillendiği ortaya konulmaya 

çalıĢılmaktadır.  

Akhisar çok eski yerleĢim yerlerinden bir tanesidir. Akhisar‟ın bir 

amazon karargâhı halinde küçük bir kasaba olarak kurulduğu belirtilmektedir. 

Eski adı Tiyatire‟dir
1
.  Tarih boyunca birçok devletin yönetimi altına girmiĢtir. 

Bu devletler; Hititler, Akadlar, Lidyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, 

Saruhanoğulları beyliği ve Osmanlı Ġmparatorluğudur. Bölge 14. yüzyıldan 

itibaren Türklerin eline geçmiĢtir. 100 yıl kadar Saruhanoğulları beyliğinin 

yönetiminde kalmıĢ olan Akhisar 1382 yılında Osmanlı beyliğine dahil 

edilmiĢtir. Ankara savaĢından sonra bir süre Cüneyt Beyin idaresinde kalmıĢsa 

da Cüneyt Beyin bertaraf edilmesinden sonra tekrar Osmanlı Beyliğine 

katılmıĢtır.   

 Akhisar, Osmanlı Devletinin ilk dönemlerinde Kütahya eyaletine bağlı 

Saruhan Sancağının bir kazası konumundadır. Daha sonra ise idari yapısında 

değiĢiklik olmuĢ ve Saruhan Sancağı Aydın eyaletine bağlanmıĢtır. Bu durum 

Osmanlı imparatorluğunun yıkılıĢına kadar sürmüĢtür. Ġdari yapıdaki 

düzenlemeler doğrultusunda 1877 yılında belediyelik olmuĢtur. Türkiye 

Cumhuriyeti kurulduktan sonra ise Akhisar, Manisa ilinin bir ilçesi olarak 

varlığını sürdürmektedir. 

Kazanın ekonomik yaĢamına baktığımızda, tarım ve ticaret ön sıralarda 

yer alır. Ġzmir ve Foça limanları ticaretin geliĢmesinde etkili olmuĢtur. 

Dokumacılık ve kumaĢ üretimi baĢta olmak üzere tarım ürünleri ve dericilik 

önemli bir yer tutmaktadır. Anadolu‟da en kaliteli pamuk yetiĢtirilen yerler 

arasındadır. Pamuk Türkler tarafından yetiĢtirilip satılırken, pamuklu dokuma 

ve kumaĢların ticaretini ise Akhisar‟lı Yahudiler gerçekleĢtirmektedir. Bu 

ekonomik canlılık Akhisar‟ı Saruhan Sancağının en önemli kazası haline 

getirmiĢtir. Dolayısıyla buna bağlı olarak nüfusta kalabalıklaĢmıĢtır. Akhisar 

kazasının arazisi verimli olup çeĢitli hububat ile beraber çok miktarda pamuk 

yetiĢtirildiği, bağlarının da çok olduğu, güzel bir cins Ģarap yapıldığı 

bilinmektedir
2
. Ayrıca Evliya Çelebi de Akhisar‟dan bahsederken düz bir arazi 

                                                 
1 ġemseddin Sami, Kamus-ül Alam, cilt:I, s: 258, 1306 R/1890 M. 
2 ġemseddin Sami, Kamus-ül Alam, cilt:I, s: 258, 1306 R/1890 M. 
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üzerine kurulduğunu, birçok han ve dükkânın bulunduğunu belirterek, ticaretin 

canlılığına dikkat çekmiĢ, Kazanın çevresindeki zeytin ve incir ağaçlarının 

bolluğu, sebze ve meyve bahçelerinin yoğunluğu üzerinde durmuĢtur. 

Osmanlı Ġmparatorluğunun çöküĢ sürecine girmesi her bölgede olduğu 

gibi batı Anadolu‟da da de etkisini göstermiĢtir. SavaĢlar, ekonomik sıkıntılar 

sonucu asayiĢ bozulmuĢ,  isyanlar ve eĢkıyalık faaliyetleri artmıĢtır. Ġnceleme 

konumuz olan Akhisar‟da da benzer olaylar yaĢamı olumsuz yönde etkilemiĢtir. 

I. Dünya savaĢı Osmanlı Ġmparatorluğunun sonunu hazırlamıĢ ve 30 

Ekim 1918‟de imzalanan Mondros AteĢkes AntlaĢması ile Osmanlı fiilen sona 

ermiĢtir. Galip gelen devletler 18 Ocak 1919‟da yapılan Paris barıĢ 

konferansında, 1915–1917 yılları arasında yaptıkları gizli anlaĢmalarla Ġtalya‟ya 

bıraktıkları Batı Anadolu‟nun Yunanistan‟a verilmesini kendi çıkarlarına uygun 

bularak harekete geçmiĢler ve anlaĢmaları uygulamaya koymuĢlardır. 

Akhisar‟da Yunanistan‟a bırakılan bölge içerisinde yer almaktadır. 

Bu geliĢmelerden yararlanmak isteyen Yunanistan derhal harekete geçmiĢ 

ve Ġzmir merkez olmak üzere doğuya doğru geniĢleyerek, eski Yunan 

uygarlığının kurulduğu bölgeleri ele geçirmeyi hedeflemiĢtir
3
.  

Batı Anadolu‟nun Yunanlılar tarafından iĢgal edileceği haberi kuĢkusuz 

Türk halkında büyük bir endiĢe yaratmıĢtır. Memleketin her köĢesi iĢgal 

edilirken Osmanlı yönetiminin acz içinde olması, halkın hükümet nezdinde 

yapmıĢ olduğu giriĢimlerden bir sonuç alamaması, umudunu yitiren Anadolu 

insanını kendi kendini korumaya ve vatanını savunmaya yöneltmiĢ olup bu 

bağlamda Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri oluĢturularak, Yunanlılara karĢı 

Ģehirlerini savunmak için harekete geçmiĢlerdir
4
. 

 

Yunan ĠĢgalinin BaĢlaması 

Ġzmir‟e çıkmasına izin verilen Yunanlılar 15 Mayıs 1919‟da Ġngilizlerin 

desteğiyle Ģehre girmeye baĢlamıĢlardır. Daha baĢlangıçta geçici bir iĢgal için 

değil, kalıcı bir ilhak için Anadolu‟ya geldiklerini açığa vurmuĢlar
5
 ve iĢgal 

alanlarını geniĢletmek için de her türlü propagandayı yapmıĢlardır. ĠĢgal alanı 

kan ve vahĢetiyle Aydın, ÖdemiĢ, Salihli ve Akhisar istikametinde geniĢlemeye 

baĢlamıĢtır. ĠĢgalin ilk 48 saatinde iki binin üzerinde Türk öldürülmüĢtür
6
. 

Yunanlılar üç koldan Anadolu içlerine doğru ilerliyordu. Birinci kol 

Gediz vadisiydi. Ġkinci kol Torbalı, Bayındır, ÖdemiĢ ve üçüncü kol ise 

                                                 
3 Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve GeliĢimi, Ġstanbul 1986, s.25. 
4 Nurdoğan Taçalan, Egede KurtuluĢ SavaĢı BaĢlarken, Ġstanbul 1970, s.144 
5 Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ġzmir 1986, s.141. 
6 Ġstiklal Harbi Gazetesi, 17 mayıs 1919, Yeni Ġstanbul Yayını, (Hazırlayan: Ömer Sami CoĢar). 
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Torbalı‟dan güneye doğru olan bölge yani Aydın ve çevresiydi
7
. Bölgede Rum 

nüfusunun 19. yüzyıldan itibaren arttığı da dikkati çekiyordu. Bu arada Rumlar 

da çeteler oluĢturup ayaklanmalar çıkartarak kargaĢa ortamı yaratıp bölgenin 

Yunanistan‟a katılması için çalıĢıyorlardı
8
. 

Batı Anadolu‟da Yunan iĢgali geliĢirken ele aldığımız Akhisar‟da bu 

iĢgal alanına dahil edilmiĢtir. Batı Anadolu‟nun her yerinde olduğu gibi halk 

oldukça tedirgindir. Osmanlı yönetiminin acizliği ve kaderini itilaf devletlerinin 

anlayıĢına bırakması, Ġzmir valisinin iĢgal karĢısındaki tutumu ve kolordunun 

dağıtılması, Harbiye Nezaretini endiĢelendirmiĢtir. ġakir PaĢanın istifasıyla 

harbiye nezaretine getirilen ġevket Turgut PaĢa Batı Anadolu‟da bazı tedbirler 

almıĢtır. Albay Bekir Sami (Günsav) Beyi 17. kolordu komutan vekilliğine 

atamıĢtır. Bandırma‟daki 61. Tümene Albay Kazım (Özalp) Bey getirilmiĢ olup, 

Aydın‟daki 57. Tümenin baĢında da Albay ġefik (Aker) Bey vardır. Harbiye 

Nezareti Türk birliklerinin yerlerini terk etmemeleri, silahlara toplu olarak sahip 

çıkılmasını ve uyanık olunması hususunda bir yazı göndererek uyarmıĢtır
9
. 

 

Yunan Ordusu Akhisar‟da 

15 Mayıs 1919‟da Ġzmir‟in iĢgali yukarıda belirttiğimiz nedenlerden 

dolayı Akhisar halkını da etkilemiĢtir. Yunanlıların vakit kaybetmeden iĢgal 

alanlarını geniĢletme çabaları ve iĢgalin kendi kazalarına doğru ilerlemesi 

tedirginliği arttırmıĢtır.  

Karesi Mutasarrıf Vekâletinden alınan bir telgrafta Yunanlıların 19 Mayıs 

1335 günü Saruhanlı istasyonu civarına altı gülle attıkları ve bunu orada 

bulunan Yunan ve Fransız muhabirlerin gördükleri, hatta akĢamüzeri oraya 

gelen iki askeri heyetin de görmüĢ oldukları, evvelce iĢgal edilmiĢ olan Manisa 

civarında bazı köyleri iĢgal ettikleri ve Akhisar‟ın Baba karyesini 

bombaladıkları fırka kumandanı Kazım Beyin ifadesinden anlaĢılmaktadır
10

. 

Görüldüğü gibi sırada Akhisar vardı ve her an iĢgal edilebilirdi. ĠĢgalden korkan 

halk, yerli Rumların ve özellikle kilisenin de etkisiyle kazayı Yunan bayrakları 

ile donatmıĢlardır. Ġzmir‟de yaĢanan olaylar abartılarak anlatılmıĢ ve bu 

olaylardan kurtulmanın tek yolunun Yunan bayrağı asmak olduğu düĢüncesi 

kabul görmüĢtür
11

.  

Akhisar‟da bu geliĢmeler yaĢanırken, 24 Mayıs 1919 günü Bekir Sami 

Bey gelir ve kasabada gördüklerini Ģöyle ifade eder. “ Sabaha karşı şehre 

vardık. Ortalık iyice karanlıktı. Postaneyi bulup Manisa’nın işgal edilip 

                                                 
7 Mumcu, A.g.e., s.28. 
8 ATASE BĢk. ArĢivi, A: 1–2, D: 84–393, F: 52–4. 
9 Kazım Özalp, Milli Mücadele, cilt:1, Ankara 1985, s. 10,  
10 BOA. DH. ġFR. Dosya No: 102, Belge No: 318, Tarih: 1337.Z.2.  
11 Alev CoĢkun, Kuvayı Milliyenin KuruluĢu, Ġstanbul 1997, s.172 
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edilmediğini sorduk. Henüz işgal edilmemişti. Düşman Manisa’ya bir saat 

mesafedeydi. Kahvaltıdan sonra kasabadaki durumu inceledik. Şöyleydi: 

Her tarafta Yunan bayrakları asılmıştı. Terziler Yunan bayrakları 

dikiyordu. Rumlar dışında Türklerden de bu bayraklardan almak için acelecilik 

edenler vardı. Yunan ordusunun şehre girmesi halinde canını ve malını garanti 

altına alabilmek için yerli Rumlara yaltaklık edenler az değildi. Rumlar ve 

kilise papazları, zulümden kurtulmanın tek yolu olarak yunan bayraklarını 

öğütlüyorlardı. İzmir suikastının anlatılış tarzı sayesinde maneviyatı sarsılan 

halk kolaylıkla Yunan bayrağını kurtuluş çaresi olarak kabullenebiliyordu” 
12

. 

Görüleceği gibi Ģehirdeki durum çok net bir Ģekilde ortaya konmuĢtur. Aslında 

bu durum sadece Akhisar‟da değil Bandırma, Balıkesir gibi Batı Anadolu‟da 

birçok yerde de görülmüĢtür. 

Yunanlılar iĢgal ettikleri Menemen‟de hiçbir direniĢle karĢılaĢmadan 

silah ve cephanelere el koymuĢlardır. Bu durum çevredeki komutanları harekete 

geçirmiĢtir. Bekir Sami Bey 17. Kolordu Komutan Vekili sıfatı ile diğer 

komutan ve görevlilere Yunan iĢgalinin söz konusu olduğu yerlerdeki silah ve 

cephanenin güvenli yerlere nakledilmesini emretmiĢtir
13

. 

Diğer taraftan da Bekir Sami Bey Akhisar‟da gördüğü tablo karĢısında 

aynı gün (24 Mayıs 1919) Ģehrin ileri gelenleri ile bir toplantı yapmaya karar 

vermiĢtir. Kaymakam baĢta olmak üzere Akhisar‟ın ileri gelenleri ile yapılan 

toplantıda, halkı temsil eden bu insanların teslimiyetçi bir tutum sergileyerek, 

komutanların Ģehre geliĢinden rahatsız oldukları anlaĢılmaktadır. Ama yine de 

ne yapılabileceğini sormuĢlar ve bunun üzerine Bekir Sami Bey‟de önce Ġzmir 

olaylarını anlatmıĢ ve arkasından da kasabayı savunmak için gönüllü teĢkilat 

kurmalarını söyleyerek Akhisar‟ın ileri gelenlerinin halkın baĢına geçip, 

önderlik etmelerini önermiĢtir. Eli silah tutanların Manisa‟ya giderek 

savaĢmalarını belirterek  “Yunanlıların amacı Türk varlığını, İslam varlığını yok 

etmektir. Trakya’daki Türk toplumunun bu günkü durumu en güzel örnektir. 

İstanbul hükümeti hem aciz hem de haindir. İş başa düştü. Küçük bir karşı 

koyuş bizi kurtarmaya yetecektir”  biçiminde uzun bir konuĢmayla yapılması 

gerekenleri sıralamıĢtır. Daha sonra söz alan Köprülü Kazım Bey (Özalp) 

Ġzmir‟de gördüklerini anlatmıĢtır. Ayrıca “ yerli Rumlarla uyuşmak ve anlaşmak 

Yunanlıların Türklere yapacağı işkenceyi önlemeyecektir”
14

 diyerek duruma 

dikkat çekmiĢtir.  

Muallim Vasıf (Çınar)Bey de “ey ileri gelenler, ey memurlar, ey köylüler 

ve ey Müslümanlar hepinizi din uğruna, vatan uğruna silahlı savaşa davet 

ediyorum” biçiminde etkili bir konuĢma yapmıĢtır. 

                                                 
12 Muhittin Ünal, Miralay Bekir Sami Günsav‟ın KurtuluĢ SavaĢı Anıları, Ġstanbul 1994, s.32. 
13 Ġstiklal Harbi Gazetesi, 24 mayıs 1919. 
14 Ünal, A:g.e., s.37. 
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Bütün bu konuĢmalardan sonra toplantıya katılanların direniĢ için 

harekete geçeceği düĢünülmüĢtür. Ama beklenen olmamıĢ ve hatta heyet 

arasında yaĢlı bir vatandaĢ ayağa kalkarak “namus, din, vatan ve ırzı hükümet 

düşünsün. Biz alnımıza ne yazıldı ise ona razıyız. Efendim bizler aciziz, hükümet 

bir şey yaparsa ne ala, yapmazsa sizin dediklerinizi yapamayız. Hatta 

Yunanlılar buraya geldikleri zaman bu günkü görüşmemiz bile felaketimize 

sebep olacaktır”
15

 diyerek halktaki savaĢ yılgınlığını, yönetimin aĢıladığı itaat 

düĢüncesini ve Rum propagandasının Türkler üzerindeki etkisini açıkça ortaya 

koymuĢtur. Bu cevap karĢısında da Bekir Sami Bey adamları kovmuĢtur.  

Bu geliĢmeler üzerine Kaymakam, kazada bulunan Fransız askerlerine 

baĢvurarak Bekir Sami beyin yanında bulunan YüzbaĢı Faruk Bey ile Vasıf 

Beyin tutuklanmalarını istemiĢtir. Lakin bu kiĢileri Akhisar eĢrafından 

Salimoğlu Ali Bey gizlice Ģehirden çıkararak tutuklanmalarını engellemiĢtir
16

. 

Akhisar‟daki bu çabalar, teslimiyetçi yöneticiler, morali bozuk, yorgun 

bir halk karĢısında örgütlenme konusunda baĢarısız olunduğunu gösterse de bir 

iki kiĢi direniĢ ıĢığını yakmıĢtır. Manisa‟nın eski ailelerinden 

Saruhanzadelerden Halit PaĢa ve ReĢat Bey gibi bazı yurt severler örgütlenme 

çabasına destek vermiĢlerdir. Halit PaĢa Ġttihat ve Terakki Partisi üyesi sivil bir 

paĢadır.  Bekir Sami Beyle görüĢerek halktan oluĢacak bir direniĢ örgütü 

kurmayı ve Yunana baskın vermeyi planladığını anlatmıĢtır
17

.     

Halit PaĢa derhal iĢe koyularak çevreye adam salıp kuvvet toplamaya 

çalıĢmıĢsa da köylüler üzerinde fazla etkili olamamıĢtır. Bekir Sami Bey ve 

yanındakiler Halit PaĢa ile görüĢmek için Akhisar‟dan sabaha karĢı ayrılıp 

Kuyucak köyündeki paĢanın adamının evine gitmiĢler ve oradan da Halit 

PaĢanın denetimindeki Belen köyüne gidilmesi ve toplanan kuvvetle 

Yunanlılara karĢı Akhisar, Manisa ve Kasaba (Turgutlu) arasındaki üçgende 

direnme kararı almıĢlardır. 25 Mayıs‟ta Belen köyüne gelinir. Fakat ümitler 

çabuk söner. Yunan saldırısı öğrenilince kalabalık hemen dağılır. Hatta köylüler 

komutanların köyden ayrılmalarını isterler
18

. Umudun yerini yine umutsuzluk 

ve teslimiyetçi bir hava almıĢtır.  

Bunu üzerine komutanlar tekrar Akhisar‟a geldiklerinde baĢta kaymakam 

olmak üzere ileri gelenler ve hatta halk da komutanların yanına bile 

yaklaĢmazlar. Kasabada onlara karĢı genel bir tepki ve tedirginlik vardır. Otele 

kabul edilmezler. Komutanların döndüğünü öğrenen esnaf dükkânlarını 

kapatarak ortadan kaybolurlar. Hatta Bekir Sami Beyler Akhisar‟a dönmeden 

önce kasabaya Rauf Bey, Aziz Bey ve Ġbrahim Süreyya (Yiğit) beyler gelmiĢler, 

                                                 
15 Ünal, A.g.e., s.38. Ġlhan Selçuk, YüzbaĢı Selahattin‟in Romanı, II. Cilt, s. 64-65, 1976.  
16 Oktay Gökdemir, KurtuluĢ SavaĢında Akhisar, s. 20, Ġzmir 1990. 
17 CoĢkun, A.g.e., s.173. 
18 Ġlhan Tekeli- Selim Ġlkin, Ege‟deki Sivil DireniĢten KurtuluĢ SavaĢı‟na Geçerken UĢak Heyet-i 

Merkeziyesi ve Ġbrahim (Tahtakılıç) Bey, Ankara 1989, s.92.   
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onların da Akhisar‟daki bu teslimiyetçi havayı görünce moralleri bozulmuĢ ve 

kasabadan ayrılarak Aydın istikametine doğru gitmiĢlerdir
19

. 

Akhisar‟da gördüğü bu tablo karĢısında Bekir Sami Bey Genel Kurmay 

BaĢkanlığına çektiği telgrafta, 25 Mayıs 1919 günü tarihli Ġzmir‟de çıkan Köylü 

gazetesindeki bir habere göre, Ġzmir valisi Ġzzet Beyin Yunanlıları özel törenle 

karĢıladığını belirterek, Manisa Mutasarrıfı ve Akhisar kaymakamının da aynı 

tavır içinde olduklarını ifade ederek, vatanın kurtuluĢunu kolaylaĢtırmak için bu 

vilayete, gerçek vatansever yöneticilerin biran evvel gönderilmesini istemiĢtir
20

. 

Batı Anadolu‟da Akhisar dıĢında da birçok yerde aslında benzer bir 

durum söz konusudur. Marmara bucağında yerli Rumlar kasabayı ele geçirip, 

iĢgal etmiĢler ve Yunan bayraklarını çekmiĢlerdir. Daha öncede ifade ettiğimiz 

gibi Yunanlılar hiçbir direniĢle karĢılaĢmadan bazı yerleri iĢgal etmiĢlerdir.  

Akhisar, Bandırma ve Manisa‟da gördükleri Albay Bekir Sami Beyi 

oldukça üzmüĢtür. 26 Mayıs 1919 Akhisar‟da hükümet binasında umutsuz bir 

Ģekilde otururken Manisa topçu alayına mensup YüzbaĢı Rasim Bey sekiz eriyle 

Akhisar‟a gelir. Alaydan rapor getirmiĢtir. Emir subayı YüzbaĢı Selahattin ile 

YüzbaĢı Rasim‟in geliĢi ve özellikle sekiz kadar binek hayvanlı, silahlı erin 

getirilmiĢ olmasına, bir ordu kazanmıĢ gibi sevinen Albay Bekir Sami bey 

tekrar umutlanmıĢtır. Aslında bu olay ordu komutanlarının içinde bulunduğu 

güç durumu göstermesi açısından oldukça önemlidir
21

.    

Bu arada Yunanlıların iĢgal bölgelerini geniĢletme giriĢimleri, buna 

karĢılık da bazı noktalarda milis güçlerinin ve zayıf ordu birliklerinin 

katılımıyla direniĢler baĢlamıĢtır. Fakat bu direniĢlerin baĢarı Ģansı çok sınırlı 

kalmıĢtır. Anadolu‟nun iç kısımlarında ise örgütlenmeye gidilmiĢtir. Batı 

Anadolu‟da bu geliĢmeler olurken Mustafa Kemal PaĢa‟da 19 Mayıs 1919‟da 

Samsun‟a çıkmıĢ ve Bağımsızlık Mücadelesini baĢlatmıĢtır. 

30 Mayıs‟ta Manisa‟dan çıkan 300 mevcutlu Yunan kuvveti Akhisar 

istikametinde ilerlemiĢ ve Akhisar‟a iki saat mesafede Kabaklı istasyonu 

civarında karargah kurmuĢtur. Bu Yunan kuvvetinin Akhisar‟ı iĢgale 

hazırlandığı haberi alınmıĢtır
22

.  Bu arada Akhisar‟da da yine ilginç geliĢmeler 

yaĢanmaktadır. Yunanlıların Manisa‟yı iĢgalleri ve arkasından beĢ gün sonra 

Saruhanlı‟yı iĢgal etmeleri üzerine Albay Bekir Sami Beyin de kasabadan 

ayrılmıĢ olmasını fırsat bilen ve Yunanlıların burayı iĢgal etmesi için hazırlık 

yapan yerli Rumlar ve iĢbirlikçileri Saruhanlı‟ya giderek Yunan iĢgal 

birliklerine imzalı bir davetiye vermiĢlerdir. Yunan birliği kumandanı bu davet 

üzerine icabet etmiĢtir. Bir Yunan müfrezesi KayıĢlar istasyonundan ilerleyerek 

                                                 
19 Ünal, A.g.e., s. 41. 
20 Ünal, A.g.e., s.43. 
21 CoĢkun, A.g.e..s. 222,223. 
22 Ġstiklal Harbi gazetesi, 31 Mayıs 1919. 
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5 Haziran 1919‟da Akhisar‟ı iĢgal etmiĢtir
23

. Rum, Ermeni, Yahudi ve 

Türklerden oluĢan bir heyet tarafından karĢılanan Yunan kumandanı, Akhisar‟lı 

Rumların hediye ettiği beyaz bir at üzerinde gösteriler ve çan sesleri arasında 

ilerleyerek, hükümet konağına Yunan bayrağını çekerek iĢgali tamamlamıĢtır
24

. 

Akhisar kaymakamı da Dâhiliye Nezaretine çektiği bir telgrafla, sabah 

saat 9‟da Yunan askerlerinin, muhtelif mevkilerden girerek Akhisar‟ı iĢgal 

ettiklerini bildirmiĢtir
25

.   

Yunanlıların son derece yetersiz bir kuvvetle ve hiçbir direnme ile 

karĢılaĢmadan kasabayı iĢgal etmesi üzerine, Harbiye Nazırı 14. Kolordu ve 61. 

Tümen komutanlıklarından, Balıkesir‟den bir birliğin Soma‟ya gönderilmesini 

istemiĢtir. Bu emir doğrultusunda YüzbaĢı Kemal komutasındaki Balıkesir 

Kuvay-ı Milliyesi Akhisar‟a gönderilmiĢtir. Ayrıca Balıkesir‟deki 188. alay ve 

120 er ve 4 makineli tüfek Akhisar‟a sevk edilmiĢtir. 9 Haziran‟da Soma‟ya 

gelen bu birlik kurulacak cephenin çekirdeğini oluĢturacaktır. 10 Haziran‟da 

YüzbaĢı Kemal Komutasındaki Kuvay-ı Milliye, Bakır köyüne gelmiĢtir. 

Buradan da 30 kiĢi Kuvay-ı Milliye‟ye katılmıĢ ve Akhisar‟a baskın yapılması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Akhisar‟a gelindiğinde ise Yunanlıların kasabayı boĢalttıkları 

görülmüĢtür. Aydın valisi Ġzzet Bey‟de Dâhiliye Nezaretine çektiği telgrafta 

Akhisar‟da bulunan Yunan kuvvetlerinin 11 Haziran‟dan itibaren Manisa‟ya 

doğru çekildiğini ve kasabada Yunan askerinin kalmadığını bildirmiĢtir
26

.  

Bu iĢgal Ġzmir‟deki Yunan genel karargâhının bilgisi dıĢında 

gerçekleĢmiĢtir. Bundan dolayı iĢgal kumandanı 20 gün hapsedilmiĢtir
27

. 

Aslında bu geri çekiliĢin ardında Soma‟dan ilerleyerek Süleymanlı‟nın 

kuzeyindeki çamlığa kadar sokulmuĢ olan 188. piyade alayımızın yarattığı 

endiĢeyi göz ardı etmemek gerekir
28

. 

Harbiye Nezaretince Akhisar‟ın iĢgali 8 Haziran 1919 günü Bandırma‟da 

bulunan Ġngiliz temsilcisi YüzbaĢı Hadkinson‟a gönderilen telgrafla protesto 

edilmiĢtir. 11 Haziran‟da da Soma‟daki birliklerden Akhisar‟ın geri alınması ve 

halkın korunması istenmiĢtir.  

EĢme‟deki 17. kolordu komutanlığına çekilen telgrafta da “Akhisar’daki 

işgal kuvvetlerinin 10.6.1919’da aldıkları emir üzerine şehri terk ederek güneye 

hareket ettikleri Soma’daki birliklerimizin Akhisar’ı işgal etmesi ve korunması 

14. kolorduya emredilmiştir. Her birlik kendi bölgesinde düşman tarafından 

boşaltılan yeri zaman geçirmeden 10.6.1919 tarih ve 2587 sayılı emir uyarınca 

işgal etmelidir.   

                                                 
23 Ġstiklal Harbi gazetesi, 7 Haziran 1919. 
24Türkmen Parlak, ĠĢgalden KurtuluĢa, Ġzmir Sosyal Hizmetler Vakfı, Ġzmir 1982, s.519. 
25 BOA. DH. KMS. Dosya No: 52–2, Gömlek No: 20, Tarih: 1337.N.6 
26 BOA. DH. KMS. Dosya No: 52–2, Gömlek No: 30, Tarih: 1337.N.13. 
27 Parlak, A.g.e., s. 520. 
28 Ġstiklal Harbi Gazetesi, 11 Haziran 1919. 
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Askerlerimiz tarafından tekrar işgal edilen vatan parçalarından mezhep 

ve din farkı gözetmeden halkın himayesi ve bilhassa onların gösterdikleri 

taşkınlıklara rağmen her türlü tecavüzden kendilerinin korunması suretiyle 

Türk ve Yunan medeniyetinin merhamet ölçülerinin yeni bir belgesinin ortaya 

konulması pek gereklidir. Ayrıca işgal sırasında Yunanlılarca sergilenen 

cinayet ve feci olayların belgelendirilmesi ile Genel Kurmay Başkanlığına 

gönderilmesi ihmal edilmemelidir”
29

. Telgraftan da anlaĢılacağı gibi sükunet 

telkin edilirken, harp hukukuna uymayan Yunanlıların yaptıklarının kayıt altına 

alınması istenmiĢtir. 

 

ĠĢgal Sonrası Akhisar 

Yunan iĢgaliyle birlikte Akhisar‟da asayiĢ bozulmuĢtur. Bölgeden 

gönderilen telgraflarda Yunanlıların Akhisar‟ın köylerine tecavüz ederek geri 

çekildikleri anlaĢılmaktadır. Dâhiliye Nezaretine çekilen bir telgrafta 

Akhisar‟da asayiĢin sağlandığı belirtildikten sonra civar yerlerde yapılan 

zulümlerin devam ettiği, bundan dolayı da halkın göç etmeye baĢladığı üzerinde 

durulmuĢtur
30

. 

BaĢka bir telgraftan da Yunanlıların, Akhisar‟ın Baba, Dere ve Ballıca 

köylerine ikiĢer, diğer köylere de üç olmak üzere toplam dokuz bomba attıkları 

anlaĢılmaktadır. Ayrıca Yunanlılar geri çekilirken ahaliden bazı kiĢileri 

yanlarında götürmüĢlerdir. Bu durum halkı daha da tedirgin etmiĢtir
31

. ĠĢgal 

edilen her yerde olduğu gibi bu çevrede de Yunan katliamı söz konusudur. 

Akhisar‟dan gönderilen bir telgrafta ise Yunan askerlerini Müslüman halka 

karĢı katliama baĢladıkları ve bunun da devam ettiği bildirilmiĢtir. Yunanlıların 

Ġzmir‟de yaptıklarının benzerlerinin Akhisar çevresinde de tekrar edildiği ama 

Türk milletinin vatanını ve namusunu bu saldırılardan korumak için mücadele 

edeceği söylenmiĢtir
32

. 

Akhisar‟da iĢgalle birlikte Müslüman halk göç etmeye baĢlamıĢtır. 

Yunanlıların kazadan çekilmesi ve iĢgali gerçekleĢtiren komutanın hapsedilmesi 

bu kez Akhisar‟lı Rumları tedirgin etmiĢtir. Korku ve telaĢ beraberinde 

onlarında göç etmesine neden olmuĢtur. 

Halkın göç etmeye baĢlaması üzerine 17. Kolordu komutan vekili Bekir 

Sami Bey Akhisar askerlik Ģubesi baĢkanlığına çektiği telgrafta göç olayına 

engel olunmasını belirterek: “ Herkes şunu iyice zihnine yerleştirmelidir ki artık 

göç edecek yerimiz yoktur. Göç kesinlikle olmayacaktır. Bu günkü ortamda en 

önemli görev herkesin gücünü kullanarak bu hastalığın önüne geçmeye 

                                                 
29 Ünal Age., s. 98-99. 
30 BOA. DH. KMS. Dosya No: 52–2, Gömlek No: 37, Tarih: 1337.N.16. 
31 BOA. DH. KMS. Dosya No: 52–2, Gömlek No: 47, Tarih: 1337.Za.15. 
32 BOA. DH. KMS. Dosya No: 52–2, Gömlek No: 49, Tarih: 1337.N.22. 
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çalışmasıdır”
33

 diyerek halkın derhal yılgınlığa son verip, direniĢe geçmesinin, 

gerekliliğine vurgu yapmıĢtır.  

Bu olumsuz koĢullar bir taraftan direniĢ için halkın bir kısmının harekete 

geçmesine vesile olurken, diğer taraftan da Müslüman ve gayri Müslim ahalinin 

göçleri  devam etmiĢtir. Müslüman halk Balıkesir ve Ġstanbul taraflarına göç 

ederken, gayri Müslim teba ise bilhassa Rumlar Ġzmir ve Manisa‟da Yunan 

iĢgali altındaki mahallere doğru yönelmiĢlerdir. Göçün önüne geçilmesi için 

yapılan giriĢimler sonuçsuz kalmıĢtır. Akhisar kaymakamı gerekli önlemlerin 

alındığını, herkesin can, mal ve namus güvenliğinin sağlandığını belirtse de, 

Yunanlıların iĢgal ettikleri bölgelerde yaptıkları mezalimleri duyan Müslüman 

halk göç etmeye devam etmiĢtir. Üstelik gayri Müslim teba için nasıl ve kim 

tarafından gönderildiği belli olmayan bir trenle, bu göç hareketi teĢvik 

edilmiĢtir. Her gün vapurlar dolusu gönderilen göçmenlerle, kazada asayiĢin 

bozuk olduğu veya gayri Müslimler için bir saldırı ihtimalinin bulunduğu süsü 

verilerek, herhangi bir müdahaleye zemin hazırlanmaya çalıĢılmıĢtır. Akhisar 

kaymakamı böyle bir uygulamayı gerektirecek bir durum olmadığını ve bölgeyi 

ziyaret eden tarafsız heyetin de incelemelerinden bunun anlaĢıldığını ifade 

ederek, Balıkesir Mutasarrıfından lüzumsuz yapılan bu tür propagandalarla 

yanıltmalara meydan verilmemesi, gerçeklerin biran evvel itilaf devletlerine 

bildirilmesi için giriĢimlerde bulunulmasını rica etmiĢtir
34

.        

Fakat daha sonraki yazıĢmalardan da anlaĢıldığı gibi Akhisar‟dan göç 

devam etmiĢtir. Bir taraftan göç devam ederken diğer taraftan da göç eden 

ahalinin bir kısmı geri dönmeye baĢlamıĢtır. Bu konuda da çok ciddi sıkıntılar 

yaĢanmıĢtır. 

Özellikle geri dönen Rum ahalinin kazaya kabul edilmediklerine dair 

yazıĢmalar dikkat çekmektedir. Bu yazıĢmalardan bir tanesi Kalemi 

Mahsusadan Aydın valiliğine çekilen telgraftır. Bu telgrafta Akhisar‟a avdet 

eden Rumların kabul edilmeme gerekçeleri Karesi Mutasarrıflığından 

sorulmaktadır
35

. Bir baĢka telgrafta ise Ġngiliz askeri heyetinden bir zata 

Akhisar‟da bulunan Ġngiliz zabit Conson tarafından çekilen bir telgrafnamede 

Akhisar‟dan göç eden ve miktarı 3000 kadar tahmin edilen Rumlardan bir kısmı 

geri dönmüĢse de Sergerde Hasan Bey tarafından kabul edilmedikleri 

bildirilmiĢtir. Karesi Mutasarrıflığına çekilen bu telgrafta ayrıca bu tür olayların 

önüne geçilmesi aksi takdirde de memleket için ciddi tesirler bırakabileceği 

bildirilip, konuyla ilgilenilmesi talimatı verilmiĢtir
36

. 

Bu hususta görüĢülen Kolordu Komutan Vekili Kazım Bey Akhisar‟da 

böyle bir olayın olmadığını belirtmiĢtir. Rumların geri dönmesine halktan veya 

                                                 
33 Ünal, A.g.e., s.51. 
34 BOA. DH. KMS. Dosya No: 52-2, Gömlek No: 74, Tarih: 1337.N.22. 
35 BOA. DH. ġFR. Dosya No. 103, Gömlek No: 100, Tarih: 1337.Z.14. 
36 BOA. DH. ġFR. Dosya No. 103, Gömlek No: 101, Tarih: 1337.Z.14. 
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askeriyeden herhangi bir tepkinin olmadığını ifade etmiĢ ve memlekette haya ve 

namusun tam anlamıyla güvence de olmadığını dile getirmiĢtir
37

. Kazım Beyin 

açıklamalarından da anlaĢılacağı gibi iĢgal edilen bölgelerde ciddi bir asayiĢ 

sorunu ortaya çıkmıĢtır. Bu durum sadece Müslüman tebayı değil gayri 

Müslimleri de etkilemiĢtir.   

Geri dönmekte tereddüt eden Rumların tarlalarındaki ürünleri de sorun 

olmuĢtur. Akhisar kaymakamlığı Ġzmir, Manisa ve civarlarına firar eden 

Rumların, tarlada kalan arpa, buğday, tütün gibi mahsullerinin çürümeye 

baĢladığını, üzümlerin de hasat zamanının geldiğini belirterek, firarilerin 

mallarının baĢına geri dönmelerini ve gidemeyeceklerinde birer vekil tayin 

etmelerinini istemiĢtir
38

. Görüldüğü gibi bir taraftan normal hayatı devam 

ettirme çabası verilirken diğer taraftan da asayiĢ sorunu çözülmeye çalıĢılmıĢtır. 

Güvenlik meselesi sadece gayri Müslimler için değil Müslüman 

mülteciler için de sorun teĢkil etmiĢtir. Bu konuya iliĢkin gönderilen bir baĢka 

telgrafta “ Akhisar taraflarına avdet edecek Müslim ve gayri Müslimlerin iade 

ve ikaları için tedbirlerin alınması ve bu suretle ahalinin selameti, can ve 

mallarının güvenliğinin elzem bulunduğu, bunlar gerçekleştirilmedikçe de 

mültecilerin yerlerine avdetlerinin mümkün olamayacağı”
39

 bildirilmiĢtir. 

Ayrıca ferdi vukuatın önünün alınması ve Yunanlıların malum yaygara ve 

çığlıkları göz önünde tutularak bu ve benzer sorunların çözülmesi için gerekli 

tedbirlerin alınması istenmiĢtir
40

. 

Yukarıdaki yazıĢmalardan da anlaĢılacağı gibi iĢgal sonrası kazada 

sükûnetin sağlanmasıyla birlikte göç edenlerin bir kısmı geri dönmüĢse de 

sıkıntılar son bulmamıĢtır. Sık sık merkezden gönderilen telgraflarla geri 

dönenlerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması hususuna dikkat çekilmiĢtir
41

. 

Bu ve benzeri sorunlar sadece Akhisar‟da değil Yunanlılar tarafından iĢgal 

edilen Batı Anadolu‟daki birçok yerde görülmüĢtür. 

Yunanlılar Akhisar‟ı boĢalttıktan sonra Bergama‟da önemli zayiat 

vermiĢlerdir. Nazilli‟de de Erbeyli ve Malkoç baskınlarında ciddi kayıplara 

uğramıĢlardır
42

. Bütün bunların intikamını almak için Menemen‟de büyük bir 

katliam yapmıĢlar ve 1000 kadar Türkü Ģehit etmiĢlerdir. Yunan vahĢeti ve 

Ġstanbul hükümetinin yapılanlara ses çıkarmayıĢı halkı direniĢe yöneltmiĢtir. 

Çoban Ali çetesi silahları ile Akhisar makamlarına baĢvurmuĢ ve “ memleketin 

mevcudiyetini muhafaza” için her türlü fedakârlığa hazır ve amade 

                                                 
37 BOA. DH. KMS. Dosya No: 52-2, Gömlek No: 47, Tarih: 1337.Za.15. 
38 Köylü Gazetesi, 24 Ağustos 1335. 
39 BOA. DH. KMS. Dosya No: 52-2, Gömlek No: 47, Tarih: 1337.Za.15. 
40 BOA. DH. ġFR. Dosya No:103, Gömlek No:176, Tarih:1337.Z.20. 
41 BOA. DH.Ġ. UM. EK. Dosya No: 56, Gömlek No:38, Tarih:1337.Z.14. 
42 Saadet Tekin, Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e Nazilli, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk Ġlkeleri ve 

Ġnkılap Tarihi Enstitüsü (YayınlanmamıĢ Doktora Tezi), Ġzmir 1997, s.163. 
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bulunduklarını söylemiĢtir. Yunan istilasına karĢı savaĢmak isteyen bazı 

çetelerinde dağdan inmekte oldukları bildirilmiĢtir
43

.  

Kalemi Mahsusadan Aydın, Hüdavendigar vilayetleri ile Karesi, Kütahya 

Mutasarrıflıklarına çekilen bir telgrafta ise Manisa, Akhisar, AlaĢehir 

taraflarında Osmanlı kuvvetleri ile düzensiz çetelerin Manisa‟ya saldırmak için 

toplandıkları yönünde haberlerin alındığı, Manisa‟ya saldırı söz konusu olursa, 

Yunan kumandanlığının aldığı karardan dönerek, Türk çetelerini sürmek için 

emir vereceğini ifade ederek, vilayet dâhilinde Osmanlı kıtaatının harekâtına 

izin verilmeyeceği belirtilip, bu tür saldırıların önüne geçilmesi istenmiĢtir. 

Yunanlıların iĢgal ettikleri yerlerde sulh konferansınca belirlenen kuralların 

dıĢına çıkmaları durumunda buralara bir komisyon gönderileceği ve 

Yunanlıların tecavüzatına izin verilmeyeceği ifade edilmiĢtir
44

. Osmanlı 

yönetiminin bu tutumu ve Yunanlıların harp hukukuna aykırı davranıĢları 

direniĢi yaygınlaĢtırmıĢtır.  

Gördes kaymakamı Galip Bey 17. Kolordu komutanlığına çektiği 

telgrafta 25‟er neferlik iki gönüllü birliğin Akhisar gönüllüleri ile 

birleĢtirildiğini ve toplam 100 nefere ulaĢıldığını, 50‟sinin silahlı ve iĢe yarar 

olduğunu ve bunların Akhisar‟a sevk edileceğini, kalan 50 kiĢinin derme çatma 

silahlarıyla Salihli mıntıkasına gönderileceği bildirmiĢtir
45

. 

Gördes kaymakamına göstermiĢ olduğu vatansever hizmetlerinden dolayı 

teĢekkür eden Bekir Sami Bey “İslam âlemi Hıristiyanların tecavüzüne karşı 

başkaldırmıştır. Padişahımız, dinimiz adına görevli olarak bizlere önemli 

görevler düşüyor. Bu açıdan gayretinizi sevinçle karşıladım. Çalışmalarınızda 

şu hususları göz önünde bulundurun: 

- Akhisar veya başka yere göndereceğiniz gönüllü çetelerin o yöredeki 

kumandanlarla irtibat sağlamalarını temin ediniz. 

- Akhisar ve civarından alınacak bilgiden ve teşkilattan beni haberdar 

ediniz” 
46

 diyerek bir koordinasyon sağlamasını ve birlikte hareket edilmesinin 

gerekliliği üzerinde durmuĢtur. 

Bu çağrı ve çabalar olumlu sonuçlar vermiĢ olup çevrede cepheler 

oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. Bu arada Çerkes Ethem‟in de direniĢe katılması 

teĢvik edilmiĢ ve Ethem de bu çağrıya olumlu cevap vererek Ayvalık cephesine 

gelmiĢtir. Fakat burada kendisine yer bulamayınca Soma‟da Kazım Beyden bir 

miktar silah alarak Akhisar‟da silahlı milis grubu oluĢturmak için yetki belgesi 

almıĢtır. Bunun yanında Kazım Bey ufak bir askeri birlikle beraber milli 

                                                 
43 Ġstiklal Harbi gazetesi, 18 Haziran 1919.  
44 BOA. DH. ġFR. Dosya No:103, Gömlek No:17, Tarih:1337.Z.6. 
45 Ünal, A.g.e., s. 88. 
46 Ünal, A.g.e., s. 91. 
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kuvvetleri oluĢturmak üzere BinbaĢı Konyalı Hüsnü Beyi de Akhisar‟a 

göndermiĢtir.   

Çerkes Ethem Akhisar‟a gelerek yetki belgesini kaymakama gösterip, 

Akhisar‟ın ileri gelenleri ile eĢrafın toplanmasını talep eder. Toplanan bu 

kiĢilerden de Reddi Ġlhak Cemiyeti kurmalarını ve Kuvayı Milliye 

oluĢturmalarını ister. Bekir Sami Beyin daha önce yaptığı toplantıda direniĢe 

olumlu bakmayan Akhisarlılar iĢgal ve sonrası yaĢananlardan oldukça 

etkilenmiĢler ve direniĢ fikrinin gerekliliğini kavramıĢlardır. Daha önceki 

tavırlarının da ne kadar yanlıĢ olduğunu belediye baĢkanı “siz gelmeden önce 

bizde teşkilat kurma kararı almıştık” 
47

 diyerek ifade etmiĢ ve derhal Reddi 

ĠĢgal Cemiyetini kurmuĢlardır. Akhisar Reddi Ġlhak Cemiyetinde belediye reisi 

Ali Bey, Mehmet Nuri Bey, Hafız Osmanoğlu Hüseyin Bey, Müderriszade 

Mehmet Bey, Musazade Rıza Bey, ulemadan Mehmet Sait bey görev almıĢtır. 

Reddi Ġlhak Cemiyeti örgütlenmeye hız vermiĢtir. Cemiyetin 

kurulmasıyla birlikte milisler toplanmaya baĢlamıĢtır. Ayrıca Akhisar‟a 

gönderilecek askerlerin iskân ve personel maaĢlarının cemiyet tarafından 

karĢılanması kararlaĢtırılmıĢtır. Bunun için de halktan yardım toplanması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Bunların yanı sıra 10 Haziran 1919‟da Dâhiliye Nezaretine 

bir telgraf çekilmiĢtir. Telgrafta Yunanlıların Ġzmir ve çevresinde yaptığı 

mezalime dikkat çekilerek, hükümetin harekete geçmesi istenmiĢ ve baĢlatılan 

mücadelenin de düĢman vilayetin her noktasını terk edene kadar, silahlarını 

ellerinden bırakmayacaklarını, kendilerini koruma durumunda doğacak kötü 

sonuçlardan kesinlikle sorumlu olmayacaklarını bildirmiĢlerdir
48

.  

Bu çalıĢmalar ve yazıĢmalar devam ederken bir yandan da Akhisar 

cephesinin oluĢturulması için harekete geçilmiĢ ve kısa sürede Akhisar‟ı 

savunacak olan bu askeri cephe ve milis kuvvetlerin toplamı 800 kiĢiyi 

bulmuĢtur. Ġttihatçı sivil paĢalardan Karaosmanoğlu Halit PaĢa 22 Haziran 

1919‟da birçok milisle Akhisar‟a gelmiĢ ve burada toplanan milisleri de alarak 

TirkeĢ cephesine gitmiĢtir. Böylece Akhisar cephesi de oluĢturulmuĢtur. 

Milislerin düzenlenmesi ve eğitilmesi için 61. tümen komutanı binbaĢı Hüsnü 

Bey görevlendirilmiĢtir. Ġstanbul‟dan gelen subaylarla da cephenin 

örgütlenmesine gidilmiĢtir
49

. Marmara gölü çevresinde Yunanlılarla kuvayı 

milliye müfrezesi karĢı karĢıya gelmiĢ ve Ģiddetli çatıĢmalar yaĢanmıĢtır. Üstün 

kuvvetle saldıran düĢman netice almayı ümit ederken Salihli cihetinden bir 

miktar kuvayı milliye süvarisi de savaĢa katılmıĢ ve Yunan kuvveti ağır zayiat 

vererek geri çekilmek zorunda kalmıĢtır. Kuvayı milliye kuvvetlerinin arasında 

da üç yaralının olması ve birkaç gün öncede kuvayı milliye komutanlarından 

Halit PaĢanın Ģehit edilmesi büyük üzüntü yaratmıĢtır. Halit PaĢa yerli bir 

                                                 
47 Parlak, A.g.e., s.544. 
48 BOA. DH. KMS. Dosya No: 52-2, Gömlek No: 47, Tarih: 1337.Za.15. 
49 Özalp. A.g.e., s. 31 
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rumun Papaslı köyüne giderek oradaki Yunan kumandanına ihbarı sonucu, Rum 

çetelerin ve yunan kuvvetlerinin ortak baskını sonucu yaralanmıĢ ve Ģehit 

düĢmüĢtür
50

. Halit PaĢa‟nın yerine Ali ġefik Bey daha sonra da Ġsmail Bahri 

Bey geçmiĢtir.  

Batı Anadolu‟da Yunan ilerleyiĢi her yörede direniĢi tetiklemiĢ ve direniĢ 

cepheleri oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. Bu direniĢin uzun soluklu olabilmesi için, 

cephede gerekli insan gücünün sağlanması, silah ve cephanenin temin edilmesi, 

beslenme sorununun çözülmesi, cephe gerisinde düzenin sağlanması gibi birçok 

sorunun çözülmesi gerekiyordu. Bu sorunları çözecek olanda kuĢkusuz 

devlettir. Fakat devlet direniĢe sıcak bakmamaktadır. Dolayısıyla bu 

gereksinimleri direniĢ örgütlerinin yerine getirmesi kaçınılmazdır. Bu gereklilik 

kongrelerin toplanmasına neden olmuĢtur. Batı Anadolu‟da Balıkesir, AlaĢehir 

ve Nazilli‟de kongreler toplanmıĢtır. 

26 Temmuz 1919‟da toplanan II. Balıkesir kongresine Akhisar 

murahhassı olarak, Akhisar kuvayı milliye kumandanı BinbaĢı Hüsnü, Akhisar 

belediye reisi Hacı Kadirzade, eĢraftan da Kamil ve ReĢat beyler 

katılmıĢlardır
51

. Yapılan bu kongrede örgütlenmeyle ilgili kararların yanı sıra 

cephede karĢılaĢılan sorunlara da çözüm aranmıĢtır. Cephenin geri hizmetini 

görecek Menzil MüfettiĢliğinin kurulması kararlaĢtırılmıĢtır. Akhisar cephesi 

için de 3 numaralı menzil müfettiĢliği oluĢturulmuĢtur. Cephelere daha çok 

insan gücü sağlamak ve bunlara yapılacak ödemeler hususunda kararlar 

alınmıĢtır. Bunların dıĢında direniĢe karĢı olan çevrelerin ikna edilmeleri 

konusu üzerinde de durulmuĢtur. Çünkü bu önemli bir sorundur ve bazı 

yöneticiler direniĢe olumlu bakmamaktadırlar. Hatta bazıları direniĢi 

engellemeye çalıĢmıĢtır.   

Akhisar kaymakamının Bekir Sami Bey‟in yaptığı ilk toplantıdan itibaren 

ve iĢgalin olumsuzluklarına rağmen direniĢe karĢı olumsuz tutumunu 

sürdürdüğü görülmektedir. Kaymakam Akhisar‟ın iĢgali ve tahliyesi sonrasında 

kazada durum tespiti yapmıĢ ve bunu rapor halinde yönetime sunmuĢtur. 

Raporda iĢgal sonrası Akhisar‟da ciddi sorunların ortaya çıktığını, Yunanlıların 

yapmıĢ olduğu cinayet ve katliamların tereddüt içinde olan halkı harekete 

geçirdiğini ve harekatı milliyenin oluĢturulduğunu bildirmiĢtir.  

Harekâtı milliyenin oluĢumuna dikkat çeken Kaymakam, tüm masrafların 

halk tarafından karĢılandığını, harpten sonra iĢsiz kalan zabitlerin bir kısmının 

katılımıyla oluĢan bu kuvvetlerin baĢına, maaĢı yine halk tarafından karĢılanan 

mıntıka kumandanı BinbaĢı Hüsnü beyin getirildiğini ve oluĢturulan bu silahlı 

gücün baĢına buyruk davrandığını bu yüzden de zavallı halkın gerek kuvayı 

milliyeler adı altında bir takım eĢyalarına el konulduğunu, yine silah ve 

                                                 
50 Ġstiklal Harbi gazetesi, 11 Temmuz 1919. 
51 Tekeli-Ġlkin, A.g.e., s.144. 
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malzeme toplamak bahanesiyle köyleri dolaĢan zabitlerin usulsüz olarak 

köylülerin elinden eĢyalarının alındığını ifade etmiĢtir.  

Akhisar kaymakamı raporda Akhisar‟dan göç eden Rumlara iliĢkin 

bilgilerde vermiĢtir. Evlerini, eĢyalarını bırakarak Manisa ve Ġzmir‟e giden 

Rumların evlerinin soyulduğunu bu iĢte zabitlerin olduğunu, hatta mıntıka 

kumandanı Hüsnü Beyi suçlayarak bazı hanelerden yatak alınması bahanesiyle 

zabit görevlendirerek bu hanelerden çuval çuval eĢya çalınmasına göz 

yumduğunu, süvari binbaĢısı Ġsmail Hakkı Beyin de eĢraftan birinin 100 tulum 

peynirini efradına çaldırarak sattırma teĢebbüsünde bulunduğunu belirtmiĢtir.  

Suçlamalarına devam eden kaymakam YüzbaĢı ġefik bey isminde birinin 

Hüsnü Beyin emriyle Akhisar merkez kumandanı gibi davrandığını, inzibat ve 

asayiĢin jandarma tarafından sağlanmasına engel olunduğunu, bu durumun da 

siyasi çekiĢmelere yol açtığını ifade etmiĢtir. Ayrıca kendilerince hapishane 

oluĢturarak kanun dıĢı uygulamalar yaptıklarından söz etmiĢtir. 

Raporda bir baĢka dikkat çekici husus firar eden Rumlarla ilgili 

bölümdür. Firar olaylarının duyurulmasının devletin aleyhine suiistimaller 

doğurabileceğini ve buna fırsat verilmemesi gerektiğini belirtip, geri dönmeye 

baĢlayan Rumların da mıntıka kumandanı Hüsnü Bey tarafından engellendiğini, 

gelen Rumların askeri inzibat marifetiyle Ġzmir‟e geri gönderilmeleri talimatı 

verildiğini, Rumların bu durumu tahkik heyetine Ģikayet edebileceklerini bu 

duruma engel olunmasını belirtip kendisinin de bu duruma engel olunması ve 

Rumların geri gelmeleri hususunda giriĢimlerde bulunduğunu açıklamıĢtır. 

Memleketin kötü gidiĢine vurgu yaparak bu duruma engel olunması, 

bunun için de mıntıka kumandanı Hüsnü Beyin, ġefik Beyin ve Ġsmail Bahri 

efendilerin Akhisar‟dan alınmalarını, kanun ve hükümet kuvvetlerinin egemen 

hale getirilmesini dile getirmiĢtir
52

. 

Bu uzun rapordan da anlaĢılacağı gibi Akhisar Kaymakamı direniĢe karĢı 

bir tutum sergilemiĢtir. Harekâtı milliyenin oluĢturulmasına, iĢleyiĢine ve 

uygulamalarına – zaman zaman kanun dıĢı uygulamalar olmuĢtur- karĢı çıkmıĢ 

Osmanlı hükümetinden bunların önüne geçilmesi için tedbirler alması gibi 

taleplerde bulunmuĢtur. Daha sonrada istifa etmiĢ ve görevi kadı efendiye 

bırakmıĢtır
53

. Ġstifa gerekçesinde de Akhisar‟da çalıĢma süresinin yeterli 

olduğunu, kanun ve vicdanının sesine göre görev yaptığını, ailesini düĢünerek 

baĢka bir yere naklini ya da istifa edeceğini bildirmiĢtir
54

. 

Bir taraftan yöneticilerin bu tutumlarıyla uğraĢılırken, diğer taraftan 

Yunanlılara karĢı mücadeleyi sürdürmek gerekiyordu. Bu bağlamda Balıkesir 

kongresi sonrası, o sıralarda Aydın- Nazilli taraflarında Galip Hoca lakabıyla 

                                                 
52 BOA. DH. KMS. Dosya No: 52-2, Gömlek No: 49, Tarih: 1337.Z.19. 
53 BOA. DH. ġFR. Dosya No: 103, Belge No: 168, Tarih: 1337.Z.19. 
54 BOA. DH. KMS. Dosya No: 52-2, Gömlek No: 49, Tarih: 1337.Z.19. 
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adını duyuran Celal Bayar‟ın Akhisar cephesi için yararlı olacağı düĢünülmüĢ 

ve Celal Bayar, Akhisar Milli alay komutanlığına getirilmiĢ ve 10 Eylül 1919 

günü göreve baĢlamıĢtır. Derhal cephede gerekli düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Akhisar cephesi; beĢ milli tabur, iki hücum müfrezesi, bir muvazzaf 

piyade taburu, bir süvari alayı, bir istihkâm müfrezesi, iki top, bir makineli 

tüfek bölüğünden oluĢmuĢtur
55

. Bu kuvvetleri Kurmay BinbaĢı DerviĢ Bey 

kumanda etmektedir. Bu kuvvetler iki alay halinde taksim edilmiĢ olup 

alaylardan birisine Kurmay BinbaĢı Hüsnü diğerini de BinbaĢı Nezir kumanda 

ediyordu. Bu cephe Kırkağaç, Arabacı bozköy, Yakaköy, ġatırlar, Gökbel, 

Sarıçam, PaĢaköy, Saruhanlı, Yeni Çiftlik, Ali Beyli, Çal dağı ve Marmara 

gölüne kadar uzanıyordu
56

.      

Batı Anadolu‟da oluĢturulan bu cephede Yunanlılara karĢı ciddi 

çatıĢmalar oluyordu. Bu durumu önlemek maksadıyla Ġngiliz General Milne 

Paris barıĢ konferansına gönderdiği telgrafta milli kuvvetlerin Yunanlıları 

vatanlarından atmak için çarpıĢtıklarını ve Osmanlı hükümetini 

dinlemediklerini, askeri birliklerin ve komutanların da hükümetin emrine aykırı 

olarak bu milli direniĢi desteklediklerini bildirerek iki taraf arasında bir hat 

çizilmesini önermiĢtir. Bu öneri benimsenmiĢ ve Milne hattı oluĢturulmuĢtur. 

Böylece Yunanlıların iĢgal ettikleri bölgelerde aslında güvenliğinin sağlanması 

istenmiĢtir. Bu fırsattan yararlanan Yunanlılar Batı Anadolu‟daki askeri gücünü 

artırmıĢlardır. Saldırıya geçtikleri Haziran 1920‟ye kadar bu hat üzerinde ciddi 

çatıĢmalar yaĢanmamıĢtır.  

Bu süre zarfında önemli geliĢmeler olmuĢtur. Mebusan Meclisinin 

toplanması ve misak-ı milli kararlarının alınması üzerine Ġstanbul iĢgal edilmiĢ, 

Mebusan Meclisi dağıtılarak fiilen Osmanlı hükümetine son verilmiĢtir. 18-26 

Nisan 1920 tarihleri arasında emperyalist devletler San Remo‟da bir araya 

gelerek, Türkleri  dinlemeden, kendilerine yapılan baĢvuruyu dikkate almadan 

kararlar almıĢlardır. Bu kararların içerisinde Akhisar‟ı ilgilendiren hüküm ise; 

Akhisar‟ın da içinde bulunduğu Ġzmir Ģehri ve arazisi Türk toprağı olarak 

kalacak fakat Osmanlı devleti buradaki egemenlik hakkını Yunanistan‟a 

bırakacaktır. Son derece ağır hükümler içeren bu taslağı kabul ettirmek için 

emperyalist devletler Yunanlıları harekete geçirmiĢlerdir. 

 

Akhisar‟ın Ġkinci Kez ĠĢgali ve KurtuluĢ 

Yunan karargahının saldırı planına göre 1.,2. ve 13. tümenlerin 

oluĢturduğu 1. kolordu Türk kuvvetlerinin güney ve doğu cephesine 

saldıracaklardır. Ġzmir ve adalar tümeninin oluĢturduğu Ġzmir kolordusu ilk gün 

                                                 
55 Tekeli-Ġlkin, A.g.e., s.241. 
56 Rahmi Apak, Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Ankara 1990, s.184. 
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Kumçayı yönünden Akhisar‟a saldıracak ve Akhisar‟ı ele geçirecektir. Soma ve 

Akhisar ele geçtikten sonra Balıkesir yönünden saldırı için hazırlanılacaktır.  

Saldırının daha çok kuzey cephesine yöneleceği umut ediliyordu. Zira 

Ġstanbul hükümetine verilen barıĢ anlaĢması metninde Akhisar ve Soma‟nın 

Ġzmir‟in hinterlandı olması öngörülüyordu. Yunanlıların Milne hattını aĢarak bu 

bölgelere saldırması bekleniyordu. Saldırı Akhisar ve Soma yöresinden 

beklendiği için 23. tümenin bazı birlikleri kendi bölgeleri dıĢındaki 

Gölmarmara‟ya gönderilerek Akhisar‟a yardımcı olmaya çalıĢılmıĢtır
57

. 

Yunanlılar Gölmarmara‟yı top ateĢine tutmuĢlar ve 22 Haziran 1920 günü sabah 

saat 5‟te Moralılar yönünden Yunan Efsun alayı saldırıya geçerek, Gökçe köy 

üzerinden gelen alayla birleĢerek, milli kuvvetlere top ateĢi açmıĢlar ve milli 

kuvvetlerin dağılmasıyla da akĢam saatlerinde Akhisar‟a girmiĢlerdir.  

Batı Anadolu‟da Yunan ilerleyiĢi sürerken AlaĢehir‟in ele 

geçirilmesinden hemen sonra 26-27 Haziranda Yunan birlikleri arasında 

düzenleme yapılmıĢ ve 13. tümen Akhisar‟a nakledilmiĢtir. Akhisar 22 Haziran 

1920‟den 5 Eylül 1922 tarihine kadar Yunan iĢgali altında kalmıĢtır.  

Manisa mutasarrıfı Hüsnü Bey, Aydın vilayetine gönderdiği 21 Temmuz 

1920 Tarihli raporda Müslüman halkın % 95‟inin Menemen ve Bergama 

olaylarından sonra göç ettiğini, Akhisar‟da Rumların evlerine yerleĢmiĢ 800 

kadar ailenin yarısının geri döndüğünü bildirmiĢtir. Çalınan eĢya ve hayvanların 

bulunması veya bedellerinin iadesi konusunda müracaat ve Ģikâyetlerin 

dinlenmesi için eĢraftan Enver Efendi ve Yunan fevkalade komiseri KarakuĢ 

Efendi baĢkanlığında kurulan bir komisyonun Akhisar‟a gönderildiğini 

açıklamıĢtır. Yapılan çalıĢmalar neticesinde komisyonun 260 kadar sığırı 

bularak 200 kadarını sahiplerine teslim ettiğini, bunun yanı sıra pek çok terk 

edilmiĢ eĢya bulunarak, kayıp eĢya bildiren kiĢilere verilmek üzere güvenceye 

alındığını ifade etmiĢtir. Bir baĢka geliĢme ise hırsızlık zanlısı olarak 60 kiĢinin 

yakalandığı, tevkif edilerek Manisa ve Ġzmir‟e sevk edildiği bildirilmiĢtir. 

Raporda ayrıca Yunan fevkalade komiserliğince Yunan mümessili olarak 

Manolaki Anagnostopolos adında birinin Akhisar‟a gönderildiği, burada 

Akhisar‟dan kaçmıĢ ve daha sonra geri dönen muhacirlerin sokakta kalmamaları 

için Rum muhacirlerin evlerine yerleĢtirilmeleri konusu üzerinde durulmuĢtur. 

Yunan yetkili bu yerleĢtirmeye izin verildiğini belirtmiĢtir. Ayrıca henüz 

dönmeyen muhacirlerin de Akhisar‟a dönmesi için çalıĢmaların yapıldığından 

bahsedilmektedir. Raporda Akhisar‟dan hicret edilirken Gureba hastanesine terk 

edilen sekiz kiĢinin Yunan iĢgali sonrasında bir ay iaĢe ve tedavileri ile 

ilgilenildiği, bunların yanı sıra Akhisar‟a dönmüĢ ve muhtaç durumda olan 

halka Yunanlıların 18 çuval un, bunun yetersizliğinden dolayı tüccardan 200 
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çuval daha un satın alarak halka dağıtılmak üzere gönderildiği ifade 

edilmiĢidir
58

.  

Görüldüğü gibi iĢgalin baĢlarında Yunanlılar Türk halkıyla çatıĢmamaya 

çalıĢmıĢlardır. Bunun yanında iĢgal süresince de bazı konularda hizmetleri 

olmuĢtur. Akhisar‟da belediye hizmetleri sürdürülmüĢ bazı bayındırlık iĢleri 

yapılmıĢtır. Fakat düzenli ordunun kurulması ve Yunanlılara karĢı kazanılan ilk 

baĢarılar Yunan baskısının artmasına vesile olmuĢtur. Yunanlılar köylere 

baskınlar düzenleyip, köylülerin mallarını ve paralarını gasp etmiĢler, 

topladıkları hayvanları da Bergama ve Dikili üzerinden Ġzmir‟e oradan da 

ülkelerine götürmüĢlerdir. Yunan topçu kıtaatına mensup askerlerin Akhisar‟a 

bağlı Yayakırıldı karyesinde evlere zorla girerek nukud, altın ve değerli eĢyalar 

ile tarlalardaki merkepleri gasp ettikleri, kadınların kaçarak bu askerlerin 

ellerinden zor kurtuldukları bildirilip gaspçıların cezalandırılması ve gasp edilen 

eĢyaların iadesi için Yunan makamları nezdinde teĢebbüshatta bulunulduğu 

Aydın valiliğine bildirilmiĢtir
59

. Ayrıca Akhisar‟ın Alicanlar karyesinde de 

benzer olaylar yaĢanmıĢtır
60

. Yunanlılar yalnız yakaladıkları birçok Türkü 

iĢkenceyle Su Deliği mevkiinde katletmiĢlerdir. Ġzmir ve çevresini içine alan 

bağımsız bir devlet kurmayı ve bu devleti daha sonra Yunanistan‟a dahil etmeyi 

düĢünmüĢler ve bunun için de halktan zorla imza almaya çalıĢmıĢlardır. Ġmza 

vermek istemeyenlere karĢı Ģiddet uygulamıĢlardır. 

Batıda bu geliĢmeler yaĢanırken Anadolu‟da Mustafa Kemal‟in 

baĢkumandanlığında Sakarya zaferi kazanılmıĢ ve Türkün 1683‟te Viyana 

önlerinde baĢlayan geri çekiliĢi son bulmuĢtur. Artık Ġngilizlerin Yunanlılara 

verdiği destek de kesilmiĢtir. Kaderiyle Anadolu bozkırında baĢ baĢa kalan 

Yunanlılara son darbe 26 Ağustos 1922‟de baĢlayan Büyük Taarruzla 

indirilmiĢtir. Dağılan Yunan birlikleri hızla Anadolu‟yu boĢaltmaya baĢlamıĢtır. 

Mustafa Kemal‟in verdiği “ordular ilk hedefiniz Akdeniz‟dir ileri” emriyle Türk 

ordusunun takibi baĢlamıĢtır. Yunanlılar ve yerli iĢbirlikçileri geri çekilirken 

yolları üzerindeki birçok yeri yakıp yıkmıĢlar ve sivil halkı katletmiĢlerdir. Batı 

Anadolu Ģehirleri bir biri ardına kurtarılmaya baĢlamıĢ ve Yunanlılar tarafından 

yakılıp yıkılan bu Ģehirlerin halkı Türk ordularını sevinçle karĢılamıĢlardır. 4 

Eylül‟de AlaĢehir, Kula, Buldan ve Söğüt kurtarılmıĢtır. Akhisar yakılmamıĢtır. 

ġehrin yakılmamasının bir nedeni de Salihli‟nin Poyraz köyü üzerinden 

Akhisar‟a doğru hareket eden Saçlı efeden duyulan endiĢedir. Diğeri de yerli 

Rumlardır. Zira aynı gün Akhisar‟daki iĢgal kumandanı halkı toplamıĢ ve Ģehri 

yakma, Rumları yanına alıp çekilme emri vermiĢtir. Fakat Akhisar‟dan ayrılmak 

istemeyen Rumların can güvenliği konusunda baĢta belediye reisi olmak üzere 

Ģehrin ileri gelenlerin güvence vermeleri üzerine Yunan iĢgal komutanı Ģehri 

yakmaktan vazgeçmiĢ ve eĢraftan bazı kiĢileri (Hacı ġerifagazade Emin Ali 

                                                 
58 BOA. DH-Ġ/UM Dosya No: 20-24, No: 14-22. 
59 BOA. DH. EUM. AYġ. Dosya No:44, Gömlek No: 78, Tarih: 24. Za.1338. 
60 BOA. DH. EUM. AYġ. Dosya No:44, Gömlek No:79, Tarih: 24. Za. 1338. 
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Efendi, Doktor Cevat Bey, Eczacı Esat Bey, ReĢid Efendi, Mehmet Ali Bey) 

yanlarında rehine olarak alıp Atina‟ya götürmüĢlerdir.  

 6 Eylül günü 5. süvari kolordusunun 14. Süvari Tümeni 5. Alayına bağlı 

YüzbaĢı Ġsmail Hakkı komutasındaki 3. Süvari bölüğü Ģehrin güneyinden halkın 

büyük coĢku ve sevinç gözyaĢları arasında Akhisar‟a girmiĢtir. Teğmen Selim 

Örsel hükümet binasına giderek Türk bayrağını göndere çekmiĢtir. 

 

SONUÇ 

Görüldüğü gibi Batı Anadolu‟da Yunan iĢgalinin baĢlaması korku ve 

tedirginlik yaratmıĢtır. Ġmparatorluğun iĢgaller karĢısındaki tutumu ve halkın 

endiĢesi ilk anda bölünmelere yol açmıĢtır. Akhisar ölçeğinde olayları 

değerlendirdiğimizde de bir kısım yönetici ve bazı kiĢiler iĢgale karĢı sessiz 

kalmayı tercih etmiĢ, örgütlenme ve direniĢe karĢı çıkmıĢlardır. Tam anlamıyla 

teslimiyetçi bir tavır sergilemiĢlerdir. Bir yanda geliĢen KurtuluĢ SavaĢıyla ilgili 

örgütlenmelerden alınan güç; diğer yanda iĢgal sırasında Yunanlıların yaptıkları 

mezalim bu teslimiyetçi yapıyı kırmıĢ ve halkı harekete geçirmiĢtir. Bölgedeki 

komutanların da desteğiyle Akhisar cephesi oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan diğer 

cephelerle birlikte bu cepheler Anadolu‟ya geçen ve milli mücadeleyi baĢlatan 

Mustafa Kemal‟e zaman kazandırmıĢtır. 22 Haziran 1920‟den 6 Eylül 1922 

Tarihine kadar Yunan iĢgali altında kalan Akhisar iĢgalin acısını derinden 

hissetmiĢtir. 26 Ağustos‟ta baĢlayan Büyük Taarruzla birlikte iĢgal altındaki 

yerler tek tek Türklerin eline geçmiĢ 6 Eylül‟de de Akhisar kurtarılmıĢtır. Ne 

var ki Ġmparatorluk döneminde ihmal edilen Ġstanbul dıĢındaki Türk toprakları 

kazanılan bu büyük zaferden sonra derhal ülkenin yeniden imar edilmesi için 

harekete geçilmiĢ, Türkiye‟nin bağımsızlık ve kalkınmaya yönelik programları 

uygulanabilmiĢtir.  
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KARġILAġTIRMALI TÜRK DÜNYA SANATI:  KAZAKĠSTAN, 

KAZAN VE TÜRK SANATI 

Tuba GÜLTEKĠN

 

 ÖZET 

 

Türk sanatındaki sanatçılarla Kazakistan ve Kazan Sanatı‟nın belirli 

dönemlerindeki sanatçıları karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. Sanatçıların ve 

sanat eserlerinin en önemlileri üslup özelliklerine göre incelenmiĢ ve sanat 

eserlerinin bulundukları yerler ve devirler gösterilmiĢtir. Kazakistan 

sanatçılarından, Sergey Kalmykov, Marat Bekeev, Vladimir Gachinski,  

Gulfairus Mansurovna Ismailova‟nın farklılaĢma yolunda sanatsal yaĢamlarına 

yer verilmiĢtir. Kazan sanatçılarından Kudelkin Victor Ivanoich, Feshin 

Nikolai, Ildar Zaripov, Zinada Mikhalovna Kovalevskaya‟nın doğayı 

kendilerine göre yorumlama ve kiĢisel üsluba ulaĢma yolundaki geliĢimleri ve 

konu oluĢumları araĢtırılmıĢtır. 

Sanatçıların, kendi düĢünceleri ile birlikte, fikrini, kültür alanında 

değiĢimleri yer almaktadır. Sanatçıların sosyal ve kültürel farklılıklarının konu 

ve içerik düzeyinde önemsemesi, çağdaĢ dünya sanatının içinde sanatçılar 

kendilerine yeni bir yer hazırladı. Sanatçılar, çalıĢmalarını gerçekçi ve soyut 

olmak üzere iki yolda sürdürmektedir. Kimi sanatçılar toplumcu gerçekçilik 

anlayıĢı içinde çağın sorunlarını çözümlerken, kimi sanatçılarda çağın süre 

gelen sorunlarını resmin değerleriyle soyut yoldan ifade etmiĢlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Kazan sanatı, Kazakistan sanatı, Sanatta Benzerlik 

  

 

COMPARATIVE ART OF TURKISH WORLD: KAZAKHISTAN, 

KAZAN AND TURKISH ART  

  

ABSTRACT 

The artists in Turkish art and those of certain periods in  Kazakhistan 

and Kazan art were studied comparatively.The most significant works of arts 

and artists were analyzed in accordance with styles,and the places and periods 

of those works of art were also indicated. Of the Kazakhistan artists, the artistic 

lives of Sergey Kalmykov, Marat Bekeev, Vladimir Gachinski,and Gulfairus 

Mansurovna Ismailova,on the way of differentiation,were all mentioned in this 

study.On the other hand, the developments and subject formations of the Kazan 

                                                 
 Yrd.Doç.Dr. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü. 
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artists such as  Kudelkin Victor Ivanoich, Feshin Nikolai, Ildar Zaripov and 

Zinada Mikhalovna Kovalevskaya in order to reach an individualistic style and 

to interpret nature in their own style were studied.The changes in cultural fields 

as well as the changes in the artists‟ own ideas were observed mutually.The 

artists considered the social and cultural differences on a subject and content 

level,and therefore this led them to have a new role in the art of the 

contemporary world.The artists have continued their studies in two ways,which 

are realistic and abstract.While some artists have coped with issues of the 

century in a realistic way,some others have dealt with such problems in an 

abstract way with the values of painting..  

Key Words: Art of Kazanazan,Art of Kazakhistan,Similarity in Art 

 

GĠRĠġ 

Sanatın benzersiz oluĢumları içinde özellikle ortak anlayıĢlar ile birlikte 

Kazakistan sanatçılarının ortak iliĢkisinin Post-Perestroika tarihinde geliĢimidir. 

Kazakistan Sanatı hem ulusal hem de profesyonel olan farklı bir yorum gösterir. 

Diğer ülkelerle iletiĢim halinde olan Kazakistan sanatçıları, karĢılaĢtırmalı 

analiz fırsatını elde ederler ve daha fazla geliĢme fırsatı bulurlar. Sanat 

karĢılaĢtırmalarıyla, avantajlar ve kayıplar sanat oluĢum sürecini etkilemiĢtir. 

Kazakistan ulusal sanatının önemli noktaları arasında, Göçebe 

ideolojisinin organik birleĢimi, süslenen dilin semantik sembolleri, göçebe 

felsefesi yer almaktadır. Uygulamalı sanatların ana avantajı ise, estetik 

anlamlılığı ve koĢullarıdır. Sanatçıların genel temasında çoğu zaman konuya 

bağlı olan resimlerin neĢeli imajları ve lider portreleri yer alır.  

 

1. Kazakistan Sanatı ve Sanatçıları ile Benzerlik Gösteren Türk 

Sanatçıları  

Kazak sanatında yaratıcı araĢtırmalar, performans özgünlüğü, yurtdıĢına 

gönderilen sergiler, sadece güneĢin parladığı, insanların gülümsediği, meyve 

tarlalarının alabildiğine uzandığı dünyanın mutlu olması ve insanların mutlu 

anları resmedilmekteydi. Sergilerde mutsuz insanlar, kötü hava ve diğer 

aydınlar sınıfı yansımaları yoktu. Kazakistan Sanatı‟nın sanat özgünlüğü gerçek 

ustaların kiĢisel çabalarıyla oluĢmuĢtur.  

Kazakistan egemenliğinin ilk on yılının sonlarında, devletin kültür 

kararıyla yanılsamalardan uzaklaĢtı ve kültürel değiĢimle aktif politika yaptılar. 

Sergilerin nitel bölümüne önem verdiler. Kazakistan‟daki ekonomik ve politik 

değiĢimler, sanatın geliĢmesini özgürleĢtirmiĢtir. Sanatçılar uluslararası kültürel 

arena ile birleĢmiĢtir. 1990‟ların baĢlangıcında Kazakistan‟daki sanat düzeni 

daha sonraları artıĢla kültürde daha fazla yer aldı.   
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1990‟ların sonunda birçokları performanslarını, sanatın iç dinamiklerini 

kullanarak uluslararası sergilerde, sempozyumlarda ve seminerlerde 

performansları gösterdi. Kazakistan Sanatı, Almanya‟nın  “Bildende Kunst” 

Dergisi, Litvanya‟nın “Kuojturos Baraj” Dergisi, Rusya‟nın “Sanat ve Gerçek” 

ile “Khudozhestvennyi Zhurnal” Gazetesi gibi yabancı basında yer aldı.  Sonuç 

olarak, sanatçıların yaratıcılığı, uluslararası müze müdürleri gibi kendi 

değerlerini yansıttılar. Kazak Sanatı‟nda geleneksel motiflerin etkileri 

görülmektedir. Z.ve G. Madanov‟un “Keçiler için Müzik” projesinde hayvanlar, 

orijinal Ģaman fotoğraflarının arasında yürüyordu.    

V.Demidov “Hayat Ağacı” çalıĢmasında yaratıcının misyonunu hayal 

etti, yaprakları kopmuĢ bir sonbahar ağacının altın, gümüĢ gibi çeĢitli 

renklerdeki dalları vardı. E.Meldibekov‟un özellikle doğu imajları anlamına 

gelen  “Pol Pot” fotoğraf ve video projesi, 20. yüzyıla taĢan Ģiddet sorunlarını, 

insanlığın tüm trajedisini gösterir. “Kiss” adlı Kazak performansında, parlayan 

altın diĢleriyle doğu görünüĢünü yansıtan birinin, sarıĢın diĢsiz bir Alman kızını 

öptüğü görülür. Kızın gülümseyiĢi altın gibi göz kamaĢtırıcıdır. Kazak tarihine 

yeni bir bakıĢta, mitolojinin ve efsanelerin kullanılması sanatçıları alarma 

geçirdi. Liberal Kazak yazarların Fomenko ve Agja stillerini değiĢtirdi. 

Kazakistan‟da görülür gerçeklikliyi olan sanat ürünlerini içeren bir seviye daha 

vardır; fakat bir Ģey gerçektir ki o da kendisini doğunun toyluğuyla dıĢ açıklığın 

iç duyguları, karıĢıklığın basitliği, ironi ile olan masumluğun birleĢtirmesi söz 

konusudur.  

Orta Asya ÇağdaĢ Sanatı‟nı 2002 Mart‟ında dünya kültürünün Berlin 

evinde sergilendi. Sergi içeriğinde Sabina Fogel (Almanya) ve Valeria Ibraeva 

(Kazakistan)‟nın projeleri yer aldı. Sergi, Orta Asya gençlerinin yaĢamını 

yansıtıyordu. 17 Kazak, 5 Kırgız, 3 Özbek yazarın çalıĢmaları da sergide yer 

aldı. Bireysel sanatçılar ile grup Kazak sanatçılarının, dünyanın ve Avrupa‟nın 

geniĢ Ģehirlerinde değerleri özetlendi. Berlin‟de, müzik, sinema, edebiyat ve 

folklor sergisinin içermesinin yanı sıra Orta Asya festivalinin posterleri asıldı. 

Festival için Alman ve Orta Asya kültürolojistlerinin fotoğraf kitabı yayımlandı. 

Kazakistan kültürolojistler olan Karin, V.Ibraeva, D.Safarova, S.Maslov ve 

L.Pletnikova‟nın makaleleri sunuldu. Sergiyi beĢ yüzden fazla ziyaretçi gezdi. 

Ziyaretçilerin birçoğu G.Kiekbaeva‟nın “Shymyldty”, S.Atabekov‟un 

“Supersoldier”, E.Meldibekov‟un “Pol Pot”, V.Tulkin ve T.Popov‟un 

“Experience of Cross” projelerini beğendiğini dile getirdi. Söz konusu 

sanatçıların sanat anlayıĢı, sadece olağandıĢı sanat kararı ya da yetenek 

uygulamaları ile değil, aynı zamanda yaygın insanlık problemleri olan 

Kazakistan toplumunu araĢtıran yaĢam materyalleri ile ilgilidir. Serginin 

gerçekleĢmesi, Batı‟nın yetenekli Kazak sanatçılara içtenlikle saygı duyduğunu 

kanıtlar (Sanal,2006). 
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1.1 Sergey Kalmykov 

Sergey Ivanovich Kalmykov (1891 – 1967)   1909 – 1910 yılları arasında 

Moskova‟da bulundu. Moskova‟da K.Yuon Sanat Okulu‟na bir süre devam etti 

ve resim, heykel, mimari hazırlık derslerini aldı. 1910 yılında St. Petersburg‟a 

yerleĢti ve Kalmykov dört yıl boyunca Y.Zvantseva Özel Okulu‟nda çalıĢtı. 

Burada K.Petrov – Vodkin, M.Dobuzhinsky‟den eğitim aldı. 

Kalmykov devrimden sonrada Orenburg‟ta çalıĢtı ve 1935‟te müzik 

tiyatrosunda sanat yönetmeni olarak çalıĢması için Alma-Ata‟ya davet edildi. 

Sergey Kalmykov‟un konuları, ĢaĢırtıcı konu ve karakterleri,  kendiliğinden 

oluĢan sentezleri keskin zekasıyla, zengin hayal gücünü birleĢtirerek, plastik 

kavramların geniĢ oranlarını kesin hesaplamalarından oluĢan alıĢılmadık 

tablolarına grafikleri bilim kurgusu olarak yansıtmıĢtır. ÇalıĢmalarındaki 

perspektif güzel olduğu kadar ilginç karakterler ve fantastik temalarla taslaklar 

yaptı. Aynı zamanda sanatçının çalıĢma tekniği için Kuzma Sergeyevich 

eserlerinin Japon ressamlara benzediğini, özellikle boyamaların andırdığını 

belirtti. 

Sergey Kalmykov‟un çalıĢmaları, Abylhan Kasteyev Devlet Sanat 

Müzesi‟nde yer almaktadır. 1920 ve 1930‟ların Rus sanat koleksiyonu, 1935‟te 

Kazakistan Cumhuriyeti‟nin Abylhan Kasteyev Devlet Sanat Müzesi‟nde 

baĢlatıldı. Koleksiyonun asıl bölümü, 1950-1970‟lerde Ģekillendirildi. 

Koleksiyonla Sergey Kalmykov‟un çalıĢmaları da yer almaktadır (sanal,2006). 

 

 

Res:1 DüĢsel Natürmort – 1946 
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Res:2 Serenat – 1961 

 

 

Res:3 ġovalye Mot‟un yürüyüĢü – 1961

1.2 Cihat Burak 

Cihat Burak, Türk figüratif sanatçıları arasında karakteristik bir üslup 

taĢır. Onun figürleri, gerçekleĢtirdiği dönemine ve toplumsal yaĢamına dair 

analizlerini ironik bir dokuyla sunmaktadır. Mizahi bir yapının söz konusu 

olduğu eserleri grotesk bir kurgu taĢır. Figürlerin bedensel ifadeleri, mekânlarda 

yer alan gündelik nesneler, absurd ve ironik öğeler, renk seçenekleri, fon 

kullanımları ve kurgusal yapı biçimleri, sanat anlayıĢının kimliğini oluĢturur. 

Örneğin, resim 5‟de Naif bir resim, alt bölümde seyirciler, üst bölümde sahneyi 

birleĢtiren pasta ve Ģarkıcı olmasa iki ayrı resim gibi (Güvenli,1987). 

 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM SONBAHAR 2011  

114 
 

        

Res.4    Pehlivanlar                                         Res:5   Eğlenenler -   

 

  

Res:6  Ozanın Ölümü 

Üç bölümden oluĢmuĢ bir resim. 

1.3 Marat Bekeev   

M. Bekeev yeni dalga Post-Sovyet sanatçıların arasında en seçkin 

ressamlarından biridir. M. Bekeev Belarus Devlet Enstitüsü‟nün Tiyatro ve 

Sanat Bölümü‟nden mezun oldu. 1984-1989 arasında Minsk‟teki Sanat 

Akademisi‟nde Resim ve Heykel Bölümü‟nde çalıĢtı. Sovyetler Birliği‟nde 

görsel sanat eğitiminde teknik uzmanlık üzerine eğitim aldı. Ressam, sosyalist 

realizmin geleneksel köklerini vatandaĢlarının günlük hayatı ve sosyalist 

topluluğun isteklerini resimlerinde yansıttı. ÇeĢitli farklı tekniklerin uzmanı 

olarak yaĢamını sürdürdü.  

1980‟lerin ikinci yarısı, Sovyet ve Rus sanatı için yeniden- oryantasyon 

dönemiydi. Ġfadelerin yeni özgürlüğünden önce, Avant-garde Sanatı az ya da 

çok yeraltıyla sınırlandırılan, belli baĢlı Ģehirlerde sadece çok az sayıdaki 

entelektüellerin eriĢebileceği bir sanattı. 1980‟lerde bu tamamen değiĢti. ÇağdaĢ 
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tablolar, marjinal durumlarını özgür bıraktılar ve eski ana görüĢlerine meydan 

okuyabildiler (Sanal,2006).  

M. Bekeev‟in tablolarının kuruluĢ temasında, kendini ifade etmedeki 

güçleri elde etme gibi genel duyguların ortasında yerleĢik inançları ve 

coĢkunluk atmosferini ortaya koydu. Bu ideal, sürekli vurgulanan sosyalist 

realizmin yerine sanatçının çalıĢmalarında; Jean Dubuffet, Willem de Kooning, 

Nicholas de Stael ve Francis Bacon‟dan etkilenerek kendi üslubunu 

oluĢturmuĢtur. Bu görenekler arasındaki sentez, Bekeev‟in çalıĢmalarındaki çok 

yönlülüğü geliĢtirdi. ÇeĢitli tekniklerdeki uzmanlık ve değiĢik bakıĢ açıları 

kazandırdı. Sanatçının çalıĢmaları üç bölümde incelenir. Birincisi, yağlı boya 

tuval tablolarındaki, renklerin gölgesi ile yapılan çalıĢma. Ġkincisi, güçlü ve 

düĢüncede kalan Ģekillerin,  yağlı boya resimlerin ılık ve armonik 

kompozisyonlarına tamamen karĢıt olan estetik manzara ile yağlı pastel ile kağıt 

üzerinde yaratılmasıdır. Üçüncüsü; Yaratıcı çalıĢmaları, duygusal, derin anlamlı 

ve teknik açıdan mükemmeldir. ÇalıĢmalarında çoğunlukla kullandığı malzeme 

guvaĢ ve akrilik boyadır. 

Bekeev çalıĢmalarında Chagall‟ın etkisinde kalmıĢtır. ÇalıĢmalarında 

Chagall gibi, kompozisyonlarında çocukluk çevresinden gelen bir dizi temel 

Ģekilleri getirir ve genellikle  ayın, yıldızlı gecenin sanatçıyı kucakladığı 

Bekeev‟in resimleri de Jewish Vitebsk‟in eski günlerinin parlak izlenimlerini 

yaratır. Küçük yağlı boyalarının tatlı çevrimlerinde, aynı zamanda bozkırlardaki 

yaĢam ve çocukluk Ģekilleri sanatının temel öğelerinde geliĢir. 

M. Bekeev Kazakistan‟da Almaty‟de çalıĢmalarını sürdürür. Kendi 

memleketinin yanı sıra, çalıĢmaları Moskova, St. Petersburg, Paris ve Berlin‟de 

de sergilenmiĢtir. M. Bekeev‟ in birçok tablosu, Kazakistan‟ın Ulusal Sanat 

Galerisi‟nde bulunmaktadır (Eurasia, G.). 

 

 

Res: 7 Rustling ( HıĢırdama ) – 2003 

Tual üzerine yağlı boya – 38 x 45 
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Res:8 Gece TartıĢması – 2003 

KarıĢık Teknik – 61 x 86 

 

 

Res:9 Kara doğru – 2003 

Tual üzerine yağlı boya – 50 x 60 

 

 

Res:10 Kasım – 2003 

KarıĢık Teknik – 50 x 70
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1.4 Vladimir Gachinski 

V. Gachinski  1991‟de Kazakistan Sanatçı Birliğine katıldı. Kazakistan 

sanatının öncü araĢtırmalarında görüldüğü üzere diğer sanatçılar gibi 

V.Gachinsky‟de yaratıcı biyografisi 1980‟lerin ortalarında baĢlamıĢtır. Sanatçı 

kendi stilinde, mükemmel bir Ģekilde bireysel, sabit olarak geliĢen ve hareketli 

çalıĢmıĢtır. Bu dıĢavurumcu özellikleri ve süsleme kaynağıdır. Gachinsky‟ın 

yaratıcılığının terk edilemezliği, ulusal kültür kaynaklarına ve Türk kültürüne 

olan büyük ilgisidir, bunların en önde geleni, evrensel bilgi ve yaĢamımızın 

görülmeyen kurallarını anlatma ve anlama isteğidir. Sanatçı ilk etnik unsurlarını 

modern sanat unsuruyla yorumladı ve geliĢtirdi.  

V.Gachinsky evrenin kendi modelini yaratıyor. ÇalıĢmalarının dünyası, 

karıĢık, çok yönlü ve anlaĢılmazdır. Sanatçının bunu kültürel değerler ve 

orijinal fikirlerle doldurması, gerçeğimizin varlığını, milenyum yönünü, 

oluĢumumuzu tanımlanmasını yarattı, fakat direkt duygusal anlamamız için 

ulaĢılamaz oldu. 

Antropomorphous yaratıkları-üzgün ve akıllı melekler, insanın ruhsal 

enerjisini boĢaltmasını kiĢileĢtirmedir. Bu yaratıklar çevremizdeki dünya ile 

yakından ilgilidir, baĢlangıçtan beri olan karıĢıklığı, anlamanın en ilkel Ģeklini, 

içsel derin düĢünceleri, hareket, müzik ve dansı içine çekmiĢtir. Doğal çevrenin 

dıĢında kalan insanın kültürel olayları, zamanımızın ve dünyamızın 

benzersizliğini tanımlar (sanal,2006). 

 

 

Res: 11 OturuĢ – 75 x 50  

Pastel Tekniği 
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Res:12 Festival – 100 x 70 

Pastel tekniği 

 

 

Res: 13 Solo – 100 x 70 

Pastel tekniği 
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Res: 14 Nü – 75 x 90 

Pastel tekniği 

 

1.5 Abidin Dino 

1933 yılında ise arkadaĢları ile birlikte D Grubu'nu, 1940'ta ise Liman 

Ressamları (Yeniler) Grubu'nu oluĢturdu. 1952 yılında kesin olarak Paris'e 

yerleĢti. DeğiĢik dönemlerde Fransa Plastik Sanatlar onur baĢkanlığı ve New 

York Dünya Sergisi sanat danıĢmanlığını yaptı.  

Resimleri, düĢünsel ve görsel temeller üzerine oturur. Dönemsel 

çalıĢmaları birbirine bağlayan; bu düĢünceselliğin, görselliğin sürekliliği ve 

kendi içindeki organik iliĢkisidir. Batı‟da Bosch‟un öncülüğünü yaptığı 

fantastik, gerçekçi, çizginin, simgeler ve allegorilerle karıĢık biçimini Abidin 

Dino‟nun çalıĢmalarında görülmektedir (Tansuğ,1995). 
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Res:15 Acının Resimleri  -  1967 

 

 

Res:16 Kağıt üzerine GuvaĢ – 70 x 50 
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1.6  Gulfairus Mansurovna Ismailova 

G. Ġsmailova, güzellik, akıl, ses güzelliği, rol yapma yeteneği ve sanatçı 

kabiliyeti açısından çok yönlü yaratıcı kimliğe sahiptir. Enstitüden mezun 

olduktan sonra, tiyatroda set tasarımcısı olarak çalıĢtı. 1970‟lerin baĢlarında, 

Abai Kazak Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu‟nun baĢ sanatçısı oldu. Süsleme ve 

Romantizm yaratıcılığına olan yeteneği, Tlendiyev‟in “Dostluk Yolları” 

balesinin kuruluĢunda ilk olarak açığa çıktı. Sonra Brussilovsky‟nin “Kozy-

Korpesh and Bayan-Sulu” balesi, Tchaikovsky‟ın “Kuğu Gölü”, Verdi‟nin 

“Aida” operası, Tchaikovsky‟ın “Iolanthe”, Puccini‟nin “Chio-Chio-san”, 

Brussilovsky‟ın “Er-Targyn”, Mukhametzhanov‟un”Zhumbak Kyz” ve 

Rakhmadiyev‟in “Alpamys”için dekorasyon taslakları oluĢturdu. Tüm 

oyunlardaki set ve kostümleri, G. Ismailova çalıĢmalarında geleneksel motifleri 

kullanarak tasarımlarını oluĢturdu. 1960‟ların baĢından sonuna G. Ismailova 

“Kazakh Waltz”(Kazak sanatçı Sharu Zhienkulova portresi), “Sholpan 

Jandarbekova Kazak sanatçı portresi” ve “Kulash Baiseitova portresi”içeren 

Kazak sanatının ana portrelerini yarattı. YaklaĢık 100 film taslağı, Gulfairus‟un 

hayatı boyunca kazandığı baĢarıların özetidir. Son dönemlerde, Ismailova, 

prensiplerine, çalıĢmaya devam etmesine ve insan değerlerinin güzelliğine bağlı 

kalmıĢtır. 

Ruhunun tüm içtenliğiyle G. Ismailova tarafından motive edilen sanatsal 

yaratımında yoğun dünyanın dönüĢümü düĢüncesiyle eserlerini süsleyerek veya 

onu dekore ederek mükemmel yapmıĢtır. Duygular, hisler, deneyimden oluĢan 

yeni bir dünya oluĢturur. G. Ismailova‟ya göre; sanatsal çalıĢma, sanatsal imajı 

oluĢturanların arasına girer. Sanat gerçeği, sadece dıĢ yaĢamın tekrar üretilmesi 

değildir. Kopya orjinalini kaçınılmaz bir Ģekilde bozar. Doğrusu; gerçekçi sanat, 

dünyayı kopya eder fakat onu daha yeni bir Ģekilde yaratır. Duygu, her zaman 

çok yönlüdür ve onun çeĢitli sanatsal ruhu sınırsızdır. Gerçek sanatsal çalıĢma, 

her zaman sanatçının bireyselliği,  ruh hali,  karakteri, hayat görüĢünün 

baskısını taĢır. Bilgi ya da sanat Ģekli, tüm çağların ve tüm insanların ahlaki 

imajını gösterebilir. Sanatçı daima görsel olarak ya da olmayarak sunabilir. 

Böylece, öznellik sadece çalıĢmanın türünün veya Ģekil seçimi, sanatsal biçimi, 

gösteriĢli bireysel özellikler, Ģekillerin belirtilmesi gösterilmez.  

G. Ismailova‟nın yaĢamın Ģekilleri ve renklerini, insan vücudunun 

güzelliğine olan hayranlığını, renk nüanslarının yumuĢak değiĢiminden 

etkilendi. Auezov‟un “Path of Abai”ulusal destanı onun tarafından 

resimlendirildi, Kazak kültürüne olan seçkin katkıları ve çalıĢmaları, Kazak 

SSR‟nin devlet ödülüyle ödüllendirildi. 1958‟de açılıĢ “Kazak Valsi Portreleri” 

olarak adlandırılan ilk resmi, Shara Zhienkulovadır. Konusu dans ederek dönen 

bayan kahramanın yansıtılmasıydı. Bu tür resimlerin diğer bir örneği de Kyz-

Gibek Kahramanı gibi “Kulyash Baiseitova Portresi”dir (1962).  Bu aynı 

zamanda parlak aktris ve Ģarkıcıların seçkin portreleriydi. Gienkulova ve 

Baiseitova portreleri Ismailova‟nın Kazak insanlarının yetenek ve güzelliğini 
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yansıtmaktadır. ġu an bu resimlerin birçoğu devlet müzesindedir. Kadın 

figürünün onun yaratıcılığının merkez temasıdır. Resimlerinde büyük bir 

ustalıkla kadınların tanımlanmıĢtır. G. Ismailova, erkek portre çalıĢmalarında 

boydan boyanmıĢ bir erkeğin birçok Ģeyle çevrildiği, açık törensel portre 

Ģekillerinden hoĢlanır. KiĢinin iç dünyasını derinlemesine anlamak, insan 

kiĢiliğini keĢfetme yeteneği, gücünü ve karakterini gösterir. Portre temasını 

geniĢletmesi, 1960‟ların sonunda ve 1970‟lerin baĢında Ismailova 

yaratıcılığının ana çizgisidir. Bu periyotta, seçkin Kazak kültürü temsilcilerinin; 

M.Auezov, A.Kastayev gibi portrelerindeki yaratıcılık dikkati çekmektedir. Bu 

etkisi, 1965‟te yazılan Dina Nurpeisova portresinde görülebilir. Hayranlık ve 

minnettarlık duyguları, yılların deneyimi ile sanatçı tarafından verilmiĢtir. 

Portre projesi, Ģeklin iç ciddiyetinin yansımasının hedefidir ve resmin renk ve 

kompozisyon sistemi tarafından yapılır. Renk kararı ve kompozisyon, nem ve 

baskıya doğru çekilir.  

Bu portredeki sahne ahenginin etkililiği bilinçli bir Ģekilde geniĢletildi. 

ġarkıcı tavrının basitliği, elindeki alıĢılmıĢ jest, piyanonun üzerine uzanması, 

emin bakıĢ,  gülüĢ, yetenekli insan karakteri olarak Ismailova tarafından 

gösterilmiĢtir. Yine de yalın doğanın altında çalıĢma, onun söylediğine göre,  

birçok farklı bölümü kombine etmesi, çok fazla Ģekli izlemesi ve izleyiciye 

sunmasıdır. Ressamın sanatı geliĢirken, diğer insanların dünyadaki yerini ve 

psikolojilerini anlaması da derinleĢti. 1970 – 1980‟lerde yapılan portreler farklı 

karakterlere sahiptiler. Onlar, resim biçimi altında sakin karakterlerin analiz 

etme düĢüncesiydi. G. Ismailova‟nın yaratıcı Ģekli, 1960ların ikinci yarısında ilk 

portresinin duygusal çerçevesinde oldu ve 1970‟lerde yeni bir kalite oluĢturdu. 

Duygusal farklılık, taĢımacı duyguları derinlerde kalır fakat açılmaz. 

G.Ismailova‟nın modellerinin güzel ve büyüleyici olmasına rağmen tercihi, iç 

güzelliğin verilmesinden yanadır, bayan kahramanlarının bütünlüğünü ve 

ulaĢılabilirliğini sever.  

Ailesinin kendi portresi (1975), her karakterin iç dünyasını yansıtmasıyla 

birlikte aile üyelerinin ortak sevgilerini gösteren sıcak kalplilik ile 

parçalanabilir. Ailesiyle olan kendi portresi, insani ve belgesel önemlilikler 

taĢır.  

Daha sonra Ismailova farklı portreleri ile dikkat çeker. Portre çalıĢmaları 

arasında, genç kız portreleri, öğrenci M.Dijenbaeva, balerin Li and Novicova, 

dansçı Mr. R.Bapov konuları arasında yer almaktadır. ÇalıĢmaları plastik etkili 

ve Ģekilleri daima zarifti. Ismailova‟nın baleye olan tutkusu ile birlikte balenin 

kiĢinin karakterinin, iç dünyasının mükemmel bir yansıması olduğunu düĢünür. 

Portrelerinin büyük bir çoğunluğunda Ismailova, insanların ellerine, 

güzelliklerine büyük bir önem verir. Yüz ve eller kiĢinin iç dünyasının plastik 

sembolleridir. Ismailova sadece kiĢilerin iç dünyasını değil, aynı zamanda insan 

zekasının etkilerini de yansıtmaktadır. Resimlerinde yine kadının güzelliğini, 

çiçeklerin ve güneĢ ıĢığının güzelliğini açar. Portreleri sanat sahnesinde anlamlı, 
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esrarengiz, vatandaĢlarımızın diğer portreleri Kazak zekasının özellikleri olan 

aracılık ve yansıtmayla gösterilir. Ismailova yaratıcılığının tipik bir özelliği de 

dekorasyondur. Yaratıcılığının baskınlığı birlikte yaĢadığı uygulamalı sanattan 

gelen kaynaklarla gider.  Ismailova farklı süsleri kullanmayı sever. Ulusal tema, 

1967‟de yarattığı üç parçalı tablo olan “Craftswoman” ile parlak bir Ģekilde 

geliĢti. Büyükanne Khalida bu üç parçalı tablonun temel örneği oldu. Bu bayan 

çevresinde yerel eĢyalarla, tipik bir Kazak halısının üzerinde oturuyordu. Parlak 

süslerin arkasında, beyaz ulusal giysilerin keskin açıklığını, yüzünün sakin ve 

gururlu olduğunu görebiliriz. “Kumysnitsa” ve “Head-Dresses” yaĢamı, üç 

parçalı tablonun ana bölümünü tamamlar, insanların yeteneklerini, sivil 

yaĢamlarını anlatır. Üç parçalı tablonun üçüncü parçası da “Kum”dur. Bir 

Ģeylerin egzotik olduğu dekoratif detaylarla alıĢılmıĢ ulusal bir evdir. 

Yaratmanın bireysel özellik araĢtırmaları renklerin baskısını sona erdirmiĢtir 

(Sanal,2006).  

Tablolarında en sık görülen doğal parlak renkler: pembe, favori çiçekleri, 

kırmızı renkte-gün batımıyla ilgili, turkuaz- açık gökyüzü; yeĢil- yumuĢak 

zümrüt yapraklar. YaĢamındaki farklı deneyimler, tüm ifadelerini, fantezilerini, 

hayatının Ģeklini oluĢturmaktaydı. BakıĢ açısı, düĢüncelerindeki yücelik, 

arkadaĢlarına ve hayranlarına olan tutumu, tüm insanlara karĢı olan 

bağıĢlayıcılığı ve toleransı, karakterlerinin ana çizgisidir.   Sanatçının sonradan 

Kastayev adını alan Ulusal Sanat Galerisinde çalıĢmaları yer almaktadır.  Son 

zamanlarda Ismailova eski resimlerine dönüĢ yapmıĢtır, resimlerinin değiĢik 

Ģekilleri “Head-Dresses”(1997), “Kump”(1998) ortaya çıkmıĢtır. Son yaratıcılık 

periyodunda yeni yaĢam stili vardır. Eski resimlerine geri dönüĢünün nedeni 

olarak sanatçının iç dünyasının dönüĢümü diyebiliriz. Fakat bu resimlere 

dönmesinin bir nedeni vardır. Yeni ve eski resimlerini karĢılaĢtırdığımızda, yeni 

olanların daha açık, ulaĢılabilir, inançlı olduğunu görüyoruz. Aslında bu 

sanatçının gücü, güzelliğin sihrini, duyguların ruhunu tuvale yansıtması ve 

izleyicilerinin gerçek sanatın bir parçası olmasıdır. G.Ismailova‟nın tüm bu 

düĢünceleri, kültürdeki büyük geliĢimdir ve Kazak sanatının tarihi olmuĢtur. 

Birçok profesyonel, koleksiyoncu, resimlerinin hayranı olup onun resimlerinden 

etkilenmiĢtir (Shalabaeva G.). 
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Res:17 Portre 

  

        

Res:19 Vals  

 

Res:18 Portre 

 

Res:20 Ailem 

1.7 Ġbrahim Çallı  

Ġbrahim Çallı akademileĢmiĢ bir Empresyonizm uygulamaktaydı. Açık 

renklere yer veren bir paleti, çevik, sinirli bir fırça sürüĢü vardır. Ġbrahim 

Çallının çalıĢmalarında kendine özgü bir kiĢiliği vardır. Ġzlenimci bir anlayıĢı 

benimseyerek canlı ve farklı renkleri serbest fırça darbesiyle kullanmıĢ, Türk 

resmine yeni bir renk getirmiĢtir (Üstünipek, ġ). Bu teknik yaklaĢımı ile renkli 

paleti ile birleĢtirerek Türk resminde bir kuĢağın kurucusu olmuĢtur. O yıllara 

kadar resmedilmeyen Türk kadınını ve dönemin Ģıklığını tuvallerine taĢıyarak 

bir devrim yaratmıĢ öncü kiĢiliktir. Toplumsal yapıda Ġbrahim Çallı, MeĢrutiyet 

ve Cumhuriyet kadınının yaĢamındaki çeliĢkileri, varoluĢ çabalarını, çağdaĢ 

uyumluluk ile geleneksel değerler arasındaki denge arayıĢını yansıtan 
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resimlerini, izlenimciliklerine bağlı olarak ortaya koymuĢtur. Yaptığı kadın 

portrelerindeki desen sağlamlığı renk uyumu, yüzlerdeki ifade etkisi Çallı‟nın 

portredeki baĢarısını gösterir (Giray, 1997). 

                                           

 

Res:21Gül koklayan kadın 

 

      

 

Res:22 Tefli Kadın 

2. Kazan Sanatı ve sanatçıları Ġle ÇalıĢmalarında Benzerlik 

Gösteren Türk Sanatçıları   

 

2.1 Kazan Resim Sanatı 

Kazan sanatı 1885‟te açılan Güzel Sanatlar Okulu ile birlikte geliĢim 

göstermiĢtir.. Çok kısa zaman içinde, tüm Orta Volga Bölgesinin sanat 

yaĢamının merkezi oldu. Tataristan‟daki güzel sanatlardan bahsederken, Tatar 

atalarının eski sanat kaynaklarına, Ġlk-Moğol döneminin Volga bölgesinin 

Bulgarları kadar Holden Orde zamanının Bulgar-Tatar sanatı ve bunlardan 

sonra Kazanien Khanate bahsedilebilir. Bu yüzyıllar boyunca Tatarların gelecek 

sanatı için ama ilk olarak uygulamalı sanatlar için güçlü bir kuruluĢtu. 

Uygulamalı sanat çalıĢmalarında ulusal değerler, türler, mücevher sanatı, 

dokuma, iĢleme, deri mozaiği, oymacılık, elyazmaları kaligrafileri yer alır 

(Sanal,2006). 

Tataristan sanatı 1990‟larda 19. yüzyılın sonlarına doğru geliĢti. Kh. 

Yakupov, , L. Fattakhov, V. Kudelkin, N. Kuznetsov, R. Nurmukhametov, M. 

Usmanov, S. Lyvin, K. Maksimov, A. Rodionov, and earlier N. Feshin, P. 

Benkov, S. Yakhshibayev, S. Akhunov, V. Timofeyev, N. Sokolsky, K 

Chebotaryov, and N. Valiullin ile geliĢti. Cumhuriyet güzel sanatlarındaki Baki 
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Urmanche‟nin rolü gerçekten büyük ve gereklidir. O, dünya ölçeğinde bir 

sanatçıdır. S. Isayeva “Syuyumbike” 1998‟de, A. Khisamov “Senaya Camisi” 

2001‟de, Bu günlerde, orta kuĢak birçok üstat, baĢarılı bir Ģekilde çalıĢtı: I. 

Zaripov, A. Abdrashitov, V. Arshinov, I. Bashmakov, E. Busova, Z. Ghimayev, 

R. Gusmanov, R. Imashev, R. Karimullin, R. Kildibekov, R. Nigmatullina, V. 

Skobeyev, S. Shaidullin, A. Fatkhutdinov, V. Fyodorov, G. Eidinov ve 

F.Yakupov. Bu ressamların Tataristan sanatına sivil, sosyal ve lirik 

karakterlerinin yeni çalıĢmalarındaki zenginliği ile büyük katkıları oldu. 

Bunların arasında, A. Saifutdinov, Kh. Sharipov, A. Shlyapkin, I. Antonova, A. 

Ilyasova, V. Busov, M. Nigmatullina, I. Rogozhina, A. Khisamov, F. Khalikov 

and Z. Minniakhmetov‟da vardı. Bu ressamların farklı stilleri ve sanatsal 

biçimleri çeĢitli teknikleri kullanarak farklı türlerde çalıĢmalar yarattılar. 

Konularının dizini daha geniĢti. Genç kuĢak sanatı Avant-garde eğilimindeydi. 

Yenilik çabası, açık sözlü duygu ve düĢünceler, dinlendiricilik, özgür sanatsal 

dilleri, farklı konu ve problemleri çalıĢmalarında açıkça görülüyordu. Bu 

konular, barıĢın ve savaĢın ima edilmesi, global ve kozmik felaketler, insanların 

acıları ve gözyaĢlarıydı. V. Akimov, Ye. Golubtsov, V. Nesterenko ve 

A.Dorofeyev, bireysel biçimleri ve sembolik konuları ile Tataristan Avant-

garde ressamları arasında dikkate değerdirler. Birçok sanatçı, zaman ruhundaki 

çeĢitli kompozisyonları ve metinlerdeki shamailleri ile yaratıcılığa 

yönelmiĢlerdir. Yeni materyaller ve teknikleri insanlığın birlik düĢüncesini 

anlatmada, Tanrı‟nın sadece dini değil aynı zamanda filozofik görünüĢünü de 

anlatmada kullanmıĢlardır. Bu sanatçıların arasında, F.Ghirfanov ve N.Nakkash 

vardır. Fakat ana rol shamailler hakkında gözle görülür örnekler bırakan Baki 

Urmanche‟dir. Yukarıda bahsedilen bütün stiller, teknikler ve eğilimler 

Tataristan‟ın benzersiz çağdaĢ sanatını sunar (sanal,2006).   

  

2.2 Feshin Nikolai 

Feshin Nikolai 1910‟dan 1920‟lerin baĢlangıcına kadar, Kazan sanatçılar 

olan Varya Adoratskaya (1914) ve T.A.Popova (1917) ile birlikte 

çalıĢmalarında portrelerde duygusal etkileri çalıĢtı. BaĢarılı bir renk uzmanıydı. 

Cesur ve parlak renkler ve aynı zamanda gümüĢ leylak sırasının altın aĢı boyası 

ile donuk tonların uyumlu kombinasyonundan büyüleyici etkiler oluĢturdu. TaĢ 

basması resme dönüĢtürdüğü etnografik taslaklar yaptı. Batı Amerika yaĢamının 

yansımaları olan tuvaller serisini yarattı. Feshin‟in sanatsal stilinin izleri Rus 

klasiklerinin köklerine dönüĢüdür. Yine de çalıĢmalarında modern güzel 

sanatlar okulunun bazı etkileri de vardır. Feshin‟in Malyavin‟in çalıĢmalarını 

aĢırı derecede sevmesiyle geniĢ sinirli fırça darbeleri tuvallerine dinamizm 

ekleyen ressamın kendi paletiyle zenginleĢtirildi. Rus portreleri, Rus portre 

resimlerinin büyük Rus gelenekselliğinde Amerikan periyodunda devam 

etmesidir. “Mor Elbiseli Kız” portresi bunun kanıtıdır. Olağanüstü yeteneği 

sadece resimlerinde ortaya çıkmadı. Taos‟daki evi ve stüdyosu onun en seçkin 
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çalıĢmalarından biridir. Evinin yapı ve dizaynı odun mimarisinin Rus 

gelenekleri ile Yani Meksika mimarisinin Ġspanyol ruhuyla kombinesidir. 

Kapıların tahta kordonları, dolapların Ģablon panoları, içerdeki diğer odun 

detayları sanatçı kendisi kesmiĢtir. 1979‟da Feshin‟in evi Amerika‟nın tarihsel 

anıtlar ulusal listesine kaydedildi ( sanal,2006 ). 

 

          

  Res:23 Molodaya devushka                               Res:24 Mujskoi portret 

 

  

Res:25 Molodaya jenschina               Res:26 Na rynke 
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2.3  Eren Eyüboğlu 

Geleneksel Anadolu yaĢamını resimlerinde yansıtmıĢtır. D Grubu‟na 

katılan Eren Eyuboğlu yurtiçinde ve yurtdıĢında birçok sergi açtı. Bedri 

Rahmi‟yle birlikte Anadolu‟nun birçok yöresini gezdi ve geleneksel yaĢamın 

zengin motiflerinden etkilendi. Olgunluk döneminde canlı ve ıĢıklı renklere 

yöneldi. Eyüboğlu, Anadolu görünümlerinin yanı sıra duyarlı ifadeler taĢıyan 

kadın portreleri de yaptı. Cezanne ve Matisse gibi sanatçılara hayranlığı 

bulunan sanatçı önceleri emprestyonist etkide çalıĢmıĢ, fakat sonraları 

çağımızın sanat anlayıĢına kaymıĢ, tıpkı Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi daha çok 

renge önem vermiĢtir (Tansuğ,1995).  

 

    

 Res:27 Otoportre, 1940 Res:28 Ağ Ören Ġki Kadın  

Kağıt üzerine kurĢun kalem, 22 x 16 cm     Kağıt üzerine yağlıboya, 21 x 28,5 

 

2.4 Ildar Zaripov 

Zaripov her zaman ulusal değerleriyle yakından ilgilenen bir sanatçı 

olmuĢtur. Yine de çalıĢmalarında hem Tatar insanları ve Kazan Cumhuriyeti‟yle 

hemde  Tüm Rusya‟yı  anlatmıĢtır. Filatychev ve sonradan Sanat Akademisi 

üyesi olan Nazarenko ile birlikte çalıĢtı Zaripov‟un yaklaĢık 200 çalıĢması 

Rusya‟nın en büyük müzelerinde saklanıyor. Rusya‟nın diğer Ģehirlerinden, 

Moskova‟dan ve yabancı ülkelerden gelen delegelere Ildar Zaripov‟un resimleri 

verilebilecek en değerli hediye olarak verilirdi. 

 Batının sanatsal düĢüncesi ile Doğunun ruhsal gücünü; Avrupa‟nın 

kültürel değerleri ile Asya‟nın gelenekselliğini birleĢtirmiĢtir ve onun sanatsal 

estetiği, insanoğlunun değerleri ve sanat dünyasının ölçülmesi eĢittir. 

Zaripov‟un resimleri farklı ulusal kültürlerin geçiĢini, Realizm ve Sembolizmin 
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gelenekleri, Modernizim ve Neo-primitivizm birleĢimini idare eder. Tüm bu 

“izm”lere rağmen Ildar Zaripov halk etkilerini yansıtan sanatçıdır (sanal,2006). 

 

 

Res:29  Nastassia _ 153 x 183 cm. _ 16 Ocak 1999 

 

  

Res:30 LENA  _ 100 x 150 cm _ 7 Eylül 1991 

 

2.5 EĢref Üren 

EĢref Üren, açık havada resim yapmayı sevmesi, değiĢen atmosfer 

koĢulları içerisinde doğayı resmetmesiyle izlenimci anlayıĢa yaklaĢmaktadır. 

Bunun dıĢında, tuvaline seçtiği koyu gri, koyu mavi, siyah ve yeĢil tonlarıyla 

daha çok Bonnard‟ın resim anlayıĢını benimsemiĢ gözükmektedir. Bonnard ve 

Vuillard‟ın etkisi 1950‟li yıllardan itibaren yaptığı ev içi resimlerinde de öne 

çıkmaktadır. Mekanın içine açılmıĢ bir kapı veya pencereyle perspektife 

odaklanan bu resimler, oldukça renkçi ve dıĢavurumcudur (Berk&Turani,1981). 
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         Res:31  Nü          Res:32 Nü 

       Tual üzerine yağlıboya            Tual üzerine yağlıboya 

 

2.6 Zinada Mikhalovna Kovalevskaya 

Kovalevskaya, Özbek yaĢamının sahnelerini resmetti. Bolshoi 

tiyatrosunda eğlenen bir Özbek kadınını anlattığı “Kutuda”(1937) resminin 

1939 sergisinde gösterilmesinden sonra Moskova‟da iyi tanınmaya baĢladı. 

1953te ilk kiĢisel sergisini açtı. 1964‟te “Özbekistan Sanatçısı” unvanını aldı.  

Var olan yaĢamı ve manzaraları yaratmasına rağmen çalıĢmaları resimleri 

ve portreleri konu alıyordu. Ana karakterlerinden biri, tüm çalıĢmalarında açık 

bir Ģekilde vardı. Sanat çalıĢmaları Ģu anda Özbekistan müzelerinde ve özel 

koleksiyon olarak Tatariya‟dadır (sanal,2006). 

 

 

Res:33 Tual Üzerine Yağlıboya  _ 122 x 140 cm. 
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Res:34 Domates Toplama_1949 

Tual üzerine yağlıboya  - 59 x 71 cm 

 

2.7  Zeki Kıral  

Zeki Kıral, gördüğü eğitimin izlerini yakın çevre gözlemlerinde 

yoğunlaĢan güvenli, kararlı bir “Peinture“ kalitesiyle çalıĢmalarını 

sürdürmüĢtür. Özellikle doğa ve günlük yaĢantı, sevgisinden kaynaklanan 

yaĢama iliĢkin figürlü peyzajlarındaki nesnel bir betimleme yerine yöresel 

gözlemleri uzunca bir resim deneyiminden gelen sade,  saydam renk ve derinlik 

etkileri boyasal değerlerin uyumuyla bütünleĢtiren tutumuyla sanatını 

biçimlendirmiĢtir (Tansuğ,1994). 

 

 

Res:35  Niyetçi, 60x50 cm, 1987 

 

http://www.katardat.org/russiarts/1949/index.html
http://www.katardat.org/russiarts/1949/index.html
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Res:36 Simitçi, 81x100 cm, 1989 

 

 

SONUÇ 

Türk sanatındaki sanatçılarla Kazakistan ve Kazan sanatının belirli 

dönemlerindeki sanatçıları karĢılaĢtırmalı olarak incelendiğinde; Sanatçıların 

zamanla boya, renk ve dıĢ gerçeğe bakıĢ tarzı bazen değiĢirken bazen de 

birbirine paralel geliĢimler göstermiĢtir.  

Biçim, motif, kompozisyon, renk açısından, dönemlerine ait süsleme 

disiplinleriyle, tekniğine göre farklılıklar ve benzerlikler gösteren, sanatçılar ve 

eserleri zengin bir çalıĢma oluĢturacak motif çeĢitliliği içinde sunulan 

çalıĢmalar, kompozisyonlarıyla, benzer nitelikler gösterdiği, incelenen örneklere 

dayanılarak söylenebilir. Bu durumda bu sanatçılar ve dönemleri bazı 

dönemlerde birbirini etkilediğini, benzer form ve bezemelerin kullanıldığını, 

benzer düzenlemelere gidildiği sonucunu ortaya koyduğu incelenmiĢtir. 
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PAGANIZM VE HRISTIYANLIK ARASINDA SAVAġIM ARACI 

OLARAK KEHANET 

 

Mehmet KAHYAOĞLU

 

ÖZET 

Günümüzde dünyanın en yaygın dinlerinden birisi olan Hristiyanlığın da 

erken dönemlerinde, kurumsallaĢmıĢ pagan kehanet pratiğine karĢı amansız bir 

savaĢ açılmıĢtır. Bu yazıda var olma savaĢı veren Hristiyanlık ile yok olmama 

savaĢı veren paganizm arasındaki savaĢımı kehanet geleneği üzerinden 

okumaya çalıĢacağız.  

 Anahtar Sözcükler: Paganizm, Kehanet, Hrıstiyanlık  

 

 

PROPHECY AS A DEVICE OF WARFARE BETWEEN PAGANISM 

AND CHRISTIANITY 

ABSTRACT 

A ruthless war against the practice of pagan prophecy had been declared 

during the early years of Christianity which is still one of the most widespread 

religions of the world. Through tradition of prophecy, this paper intends to 

analyze the warfare of existence and evanescence between Christianity and 

paganism. 

Keywords: Paganism, Prophecy, Christianity 

 

GĠRĠġ 

Geleceğin getirecekleri insanoğlu için baĢat merak konularından biri 

olagelmiĢtir. Bununla ilgili bilgi almak için sayısız yöntemlere baĢvurulmuĢ, bu 

konuda bilgi verebildiğine inanılan insanlar hep el üstünde tutulmuĢtur. Hatta 

kehanet iĢi kurumsallaĢmıĢ, tanrılarla ilintilendirilmiĢ ve kehanet merkezleri adı 

altında insanlara bu konuda yardımcı olduğuna inanılan tanrılara tapınaklar 

kurulmuĢtur. 

Günümüzde dünyanın en yaygın dinlerinden birisi olan Hristiyanlığın da 

erken dönemlerinde, kurumsallaĢmıĢ pagan kehanet pratiğine karĢı amansız bir 

savaĢ açılmıĢtır. Bu yazıda var olma savaĢı veren Hristiyanlık ile yok olmama 

savaĢı veren paganizm arasındaki savaĢımı kehanet geleneği üzerinden 

okumaya çalıĢacağız.   

                                                 
 Dr. YaĢar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 
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Antikite‟de Zeus‟un oğlu Apollo‟nun geleceği gören ve bu bilgiyi de 

onun adına yapılmıĢ tapınaklarda yaĢayan Sibyllar aracılığı ile insanlıkla 

paylaĢan bir tanrı olduğuna inanılırdı. Bu tapınaklar arasında Delfi‟de bulunanı 

ise en önde geleniydi (Klauck 2000).  

Kehanetin patronu Apollo‟nun yanı sıra Antik Dünya‟nın çok tanrılı 

inanç sisteminde zaman zaman baĢka tanrılar da geleceği dair bilgi verme 

iĢlevini yüklenmekteydiler. Örneğin Athena Phomis Erythrae‟de tapınım 

görmüĢ ve yine Argos ve Tegea‟da kehanetlerde bulunmuĢtur. Ayrıca Delphi‟de 

tanrısal kehanet talebinde bulunan kiĢiden öncelikle Apollo‟nun kehanet 

merkezlerinin koruyucusu olduğuna inanılan Athena Pronaia‟ya kurban 

adamaları istenmekteydi (Luyster 1965, 148). 

Sibyllar ilahi bir ilhamla kehaneti ileten birer araçtılar sadece ve bu iĢlem 

sırasında girdikleri ve kendilerinden geçmelerine yol açan bir takım gazların 

bulunduğu özel odalarda bulunmaları bu iĢleme yardımcı olmaktaydı. Platon, 

Meno ile diyalogunda Sokrates‟in ağzından bu konudan bahsetmektedir. Ona 

göre peygamberler ve kahinler, tanrısal esin altında bir çok doğruyu dile 

getirirler ancak söyledikleri Ģeye dair hiçbir bilgileri yoktur. Bilinçli hiçbir 

düĢünce olmaksızın, yaptıkları ya da söyledikleri her Ģeyde çok büyük ölçüde 

ve tekrar tekrar baĢarılı olan bu adamların tanrısal kimseler olarak kabul 

edilmeleri gerekir (Platon 1989, 61). 

Kaynaklarda birçok kahraman ya da kral için bazen mutlu bazen de trajik 

bir Ģekilde sonlanan kehanetlerden bahsedilmektedir. 

 

Latin Kaynaklar 

Popülerliklerine karĢın bazı antik kaynaklar kehanet merkezlerinin 

inandırıcılığını tartıĢmaktadırlar. Quintus, hala daha birçok insan tarafından 

ziyaret edilen Delphi‟nin kehanetlerinin artık doğru olmadığını yazar (Green 

2001, 12). 

Cicero, Stoacıların kader ve kehaneti kabul ettiklerini, Epikürcülerin ise 

bunları reddettiğini söyler. Lucretius ise insana dair iĢlere ilahi müdahaleyi 

sorgular ve insan basiretinin Delphi‟de verilen kehanetlere üstünlüğünden 

bahseder. Plutarch, ĠS 1. yüzyılın sonunda Delphi kehanetlerine olan güvendeki 

azalmayı vurgulayarak, tapınaktaki rahibelerin artık tanrısal sınırlara 

ulaĢamadığını ya da tanrının artık tatmin olduğunu ve rahibeyi yalnız bıraktığını 

yazmaktadır ĠS 2. yüzyılın baĢlarında yaĢamıĢ olan satirist Juvenal kahinin 

sesini kaybettiğini yazar: “ġimdi Delphi kahini dilsiz olduğu için, insan 

geleceğin karanlığına mahkum edilmiĢtir (Green 2001, 113-5).   

Tarihçi Khioslu Thepompus (ĠÖ 4. yy) zamanında artık kehanetlerin sona 

erdiğinden bahsedildiğini yazmaktadır. Cicero ise daha Kral Pyrrhus zamanında 
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(ĠÖ 3. yüzyıl baĢları) Pyhtia‟nın artık Ģiir halinde kehanette bulunamadığını 

yazmaktadır (Schröder 2010,147).  

Delphi‟nin düĢüĢü Strabon‟nun gözlemlediği daha geniĢ bir olgunun bir 

parçası olmalıdır: “Eski insanlar arasında kehanete büyük onur verilirken, 

Ģimdilerde yüzüstü bırakılmıĢlardır” (Green 2001, 115). 

 

Eski Ahit 

Eski Ahit ve Yeni Ahit‟te yer alan kehanetler genel anlamda anlaĢıldığı 

gibi geleceğe dair bilgi verme olarak değerlendirilmemelidir. Peygamberler 

geleceğe dair ifadelerde bulunmakla birlikte bu daha çok, günahların 

cezalandırılacağına dair örneklerde olduğu gibi, o günkü durumun geleceği 

nasıl etkileyeceğine dair söylemlerdir (Goodwin 2009, 100-101).  

Eski Ahit‟te falcılık ve kehanet gibi eylemler açıkça yasaklanmıĢtır: 

“Aranızda oğlunu ve kızını ateĢten geçiren, yahut falcı, yahut müneccim, 

yahut sihirbaz, yahut afsuncu, yahut büyücü, yahut cinci, yahut bakıcı, yahut 

ölülere danıĢan bulunmayacak. Çünkü bu Ģeyleri yapan adam Rabbe 

mekruhtur” (Tesniye 18:10-11). 

BaĢka bir ayette ise Tanrı, Ġsrailoğulları‟nın sadece, içlerinden kendisinin 

çıkaracağı peygamberi dinlemelerini ister (Tesniye 18:15). Kehanet ve falcılığa 

dair Eski Ahit‟te yer alan birçok göndermeden, Tanrı‟nın gelecekten haber 

vermeye dair her türlü giriĢimi lanetlediği ve yasakladığı, Ġsrailoğulları‟nın 

sadece kendisinin gönderdiği peygamberleri dinlemesini istediği açık bir Ģekilde 

görülür.    

 

Erken Hristiyanlık döneminde Roma Ġmparatorluğu 

Hristiyanlığın daha yeni yayılmaya baĢladığı Pax Romana dönemine 

genel olarak bakıldığında, devasa bir coğrafyaya hükmeden Roma 

Ġmparatorluğu‟nda farklı inanç ve felsefeler arasında yaĢanan mücadelelere 

tanık oluruz. ĠS 2. yüzyılın ortalarında insanlara kurtuluĢu vaat eden tek din 

Hristiyanlık değildi. Bunlar arasında Mithraizm, en önemli rakip 

konumundaydı. Ayrıca, Roma dünyasının kendi kendini görevlendirmiĢ 

kahinler, mucize yaratıcılarla dolu olduğunu ve onlar için Ġsa‟nın sadece 

bunlardan birisi olduğunu da unutmamak gerekir (Runciman 2004, 6). 

 

Hristiyanlar 

Ġsa‟yı bir peygamber ve hatta daha fazlası olarak gören Hristiyan inancı 

açık bir Ģekilde kehanete bağlı dini bir hareketti. Ġncil‟den de anlaĢılacağı gibi 
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Hristiyan topluluğu kehanet ruhu ile donatılmıĢtı (Res. ĠĢl.: 2:17-18). Hristiyan 

Kilisesi açık kehanet dillendirmesiyle ayrılır ve antik kehanetlerinde yerine 

gelmesiyle (örn. Res. ĠĢl. 2:16, 30-31) ve topluluk içinde geleceğe dair 

konuĢmalarla (örn. 1 Kor. 14:24-25) ilgilidir. Ġlahi rehber olarak rüyalar 

Hristiyanlığın erken tarihlerinde önemli bir rol oynamıĢlardır (Mat. 1:20; 2:12-

13, 19-22; Res. ĠĢl. 2:17; 16:9-10; 18:9). Ancak Pavlos‟a göre bu kehanet 

dizgesi bir sona ulaĢacaktır: “Kehanetlere gelince, bunların sonu gelecek, diller 

susacaktır” (1 Kor. 13:8).   

Yine de Hristiyanların inandıkları kehanetlerle, pagan kehanet pratiğini 

ayırmak gerekmektedir. Gerçek kehanetlerin Tanrı‟nın seçtiği elçiler 

aracılığıyla iletildiğine inanan Hristiyanlar, diğer kehanet pratiklerini bir çeĢit 

büyü ve Ģeytan iĢi olarak görüyorlardı. 

Eusebius‟a göre, kehanet merkezlerinde oturan cinler geleceğe dair 

bilgilerini astrolojiden alıyorlardı ve onların uyguladıkları matematik 

yöntemleri, astrologlar tarafından kullanılanların aynısıydı (Chestnut 1973, 

170). 

 

Kehanete karĢı Hristiyanlar 

Ankara Konsili‟nde (ĠS 314) falcılıkla uğraĢan yada pagan gelenekleri 

izleyen ya da evinde büyü ile ilgili bir Ģeyler bulmak için evine davet eden 

kiĢiler beĢ yıllık bir kefaret süreciyle cezalandırılmasına karar verilmiĢtir 

(Kieckhefer 2000, 41). Hristiyan geleneğinde büyü ve falcılığı yasaklayan ilk 

kanun ise Büyük Konstantin zamanında, ĠS 319 yılında yayınlanan ve falcılığı 

yasaklayan kanundur (Dickie 2001, 251-52). 

Ammianus, II. Konstantius (h. ĠS 337-361) ve Valens (h. ĠS 364-378) 

zamanlarında büyücülükle ilgili yapılan soruĢturmalardan bahsederken, 

kendilerini hastalığa karĢı korumak için boyunlarında muska taĢıyanların itham 

edildiğini ve hatta ölümle cezalandırıldıklarını yazmaktadır (Dickie 2001, 253-

54). 

Bir kadının Hristiyanlar tarafından peygamber olarak kabul edilmesinin 

koĢulu bakire ve eğitimli olmasıdır (Matthews 2001, 92). Bu da Erken Hristiyan 

Dönemi‟nde bazı yazarlar arasında kahinin cinsiyeti ile ilgili tartıĢmalara neden 

olmuĢtur. Ġncil‟de kadın peygamberlere dair birkaç kayıt bulunmaktadır. Gerçi 

Resullerin ĠĢleri bölümünde Yoel, hem oğulların hem de kızların peygamberlik 

edeceklerinden ve hatta erkek ve kadın kölelerin bile ilahi ilhamı (ruhu) 

alacaklarından söz eder (Res. ĠĢl. 2:17-18). Aynı bölümde peygamberlik eden 

Kayserili Filippus‟un dört bakire kızından da bahsedilmektedir (Res. ĠĢl. 21:9). 

Daha geç tarihli belgelerden bu dört kızın Anadolu‟daki Hristiyanlar tarafından 

oldukça saygın karĢılandıklarına dair bilgiler olsa da, Ġncil‟de bunlardan sadece 

bir ayette bahsedilir ve kehanetlerine dair bilgi verilmez (Mathews 2001, 89). 
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Origen (ĠS 183-254), Pythia rahibelerinin kehanet ruhunu tripodun 

üzerine çıktıklarında rahimleri aracılığıyla aldıklarını söyler. Aynı konuda 

yazan Ioannes Khrysostomos (y. 342-407) ise Pyhtia‟nın Apollo‟nun tripodu 

üzerine oturup, bacaklarını açan bir kadın olduğunu yazar.  Ona göre, Ģeytani 

ruh aĢağıdan gelip, kadının cinsel organından geçince, onu delilikle doldurur. 

Saçları darmadağın olur, geleceğe dair Ģeyler söyler ve ağzından köpükler gelir 

(Johnston 2009, 40) . 

Origen, Delphi‟deki tapınıma ilgili eleĢtirilerini sıralarken Apollo‟nun 

kahin olarak neden bilge erkekleri ya da hiç olmazsa bilge bir kadını 

seçmediğini sorgular. Ya da kadın seçiminde bir bakire yerine, evli bir kadının 

seçilmesini eleĢtirir (Mathews 2001, 91). 

  Öte yandan Lactantius (ĠS. 3-4. yüzyıl), pagan tanrıların var 

olamayacağını cinsiyet üzerinden tartıĢır. Ona göre cinsiyetlerden bir tanesi 

güçlü, diğeri zayıftır. Biri daha dayanıklıyken, diğer daha zayıftır. Ancak bir 

tanrının güçsüz olması söz konusu değildir. Bu nedenle bir kadının tanrı olması 

söz konusu değildir. Pagan tanrıların da, aralarında kadınlar bulunduğu 

gerekçesiyle var olmaları olanaksızdır (Lactantius 1995, 18). 

Aziz Justin, Apollo hakkında Ģunları yazar: 

“Ve senin kehanet yapan ünlü Latona oğlun [Apollo], kendini yalan 

söylemekten mahkum etmiĢtir. Daphne‟yi taciz etmiĢ, ancak ona sahip 

olamamıĢtır. Ve ona aĢık olan Hyacinthus‟un ölümünü ona söylememiĢtir.” 

(www.newadvent.org/fathers/0135.htm) 

Aristides ise Apollo hakkında Ģunları söyler: “…ve O insanlardan hediye 

almak için onlara kehanetlerde bulunur. Öyleyse bu tanrının hediyelere mi 

ihtiyacı vardır? Ancak tüm bunların bir tanrıda bulunması utanç vericidir”. 

(Aristides 1893, 44) 

Ġskenderiyeli Aziz Clement “insanın, iblisten baĢka bir Ģey olamayan 

sizin tanrılarınızdan daha iyi olduğunu göstermeye hazırım. Örneğin Cyrus ve 

Solon‟un Apollo kahininden daha iyi olduğunu gösterebilirim. Sizin 

Phoebus‟unuz sadece hediyeleri sever, insanları değil. “ArkadaĢı Croesus‟a 

ihanet etmiĢ, aldığı hediyeyi unutmuĢ ve onun Halys‟i geçerek tehlikeye 

atılmasına neden olmuĢtur(Clement 1867, 49) . 

Ġncilde, Resullerin ĠĢleri‟ndeki içinde “falcılık ruhuna tutsak” köle kız 

dıĢında kahinlerden söz edilmemiĢtir (Res. ĠĢl. 16:16). Ancak Ģöyle bir 

bakıldığında Büyücü Simon (Res. ĠĢl. 8:9), Elymas (Res. ĠĢl. 13:6) ve Efes‟te 

büyü kitapları yakılanlar dahil olmak üzere (Res. ĠĢl. 19:19), gelecekten haber 

vermekle uğraĢanların adı geçmektedir. Ġncil‟de kehanet ve falcılık 

yasaklanmıĢtır çünkü, Hristiyanlık‟ta, Matta‟nın incilinde de dendiği gibi “yarın 

için kaygı çekmeyin, zira yarınki gün kendisi için kaygı çekecektir” 

denmektedir (Matta 6:34). 

http://www.newadvent.org/fathers/0135.htm
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Dönek Julian 

Hristiyan inancındaki yükseliĢ, ilk zaferini Konstantin ve Licinius‟un ĠS 

313 yılında yayınladıkları Milano Fermanı ile kazanırken, paganizm ile olan 

savaĢım sona ermedi, sadece kısa bir mola aldı. Paganlar, izleyen dönemdeki 

Hristiyan tarihçiler tarafından “Dönek” sıfatıyla tanımladıkları Julian (h. 361-

63) zamanında son bir kez ayağa kalkmaya uğraĢtılar. Ancak bu daha baĢtan 

kaybedilmiĢ bir savaĢtı. Ġmparatorun ölümünden sonra Hristiyanlığın karĢı 

konulamaz yükseliĢi I. Theodosius tarafından, resmi din ilan edilmesiyle artık 

taçlandırılmıĢtı (ĠS 380). 

Julian, Nikomedia, Ephesus, Pergamon ve Atina‟da eğitim gördü. 

Öğretmenleri arasında Efesli Maksimus, Yeni Platoncu filozof Aedesius, 

Eusebius ve Khrysanthius vardı. Genç adam üzerinde önemli bir felsefi ve dini 

(özellikle mistik bağlamda) etkisi bulunan Efesli Maksimus, Julian‟ın 350-

51‟deki dönekliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Julian tahta çıktıktan 

sonra da Maksimus‟un Julian üzerindeki etkisi devam etmiĢ, Doğu eyaletlerinde 

Helenizmi yeniden canlandırmaya çalıĢan imparatorun arkasındaki güç 

olmuĢtur. Ġmparator, Pers seferinde ölümüne tanıklık etmiĢtir (ĠS 363) (Nattania 

1996, 1; Simmons 2000, 1251; Masterson 2001, 287). Julian, 361‟de II. 

Konstintius‟un ölümünden sonra imparator olmuĢtur. Aslında Cermen 

kavimlerine karĢı yapılan baĢarılı seferden sonra zaten ordu tarafından 

imparator ilan edilmiĢti (Nattania 1996, 2-3; Simmons 2000, 1252). 

Suriyeli Yeni Platoncu filozof Iamblichus‟un görüĢleri imparatorun 

entelektüel ve ruhani geliĢimini etkilemiĢtir. Yeni Platonculuk o zamana kadar 

dinsel felsefe ve sıklıkla mucize, sihir ve büyüye gönderme yapan mistik 

deneyimin bir bileĢimi olarak tanımlanıyordu ve kehanetlerle 

ilintilendirilmekteydi (Nattania 1996, 2-3; Simmons 2000, 1252).  

Dönemin en yaygın pagan dini Mithra dini idi. Mithra dini, ilahi GüneĢ 

Tanrı‟ya, ya da çoğu Roma imparatorlarının kendisini tanıdığı gibi Sol 

Invictus‟a (Yenilmez GüneĢ) tapınmaya dayalıydı. Mithras, eski Hind-Ġran 

inancında gerçek ve ıĢık tanrısıydı. Doğu‟nun bu gizem dini, 4. yüzyılda orduda 

ve tüccar sınıfı arasında çok yaygındı. ĠS 350-51‟de Efes‟te gizem dinine giren 

Julian, kendi Yeni Platoncu sisteminin baĢı olarak Helios-Mithras‟ı aldı 

(Nattania 1996, 22). 

Ġmparato Julian‟ın Yeni Platoncu görüĢünde de Hristiyanlığın Kutsal 

Üçlüsü gibi bir üçlü sistem bulunmaktaydı. Ancak burada Zeus, Hades ve 

Helios-Serapis eĢit idiler ve aynı düzeyde iĢ görmekteydiler. Oysa 

Hristiyanlığın Kutsal Üçlüsü aynı kökene sahip olmalarına rağmen farklı 

düzeydeydiler (Nattania 1996, 10). 

Julian‟ın imparator olduktan sonra yaptığı ilk iĢlerden birisi bir „Dinsel 

HoĢgörü Fermanı‟ yayınlamak olmuĢtur ki bu da tapınakların, sunakların 
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yapılmasını ve pagan rahiplik sisteminin yeniden düzenlenmesine yol vermiĢtir 

(Simmons 2000, 1252-3). 

Yeni Platonculuğun mistik ve büyüsel özellikleri Kalde Kehanetleri adı 

verilen bir belgeye dayandırılır. Porphyry (ĠS 234- y. 305), Iamblichus (y. ĠS 

245- y. 325) ve Proclus‟un (ĠS 410-485) hepsi bu belge üzerine yorumlar 

yazmıĢlardır. Bu kehanetlerde büyü ve sihir (theurgy) pratiği en önemli noktadır 

(Nattania 1996, 48). 

Bu pratikte rahibin „zorla‟ yaptığı davet sonucu tanrılar fiziksel boyuta 

geçerler. Tanrılar çok güçlü olmalarına rağmen, ilahi gücü fiziksel boyuta çeken 

rahibin ritüeline karĢı koyamazlar. Böylece sadece ilahi güç aĢağı çekilmekle 

kalmaz, insan da fiziksel dünyadan tanrısal bir boyuta geçer. Ancak insan ile 

tanrı arasındaki birleĢme fiziksel değil ruhsal boyuttadır (Nattania 1996, 60). 

Kaynaklarına göre Julian, fal, sihir, büyü, rüyalar ve görüler, kehanet, 

yıldızlar vb. konulara tutkuyla bağlıydı. Kahinlere geleceğe dair sorular 

sormasının yanı sıra, vahiylerin yorumlanmasıyla ilgili birçok kitaptan oluĢan 

koleksiyonu tuttuğu sandığı seferlerine dahi götürürdü. Ona göre sabit tarihi 

olaylardaki „iĢaretler‟, özgünlüğünü kanıtlamak için bir kehaneti takip 

etmeliydi. Örneğin imparator 10 Mart 363‟te Libanius‟a yazarak, Perslere karĢı 

seferinin öncesinde Zeus‟un kendisine birçok iĢaret verdiğini söylemiĢ ve 

kahinlerinin tüm karĢı çıkmalarına rağmen Pers seferini baĢlatmıĢtır (Simmon 

2000, 1258). 

Ktesiphon‟u almaya yönelik giriĢim baĢarısızlıkla sonuçlandıktan sonra 

(Mayıs 363), II. Shapur‟un yaklaĢan ordusu karĢısında geri çekilmeyi emreden 

imparator, 26 Haziran 363‟te Perslere karĢı kendisinin yönettiği bir karĢı saldırı 

sırasında, henüz 32 yaĢındayken ölümcül bir yara almıĢtır. Aynı günün 

akĢamıysa çadırında ölmüĢtür. Cesedi daha sonra Tarsus‟a götürülmüĢ ve 

burada kendisine bir imparatorluk cenaze töreni düzenlenmiĢtir. Ardından 

Hristiyan olan Jovian tahta geçmiĢtir (Simmons 2000, 1260). 

Julian ile Hristiyanlar arasındaki mücadelede Antakya‟da geçen bir olay 

dikkati çeker. Antakya‟da iken, kentin yaklaĢık altı kilometre kadar güney-

doğusunda bulunan Daphne‟deki kehanet merkezini ziyaret eder ve buradaki 

tapınağı onartmak ister. Bu amaçla Apollo‟ya danıĢır ve yanıt olarak 

yakınlardaki mezarların baĢka bir yere taĢınması emrini alır. Bu yanıtı Julian, 

tapınağın yakınlarında gömülü olan din Ģehidi Aziz Babylas‟ın mezarının 

taĢınması gerektiği Ģeklinde yorumlar. Ancak 22 Ekim 362‟de çıkan bir 

yangınla Daphne‟deki Apollo tapınağı ve tapınaktaki Apollo heykeli zarar 

görür. Bu yangından Hristiyanları sorumlu tutan imparator, Antakya‟daki 

kilisenin kapatılmasını emreder (Khrisostomos 1989, 59-80; Simmons 2000, 

1255). 
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Kehanet 

Kaynaklarda Ġmparator Julian ile ilgili iki kehanetten bahsedilir. 

Bunlardan ilki Porphyry‟nin Philosophia ex oraculis‟inde sözü edilen ve 

Augustine tarafından De Civitate Dei‟de alıntılandığı kehanettir (18.53). Bu 

bilgi Hristiyanlığa karĢı paganizmi yükseltmeye çalıĢan imparatorun 

giriĢimlerine biraz ıĢık tutar. Augustine‟e göre, onca katliama rağmen yılmayan 

ve giderek kalabalıklaĢan Hristiyanlara karĢı paganlar, bir takım Yunanca 

kehanetler icat etmiĢlerdir. Buna göre, Ġsa‟ya üç yüz altmıĢ beĢ yıl tapınılacaktır 

ve daha sonrada bu inanç aniden sonlanacaktır (Augustine 1995, 394) 

Ġmparator Julian, bu kehaneti, Ġsa‟nın bir baĢka kehanetini yalanlayarak 

gerçekleĢtirebileceğini düĢünür. O da, Ġsa‟nın Kudüs‟teki Tapınak‟ın bir daha 

asla inĢa edilmeyeceği Ģeklindeki kehanetidir. Bu bu bağlamda yapının 

onarılması için bir ferman çıkarmıĢtır (Simmons 2000, 1259). Ancak 

imparatorun erken ölümü bu planın gerçekleĢmesini engellemiĢtir. 

Julian‟ın Hristiyanlık ile savaĢımıyla ilgili ikinci ve beklide en ünlü 

kehanet, Delphi‟ye gönderdiği Oreibasios‟a verilen ve Apollon‟un artık orada 

kehanet vermediğine dair olandır (Thomson 1946, 35). Bu kehanet A.C. 

Swinburn tarafından „Son Kehanet‟ olarak çevrilmiĢtir. Bunan göre kahin krala 

içinde kehanet verilen mağaranın bir düĢüĢte olduğunu, Apollo‟nun artık bir 

tapınağı olmadığını söylemiĢtir. Thomson, Oreibasios‟a verilen kehanetin tam 

tarihini vermez ancak tarih olarak Julian‟ın 5 Mart‟ta Antioch‟a yola 

çıkmasından yola çıkarak 362 yılının son aylarını önerir (Thomson 1946, 36). 

Delphi‟deki oyunların 424 gibi geç bir tarihe kadar devam etmesine 

rağmen, günümüze bu son kehanetten sonra yapılan bir baĢkasına dair bilgi 

ulaĢmamıĢtır.  
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L‟ETHIQUE DANS L‟ECONOMIE MODERNE ET ADAM SMITH 

Gökhan BEġEOĞLU

 

 

RESUME 

L‟homme d‟aujourd‟hui est coincé entre le bien et le mal, le vice et la 

vertu. De ce point de vue, le problème est le choix. Chaque chose commence 

par un choix. Mais comment choisir ? D‟un côté il pense qu‟il doit satisfaire ses 

propres désirs et ses passions et de l‟autre côté il essaie éviter la désapprobation 

ou le blâme. Suivre coûte que coûte son intérêt personnel ou de se situer auprès 

de l'intérêt général ? Comment peut-on décider ? Quel sera le rôle de l‟éthique 

dans les propres dilemmes de l‟homme ? L‟éthique, qui est omniprésente, peut 

avoir une contribution importante et intéressante à ces questions. Mais la 

contribution la plus importante à ces sujets viennent d‟un personnage clé de 

l‟histoire de l‟économie, à savoir Adam Smith. Le père fondateur de l‟économie 

moderne nous montre un outil efficace pour faire activer l‟éthique : la 

sympathie. La sympathie, qui est une connexion entre les hommes, représente 

une partie essentielle de la nature humaine. Et aujourd‟hui on a besoin plus que 

jamais une éthique qui retrouve ces racines dans les écrits du maître écossais… 

Mots Clés : le choix, éthique, décider 
   

 

MODERN EKONOMĠDEKĠ ETĠK OLGUSU VE ADAM SMITH 

 

ÖZET 

Günümüz insanı iyi ile kötü, erdem ile ahlaki olmayan arasında 

sıkıĢmıstır. Bu bakıĢ açısından dolayı asıl sorun “seçim”dir. Aslında herĢey bir 

seçim ile baĢlamaktadır. Fakat bu seçim nasıl yapılmalıdır? Ġnsanoğlu bir 

taraftan kendi arzu ve tutkularını sürekli bir biçimde tatmin etmeye 

çabalamalıyım Ģeklinde düĢünürken diğer taraftan da çevresinden yada 

toplumun diğer kesimlerinden kendine karĢı yönelebilecek her türlü olası 

suçlama ve onaylamama durumlarını engellemeye çalıĢmaktadır. Her ne 

pahasına olursa olsun bireysel çıkarlar doğrultusunda mı hareket edilmelidir 

yoksa toplumsal çıkarlar mı ön planda tutulmalıdır? Karar süreçleri nasıl 

iĢlemelidir? Ġnsanoğlunun kendi doğasından kaynaklanan ikilemleri sözkonusu 

olduğunda “etik” olgusunun rolü ne olmalıdır? Hemen her alanda varlığını 

belli eden etik kavramı, bu ve bu gibi benzer soruların cevaplanmasında 
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Ģüphesiz ilginç ve önemli katkılar sağlayabilecektir. Fakat bu konulardaki en 

önemli katkı ekonomi tarihinin en kilit ismi olan Adam Smith‟ten gelmektedir. 

Modern ekonominin kurucusu ve babası olan Smith‟in analizleri bize etik 

kavramının nasil aktıf hale getirilebileceği konusunda çok etkili bir araç 

sunmaktadır. Bu araç “sempati”dir. Adam Smith‟in insanlar arasındaki bağı 

temsil eden sempati kuramı gerçekte insan tabiatının vazgeçilmez bir 

parçasıdır. Ve günümüzde, köklerini bu Ġskoç dahinin yazılarından alan bir etik 

olgusuna her zamandan daha fazla ihtiyaç duyulduğu Ģüphe götürmez bir 

gerçektir.    

Anahtar Kelimeler: Seçim, Karar verme, Etik. 

 

INTRODUCTION 

L‟éthique est un sujet très vaste et profond qui occupe une place 

grandissante aux yeux du grand public. En étudiant le sujet avec un intérêt 

particulier, j‟ai voulu tout simplement rappeler quelques idées intéressantes 

d‟Adam Smith, le père fondateur de l‟économie moderne, sur la question 

d‟éthique afin de trouver une réponse de sa part concernant la crise mondiale de 

2008. J‟ai pensé que quelques rappels sur son premier ouvrage intitulé “la 

Théorie des sentiments moraux” peut nous aider à comprendre la nature 

humaine afin de mieux comprendre les raisons de la dernière crise économique 

et la nécessité d‟une éthique. J‟ai voulu tout simplement savoir si Adam Smith, 

un scientifique qui a vécu au 18
ème

 siècle peut encore un mot à dire au 21
ème 

 

siecle et surtout en éthique professionnelle.  

De nos jours, le caractéristique le plus frappant de nos sociétés est le 

changement. Nos idées, nos comportements, nos habitudes, nos modes de vie ou 

encore nos valeurs changent avec une telle vitesse qu‟on y arrive même pas les 

suivre. Même s‟il existe des groupes d‟individus qui essaient de résister à ce 

changement, le changement reste une force considérable pour nous tous et pour 

nos sociétés. Le changement est un fait bien réel que l‟on observe dans toutes 

les activités humaines. Dans un monde qui nous paraît de plus en plus 

imprévisible et complexe, le plus grand défit pour une société c‟est d‟établir un 

ordre social le plus harmonieux possible. Et l‟une des clés de cet ordre social est 

l‟éthique. Une éthique qui crée nos points de repères. 

Pour parler d‟un ordre social harmonieux, il faut admettre l‟importance 

des individus et leurs relations, leurs liaisons avec les autres membres du groupe 

et la société. Dans un ordre social, on observe l‟existence d‟une interrelation qui 

n‟est pas toujours intentionnelle et qui résulte d‟une liaison profonde et 

compliquée entre les individus. Pour sauver le monde, si je peux le dire ainsi, on 

doit d‟abord sauver l‟individu. L‟ordre social, que l‟on veut désespérément, 

repose d‟abord sur les intérêts particuliers des individus. Et ces intérêts peuvent 

être divergents. Mais alors dans ce cas, comment peut-on parler d‟un ordre 
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social harmonieux ? Est-il possible d‟avoir une convergence des intérêts 

particuliers ? Comment un individu doit-il se situer entre son intérêt particulier 

et l‟intérêt général ? Le mot clé pour répondre toutes ces questions est tout 

simplement l‟éthique…  

 

 Un concept dynamique qui se développe au fur et à mesure  

Les hommes, qui sont en recherche éternelle du “bien”, parlent plus que 

jamais de l‟éthique en utilisant des mêmes notions et surtout en faisant les 

mêmes discours sans savoir vraiment le fond de ce concept. D‟une façon ou 

d‟une autre tout le monde en parle en essayant de la remplir. Certes l‟idée 

d‟éthique est intéressante mais en tant qu‟individu sans savoir les moyens ou les 

outils nécessaires pour l‟appliquer, elle reste une notion qui devienne de plus en 

plus abstraite et utopique. Malheureusement il existe tellement d‟information 

sur l‟éthique que cela crée une pénurie d‟information. Pour certains l‟éthique est 

un art, d‟autres pensent qu‟elle est une science à part entière avec ses différents 

domaines comme l‟éthique des affaires, l‟éthique de l‟entreprise, l‟éthique 

sociale, l‟éthique professionnelle, l‟éthique familiale, l‟éthique culturelle, 

l‟éthique des institutions, l‟éthique politique etc. Bref d‟une façon ou d‟une 

autre toutes les activités de l‟homme touchent à l‟éthique. Elle est là où il y a 

l‟homme et elle est quasiment dans “tout”. On a inventé un mot que l‟on peut 

appliquer partout.  

Dans un premier temps on a étudié le mot étymologiquement et on a 

décidé qu‟il venait du mot “éthos” en grec qui signifie la coutume ou l‟habitude 

dans le sens où on conduit notre vie au quotidien. On a défendu, par la suite, 

que l‟éthique est une théorie dans laquelle l‟homme, à travers ses actions, doit 

mener une bonne conduite dans sa vie. Dans ce sens il est vrai que l‟éthique 

concerne plutôt les principes fondamentaux de la morale attachés à l‟individu et 

elle a plutôt un caractère assez subjectif. Au fond, il s‟agit de la conscience de 

l‟homme entre le bien et le mal ou encore ce qui est acceptable et ce qu‟il ne 

l‟est pas. C‟est une recherche constante du bien contre la tentation du mal. C‟est 

la recherche des vertus, des devoirs et du plaisir propre à l‟homme dans sa 

conduite.       

On a décidé, dans un deuxième temps, que notre nouvelle création 

d‟éthique doit se distinguer par rapport à la morale. On a dit que ce dernier vient 

du latin “mores” qui signifie plutôt les mœurs c‟est-à-dire la façon dont 

l‟individu se comporte. En quelque sorte ce sont des règles de conduites dans 

une société. Il s‟agissait des normes et des usages considérés comme “justes” au 

sein d‟une société. La morale était une codification des choses. Quand on parlait 

de la morale, on parlait de quelque chose qui a été expérimenté par la société.   



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM SONBAHAR 2011  

148 
 

Au départ, l'éthique était une théorie rationnelle de la conduite de la vie 

individuelle et la morale représentait plutôt la dimension collective, sociale ainsi 

que la détermination du comportement humain. Mais aujourd‟hui on observe 

que l‟éthique a pris une dimension plus ample et devenu de plus en plus 

applicable dans les différents domaines de la vie humaine. Et la morale qui a 

pris une dimension plus restreinte, n‟a fait que s‟approcher vers la religion alors 

que l‟éthique a su montrer un côté laïque des choses sans passer obligatoirement 

par une touche religieuse.  

Aujourd‟hui l‟éthique est omniprésente et surtout en économie. Et ce qui 

est enjeu ici, c‟est le respect des valeurs universelles de l‟homme ainsi que des 

droits fondamentaux de chacun. Mais il y a deux problèmes majeurs ; 

premièrement, les gens qui sont contre le système du marché, le libre échange 

ou la mondialisation, utilisent cette notion d‟éthique pour montrer surtout la 

défaillance et l‟incapacité du marché (certains discours sur le commerce 

équitable au lieu d‟un commerce libre par exemple). Deuxièmement, comme on 

le constate dans l‟ouvrage d‟Etchegoyen qui est intitulé « La valse des 

éthiques », la mode éthique a un caractère évolutif et chacun a sa propre vision 

des choses et donc chacun a sa version d‟éthique. De nos jours, il me semble 

qu‟on a autant de valeurs que d‟individu.  

 

B. L‟éthique dans le monde des affaires : Les deux côtés du 

médaillon  

Prenons quelques exemples connus dans les milieux des affaires. On a su 

ces dernières années qu‟il y a quelques grandes banques qui n'arrêtent pas 

d‟investir dans les pays musulmans sachant qu‟une partie importante de la 

population est toujours contre à une idée d'intérêt. Sur les marchés de ces pays, 

ces banques réagissent comme des banques locales et elles n‟appliquent pas un 

taux d'intérêt à ses épargnants sous prétexte que ce n‟est pas éthique ou encore 

que cette application est contre le Coran. En adoptant un discours aussi local 

que possible et en soulignant surtout le fait qu‟elles sont contre aux intérêts, 

elles y arrivent à accumuler une partie importante des épargnes disponibles. 

Une fois qu‟elles trouvent assez de fonds, elles n‟hésitent pas placer leur fonds 

dans les bons de trésors à l‟étranger avec des intérêts très élevés et elles gagnent 

des gains biens réels. On a remarqué aussi, dans le média, les grandes 

entreprises multinationales qui ont découvert les bénéfices de l‟éthique et qui 

l‟ont utilisé à chaque occasion avec les grandes campagnes de charité et les 

publicités. Malheureusement on a su, jusqu‟à récemment, que ces mêmes 

entreprises employaient des mineurs dans ses propres usines qui sont implantées 

au tiers mondes et ces employés travaillaient dans des conditions inhumaines.          

Comme on peut le constater, avec ces deux petits exemples, il peut y 

avoir deux visages bien différents et contradictoires d‟une même entreprise. 
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Malheureusement il n‟est pas aussi rare qu‟une petite partie de la population 

utilise l‟éthique pour leurs propres intérêts au détriment des autres. Dans ce cas, 

l‟éthique devient un outil simple mais efficace qui sert à la corruption des gens, 

des groupes d‟intérêt, des entreprises, des institutions et même des pays. Mais 

nous savons que quand on parle de l‟économie de marché, la liberté 

économique et le libre choix des individus, on a besoin un outil efficace bien 

au-delà des régulations de l‟Etat et des autres institutions comme le régulateur. 

Et pour l‟instant on n‟a pas un outil qui peut être plus efficace que l‟éthique. 

Puisque les institutions peuvent être porteuses ou destructrice de l‟éthique, nous 

devons créer l‟éthique comme une institution en elle-même. Elle doit être 

comme une institution spontanée qui émerge des interactions entre les individus 

pour chaque domaine de la vie humaine. L‟éthique, comme une institution, qui 

s‟améliore au fil du temps et qui a un but d‟établir un ordre plus équitable, 

digne, vertueux et harmonieux pour nous-mêmes et pour les sociétés. Je trouve 

qu‟il est important de souligner qu‟une institution prend son pouvoir et son 

importance non pas en elle-même mais aux individus et aux groupes 

d‟individus. C‟est-à-dire qu‟il s‟agit, au départ, une attribution de pouvoir et de 

valeur envers cette institution par les individus et les groupes d‟individus qui 

composent la société.   

 

 La recette de l‟éthique en économie et Adam Smith 

L‟une des plus grandes questions de notre siècle, c‟est de savoir si on 

peut mettre dans le même panier la théorie et la pratique de l‟économisme et 

l‟éthique qui sont, pour certains, à la fois des frères ennemies et des complices. 

De ce point de vue peut-on dire qu‟Adam Smith n‟aurait jamais dû publier en 

1776 son fameux ouvrage intitulé “La Richesse des Nations” ? Après sa mort, il 

a été admis par les économistes comme le père fondateur de l‟économie 

moderne. Certains chercheurs ont trouvé dans ses écrits les fondements de 

l‟économie de marché, du libre échange ou du libéralisme. Il est très intéressant 

à savoir que le père fondateur de l‟économie était en réalité un professeur de 

morale et qui a enseigné la morale dans les universités les plus prestigieuses de 

la Grande Bretagne. Et malheureusement on a largement négligé son premier 

ouvrage intitulé “La Théorie des Sentiments Moraux” (TSM) qui a été publié en 

1759. Ce travail du maître écossais commence par s‟interroger sur la nature de 

l‟individu. Dans la TSM, dès le premier chapitre intitulé “de la sympathie”, 

Smith nous définit le concept de sympathie pour montrer les liens 

fondamentaux entre les hommes. Ce concept est essentiel pour comprendre 

l‟éthique chez Adam Smith. 

Selon lui, même si on a plutôt la tendance d‟avoir une vision de l‟homme 

qui est égoïste par sa nature, il existe des liens entre les hommes beaucoup plus 

profonds que l‟on les croit. Tout d‟abord, il ne faut pas oublier que l‟homme est 
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un être social. Il a toujours besoin d‟appartenir à un groupe. Son existence 

dépend de ses relations et de ses liens acquis durant toute sa vie. De ce point de 

vue, il y a des principes qui font que l‟homme, par nature, a un mécanisme de 

communication et de contact avec les autres qui est la sympathie. Selon Smith, 

“elle est notre affinité avec toute passion quelle qu’elle soit”
1
. C‟est une 

réflexion qui guide nos comportements et une réaction de l‟homme qui 

intériorise les sentiments et les passions d‟autrui. Il existe certains principes 

dans notre nature qui nous conduisent à s‟intéresser avec les autres parce qu‟au 

fond de nous-mêmes nous savons parfaitement que notre chagrin et notre 

bonheur peut être liés aux chagrins et aux bonheurs des autres. 

La sympathie, que nous nous sentons pour les sentiments des autres, vient 

de nos expériences et de notre imagination : “ce n’est que par l’imagination que 

nous pouvons former une conception de ce que sont ses sensations… Par 

l’imagination nous nous plaçons dans sa situation…, nous entrons pour ainsi 

dire à l’intérieur de son corps et devenons, dans une certaine mesure, la même 

personne” . En prenant ainsi la place de l‟autre qu‟on y arrive à sentir ses 

passions : “Par l’imagination nous nous plaçons dans sa situation, …, nous 

entrons pour ainsi dire à l’intérieur de son corps et devenons, dans une certaine 

mesure, la même personne. Et par là nous formons quelque idée de ses 

sensations et même nous sentons quelque chose qui, quoique plus faible en 

degré, n’est pas entièrement différent d’elles”
2
. Dans ce sens, la sympathie nous 

permet de rentrer en relation avec les autres et de les comprendre.  

En effet, on se rend compte qu‟il existe un intérêt réciproque entre les 

individus et dans ce contexte la sympathie est la seule base naturelle chez 

l‟homme qui permet d‟avoir une convergence des comportements humains au 

sein d‟une société. En partant d‟une idée de la sympathie, Smith montre qu‟il 

existe des liens profonds entre les individus, les groupes d‟individus ou encore 

les nations. Selon lui, pour les pays, la coopération est le seul choix rationnel et 

préférable par rapport à l‟adversité ou l‟affrontement. Il pense même que 

chaque nation devrait s‟efforcer, non pas seulement d‟exceller elle-même, mais 

par amour du genre humain, de promouvoir au lieu d‟y faire obstacle 

l‟excellence de ses voisines. En d‟autres termes, il existe une solidarité fondée 

sur des liens socio-affectifs entre les individus et des groupes d‟individus. 

N‟oublions pas que les nations sont d‟abord des groupes d‟individus. Et donc 

cette solidarité peut exister entre les pays si on part du principe de sympathie.     

Aujourd‟hui la concurrence est la seule réalité qui fait malheureusement 

peur les grandes populations. Mais il faut préciser que dans le cadre de la 

compétition, les ambitions individuelles servent à la communauté. C‟est-à-dire 

en suivant leur intérêt personnel et leur propre bien-être, les individus vont 

                                                 
1 SMITH A. (1759), “Théorie des sentiments moraux”, p. 27.   
2 SMITH A. (1759), “Théorie des sentiments moraux”, p. 24-25.  
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contribuer à augmenter le bien-être général da la population. En partant de ce 

point, on peut conclure que pour atteindre leur but, il faut que les membres du 

groupe s‟occupent d‟abord d‟eux-mêmes. Mais cette idée, qui semble comme 

étant un constat général sur le monde actuel, est assez incomplète parce que 

pour atteindre un résultat optimum socialement préférable, il faut que les 

membres du groupe s‟occupent à la fois d‟eux-mêmes et du groupe. Et dans 

cette démarche tout commence par la sympathie. 

Malgré le fait que notre point de départ est la sympathie, cette notion 

n‟est pas suffisante pour avoir un ordre social harmonieux. Certes la sympathie 

est au cœur de toutes les règles qui vont guider nos actions futures. Dans ce 

contexte l‟éthique va jouer un rôle de régulateur pour avoir une harmonie au 

sein de la société. Grâce à l‟éthique on va créer des centres de gravités qui vont 

influencer nos comportements et nos conduites. Et c‟est cet aspect qui va 

engendrer une harmonie. Un ordre social harmonieux ne veut dire en aucun cas 

de se comporter de la même façon. Bien au contraire, cette harmonie signifie 

une divergence des intérêts, une complémentarité et enfin un rapprochement 

entre ces différents intérêts particuliers dans un cadre social.    

Certes l‟éthique va être utilisée par les institutions pour créer une 

harmonie mais à mon avis nous devons considérer l‟éthique comme une 

institution en elle-même. Nous devons construire cette éthique par les droits 

fondamentaux de l‟homme et les valeurs particulières de l‟individu. Chaque 

individu doit créer sa propre éthique qui sera en harmonie avec les codes 

d‟éthique généraux. Dans ce cas, il sera possible de constater une 

complémentarité parmi les différentes applications d‟éthiques (éthique 

économique, sociale, juridique, individuelle etc.). C‟est un processus 

d‟apprentissage et d‟application sans fin parce que les individus changent 

parallèlement aux sociétés. C‟est un changement mutuel et même 

complémentaire. Donc il est hors de question qu‟on parle d‟une éthique stable. 

 

D. La grande crise mondiale de 2008  

15 Septembre 2008… Le lundi noir… Lehman Brothers… Une grande 

entreprise d‟investissement qui a annoncé sa faillite au bout de 158 ans 

d‟activité. Des milliers de travailleurs de l‟entreprise ont eu la mauvaise 

nouvelle de licenciement. Un choc terrible…En réalité, les sons d‟alarme de la 

grande crise avait sonnés le 13 Juillet 2008 avec l‟annonce officielle d‟un risque 

de faillite des deux entreprises géantes américaines en immobilier à savoir 

Fannie Mae et Freddie Mac aux. AIG a annoncé sa situation de faillite le 17 

Septembre 2008, qui était l‟une des plus grandes entreprises mondiales en 

assurance. Le 20 Septembre, le gouvernement des Etats-Unis ont déclaré un 

paquet d‟urgence de sauvetage qui s‟élève à 700 milliards de dollars. Les 

banques centrales des grands pays ont essayé de calmer les marchés car tout le 
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marché mondial tremblait… Le 25 Septembre la plus grande banque des Etats-

Unis Washington Mutual a déclaré publiquement sa faillite. Goldman Sachs 

Group Inc et Morgan Stanley, qui étaient jusque là les banques 

d‟investissement, ont été transformé par les autorités publiques aux simples 

banques qui ont des actifs. Après les Etats-Unis l‟Angleterre puis l‟Europe et 

finalement les autres pays du monde entier ont senti largement les effets de la 

crise. Le CEO de l‟entreprise Lehman Brothers, Richard Fuld, a avoué devant le 

grand public qu‟une grande confiance aux marchés immobiliers, le goût de 

risque sans limite des dirigeants et la cupidité des actionnaires avaient préparés 

la grande chute.  

A ce sujet, il est très intéressant de remarquer un passage dans la TSM. 

Rappelons encore une fois que la TSM a été écrit au 18
ème

 siecle : “Le proverbe 

familier et vulgaire selon lequel les yeux sont plus gros que le ventre n’a jamais 

été mieux vérifié qu’à son propos. Son estomac a une capacité qui n’est rien à 

la mesure de l’immensité de ses désirs, et il ne pourra contenir rien de plus 

celui du plus humble paysan “
3
. Comme on l‟a déjà indiqué, on a tout de suite 

oublié que le père fondateur de l‟économie moderne était un professeur de 

moral. Vers la fin de la TSM, il révèle un aspect indéniable de la nature 

humaine qui nous frappe en plein cœur : “Le fils d’un homme pauvre, que le 

ciel dans sa colère a affligé d’ambition, lorsqu’il commence à regarder autour 

de lui, admire la condition des riches. Il trouve la chaumière de son père trop 

petite pour son confort, et s’imagine qu’il serait plus à son aise logé dans un 

palais. Il lui déplaît de devoir à pied, ou de supporter la fatigue de monter à 

cheval. Il voit ses supérieurs transportés dans des machines, et imagine qu’il 

voyagerait avec moins d’incommodité dans l’une d’elles. Il se sent 

naturellement indolent et souhaite se servir le moins possible de ses mains ; il 

juge qu’une suite nombreuse de domestiques lui épargnerait bien de la peine. Il 

pense qu’une fois obtenu cela, il pourrait enfin demeurer satisfait et paisible, et 

jouir à l’idée du bonheur et de la tranquillité de sa situation… Il fait des études 

afin de se distinguer dans quelque profession laborieuse. Par une industrie 

acharnée, il travaille jour et nuit à l’acquisition de talents supérieurs à ceux de 

tous ses rivaux. Il s’efforce ensuite de porter ces talents au regard du public, et 

il sollicite avec la même assiduité toutes les occasions d’emploi… C’est lors de 

ses derniers jours, le corps épuisé par le labeur et les maladies, l'esprit humilié 

et irrité au souvenir des milliers de préjudices et de déceptions qu’il imagine 

avoir subis du fait de l’injustice de ses ennemies, ou de la perfidie et de 

l’ingratitude de ses amis, qu’il commence enfin à trouver que la richesse et la 

grandeur ne sont que des bibelots d’utilité frivole ; qu’elles sont aussi peu 

propres à procurer le bien-être du corps et la tranquillité de l'esprit que les 

petites trousses de toilette des amateurs de babioles, et qu’elles sont comme 

elles, plus gênantes pour celui qui les transporte que ne sont commodes tous les 

                                                 
3 SMITH A. (1759), “Théorie des sentiments moraux”, p. 256.  
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avantages qu’elles peuvent lui procurer. Il n’y a pas de différence réelle entre 

elles, si ce n’est que les commodités des unes sont plus manifestes que celles des 

autres. Les palais, les jardins, l’équipage, la suite des grands sont des objets 

dont l’évidente commodité frappe tout le monde”
4
.           

 

CONCLUSION   

De nos jours, on observe que l‟individu est partagé entre son intérêt 

personnel et l‟intérêt général, entre sa raison et ses désirs. Et le bon équilibre 

commence d‟abord par une construction d‟une éthique individuelle qu‟elle sera 

compatible et complémentaire avec toutes les autres dimensions d‟éthiques. 

L‟homme a quelque chose inachevée dans sa genèse. Seul l‟homme est créateur 

de richesse sur cette terre et seul l‟homme qui peut créer des règles générales à 

travers l‟expérience. Ces règles vont nous permettre de distinguer ce qu‟il faut 

blâmer ou approuver, ce qui est le vice ou la vertu. L‟éthique ne peut pas nous 

montrer les justes règles mais elle peut nous conduire et nous guider pour 

l‟obtention de ces justes règles. Et dans cette démarche, les écrits d‟Adam 

Smith auront sûrement aider à nous éclairer le chemin.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 SMITH A. (1759), “Théorie des sentiments moraux”, p. 253-254.  
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RECEP İVEDİK’E YA DA KENDĠMĠZE BAKMASINI ÖĞRENEREK 

„DEĞĠġĠMĠ‟ YAġAYACAĞIZ 

 

A. Cem GÜZEL* 

ÖZET 

Bu çalıĢmada karĢılaĢtırmalı olarak incelenmeye çalıĢılan her iki metnin 

Türk sinemasının son dönemde ticari baĢarıyı yakalamıĢ örnekleri olmalarının 

dıĢındaki ortak özellikleri, giderek yürürlükten kalkan bazı geleneksel anlatı 

gereçlerinin, yöntemlerin uğurlayıcılığı iĢine soyunmuĢ olmalarıdır. Çağan 

Irmağın filmi halen, daha yaygın bir kitle eğlencesi olarak kabul edebileceğimiz 

televizyon anlatılarının karĢısında romansı hattâ melankoliyi tecrübe etmeyi 

tercih eden Türk izleyicisinin önüne Ģehveti, kibiri ve burjuva sinizmini 

kuĢanmıĢ bir kahraman, Alper ile çıkmayı deniyor. ġahan Gökbakan‟ın Recep 

Ġvedik‟i ise aynı zamanda, neredeyse her sahnede, hazır kahveden, charter 

tayyarelerine, yoga minderlerine günlük hayatta artık doğal birer mâbet haline 

getirmeye baĢladığımız bazı mekânların içerisindeki kendilerine dört elle 

sarıldığımız bütün ultra-modern iptila nesnelerimizi mütecaviz bir iĢtahla 

parodize etme eğilimindeki oldukça Gargantuesk ve „post modern bir 

Zampagno‟ karakteri ile. Tüm bu eĢzamanlılıklar, iĢgale uğramıĢ birer düĢ 

gücünün uzantıları olan (E. Said,1993) bu öykülerin izleyici çekme -ya da giĢe- 

baĢarıları bir çeĢitliliğin olduğu kadar toplumsal bir alt-üst oluĢun da 

habercileridir. Makale, artık „üretimin sürekliliği‟ ilkesinin belirleyici olduğuna 

inandığı bu sinemasal üretimin hikâyelerini ve bu mantıktan türetilen, ancak hiç 

de zahirî olmayan bir kutuplaĢmayı -o henüz „âdet‟ten ya da „geleneksel‟ hale 

getirilmeden- sosyal, ekonomik ve kültürel nedenleri üzerinden tartıĢmayı gaye 

ediniyor. 

Anahtar sözcükler: Türk sineması, postmodernizm, anlatım, kültürel 

eleĢtiri  

 

 

WE WILL EXPERIENCE CHANGE, LEARNING TO LOOK AT 

EITHER RECEP ĠVEDIK OR TO OURSELVES 

ABSTRACT 

          The common characteristics of the two comparatively examined texts 

apart from their having achieved commercial success recently,  is that they 

intended to see off some traditional ways and methods of narration that have 

constantly been losing ground. Çağan Irmak‟s film is trying to come before the 

Turkish audience, who prefer to experience romance or even melancholy rather 
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than TV narratives, which we can consider common mass entertainment, with 

Alper, a hero, who internalized sexual desire, arrogance and cynicism of the 

bourgeois. As for ġahan Gökbakar‟s Recep Ġvedik, it comes up with a quite 

Gargantuan and post-modern character, Zampagno, who intends aggressively 

to parody all our ultra modern habitual objects such as, instant coffee, charter 

flights, yoga cushions, which we hold them tide in some places that we accept 

as temples in our daily lives. All these contemporaneousness are the 

messengers of not only box office and audience attracting successes of those 

stories, which are the extensions of occupied imaginations, but also a social 

confusion (E. Said, 1993). The article aims to discuss social, economical and 

cultural reasons of the stories of these cinematic productions which are based 

on the principal that “continuity of  production” and the polarization, which is 

not just a perception, and that is derived from the same logic, before it becomes 

traditional or customary. 

Keywords: Turkish cinema, Postmodernism, Narration, Cultural 

criticism 

 

Recep İvedik giĢede Çağan Irmak‟ın Issız Adam‟ını takip etti. Irmak‟ın 

öyküsünün anlattığı „metropol aĢkı‟ biraz, terakkinin Ģiddetine maruz kalarak 

ellisini devirmiĢ muharrirlerin pazar yazıları dıĢında neredeyse bütünüyle 

ortadan kaybolup defunct hale gelirken Recep Ġvedik bu modernlik içerisindeki, 

giderek orijinalleĢen bir Türkiye manzarasını ön plana taĢıma iddiasını 

sahiplendi ve bu yıl perdede ikinci kez arz-ı endam etti. Irmağın retro motiflerle 

bezeli bir müzik kuĢağıyla dopingli öyküsünün Alper‟i ne kadar gecikmiĢ bir 

kahramansa Recep‟in zamanlaması bizce o kadar yerinde.  

Recep Ġvedik‟i toplumun önemli bir kesimi için kendisini karĢısında 

„„keyifli‟‟ vakit geçirilecek olan bir seyirlik olmaktan alıkoyan, onların gülme 

azusunu, mizah duygularını tatmin etme safhasında Ġvedik imgesinin kifayetsiz 

kaldığı nokta nedir? Toplumu ikiye bölen! Ġvedik karĢıtlarının önemli bir 

kısmının kendilerini eserin yaratıcıları ile bir evsafta var sayarak mesleki 

rekabet hırslarını kamu önünde ve bir Ģekilde dıĢa vurmayı tercih eden aynı 

mahallenin sakini „gurular‟ olduğunu hesaba katsak bile Recep Ġvedik‟in 

denetleyemediği öfkesine, geçmiĢte Hanzo‟ların, Kibar Feyzo‟ların terkibini 

naiviteden alan ve sempatikliğe uzanan hodbinlikleri karĢısında seyirci olarak 

sergilediğimiz –ve çoğunluk oportünizm paydasında kesiĢen- hoĢgörümüzden 

eser yok. Aslında ne hodbinliğin,  ne hoyratlığın ne de aklına estiği zaman 

karĢısındakine güç kullanmanın asri zamanlarda yeri yok kuĢkusuz. Ancak hiç 

bir anlatma, hikâye etme gayreti de siyasi modernistlerin kentsel dönüĢümle! bir 

iyimserliği, bir tür idealizmi yeĢertme gayretinin berisindeki hoĢnutsuzluğu, 

kitlenin bir muhayyel hatta varsayılan özne default subject olma iddiasının 
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ötesinde etiyle kemiğiyle- bütün dünyada olduğu gibi- halâ bu coğrafyanın 

sınırları dahilinde bir yekûnu oluĢturduğu gerçeğini örtbas edemiyor.  

Seyrettiğimiz ilk bölümde olduğu gibi Recep Ġvedik II‟de de Recep, 

etrafımızı donattığımız neredeyse tüm iğreti mekânlarımızda dolaĢıyor, bu 

mekânlarda sergilediğimiz „modernliğimizi‟ yüzümüze vuruyor. Recep‟in 

dıĢarlık birisi olarak modernliğin tekrardan bir leksikolojiye indirgenmeye 

çalıĢıldığı günümüz Türkiye‟sinde bu fasit dairenin içerisinde kalanlardan talep 

hakkı var. Ġvedik kuĢkusuz bunu sessiz bir biçimde de dile getirmiyor. Daha çok 

cüssesinden feyiz alan brüt bir Ģiddet onun bu talebine refakat ediyor. Bize yani 

bu mekânları yekpare bir biçimde doldurup böylece onları sonsuza kadar steril 

kılacak yekünü henüz tutturamayan bir küsuratı oluĢturanlara, asıl „öteki‟lere 

buyuruyor, dayatıyor, yüzümüze vuruyor. Siyasi davaların neredeyse insan 

soyunun kökenine değin izinin sürüldüğü, iktidarın kendisi gibi düĢünmeyen 

toplumun neredeyse bir yarısını karantina altına almaya çalıĢtığı tarihsel 

dönemde Recep‟de Ģiddeti kullanıyor. Zafiyet arz etmeye baĢlayan diğer 

toplumsal kurumlarla birlikte, siyasi Ģiddetin adalet mekanizmasının yedeğinde 

hızla mektep sıralarında sıkça karĢılaĢtığımız bir havuz problemi paradigmasına 

dönüĢmeye baĢladığı bir ülkede, dünyevi ve yerel hasımları olarak kabul ettiği 

ötekiler üzerindeki denetleyemediği bir murakabe arzusunun ardından onu 

neredeyse recim muadili niteliğinde bazı metotlarla karĢısındakilere reva 

görüyor. Sık arıza çıkaran, arızalı defective ya da doğrudan arızayı iĢaret eden 

bir kimlik sureti olduğu endiĢesiyle kendisine temkinli yaklaĢsak, üzerimize 

kondurmaya ne kadar imtina etsek, yukarıda sıraladığımız „prototip‟lerin 

karĢısında yaptığımız gibi ona bol bol gülemiyorsak da bir hayal perdesi 

kahramanından nezaketin bir erdem olduğunu unutmamasını beklemek, ne 

kadar doğru. Üstelik bir Apollonier inceliğinden yoksun da olsa yine Recep‟in 

bizzat kendisi, rahmetli Yılmaz Öner‟in –bizim toplumumuz özelinde- 

sistemleĢtirmeye gayret ettiği haliyle (2000), arıza kavramını tekrar bize 

hatırlatırcasına, hiçbir baĢarılı ekonomik faaliyeti bulunmayan ve bulunduğu 

mikro evreninin içerisinde tesadüf eseri, muhakkar bir varlık olarak hayatta 

kalabilmeyi baĢarmıĢ bir canlıdır. 

„EĢya teorisi‟nin (1972) temeline diversifikasyonu yerleĢtiren A. 

Moles‟in (Aktaran, Bilgin, 1983), insanın etrafını kuĢatan eĢyalar nesneler 

karĢısında saldırgan iliĢki sınıflaması;  saldırgan tutumun, yokluk çağlarındaki 

talancı yağmacı kültürlerde elde etmenin yerine ikâme olunan yıkıp, yok etme 

dürtülerini yansıttığı kadar bolluk devirlerindeki -19. Yüzyıl- burjuva tüketim 

toplumuna ait biriktirme, sahip olma dürtülerine dayalı bir iliĢki tarzını da (VI- 

VII) yansıtabileceğini ileri sürüyor.  Recep‟in, nesneler, yoga minderi ya da 

plates topu karĢısında da -reklam filminde de tanıklık ettiğimiz- saldırganlık 

biçiminde her an devreye konabilen bu gücünün gerisinde aslında yoksunluğun 

güdümlediği ve „mütekabil‟ olarak nitelendirilebilecek bir karĢıtlık „iliĢki‟si 

reciprocity mevcuttur.  
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Ġlk filmde, kabin memuru Ġvedik, yolcu uçağının kapısını „selametle‟ 

diyerek gürültüyle kapatmadan önce dıĢarıdan aracın gövdesine vurarak içeriye 

„devam et‟ diye sesleniyor. Bizim dolmuĢ kültürü/ dolmuĢ edebiyatımız; II. 

Dünya SavaĢı esanasında Wehrmacht‟ın meĢhur panzer zırhlı birliklerinin 

ihtiyaç duyduğu paletli çekicilerin de içerisinde olduğu bazı muharebe 

araçlarının raupenschlepper mucidi sayılan Ulm- Tübingen‟deki Magirus 

fabrikasının yadigarı bir mamulün etrafında örülüdür.
1
 Tıpkı bunlar gibi tank 

platformu -dizel motorlar, yürüyen aksam ve Ģasi- üzerine, ancak bizim kendi 

geliĢtirdiğimiz ve 70‟li yıllardan itibaren Magirus -ya da Magirus Deutz- 

markasının tecrübe ettiği sayısız ortak-yatırım, birleĢme merging kararlarının 

ardından sanayi tarihinin sayfaları arasında yerini almasıyla da öncelik hakları 

faslından bu gün neredeyse bir „açık patent‟ görünümünde elimizde tutmaya 

muvaffak olduğumuz bu ulaĢım vasıtası en az Pencabilerin tuk tuk‟ları kadar 

bölgeye özgü hale gelmiĢtir.  Bu kültürel nüve, dolmuĢ muavini Çiçek Abbas‟ın 

(Ġlyas Salman) merkezinde yer aldığı filmle efsaneleĢecektir. Bütün bu tanık 

olduğumuz ritüel aynı zamanda Simondon‟un (1958), teknik “bireyleĢme” ya da 

„evrim‟in basit, baĢlangıç evrelerine tekabül eden element seviyesine aittir. 

Teknik araç ve gerecin, eĢyaların geliĢmesindeki mantığın takip edilip onların 

alımlanma seviyelerinden yola çıkılarak -karĢılıklı olarak- gerçekleĢtirildiği var 

sayılan Simondonian sınıflandırma içerisinde Ġvedik‟in‟de –ileride üzerinde 

duracağımız- Zampano‟nun da her ikisinin de eĢyalara zihinsel uyum serüveni, 

onlara tasarruf etme yetileri aslında bir „baĢlangıca‟ tekabül etmektedir (G. 

Simondon‟dan aktaran, Bilgin, 1983; V). Bu ilk evrede, her iki figürün de 

içerisinde bulundukları ortamla iliĢkileri teknik bireyliğin çok gerisindedir.  

2002 yılı sonunda devir aldığı iktidarının baĢlangıcından itibaren, 

ulaĢtırma politikasında „duble yol‟ ağırlıklı karayolu yatırımlarına öncelik 

verilen AKP hükümetleri döneminde, hava yolu ulaĢımında ise „çılgın büyüme‟ 

vizyonu ile kolaylıkla bu sektörün dolayısıyla hava araçlarının evriminin, “oluĢ” 

serüvenlerinin (G. Simondon, 1980; 12- 3), yeni turbopropeller konfigürasyonu 

gibi sonuçların göz ardı edilmesi ile Türkiye Cumhuriyeti‟nin 1950‟li yıllardan 

sonra makas değiĢtiren yatırım politikalarıyla paralel düĢecek baĢka galat-ı 

meĢruların uygulamaya konulması faaliyetlerinin hazırlığı içerisine girildi. 

Teknik birey olma aĢamasına geçiĢ döneminde 19. yüzyılın ortalarından 

itibaren sterling makinelerinin yerlerini alan, içten yanmalı -dizel ya da tribün- 

motorlarına katkıda bulunan tüm yenilenmeler, donanımsallık refurbishment 

aynı zamanda eski dönemin sonuna yaklaĢıldığını haber veriyordu. Ġnsan 

bireyin bir önceki dönemde meydan okuduğu bu makineler -herhangi bir kimse 

                                                 
1 Otokar‟ın Ģimdiki hissedarı Halil Ünver; babası Terzi Ünver‟in bu aynı motorlarla çalıĢan ithal 

ikâmesinin yadigârı ilk Magirus otobüsleri imal etmeye baĢladığı, Türkiye‟de henüz toplu iğnenin 

üretilmediği yıllarda, bu araçları “kapı kilidinden, koltuklara, küllüklerden kaloriferlere kadar her 

Ģeyi biz Bahçelievler‟deki fabrikada kendimiz dizayn ettik.” diyor. Magirus‟un üretim bandının 

henüz faal olduğu Otokar‟ın 1963- 74 yılları ile ilgili olarak Mehtap Kırmacı‟nın Halil Ünver‟le 

gerçekleĢtirdiği bir söyleĢi için bkz. Bodrum Ticaret Odası Web Portalı (1/ 6/ 2006). 
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için- artık, iliĢki içerisinde bulunduğu toplumsal ortamın zorunlu, olmazsa 

olmaz birer koĢulu sine quo non sıralamasında yer alacaklardır (68).
2
 Chaplin 

ve Fellini‟ninkilerden Gökbakan‟ınkilere sinemada parodinin yaslandığı çeliĢki 

aynı zamanda bu sarcastic karakterlerin teknik birey‟le olan rekabetleri, onun 

karĢısındaki eksiklikleridir. Bu traji-komik eksikliği açığa çıkarma, onun 

tanımlanmasına aracılık etme iĢinde ise öncelik fotoğraf, sinema ve televizyon 

gibi endüstriyel sanatlarda olmuĢtur. 

GeliĢme modeli kuramları içerisinde kabûl gördüğü haliyle, kent 

topluluklarının oluĢumunun ardından daha uygun, yüksek ekonomik getirili iĢ 

sahibi olma gayesiyle göçe, dolayısıyla modern sanayilerin desteklediği farklı 

sektörlere serbestçe katılımları teĢvik edilen kırsal kesim iĢçileri aynı zamanda 

kentin sosyal çekiciliği vs. sağlıksız kentleĢme karĢıtlığının (E. Tatlıdil, 1993; 

60- 2) açığa çıkardığı bir çeliĢkiyi de körüklemektedirler.
3
 S. Tuncay (2009),  

kırsal kesimdeki yerleĢik düzenini sanayi sermayesinin talepleri doğrultusunda 

kent lehine değiĢtirmeyi tercih eden ancak onun ihtiyacı olan hünerlerden 

yoksun olan bu yeni nüfus yoğunluğunun istihdam probleminin çözümünün 

büyük ölçüde hizmet kesimi etrafında beklenmekte olduğunu belirtmektedir 

(251). Bununla birlikte, özellikle, kentte yaĢanan zaman dilimi uzadıkça 

içerisinde bulunulan konutların tefriĢinde nicel, nitel bir değiĢim ve kiĢilerin 

dayanıklı tüketim mallarını edinme, kullanma alıĢkanlıkları eğrisinde artıĢlar 

belirginleĢir (E. Tatlıdil, 1989; 108- 09).  Kentte tutunma, kentlileĢme arzusu 

açısından kentleĢme maliyeti unsuru belirleyici olurken birleĢtirici bir kültürel 

bağ da ortaya çıkmaktadır (110- 1). Ancak, bu alt-orta sınıf kültürel bağ ise 

nihai anlamda yine, evrensel normlara, değerlere ayrıcalık tanınmasından yana 

bir „kentli kimliği‟ne atıfla altı çizilen (1998; 21) kent tecrübesi ile tezat 

oluĢturur.
4
 

 

                                                 
2 Gilbert Simondon‟un bu eserinin Western Ontorio Üniversitesi Edebiyat Bölümü em. 

Profesörlerinden Ninian Mellamphy‟e ait Ġngilizce çevirisinin basılı olmayan ilk bölümü için,  

bkz. english.duke.edu/Simondon_MEOT_part_1.pdf. 
3 Tatlıdil‟in DĠE Genel Nüfus Sayımı Raporları‟ndan bahisle sıraladığı Türkiye‟de, kırsal kesimde 

gömülü gizli iĢsizliğin kente transferinden ibaret, endüstriyel kalkınmayı kentleĢme ile 

özdeĢleĢtiren göçe bağlı kentleĢmenin 1950‟li yıllardan itibaren açığa çıkardığı dengesiz nüfus 

parametreleri ile ilgili olarak ESAV‟ın düzenlediği „Türkiye‟nin Ġç Göç Sorunları‟ panelinde 

okunan Göç ve KentleĢmenin Sosyal Boyutu (1992) baĢlıklı çalıĢmada s.46‟ya, ortaya çıkan bu 

iĢ gücünün nitelikleri ile ilgili ulusal ölçekte bir değerlendirme için ise aynı çalıĢmanın devamında 

Göç ve İşgücünün Değişen Nitelikleri alt baĢlığı  ile ayrılan bölüme (s.47) ve son olarak  Lewis 

model olarak da bilinen bu iktisadi önerinin daha ayrıntılı bir eleĢtirisi için ise yine E. Tatlıdil‟in 

Türkiye‟de KentleĢme ve ĠĢgücünün DeğiĢen Nitelikleri adlı çalıĢmasına (1993) bakılabilir. 
4 Tatlıdil‟in, 1950- 60 arası Kayseri iline yerleĢen aileleri kapsayan araĢtırması (119), bu 

popülasyonun göçten önceki ekonomik uğraĢı alanlarının % 90.0 gibi çok büyük bir oranla tarım 

sektörü içerisinde yer aldığını, arkadan gelen nesillerin geçimlik meĢgalelerinin ise bu ilk 

kuĢaktakilere göre tarım dıĢı, farklı alanlara doğru yönelen bir mesleki ivme kazandığını ortaya 

koymaktadır. 
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 „ġarkı zamanı‟! 

Taylan Altuğ, ReĢat Nuri Güntekin‟in üç romanı için kaleme aldığı 

incelemesinin giriĢinde aĢk iliĢkisinin tahkiyesine ait romansın bu tarzın 

tutarlılığı için, sulandırılmıĢ türevlerinin aksine ahlâki bir vasıf, erdem yerine 

geçen bir “ „trajik zorlama‟nın belirlenimini” (2005; 17) yansıtması 

zaruretinden söz ediyor. Bir kahramana yakıĢan yegâne direnç noktası olarak 

yalnızca „alta geçmeme‟yi seçmeyi benimseyen Alper‟in yakın zamanlardaki 

öncüllerinden, bir benzeĢimi olmayı göze aldığı, Joan Chen‟in 2000 yılı yapımı 

Autumn in New York  filmindeki  Will Keane‟inden (Richard Gere) ayrıldığı yer 

söylediği cümleyi tekrarlamakta zorlanması ya da yalnızca sadakât noktasındaki 

kayıtsızlığı değildir. Filmin tema Ģarkısı olarak seçilen Ayla Dikmen‟e ait eserin 

yanı sıra, açılıĢla birlikte pikabın baĢında bir Lale Belkıs albümünden sırıtarak 

seçilen parçanın onu, bir „gerçek‟  diegetic ses olarak, bilgisayar karĢısında 

anlaĢtığı çiftin evine kadar takip etmesi bu ilk sahneden itibaren anlatı süresince 

Alper‟in nezdinde geçmiĢin bütün güzel, sarıĢın vokallerinden rövanĢ almaya 

niyetlenmiĢ bir „bastırılmıĢın geri dönüĢü‟ ya da baĢka bir neuropathy vakası ile 

karĢı karĢıya olacağımız düĢüncesini akla getiriyor. BaĢlangıç sahnesinde 

yönetmenin bize henüz, Alper‟in kendi evindeyken verdiği ilk açı/ karĢı açılar, 

onun yüz ifadesini olduğu kadar açılıĢ sekansı niyetine seçilen bütün olaylar 

zincirinin üzerinde dinleyeceğimiz, onlara “musallat olacak” (P. Bonitzer, 2007; 

27) müzik parçasının jenerik kaynaklarını da perdeye taĢımaktadır. Burada 

kullandığımız sırıtma nitelemesi yalnızca bize ait bir kinayeden ibaret değildir. 

Sesin, özellikle öykülü filmde, kameranın açtığı alanla bir konvansiyonu 

tutturmak yerine “bilmecemsi yasalara tabî” heterojen mekânlar üzerinden 

iĢitilmesi izleyici tarafında daima yadırgatıcı, tedirginlik yaratıcıdır (28). “… 

sinema ve televizyonda müzik öykünün dramatik etkisini arttırmak amacıyla 

geri planda kullanılır ve belirleyici değil, destekleyici bir araçtır. Müzik videosu 

ve televizyonunda ise müzik ön plandadır ve görüntü müziği destekleyici bir 

unsur olur.” (Çelikcan; 160).  Alper bilgisayar baĢında tanıĢtığı çiftin evine 

girdikten sonra, ġeyma koridor boyunca sürekli kendisine kapıyı açtığı Alper‟in 

yüzüne, sahne içerisinde kameranın doldurduğu boĢluğa bakar. Ancak, Alper‟in 

yüzünü göremeyiz. Onu alan-dıĢı‟nda tutmasının amacı yönetmenin varsayılan 

seyircisine, kahramanının tıpkı -kendileri gibi- bu karnaval müsameresinin ezeli 

permanent oyuncuları ile hiçbir ortak noktaları olmadığını hatırlatmaktır. 

Seçilen popüler müzik parçalarının ise bu noktada iki aĢamalı bir iĢlevi vardır. 

Birincisi, Alper‟in bedenine tabi kılınan, ses kuĢağında akan, kendisini sarıp 

sarmalayan melodilerle seyirciyi onun istikrarsız, konformizmden melankoliye 

sürekli değiĢen ruh haline ortak ederek ses kuĢağı aracılığıyla kurduğu bu 

metaforun kendi yorumunu nihai, söylemsel kılması. Ġkincisi, böylece 

seyirciden gelebilecek en düĢük muhtemel objektif algıyı –yorumu- hükümsüz 

bırakmaktır.  
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hangi yalanın yanında yer almalı?
()

 

Koridorun sonunda ġeyma‟nın kadrı onun bakıĢ çizgisini bu kez ustaca 

Alper‟e terk eder. Ġçeride, yatak odasında ilk gördüğümüz ġeyma‟nın kocasıdır. 

Bu son, karĢılıksız açı, ġeyma‟dan, seyirciye, onun eĢinin komik bir tasviridir. 

ġeyma‟nın açtığı, bu hali vakti yerine gelmiĢ insanların hane dünyasını ele 

veren her kapı aslında kadim dünyanın ardından günümüze devam ede gelen bir 

değiĢimin, Süleyman Seyfi Öğün‟ün “dıĢ dünyanın iç dünyaya ya da „koinon‟un 

„idion‟a sirayet etmesi” olarak nitelendirdiği (2008) biraz tarizkar birer son 

halidirler. Yönetmen, ġeyma‟nın Alper‟in bu anlatı süresince tanık olduğumuz 

infantile kaprislerini yerine getiren hikâyedeki diğer kadınlardan farkını 

seyirciye ifĢa ederken aynı zamanda ona kadının, Magdalenalı -kimilerine göre 

aziz- Maria‟dan geçip 21. yüzyıl‟a devrolunan bakiyesinin, „yeni 

statüsünün‟de? ayrımına vardırır. Issız Adam‟ın bize, izleyicisine hikâye etmeye 

çalıĢtığı protoganizm ülküsü, aynı zamanda geç kapitalizmin yeni ortaya çıkan 

bir sınıfının, bu sınıf dinamiğinin farklı, daha yerel coğrafyalarına ait 

çeĢitliliğiyle ilgili olarak ibret verici niteliktedir. Bu „özgürlük ideali‟nin, 

yükümlülüklerinden kurtulma müptelasında ancak giderek kendi iç mekânının 

dıĢına taĢan bir orta-sınıf için aynı zamanda onulmaz bir haz, konfor ve estetik 

kovalama iptilasına dönüĢmesi zaruridir. “Oysa bir zamanlar edeb ne de büyük 

bir imkândı kadınlarımız için !”(Dücane Cündioğlu, 2004; 63). Yönetmenin 

boĢa çıkarıp adeta provoke ettiği her serzeniĢle birlikte, onun aracılığıyla tabii 

kılındığımız uslûp da giderek bir doktrin hüviyetine bürünecektir.
5
  

 

“Modern burjuva ondokuzuncu yüzyıl melodramının romantik 

kahramanının, kahramanlık özelliklerinden yoksun bir ardılıdır. 

Merkezsiz burjuva benliği romantik olmaktan çok narsisttir. Güç ve 

zenginlik dünyasında tedirgin bir Ģekilde yerini almıĢtır ve yeni bir 

yaĢayan düzen ülküsünden çok, bir tüketme ve yönlendirme 

arzusunun ürünüdür.” (J. Orr, 1997; 64). 

 

 Burjuvazinin sınıf egemenliği sorunu, Türkiye örneği ile ilgili olarak da 

oldukça karmaĢık bir süreci ihtiva eder konumdadır. Türkiye‟de bir dönem 

gündelik siyasi retoriğin içerisine yerleĢen „çağ atlamak‟, „çağı yakalamak‟ 

sloganlarının mesafe kavramına ait bir boĢluğun üzerini örttüğü 1980‟li liberal 

yıllar Türkiye burjuvazisinin,  dünya kapitalist sistemi ile bütünleĢme arzusunu 

uygulamaya koyduğu ve emek aleyhine, düĢük ücretli devlet politikalarına 

                                                 
()  Philo-Sophia-Loren‟den (13). 
5 Adem, erkek, anne ve babasının evini, aynı zamanda bir kadın -yar cleave- olan  bir melek için 

terk etmiĢtir. Bu yüzden Aziz Paul erkeğe, evine ve onun kutsiyetini, mahremiyetini temsil eden 

kadına Ġsa‟nın kilisesine olan bağlılığını emsal göstererek sadakati, onu sevmeyi emretmiĢtir. 
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ortaklık ettiği (K. Boratav, 2005; 42) yıllardır aynı zamanda.
6
 Boratav‟ın 1985 

DĠE Nüfus Sayımı sonuçlarından yola çıkan tablosu (2005; 105), „küçük 

burjuvazi ve marjinal nüfus‟a tekabül eden ücretli- maaĢlı olmayan grupların bu 

yıllarda tarım-dıĢı faal nüfusun % 25,7‟lik kesimini oluĢturduğunu ortaya 

koyuyor. Boratav‟ın „beyaz yakalı emekçiler‟ grubu olarak tanımlamayı tercih 

ettiği “devlet memurları ve „diğer hizmetlerdeki ücretliler‟ ” ise bu tarım-dıĢı 

faal nüfusun kalan % 36,5‟unu açığa çıkarmaktadır (106). „Esnaf ve sanatkârlar‟ 

ile kentli profesyonelleri „nitelikli serbest meslek sahipleri‟ni de bünyesinde 

barındıran yukarıdaki ilk dilim ve bu ikinci kesimin karĢısında, toplam kentli 

faal nüfusun içerisinde –yine Boratav‟ın analizinde halen, muhafaza ettikleri 

yarı-kırsal demografik özelliklerinin altının çizildiği (yaklaĢık % 30) maden ve 

inĢaat sektöründe çalıĢan iĢçilerle birlikte- % 37,8‟lik bir rakamsal oranı 

yansıtan (106- 7) kent proleteryası ise aynı zamanda büyük Ģehir ölçeğine bağlı 

kısmi bir modernleĢmenin -bu sonuncular aleyhine- giderek birer mahrumiyet 

coğrafyası, birer sürgün mekânına dönüĢümünün baĢlangıcının gözler önüne 

serilmesine yardımcı olmaktadır. Türkiye‟de kentleĢme, kalkınma ikilemi 

etrafında açığa çıkan bu art zamanlılık problemi aynı zamanda, kenti yok eden, 

Jean Robert‟in ifadesiyle (1999), onu „silip süpüren‟ (aktaran, S. Tuncay; 251) 

kent yoksullarının bir parçası olarak ġ. Gökbakan‟ın yarattığı Recep Ġvedik 

karakterinin üzerinde daha etraflıca düĢünülmesi zaruretini dayatmaktadır. 

Türkiye‟de kent ekonomisi üzerinde güçlü bir küçük burjuva unsurunun 

varlığı yanılsamasını yaratan niceliksel göstergelerin, geri planda, nihai olarak, 

tarım sektöründeki „içsel farklılaĢma‟ (K. Boratav, 2005; 138- 9) ile iliĢkisi 

mevcuttur. 1980‟li yıllarda gerçekleĢtirilen radikal ekonomik yapısal 

düzenlemelerin ardından, „tarım dıĢına kaynak aktarma‟dan farklı olarak (N. 

Sirman‟den aktaran, Boratav; 140) ivme kazanan bazı uyum ve savunma 

refleksleri çerçevesindeki belirleyicilerden kente göç verme, „aile içi emeğin 

kullanımı‟ndan feragat yukarı hareketliliğin, hızlı kentleĢmenin ortaya çıkan 

yeni sınıf yapısındaki dönüĢüme etki eden bir belirleyicisi olarak ön plana 

çıkmaktadır. 

                                                 
6 Boratav‟ın temel bölüşüm ilişkileri‟nin ve ardından artığın yeniden paylaĢımına ait ikincil 

bölüşüm ilişkileri‟inin ortaya konmasının amaçlandığı dinamik sınıf çözümlemesi (22- 3); 

burjuvaziden –ve onun alt-grupları gibi bileĢenlerinden- bağımsız olarak Cumhuriyet 

bürokrasisini yöneten sınıf ruling class biçiminde kabul etme eğilimindeki bir egemen sınıf 

izahını fazla inandırıcı bulmaz. “Belki de bu tanım fazla dardır.” diyen Boratav “Memurlara ek 

olarak serbest meslek sahibi profesyonel kadrolar ve/ veya genel olarak „intelligentsia‟da bu 

bürokratik sınıfa dahil edilmeli midir ?” (20) sorusunu sormaktadır.  

Ancak, Boratav‟ın yine bu yıllara iliĢkin olarak yararlandığı bulgular; „çiftçi‟ olarak 

adlandırılabilecek „geçimlik-üstü iĢletmeler‟in baĢındaki köylü ailelerde bir savunma 

mekanizması olarak iĢleyen, ancak yine, elde edilecek yeni refah seviyesine iliĢkin olarak istikrar 

ve süreklilik unsurunun temin edilebileceği bir iĢe “ücretli konumda, sanayiye yerleĢme gibi …” 

bir döngünün, “kent sermaye sınıflarının alt katmanlarına geçiĢ” oranını aĢtığını da ortaya 

koymaktadır (2004; 54).   
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Filmde daha alt sınıftan bir kadın ġeyma, onun eĢi, mensucat iĢçileri, 

overlokçular    –Ģimdi tasarımcı- Ada, onun annesi, temizlikçi kadın, komiler, 

fahiĢeler yani bütün bu dekadansın ortasında yönetmenin kendilerine ayırdığı 

„ötekinin alanı‟ndakiler Alper‟in sitem ettiği onu „anlamayan‟ ona „yalanlar 

söyleyen‟ bütün bunlara karĢın onun kendilerine karĢı müstehzi, tarizkâr olmayı 

reva görebildiği, „baĢlarına geleni çoktan hak etmiĢ‟ ve etrafında, mutfağında, 

yatağında yalnızca soslara bulayarak tahammül edebildiği, egzotik canlılardır. 

Alper anlatı süresince onların, yani yukarıda değindiğimiz diğer öykü 

karakterlerinin, yalnız kendisi için tasarlandığına inandığı bir „hayat sahnesi‟ –

bu mutfakta olabilir- içerisinde edimlerini düzene koyar, onların repliklerini 

hazırlar. Yemek salonundaki gazete yazarını mutfağındaki yardımcılarının 

gerisinden, onların arasından seyreder. Alper‟in etrafındaki hiç kimsenin onun 

tarafından suçüstü yapılmadan bu hayattaki „rôlünü‟ idame etme Ģansı yoktur. 

Alper‟in kendisi suçüstü yakalandığında ise dükkânına ilk defa buluĢmak için 

gittiği Ada‟nın haysiyetini hedef alan kelimelerini seçerken yaptığı gibi asla bir 

üst sınırı yoktur. Bu buluĢmadan günler sonra evdeki ilk randevu, birlikte yenen 

yemek Alper‟in öfkesini yatıĢtırmaya üzerine döktüğü kahvenin - bu 

suçüstünün- hesabını Ada‟dan yatakta sormasına engel olmaz. Film izleyicisi 

olarak, Alper‟i avucunun içerisinde tutan bu misanthropy‟nin bir sınıf 

karakteristiği biçimindeki daha belirgin ve daha tedirgin edici terminal 

safhalarına O. Stone‟un kahramanı Gordon Gekko‟dan (1987) veya The 

Boost‟un (1988, Y: Harold Becker) emlâk spekülatörü olmayı kafasına koymuĢ 

Lenny Brown‟ından (James Woods) aĢinayız.  Recep Ġvediğin tepki toplayan 

bütün küfürlü diyaloglarına karĢın Alper‟in konuĢmaları alıĢtığımız her hangi 

bir jargonun dıĢında bir „züppelik yığını‟, “ĢeyleĢmiĢ birer medya konuĢması” 

(Jameson, 1994; 46) ve bu haliyle, politik bağlamın taĢındığı birer pidgin‟dirler. 

Çocuk kostümü fikri, orta sınıfların 17. ve 18. yüzyıl‟lardaki burjuva 

devrimlerinin ardından egemenlikleri sekteye uğrayan soylu, daha üst sınıfların 

hayatlarına karĢı besledikleri özentiyi minyatür birer aristokrat görünümüne 

büründürdükleri çocukları üzerinden sürdürmelerine aracılık etti. 20. yüzyıl‟a 

girerken Frances H. Burnet‟ın Küçük Lord Fauntleroy‟u (1886) ardından Alman 

yönetmen F.W. Murnau‟nun Knabe in Blau (1919) filmi sanat/ kültür ürünleri 

içerisinde daha gerilerde Thomas Gainsborough‟ın  Blue Boy tablosu (1770) ve 

Flaman ressam Anthon van Dyck‟ın sanatına uzanan bu özleme onu bir saygı ve 

bağlılık gösterisi, „umut tazeleme‟ iĢine dönüĢtüren bir leight motive niteliği 

kazandırdılar. Filmde, Alper‟in nefsi hevesleri uğruna gözden çıkarmaya 

hazırlandığı kurbanı Ada aslında, günümüzde reel hayatın içerisinde, nitelikli 

emek gücünün çoktan heba edildiği -bu anlamda yanındaki temizlikçi kadından 

hiç de ayrı tutamayacağımız- taĢeronluk faaliyetinin himayesinde olan bir iĢ 

kolunun mensubudur. Çocuk kostümü terziliği, 18. Yüzyıl‟dan itibaren Büyük 

Britanya Ġmparatorluğu‟nun sınırları içerisindeki dokuma ve tekstil 

sanayilerinin karĢı karĢıya kaldığı iki yüzyıl süren bir dönüĢümün ardından bu 

gün yerel yönetimlerin korumacılık siyasetlerinin mahsulü olarak ayakta kalan 
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Londra‟nın merkezindeki savile row terzilerinin aksine bizim ülkemizde, 

giderek bu zanaat tipi üretimin (terziliğin) genelini tahvil etmeye baĢladığımız 

ve artık neredeyse her mahalle arasında karĢımıza çıkan, „giysi onarımcılığı‟nın 

yerine bulunmuĢ hazin, hayali ve -retro olmanın da çok ötesinde- enikonu 

grotesk bir temsil vasfı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bundan çok değil onbeĢ 

ya da yirmi sene öncesine kadar, bizim manufacture‟den kurtulma denememiz 

esnasında, bu uğraĢ hiç değilse penye hattâ fason atölyesi iĢçisi biçiminde 

nitelendirilebilir bir seviyede idi. Ancak, manifaktürden sanayi kapitalizmine 

geçiĢe ait, gerçek anlamda nitel bir dönüĢüme “dikey değiĢmelere” imkân 

yaratabilecek bir olgunlaĢma aĢaması “geliĢme dönemi” bizim ortaya koymaya 

çalıĢtığımız gibi on yıllara değil iki yüz yıla yayılan bir sürece sığdırılmaktadır.
7
  

Alper ve ardından „çocuk kahramanlar‟ın sahibesi Ada karakterleri aynı 

zamanda, giderek kent hayatının kendine özgü kurallarının içselleĢtirilmesinin, 

kente ait toplum olma duygusunun yerini alması kaçınılmaz olan bu daimi bir 

çocukluk halinde tutma denemesinin mahsulüdürler. Bu muhayyilenin, „yaratıcı 

bilinçaltı‟nın dayatması; bizi, endüstri devrimi sonrası kitle toplumunun bireysel 

giriĢimciliğinin, puritanizminin ilerleyen iletiĢim medyasının da nüfuzu 

rehberliğinde bir özentiye, giderek bir iptilâya dönüĢecek olan maddi refah 

müptelâsının vasat derecede zenginliğe sahip, mütevazi kökenli orta sınıf 

menĢeli insanları ile özdeĢlik iliĢkisini keĢfederek bunun yeni kıta‟nın eriĢkin 

yaĢtaki bireylerine dayatacağı aklî çocuklaĢtırmaların tehlikelerine ilk 

dikkatimizi çeken A. De Tocqueville‟in uyarılarını tekrar hatırlamaya zorluyor. 

Günümüzde, bir nitelikli iĢ gücü fazlasına dönüĢen, Ada‟ya eklemlenen 

bu profesyonel vasfın -tıpkı sermayenin kendisinde olduğu gibi- tamamen 

ortadan kaldırılmak yerine “kendi ayrı coğrafyasını oluĢturacak Ģekilde (…) 

nasıl hareket ettiğini” (74- 6) D. Harvey‟in (2008), “Sermaye köleliği” baĢlığı 

altında incelediği, yeni „mekânsal sabite‟spatio-temporal fix kuramsallaĢtırması 

göz önünde bulundurmamızı kolaylaĢtırıyor. Harvey‟e göre, burjuva devleti 

içerisindeki sınıf mücadelelerini önlemeye, rantiye çıkarlarının dahil olduğu 

çeĢitli sermaye kesimleri arasındaki farklı çıkarların muhtemel çatıĢmalarını 

uzlaĢtırmaya yönelik düzenlemeler aynı zamanda onun kapitalist faaliyet için 

uygun bir aygıt olma yönündeki evrilmesini tamamlamaktadır (77). “Eğer 

sermaye ve iĢ gücü fazlaları belli bir mekân (bir ulus-devlet ya da bir bölge) 

içinde oluĢmuĢ ve iç dinamiklerle özümsenememiĢse (coğrafi ayarlamalar ya da 

sosyal harcamalar yoluyla), bu fazlaların değer yitirmemesi için yeni kârlı 

                                                 
7 Ünsal Oskay,  çalıĢmasının bir önceki kısmında ele aldığı, J. J. Rouseau‟nun, ölümünden hemen 

önceki yıllarda Ġsviçre Alpleri‟nde müĢahade ettiği çorap imalâthaneleri örneğinin, 

Grundrisse‟den bahisle bu bölümde incelediği teknolojideki zamansal kırılma noktaları açısından 

tipik bir göstergeyi teĢkil ettiğini ifade ediyor (286). “ĠletiĢimin Kültürel ĠĢlevleri Sorunu 

Açısından „Teknolojik Ussallık‟ AnlayıĢına ĠliĢkin Kuramsal Açıklamalar: Adorno, Horkheimer, 

Habermas, Morgan, Marx, Engels, Veblen” baĢlıklı bu I. bölüm için bkz. Oskay, Ünsal XIX. 

Yüzyıldan Günümüze Kitle ĠletiĢiminin Kültürel ĠĢlevleri: Kuramsal Bir YaklaĢım Kısım: 

III, ss. 239- 337. 



 

 

 

 

 
                                                              TÜRKBĠLĠM SONBAHAR 2011 

165 
 

mekânlar bulunmalıdır.” (98). Kapitalizmin 19. Yüzyılın sonlarından itibaren 

karĢı karĢıya kaldığı kendi “iç çeliĢkilerinin” ardından ortaya çıkan yeni 

dinamikler „yeni tahakküm biçimleri‟ aynı zamanda Harvey‟in “ilerleme 

ideolojisi ve medenileĢtirme misyonuyla iliĢkili bir emperyalizm türü” olarak 

tanımladığı (104- 5) „yeni emperyalizm‟ ile ilintilidir.  

Issız Adam, „Ussuz Adam‟a karĢı 

Perdede „eski‟ bir uslûbun prozodisini tutturmaya yeltenen Issız Adam‟ın, 

hemen açılıĢ sahnesinin ardından seyirci için inandırıcılığı tartıĢmalı hale 

getirilen Alper karakterine Kadir Has Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi‟nin çeĢitli 

bölümlerinden bir öğrenci gurubu postmodern devirlerin yegâne iletiĢim 

medyası internet üzerinden bir „cevap‟ vermeyi tercih ettiler. Can Sarcan ve 

arkadaĢlarının hazırladığı kısa film, ironiden yoksun, „zamansız‟ bir romantik 

kahramanın sahiplenildiği Issız Adam‟ın bir parodisini bize alkıĢlatmayı 

baĢarıyor. Bu çalıĢmada, parodi -bu kez;  Alper‟in barındırdığı çatıĢkının, 

popüler algı -ve özellikle onun yaratıcılarının hedef kitlesinin önemli bir 

bölümünü oluĢturan bu gençlik kesimi- üzerinde bir polemik seviyesine 

taĢınabilmesi açısından, aslında özgün eserin kendisinin bir boĢ parodi pastiche 

(Jameson, 1994) olmaya aday olduğu, yüz yirmi dakikalık bu “kültürel pratiğin” 

ironisi için zorunlu bir form haline dönüĢüyor.
8
   

Bu çalıĢmanın baĢlangıcında sahte Alper ve sanal âlemdeki muhatabı 

kendi aralarında, orijinal eserdeki sahneden farklı olarak, Hacivat ve Karagöz 

takma isimleriyle konuĢmayı tercih ediyor. Anlatının daha ilerdeki sahnesinde, 

Alper internet ortamında tanıĢtığı bu çiftin evine geldiğinde yatak odasının 

kapanan kapısının üzerinde, gölge oyununun hayal perdesinde kalan hayalet 

kahramanları bu kez, içeride –izleyicinin, orijinal eser de dâhil olmak üzere, 

artık tanık olamadığı- olan biteni adeta grafik bir lisanla anlattıkları kısa bir 

gösteriyi bize izletiyor. Ġroninin yanı sıra neredeyse ikinci bir edebi teknik, bir 

retorik gereç olarak devreye giren bu yeni kullanımla birlikte aynı zamanda 

sinemamızda „gelenekten yararlanma!‟ tartıĢmaları açısından Hacivat ve 

Karagöz Neden Öldürüldü sorusundan da daha anlamlı olabilecek nihai bir son 

da vukuu buluyor.  Kendilerini internet ortamındaki bir eĢ değiĢtirme 

pazarlığının ortasında bulan en eski seyirlik sanatımızın tipik karakterleri için 

onların bin yıllık repertuarına son olarak eklenen bu parodi, bu kez onlar için 

olduğu kadar aynı zamanda Yaprak Dökümü‟nün (ReĢat Nuri Güntekin, 1930) 

Ali Rıza‟sından Aşk-ı Memnu‟nun (Halit Ziya UĢaklıgil, 1899-1900) Adnan‟ına, 

                                                 
8 Yine, internetteki ekĢi sözlük‟te filmin gösterime girdiği tarihten hemen sonra Issız Adam 

maddesi altında yapılan yorumlar bu kutuplaĢmayı daha net bir biçimde gözleme imkânını sundu. 

Burada, izleyicilerden bir kısmı filmin inanılmaz bir kliĢeler yığını olduğunda ısrar ederken filmin 

fanatikleri diyebileceğimiz diğer bir kısmı ise baĢta yine popüler bir figür olarak öykünün 

anlatıcısı Irmak olmak üzere kendilerini filmin Alper, Ada gibi karakterleri ile özdeĢleĢtirmekten 

alıkoyamadıklarını Ģiddetli bir biçimde ifade etme gereğini duydular.  
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kendilerinden bu günkü „an‟a geçen zaman içerisinde son zamanlarda 

televizyonun gözü kararmıĢcasına bir biri arkasına yağmaladığı edebiyatımızın 

diğer, hakiki trajik kahramanları için de birer veda, birer obituary belgesi yerine 

geçmektedir. Can Sarcan‟ın anakronik hiciv denemesinin de dahil olduğu ve her 

ikisi de biraz „yer altı‟na kaymıĢ olmalarına karĢın burada arka, arkaya 

değindiğimiz bu tepkilerin varlığını göz ardı etmemek, ülkemiz açısından en 

azından, sonuçları son günlerde sıkça sözü edildiği Ģekli ile, her türlü muhtemel 

„siyasi eksen kayması‟ndan da daha vahim olabilecek bir kültürel yıkımın yol 

açabileceği karamsarlığı dağıtma iĢine yaramaktadır.  

Yerel bir „fragman retoriği‟ne doğru 

Klip -ya da müzik videosu- pratiği John Fiske‟ye göre aynı zamanda 

miladı geç kapitalizmin tarihi ile örtüĢen televizyon aygıtının ortaya çıkardığı 

yegâne özgün sanat formudur (Aktaran, P. Çelikcan, 1996; 1). Fragman ise, 

müzik endüstrisinin öncelikle bu sahadaki ürün –müzik albümü- tanıtma amaçlı 

kullandığı, yenilikçi bir müzik televizyonu MTV formatı olarak Ģarkı kliplerinin 

estetik bir uygulamasıdır.
9
 Postmodernizm gibi geçmiĢin tüm üslûplarını, estetik 

unsurlarını yağmalayan “parçalara bölüp, farklılaĢtıran bir gerçekçiliğin” özgün 

bir enstrümanı olarak onun tarafından sahiplenilir. Fragman tekniğinin bu 

noktada, bu yazıda değindiğimiz her iki anlatıcı üzerinde hayati bir etkisi vardır. 

Issız Adam‟da, yukarıda da bahsettiğimiz, giriĢ kurallı bir sinemasal kuruluĢ 

ayırımını ihtiva etmez. ġeyma‟nın evinden ayrılıp çalıĢtığı mekânın mutfağına 

geliĢini izlediğimiz Alper‟le, perde zamanını ilga eden süre duration aynı 

zamanda ses izininkine „Ģarkı zamanı?‟ indirgenmektedir. “Müzik videolarında 

ses izi her koĢulda özgün yapısını korur.” (Çelikcan; 161). Alper‟in kendi 

evinde pikaptan dinlemeye baĢladığı müzik parçasının, anlatının bu safhadaki 

akıĢı esnasında, bir biri arkasına değiĢen -kat edilen- mekânlar silsilesi 

içerisinde ana karakter tarafından dinlenilmesinin devam etmesi aynı zamanda, 

F. Jameson‟un (2005; 160) fragman için alıntıladığımız, Ģarkıların içerisine 

sığdırıldığı “olanaklı ve gerekli olan çok sayıda küçük parça” nitelemesini 

desteklemektedir. 

 Öte yandan fragman, bu tarihsel anın içerisinde, tıpkı ironi gibi,  parodi 

sanatçısı için de retorik bir gereç olma özelliğini taĢımaktadır. Gökbakan‟ın 

televizyona hazırladığı reklam dizilerinin onun Ġvedik karakterinin yer aldığı 

film versiyonu ile çok yakın bir iliĢkisi vardır. Zamanı katletme kastı! 

taĢımadıkça Çağan Irmağın da dahil olduğu diğer bir çok yönetmenin aksine 

onun için öykünün baĢı çektiği “ayrıntılı hazırlıklar”, kurgunun “büklüm ve 

dönüĢleri” bir imge dizisinin tutturulmasına yönelik olarak gereksizdir. 

                                                 
9 Peyami Çelikcan‟ın burada andığımız çalıĢmasının Ses- Görüntü ĠliĢkisi Açısından Müzik 

Videosu Türleri baĢlıklı son bölümünde özellikle, hem uluslar arası diyebileceğimiz harici 

örnekleri hem de ulusal düzeydeki yerli örnekleri üzerinden müzik kliplerinin ses ve görüntü izi 

olarak konulu- uzun filmin anlatım olanaklarını zorlayıĢı, bu formun oldukça hızlı geliĢen 

rekabetçi evrimi izah ediliyor. Bkz. Kaynakça. 
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Ġçerisinde, boynunda madalyası ile çayırdan yetiĢen ancak minderde Ģeref 

kürsüsüne tırmanan güreĢçinin canlandırıldığı son reklam dizisi birer 

“minimalizm” formu olarak (F. Jameson, 2005; 160-1), artık bir ürün tanıtımı 

olmanın ötesindedir. Gökbakan, aileden damat adayını „çok kimlikli‟ hale 

getirip içselleĢtirirken yolda ters dönmüĢ sekiz yüz elli kiloluk bir arabaya salto 

tekniğini uygulamakta ısrarlı Ģampiyon karakteri bize –izleyiciye- karĢı da 

vuruĢunu yapar. Bir iletiĢim aygıtına ait ürün yelpazesinin tanıtımını amaçlayan 

bu fragmanlar bir yandan etrafındaki bütün ultra modern nesnelerle sorunlu bu 

kahramanın ait olduğu bir ana öyküyu bize özetler diğer yandan ise yine bu 

moment‟in içerisinde küresel, „kültürlerarası‟ iletiĢimin nasıl giderek sorunlu 

hale geldiğini sergiler.   

Zampano  nereye … ? 

Sahip olduğu ölçüsüz fiziksel gücün, Recep Ġvedik‟in içerisine karıĢtığı 

son derece özgün bir „Ģehir hayatı‟ üzerinde kendisi için bir türlü bir değere 

dönüĢmesinin imkânı yok gibi görünmektedir. GeliĢmiĢ sanayi toplumlarının en 

önemli özelliklerinden birisi; kırsal bölgeler ile kent coğrafyaları arasında, -

endüstriyel açıdan geliĢmemiĢ toplumlara oranla- buraların sakinlerini 

hayatlarını sürdürmeleri açısından bu her iki yaĢam alanından birini diğerinin 

lehine tercih etmeye zorlayacak standart farklarının hayati derecede belirginlik 

kazanmamıĢ olmalarıdır. Kısaca göç olarak nitelendirilen kente yönelme 

arzusunun açığa çıkardığı nüfus yoğunluğu sanayileĢmemiĢ –ya da yarı 

sanayileĢmiĢ- ülkelerin bu mahâllerinde aynı zamanda, bütüncül bir 

ĢehirleĢmeden daha ziyade bölgesel bir modernleĢme manzarasını ön plana 

taĢımaktadır. M. B. Kıray „Values, Social Stratification and Development‟da 

(1969) toplumsal yapının geliĢmiĢ olarak da nitelendirilen Birinci Dünya 

ülkelerinden ayrı olarak kentleĢme ve „değiĢme‟nin karĢısına koyduğu bu 

engellere, onun kendine özgü farklılığına vurguda bulunur. Kent tipi yerleĢim 

alanlarının yaĢam koĢullarına sahip olmayan dolayısıyla kent tanımlamasına 

uygun olmayan bu merkezlerin Batı‟lı metropol alanların etrafında ortaya çıkan 

gettolaĢma eğiliminden „sefalet mahalleleri‟nden de (Aktaran, Tatlıdil, 1989; 1- 

4) ayrı düĢünülüp değerlendirilmesi zorunludur. KentleĢmenin endüstrileĢme ile 

özdeĢ tutulurken diğer yandan kalkınmanın/ modernleĢmenin ön koĢulu olarak 

tasavvur edildiği Keynes‟çi ekonomik yaklaĢımın izdüĢümü ile sınırlı “batıdaki 

geliĢme modelinin” (11) dıĢında kentleĢme buralarda, kendi baĢına adeta –

modernleĢmeden bağımsız bir biçimde- zuhur eder.  Recebin tüm yapaylığıyla 

etrafımızda yarattığımız peysaja, “ustaca tanzim edilmiĢ tüm libidonal 

yatırımlara” itirazı (F. Jameson, 1992a; 12), tıpkı Zampano‟nunki gibi güce 

karĢı bu son derece kiĢiselleĢmiĢ bağlılığı, onu kullanma konusunda tutku 

derecesindeki arzusu, hayatı idame etmesine yaracak bir faydayı, o hayatı 

sürdürmesine aracılık edecek bir „sermaye birikimi‟ni meydana getirmesini 

kendisine sağlayamıyor. Gücün tesiri kendisini her gösterdiğinde onun bu yıkıcı 

serzeniĢi, modern toplumun içerisinde, Fellini‟nin göğsüne sardığı zinciri her 
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seferinde ciğerleri marifetiyle kırma maharetini sergileyerek üç tekerlekli 

Ercolino‟su ile bütün bir Güney Ġtalya‟yı kat etme baĢarısını gösteren Zampano 

karakterinin aksine  onun etrafındaki hayat üzerinde bir denetimi yaratmasına 

artık yetmemektedir. Recep Ġvedik açısından tepki, her seferinde, onun 

içerisinde kendileriyle ortak bir kıvamı tutturmaya gayret ettiği diğerlerinden –

kendisine karĢı- bir güven ya da tasdik edilme duygusu yerine -ona daima 

pençelerinin arasından kayıveren bir Gelsomino‟yu hatırlatacak biçimde- bu geç 

kapitalist Felliniesk kahramanınkinden de daha köklü, daha hazin bir yok oluĢu 

iĢaret etmektedir. Burada özellikle, bu iki art zamanlı temsili birlikte okumamızı 

davet eden, güç ediminin sosyal, psikolojik bağlanma açısından bir diğer 

affective duygunun yerini almadaki baĢarızlığıdır. Recep Ġvedik‟de, yüksek 

modernizmin arka planı içerisine yerleĢtirilen Ġvedik  karakteri ile güç; sırasıyla 

Honneth‟in (2000) yeni sosyal teorisinin (aktaran, Nuri Bilgin, 2007; 296) 

merkezindeki tanınma politikasına ait temel bileĢenleri öz saygıyı, „kiĢisel 

kimliği‟ dolayısıyla mahrem alanı (296) yeniden bertaraf etmeye yönelik bir 

unsur olarak tekrardan karĢımıza çıkmaktadır. La Strada‟da da, Fellini‟nin 

kahramanını öykü dünyası aracılığıyla yüzleĢtirdiği Gelsomino‟nun ölümünden 

itibaren aslında Zampano‟nun benliğini ayakta tutarken onu traji-komik hale 

getiren bu viril gücün ironisine yeltenilir. Gelsomino‟nun ölümü -yönetmenin 

finalde bize seyrettireceği- yine, onun sembolik ölümünün önünü açacak bir 

ikinci ölümdür. Yönetmen Fellini‟nin ilgisi 1963‟teki 8/5‟ta da Marcello 

Mastroianni‟nin hayat verdiği film yönetmeni Guido Anselmi karakterinin 

kendi hayat  tecrübesi ile örtüĢtüğü bir diğer postmodern parodi pratiği, kendini 

yansıtan –ya da özdüĢünümsel- self-reflexive parodi üzerine yoğunlaĢtı. 

Satyricon (1969) ise Petronius‟un rehberliğinde bu kez adeta satirin 

kökenlerine, bu türün klâsik geleneğin içerisindeki tarihine doğru 

gerçekleĢtirilen bir yolculuktur. Bu eserde Satyricon, edebi metnin içerisinden 

derlenen fragmanlar, Fellini‟nin Commedia dell’ arté’dan taĢıdığı grotesk 

imgelerine eĢlik eder. Bir arka plan olarak, diğer filmlerinde görmeye 

alıĢtığımız rüya/ fantezi serenadının yerine geçerler ve eleĢtiri ve taĢlamanın iç 

içe olduğu sinemasal bir mizaha esin kaynağı olarak (C. Güzel, 1999; 488) 

tekrardan baĢka bir alegorinin ortaya çıkmasına hizmet ederler. Satyricon aynı 

zamanda, filmin tamamlanmasından çok önce 1967 yazında, Amerikan 

eyaletlerindeki ücretsiz konserler, müzik festivalleri „AĢkın Yazı‟ Summer of 

Love ile baĢlayıp Mayıs 68‟in körükleyeceği bir ahlâki liberalizmin alegorisi 

yerine de geçecektir.  

Jameson, Çokuluslu Kapitalizm Çağında Üçüncü Dünya Edebiyatı‟nın 

(1986) baĢlangıcında bu cemiyetlerin kültürel üretimleri üzerinde temelde 

ekonomik göstergelerin yansıması olan ancak modernleĢmenin farklı evrelerine 

bağlı olarak ön plana taĢınan karĢılıklı bir „nüfuz mücadelesi‟nden söz 

etmektedir. Recep‟inde, Ġvedik dizisinde üçleme içerisinde hoyratça ötelediği, 

“önemli bir ayrım olarak, baĢından itibaren -hiçbiri antropolojik olarak 

bağımsız ya da otonom bir biçimde bu kültür için tasarlanmak yerine- birer 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marcello_Mastroianni
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcello_Mastroianni
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dayatma izlenimi yaratan birçok Ģey” aynı zamanda onu bu coğrafyanın, 

mahallin zamanına ait kılma „muasır eyleme‟ noktasında „mücehhez‟ tutmaktan 

uzaktırlar. Aksine, kendisini içerisinde temsil bulduğu kültürel donatılar 

karĢısında, onu bir tür “ölüm-kalım mücadelesi” ile (68) baĢ baĢa bırakırlar. 

Alegori, kültür emperyalizminin, çok daha gerilerden, pazar ekonomisinin 

“dünya kapitalizmi” sisteminin boyunduruğundaki toplumların kültürel 

metinleri içerisinde sürekli bilinçte temayüz eder.
10

 Ancak, üçüncü dünya‟ya ait 

bu „yeni‟ politik, artık Birinci Dünya tecrübesinin özel ve kamusal olan ya da 

bireysel ve kolektif olanları arasında “yeni bir haritalandırma süreci” (73) ön 

koĢulunu da zaruri kılmaktadır.  Üçüncü dünya; Batı‟nın bu sıralanan 

karĢıtlıklar arasındaki ayrım üzerine kurduğu paradigmasını, bu eski 

mütekabiliyetleri artık onları ortaya atanlar açısından “bir utanç vesilesi” (74) 

haline gelmekten alıkoyma açısından da “ütopyan itkiyi” iĢler biçimde 

muhafaza etmelidir.
11

  Jameson milli alegori kavramına iliĢkin olarak, yukarıda 

da değindiğimiz dayatmayla baĢa çıkma adına Robert C. Elliot‟dan bahisle (80), 

bu metinlerde özel, bireysel, libidinal dinamiğin artık kamusal politik bir 

mahiyette ütopyan yergi -ya da milli alegori formları- içerisinde, 

yansıtılmasının birer zaruret arz ettiğini ifade etmektedir. Münhasıran modernist 

birisi olarak, bu kimliğinden feyizle, bu tipik sorunun bu gün aynı zamanda 

kendisini iĢlevsizleĢtirdiğini söylemenin onun için oldukça cazip hale geldiğini 

belirtmektedir.  Batının anıĢtırdığı modern bu Ģekilde olduğu sürece bütün bu 

sömürge, yarı sömürge ülkelerde modernleĢme batı mahreçli, “artık özellikle 

Batı olarak iĢaretlenmiĢ” bir algılamayı vaz‟ eder olmaktan uzaklaĢmaktadır. 

Bununla birlikte modernizasyon süreci eğilimsel olarak bir nihayete ermekten 

uzak kalır ve dolayısıyla, eskinin “modernleĢmeye karĢı geleneksel idealler ve 

değerler, sömürgecilerle kendi silahları ve bilimi ile mücadele” gibi büyük 

tartıĢmaları cereyan etmez (1992b; 116). Jameson; daha çok, (birilerinin, bir 

istisna yaratma adına, postmodern olarak adlandırmakta tereddüt ettiği) bazı 

geç-kapitalist kentleĢme örneklerinin ancak, yine herhangi birilerinin Birinci ve 

Üçüncü Dünyalarda her yeri birbirinin benzeri bulabileceği bir klâsik kentsel 

doku yayılmasına regional modernities iĢaret ettiğini savunduğunu 

                                                 
10 Jameson, bu çok tartıĢılan makalesinde Batılı emsalleri açısından güncel ve acil birer ders 

olarak Üçüncü dünya entelektüellerinin sorumluluklarının anlaĢılması için özellikle Agostinho 

Neto ve Ho Chi Minh gibi liderlerin isimlerini tartıĢma ortamına almayı yeğliyor (75). 
11 F. Jameson, Honkong asıllı yönetmen Edward Yang‟ın Terrorizer (1986) adlı filmini bu 

çeliĢkinin, gecikmiĢ bir sanayinin, modernleĢme yolundaki ancak henüz sanayileĢememiĢ 

toplumlarda belirgin hale gelen semptomlarına iliĢkin ilk sorgulamaları yükselten filmlerinden 

biri olarak nitelendiriyor. Post-modern ĢehirleĢmenin Birinci Dünya tecrübesine oranla farklı bir 

veçheye büründüğü Jameson‟a göre problematik hale geldiği bu ülkelerde sinemanın devraldığı 

yerden batılı, modernist form paradigmasını SMS synchronous monadic simultaneity yeniden 

üretme onu „kopyalama‟ yolundaki her türlü gerçekçilik giriĢimi de birer benzeşim seviyesinde 

kalmaktadır. Terrorizer, kendilerini yaygın biçimde ilerlemiĢ olarak nitelendiren ülkelerin 

tümüyle bir postmodernliğin içerisine battıkları bir anda, „modernleĢen‟ Üçüncü Dünyada bir tür 

gecikmiĢ modernizm sorusunun yükseliĢini görünür kılmaktadır  (1992b; 1).  
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belirtmektadir. Jameson‟a göre bu yerleĢim birimleri ile ilgili olarak Batı ve 

geleneksel kutuplaĢması üzerinden çıkarsamalarda bulunmak bir anlam ifade 

etmediği gibi bu karĢıtlığın tersi de eĢit Ģekilde problemlidir ve yine nihai olarak 

bu tarihsel dönemde modernizmin milli ya da etnik kimliklerinin her birisi 

postmodernite tarafından eĢit biçimde tehdit altındadır. Terrorizer, 

modernleĢme olgusunu ve ona bağlı olarak üzerinde durmayı yeğlediği konuları 

BatılılaĢma‟dan çok, daha genel olarak ĢehirleĢme kavramı içerisinde speküle 

etmeden yanadır (117). Jameson‟a göre, küreselleĢme ile girilen kapitalizmin 

ilerlemesi doğrultusunda bir çerçeve sağlayan daha somut koĢulların egemen 

olduğu bir tarihsel dönemde de birinci dünyalara ait jenerik olmayan kültürel 

formlardan zarar görmeme onlara „direnme‟ açısından “tek dayanak noktası 

olarak” kalan ulus sinemaları (2004), onların inĢa ettikleri alegoriler, 

kapitalizmin bu ülkelerde farklı sosyal, kültürel direniĢlerce göğüslenebilmesi 

için radikal bir biçimde sahiplenilmelidir.
12

  

 

SONUÇ 

ĠlerlemiĢ olarak nitelendirilen ülkelerin biçim probleminden yola çıkan 

modernliğe ait bu asimilasyon belirlenimi aynı zamanda, örneğin bizim 

müziğimizin içerisinde bugün de egemen olan bir cover kültürünün arketipleri 

diyebileceğimiz Lale Belkıs‟ı –ya da Ajda Pekkan‟ı- taĢıyıcısı oldukları daha 

uzun soluklu bazı uslûplardan birinin -örneğin Rosemary Clooney‟in- 

benzeĢimi „dıĢarıya fotoğraf verme‟, birilerinin temsilin imkânlarıyla aklanması 

marifeti nitelendirmelerinden alıkoyacak bir değerlendirmeye imkân 

tanımaktadır. Bu çatıĢma, „kültürel açmaz‟ Türk Sinema‟sında da, aynı 

zamanda –özellikle yakın geçmiĢte- yine onun oldukça çok iĢlevli, versatil 

kılınabildiği bir imkân haline de dönüĢmüĢtür. Yılmaz Güney‟in Arabacı 

Adem‟i (Umut, 1970), Ayberk Çölok‟un At‟daki meczup kuĢçu‟su (Y: Ali 

Özgentürk, 1982) yine Mahmut Cevher‟in Merdoğlu Ömer Bey‟i (Y: Y. 

Kurçenli, 1986) Teyzem‟in Üftade‟si (Y: Halit Refiğ, 1987) ya da son olarak 

Vavien‟de (2009, Y: Taylan KardeĢler) karĢımıza çıkan elektrikçi Celal (Engin 

Günaydın) ve hikâyenin geriye kalan diğer muhteĢem rôl dağılımı gibi her on 

yılda sinemamızda görülebilen destansı, trajik anlatı karakterlerinin ya da Recep 

Ġvedik gibi sarkastik anti-kahramanların bizim sinemamızda hiç eksik olmayan, 

asr-ı hazırda bir türlü güç mertebesine ulaĢamayan bu güçsüzlük, „impotensi‟ 

hallerinin varlığı aynı zamanda, kendi kendisini ister istemez postmodernite 

içindeki, “artık elde edilemeyen, modern olamayan, bir kalıntısallığa karĢı 

tanımlama gayretleridir” (F. Jameson, 2005; 71). Bu anti-kahramanların varlığı, 

bu hayatların pazar sisteminin kolektif üretimine tamamen nüfuz edememiĢ 

                                                 
12 Jameson’la Sinema Üstüne Fatih Özgüven, Radikal kültür/sanat (internet baskısı), 3 kasım 

2004)  
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olmaları (1992a; 23-4) aslında yine her Ģeyin, her bireyin henüz estetik birer 

boyut kazanmadığı, gurmelik ya da -yine Jameson‟u izleyerek söylersek- 

„aĢçılık batağı‟na saplanmadıkları ölçüsünde olanaklıdır.  
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RASYONEL FĠTOTERAPĠ, BĠTKĠ-ĠLAÇ ETKĠLEġĠMLERĠ ve 

AMELĠYAT ÖNCESĠ DÖNEMDE BĠTKĠSEL ĠLAÇ KULLANIMI 

Hüsniye KAYALAR

 

ÖZET 

Bitkilerin tıbbi özelliklerinden,  tedavi edici ve koruyucu amaçlarla 

yararlanma insanlığın tarihi kadar eskidir. Fitoterapi, aromaterapi ve homeopati 

gibi bitkilerden yararlanılarak gerçekleĢtirilen değiĢik tedavi yöntemleri için 

günümüz tıbbında “alternatif tıp”, “destekleyici tıp” ya da “tamamlayıcı tıp” 

terimi gibi yanıltıcı ifadeler kullanılmaktadır.  Bu derlemede fitoterapinin akılcı 

ve bilimsel olarak uygulanabilmesi için yapılması gerekli olan düzenlemelere 

ilaveten ülkemiz toplum sağlığını yakından ilgilendiren ve yaygın olarak 

kullanımı olan bitkisel ürünler ile ilaç etkileĢimlerine yer verilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: fitoterapi, tıbbi bitkiler, bitki-ilaç etkileĢimleri 

 

RATIONAL PHYTOTHERAPY, HERB-DRUG INTERACTIONS AND 

PREOPERATIVE USE OF HERBAL MEDICINAL PRODUCTS 

ABSTRACT 

The use of medicinal plants for therapeutic and preventive purposes is as 

old as humanity. The fallacious expressions such as  “alternative medicine", 

"supportive medicine" or "complementary medicine" are used for the different 

treatment methods by making use of plants such as phytotherapy, 

aromatherapy and homeopathy. In this review, in addition to necessary 

regulations for rational phytotherapy applications, herbal products closely 

related to public health with widespread use and their drug interactions are 

included. 

 Keywords: phytotherapy, medicinal plants, herb-drug interactions 

 

Fotosentez evrendeki en önemli biyolojik olaydır. Fotosentez sonucunda 

bitkilerde akıl almaz çeĢitlilikte  milyonlarca bileĢik meydana gelmektedir. 

Doğanın tasarladığı bu bileĢikler günümüzün en geliĢmiĢ bilgisayar destekli 

tasarım programları ile bile tasarlanamamakta ve en geliĢmiĢ laboratuvar  

tekniklerine rağmen sentezlenememektedir. Bitkilerdeki zengin kimyasal 

çeĢitlilikten yeryüzündeki tüm canlılar baĢta besin olmak üzere çok farklı 

amaçlarla yararlanmaktadır (1) . 

Bitkilerin tıbbi özelliklerinden,  tedavi edici ve koruyucu amaçlarla 

yararlanma insanlığın tarihi kadar eskidir. Fitoterapi, aromaterapi ve homeopati 

                                                 
 Doç. Dr. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı-Bornova Ġzmir 
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gibi bitkilerden yararlanılarak gerçekleĢtirilen değiĢik tedavi yöntemleri için 

günümüz tıbbında “alternatif tıp”, “destekleyici tıp” ya da “tamamlayıcı tıp” 

terimi gibi ifadeler kullanılmaktadır. Günümüz tıp sisteminde konvansiyonel 

olarak adlandırdığımız pek çok ilacın kaynağı sentetik veya yarı sentetik 

ilaçlardan oluĢmaktadır. Folklorik kullanımı olan pek çok doğal kaynağından 

izole edilmiĢ olan bileĢiklerin, sentetik veya yarı sentetik türevlerinin 

hazırlanmasında bir model oluĢturduğu bilinmektedir.  

AteĢ ve ağrı için Hipokrat tarafından reçeteye yazılan söğüt kabuğu suyu 

ekstresinin, bilimin ilerlemesi ve kimya alanındaki hızlı geliĢmeler neticesinde 

aktif bileĢeni olan salisilik asitin yapısının aydınlatılması ve asetil salisilik asit 

türevi hazırlanması sonucunda ağrı kesici, ateĢ düĢürücü, enflamasyonu 

baskılayıcı etkisi olan mucize ilaç Aspirin, yirminci yüzyılın evrensel ilacı 

olarak kullanılmaya baĢlandı. Kınakına ağacı kabuğundan izole edilmiĢ olan ve 

sıtma tedavisinde kullanılan kinin de bitkisel kaynaklı ilaç etken maddesinin 

önemli bir diğer örneğidir.  

Bitkisel kaynaklı ilaçların ilaç pazarındaki payı  % 4 civarında olup 

oldukça düĢük bir oranmıĢ gibi görünse de  ülkemizde Sağlık Bakanlığı izni 

olmaksızın, Tarım Bakanlığı tarafından onay alınarak ilaç pazarında yer alan 

pek çok bitkisel kaynaklı farmasötik ürün gıda desteği olarak pazarda yer 

almaktadır.  Gerek görsel medyada gerekse internette piyasaya sürülen gıda 

desteği veya takviye edici gıda adı altındaki ürünlerin çoğu bilgi kirliliğine 

neden olduğu ve doğal ürünlerin yararlı olmasından çok kiĢileri maddi ve 

manevi zarara uğrattığı da görülmektedir. 

Tıbbi amaçla kullanılacak olan bitkilerin hangi türünün tedavi edici 

değere sahip olduğu, nereden ve hangi kısımlarının ne zaman toplanması 

gerektiği, hangi Ģartlarda saklanması ve hangi çözücülerle aktif maddeler 

karıĢımını içeren bitki ekstrelerinin hazırlanması gerektiği gibi bilgiler Eczacılık 

Fakültesi meslek bilimleri bölüm derslerinden olan Farmakognozi Anabilim 

dalında lisans eğitimi sırasında verilmektedir. Buna ilaveten Eczacılık 

Fakültelerinde Fitoterapi teorik ve pratik uygulamaları da lisans dersleri 

kapsamında ve ayrıca yüksek lisans programı olarak da yer almaktadır.  

Fitoterapi yani bitkilerle tedaviyi detaylı bir şekilde tanımlamak 

gerekirse: 

Tıbbi bitkilerin tedavi edici değere sahip taze veya kurutulmuĢ 

kısımlarının (drog) ya da bunlardan hazırlanan bitkisel çaylar, çeĢitli ekstreler 

ve tentürler gibi bitkisel kaynaklı tek ve saf etken maddelerin dıĢında kalan bazı 

farmasötik Ģekillerin (damla, draje, kapsül, Ģurup, tablet ve çay), hekim ve 

eczacının iĢbirliği ve denetimi altında ve bilimsel olarak kanıtlanmıĢ etkileri 

doğrultusunda çeĢitli hastalıkların tedavisinde kullanılması ile ilgilenen bir tıp 

bilim dalıdır (2). 
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Bitkisel ilaç nedir? 

WHO tarafından 1991 yılında Cenevre toplantısında yapılan tarife göre 

bitkisel ilaç; bitkisel drog veya karıĢımlarını olduğu gibi veya değiĢik 

preparatları halinde etkili kısım olarak taĢıyan bitmiĢ, etiketlenmiĢ, tıbbi ürünler 

veya müstahzarlardır. Bu ürünlerde terapötik etkinliği olduğu kabul edilen aktif 

maddeler ve miktarları uygun analitik yöntemler kullanılarak tanımlanmalıdır. 

Bitkisel ilaçlarda da, konvansiyonel ilaçlarda aranan kalite, güvenilirlik ve 

etkinlik Ģartlarının bulunması istenir (3). 

Bitkisel ilaç ve bitkilerle tedavi ile ilgili terimler de bu alandaki 

geliĢmelere bağlı olarak hızlı bir değiĢime uğramıĢtır. DeğiĢik araĢtırıcılar 

tarafından fitofarmaka, fitomedisin, fitofarmasötik gibi terimler kullanılsa da 

“bitkisel ilaç” terimi Türkçe‟de en çok kabul gören ve kullanılan terimdir. 

Bitkisel ilaç kullanılarak yapılan tedaviye ise “bitkilerle tedavi” (fitoterapi) 

kelimesinin yanında “fitofarmakoterapi” adı da verilmektedir (3). 

Tamamlayıcı tıp ve alternatif tıp  

Alternatif tıp, tıbbi tedavilerin yerine geçen, modern biyotıp ya da 

tedaviler tarafından kabul edilmeyen her türlü sağlık hizmeti olarak 

tanımlanmaktadır. Tamamlayıcı tıp ise tıbbi tedavi ile birlikte, tıbbi tedaviye ek 

olarak uygulanan tedavi ve bakım sistemidir. Tamamlayıcı ve alternatif tıp 

terimleri genellikle bir baĢlık altında toplanmaktadır. 

Tamamlayıcı ve alternatif tıp, tıbbın kavramsal çerçevesini 

çeĢitlendirerek, ya da geleneksel olarak karĢılanamayan talepleri karĢılayarak, 

temel tıbba bir bütünlük katarak oluĢan tanı, tedavi ve koruma sistemi olarak 

tanımlanmaktır. BirleĢmiĢ Milletler Ulusal Sağlık Enstitüsünün yapmıĢ olduğu 

tanım bu alanda en çok kabul edilen tanım olmuĢtur. Bu tanıma göre 

“tamamlayıcı ve alternatif tıp; belirli bir zaman diliminde belli bir toplum veya 

kültürdeki politik olarak baskın olan sağlık sisteminin dıĢında kalan bütün 

sağlık hizmetlerini, yöntemlerini, uygulamalarını ve bunlara eĢlik eden teori ve 

inançları kapsayan geniĢ bir sağlık alanı” dır (5,10). 

Kullanılan bitkisel ilaçların etkinliğini ve güvenilirliğini direkt olarak 

etkileyebileceği için aslında en önemli konu “kalitedir”. ġu anda bütün dünyada 

kullanılan ürünlerin kaliteleri arasında en alt sınırdan en üst sınıra kadar değiĢen 

basamaklarda neredeyse bir uçurum bulunmaktadır (3). 

WHO 2004 yılında yayınladığı raporunda bitkisel ilaç ticareti yapılan 

birçok ülkede yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını, bu ürünlerin kalite 

kontrol, etkinlik ve güvenilirlik çalıĢmalarının yapılmadığını ve bunun da halk 

sağlığı için büyük bir tehdit oluĢturabileceğini ifade etmektedir. Aynı raporda 

özellikle Çin, Hindistan, Pakistan‟dan diğer ülkelere ihraç edilen ürünlere 

dikkat çekilmekte ve bunların mutlaka en azından güvenilirlik açısından kontrol 

edilmesi önerilmektedir (3). 
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Bitkinin toksik ve terapotik indeksini etkileyen faktörler  

Aynı bitkinin toksik ve terapötik etkisi bitki tarafından üretilen metabolit 

olarak adlandırılan kimyasal madde içeriğinin çeĢitli nedenlerle farklılık 

göstermesi nedeniyle değiĢebilmektedir (6). Kimyasal madde konsantrasyonunu 

etkileyen faktörleri Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür:  

Kullanılan bitki kısmı: 

Yaprak, tohum, kök gibi farklı kısımları aynı kimyasal maddeyi farklı 

miktarlarda içerir. Örneğin Taxus türlerinden elde edilen antineoplastik bir ilaç 

olan Paclitaxel (Taxol), Taxus cuspidata bitkisinin yaprak, kabuk, gövde ve 

olgunlaĢmıĢ kozalak gibi çeĢitli kısımlarında azalan konsantrasyonlarda 

mevcuttur.  

Kullanılacak Olan Bitki 

*Bitki doğru teşhis edilmelidir.  

*Doğru zamanda toplanmalı 

*Tedavi edici değere sahip kısmı (drog)  doğru tespit edilmelidir. 

*Bitkiye ait Kurutma saklama şartları ve etkili maddelerin bitkiden 

izolasyonu için doğru ekstraksiyon yöntemleri ve analizlerin yürütülmesi 

gereklidir. 

Bitkinin yaşı: Genç bitkiler bazı maddeleri olgunlaĢmıĢ olanlara göre 

daha fazla veya az miktarda içerebilir. Phytolacca americana bitkisinin 

tomurcuk ve genç yapraklarının yenilmesi, olgunlaĢmıĢ bitki yapraklarına göre 

daha güvenlidir. Çünkü bitki geliĢtikçe ürettiği saponin olgunlaĢmıĢ bitkinin 

toksisitesine neden olur.  

İklim ve toprak: Bitki içeriğinde bulunan bazı kimyasal maddelerin 

sentezini etkiler.  

Hasat zamanı: Hasat edildiği mevsime göre etkin/toksik madde miktarı 

artmakta veya azalmaktadır. Aksi belirtilmedikçe genellikle bitkilerden drog 

hazırlanırken; 

Yapraklar, bitki çiçek açmaya baĢladığı zaman toplanır. 

Çiçekler, tamamen açılmadan evvel veya tomurcuk halinde iken toplanır. 

Kökler, bitkinin toprak üstündeki kısımları kuruduktan sonra toplanır. 

Kabuklar, bitki yapraklarını döktükten sonra toplanır 

Meyveler ise olgunlaĢtıktan sonra toplanır. 

Bekletilme (depolama koşulları): Isı, ıĢık, nem gibi faktörler etkin/toksik 

madde konsantrasyonunu değiĢtirebilir.  
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Tür içi genetik farklılıklar: Bir cins içinde yer alan türler botanik açıdan 

birbirine benzeyebilir ancak uzman olan kiĢiler tarafından tıbbi olan türleri 

olmayanlarından ayırt edilebilir. Bu nedenle bitkisel ürün hazırlanırken en etkili 

türün ve etken madde miktarının tespiti oldukça önemlidir. 

Türkiye’de bitkisel ilaçlar ile ilgili sorunlar 

Türkiye‟de çok az sayıdaki preparatın dıĢında, bu ürünlerin satıĢı, konu 

ile ilgisi olmayan kiĢiler tarafından yapılmaktadır. Bu konuda basılı, sözlü ve 

görsel yayın organlarında abartılı yayınlar yapılmakta ve konunun uzmanlarına 

danıĢılmamaktadır. Ayrıca bir fiyat kontrol mekanizması olmadığı için son 

derece yüksek fiyata satılan ve mucize ilaçlar olarak takdim edilen bu ürünlerin 

kontrolsüz kullanımının önlenmesi gerekmektedir. Bunun için Sağlık Bakanlığı 

baĢta olmak üzere hekimlere, eczacılara, eğitim kurumlarına (Tıp ve Eczacılık 

Fakülteleri) ve meslek örgütlerine (TTB, TEB) büyük sorumluluklar 

düĢmektedir (3). 

Ameliyat öncesi dönemde bitkisel ilaç kullanımı 

Bitkisel ilaçlar hakkında birçok kiĢi genel olarak “bunlar doğal 

ürünlerdir, o nedenle güvenlidir” görüĢünü benimsemiĢtir. Bu görüĢ tüm 

dünyada bu ürünlerin kullanımının hızla artmasına neden olmuĢtur. Sadece 

A.B.D.‟de bitkisel ilaç kullanımının 1990-1997 yılları arasında %38 oranında 

arttığı bildirilmektedir. Bununla birlikte “doğaldır, o halde zararsızdır” fikrinin 

doğru olmadığını yapılan klinik çalıĢmalar açık bir Ģekilde göstermiĢtir (3). 

Perioperatif dönemde bitkisel ilaç kullanımına ait bir inceleme birkaç 

bitkinin ameliyatlarda yaygın olarak kullanılan anestezikler ve diğer ilaçlarla 

potansiyel etkileĢime sahip olduğunu belirlenmiĢtir (4). Özellikle sarımsak 

(garlic); kanama zamanını uzatabileceği ve spontan kanamalara neden 

olabileceği için yüksek dozda sarımsak kullanımını ameliyattan 7-10 gün önce 

bırakmak önemli bir tedbir olacaktır (4) Ayrıca, mabedağacı (Gingko biloba) ve 

Ginseng ameliyat boyunca kanama riskini artırabilir. Gingko biloba‟nın 

postoperatif kanama tehlikesine karĢı bazı cerrahi ve dental giriĢimlerden en az 

3 gün önce kullanımına son verilmelidir (4). Kava ve kediotu (Valerian) 

anesteziklerin sedatif etkisini artırabilir. Sarı kantaron (SJW) için pek çok ilaç 

etkileĢimi rapor edilmiĢtir. Efedra kardiyovasküler hadise riskini artırabilen 

sempatomimetik aktiviteye sahiptir (4). 

Sarı kantaronun da  (St. John‟s wort, Hypericum perforatum, binbirdelik 

otu) organ nakli ameliyatlarında büyük bir probleme neden olduğu biliniyor. 

Siklosporin, organ naklinde sık olarak kullanılan dar terapötik indeksli bir 

ilaçtır. Etkin konsantrasyonunun azalması organ reddine neden olabilir. 

Siklosporin, P-glikoprotein ve CYP3A4 substratıdır. Bu nedenle SJW 

tarafından P-glikoprotein ve CYP3A4‟ün indüklenmesi plazma siklosporin 

düzeyini azaltarak nakledilen organın reddedilmesi gibi klinikte ciddi 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM SONBAHAR 2011  

178 
 

problemlere yol açabilir. 12 gün Sarı kantaron preparatı kullanan sağlıklı 

insanlarda siklosporin klerensi yaklaĢık olarak 2 kat artmıĢtır. Sarı kantaron ile 

siklosporin etkileĢmesine ait vaka raporlarında siklosporin konsantrasyonunun 

% 25‟den %60‟a kadar değiĢen yüzdelerde azaldığı gözlenmiĢ ve organ 

reddinin nedeni olarak gösterilmiĢtir. Karaciğer ve kalp nakli yapılmıĢ SJW 

kullanan hastalarda siklosporin konsantrasyonundaki ani azalmaya bağlı olarak 

organ reddinin bildirildiği raporlar vardır. Bir baĢka çalıĢmada böbrek nakli 

yapılmıĢ 30 hastanın siklosporin düzeylerinde ortalama % 50‟ye yakın oranda 

azalma gözlenmiĢtir. Bu durum immünosüpresan dozunun yaklaĢık % 50 

artırılmasına neden olmuĢtur. SJW bırakıldıktan sonra ise siklosporin düzeyi 

belirgin olarak (%187) artmıĢ ve ilacın dozu herbal ürünün kullanılmadığı 

dönemdeki doza düĢürülmüĢtür (4). 

Echinacea da sarı kantaron gibi organ naklinde problem yaratmaktadır. 

Ġmmünostimülan etkisinden dolayı organ nakli uygulanmıĢ ya da ülseratif kolit, 

multiple skleroz, romatoit artrit gibi otoimmün bir hastalık nedeniyle 

immünosüpresan ilaçlarla tedavi görmekte olan hastalarda kullanılmaması 

gerektiği teorik olarak kabul edilmektedir (6). 

AĢağıda tabloda verilen (2) bitki-ilaç etkileĢimleri ve yan etkilerden de 

anlaĢılacağı gibi özellikle cerrahi operasyon geçirecek olan hastalar, bitkisel ilaç 

kullanımı açısından mutlaka sorgulanmalı ve bitkisel ilaç kullanımına 

operasyon tarihinden yaklaĢık 2-3 hafta önce son verilmelidir (3). 

 

Ġlaç Bitki EtkileĢim mekanizması 

Potasyum atılımını 

sağlayıcı ilaçlar (Steroidler 

ve diüretikler) 

Aloe  

Licorice 

(Meyankökü) 

 

Gastrointestinal kanaldan 

potasyum atılımını arttırır. 

 

 

 

MAO(monoaminoksidaz) 

inhibitörleri 

Efedra Efedrinin etkisini arttırır. 

 

Sarı kantaron 

(sin: St. John‟s 

Wort; Hypericum 

perforatum) 

 

Beyindeki MAO 

reseptörlerine bağlanarak 

antidepresanlarla 

öngörülemeyen etkileĢmeler 

oluĢtururlar.  

Ginseng MAO inhibitörleriyle öfori ve 

santral sinir sistemi 

stimülasyonu oluĢtururlar. 

 

 

Fenotiyazinler 

 

 

Efedra, Evening 

Primrose Yağı 

Fenotizanler Efedranın stimüle 

edici etkisini bloke edebilirler, 

hipotansiyon ve kalp atıĢında 

artıĢa  neden olur ve 

stimülasyon ve enerjiyi 

azaltırlar. 
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Hipoglisemik ajanlar 

(gliburid, metformin, 

insülin) 

 

 

Ginseng 

Ġçerdiği ginsenozitler glisemi 

kontrolünde 

etkilidir.antidiyabetiklerle 

birlikte kan glukoz 

seviyelerini aĢırı düĢürebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antihipertansif ajanlar 

 

 

Efedra 

-blokörlerin 

etkilerini, sempatik 

stimülasyon sonucunda 

etkileyebilir. Potansiyel olarak 

kan basıncını arttırır. 

 

 

 

Golden seal 

(Sarı mühür 

çiçeği) 

Berberin ve hidrastinin 

bileĢikleri çeĢitli kardiyak 

etkilere neden olabilirler. Kan 

basıncındaki yükselme 

potansiyelini arttırır veya 

azaltırlar. 

 

 

Black cohosh 

(Düğün çiçeği) 

Black cohosh‟dan izole 

edilmiĢ bir bileĢik olan 

acetina‟nın antihipertansif 

etkileri olabilir.Periferal 

vazodilatasyonu arttırır. 

 

 

Licorice 

(meyan kökü) 

sodyum klorür ve su 

tutulumunu arttırabilir. 

Antihipertansif ilaçların 

etkilerini ortadan kaldırabilir. 

Kan basıncındaki yükselme 

potansiyelini arttırır. 

 

Yohimbin  

(Afrodizyak 

olarak kullanılır) 

Klodin‟in aksine 1,2-

adrenerjik reseptör 

antagonistidir. Hipertansiyon 

krizine yol açabilir. 

 Ginkgo biloba Tiyazid diüretikleriyle birlikte 

kullanıldığı zaman kan 

basıncını arttırabilir. 

 

 

Kardiyak glikozidler 

(digoksin) 

Aloe 

Licorice 

Potansiyel potasyum atılımını 

arttırarak toksisite riskini 

yükseltir. 

Alıç(Hawthorn), 

Ökseotu 

(Mistletoe), 

Golden seal 

 

Kardiyak etkileri azaltır yada 

arttırır. 

Siberian ginseng Digoksin düzeylerini arttırır. 
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Aspirin Ginkgo biloba Gingolid B, platelet aktive 

edici faktörü inhibe edebilir 

Antiplatelet ve 

antikoagülan ilaçlar 

(warfarin, aspirin ,Heparin, 

NSAĠĠ, COX-2 

inhibitörleri) 

Black cohosh, 

Papatya, balık 

yağı, E vitamini, 

Zencefil, Golden 

seal, Ginkgo, 

Sarımsak, 

Tanecetum 

(Fewerfew), 

Ginseng 

Kanama riskini arttırırlar veya 

antikoagülan etki potansiyelini 

düĢürürler. 

Lityum YeĢil çay Kafein ani kesildiği takdirde, 

serum lityum düzeylerini 

arttırır. 

Antipsikotikler Evening primrose 

yağı 

Borage Yağı 

Temporal lop epilepsisinin 

artmasına sebep olur. 

Ġmmunosupresif ajanlar Echinaceae Ġmmun sistem baskılayıcı 

ilaçların etkisini tersine 

çevirebilir. 

Antikonvülzanlar 

(Fenitoin, Fenobarbital) 

Kava kava, 

Valerian, 

Evening primrose 

Yağı 

Fenitoinin plazma 

konsantrasyonunu azaltır. 

Demir Black cohosh, 

papatya 

etkileĢme potansiyali 

nedeniyle birlikte 

kullanılmamalıdır. 

ADE inhibitörleri Kırmızı biber 

Paprika (acı 

biber) 

Kapsaisin nedeniyle birlikte 

kullanılmamalıdır. 

Antibiyotikler Echinaceae - 

Kafein Efedra - 

 

Bitkisel ilaçlar ve laboratuvar testleri üzerine etkileri ise bir baĢka tabloda 

kullanılan bitki, endikasyonu ve testler üzerine olumsuz etkileri Ģeklinde 

derlenmiĢtir (2). 
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BĠTKĠLER ENDĠKASYONLARI 
LABORATUVAR TESTLERĠ  

ÜZERĠNDE ETKĠLERĠ 

Plantago psyllium 
Black psyllium 
Tohumları  

Konstipasyona karĢı  
Kanda Ģeker değerlerinin 

sonuçlarını düĢürür.  

Fucus vesiculosus 
(Bladderwrack) 
Tüm bitki  

Artrit, tiroit hastalıkları, 

obezite  
Tiroidi stimüle eden hormon 

düzeyini arttırırlar. 

Rhamnus 

purshiana 
Cascara 
kabuk  

Laksatif 

Ġdrar testlerinde yanılmaya 

neden olur. 
Ġdrarda renklenmeye neden 

olur.  

Thea sinensis 
Green tea 
yaprakları  

Mide bozuklukları 
Diyare  
BaĢağrısı  

Kanama süresini 

uzatır.Serum ürat ve bazı 

kanser testlerinin pozitif 

sonuçlar vererek hataya 

sebep olur. 

Juniper oxycedrus          
Ardıç meyvaları 

Diüretik  
Ġdrarı renklendirir. 
Ġdrar testlerinde hataya yol 

açar.  

Ilex 

paraguariensis 
Mate yaprakları 

Sinirsel depresyon 
BaĢağrısı 
Obezite 
Romatizma ağrıları  

Kanda ürikasit ve kreatinin 

yanlıĢ değer vermesine neden 

olur. 
Nöroblastom ve 

feokromositom olarak bilinen 

kanser testlerinde yanlıĢ 

sonuç verir. 

Leonurus cardiaca 
Motherworth 
Toprak üstü 

kısımları 

Sinirsel kardiyak 

semptomlarda 

Tiroid testlerindeki 

sonuçların düĢük çıkmasına 

neden olur. 

 

Bitkilerin tamamen zararsız olduğu görüĢü, ya da tamamen yararsız 

olduğu görüĢü akılcı ve bilimsel bir yaklaĢım olmayıp, bitkisel kaynaklı 

ilaçların satıĢında ve halka sunumunda çok büyük boĢluklar ve toplum sağlığı 

açısından ciddi riskler oluĢturmaktadır.  
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Fitoterapinin pozitif bilim esasları çerçevesinde rasyonel olarak 

uygulanabilmesi için, Avrupa Birliği Bilimsel Fitoterapi ÇalıĢtayı (ESCOP) ve 

Almanya Sağlık Bakanlığında sadece fitoterapötikler için kurulmuĢ olan 

Komisyon E ve Dünya Sağlık TeĢilatı (WHO), bitkisel ilaçlar ve hazırlama 

standartlarını belirlemekte ve bitkilere ait bilgileri monografları halinde 

yayınlamaktadır (7- 9). Ülkemizde ise Farmakognozi ve Fitoterapi Derneğinin 

2007 yılında “Tedavide Kullanılan Bitkiler-FFD Monografları” adlı kapsamlı 

ilk Türkçe bilimsel kaynak, 88 bitki monografı ile hekim ve eczacılar için 

hazırlanmıĢtır. Türkiye‟de ve dünyada önemli tıbbi bitkiler ve kullanımlarını 

içeren kapsamlı bir diğer Türkçe kaynak da 50 bitki monografı ile Ulvi Zeybek 

ve Muzaffer Haksel tarafından derlenmiĢtir (11, 12).  

Türkiye‟de bitkisel ürünlerin hazırlanması ve satıĢına iliĢkin 

değerlendirmeler Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının farklı  

mevzuatlarına göre yapılmaktadır. 2010 yılında Geleneksel Bitkisel Tıbbi 

Ürünler yönetmeliği yayınlanmıĢ ve tıbbi amaçla kullanılan bitkisel ürünlerin  

ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı‟na verilmiĢtir. Ancak ne yazık ki, 

eczanelerde Sağlık Bakanlığından izinli olarak yer alan bir tıbbi bitkiden 

hazırlanan ürün, besin desteği adı altında aktar ve alıĢveriĢ merkezlerinde Tarım 

ve KöyiĢleri Bakanlığının mevzuatına göre besin desteği adı altında izin 

alınarak satıĢa sunulmaktadır. Ülkemizde bitkisel ürünlere yönelik standartların 

kesin sınırlarının ivedilikle belirlenmesi gerekmektedir. Bitkisel ilaçların doz, 

endikasyon, olası etkileĢimleri ile yan etkileri bilimsel çerçevede 

değerlendirilmeli ve denetlenmelidir. Kurumlararası farklı mevzuatların toplum 

sağlığı gözetilerek tekrar değerlendirilmesi ve sadece Sağlık Bakanlığı denetimi 

altında ve eczacının ve hekimin bilgileri ıĢığında bu ürünlerin sadece 

eczanelerde satıĢa sunulmasında gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Güvenli, Etkili ve  Rasyonel Fitoterapi için: 

*Bitkiler kuru ve saf olmalı 

*Kapalı kaplarda güneĢte uzakta saklanmıĢ olmalı 

*Fitoterapi ürünleri mutlaka ECZANELERDEN temin edilmeli 

*Ürünlerin etiketinde bitkiye ait kimlik kartı olmalı 

(kullanılan bitkinin latince adı, etkili bileĢikleri, üretim yeri, üretim ve 

son kullanma tarihi) 

Kullanım süre ve dozuna dikkat edilmelidir. 

*Bitki-ilaç etkileĢimleri ve toksik etkileri olabileceği unutulmamalıdır. 

*Diyabet, yüksek tansiyon, kanser ve kalp hastalıklarında bitkisel 

tedaviyi ancak normal tedaviye yardımcı amaçla hekim onayından sonra 

kullanılmalıdır. 
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SONUÇ 

 

Türkiye‟de Fitoterapinin geliĢmesi ve modern tıpta yerini alması için  

aĢağıdaki önerilerimiz mutlaka yerine getirilmeldir: 

-Tıbbi değere sahip bitkilerin kültüre alınması teĢvik edilmelidir.  

-Tıbbi bitkilerden standardize ekstreler elde edilmeli ve dıĢ pazara 

sunulmalıdır. 

-Türkiye‟de fitoterapinin geliĢtirilmesi için projeler sağlanmalı, yerli ilaç 

sanayi bu konuda teĢvik edilip desteklenmelidir. 

-Fitoterapi bilimine tıp eğitiminde yer verilmelidir. 
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SAĞLIK HABERCĠLĞĠ VE ETĠK 

 

ġebnem SOYGÜDER* 

ÖZET 

Türk medyasının son zamanlarda basın etiğine, basın hukukuna, yayın 

ilkelerine aykırı yayınlar yaptığını açıkça görmekteyiz. Basın etiği çok geniĢ bir 

yelpazede pek çok konuyu içine almaktadır. Bu çalıĢmada sadece sağlık 

haberleri hakları çerçevesinde basın etiği irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Özel alan, özel hayata müdahale, kiĢilik haklarına 

saldırı, basın etiği, basın hukuku, izin Ģartı, haber kaynağı, haber değeri, sağlık 

heberciliği. 

 

 

HEALTH JOURNALISM AND ETHICS 

ABSTRACT 

          We can see clearly that recently, Turkish media are publishing a lot of 

materials that are inconsistent with press ethics, press law and principles of 

publishing. Press ethics includes many subjects on a broad array. In this study, 

we will evaluate press ethics only in the framework of health journalism.  

Keywords: Private sphere, intrusion into private life, attack on personal 

rights, press ethics, press law, permission regulations, news resource, news 

value, health journalism  

 

GĠRĠġ 

ÇalıĢmada medyanın sosyal sorumluluk anlayıĢı da göz önünde 

bulundurularak sağlık haberlerinde görülen medya etiğine ve hukukuna aykırı 

çeĢitli haberlerden örneklerle sağlık sektöründe çalıĢanlara ve hastalara medya 

ile mücadele yolu anlatılarak rehber olmak amaçlanmaktadır.  

Son yıllarda yazılı ve görsel basının hemen hemen hepsinde sağlık 

konulu haberlere sıkça rastlamaktayız. Bu tür haberler önceleri günlük bir 

gazetede bir iki haber Ģeklinde yer almaktayken günümüzde ana gazetelerin 

içinde doğrudan doğruya sağlık sayfası ve hatta magazin eklerinde iki bazen üç 

sayfa halinde sağlığa iliĢkin haberler yer almaktadırlar. Sağlık konusu sadece 

yazılı basında değil televizyonlarda da rağbet gören, çok izlenen programlar 

arasına girmiĢtir. Sözgelimi Kanal D‟de yayınlanan ve her gün değiĢik sağlık 

sorununu konu edinen ve konunun uzman doktorlarının stüdyoya gelmesi ve 
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kendilerine yöneltilen sorularla iĢlenen program oldukça eğiticidir ve rating 

almayı da baĢarmıĢ bir programdır.  

ÇalıĢmamızda yazılı basında sağlık haberciliği karĢımıza hangi sayfalarda 

ve ne Ģekilde çıkıyor? Öncelikle bu tespit edilecek ve sağlık haberleri 

sınıflandırılacaktır. Sonrasında bu haberlerde ne gibi yanlıĢlıklar, ne gibi etik 

sorunların yaĢandığı ortaya konmaya çalıĢılacak ve nihayetinde de tespit edilen 

bu sorunlara çözüm önerilerinde bulunulacaktır. 

Bu çalıĢmada kitle iletiĢim araçlarında (gazete, televizyon, dergi, radyo, 

sinema, internet) habere konu olan hasta, hastalık, sağlık, hastane, doktor, 

tedavi yöntemleri, ilaçlar, aĢılar vs… kısaca sağlık haberlerini etik anlamda 

mercek altına alınacaktır.  

Amacımız hem sağlık çalıĢanlarına (doktor, hemĢire, hastabakıcı vs..), 

hem de hasta ve yakınlarına; diğer taraftan hem gazetecilere ve hem de okurlara 

sağlık haberciliği hakkında bilgi vermek ve mağdurlara medya ile nasıl 

mücadele edebilecekleri hususunda küçük bir rehber sunmaktır. 

 

1. SAĞLIK HABERCĠLĠĞĠNĠN TÜRLERĠ  

Gazetelerde karĢımıza çıkan sağlık haberlerini sınıflandırabilmek için 

içerik analizi yöntemi kullanılmıĢtır
1
.  

Metod: 11-17 Ekim 2010 tarihleri arasındaki beĢ gazete ekleri ile birlikte 

taranmıĢtır. Sağlık, hastalık, hasta, doktor, hemĢire, sağlık bakanlığı, hastane, 

tedavi, ilaç, beslenme gibi konularda bu gazeteler ne yazdıysa onları toparlayıp 

bir sınıflandırma yapılmıĢtır. Buna göre; 

 Sağlık ile ilgili yazılan haberleri beĢ kategoriye ayırmak mümkündür. 

Bunlar: 

a. Sağlık haberleri: Sağlık muhabirinin çabasıyla elde edilen çoğu 

zaman sıcak haberdir. Bunlar hasta, hastalık, tıpta yeni geliĢmeler, doktora 

Ģiddet, doktora /hastaneye övgü, yeni cihazlar, ilaçlar, aĢılar, hastane odalarında 

yatan hastalar kısaca sağlıkla ilgili geliĢen olayları anında yakalayıp bunun 

haberleĢtiği geliĢme ve olaylardır. Genellikle gazetenin vitrin sayfalarında, son 

sayfalarında, iç sayfalarında yer alır. Gazetecinin etiğe aykırı sağlık haberlerine 

en çok bu türde rastlıyoruz. 

b. Magazin niteliğinde sağlık haberi: Magazin “depo haber” 

demektir. Bugün yayınlanmazsa üç gün sonra da yayınlanabilir, haber 

bayatlamaz. Gerektiğinde sayfa doldurmaya yarar. Sağlık reçeteleri, beslenme 

önerileri bu tür haberlerdir. En çok zayıflama, estetik, cilt güzelliği, gençlik, 

                                                 
1 03-06 Kasım 2010 II. Uluslar arası Hasta Hakları Kongresi‟nde bu çalıĢma poster bildiri olarak 

sunulmuĢtur. 



 

 

 

 

 
                                                              TÜRKBĠLĠM SONBAHAR 2011 

187 
 

mutluluk, cinsel hayatın konuları; buna bağlı olarak genellikle kanser, Ģeker 

hastalığı, psikiyatri, kadın hastalıkları ve kalp sağlığının iĢlendiğini görüyoruz. 

Biz okurlara ne yersek ne içersek hangi hastalığa iyi geleceği anlatılıyor. Bu 

tarz haberler genellikle gazetelerin son sayfalarında, içte bunun için özel 

ayrılmıĢ sağlık sayfasında ve gazete eklerinin sağlık sayfalarında yer 

almaktadır. Hafta sonları gazetelerin bu tarz haberlere daha ağırlık verdiğini 

görmekteyiz. 

c. Okur mektupları: Genellikle sağlık sayfalarının içinde bir köĢe 

yazısıdır. Bazı gazetelerde her gün değiĢen uzman doktorlar uzmanlık alanlarına 

dair okurun sorduğu soruları yanıtlamakta bazılarında ise sabit bir doktorun 

köĢesi (Osman Müftüoğlu gibi) olarak yer almaktadır. 

d. KöĢe yazıları: Gazeteci-yazarların (köĢe yazarları) köĢelerinden 

sağlık hakkında fikir ve görüĢlerini bildirdiği yazılardır. Onların geliĢen sosyal, 

siyasi ve ekonomik durumlar ve olaylar hakkında yazmaları için köĢeleri vardır 

ki iletiĢim literatüründe köĢe yazarlarına eĢik bekçisi (fikir önderi) denir. 

Sözgelimi spor sayfalarında da geliĢen spor haberlerini değerlendiren köĢe 

yazarları vardır ki zaman zaman onların da sporcuların sakatlıkları hakkında bir 

doktor edasıyla yazdıklarını görmekteyiz. Bunun gibi günümüzde köĢe 

yazarlarının köĢelerinde sağlık, beslenme, güzellik, anti-aging formülleri 

hakkında magazinel tarzda yazılara sıkça rastlamaktayız. 

e. Reklâm, Ġlan ve reklâm-haber (örtülü reklâm): Sağlık sektörü 

hakkında basında pek çok reklâm, ilân ve reklâm-haber (örtülü reklâm) 

görmekteyiz. Ġlaç, krem, hastane, poliklinik, muayenehane, estetik ve güzellik 

merkezleri, ılıca ve kaplıcalar, iĢitme cihazları, tabanlıklar vs. Ancak bir de 

aslında amacı reklâm olan ama bunu haber Ģeklinde sunan reklâmlar var ki en 

çok etik ihlâller bu alanda yapılmaktadır. Kesinlikle yasak olmasına rağmen bu 

tarz örtülü reklâmın hemen hemen her gün basında yer aldığını görmekteyiz. 

Sonuç: Cumhuriyet, Habertürk, Hürriyet, Sabah ve Zaman Gazeteleri 

üzerinden değerlendirilen sağlık haberlerinde belirlenen tarihler arasında (11-17 

Ekim 2010) en çok haberi toplamda  %36.15 ile Habertürk birinci, ardından 

%28.36 ile Hürriyet Gazetesi ikinci sırada yer almaktadır. Sağlık haberlerine 

gazetesinde en az yer veren ise %5.80 oranı ile Cumhuriyet Gazetesi 

görünmektedir. 

Yukarıda sınıflandırdığımız sağlık haberciliği türlerine göre gazeteleri 

değerlendirdiğimizde ise  %45.94 ile sıcak haberin birinci, %25.37 ile ise 

reklâmın ikinci sırada olduğunu görmekteyiz. Reklâmın bu kadar çok sayıda 

olması elbette ki sağlık sektörünün dünyada enerji ve silâhtan sonra üçüncü 

büyük ekonomik sektör alanı olmasına bağlayabiliriz. 
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2. MEDYA ETĠĞĠ 

1990‟lardan sonra medya (kitle iletiĢim) alanında yazılan makaleler, 

kitaplar, düzenlenen bilimsel toplantıların konusu ağırlıklı olarak “etik”le 

ilgilidir. Bu tarihten sonra ülkemizde ve dünyada gazetecilik meslek ahlâkında 

bir erezyonun yaĢandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Neo-liberal ekonomik 

geliĢimler maalesef basın sektöründe gözle görülür bir yozlaĢmaya sebep 

olmuĢtur. 

ĠletiĢim fakültelerinde medya etiği, basın ahlakı, basın etiği, iletiĢim etiği 

veya gazetecilik etiği gibi baĢlıklar altında dersler bulunmaktadır. Burada amaç 

öğrencilere gazetecilik mesleğini yürütürken karĢılaĢtıkları olaylar hakkında 

etik değerlendirmeyi yapabilmelerini ve karar alma aĢamasında kendilerinden 

içselleĢtirdiklerini umduğumuz etik ilkeleri harekete geçirmeleri 

beklenmektedir. Olması gereken anlatılmakta ve öğretilmekte ancak olanla 

olması gerekenin tutmadığını da bizler uzaktan izlemekteyiz. 

Gazetecilikte etik sorunlar o kadar geniĢ bir yelpazede ki saymakla 

bitmez. Sözgelimi insanları karalama, küçük düĢürme, kiĢilik haklarına 

saldırma, özel hayatlarına müdahale, umut kırıcı haberler, kıĢkırtıcı haberler, 

toplumda korku ve panik yaratan haberler, etnik ayrımcılık yapan haberler, 

ulusal ya da uluslararasında düĢmanlığı körükleyen haberler, cinselliği ya da 

Ģiddeti abartan sansasyonel haberler, taraf olma, yorum içeren haberler, haber 

değeri olmayan haberler, muğlak ve kötü yazılan haberler, yanlıĢ bilgi veren 

haberler, Türkçenin yanlıĢ kullanımı, gazete haberlerinde baĢlık ve içeriğin 

birbirini tamamlamaması, çalıntı haberler, reklâm içeren haberler, haber 

kaynağını belirtmeme vb… Her gün bunlardan birkaçıyla gazete sayfalarında 

karĢılaĢıyoruz. Bu listeye sağlık konulu haberleri de ekleyerek medya etiği 

kapsamında tartıĢılması gerektiğini düĢünmekteyiz. 

Medya etiğini, gazetecilerin mesleklerini yürütürken uymak zorunda 

oldukları kurallar ve ilkeler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bu ilkeler hangi 

eylemlerin iyi (ya da daha iyi olduğunu), hangi uygulamadan kaçınmak 

gerektiğini belirterek gazetecilere yol gösterirler. Batı‟da da bu ilkeler vardır. 

Bunlar gazeteciyi baskı altında tutmak için geliĢtirilmemiĢ, amaç bu ilkelerle 

medyanın saygınlığını ve güvenilirliğini korumaktır. 

10 Haziran 2010 tarihinde GFK grup 16 ülkede 15.806 kiĢi ile görüĢerek 

meslek gruplarına ve kurumlara güven endeksini kamuoyuna açıklamıĢtır. Buna 

göre
2
.; Türkiye‟de 16 ilde toplam 1300 kiĢi ile yüz yüze görüĢülerek 

gerçekleĢtirilen araĢtırma sonucu: mesleğe duyulan güven sıralamasında 20 

meslek içinde gazetecilik 17.sırada, doktorluk 3.sırada yer almaktadır. Ankete 

katılanların %36‟sı gazeteciye  %86‟sı ise doktora güvendiğini belirtmiĢtir.  

                                                 
2http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfkturkiye/pressreleases/gfk_turkiye_guven_endeksi_b

asin_bulteni_haziran_2010.pdf 



 

 

 

 

 
                                                              TÜRKBĠLĠM SONBAHAR 2011 

189 
 

Aynı Ģirket (GFK Custom Research) aynı anket çalıĢmasını 2011‟de de 

yapmıĢtır. Bu sefer 19 ülkede 19.261 kiĢi ile görüĢülmüĢ meslek gruplarına ve 

kurumlara güven araĢtırması sonuçları 17 Haziran 2011‟de yayınlanmıĢtır. Bu 

araĢtırmada Türkiye‟de 14 ilde 1.311 kiĢiye ulaĢılmıĢtır. Buna göre 20 meslek 

arasından gazetecilik mesleğine duyulan güven %39 ile 17.sırada;  %89 ile 

doktorlara olan güven 5.sırada yer almaktadır
3
. 

Yukarıdaki araĢtırma sonucu kamuoyunun son yıllarda maalesef 

gazetecilere güveni olmadığını açıkça göstermektedir.  

Medyadaki etik değerlerin uygulanamaz hale gelmesinin sebebi 

teknolojinin geliĢmesi, küreselleĢme, medyanın tekelleĢmesi (hatta 

kartelleĢmesi) ve magazinelleĢmedir.  

Medya, kamu hizmeti gören, sosyal sorumluluk anlayıĢı ile iĢlemesi 

beklenen sahip olduğu nitelikleri ile hukuksal bağlayıcılıkları olan, ancak 

bundan daha da önemlisi her etkinliği, her iĢlevi etik değerlerle donanmıĢ 

profesyonel bir meslek alanıdır. Medya en etkin gücünü haber verme iĢlevinden 

alır. Haberin doğru, çarpıtılmamıĢ, kiĢilik hak ve özgürlüklerini gözeten, özel 

yaĢama saygılı ve sosyal sorumluluk bilinciyle üretilmesi beklenir.  

Etik ilkelere (iyilik, hoĢgörü, adalet, eĢitlik ...) kimse karĢı çıkmaz. 

Ġlkelerin sorunu, geçerlilikleri konusunda fikir birliğine varmak değil, bu ilkeler 

çatıĢtıklarında hiyerarĢi zinciri oluĢturmanın zorluğudur. Sözgelimi, bir muhabir 

çoğu zaman halkın haber alma özgürlüğü ile haber yapacağı kiĢinin kiĢilik 

haklarını koruma ya da çiğneme konusunda etik karar verme durumundadır.   

Unutmamak gerekir ki, hiç kimse teoloji sayesinde dindar olamayacağı 

gibi etikle de ahlâklı olamaz. Bununla birlikte etik, eleĢtirel sorgulama yoluyla 

ahlâki bakıĢ açısının geniĢlemesini ve aydınlatılmasını sağlar. Etik, bir toplum 

içinde yaĢayan herkesi ilgilendirir. Kurallara ihtiyaç duymak demek, baskı 

istemek ya da kurallarla sınırlanmak anlamına gelmez. Bu olgu daha çok 

özgürlükten herkesin olabildiğince çok yararlanabilmesi için gereken bir 

müdahaledir. Modern toplumlarda ahlâki ilkeler üzerinde uzlaĢma zordur, 

çünkü modern toplumlarda karĢıt çıkarlar ve farklı ihtiyaçlar sıkça görülür. Bu 

da uzlaĢmayı zorlaĢtırır. Bu nedenle herkese akılcı yoldan benimsetilmiĢ, 

dolayısıyla da herkesten talep edilebilecek temel ahlâk ilkeleri üzerinde bir 

uzlaĢmaya varılması gerekir. Belirlenen ilkelerse sürekli sorgulanmalıdır 

(Pieper, 1999, S.19). 

Medya görevini yerine getirirken ilke olarak “kamu yararı” ölçütünü baz 

almayı benimsemelidir. ĠĢte bu ölçüt zaman zaman görev ahlâkı ile gerçeklerin 

açıklanması arasında bir çatıĢma ortaya çıkarabilir. Editör hangi haberin; 

fotoğraf editörü ise hangi haber fotoğrafının yayınlanacağına dair karar verirken 

                                                 
3http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfkturkiye/gfk_turkiye_kurumlara_ve_meslek_gruplar_

_na_g__ven_ara__t__rmas___basin_bulteni_haziran_2011.pdf 
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kamu yararını göz önünde bulundurmalıdır. Burada önemli olan editörlerin, 

gazetecilerin, haber fotoğrafçılarının veya köĢe yazarlarının haberi üretirken 

neye öncelik vereceği, hangi kural, hangi ölçüt ve kriterlere göre karar 

vereceğidir. 

Basın özgürlüğü, gazeteciye insanların özel yaĢamlarına girme, insanları 

araç olarak kullanma, onların onurlarıyla oynama hakkını verir mi?  “kamuya 

mal olma” Ģansı ya da Ģanssızlığı bu sınırları ortadan kaldırır mı yoksa 

kaldırılmayacak kimi sınırlar var mı? Gazeteci haberi gerçekten toplar mı yoksa 

üretir mi? Yoksa haber baĢka bir yolla mı haberleĢmektedir? HaberleĢtirmede 

ortaya ne gibi etik sorunlar çıkmaktadır? 

Her Ģeyden önce gazeteci çevresinde olup bitenler içinden birini veya 

birkaçını “seçerek” haberleĢtirir. Gazetecinin olup bitenler arasından hangisini 

seçeceği, olayın sınırlarını nasıl çizeceği, bakıĢını ya da kamerasını olayın hangi 

noktasına yönelteceği tamamıyla ona onun görme ve değerlendirme gücüne, 

yapmak istediğine (amacına) bağlıdır.  

Gazetecinin iletmesi, aracılık etme ve görevini iyi yapabilmesi, olup 

bitenleri doğru aktarabilmesine bağlıdır. Bunun için öncelikle gördüğü, tanık 

olduğu olayları, durumları doğru değerlendirebilmesi gerekir. Etik eğitimi 

gazetecilere (haberci, paparazzi, haber fotoğrafçısı, editör vs.) olay ya da 

durumları doğru değerlendirebilmeyi öğretebilir. Ama etik eğitimi, neyin 

yapılıp neyin yapılamayacağını kesin olarak öğretemez. Gazetecilik meslek 

etiği, gazetecilerin belirli durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini dile getiren 

ilkeler, değerlendirme ve eylem normları ortaya koyar. Fakat bu ne doğru 

değerlendirmeyi ne de etik eylemeyi sağlamaya yarar. Ne yapılırsa yapılsın etik 

sonuçta göreceli bir kavramdır (Soygüder, 2003, S.181-182.).  

Haberin basımına ya da yayınına karar verecek kiĢinin karĢılaĢacağı etik 

sorunlar ile olup biteni haberleĢtiren gazeteci, haber fotoğrafçısı veya 

kameramanın karĢılaĢtığı etik sorunlar da birbirinden farklıdır. Gazeteci, haber 

fotoğrafçısı ya da kameraman olup bitenleri değerlendirirken, editörler ise 

kendisinin önüne getirilen haber metinlerini ve fotoğrafları değerlendirir. 

Kararını okur ve izleyenlerin beğenisine göre ve medya patronundan ya da 

belirli sermaye kesiminden gelecek baskılara göre belirlerler. O halde, “doğru 

değerlendirme” sorunu hem gazetecilerin, haber fotoğrafçılarının hem de 

editörlerin en önemli etik sorunudur. 

Etik, ahlak ve hukuk arasında sıkıĢmıĢ bir kavramdır. Hukuki ihlâllerin 

cezai yaptırımı varken etik ihlâller sadece kınamayla, uyarma cezasıyla 

sonuçlanır. Batıda uyarı cezası alan bir gazeteci iĢi bırakırken biz de durum 

böyle değildir. Etik ilkeler içselleĢtirilmesi gerekir. Bunlar öğretilse de 

gazetecilik mesleğinde uygulanmasının pek kolay olmadığını görmekteyiz. 

Oysa mutlaka uygulanması gerekir. AĢağıda sağlık haberciliğinde yapılan 

yanlıĢlar sıralandı kimileri hukuka aykırı olduğu için cezai yaptırımı olan 
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kimileri ise etik anlamda değerlendirildiğinde hatalı olan haberlerdi. Bu nedenle 

bu sıralamanın sonunda okurun/izleyicinin sağlık haberciliği karĢısında nasıl 

tavır almaları gerektiği önerilmiĢtir. 

 

3.  SAĞLIK HABERLERĠYLE ORATAYA ÇIKAN ETĠK 

SORUNLAR 

Basın, iĢlevini yerine getirirken “insan” malzemesini kullanır. Haberin 

konusu insandır, insanın içinde yer aldığı onunla iliĢkili kurumlardır ya da 

toplumsal olaylardır. Diğer bir deyiĢle, basının temel malı olan “haber” insan 

üzerine kuruludur. Bu durumda ise basının “insan” malzemesini nasıl 

kullandığı, kullanması gerektiği önem kazanır. Hangi insanı ne zaman, nasıl, 

neden, ne kadar süre ile haber konusu olarak kullanması gerekir? Tüm bu 

soruların yanıtı ise gazetecilik olgu ve sürecini oluĢturur. Haber alma, 

bilgilenme, aydınlanma iĢlevlerini yerine getirirken basının “insan” 

malzemesini nasıl kullandığı çok önemli bir etik sorundur. Basın özgürlüğüne 

karĢı insan özgürlüğünü karĢılaĢtırırken iki özgürlük arasında sınırın nerede 

bitip baĢladığı önemli bir sorundur  (Aziz, 1992, S.52-54). 

Gazeteler üzerinden yapmıĢ olduğumuz bu çalıĢmada sağlık haberleri 

mercek altına alınarak sağlık haberlerinde ne gibi etik ihlâllerin yapıldığını 

saptamaya çalıĢtık. Buna göre; 

a- Özel hayata müdahale (doktorun veya hastanın). 

b- KiĢilik haklarına saldırı (doktorun veya hastanın). 

c- Halkı yersiz umutlandıran ya da paniğe kapılmalarına sebep olan 

haberler (dezenformasyon, mezenformasyon). Örnek kene sokması, sars gribi, 

kuĢ gribi, domuz gribi, keçi gribi gibi. 

d- Gazetecinin konuya vakıf olmadan sağlık haberi yapması (kaynak 

doğrulatmadan). 

e- Reklâm-haber ayrımının yapılmaması- örtülü reklâm- (özel hastane, 

estetik merkezi, klinik, ilâç reklâmı, medikal cihaz vb.). 

f- Medyatik doktorların engellenemez yükseliĢi. 

g- Doktorların hasta yakınları tarafından psikolojik ve fiziksel saldırıya 

uğramasına sebep olan hedef gösteren haberler. 

SaptamıĢ olduğumuz bu maddeleri kısaca açıklamak gerekirse: 

a. Özel Hayata Müdahale 

Ġnsan saygıya layık, dokunulmazlığı olan bir varlıktır. Bu insanın fiziksel 

varlığının tecavüzlerden korunmasını kapsadığı gibi hakkındaki kimi bilgilerin 

ya da “Ģöhret” ve onurunun korunmasını da kapsar. Birey bu alana giren 
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bilgileri baĢkalarıyla bu arada medyayla ancak kendi istediği zaman paylaĢır. 

Ġstemezse kimse onu açıklamaya zorlayamaz. 

Özel yaĢam haberleri etik ilkelerle çatıĢma halindedir. Okurun haber alma 

hakkı ile çatıĢır. Gazeteci kamuoyuna bildiklerini, doğruları anlatmak ister. 

Ama bunlar ya özel hayata giriyorsa?  Sözgelimi madde bağımlılığından 

kurtulmak için tedavi olmaya çalıĢan veya kürtaj olan bir ünlünün haberi gibi.  

Özel yaĢam “rahatsız edilmeme, yalnız olma” hakkıdır. 

Bazı kiĢilerin özel alan sınırı diğerlerine göre çok daha dardır. Ünlü 

olmanın bedeli her an bir gazetecinin özel alanına girmesi ve bunu haber 

yapabilmesidir. Ancak sıradan insana dair bir haber ancak “izin” ve “rıza” Ģartı 

ile yapılabilir. Sıradan insanların özel alanı ünlülere göre daha geniĢtir. 

Bir insanın izinsiz girilemeyecek okunamayacak, teĢhir edilemeyecek, 

ticari meta haline dönüĢtürülemeyecek özel yaĢam alanına Ģunlar girer: 

Özel notları, fotoğrafları, film ve videoları, mektupları, telefon 

konuĢmaları, günlükleri, cinsel yaĢamı, sağlığına iliĢkin bilgileri, özel yaĢamını 

geçirdiği mekânlar vs. Kısaca merak edene “sana ne?” diyebileceği her konu. 

Hiçbir gazeteci herhangi bir vatandaĢın sağlığı hakkındaki bilgileri onun 

veya yakınının izni ve rızası olmadan yayınlayamaz.  

Hastane odaları “özel alan”dır. Özel alandan izinsiz olarak fotoğraf veya 

görüntü çekilemez. 

Ünlü de olsa sıradan bir vatandaĢ da olsa kamu yararı sözkonusu değilse 

özel alana o kiĢinin rızası olmadan hiçbir gazeteci giremez. Burada “izin” ve 

“rıza” çok önemli. Eğer sıradan bir vatandaĢın (hasta, doktor, hemĢire vs..) 

rızası ve izni olmaksızın haberi yapılmıĢsa gazeteci büyük bir suç iĢlemiĢtir. 

Haber kamuoyunun tanıdığı ünlü (siyasetçi, sanatçı, sporcu) biri ise özel alanını 

gazetecilerden saklamak zorundadır. Özel alan ihlâl edildiğinde gazeteci buna 

her an geçerli bir sebep bulabilir.  

Ünlülerin sağlık durumlarıyla ilgili haberler çoğunlukla “kamu ilgisi”ne 

yöneliktir. Etiğe aykırıdır. Ancak magazin dünyasında danıĢıklı dövüĢ 

sözkonusu olduğu için ünlüler hastane odalarında paparazziye 

yakalandıklarında susmaktadırlar. Basın ve ünlü varolma açısından birbirine 

muhtaçtır. Bu tarz sağlık haberinin üreticisi genellikle de paparazzi olmaktadır. 

Türkiye‟de özel yaĢama dair yapılan haberlerin içinde “yeis sömürüsü” 

çok önemli yer tutmaktadır. Yakınını kaybetmiĢ insanların yaĢadıkları acıları 

kamusal mekânlarda olsalar bile özel yaĢam alanı içinde sayılmalıdır. Yas tutan 

babaya, gözyaĢı döken anneye objektif çevirmemek gerekir. Ġnsan hayatının en 

acı haberini aldığında görüntülenmemelidir. Bu duygular çok özel ve 

bireyseldir. Kara haberi alan Ģehit anasının burnunun dibinden çekim 
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yapılmamalı yapılsa bile bu yayınlanmamalıdır. Bu tür haberin toplumsal yararı 

olması düĢünülemez. 

Türk hukukunda kiĢinin özel hayatı bir Anayasal hak olarak kabul 

edilmiĢtir. 1982  Anayasa‟nın 20, 21 ve 22. Maddesi  ile “Özel hayatın gizliliği” 

güvence altına almıĢtır. “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine 

dokunulamaz” (mad.20). Anayasanın 21. maddesi “kimsenin konutuna 

dokunulmaz”,  22.maddesi ise “herkes haberleĢme hürriyetine sahiptir, 

haberleĢmenin gizliliği esastır” der. 

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karĢı suçlar 5237 Sayılı Türk Ceza 

Kanunu‟nun 9. Bölümü‟nde düzenlenmiĢtir. Buna göre; 

134.madde der ki: KiĢilerin özel hayatını ihlal eden kimse 6 ayda 2 yıla 

kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü ve seslerin 

kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde cezanın alt sınırı 1 yıldan az 

olamaz. Bunları ifĢa eden kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yolu ile iĢlenmesi halinde ceza yarı oranında 

arttırılır.                   

Yasa bu bölümde yer alan suçların soruĢturması ve kovuĢturmasını 

“Ģikâyete” bağlıyor. ġikâyet olmadığı taktirde “rıza” olduğunu var sayıyor. 

Medeni Kanunun 24. Maddesi . KiĢilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, 

daha üstün nitelikte özel ya da kamusal yarar ya da kamunun verdiği yetkinin 

kullanılması sebeplerden biriyle haklı kılınmadıkça kiĢilik haklarına yapılan her 

saldırı hukuka aykırıdır.” 

KiĢi mağdursa haberi yapan gazeteciye maddi ya da manevi tazminat 

davası açabilir. 

Basın Konseyi tarafından kabul edilen Basın Meslek Ġlkeleri‟nin 

5.Maddesi özel yaĢamı konu almaktadır: "KiĢilerin özel yaĢamı, kamu 

çıkarlarının gerektirdiği durumlar dıĢında yayın konusu olamaz." der. Basın 

Konseyi, kamuya malolmuĢ ünlü kiĢilerle sıradan insanlar arasında bir ayrım 

yapmamakta, sadece habere konu olan olayda “kamu yararı” olup olmadığına 

bakmaktadır. Bu ilkedeki tek sorun, kamu yararının nasıl tanımlanacağı, nasıl 

anlaĢılacağıdır. Çünkü, özel yaĢama müdahaleyi içeren hemen her olayda 

gazeteciler kamu yararından söz ederek, kendilerini savunmaktalar.  

RTÜK Yasasının 4.maddesi, yine RTÜK Yayıncılık Etik ilkeleri‟nin 

(2007) 8. maddesi, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi, 

Doğan Yayın ilkelerinin 10.maddesi,  Özel hayatı koruma altına almıĢtır. 

Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nin 8. Maddesi, BirleĢmiĢ Milletler 

Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi‟nin 12. Maddesi açıkça özel hayata ve aile 

hayatına saygı gösterilmesini ister. Mahremiyetin basın tarafından ihlâl 
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edilmesini koruma altına almıĢtır. Gazeteciler bir kiĢinin özel yaĢam alanına 

izinsiz ve fiziksel olarak giremez, ayrıca bu kiĢinin ismini, resmini ve haberini 

medyada yayımlayarak küçük düĢüremezler. 

Mahremiyet alanına basının tecavüzünü engelleyebilmek için her ülkenin 

yasal düzenlemeleri vardır. Ancak önemli olan yasal herhangi bir müdahaleye 

gerek kalmadan mahremiyetin gazeteciler tarafından gönüllü olarak 

korunmasıdır. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından kabul edilen 

basın meslek ilkelerinin 23. Maddesi‟ne göre: 

"KiĢilerin özel hayatlarını gizli tutma hakkına saygı gösterilmelidir. 

Devlet ile ilgili iĢlerde görevli insanlar, devlet iĢlerini etkilemediği sürece özel 

hayatlarını gizli tutma hakkına sahiptirler. Bu gibi iĢlerde görevli insanlar sırf 

bu yüzden özel hayatlarını gizli tutma hakkından mahrum kalamazlar. " 

Bu madde ile Konsey, kamuya mal olmuĢ kiĢilerin bile özel yaĢam 

hakkından söz eder.  

Ġngiltere'de Basın Konseyi yerine kurulan Basın ġikâyetleri Komisyonu 

da özel yaĢama iliĢkin Ģu ilkeyi geliĢtirmiĢtir: 

"Bireyin kendi izni olmaksızın özel yaĢamına dil uzatmak ve bu konuda 

sorgulamak, özel mekânlarından tele objektifle resim çekmek genelde 

yakıĢıksız sayılmakta, bu tür bir davranıĢ ancak kamu çıkarları söz konusu 

olduğunda haklı kılınmaktadır." 

Özel mekân kapsamına bireyin evi ve onun bir parçası sayılan bahçe ve 

ek yapılar girmekte, yanındaki alan ya da park bunun dıĢında kalır. Ayrıca otel 

ve hastanelerin odaları da özel mekân kapsamında yer alır.  Komisyon, özel 

mekânlara izinsiz giriĢi meslek etiğine aykırı bir uygulama olarak kabul eder.  

ABD Profesyonel Gazeteciler Derneği'nin (Sigma Delta Chi) kabul ettiği 

meslek ahlâkı yasası, “Adil Oyun” baĢlığı altında Ģu görüĢe yer verir:  

"Gazeteciler, haber toplama ve sunma sürecinde haberde adı geçen 

insanların haysiyetine, özel hayatlarının gizliliğine, haklarına ve esenliğine her 

zaman saygı göstereceklerdir."  

Özel yaĢama müdahaleye sınırlar çeken bu ilkeler görüldüğü gibi daha 

çok soyut ilkelerdir. Sonuçta her Ģey gazetecinin iyi niyetine terk ediliyor. Bu 

sorunu çözmek ve daha somut ilkeler geliĢtirebilmek için bazı açıklamaların 

yapılması gerekir.  

Özel yaĢama müdahalenin söz konusu olduğu bir olayda gazeteci Ģu 

soruların yanıtlarını aramalıdır (Ġrvan, 2005,76): 

*      Gizli ve kiĢisel bilgileri hangi amaç için arıyorum?  

*       Bu, haklı gösterilebilir ve çok önemli bir amaç mı?  
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* KiĢilerin özel yaĢamını ihlâl ederek elde edilebilecek bu bilgi, ihlâli  

haklılaĢtıran amaca uygun mu?  

* Bu bilgiyi elde etmenin tek yolu kiĢilerin özel yaĢamını ihlâl etmek mi? 

Bunun baĢka (alternatif) bir yolu yok mu? 

Bu sorulara verilebilecek olumlu ve olumsuz yanıtlarla gazeteciler/haber 

fotoğrafçıları bu tür bir sorunda nasıl davranacaklarına daha hızlı ve kesin 

biçimde karar verebileceklerdir.    

 b. KiĢilik Haklarına Saldırı 

Medya yaptığı yayın ile bir kiĢinin mesleki ya da bilimsel kiĢilik hakkına 

ağır ve yersiz eleĢtiriler yönelterek gerçekdıĢı söylenti ve suçlamalarla onun 

ekonomik ya da ticari varlığına zarar vermek yoluyla kiĢilik haklarına 

saldırabilir (Öngören, 1998, S.68-70).  

 Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

fotoğraf üzerindeki koruma sağlayan kuralları içerir. KiĢinin izni olmayan 

durumlarda, fotoğrafın ya da fotoğrafını içeren görüntüsünün çekilmesi, 

basılması, çoğaltılması, dağıtılması ve sergilenmesi de hukuka aykırıdır. Eğer 

yayın esnasında birtakım eklemelerle, yazılarla ya da bilgisayar teknikleri ile o 

kiĢiye deli, suçlu, hasta, vs...nitelemeler yapılırsa manevi haklar çiğnenmiĢ olur. 

Unutmayalım ki kiĢisel zarar kiĢinin hayatında leke olarak kalır. Böylesi 

zararların ortaya çıkmaması için kesin yaptırımların olması gerekir. Ancak 

maalesef Türkiye‟de yargı sisteminin tıkanıklığı ve yavaĢ iĢlemesi nedeniyle 

özellikle gazetecilik mesleğinde kiĢilik haklarına yönelik saldırılara sık sık 

rastlıyoruz. Ġnsanların cinsel tercihleri, çocuklara tecavüz, kadına Ģiddet 

haberlerindeki zanlının kadına yönelttiği iddialar, ensest iliĢkileri ortaya çıkaran 

haberler etik ilkelere uygun yapılmadığında kiĢilik haklarına saldıran, insanları 

yaralayan, lekeleyen haberler ortaya çıkar. Medya bu haberleri yaparken kâh 

isim soy isim kullanmakta, kâh baĢ harflerini kodlamakta; kâh göze bant 

çekmekte kâh yüzü mozaikleĢmektedir. Ancak çoğu zaman bu bant ve 

mozaikler kaymakta ve yüz görünmektedir. Sonuçta Ģiddet mağduru bu insanlar 

çevreleri tarafından tanınmıĢ olmaktadır. Kurban çocuklar ise kesinlikle 

mozaikleyerek bile olsa bu haberin fotoğrafının gazetede yer almaması 

gerekmektedir. 

c. Dezenformasyon-Mezenformasyon 

KiĢinin çevresinden gelen bilgisine ya da inançlarına katkıda bulunan 

uyarıcıya enformasyon diyoruz. Medyanın yasal ve etik sorumluluğu 

vatandaĢların faydalı enformasyona ulaĢmasını sağlamaktır. Sağlık 

enformasyonu; sağlık hizmeti ve sağlığın geliĢtirilmesinde ana kaynaktır, çünkü 

stratejik sağlık davranıĢları, tedavilerinde ve kararlarında rehberlik etmede 

kullanılır. Sağlık enformasyonu tıbbi araĢtırmalardan, psikolojik ve sosyal 
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bilimlerden, aynı zamanda da ziraat ve çevre bilimlerinden gelmektedir. Sağlık 

verileri doğrudan ya da dolaylı olarak Sağlık Bakanlığı‟ndan, Ġl Sağlık 

Müdürlükleri‟nden DĠE (Devlet Ġstatistik Enstitüsü), Türk Tabipler Birliği ve 

ona bağlı Tabip Odalarının yayınları, sivil toplum kuruluĢları, tüketiciler, tıp ve 

sağlık bilimleri dergileri, hükümetin ve sağlık otoritelerinin raporları güvenilir 

sağlık enformasyonu kaynakları olarak değerlendirilmektedir. Bu 

enformasyonlara örnek; güneĢ ıĢınlarının zararlı etkileri, polen alerjileri, gripten 

korunma yolları gibi. Sağlık enformasyonunun çoğu informel (örn: iĢ 

arkadaĢlarıyla sohbet), tesadüfî (eğlence medyası gibi) ve de büyük çoğunlukla 

doğru değildir. Buna karĢın sağlık iletiĢimi kampanyaları kiĢilerin mevcut 

sağlık enformasyonunu etkileyen kaynaklar olarak en iyi katkıyı sağlayabilirler. 

Kitle iletiĢimi ile yayılan sağlık enformasyonunun doğru, güvenilir ve 

kullanılabilir olması kamu sağlığı açısından birincil önem taĢır. Günümüz 

basınında gördüğümüz tıbbi enformasyonun ne kadar kaliteli ve güvenilir 

olduğunu söylemek güçtür. Gazetelere bakarsak tıp insanın artık 150 yaĢına 

kadar yaĢayabileceğini, kansere çare bulunduğu gibi doğruluğu henüz 

kanıtlanmamıĢ haberlerle doludur. Okursa bunlara inanmaktadır ki inanır çünkü 

tıp dünyası dıĢındakiler tıp cahili olarak yazılan her Ģeye inanmaya 

meyillidirler. Ġnsan aileden, çevreden, okuldan ve medyadan ne öğrenirse 

öğrenir. Ne kadar eğitimli de olsak gidip bir tıp dergisi okumayız. Sağlıkla ilgili 

geliĢmeleri gazetelerden, televizyonlardan öğreniriz. EĢine, dostuna bakıp da 

ilâç kullanan insanların olduğu bir toplumda medyadan gördüğü ve 

duyduklarına inanlara ĢaĢırmamak gerek. Medyada yer alan bazı reklamlar ve 

haberler insanların doktora gitmeden bünyelerine uygun olmayan ilaçları 

kullandıkları ve bu nedenle çeĢitli ölümlerin yaĢandığını biliyoruz. 

Medyanın gösterdiği çeĢitli diziler, reklâmlar, filmler ve haber 

bültenlerinde insanları olumsuz sağlık davranıĢına yönelttiği görülmektedir ki 

bu da ayrı bir araĢtırma ve tartıĢma konusudur. “yaĢam biçimi” söylemi ile 

sigara, içki, uyuĢturucu, hızlı araba kullanma, dengesiz beslenme gibi pek çok 

olumsuz davranıĢa yöneltici mesaj akmaktadır.  

Tüm bunların yanı sıra medyadan insanlara olumlu sağlık davranıĢlarında 

bulunmalarını sağlayacak mesajlar da akmaktadır. ÇeĢitli kampanyalar, tanıtım 

reklâmları örneğin dumansız hava sahasının yaygınlaĢması, 40 yaĢ sonrası 

mamagrafi gerekliliğine dair bilinçlendirme, kap sağlığına, kene sokmalarına, 

gribe karĢı ellerin temizliği davranıĢını insanlara öğretme gibi yayınları da 

yadsımamalıyız. 

Dezenformasyon: Bilinçli olarak yanlıĢ enformasyon verilmesi. YanlıĢ 

haberle kasten halkı yanıltmak. Devlet politikalarına dair haberler bu tarz 

verilebilir (Çınarlı, 2008. 87-88). 

Mezenformasyon: Enformasyon yanlıĢtır, hatalıdır ama kasıt yoktur. 

Gazetecinin iĢini doğru düzgün yapmamasından kaynaklanır. 
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Hindistan‟da bir çocuk felci aĢısı kampanyası sırasında dağılan A 

vitaminden sonra 6 çocuk ölür. BBC bunu haber yapar ve aĢı nedeniyle 

çocukların öldüğünü yazar. Bunun üzerine aileler kampanyaya destek vermez 

ve hedeflenen çocukların yalnızca %47‟si aĢılanır. Sonradan anlaĢılır ki bu 

durumun aĢıyla ilgisi yoktur. BBC eksik araĢtırmayla bir haber üretmiĢ 

mezenformasyon sayesinde kampanya hedefine ulaĢamaz. 2009 yılında da 

domuz gribi aĢısı ile ilgili haberler toplumda ciddi endiĢelere neden olmuĢtur.  

Bu tarz haberlerde dıĢ güçlerin, baskı gruplarının, ekonomik birtakım 

grupların sözgelimi rakip ilaç firmalarının da parmağı olduğu düĢünülmektedir. 

O nedenle sağlık haberciliği hafife alınmayacak kadar önemli bir araĢtırmacı 

gazetecilik alanıdır aynı zamanda. Ġnsanlar sağlık haberlerini önemsemekte ve 

bildiklerinin çoğunu medyadan öğrenmektedirler. Medyanın bilgi verme iĢlevi 

pek çok alanda etkisini kaybetse de sağlık haberciliğinde halâ bu iĢlevini 

korumaktadır. Bu nedenle doğruluğu kanıtlanmamıĢ sağlık haberlerinin 

yayınlanmaması gerekir. 

d. Doktora ġiddet Haberleri 

Son yıllarda gün geçmiyor ki gazetelerde doktora Ģiddet haberleri 

okumayalım. Gazeteci komplikasyon ve yanlıĢ tedaviyi ayırt etmeden, çeĢitli 

kaynaklarla hastanın durumunu doğrulatmadan direk doktoru suçlayıcı haber 

yazdığında onu kamuoyuna karĢı hedef göstermektedir. Bu durumda hasta 

yakınlarının doktora Ģiddet uygulaması an meselesidir. Hiçbir doktor böyle bir 

durumla karĢılaĢmak istemeyeceği gibi bu tarz bir haberle de basına konu olmak 

istemez.  Doktoru aĢağılayan bu haberlerde gazetecinin daha temkinli olması ve 

halkı provoke etmemesi gerekir. 

e. Örtülü Reklâm 

Haber-reklâm kavramına ayrıca örtülü/gizli reklâm da denilmektedir.  

Biçimi ve yayımlandığı mecra (gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, 

internet vs.) ne olursa olsun, bir reklâmın “reklâm” olduğu açıkça 

anlaĢılmalıdır. Haberlerin tarafsız ve güvenilir olduğuna iliĢkin yerleĢik kanı 

dolayısıyla medyada sık sık haber görünümünde ya da sponsor firmalara iliĢkin 

görüntü ve ifadelere desteklenen program içerisinde yer verilerek örtülü (gizli) 

reklâmlar yapıldığı görülmektedir. Oysa medyada haber görünümü altında bilgi 

vermenin ötesine gidilerek, reklâm yapma amacıyla yayın  yapılması, 

yürürlükte bulunan çeĢitli Kanunlarla kesinlikle yasaklanmıĢtır. 

 1995‟de kabul edilen 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki 

Kanun örtülü/gizli reklâm yapılmasını yasaklamıĢtır. Bu yasak reklâmın 

yapıldığı ortama (mecraya) bakılmaksızın genel nitelikte bir yasaktır.  

Genel kural böyle olmakla birlikte zaman zaman yayın kuruluĢlarında 

haber vermenin ötesine geçilerek ve yönlendirme yapılarak mal, hizmet, tescilli 
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marka, ticari unvanların belirtilmesi, eriĢim bilgilerinin verilmesi, görsel olarak 

veya sözle ifade ederek yahut bunları çağrıĢtırabilecek imalarla özendirme 

yapılması, diğer bir anlatımla ortalama okuyucu, izleyici veya dinleyici 

tarafından reklâm olduğu açıkça anlaĢılmayacak Ģekilde tanıtımın yapıldığı 

görülmektedir. 

Örtülü/gizli reklâmın yapılması reklâmın aldatıcı olup olmadığına 

bakılmaksızın yasaktır. 

Öyle ki sigara ve reçeteyle satılmak zorunda olan ilâçların reklâmı yasada 

açıkça yasaktır. Reklâm Kurulu bu tarz reklâmlara kayıtsız kalmamakta, yasayı 

ihlâl edenleri cezalandırmaktadır. 25 kiĢiden oluĢan bu kurul hangi reklâma 

ceza vereceğini kararlaĢtırır. Karar alma çoğunluğu ise kamu kurumları 

temsilcilerindedir.  

Madde 16- (DeğiĢik: 6/3/2003-4822/23 md.) 

Ticari reklâm ve ilânların kanunlara, Reklâm Kurulu‟nca belirlenen 

ilkelere, genel ahlâka, kamu düzenine, kiĢilik haklarına uygun, dürüst ve doğru 

olmaları esastır. Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi 

noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye 

düĢürücü, Ģiddet hareketlerini ve suç iĢlemeyi özendirici, kamu sağlığını 

bozucu, hastaları, yaĢlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklâm ve 

ilânlar ve örtülü reklâm yapılamaz. 

Aynı ihtiyaçları karĢılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve 

hizmetlerin karĢılaĢtırmalı reklâmları yapılabilir.  

Reklâm veren, ticari reklâm veya ilânda yer alan somut iddiaları ispatla 

yükümlüdür. 

Reklâm verenler, reklâmcılar ve mecra kuruluĢları bu madde hükümlerine 

uymakla yükümlüdürler. 

Bu Kanun‟a dayanılarak çıkarılan Ticari Reklâm ve Ġlanlara ĠliĢkin 

Ġlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Temel Ġlkeler” baĢlıklı 5/d 

maddesinde yer alan “(...) örtülü reklâm yapılamaz” hükmü ile yazılı, sözlü ve 

görüntülü tüm yayın organlarında örtülü reklâmlara yasak getirilmiĢtir.  

Aynı Ģekilde, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları 

Hakkında Kanun‟un “Reklâmların YerleĢtirilmesi” baĢlıklı 21/5 inci 

maddesinde; “Her türlü yayında gizli reklâm yapılması yasaktır.” hükmü yer 

almaktadır.  

Söz konusu yasal düzenlemeler ile reklâmların, programlardan 

ayırdedilebilir Ģekilde yapılması gerekliliğine ve reklâmcıların programların 

içeriğine müdahale etmemelerine iliĢkin düzenlemeler yapılmıĢ, ayrıca program 

desteklenmesi ve sponsorluk konusundaki ilkeler belirlenmiĢtir. 
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Hal böyle olmakla birlikte, örtülü/gizli reklâmlar son yıllarda sıklıkla 

karĢımıza çıkan bir uygulama haline gelmiĢ, buna karĢılık Reklâm Kurulu‟nun 

bu alanda uyguladığı idari yaptırımlarda da önemli ölçüde artıĢ yaĢanmıĢtır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Reklâm Kurulu'ndan alınan bilgiye 

göre, Kurul, son 3 yılda basın yayın kuruluĢları, televizyonlar ve sinema 

filmlerine "örtülü reklâm" yaptıkları gerekçesiyle yaklaĢık 7 milyon YTL ceza 

verdi. Bu cezaların 5 milyon 511 bin 489 YTL‟si televizyon kuruluĢlarına, 1 

Milyon 654 bin 240 YTL‟si gazetelere, 94 bin 987 YTL‟si sinema filmlerine, 

44 bin 975 YTL‟si ise dergilere kesildi. 

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ĠletiĢim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Merih 

TaĢkaya, örtülü reklâmın, reklâm kuĢakları dıĢında, ticari markaların logolarının 

veya bu markaları çağrıĢtıracak söz ve görüntülerin para karĢılığında medya 

kuruluĢları tarafından gösterilmesi olduğunu ifade ederek, son yıllarda, reklâm 

yasağı bulunan bazı sektörlerin "örtülü reklâma" yöneldiğini söyledi. Bu 

durumun hem reklâm veren hem de yayıncı kuruluĢlar açısından daha karlı 

olduğunu savunan TaĢkaya, "Etik ve yasal kurallar çerçevesinde medyada, 

program-reklâm ayrımı ilkesine uygun yayınlar yapılması gerekiyor. Ne var ki, 

neo-liberal politikaların uzantısı olan kuralsızlaĢtırma sürecinde, program ve 

reklâm birbirinin içine geçirilmiĢtir. Böylece reklâm verene yeni ve daha etkili 

olduğu düĢünülen bir reklâm yayın alanı açılmıĢtır. Örtülü reklâm yayınlarında 

izleyiciler reklâm izlediğinin farkına varamıyor. Bu, hem yayın kanalları hem 

de reklâm veren Ģirketler açısından daha cazip. Reklâm yasağı bulunan sektörler 

örtülü reklâma yöneliyor" demektedir (TaĢkaya, 2008). 

Basından örnek cezalar: 

- Reklâm Kurulu Ağustos 2009‟da “Dünyagöz Hastanesine örtülü 

reklâmda dolayı 67 bin lira ceza verdi. Sebebi haberde BaĢbakan Erdoğan 

hastanenin açılıĢını yaparken (kurdele keserken) övgü dolu cümleler sarfediyor 

ve hastanenin logosu ve görüntüsü haberde açıkça görünüyor. 

- Son yıllarda en çok ölüm vakalarıyla da sonuçlanan zayıflama 

ilaçları (ki bunların reklâmlarını ünlüler yapmakta) bitkisel gıda takviyesi 

oldukları ileri sürülerek pazarlanmaktadır. Oysa bu iddiaların çoğu bilimsel 

değildir. "Tarım Bakanlığı onaylı" gibi ifadelerin dikkatli değerlendirilmesi 

gerektiğini vurgulayarak, "Bu üretim ya da ithalat izni iĢlemleriyle ilgili. Vaat 

edilen etkileri göstereceğine iliĢkin bir onay değil. SatıĢ ve pazarlama yapanlar, 

Bakanlık izninin dıĢındaki etki ve özelliklere yer vermekten kaçınmalı. Anılan 

tanıtımlarda 'ilaç değildir' ya da 'doktorunuza danıĢınız' gibi ek uyarılar 

yapılması aykırılığı gidermez" dedi. Rekabet Kurulu'nun geçen yıl karara 

bağladığı 866 dosyanın 65'ini gıda sektörü oluĢturdu. Kurulda görüĢülen 65 

dosyadan 62'si ilgili mevzuata aykırı bulundu. Bu 62 dosyadan 56'sı hakkında 

durdurma, 6'sı hakkında idari para ve durdurma cezası uygulandı. Kesilen ceza 

461 bin 919 lira oldu. Bu yılın ilk 4 ayında ise 972 baĢvurunun 85'i gıda 
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sektöründeki reklâmlar için yapıldı. Bunun büyük bölümünü gıda takviyesi 

reklâmları oluĢturdu.  24.05.2010 

- Zayıflama ilaçlarının yanında zayıflama ve estetik merkezleri de en 

çok haberi verilirken reklâmı yapılan bu sektörün alanlarıdır. 

 

2. HUKUK VE ETĠĞE AYKIRI SAĞLIK HABERLERĠ ĠLE 

MÜCADELE REHBERĠ   

Gazetelerin incelendiği dönemde (11-17 Ekim 2010) karĢımıza çıkan 

sağlık haberlerinden bazı örnekler:  

1. YanlıĢ kan verildi iddiası (Habertürk 11.10.2010) 

2. Çiğdem kan ağlıyor (HaberTürk 11.10.2010) 

3. Asistan bile bu ameliyatı yapar (12.10.2010) 

4. Tek kullanımlık macunlu diĢ fırçası üretti 20 ülkeye satıyor ( Sabah 

12.10.2010) SĠMPLEDOR 

5. Banka kredisiyle estetik (Cumhuriyet 12.10.2010) 

6. Dikkat babam pedofil! (12.10.2010 Habertürk) 

7. Herbalist H.Leyla Çubuk‟tan tüy sorununa doğal derman 

(12.10.2010 Habertürk yarım sayfa reklâm) 

8. Gözlük almaya gitti tek gözünden oldu (12.10.2010 Hürriyet) 

9. Vajinismusu bilimsel yöntemle tedavi ettim (13.10.2010 Habertürk) 

10. Barbi göğüs davası (13.10.2010 Hürriyet) 

11. Botoks tedavisi ile migreni yendi (14.10.2010 Sabah) 

12. Doğurdu, 9 kiloyu 2 haftada verdi (14.10.2010 Habertürk) 

13. Saç hücresi sayısını yüzde 400 arttırıyor Biota örtülü reklam 

(14.10.2010) 

14. Böbreğinde taĢ var dediler çocuk öldü (Zaman 16.10.2010) doktoru 

hedef gösteren haber 

15. Su iç geçer dediler öldü (Cumhuriyet 16.10.2010) 

16. Afrikalı büyücü alkoliği iyileĢtirdi (Habertürk 17.10.2010) 

 

Gazetelerde karĢımıza sağlığa dair her gün onlarca haber çıkmaktadır. 

Bunların hepsi değil ama bazısı gazetecinin kaynağını doğrulatmadan yazdığı 

yalan yanlıĢ, halkı yanlıĢ bilgilendiren haberler, Kimileri insanların hastalıkları 
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ve hastane odalarındaki özel yaĢamlarının kesitlerinin kamuya sunulduğu 

haberler, kimileri doktorları hedef alan ve Ģiddete maruz kalmalarına neden olan 

haberler, Kimleri ise örtülü reklam Ģeklinde ilacın satılmasına yönelik, sağlık 

merkezinin reklamına haberlerdir. Okur/izleyici özetle bu haberlerle Ģu Ģekilde 

mücadele etmelidir. 

 

1. Basınla nasıl mücadele edebilirsiniz? Hasta/hasta yakını, doktor ve 

genel olarak kamuya tavsiyeler 

a. Cevap ve Düzeltme Hakkı isteyin. 

b. Yargıya baĢvurun. 

c. Örtülü reklâmı Ģikâyet edin. 

d. Ombudsmana yazın. 

2. Basına Tavsiyeler 

a. Ombudsman kurulmalı 

b. Sağlık editörleri istihdam edilmeli 

c. Sağlık habercilerinin danıĢacağı bir kurul olmalı 

3. ĠletiĢim Fakülteleri  

Sağlık haberciliğini bir ihtisas alanı olarak     kabul edip bu alanı A‟dan 

Z‟ye kapsayacak bir ders konmalıdır. Fakülteye gerektiğinde Tıp Fakültesinden 

hocalar davet edilmeli ve öğrencilerimize hasta hakları ve meslekle ilgili 

gazeteci adaylarının bilmesi gerekenler öğretilmelidir.  

 

SONUÇ 

Gazetecilikte temel olarak haberin konusu insandır. Tıp insanın 

doğumundan ölümüne dek onunla baĢlayıp sona eren bir süreçtir. Doğum, ölüm, 

hastalık, terör, savaĢ, tecavüz, intihar, iĢ kazası, trafik kazası haberleri vs. 

gazetelere öylesine baktığınızda bile çoğu haberlerin konusunun insanın sağlığı 

ile ilgili olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz.  

Medya hukuk ve etiğine göre hastane odaları “özel alan” olarak kabul 

edilmektedir. Hiçbir gazeteci bu nedenle hasta ve yakınlarının rızası olmadan bu 

alanlara kamera ya da fotoğraf makinesi sokamaz. Gizli çekimler yapamaz. Bu 

Ģekilde elde ettiği görüntüleri yayınlayamaz. Ancak günümüz medyası kural, 

kanun dinlememekte öznesi ünlü olan hastalar baĢta olmak üzere, haber değeri 

taĢıyan sıradan vatandaĢların da hasta yataklarındaki görüntülerini rahatlıkla 

gazete sayfalarına ve ekranlara taĢımaktadırlar.  
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Medya “özel hayata müdahale”nin dıĢında insanların hastalıklarından 

ötürü “kiĢilik haklarına” da saldırmaktadır. Onların isim ve görüntülerini 

mozaiklemeden vererek deĢifre etmekte ve hedef haline gelmelerini 

sağlamaktadır. Hastanın yanı sıra bazen medyada doktor ya da hastane 

yönetimini de hedef olarak görmekteyiz. “YanlıĢ tedavi sonucu…”  diye yazılan 

haberlerin çoğunda haber kaynağı sadece hasta olmakta, doktordan ya da 

hastane yönetiminden bilgi alınmamakta ve tek yanlı bilgi akıĢı nedeniyle 

medya doktoru hasta yakınlarına ve kamuoyuna “suçlu” olarak yansıtmaktadır. 

Bu bazen insanları Ģiddet eğilimine yönlendirmektedir.  

ÇalıĢmamıza konu olan sağlık haberlerinde etik ihlâller karĢında 

hasta/hasta yakınlarına, doktorlara, hemĢirelere, sağlık çalıĢanlarına ve genel 

olarak kamuya tavsiye edilebilecek öneriler Ģunlar: Yayınlanan sağlık haberi 

kiĢilik haklarına saldırı niteliğindeyse veya özel hayata müdahale söz konusuysa 

haberin yayınlandığı basın kuruluĢundan cevap ve düzeltme hakkımızı 

istemeliyiz. Cevap ve düzeltme olması gerektiği gibi yapılmamıĢsa veya söz 

konusu haber ünümüze, ticari yaĢamımıza, aile ve çevredeki itibarımıza büyük 

zarar vermiĢ ise Ģikâyette bulunup yargıya baĢvurabiliriz. Medyada yer alan 

örtülü reklâmı fark ediyor ve reklâmın yalan yanlıĢ ve toplum sağlığını tehdit 

eder nitelikte olduğunu biliyor ve düĢünüyorsak söz konusu reklâmı Sanayi ve 

Ticari Bakanlığı‟na bağlı olan Reklâm Kurulu‟na Ģikâyet etmeliyiz. Yine 

gazetelerde yayınlanan yanlıĢ olduğuna, abartıldığına, haksızlık edildiğine, 

yaralı ya da ölmüĢ insanların sedyelerde veya sokaklarda apaçık görüntülendiği 

sağlık haberlerini de her haber gibi ilgili gazetenin ombudsmanına (okur 

temsilcisi) yazmalıyız. Gazetelerin ombudsman birimleri, yani okur 

mektuplarını değerlendiren okur temsilcileri bu eleĢtirileri dikkate 

almaktadırlar. 

Sağlık haberlerinin çoğunu ya stajyer ya da yeni muhabir olmuĢ gençlerin 

ürettiğini görmekteyiz. ĠĢte tam da bu sebepten çalıĢmamızda basına da 

önerilerimiz olacak. Gazetelerde mutlaka sağlık editörleri istihdam edilmelidir. 

Bu haberlerin bilen kiĢilerce hazırlanması gerekir. Gazetelerin haberi 

yayınlamadan danıĢacağı bir kurul olmasını önermekteyiz. Ayrıca Türkiye‟de 

yayınlanan her gazetenin bir ombudsmanı olmasında yarar görülmektedir. 

Sektöre gazeteci yetiĢtiren ve bu adayları sektöre gönderen iletiĢim 

fakültelerinde de sağlık haberciliğini bir ihtisas alanı olarak kabul edip bu alanı 

A‟dan Z‟ye kapsayacak bir ders konmalıdır. Fakülteye gerektiğinde Tıp 

Fakültesinden hocalar davet edilmeli ve öğrencilerimize hasta hakları, 

aydınlatılmıĢ onam (rıza) ve tıp etiği ile ilgili bilinmesi gerekenler 

öğretilmelidir. Bununla birlikte ne yazık ki ülkemizde ulusal çapta yayın yapan 

yüksek tirajlı birkaç gazete örneğin Sabah, NTV, Yeni Asır, Milliyet, Hürriyet, 

Habertürk, AkĢam, Zaman gazeteleri dıĢında sağlık editörü çalıĢtırılmadığı da 

üzerinde durduğumuz konunun önemini ortaya koymaktadır.  
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DĠJĠTAL ÇAĞDA GAZETECĠLĠK VE GÖRSEL HABERCĠLĠKTE 

ORTAYA ÇIKAN YENĠ ETĠK SORUNLARIN ULUSLARARASI 

PLATFORMDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Ahmet ĠMANÇER

 

Gizem MELEK


 

ÖZET 

Ġnternet dünyası son yıllarda büyük bir hızla geliĢiyor. Dolayısıyla 

gazetecilik de bu dönemde yeni bir mecraya taĢınıyor. Bu makalede web 

(ağ)‟de yaĢanan değiĢim ve geliĢimin gazeteciliğe olan etkilerinden baĢlayarak, 

fotoğraf ile görüntülü haberlerde yapılan manipülasyon ve bunların beraberinde 

getirdiği etik problemler ele alınacaktır. Kullanıcıların web sitelerine katılımıyla 

etkileĢime yönelik yeni nesil web sitelerinin ortaya çıktığı, Web‟in ikinci 

dönemi, yani Web 2.0 kavramından yola çıkılarak internet gazeteciliğine giriĢ 

yapılacak olan bu makalede ardından dijital medya ve etik, uluslararası 

platformlarda oluĢturulan internet etik protokolleri, fotoğraf ve görüntülerin 

dijital ortamda manipülasyonlarından ortaya çıkan etik sorunlar baĢlıklar 

halinde ele alınacaktır. 

Anahtar sözcükler: Ġnternet gazeteciliği, etik, fotoğraf, manipülasyon, 

fotoğraf ve video manipülasyonu, web 2.0. 

 

MEDIA IN THE DIGITAL AGE AND THE EVALUATION OF NEW 

ETHICAL PROBLEMS ARISING IN VISUAL JOURNALISM ON THE 

INTERNATIONAL PLATFORM 

ABSTRACT 

The Internet is developing exponentially in recent years. Thus, 

journalism is evolving into a new medium.  In this article, we will start by 

evaluating the affect that the alteration and evolution of the web has had on 

journalism and continue with the ethical issues that are brought by the 

manipulation of visuals on news. Internet journalism will be introduced by 

discussing through a new generation of websites that users interact with their 

participation which is called  Web 2.0, the new era of the Web. Furthermore, 

this article is aiming to look through international guidelines for online 

journalism ethics to understand the ethical issues that have emerged due to the 

use of the digital media and manipulation of visuals.  

Keywords: Digital journalism, online journalism, ethics, photography, 

manipulation, manipulation of visuals, web 2.0. 

                                                 
   Yrd.Doç.Dr. Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı 
  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi 
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GĠRĠġ 

Yeni medya düzeni, kuĢkusuz iletiĢim alanında günümüzün en çok 

konuĢulan ve geliĢime açık olan konularından biridir. Çok geniĢ bir kapsamı 

olan yeni medya düzeniyle karĢımıza sosyal medya, yurttaĢ gazeteciliği, internet 

gazeteleri, bloglar gibi pek çok yeni kavram çıktı. Tabii ki bu da bizi yeni bir 

medya etiğinin zorlu dünyasına getirdi. Bu makalede ise konuyu daha çok 

görsel haberler üzerinden ele alıp, dijital manipülasyon, online gazetecilik için 

uluslararası etik protokoller, fotoğraf, video ve etik tartıĢmaları çerçevesinde 

bazı örnek olay ve fotoğraflarla birlikte değerlendireceğiz. Aslında daha 

Ģimdiden bazı haber kuruluĢları çalıĢanları  için belirlediği ilkelerinde veya 

yerleĢik haber politikalarında, internet sitesiyle ilgili olsun veya olmasın, 

değiĢikliğe gitti ve gitmektedir. Örneğin Washington Post'un internet günlüğü 

anlamına gelen weblog, kısa adıyla blog politikası, çalıĢanların yazdığı blogların 

onaylanması konusunda prosedürlere sahiptir. Buna göre gazetenin yayın 

politikasına aykırı ve kabul edilebilir olmayacak kiĢisel fikirler yasaktır. 

Web 2.0 ile Ġnternetin Ġkinci Dönemi 

Web 2.0 kavramı ilk kez Darcy DiNucci tarafından kullanılmıĢtır 

(DiNucci, 1999:32). Bunun ardından Tim O‟Reilly gibi yazarlar tarafından da 

destek ve kabul görmüĢtür. Bu kavram bir teknolojik dönüĢümü değil, internet 

kullanımının evrimini dile getirmek için kullanılmaktadır (O‟Reilly, 2005). 

Aslında 1991‟den beri kullandığımız Web hep aynı iletiĢim ortamıdır. Ancak 

kullanıcı sayısındaki hızlı artıĢla beraber kullanıcıların Web‟in 

dönüĢtürülmesine ve geliĢtirilmesine yönelik yaptığı katkılar, günümüzde farklı 

eğilimler ve kullanım biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Web 2.0 

kavramının çıkıĢıyla, internet sıradan vatandaĢların kullanımına açıldığı 

1991‟den, Amazon, E-bay, Google, Yahoo gibi internet Ģirketlerinin borsa 

değerlerinin önce hızla yükselip sonra 2001‟de hızla düĢüĢüne kadar olan 

dönem, Web‟in ilk dönemi anlamında Web1.0 olarak anılmıĢtır (Aydoğan ve 

Akyüz, 2010: 20).  

Web‟in ilk döneminde web siteleri daha statik yapıdaydılar. Yani o 

dönemki sitelerde daha çok firma, ürün tanıtımı gibi unsurlar ön plandaydı. 

Buna karĢılık ziyaretçilerin siteye herhangi bir yorum ya da eleĢtiri gibi katkılar 

yapmasına olanak verilmiyordu. Bu dönemdeki tasarım yaklaĢımları da çok 

farklılık göstermemekteydi. Bu dönemde etkileĢim yok denecek kadar azdı ve 

internet kullanıcılarının web siteleriyle olan tek iletiĢim aracı da “e-mail”lerdi 

(Blum, 1997: 30). 

Ġnternetin hızla yaygınlaĢması bu iletiĢim ortamının geliĢmesine büyük 

katkılar sağlamıĢtır. Web artık sadece bilginin arandığı ve tüketildiği bir ortam 

olmaktan çıkarak bilginin üretildiği bir kaynağa dönüĢmüĢtür. Web 2.0 dönemi 

kullanıcıların web sitelerine katılımıyla etkileĢimin giderek arttığı ve etkileĢime 

yönelik yeni nesil web sitelerinin ortaya çıktığı bir dönemdir (Özcan, 2003: 12). 
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KuĢkusuz bu dönem, gazeteciliğin de yeni bir mecra olan dijital platforma 

taĢınmasına olanak sağlamıĢtır.  

Ġnternet Gazeteciliği 

Geleneksel medyadan bağımsız internet gazeteciliği uygulamalarının 

hızla yaygınlaĢmasında, internetin kitle iletiĢim teknolojilerine oranla çok daha 

düĢük maliyetle içerik sunumu yapmaya olanak vermesi dolayısıyla da pazara 

giriĢ koĢullarının daha düĢük olması gibi ekonomik faktörlerin payının 

olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Hem aĢırı derecede ticarileĢmiĢ ve 

uluslararası büyük Ģirketler tarafından kontrol edilen medya ortamında temsil 

olanağı bulamayan gruplar hem de geleneksel medya pazarına giriĢte 

yakalanması gereken kritik kitlenin ve promosyon eĢiğinin yüksekliği (Geray, 

Haluk, 2005: 165) gibi nedenlerle medya sektörüne yatırım yapamayan Ģirketler 

hızla internet gazeteciliği yatırımlarını hayata geçirmiĢtir.  

Niceliksel artıĢın ve yaygınlaĢmanın yanı sıra internet gazeteciliği 

uygulamaları niteliksel olarak da çeĢitlenmektedir ve haberin toplanması ve 

sunumu, habercilik anlayıĢı gibi noktalarda farklı özellikler taĢımaktadır. Bu 

farklılıklar bağlamında internet gazeteciliğine iliĢkin çeĢitli sınıflandırmalar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Konuya iliĢkin akademik yazın içinde en sık baĢvurulan 

çalıĢma Deuze‟un (2003: 205–210) ġekil 1‟de gösterilen dörtlü 

sınıflandırmasıdır. (Geray ve Aydoğan: online) 

 

ġekil 1: Ġnternet gazeteciliğinin tipolojisi 

 

Bu sınıflandırma çerçevesinde online gazetecilik uygulamaları arasında 

en yaygın olanı geleneksel medya kuruluĢları tarafından gerçekleĢtirilen 

bbc.com, cnn.com, hurriyet.com, milliyet.com, ntvmsnbc.com gibi ana akım 

haber siteleridir. Bu tür haber sitelerinde editoryal kontrol yoğun olarak 

yapılmaktadır ve ana akım haber siteleri haber sunumu, haber değeri ve 
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kullanıcı ile iliĢki açısından geleneksel gazeteciliğe en yakın olanlardır. Endeks 

ve kategori siteleri olarak adlandırılan ikinci tür haber siteleriyse daha çok 

arama motorları, pazarlama Ģirketleri ya da bireyler tarafından gerçekleĢtirilen 

uygulamalardır. En bilinen örnekleri news.google.com, altavista.com/news gibi 

haber siteleridir. Endeks ve kategori sitelerinde haber sunumu ağ üzerindeki 

farklı haber sitelerine bağlantı (link) verilmesi aracılığıyla yapılır. Üçüncü tür 

internet gazeteciliği uygulamasıysa eleĢtiri ve yorum siteleridir. Türkiye‟de en 

yaygın bilinen uygulamalar medyatava.com, dorduncukuvvetmedya.com gibi 

sitelerdir. EleĢtiri ve yorum siteleri daha çok medya dünyası ve haberciler 

hakkında bilgi verir ve Deuze‟a göre “gazetecilik hakkında gazetecilik” olarak 

da adlandırılabilir. Dördüncü tür uygulama olan indymedia.org gibi paylaĢım ve 

tartıĢma siteleriyse yazara göre online gazeteciliğinin en iyi gerçekleĢtirildiği 

uygulamalardır. PaylaĢım ve tartıĢma sitelerinde editoryal kontrol en aza 

indirilmekte ve teknolojik özellikler en üst seviyede kullanılmaktadır (Geray ve 

Aydoğan: online). 

Son yıllarda içerik üretimini ve yönetimini sağlayan kullanımı kolay ve 

ucuz donanımların geliĢmesi ve yaygınlaĢması, internet üzerinden içerik 

sunumunu sağlayan çeĢitli programların ve yazılımların ücretsiz ya da çok ucuz 

Ģekilde sunulması gibi teknolojik geliĢmeler, profesyoneller dıĢında 

kullanıcıların da içerik üretebilmelerini ve bu içeriği internet ortamında 

paylaĢabilmelerini sağlamaktadır. Bu teknolojik geliĢmelerin yanı sıra 

kullanıcıların içerik üretim sürecine aktif bir Ģekilde katılmaya ve ürettiklerini 

baĢkalarıyla paylaĢmaya yönelik artan isteklilikler de internet üzerindeki 

kullanıcıların ürettiği içerikle hazırlanan uygulamaların artmasına ve 

çeĢitlenmesine olanak sağlamıĢtır. Bir video paylaĢım sitesi olan YouTube, 

OhmyNews ve Wikinews gibi haber temelli uygulamalar, kiĢisel web günlükleri 

olarak bilinen webloglar, Facebook, MySpace gibi sosyalleĢme ve paylaĢım 

siteleri kullanıcıların ürettiği içerikle hazırlanan sitelerin en bilinenleridir. Her 

ne kadar kullanıcıların ürettiği içerikle hazırlanan sitelerin tamamı gazetecilik 

ve/veya haber merkezli uygulamalar değilse de son yıllarda internet üzerinden 

haber sunumu ve habere eriĢim için yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadırlar. 

(Geray ve Aydoğan: online) 

Dijital Medya ve Etik 

Dijital çağda gazeteciliğin yeni bir mecra olan internete taĢınması 

kuĢkusuz bizleri yeni bir medya etiğinin çetin dünyasına getirdi. Modern 

teknolojilerin sunduğu imkanlar kadar yarattığı zorluklar ve fırsatlar da oldukça 

geniĢtir. Uluslararası platformda artık haberciliğin dijital ortamdaki etik 

kuralları da tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. 

Ağustos 2006'da Poynter Medya AraĢtırmaları Enstitüsü, mesleği kuĢatan 

etik meseleleri tartıĢmak üzere Amerika'nın dört bir köĢesinden bir grup internet 

gazetecisini bir araya getirmiĢti. Bu toplantı sonucunda, internette etiğe uygun 
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gazetecilik yapmak için bir dizi ilke önerilmiĢti. Bu yol gösterici ilkeler 

dünyanın her yerinde uygulanabilir nitelikte ve dijital çağda etik tartıĢması için 

bir baĢlangıç noktası olma özelliği taĢıyor
1
: 

1. Ġnternet yayıncılığı medyanın takipçi kitleye yeni ve anlamlı yollarla 

hizmet vermesine imkan tanıyor. Kamuoyunun denetleyici sesi görevi 

görme ve güçlülere hesap sorma rolünün parçası mahiyetinde bu 

potansiyeli keĢfetmek gazeteciler için önemli bir sorumluluktur. 

2. Hakikat, toplum ve demokrasi gibi alanlarda gazetecilik değerleri, 

ancak karĢı karĢıya kaldığımız dirençler ve rekabetteki, yanı sıra 

yayımladığınız ürünlerdeki ciddi değiĢiklikleri kucakladığımız takdirde 

varlığını sürdürecektir. Gazeteciliğin en yüksek değerleri, ancak sağlam 

bir etik kaide üzerinde durduğu takdirde kalıcı olabilir. Bu değerlere 

bağlı olan gazetecilerin değiĢim sürecinin (sadece tepki göstermeyip) 

tedbirini önceden alan müdahilleri olması gerekir. 

3. Bu değerlere dayalı yazılı etik ilkeler, yükselen medyanın çeĢitli 

biçimlerinde gerekli olan karar alım süreçlerinin esaslı birer bileĢenidir. 

4. Gazetecilerin ve haber kuruluĢlarının takipçileriyle iliĢkilerinin 

vazgeçilmez bir boyutu Ģeffaflıktır. ġeffaflık (hem bireysel hem 

kurumsal) hesap verebilirlikle bağlantılı olmalıdır. 

5. Sınırlı kaynaklar, internet yayıncılığının yeniliği veya protokollerin 

olmaması kalitesiz iĢin veya zarara yol açmanın mazereti olamaz
2
. 

 

Poynter'in Ġnternet Etiği Protokolleri 

Ġnternet gazetecileri arasında yapılan bir anketin ardından Poynter 

Enstitüsü iki düzine kadar katılımcıyı, internet etiği sorunlarını daha ileri 

düzeyde ele almaları için bir araya getirdi. Amaç, internet gazeteciliğinin çeĢitli 

biçimleriyle uğraĢanlar için pratik birer araç görevi görecek bir dizi protokol 

meydana getirilmesiydi. GeliĢtirdikleri protokoller, kural olmasa da karar alım 

sürecinde yardım edebilecek bazı yol gösterici ilkelere kapı açabilir niteliktedir. 

Poynter konferansının akabinde yayınlanan bir rapor, etik ilkelerin gazetecilik 

yapmak isteyen bütün haber operasyonları (sözgelimi uluslararası bir kablo 

haber kanalı, yerel bir gazete veya televizyon kanalının internet sitesi) için 

geçerli olduğunu vurguluyor. Ġnternet gazetecilerinin ortaya koyduğu bazı 

sorunlar Ģöyleydi
3
: 

                                                 
1 Martin, Meg, 25.01.07, “Online Journalism Ethics: Guidelines from the Conference”, Poynter, 

[Online], bağlantısı: http://www.poynter.org/uncategorized/80445/online-journalism-ethics-

guidelines-from-the-conference/#workplace [EriĢim 20.04.2011]. 
2 ICFJ (International Center for Journalists) Dijital Gazetecilik Etiği notlarından. 
3 Martin, Meg, 25.01.07, “Online Journalism Ethics: Guidelines from the Conference”, Poynter, 

[Online], bağlantısı: http://www.poynter.org/uncategorized/80445/online-journalism-ethics-

guidelines-from-the-conference/#workplace [EriĢim 20.04.2011]. 

http://www.poynter.org/uncategorized/80445/online-journalism-ethics-guidelines-from-the-conference/#workplace
http://www.poynter.org/uncategorized/80445/online-journalism-ethics-guidelines-from-the-conference/#workplace
http://www.poynter.org/uncategorized/80445/online-journalism-ethics-guidelines-from-the-conference/#workplace
http://www.poynter.org/uncategorized/80445/online-journalism-ethics-guidelines-from-the-conference/#workplace
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• Gazetecinin baĢlıca rolü nedir? Düz haber vermek mi, yoksa yorum yapmak 

mı? 

• Günümüz bağlamında gazetecinin rolü nedir? 

• Ġçerik düz haber vermekten, derinlikli analizden veya yorumdan mı oluĢuyor? 

• Ġçerik muhabir ve yorumcu rollerini bulandırıyor veya birbirine karıĢtırıyor 

mu? Eğer öyleyse, bu içerik nasıl tarif edilmeli? 

• Bu içerik, ana site üzerindeki benzer içerikle aynı yayına hazırlık sürecinden 

mi geçirilmeli? Niye? Niye değil? 

• Ġçerikte, gazetecinin gelecekte haberi düzgün verme yeteneğini tehlikeye 

atabilecek bir çatıĢma veya bir çıkar çatıĢması görüntüsü yaratabilecek herhangi 

bir Ģey var mı? 

• Bu kararda bütün ilgili taraflar dahil edilmiĢ mi
4
?  

Dijital teknoloji görsel haberlerde de gazetecilere inanılmaz imkanlar 

sağlamaktadır. Bu teknoloji fotoğraf ve video haberlerini hiç olmadığı kadar 

çabuklaĢtırıyor; bir parmak hareketiyle imajlar siber uzayda dolaĢıyor ve haber 

sitelerine konuluyor. Multimedya haberi olarak da bilinen bu yeni tür haberlerin 

sunumu gazetecilerin metin, resim, ses, video ve interaktif grafik bileĢimleri 

kullanmasını mümkün kılmaktadır. Günümüzde görsel yaratıcılık açısından 

foto-muhabirlerinin on yıl önce hayal edebileceklerinden çok daha büyük 

fırsatlar bulunmaktadır. Ġmajları aktarmak kolaylaĢtıkça, bütün mecralarda 

fotoğraf ve video talepleri artmakta, daha fazla talep en iyi, en dramatik ve en 

akıldan çıkmaz resimleri üretmek konusunda daha sert rekabeti (ve baskıyı) 

getirmektedir. Foto-muhabirler, ne çekecekleri, neyi kullanacakları ve imajların 

değiĢtirilip değiĢtirilemeyeceği (veya ne zaman değiĢtirilebileceği) gibi 

konularda sayısız etik kararla karĢı karĢıya kalmaktadır. Foto-muhabirlikte 

teknoloji değiĢmiĢ olabilir, fakat doğruyu aktarma misyonu hala aynıdır. Haber 

kuruluĢları foto-muhabirlerinin yüz yüze kaldığı yeni sorunlarla uğraĢmaya 

baĢlamıĢ durumdadırlar
5
. 

Gazetecilikte Fotoğraf ve Etik 

Fotoğrafın çekilmesi sırasında ortaya çıkan etik sorunlar, özel yaĢamın 

ihlali ve foto muhabirinin bireysel ahlakı ile ilgilidir. Foto muhabirinin izinsiz 

olarak çektiği fotoğraflar özel yaĢamın ihlali anlamına gelebilir. Ġzinsiz fotoğraf 

konusundaki tartıĢmalar, 1930'lu yıllara kadar geri gider. 1927'de tek motorlu 

uçağı ile Atlantik'i durmadan geçen Charles Lindberg, bu uçuĢunun ardından, 

medyanın aĢırı ilgisiyle karĢılaĢtı ve gündeme oturdu. 1932'de ise Lindberg'in 

oğlu bir cinayete kurban gittiğinde, fotoğrafçılar cesedi çekebilmek için 

                                                 
4 ICFJ Dijital Gazetecilik Etiği notlarından. 
5 ICFJ Dijital Gazetecilik Etiği notlarından. 
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Lindberg'in evine izin almadan girdiler ve mahremiyet tartıĢmalarına neden 

oldular (Uzun, 2007: 154-155).  

Fotoğraf çekimi sırasında düĢünülmesi gereken bir diğer etik boyut ise 

foto muhabirinin kiĢisel ahlakıdır. Fotoğrafçının, fotoğraf çekme sürecinde bazı 

ahlaki ilkeleri ihlal edip etmediği önem kazanır. Foto muhabirleri yangın, trafik 

kazası, doğal afet gibi olaylarda bir biçimde yardım etmek ya da fotoğraf 

çekmek arasında bir seçim yapmak durumunda kalabilir. Örneğin, 3 Aralık 

1996 tarihinde Edremit Adliyesi'nde mal sahibi ile kiracı arasında mahkeme 

salonunda baĢlayan tartıĢma, adliyenin bahçesine kadar sürdü. Sonunda mal 

sahibi cebinden bıçağını çıkararak eski kiracısına defalarca sapladı. Tüm bunlar 

Olay Yazı ĠĢleri Müdürü Cevdet Uyar ve gazetenin muhabiri Filiz Aydoğan'ın 

gözleri önünde meydana geldi. Muhabirler, olayın fotoğraflarını çekmekle 

yetinerek kavgaya müdahale etmediler. Diğer yandan, haber fotoğraflarının 

çekimi sırasında etik ilkelere uyulsa da fotoğrafların iĢlenmesi sürecinde yapılan 

iĢlemler etik ihlali yaratabilmektedir. Haber fotoğraflarının haberde anlatılan 

olaylara ve olgulara uygun olması, gerçekleri yansıtması beklenir. Ancak, 

fotoğrafları iĢlemek amacıyla bilgisayarların kullanılması ve dijital 

fotoğrafçılığın yaygınlaĢmasıyla, basın fotoğrafçılığı alanındaki etik ihlaller 

daha çok gündeme gelmeye baĢlamıĢtır. Aslında dijital teknolojilerin geliĢmesi, 

haber fotoğrafçılığı konusunda yeni ahlaki ilkeler konulmasını gerektirmez, 

çünkü bu teknolojiler yalnızca görüntüleri iĢlemenin yeni bir yöntemini 

sunmakta, fotoğraf üzerinde gözle ayırt edilemeyecek değiĢiklikler yapma 

olanağını artırmakta ve kolaylaĢtırmaktadır. Dolayısıyla, fotoğrafların dijital 

teknolojiler kullanılarak iĢlenmesinde foto muhabirine rehberlik edecek 

ilkelerin geleneksel fotoğrafçılıkta yol gösteren ilkelerden farklı olması 

gerekmez. Ancak, günümüzde fotoğraf iĢleme tekniklerinin çok geliĢmesi, etik 

ilkelerin ihlalini çok kolaylaĢtırmıĢtır (Uzun, 2007: 156-158).   

Yukarıda yazdıklarımız ıĢığında örnek bir olay üzerinden foto –

muhabirleri ve kameramanların karĢılaĢtığı etik bir sorunu ele alalım
6
:  

  2008‟de Çin‟in Siçuan Eyaleti‟nde yaĢanan Ģiddetli bir depremle yerle 

bir olan bölgede ilerleyen saatlerde yüzlerce trajik hikaye ortaya çıkmıĢtı. Çin 

medyası ve uluslararası basın ekipleri derhal bölgeye gitmiĢti ve Çin Halk 

Cumhuriyeti‟nde görülmemiĢ düzeyde bir son dakika haberleri takibi 

gerçekleĢmiĢti.  

En dokunaklı hikayelerden biri, yıkılan bir binanın enkazı altında üç gün 

sıkıĢıp kalan Çen Jian‟ınkiydi. Yerinden kıpırdatılamayan bir beton parçasının 

altında kalmıĢtı, fakat yüzü ve gövdesinin alt kısmı görülebiliyordu. Bilinci 

açıktı ve gazetecilerle konuĢabiliyordu. Esas itibarıyla kameraların esiri haline 

gelmiĢti. 

                                                 
6 ICFJ Dijital Gazetecilik Etiği notlarından. 
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Videolarda ve röportajlarda, Çen‟in medya ilgisinden rahatsız olduğuna 

dair hiçbir iĢaret yoktu. Sözleri mantıklıydı, hiç kızmıyordu ve hayatta kalmakta 

kararlıydı. Onunla yapılan röportajlar canlı yayınlanıyordu. Sonrasında bir 

gazeteci bir numarayı tuĢladı, Çen‟e cep telefonunu verdi ve karısıyla 

konuĢturdu. YaklaĢık 72 saat sonra Çen kurtarıldı. Ancak neredeyse anında 

öldü, nedeninin muhtemelen vücudunun baskıdan kurtulma sonrası geçirdiği 

Ģoktan kaynaklandığı söylendi. 

Bu örnek olay foto-muhabirlerin trajediyi takip ederken yüz yüze olduğu 

ikilemlere ıĢık tutuyor. Kurbanlar asla istismar edilmemeli veya 

sansasyonalleĢtirilmemelidir. Öte yandan Çen‟inkine benzer bir son dakika 

hikayesi, meĢru bir haberdir. Dünyanın dört bir köĢesindeki insanlar, gözlerinin 

önünde gerçekleĢen bu ölüm-yaĢam dramını seyretmiĢlerdi ve Çen, depremin en 

unutulmaz hikayelerinden biri haline gelmiĢti
7
. 

Buradaki etik sorun, Çen'in görüntülerinin canlı yayınlanmasının ne gibi 

sonuçlar doğurabileceğinin iyi hesaplanıp hesaplanmadığı noktasında karĢımıza 

çıkıyor. Bu kiĢinin yakınlarının bu görüntülerden büyük ölçüde olumsuz 

etkileneceği açıktır. Bu olay, sadece yakınlarını değil, herkesi etkileyebilecek 

tarz görüntüler vermektedir. Özellikle çocukların da bu tür olayların 

görüntülerine Ģahit olmaları sakıncalı olabilir. Peki ne yapılabilirdi? Bu hikaye 

televizyonda verilirken belki - nedeni de spiker tarafından haber öncesi 

açıklanmak suretiyle - sadece Çen'in sesi kullanılıp, görüntü olarak çevreden 

detay çekimlerin yer alması sağlanabilirdi. Çen olayının ardından, foto-

muhabirler için gazetecilik misyonunu, önlerindeki alternatifleri ve eylemlerinin 

sonuçlarını gözden geçirmeleri iyi olurdu. Ancak burada sadece foto-

muhabirlerinin değil, gazete ve televizyon yöneticilerinin de üzerine düĢen 

görevler olduğu kuĢkusuzdur. Olay yerinde eğer sağlık görevlileri vardıysa, bu 

kiĢilerle görüĢülüp o doğrultuda, tavsiyelere göre Çen'le iletiĢime geçmek de bir 

yöntem olabilirdi. Tabii haber kuruluĢlarının da bu tarz bir olaya etik olarak 

yaklaĢımı çok önemlidir. Gazeteciler istediği kadar doğru ve etik davranmaya 

çalıĢsın, büyük pencereden bakıldığında kilit nokta dönüp dolaĢıp haber 

kuruluĢunun yöneticileri olabiliyor. 

Görüntü ve Fotoğraf Manipülasyonu 

Her ne kadar insanlar gördüklerinin gerçek olduğuna inansalar ve 

televizyon kuruluĢları görüntüleriyle gerçekleri aktardıklarını iddia etseler de 

görüntü, günümüzün geliĢen teknolojisiyle kolayca maniple edilebilmektedir. 

Özellikle sayısal teknolojilerdeki geliĢmeler, televizyonda eğlence ve spor 

programları yanında haber programlarında da kullanılabilmektedir (Uzun, 2007: 

172). Bunun bir örneği, 1994 yılında ABD‟de yaĢanmıĢtır. ABC‟nin ünlü 

“anchorman”i Peter Jennings‟in sunduğu bir haber programında, siyaset 

                                                 
7 “Earthquake victim died after being rescued”, 17.05.2008, [Online], bağlantısı; 

http://www.youtube.com/watch?v=inT8HBE_yD4&NR=1 EriĢim [28.04.2011]. 

http://www.youtube.com/watch?v=inT8HBE_yD4&NR=1
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muhabiri Cokie Roberts, haberini Kongre binası önünde üzerinde paltoyla 

aktarmıĢtır. Ancak, bir süre sonra haberin, aslında fonda dijital görüntüyle 

stüdyodan sunulduğu ortaya çıktı. Roberts ve yapımcısı Rick Kaplan 

izleyicilerden özür dilemek zorunda kaldılar (Baydar, 2000). 

Bu konudaki bir baĢka örnek ise 2000 yılında yine ABD‟de yaĢanmıĢtır. 

CBS‟in ünlü haber sunucusu Dan Rather, New York‟taki Times Square‟den 

canlı yılbaĢı programı sundu. Programdan önce, CBS‟nin rakibi NBC ile bira 

Ģirketi Budweiser, New Yorkta‟ki geleneksel yılbaĢı kutlama mekânı Times 

Square‟de dev kürenin hemen altındaki en iyi panoları milyonlarca dolar 

vererek reklamlarla kapatmıĢlardı. Ancak, CBS‟nin izleyicileri, Rather‟ın 

meydandan canlı yayınladığı yılbaĢı programında, geri planda ne NBC 

panosunu ne de Budweiser reklamını görebildiler. Rather‟ın arkasında, sayısal 

teknolojilerle oluĢturulmuĢ kocaman bir CBS reklamı vardı. Sayısal teknolojinin 

haber içerikli bir programda kullanılması, basın ahlakı konusunda tartıĢma 

baĢlattı. CNN‟den bir editör, “izleyici ekranda gördüklerinin gerçekten orada 

olduğuna güvenmek zorundadır.” derken, Rather, “Etik açıdan sonuçlarını hiç 

düĢünmemiĢtim. Çok yanlıĢ davrandım ve mazeretim yok. En azından 

izleyicilere bu tekniği kullanmakta olduğumuzu canlı yayın sırasında 

söylememiz gerekirdi” diyerek hata yaptıklarını itiraf etmiĢtir (Baydar, 2000). 

Türkiye‟de meslek örgütlerinin televizyon habercileri için özel olarak 

geliĢtirdikleri ahlak kuralları bulunmamaktadır. Televizyon haberciliğinin 

kendine özgü niteliklerinden kaynaklanan etik sorunlar, gazetecilik kodları 

içinde düzenlenmiĢtir. Doğan Holding Yayın Ġlkeleri‟nde “Kamu yararı 

olmadıkça, gizli kamera kullanmak, gizlice ses kaydı yapmak, özel mülke 

izinsiz girmek gibi, ilgilinin kiĢilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle 

haber üretilemez” ifadesi yer almaktadır. TGC‟nin hak ve sorumluluklar 

bildirgesinde ise, Gazeteci; bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek 

için yanıltıcı yöntemler kullanamaz.” ilkesi getirilerek haberi oluĢturacak 

malzemenin toplanması aĢamasında dürüstlükle hareket edilmesi ve kiĢilik 

haklarına saygılı davranılması sağlanmaya çalıĢılmaktadır. Bu konudaki bir 

baĢka ilke de “Yetkilinin, hastanın veya yakınının izni olmaksızın hastane ve 

benzeri kurumlarda hiçbir yolla ses ve görüntü alınmama”sını öngören ilkedir 

(Uzun, 2007: 173).  

TGC‟nin bildirgesinde, “Fotoğraf-Görüntü” baĢlığı altında, “Fotoğraf ve 

görüntünün güncel olup olmadığı açık biçimde belirtilmeli, canlandırma 

görüntülerde de bu, izleyicinin fark edebileceği biçimde ifade edilmelidir” 

ifadesi yer almaktadır. Böylece, izleyicilerin görüntülerle maniple edilmesi ve 

aldatılması engellenmeye çalıĢılmıĢtır. Trajik haberlere iliĢkin olarak da, 

“Üzüntü, sıkıntı, tehlike, yıkım felaket ya da Ģok halindeki insanlar söz konusu 

olduğunda, gazetecinin olaya yaklaĢımı ve araĢtırması insani olmalı, gizliliklere 

uyularak duygu sömürüsünden kaçınılmalıdır” ilkesi getirilmiĢtir. Türkiye‟de 

radyo ve televizyon yayınları konusunda ilkeler getiren yasal bir düzenleme ise 
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3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında 

Kanun‟un Yayın Ġlkeleri baĢlıklı 4. maddesidir. Söz konusu madde, yayınların 

“hukukun üstünlüğüne, Anayasanın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, 

milli güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayıĢı 

çerçevesinde” yapılacağını belirtmiĢtir. Radyo, televizyon ve veri yayınlarında 

uyulması gereken yayın ilkeleri de a‟dan baĢlayarak z‟ye kadar 23 bend halinde 

düzenlemiĢtir (Uzun, 2007: 174-175). 

Dijital Manipülasyon 

Gazeteciliğe iliĢkin etik kodların büyük bir bölümü yazılı basın alanıyla 

ilgilidir. Ancak, teknolojideki geliĢmelerle birlikte yazılı basının yanında diğer 

haber medyalarının da yer alması, basın geleneğini yeniden düĢünmeyi 

gerektirmektedir. Etik kodları geleneksel olarak basın içinde geliĢmiĢtir. Bu 

doğaldır, fakat günümüzde etiğin uygulandığı yeni medya çevresi değiĢmiĢ, 

basılı harflerin yanında görüntü, ses ve hareketli görüntülerle haber 

hazırlanması gazetecilik etiğini özünde değiĢtirmese de yeni etik sorunlara 

neden olmuĢtur. Matbaa harfleri ve imgeler, gazetecilik etiğini düĢünmedeki 

önemleri bakımından temel olarak farklıdır. Basılı sözcük, özellikle düĢünme ve 

uslamlama kapasitesine hitap eder. Fotoğraf ve televizyon ise duygulara çağrıda 

bulunur. Etkileri basılı sözcüklere göre anında ve güçlüdür (Uzun, 2007: 153). 

Olay yerinden canlı sunuma olanak veren yeni teknolojiler, bir kargaĢa ya 

da rehine olayında gazetecilerin zarara neden olabilecekleri materyali 

düĢünmeden iletmelerine neden olabilir. Bir gazete editörü, kararını 

derinlemesine düĢünme fırsatına sahiptir. Televizyon yapımcısı ise, teknolojinin 

etik karar verme için yaĢamsal düĢünme zamanını yok ettiğini fark edecektir 

(Peters, 1999:72). 

Adobe Photoshop ve ona benzer yazılımlar foto-muhabirlikte yeni bir çağ 

açmıĢ durumdadır; son dönemdeki bir dizi skandalın da acı bir Ģekilde 

gösterdiği üzere, imajları maniple etmek artık inanılmaz kolaylaĢmıĢtır. 

Dolayısıyla, teknolojinin kötü yönde kullanımı foto-muhabirliğin itibarı 

açısından ciddi bir tehdit teĢkil etmektedir. Bu teknoloji sayesinde, fotoğraflarda 

oynama veya değiĢiklikler yapmak hiç bu kadar basitleĢmemiĢ, çabuk veya 

tespit etmesi zor olmamıĢtır. Yetenekli operatörler adeta birer sihirbaza 

dönüĢmüĢtür; tek farkları illüzyonlarını yaratmak için Photoshop (veya diğer 

önde gelen dijital iĢleme yazılımları) gibi araçlar kullanmalarıdır
8
.  

Fotoğraf, çoğu kimse tarafından gerçeğin resmi gibi algılanmasına karĢın 

kolayca maniple edilebilmekte, dolayısıyla foto muhabirleri için hakikiliği 

sağlamak önemli bir görev olmaktadır. Foto muhabirliğinin birinci görevi, 

dünyanın çeĢitli bakıĢ açılarını ve günün belli baĢlı olaylarını belgeleyip 

göstermektir. Bu süreçte tamamen nesnel olmak, karar vermedeki insan ögesi 

                                                 
8 ICFJ Dijital Gazetecilik Etiği notlarından. 
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nedeniyle olanaklı değildir. Çünkü her fotoğrafta karar verilmesi gereken bakıĢ 

açısı, kadraj, görsel düzenleme ve çekim anı gibi seçimler söz konusudur. 

Verilen her karar, fotoğrafçının kendi düĢünce birikimi ve değerlerinin karıĢtığı 

bir zihinsel iĢleme dayandığından nesnellikten söz edilemez. Çekilen fotoğrafta 

hakikiliği ve dürüstlüğü sağlayan tek öge ise fotoğrafçının etik davranıĢıdır. 

Saptırılan her gerçek güvenilirliği zedeleyeceği için haber fotoğrafıyla uğraĢan 

kiĢiler, olabildiğince dürüst bir Ģekilde gerçeği aktarma çabası içindedirler. 

Fotoğraflar konusundaki etik sorunlar fotoğrafın çekilmesi sırasında, yeni 

geliĢen teknolojilerin de kullanılmasıyla iĢlenmesi sırasında ya da 

yayınlanmasıyla ortaya çıkabilir (Uzun, 2007: 154). 

Örneğin, 2007‟de Ohio eyaletinde Toledo Blade adlı bir gazetede çalıĢan 

bir fotoğrafçı, editörleri durumu anlayana kadar yaklaĢık 79 fotoğraf üzerinde 

oynama yaptı. Gazetenin yöneticileri, okurlarından birçok kez özür diledi. 

Fotoğrafçı iĢten çıkarılmadan önce istifa etti, fakat gazetenin güvenilirliğine ve 

doğruluğuna çoktan zarar gelmiĢti. Gazetenin yayın yönetmeni, bir çalıĢanının 

kamuoyunun güvenine ihanet etmesinden dolayı büyük Ģok yaĢadığını 

söylemiĢti. Amerikan Journalism Review‟deki bir yazı için kendisiyle yapılan 

röportajda bu fotoğrafçı, imajların büyük kısmını arabasında yalnızken maniple 

ettiğini ve gazetedeki fotoğraf servisine hızlı ve kolay aktarım için cep telefonu 

veya kablosuz bağlantı kullandığını anlatmıĢtı. MeslektaĢlarından biri 

fotoğraflarından birinin doğruluğuna dair kuĢkusunu ifade etmiĢ ve bunun 

üzerine baĢlatılan soruĢturma oynamaları ortaya çıkarmıĢtı
9
. 

 Yine Mısır‟ın devlet destekli gazetesi El-Ahram, Washington‟da 

geçtiğimiz Eylül‟de baĢlayan barıĢ görüĢmelerinden hemen önce, Mısır devlet 

baĢkanı Hüsnü Mübarek‟i, Beyaz Saray‟daki basın toplantısına doğru yürüyen 

bir grup dünya liderinin arkasında değil önünde gösterecek Ģekilde değiĢtirilen 

bir fotoğraf yayımladığını kabul etmiĢti.  

Fotoğraf Mübarek‟i, kırmızı halının üzerinde, ABD, Ġsrail, Filistin ve 

Ürdün liderlerinin önünde yürürken gösteriyordu. Orijinal resimde ABD 

BaĢkanı Barack Obama önden gidip yol gösteriyor, Mübarek ise ardından 

                                                 
9 ICFJ Dijital Gazetecilik Etiği notlarından. 
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geliyordu.
10

 

   

* Maniple edilen 

                                         

   

*Orijinal 

                                                 
10 “Egypt's altered photograph just one in a long line of photo manipulation”, 22.09.2010, 

[Online], bağlantısı; http://voices.washingtonpost.com/blog-

post/2010/09/egypts_altered_photograph_just.html EriĢim [28.04.2011]. 

http://voices.washingtonpost.com/blog-post/2010/09/egypts_altered_photograph_just.html
http://voices.washingtonpost.com/blog-post/2010/09/egypts_altered_photograph_just.html
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Sahtekarlığı saptayıp ifĢa eden blog kullanıcısı Vail Halil Associated 

Press‟e, bu manipülasyonun Mısırlıların birçok konuda her gün nasıl 

kandırıldığının “küçük bir örneği” olduğunu söylüyordu. “Bize sürekli yalan 

söylüyorlar. Gerçek meseleleri aktarmak yerine, Photoshop‟ta 

değiĢtiriveriyorlar.”  

Fotoğraf manipülasyonunu savunan El-Ahram yayın yönetmeni Usame 

el-Süreya Ģunları yazdı: “Fotoğrafın anlamlı ve ifade edici olmasını amaçladık. 

Zira yeni müzakerelerin Washington‟daki açılıĢ turunda Devlet BaĢkanı 

Mübarek‟i liderlik konumuna koyuyordu. BaĢkan Mübarek‟in Filistin 

meselesindeki siyasi konumunun tam olarak ne olduğunu tüm canlılığıyla 

anlatıyordu.” 

Buradaki en önemli etik sorunların baĢında doğruluk ilkesinin tamamen 

yok edilmesi geliyor ve halk yanıltılıyor. Öncelikle belirlenmesi gereken ilke 

hiçbir fotoğrafın içeriğinin değiĢtirilmemesi yönünde olmalıdır. Fotoğraftaki 

hataların düzeltilmesi, yani renk ayarları, boyutları gibi ufak tefek ayrıntılar, 

fazla ıĢık alan bölgelerin elden geldiği kadar onarılması daha iyi kalitede bir 

görsel yayımlamak için yapılan Ģeylerdir. Ancak ne düzenleme yapılırsa 

yapılsın, sonuçta hiç bir Ģekilde fotoğrafın anlatmak istediği konuyu ve anlam 

bütünlüğünü değiĢtirecek veya bozacak türde bir değiĢiklik yapılmamalıdır. 

Bir baĢka olay, bir blog kullanıcısı tarafından BP‟nin değiĢtirilen 

fotoğraflar kullandığını tespit etmesiyle ortaya çıktı.
11

 

                                                 
11 Rothman, Wilson, 20.07.2010, “BP Digitally alters press photo, confesses it‟s a fake”, [Online], 

bağlantısı;  http://www.msnbc.msn.com/id/38333456/ns/technology_and_science-

tech_and_gadgets/ EriĢim [28.04.2011]. 

http://www.msnbc.msn.com/id/38333456/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/
http://www.msnbc.msn.com/id/38333456/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/
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Yine bir baĢka blogger (blog kullanıcısı) Reuters Haber Ajansı‟nın da 

propaganda amaçlı maniple edilmiĢ fotoğraflar kullandığını yazmıĢtı.
12

  

AĢağıdaki fotoğrafların ilkinde asker olarak görünen bir kiĢi, farklı 

yerlerde farklı mekanlarda bu sefer sivil kıyafetle yer alıyor. Ayrıca yaralının 

kan içindeki bacağı sağlam gibi kendisini destekler gözüküyor, ve çocuğun yüz 

ifadesinde hiç de acı çeker bir hal göze çarpmıyor. 

                                                 
12 “Reuters Published Fake Propoganda Photos”, 13.08.2010, [Online], bağlantısı; 

http://www.venik4.com/2008/08/reuters-published-fake-propaganda-photos/ EriĢim [28.04.2011]. 

http://www.venik4.com/2008/08/reuters-published-fake-propaganda-photos/
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Bin Ladin‟in aĢağıdaki fotoğrafı ise (Ġlk fotoğrafta en sağdaki) ABD „nin 

yaptığı operasyon sonucu öldürülmesinin ardından Reuters Haber Ajansı 

tarafından servis edilmiĢti. Ancak fotoğrafın daha sonra orijinali 1998‟te çekilen 

bir fotoğraf üzerinde manipülasyon yapılarak sahte olan bu görüntünün elde 

edildiği ortaya çıkınca yayından alınmıĢtı. Sahte fotoğraf aĢağıdaki ilk 

fotoğrafta en soldaki ile ortadaki iki fotoğrafın birleĢiminden elde edilmiĢti
13

. 

 

 

                                                 
13 “Picture of Osama Bin Laden Dead Body is Fake”, 02.05.2011, [Online], bağlantısı:  

http://www.europaplus.tv/2011/05/picture-of-osama-bin-laden-dead-body-is-fake/ EriĢim 

[22.05.2011]. 

http://www.europaplus.tv/2011/05/picture-of-osama-bin-laden-dead-body-is-fake/
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Dijital Ġmajlar için Yol Gösterici Etik Ġlkeler 

Wisconsin Üniversitesi Gazetecilik Etiği Merkezi, foto-muhabirliğin yol 

gösterici etik ilkeleri için baĢlıca üç kaynak sıralamaktadır. ġöyle ki
14

: 

  Kanada Gazeteciler Birliği Etik Kılavuzu‟ndan:  

• Foto-muhabirler görsellerinin doğruluğundan sorumludur. Görselleri 

değiĢtirmemelidirler, zira bu, kamuoyunu yanlıĢ yönlendirmeye yol açar. 

• Bir fotoğraf hazırlık yapılarak çekilmiĢse, bunu resimaltı yazısında 

belirtilmelidir.  

• DeğiĢtirilmiĢ görsellere fotoğraf illüstrasyonları denmelidir. 

ABD Profesyonel Gazeteciler Topluluğu Etik Kodu‟ndan:  

“Gazeteciler haber fotoğraflarının veya videolarının içeriğini asla 

çarpıtmamalıdır. Teknik berraklık için güçlendirilen görsele her zaman izin 

verilebilir. Montajları ve fotoğraf illüstrasyonlarını belirtmek gerekir”. 

Tümüyle foto-muhabirliğe adanmıĢ bir etik kodu için ABD Ulusal Basın 

Fotoğrafçıları Birliği Etik Kodu aĢağıdaki önermeleri sunar: 

• Öznelerin sunumunda doğru ve çok yönlü olun. 

• Ön hazırlıkla yapılan fotoğraf çekimleri tarafından maniple edilmeye direnin. 

• Bireyleri ve grupları tek tipleĢtirmekten kaçının. 

• ÇalıĢmanızda birinin eğilimlerini sunmaktan kaçınmaya çalıĢın ve böyle 

durumların farkına varın.  

• Bütün bireylere saygı ve dürüstlükle davranın. Savunmasız öznelere özel 

önem gösterin ve suç ve trajedi kurbanlarına karĢı merhametli-anlayıĢlı olun. 

                                                 
14 ICFJ Dijital Gazetecilik Etiği notlarından. 
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Özel acı anlarına, ancak kamuoyunun görmesinde karĢı konulmaz ve meĢru bir 

gereklilik olduğunda girin.  

• Özneleri, bireyleri fotoğraflarken olaylara kasti olarak katkıda bulunmayın, 

onları değiĢtirmeyin veya değiĢtirmeye ya da etkilemeye çalıĢmayın.  

• Yayına hazırlık fotografik imajların içeriğinin ve bağlamının bütünlüğünü 

korumalıdır. Ġmajları maniple etmeyin, onlara hiçbir Ģekilde ses eklemeyin veya 

sesini değiĢtirmeyin; bu izleyicileri yanlıĢ yönlendirebilir veya özneleri yanlıĢ 

sunabilir.  

• Fotoğrafın çekildiği anın bütünlüğüne saygı gösterin. 

Yol Gösterici Ġlkeler Ġçin Diğer Bir Kaynak 

Amerika‟da yayınlanan “ġiddeti HaberleĢtirmek: Kurbanlar ve Travma 

Hakkında Etik Habercilik Kılavuzu”nun yazarları, ABD Ulusal Basın 

Fotoğrafçıları Birliği ve Radyo-Televizyon Haber Müdürleri Birliği‟ne de 

danıĢarak, hassas görsel meselelerin nasıl ele alınacağına dair yol gösterici 

ilkeleri bir araya getirmiĢlerdir. Yeni bir yöntem baĢlatılmasına önayak olan 

kitaplarında sıraladıkları ilkeler arasında Ģunlar da bulunmaktadır
15

:  

• Ġster cinayet isterse intihar olsun, bir ölümün bilhassa yakın plandan, yaraları 

ve kanı gösterecek Ģekilde canlı yayınlanmasına bile izin vermeyin. 

• Canlı yayınlar sırasında, yöneticilere bir Ģeyi gösterip göstermeme konusunda 

karar alma imkanı tanımak için birkaç saniyelik gecikme ekleyin. 

• Fotoğrafçıların ve fotoğraf ve grafik editörlerinin, hangi fotoğrafların 

basılacağı veya videoların yayınlanacağına diğer haber müdürleriyle birlikte 

karar vermesinde ısrarcı olun. Tek bir kiĢinin fikrine bel bağlamayın. TartıĢın. 

• Öldürülen insanın kimliği açıklanmadan veya gösterilmeden önce yakınlarının 

bilgisi olduğundan emin olun.  

• Televizyon haberlerinin izleyicilerini, ne görmek üzere oldukları konusunda 

yeterince önceden uyarın; böylece odadan ayrılabilirler, çocukları 

uzaklaĢtırabilirler veya kanalı değiĢtirebilirler.  

• Sadece ölen değil, konu edilen insana, hangi fotoğraf veya görüntünün 

kullanıldığına bakmaksızın, (öncesinde, o esnada ve sonrasında) ne olduğunun 

hikayesini tam olarak anlatın. 

• Gazetenin baĢ sayfasında ve iç sayfalarında yayınlanan fotoğrafların, yanı sıra 

renkli veya siyah-beyaz görsellerin etkileri üzerinde düĢünün. BaĢ sayfa için 

fazla grafikli olan bir görsel, iç sayfada, siyah-beyaz renkte veya internet 

sitesinde daha az sorunlu olabilir.  

                                                 
15 ICFJ Dijital Gazetecilik Etiği notlarından. 
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• Aldığınız kararı tartıĢın: Hayatta kalanları ve kamuoyunu nasıl etkiledi? 

Zamanla yarıĢma baskısı daha hafif olsa, ekip bu konuyu daha farklı ele almıĢ 

olur muydu? 

 

SONUÇ 

Dijital gazetecilik için standartlar belirlemek söz konusu olduğunda, 

geleneksel değerlerin ve ilkelerin değiĢmeden kalması gerektiğine dair genel bir 

uzlaĢma olduğu görülmektedir. CyberJournalist.net, internet gazetecilerine ve 

blog yazarlarına, “dürüstlüğün, güvenilirliğin mihenk taĢı olduğunu" 

hatırlatmaktadır
16

. Medyanın kamuoyu adına gözcülük görevini sürdürebilmesi 

için en önemli noktalar olan itibar ve kamuoyu güveni gibi konular, görevlerini 

yaparken her zaman gazeteciler tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 

makalede de geleneksel gazetecilik ilkeleri ıĢığında ve dijital ortamın yarattığı 

yeni ihtiyaçlar doğrultusunda oluĢturulan yeni uluslararası internet etiği 

protokollerini, görüntülü haberler açısından örneklerle ele aldık.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 “A Blogger‟s Code of Ethics”, CyberJournalist.net, [Online],  bağlantısı: 

http://www.cyberjournalist.net/news/000215.php [EriĢim 12.01.11] 

http://www.cyberjournalist.net/news/000215.php
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TÜRKBĠLĠM 7.SAYI HABERLER 

VATAN GAZETESĠNĠN 10 KASIM HABERĠNDE: SarıkamıĢ‟ın 3 

bin „gizli‟ Ģehidine tören! 

  

http://haber.gazetevatan.com/sarikamisin-3-bin-gizli-sehidine-

toren/409613/7/Yasam  

“SarıkamıĢ Deniz ġehitleri Anıtı”nda anma töreni düzenlendi.  

SarıkamıĢ Harekatı‟nı desteklemek üzere intikal halindeyken Ereğli açıklarında 

7 Kasım 1914‟te Rus gemilerince batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve 

Mithat PaĢa gemilerinin unutulan üç bin Ģehidi anısına Ereğli Belediyesi‟nce 

sahil bandına dikilen “SarıkamıĢ Deniz ġehitleri Anıtı”nda anma töreni 

düzenlendi. 

SarıkamıĢ Harekatı‟nı desteklemek üzere intikal halindeyken Ereğli 

açıklarında 7 Kasım 1914‟te Rus gemilerince batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i 

Ahmer ve Mithat PaĢa gemilerinin Ģehitleri anısına Karadeniz Bölge 

Komutanlığı koordinesinde Ereğli Belediyesince sahil bandına dikilen 

“SarıkamıĢ Deniz ġehitleri Anıtı”nda anma töreni düzenlendi. SarıkamıĢ 

Belediye BaĢkanı Ġlhan Özbilen de konuĢmasında, Türk milletinin vatanı için 

neleri göze alabileceğini tarihte gösterdiğini, SarıkamıĢ‟ta yaĢananların da 

bunun en önemli ispatı olduğunu ifade etti. Olayı 3 yıllık uzun bir çalıĢma 

sonrası ortaya çıkaran ve anma törenlerinin yapılmasına vesile olan Ġstanbul 

Memorial Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Bingür 

Sönmez de yaptığı arĢiv araĢtırmasında gemilerdeki Ģehit mürettebatın adını da 

belirlediğini söyledi. Sönmez, “Çanakkale‟den SarıkamıĢ‟a tüm Ģehitlerimizin 

ruhu Ģad olsun” dedi. 

Ereğli Belediyesinin derlediği bilgilere göre, 3 geminin batırıldığı olay 

Ģöyle gerçekleĢti: “Harbiye Nazırı Enver PaĢa, yaklaĢan kara kıĢı hesaba 

katmadan Ruslar ile savaĢmak için Kafkas Cephesi‟ne 100 binden fazla asker 

gönderme kararı aldı. Askerler gönderildikten sonra kıĢ bastırdı. 

Enver PaĢa‟nın emriyle 

Üniformaları hava Ģartlarına uygun olmayan askerler daha savaĢ 

baĢlamadan SarıkamıĢ‟ta Ģehit düĢüyorlardı. Enver PaĢa verdiği kararın nelere 

mal olacağını fark etti. SarıkamıĢ‟taki askerlere kıĢlık üniforma ve erzak 

göndermek için 3 yük gemisi hazırlattı. Enver PaĢa‟nın planına göre içlerinde 3 
bin asker, 3 keĢif uçağı, Kafkasya‟daki Türkleri örgütleyerek Rusya‟ya karĢı 

isyan çıkarmak amacıyla eğitilmiĢ ajanlar, cephedeki askere dağıtılacak kıĢlık 
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kıyafet ve erzak bulunan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer, Mithat PaĢa isimli 3 dev 

yük gemisi Ġstanbul‟dan yola çıkarak Karadeniz üzerinden Trabzon Limanı‟na 

ulaĢacaktı. Gemilerle Trabzon Limanı‟na varacak askerler, ajanlar ve 

malzemeler, karayoluyla çok hızlı bir biçimde SarıkamıĢ‟a ulaĢacaktı. 

Donanmanın kuralları gereği askeri personel taĢıyan yük gemilerine olası 

düĢman saldırısına karĢı mutlaka bir, hatta birkaç savaĢ gemisi eĢlik ederdi. 

Ancak, Enver PaĢa‟nın ani kararıyla 6 Kasım 1914‟te Ġstanbul Boğazı‟ndan 

demir alan bu 3 kuru yük gemisine hiçbir savaĢ gemisi koruma yapmıyordu. 

Söz konusu 3 gemi, Zonguldak açıklarına geldiklerinde karĢılarında Rus SavaĢ 

gemilerini buldu. Ruslar, Zonguldak‟taki kömür madenlerini bombalamıĢ, 

üslerine dönüyorlardı. Ereğli açıklarında bu gemilere ateĢ açıldı. 7 Kasım 

1914‟te 3 yük gemimiz SarıkamıĢ‟a götürülen malzemelerle birlikte çok kısa 

süre içinde denize gömüldü.” 

„Ġttifak mendili‟ 96 yıl sonra Çanakkale‟de Yerel tarih araĢtırmacısı 

Ahmet Uslu, iki ay önce, Ankara‟da bir müzayededen 2 bin 400 TL‟ye satın 

aldığı ‟Ġttifak Mendilini‟nin 1915 yılında üretilip ülkenin dört köĢesinde Ģehit 

yakınlarına ve gazilere yardım amaçlı satıldığını anlattı. Uslu, Ģöyle dedi, 

“Mendilin sol üst köĢesinde Türk Donanma arması, sağ alt köĢesinde Çanakkale 

SavaĢlar‟ına Osmanlı Devleti ile katılan ittifak ülkeleri Almanya, Bulgaristan ve 

Avusturya-Macaristan‟ın bayrakları yer bulduğu „Ġttifak bayrakları‟ iĢlemesi 

var. Sol alt ve sağ üst köĢesinde ise, Çanakkale kahramanları adına hazırlanan 

„Çanakkale Madalyası‟ iĢlemeleri mevcut. Ayrıca dört köĢesine yatay olarak 

kırmızı ay-yıldız iĢlenmiĢ.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotolar:HAMĠT HANCI 
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ANADOLU AJANSININ O7.11.2011  TARĠHLĠ HABERĠ. 

"SarıkamıĢ" Deniz ġehitleri Anıldı 

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, SarıkamıĢ Harekatı'nı desteklemek üzere 

Trabzon'a giderken Rus gemilerince batırılan 3 geminin Ģehit mürettebatı ve 

askerleri törenle anıldı. 

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, SarıkamıĢ Harekatı'nı desteklemek üzere 

Trabzon'a giderken Rus gemilerince batırılan 3 geminin Ģehit mürettebatı ve 

askerleri törenle anıldı. 

SarıkamıĢ Harekatı'nı desteklemek üzere intikal halindeyken Ereğli 

açıklarında 7 Kasım 1914'te Rus gemilerince batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i 

Ahmer ve Mithat PaĢa gemilerinin Ģehitleri anısına Karadeniz Bölge 

Komutanlığı koordinesinde Ereğli Belediyesince sahil bandına dikilen 

"SarıkamıĢ Deniz ġehitleri Anıtı"nda anma töreni düzenlendi. 

Ereğli Belediye BaĢkanı Halil Posbıyık, saygı duruĢunda bulunulup, 

Ġstiklal MarĢı'nın okunmasının ardından yaptığı konuĢmada, Türkiye'nin her 

yanında kahramanlık öyküleri yaĢandığını, SarıkamıĢ'ın da bunlardan biri 

olduğunu söyledi. 

Ġlçede SarıkamıĢ Harekatı'nı yansıtan anıtın olmasının çok anlam 

taĢıdığını anlatan Posbıyık, gelecek yıl SarıkamıĢ Deniz ġehitleri Anıtı'na, 3 

geminin Ģehit mürettebatından eksik olanların da isimlerinin yazılacağını 

belirtti. 

SarıkamıĢ Belediye BaĢkanı Ġlhan Özbilen de konuĢmasında, Türk 

milletinin vatanı için neleri göze alabileceğini tarihte gösterdiğini, SarıkamıĢ'ta 

yaĢananların da bunun en önemli ispatı olduğunu ifade etti. 

Olayı 3 yıllık uzun bir çalıĢma sonrası ortaya çıkaran ve anma 

törenlerinin yapılmasına vesile olan Ġstanbul Memorial Hastanesi Kalp Damar 

Cerrahisi Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez de yaptığı arĢiv 

araĢtırmasında gemilerdeki Ģehit mürettebatın adını da belirlediğini söyledi. 

Sönmez, "Çanakkale'den SarıkamıĢ'a tüm Ģehitlerimizin ruhu Ģad olsun" dedi. 

-Gemilerin batırıldığı olay- 

Ereğli Belediyesinin derlediği bilgilere göre, 3 geminin batırıldığı olay 

Ģöyle gerçekleĢti: 

"Harbiye Nazırı Enver PaĢa, yaklaĢan kara kıĢı hesaba katmadan Ruslar 

ile savaĢmak için Kafkas Cephesi'ne 100 binden fazla asker gönderme kararı 

aldı. Askerler gönderildikten sonra kıĢ bastırdı. Üniformaları hava Ģartlarına 

uygun olmayan askerler daha savaĢ baĢlamadan SarıkamıĢ'ta Ģehit düĢüyorlardı. 

Enver PaĢa verdiği kararın nelere mal olacağını fark etti. SarıkamıĢ'taki 

askerlere kıĢlık üniforma ve erzak göndermek için 3 yük gemisi hazırlattı. 
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Enver PaĢa'nın planına göre içlerinde 3 bin asker, 3 keĢif uçağı, 

Kafkasya'daki Türkleri örgütleyerek Rusya'ya karĢı isyan çıkarmak amacıyla 

eğitilmiĢ ajanlar, cephedeki askere dağıtılacak kıĢlık kıyafet ve erzak bulunan 

Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer, Mithat PaĢa isimli 3 dev yük gemisi Ġstanbul'dan 

yola çıkarak Karadeniz üzerinden Trabzon Limanı'na ulaĢacaktı. Gemilerle 

Trabzon Limanı'na varacak askerler, ajanlar ve malzemeler, karayoluyla çok 

hızlı bir biçimde SarıkamıĢ'a ulaĢacaktı. 

Donanmanın kuralları gereği askeri personel taĢıyan yük gemilerine olası 

düĢman saldırısına karĢı mutlaka bir, hatta birkaç savaĢ gemisi eĢlik ederdi. 

Ancak, Enver PaĢa'nın ani kararıyla 6 Kasım 1914'te Ġstanbul Boğazı'ndan 

demir alan bu 3 kuru yük gemisine hiçbir savaĢ gemisi koruma yapmıyordu. 

Söz konusu 3 gemi, Zonguldak açıklarına geldiklerinde karĢılarında Rus SavaĢ 

gemilerini buldu. Ruslar, Zonguldak'taki kömür madenlerini bombalamıĢ, 

üslerine dönüyorlardı. Ereğli açıklarında bu gemilere ateĢ açıldı. 7 Kasım 

1914'te 3 yük gemimiz SarıkamıĢ'a götürülen malzemelerle birlikte çok kısa 

süre içinde denize gömüldü."  

KARADENĠZ EREĞLĠ BELEDĠYE BAġKANI SAYIN HALĠL 

POSBIYIK‟IN 7 KASIM SARIKAMIġ DENĠZ ġEHĠTLERĠ ANMA 

TÖRENĠ KONUġMA METNĠDĠR 

“Sayın kaymakamım, Sayın Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanım, 

çok değerli sivil ve askeri erkan, kıymetli davetliler, değerli hemĢehrilerim, 

Hepinizin malumu olduğu üzere, kökleri mitolojik tarihe kadar uzanan ve 

geçmiĢin her döneminde toplumsal birçok önemli olaya Ģahitlik yapan topraklar 

üzerinde yaĢıyoruz. Her satırı tarihe altın harflerle yazılan çok sayıda destan ve 

kahramanlığın yaĢandığı bu topraklarda, aradan geçen yıllar boyunca bir an 

olsun aklımızdan çıkarılmaması gereken olaylar da vardır. SarıkamıĢ Deniz 

ġehitleri‟nin, Kafkasya Cephesi‟ndeki amansız mücadele uğruna hayatlarını 

kaybettikleri ve mavi denizimizi karartan, 7 Kasım 1914‟te üç nakliye 

gemisinin batırılması ve askerlerimizin Ģehit edilmesiyle ilgili olay da, bu 

açıdan bakıldığında daha büyük bir önem arz etmektedir. 

29 Ekim 1914‟teki bombardımanın ardından, 1 Kasım tarihinde 

SarıkamıĢ ve Doğu Beyazıt üzerinden Erzurum‟a doğru ilerlemeye baĢlayan 

Rus Ordusu karĢısında zor durumda kalan Osmanlı Ordusu‟nun cephane baĢta 

olmak üzere; asker, yiyecek ve kıĢlık donanım gibi bazı temel ihtiyaçlarını bir 

nebze de olsa karĢılamak amacıyla 6 Kasım 1914 günü Trabzon‟a gitmek üzere 

Ġstanbul‟dan yola çıkan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat PaĢa isimli 

nakliye gemileri Zonguldak‟ı bombalamak amacıyla Karadeniz‟e açılan 

Ruslar‟ın saldırısına uğramıĢlardır. Zonguldak‟ı bombalayarak yok etmek 

isteyen Ruslar Zonguldak ve Karadeniz Ereğli‟deki liman, iskele ve kömür 

ocaklarını tam üç saat boyunca ateĢe tutmuĢtu.  
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Bu taarruz devam ederken, Ġstanbul‟dan yola çıkan ve Karadeniz Ereğli 

açıklarına kadar gelen Osmanlı Devleti‟nin üç nakliye gemisi de, Rus 

Donanması‟na yakalanmıĢtı. Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat PaĢa 

nakliye gemileri, büyük bombardımandan bir gün sonra, 7 Kasım 1914 sabahı 

batırıldı. 

          Bu saldırıya Ģahitlik yapan Karadeniz Ereğli, yaklaĢık binlerce Ģehidine 

bağrını açarken, hayatta kalmayı baĢaranlar da Rus savaĢ gemileri tarafından 

denizden toplanarak esir edildiler ve Rusya‟ya götürüldüler. 

Bu olayların üzerinden 97 yıl geçti. Bugün, genç Türkiye 

Cumhuriyeti‟nin insanları; bizler, Kafkasya‟da ve Karadeniz‟de Ģehit olan 

binlerce Ģehidimizi unutmadık, unutturmadık. 

Bildiğiniz gibi 2007 yılından bu yana da SarıkamıĢ Deniz ġehitleri 

anısına, tarihine ve Cumhuriyeti‟ne sımsıkı bağlı Karadeniz Ereğli olarak, 7 

Kasımlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz. 

7 Kasım 2009 tarihinde de açılıĢını yaptığımız; Karadeniz Ereğli olarak, 

geçmiĢimize sahip çıktığımızın önemli bir niĢanesi olan SarıkamıĢ Deniz 

ġehitleri Anıtı önünde de bu yıl ikinci kez anma töreni düzenliyoruz.  

Doğası ve tarihi güzellikleriyle ülke insanımızın büyük sempati 

gösterdiği Karadeniz Ereğli olarak, yine ülkemizin en güzel sahili olan burada, 

bir yanımızda Gazi Alemdar Müze Gemisi, bir yanımızda da SarıkamıĢ Deniz 

ġehitleri Anıtı ile birlikte, bize miras bırakılan Ģanlı tarihimize sahip çıkmanın 

onurunu yaĢadığımız ifade etmek istiyorum. 

Yaptığı titiz ve bilimsel çalıĢmalarla, SarıkamıĢ Deniz ġehitleri 

gerçeğinin ortaya çıkarılmasında ve tarihe ıĢık tutulmasında emek veren değerli 

bilim adamı Prof. Dr. Sayın Bingür Sönmez‟e huzurlarınızda bir kez daha en 

kalbi duygularımla teĢekkürlerimi sunuyorum. 

Değerli konuklar, sevgili hemĢehrilerim, GeçmiĢini bilmeyen bir toplum 

kendi geleceğini de ülkesinin  geleceğini de Ģekillendiremez. YaĢanan birçok 

olayın oluĢturduğu tarihimizden alınacak birçok dersin olduğunu unutmamamız 

lazımdır. 

Bu vesileyle de, 7 Kasım 1914‟teki saldırıda batırılan üç nakliye 

gemisinde Ģehit olan askerlerimizin gösterdiği kahramanlığı ve o kahramanlığın 

yazdığı destanı, bugün olduğu gibi gelecekte de yaĢatmalıyız. Bunda da 

kararlıyız. 

BU DUYGULARLA ġEHĠTLERĠMĠZE BĠR KEZ DAHA YÜCE 

ALLAH‟TAN RAHMET DĠLĠYOR, HEPĠNĠZĠ SEVGĠ VE SAYGILARIMLA 

SELAMLIYORUM 
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TÖRENDEN NOTLAR 

Anma törenine Karadeniz Ereğli Kaymakamı Ġbrahim Çay, Karadeniz 

Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz kıdemli albay Yalçın Enç, Karadeniz Ereğli 

Belediye BaĢkanı Halil Posbıyık, SarıkamıĢ Belediye BaĢkanı Ġlhan Özbilen ve 

SarıkamıĢ DayanıĢma Grubu Kurucusu ve BaĢkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ile 

halkımız katıldı. 

SarıkamıĢ DayanıĢma Grubu BaĢkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, geçen yıl  

Belediye BaĢkanı Halil posbıyık‟a söz verdiği üzere, bu saldırıda hayatını 

kaybeden deniz Ģehitlerinin isimlerini tespit ettiğini belirterek, titiz araĢtırmalar 

neticesinde belirlediği isim listesini BaĢkan Posbıyık‟a teslim etti. Sönmez 

konuĢmasında, her yıl SarıkamıĢ Deniz ġehitleri‟ni anmak amacıyla Karadeniz 

Ereğli‟de bir araya gelmenin gururunu yaĢadıklarını ifade etti. Törenin davetlisi 

olarak Karadeniz Ereğli‟ye gelen SarıkamıĢ Belediye BaĢkanı Ġlhan Özbilen de 

konuĢmasında, Türk tarihi açısından SarıkamıĢ Harekatı‟nın taĢıdığı öneme 

iĢaret ederken, vatanın birlik ve bütünlüğü için, Türkiye‟nin bir ucundaki 

SarıkamıĢ ile diğer ucundaki Karadeniz Ereğli‟nin gönül birliği içinde 

olabilmesinin önemine iĢaret etti.  

BaĢkan Posbıyık konuĢmasında, SarıkamıĢ Deniz ġehitleri‟nin Türk 

tarihindeki önemine vurgu yaparken, Karadeniz açıklarındaki Rus saldırıları 

sonucunda üç nakliye gemisinde hayatlarını kaybeden deniz Ģehitlerinin 

tamamının isimlerini de SarıkamıĢ Anıtı yanında yapılacak düzenlemelerle 

mermerler üzerine kazıyacaklarını ve Ģehitleri asla unutturmayacaklarını 

söyledi. 

basin@kdzeregli.bel.tr 

 

Bingür Sönmez‟den alınan bilgiye göre, 

Bu üç gemiden Mithat PaĢa içinde bulunan Tabip Rasim bey de yitikler 

arasındadır. Bahr-i Ahmer‟de bulunan  3 çocuk kamarot, Mithat PaĢa‟da 

bulunan 2 çocuk kamarot, Bezm-i Alemde  bulunan 2 çocuk kamarottan biriside 

yitikler arasında olup akıbetleri bilinmemektedir. Bezm-i Alemdeki bir çocuk 

kamarot yüzerek kurtulmuĢtur. Ek resimde sunduğum Bezm-i Alem gemisinin 

4. mülazim kaptanı Mehmet Ġhya Efendinin esarette çektirdiği fotoğrafta 

görülen çocuklardan bazıları bu çocuk kamarotlar olabilir (Fotoğraf oğlu Prof 

Dr Bedrettin Görgün‟ün arĢivimize armağanıdır).  
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 Personel Kurtulan Boğulan 
Esarette 

Ģehit olan 
Esaretten 

dönen 

Bahr-i Ahmer 61 6 7 4 9 

MithatpaĢa 84 0 4 3 4 

Bezm-i Alem 76 30 5 6 7 

Sevgili KardeĢim, 

 Bu tablodaki sayılar akıbeti bilinen mürettebat.  Bu sayıların dıĢındakiler kayıp 

olarak kayıtlara geçmiĢtir. 

Bingür SÖNMEZ 

bs@mail.koc.net     

 

TÜRK DÜNYASINDAN HABERLER 

Adriyatik'te unutulan 104 Türk 

http://gundem.milliyet.com.tr/adriyatik-te-unutulan-

turkler/gundem/gundemdetay/21.09.2011/1441439/default.htm 

A.A 

21 Eylül 2011 

Osmanlı idaresi altında uzun süre kalan Karadağ'da bu yıl nisan 

ayında yapılan ve bir süre önce sonuçları açıklanan nüfus sayımında, çoğu 

Adriyatik sahilindeki Bar kentinden olmak üzere ilk kez 104 kişi kendini 

“Türk” olarak yazdırdı. Yüzyıllardır tarihi Bar kentinde yaşayan ve dillerini 

unutmayan Türkler, “Türkiye'nin son yıllarda bölgede ve dünyada artan 

etkisinden ilham alarak” kimliklerine sahip çıktıklarını belirtti. 

Balkanlar'da bir medeniyet inĢa eden, Anadolu'dan getirilen nüfusla da 

bölgeyi adeta bir ikinci “vatan” haline getiren Osmanlı, özellikle Balkan 

harbinin kaybedilmesiyle birlikte bölgeden çekilmek zorunda kaldı. 

Osmanlı'nın bölgeden çekilmesiyle birlikte burada kalan Türk ve 

Müslüman nüfusu ise zor günler bekliyordu. Bölgedeki Türklerin yanı sıra çok 

sayıda BoĢnak ve Arnavut Müslüman, Osmanlının çekilmesiyle birlikte 

vatanlarını terk ederek, Anadolu'ya göç etti. Göç etme Ģansı bulamayan ve 

bulundukları bölgede azınlık konumuna düĢerek zor günler yaĢayan Türkler ise 

“bir gün Anadolu'dan kardeĢlerinin yine yanlarına geleceği umuduyla” 

bugünlere dek yaĢadı. 

mailto:bs@mail.koc.net
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Balkanlarda bu umudu koruyan Türklerin yaĢadığı kentlerden biri de Bar. 

Osmanlının 1595 yılında fethettiği ve 1878 yılında Berlin Kongresi'yle o 

dönemki Karadağ Krallığı'na bırakmak zorunda kaldığı Bar, bugün bile birçok 

özelliğiyle Anadolu'dan herhangi bir kent görünümünü muhafaza ediyor. 

YıkılmıĢ camilerin, tarihi evlerin içinde bulunduğu kalenin yanı sıra “Stari 

Grad” olarak adlandırılan eski Ģehirde saat kulesi, camileri, türbesi, tekkesi ve 

bünyesinde barındırdığı Türk, BoĢnak, Arnavut gibi Müslüman nüfusla Osmanlı 

ruhu Bar'da hala yaĢatılıyor. 

BAR'DA TÜRKLERĠN YAġADIĞI ĠLK KEZ 3 YIL ÖNCE 

ÖĞRENĠLDĠ 

Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve Batı Trakya'nın aksine Karadağ'da 

Adriyatik sahillerinde bir süre öncesine kadar “Türkçe konuĢan” Türklerin 

yaĢadığından kimsenin haberi yoktu. Bu bölgede yaĢayan Türklerden ilk kez 

haberdar olan ise yaklaĢık 3 yıl önce Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi 

BaĢkanlığı'nın (TĠKA) eski Karadağ Koordinatörü Dr. Gökçen Kalkan oldu. 

ġu anda TĠKA'nın Sırbistan Koordinatörü olarak görev yapan ve 

Karadağ'daki görevi sırasında bu ülkenin CumhurbaĢkanı Filip Vuyanoviç 

tarafından, “üstün baĢarıları ve çalıĢmalarından" dolayı ülkenin en prestijli 

ödülü olan “Devlet NiĢanı” takdim edilen Dr. Gökçen Kalkan, Bar'da yaĢayan 

Türklerle ilk olarak 2008 yılında karĢılaĢtığını söyledi. 

Bar Belediyesi'nde bir toplantıya katıldıktan sonra Bar Kalesi ve eski 

Ģehrin bulunduğu alanı ziyaret ettiğini ifade eden Kalkan, Balkanlardaki 

Osmanlı Ģehirlerinin bir benzeri olan eski Bar'da yürüyüp asistanıyla Türkçe 

konuĢtuğu sırada yaĢlı bir amcanın “HoĢ geldiniz” sesiyle irkildiğini söyledi. 

Adının daha sonra “Bayazid Karagözoviç” olduğunu öğrendiği bu kiĢinin 

Bar'da yaĢayan eski Türklerden olduğunu öğrendiğini ifade eden Kalkan, “Daha 

önce burada Türklerin yoğun bir nüfusa sahip olduğu, ancak zaman içinde 

tamamının Bar'ı terk ettiği biliniyordu. Burada Türkçe konuĢan, Türk nüfusun 

olduğunu öğrenince çok ĢaĢırdım” dedi. 

“ADRĠYATĠK'TEN ÇĠN SEDDĠ'NE TÜRKÇE 

KONUġULDUĞUNA TANIK OLDUM” 

Bayezid Karagözoviç'in kendisinin bölgeye yıllar sonra gelen ilk Türk 

olduğunu söyleyerek içten sarılması karĢısında çok duygulandığını belirten Dr. 

Kalkan, Ģöyle konuĢtu: 

“Bar ziyaretimden kısa süre önce bir vesileyle Urumçi'de bulunmuĢtum. 

Urumçi'de yaĢadığım eĢsiz güzellikleri hatırlayarak, 'Adriyatik'den Çin 

Seddi'ne' kadar Türkçe konuĢulduğunu görmüĢ olma bahtiyarlığını yaĢadım.” 

Dr. Kalkan, daha sonra yaptıkları çalıĢmalarda Bar'da “Karagözoviç, 

Gülömeroviç, ġahinoviç, Mustafiç, ÖmerbaĢiç” soyadlı 18 Tük ailesi tespit 

http://www.hurriyet.com.tr/index/%C3%87in/
http://www.hurriyet.com.tr/index/%C3%87in/


 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM SONBAHAR 2011  

234 
 

ettiklerini ifade ederek, ancak bu ailelerden sadece yaĢlıların Türkçe bildiğini 

belirlediklerini kaydetti. 

Yeni neslin de Türkçe öğrenmesi için Bar'da geçen yıl TĠKA'nın 

desteğiyle Türkçe kursu açtıklarını ve 25 kiĢilik kursa 100 kiĢinin müracaat 

ettiğini belirten Dr. Kalkan, o gün tanık olduklarını Ģöyle anlattı: 

“YaĢlı insanlar torunlarının elinden tutarak Türkçe kursuna adeta 'koĢarak' 

gelmiĢti. 75 yaĢında burada yaĢayan Abdullah isimli amcaya kendisinin neden 

kursa geldiğini sorduğumda, yerel Ģivesiyle 'GetirmiĢim baganları (çocuk 

anlamına geliyor), unukları (Sırpça torun) öğretesiniz onlara dilimizi, alıĢsınlar 

Türkçeye' yanıtını hiç unutamıyorum.” 

 

DĠLLERĠNĠ UNUTMAYAN TÜRKLER 

Adriyatik'in son Türklerinden olan ve eĢi Fadila Karagözoviç'le birlikte 

Bar'ın en yüksek noktasındaki asırlık evlerinde oğlu Cengiz ve Agron'la birlikte 

yaĢayan 63 yaĢındaki Bayazid Karagözoviç, atalarının yaklaĢık 300 yıl önce 

Manisa'dan bölgeye geldiğini söyledi. 

Osmanlının bölgeden ayrılmasının ardından kendi dedelerinin bölgedeki 

diğer Türkler gibi Bar'ı terk etmediğini ve burada kaldıklarını ifade eden 

Karagözbegoviç, Türkçeyi ise aile içinde sürekli konuĢtukları için unutmadığını 

söyledi. 

YaklaĢık 40 yıl öncesine kadar Eski Bar'daki çarĢıda herkesin Türkçe 

konuĢtuğunu ve Türkçenin “Ģehir dili” olduğunu ifade eden Karagözbegoviç, 

“Ancak eski nesil hayatını kaybedince Türkçe de unutulmaya baĢlandı. Ancak 

Ģu anda açılan Türkçe kursu sayesinde çocuklarımız, torunlarımız yeniden 

Türkçe öğrenmeye baĢladı” dedi. 

Türkiye'nin son yıllarda bölgede ve dünyada artık önemli bir konuma 

geldiğine tanık olduklarını ve bundan dolayı büyük gurur duyduklarını ifade 

eden Karagözbegoviç, “Bundan ilham alarak biz de artık kimliğimize sahip 

çıkarak son nüfus sayımında kendimizi 'Türk' olarak yazdırdık” dedi. 

Bu topraklara bir gün yeniden Türklerin geleceğine olan inançlarını hiç 

kaybetmediklerini vurgulayan Karagözbegoviç, “ġimdi çok Ģükür çocuklarımız 

için Türkçe kursları bile açıldı. Kısa süre önce de eĢimle davetli olarak 

Türkiye'yi gidip oraları görme imkanı elde ettik. Büyük bir milletin çocukları 

olduğumuzu yeniden hatırladık. Bundan daha büyük onur ve gurur ne olabilir?” 

diye konuĢtu. 

Karagözbegoviç, eski TĠKA Karadağ Koordinatörü Dr. Gökçen Kalkan'ın 

da “Osmanlıdan sonra Bar'a gelen ilk Türk olduğunu” öne sürerek, “Onun 

sayesinde bizlerin buradaki varlığından haberdar olundu. Biz de burada 
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olduğumuzu haberdar etmek için nüfus sayımında kendimizi Türk olarak 

yazdırdık” dedi. 

Fadila Karagözbegoviç de Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu, 

o ülkenin bir parçası olarak Adriyatik'te adeta “nöbet tuttuklarını” söyledi. 

KARAMAN KÖKENLĠ “BOġNAK MĠLLETVEKĠLĠ” 

Karadağ Parlamentosu'nda BoĢnak Partisi'nin 3 milletvekilinden biri olan 

ve Bar'da açılan Türkçe kursuna devam eden Sulyo Mustafiç de AA muhabirine 

yaptığı açıklamada, yaklaĢık 40 bin nüfuslu Bar kentinde 15 bine yakın 

Müslümanın yaĢadığını söyledi. Osmanlının bölgeden çekilmesiyle birlikte 

burada bulunan Türk ve diğer Müslüman nüfusun önemli kısmının da Ġstanbul 

ve Ġzmir'e göç ettiğini belirten Mustafiç, bu ailelerin önemli kısmının da 

Türkiye'de “Barlı” soy ismini taĢıdığını kaydetti. 

Bar'da Ģu anda Türkçe konuĢan yaklaĢık 50 aile bulunduğunu ve bu 

durumun kendilerini çok sevindirdiğini dile getiren Mustafiç, Ģöyle konuĢtu: 

“Osmanlının buradan ayrılmasının üzerinden 100 yıl geçti. Ancak burada o eski 

dili konuĢan insanların yaĢaması bizi çok mutlu ediyor. Burada cami, türbe, 

tekke gibi tarihi anıtların yanı sıra canlı anıtlarımız da bulunuyor. Burada 

Türkçe konuĢan 50 aile bulunuyor, ancak Türk kökenli insanların sayısı daha 

yüksektir, fakat zamanla bu insanlar Türkçeyi unutmuĢlar. ġu anda burada 

benim de devam ettiğim Türkçe kursu bulunuyor. Ben ümit ediyorum ki burada 

kısa sürede bin kiĢi Türkçe konuĢacaktır.” 

Sulyo Mustafiç, kendisinin de Türk kökenli olduğunu ve atalarının yüz 

yıllar önce Karaman'dan Bar'a gelerek yerleĢtiğini ifade ederek, “Bizim 

büyüklerimiz Türkçe konuĢmadıkları için biz Türkçeyi öğrenemedik. Ancak 

Türkçeyi öğrenmeye karar verdim. Çünkü biz bir milletiz ve bu dili de 

öğrenmemiz lazım.” 

 

KARADAĞ'DAKĠ NÜFUS SAYIMI 

Karadağ'da 1-15 Nisan tarihleri arasında yapılan nüfus sayımında bir süre 

önce açıklanan sonuçlara göre Makedonya, Kosova, Bulgaristan ve Batı 

Trakya'da azınlık statüsü bulunan Türkler, Karadağ'da resmi olarak kayıtlara ilk 

kez geçti. 

Karadağ Ġstatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu 

sayımlarda ülkede 625 bin 266 kiĢinin yaĢadığı tespit edildi. Nüfus sayımında 

halkın yüzde 44,9'u kendisini Karadağlı, yüzde 28,77'si Sırp, yüzde 8,65'i 

BoĢnak, yüzde 4,91'i Arnavut, yüzde 3,31'i Müslüman, yüzde 1,01'i Roman, 

yüzde 0,97'si ise Hırvat olarak tanımlarken Türklerin oranı ise yüzde 0,02 

olarak kayıtlara girdi. 

http://www.hurriyet.com.tr/index/istanbul/
http://www.hurriyet.com.tr/index/izmir/
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Nüfus sayımına göre 625 bin 266 kiĢinin yaĢadığı ülkede, ilk kez 104 kiĢi 

kendisini Türk olarak yazdırdı. 

Karadağ'da, resmi kayıtlarda Türk nüfusunun yaĢadığı kentler ve sayısı 

Ģöyle: 

"Adriyatik sahilindeki kentler: Bar: 36, Budva: 7, Plav: 5, Ulçin: 1, Tivat: 2 

Sancak'taki kentler: Plyevlya (TaĢlıca): 4, Bijelo Polje (Akova): 18, Rojaye: 6 

Diğerleri: Podgorica (baĢkent): 22, Danilavgrad: 1, Berane: 2 

Bu arada, Karadağ'da nüfus sayımında halkın yüzde 72,07'sinin 

Ortodoks, yüzde 15,97'sinin Ġslam, yüzde 3,14'ünün Müslüman, yüzde 

3,44'ünün ise Katolik, yüzde 1,24'ünün ateist ve yüzde 1,02'sinin ise diğer 

inançlara mensup olduğu açıklanırken, yüzde 2,61 ise dini inançları konusunda 

bilgi vermeyi reddetmiĢti. 

Karadağ'da nüfus sayımında din hanesi bölümüne “Ġslam” ve 

“Müslüman” olarak iki ayrı seçenek gösterilmesine ise Ġslam Birliği BaĢkanı 

(Diyanet ĠĢleri BaĢkanı) Rifat Feyziç, tepki göstermiĢti. 

 

TÜRK DÜNYASINDAN HABERLER 

Türkmen Karagol- Karakol (Karagül) Oymak Aşiretinin Türkmen 

Olmanın duygusu  

Sadun KÖPRÜLÜ-  Türkel Haber 22 September 2011       

Uzun yıllardan beri Irak baĢına gelen dikta, kıyıcı iktidarlar Irak 

Türklerini her bir alanda asimilasyon politikası ile yok etmeye çalıĢarak, 

günümüze kadar 23 katliam soykırım uygulamıĢtır, bu sinsi, arıtma, yok etme 

planlarla, baskılarla birçok Türkmen Oymak AĢiretleri AraplaĢtırılarak, Irak 

Türklerinin nüfusunu az göstermek amacıyla Telafer bölgesinin aĢiret yapısı 

olmasına rağmen eski yönetmenlerle, Saddam rejimi ve bugünde Kürtlerin 

baskı politikasıyla kaçırma, patlama, öldürme, önde gelen Türkmen 

Ģahsiyetlerini genellikle Türkmen doktorlarını Ģehit ederek zorla 

KürtleĢtirmekle ve kendi yerlerinin Türkmen bölgelerini bırakmasına neden 

olmuĢlardır. 

Günümüzde Kerkük Ģehrinde olan büyük baskı kaçırmalarının Patlama 

olaylarının tek nedeni Irak Türklerini yerinden, toprağından çıkarmak amacıyla 

baĢka ülkelere göndermektir ve sayımda Kerkük dâhil tüm bölgelerde Türkmen 

nüfus sayılarını az göstermektir. 

Çok insanlarda Irak Türkmenleri bölgelerini bırakmak üzere Türkiye ve 

Avrupa ülkelerine barınmaktadırlar. 

Ama bu sinsi kıyıcı baskı politika hiçbir zaman devam etmeyecektir. 

http://www.turkelpress.com/?p=5930
http://www.turkelpress.com/?p=5930
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Bu saltanat, Ġktidar Abdülkerim Kasım, Saddam Hüseyin ve baĢka dünya 

diktatörlerine kalmayarak bu acı, iĢkence dolu yönetimler yakında yok olup 

düĢerek tarihe kavuĢmakla baĢkalarına bile kalmayacaktır. 

Irak Türklerinin ne kadar uygarlık, Eğitim, kültür getiren 

Efendilik, HoĢgörü, iyilik, yardım getiren Devletler kuran bir millet 

olduğundan dolayı sağlam bir sayım olduğu sırada tüm devletlerinin gözetimi 

altında, baskısız tam olarak doğru nüfusları ortaya çıkacaktır. 

Irak Türkleri Irak‟ın Kuzeyi, Güneyi, Batısı, Doğusu her bir Ģehrinde, 

ilçesinde, köyünde Türkmen yaĢamaktadır ve büyük Nüfusları vardır, tanınmıĢ 

AĢiret, oymaklara ayrılan Irak Türkleri Bayat, Karagol, Salihı, Haydarı, 

Vundavi, Beget, Züheyri, Nedavi, Terakima, Mehmedi ve buna benzer yüzlerce 

Türkmen oymak, AĢiretleri AraplaĢarak ve KürtleĢen AĢiretler ise, Zengi, 

ġebekler, AvĢar Deregezenler, Kakai, BektaĢi, Baban, Salihi, Haydarı, Cef, 

Zengene, Kara Geçili , ve buna benzer yüzlerce Türkmen aĢireti baskı yüzünden 

KürtleĢmiĢtir. Ayrıca Kerkük kalesinde Hıristiyan Türkmen soydaĢlarımızda 

Hürmüz, Kelebit , ġamas ve birkaç aĢiretler bulunmaktadır. 

Türkmen AĢireti Irak Türklerinde olduğu gibi Ġran, Suriye, Filistin, 

Urdun, Lübnan, Libya, Mısır Türkleri ve çok sayıda Türkmen AĢiretleri 

Oymakları Türkiye‟ni önemli Ģehirleri Diyarbakır, ġanlıurfa, Sırt, Gaziantep, 

KahramanmaraĢ, Çorum, Tunceli, Adana, Kırıkkale, KırĢehir, Konya, Erzurum, 

Tokat, Yozgat, Afyon, Adıyaman, Batman, Bela, Balıkesir, Hatay, Merdin, 

Ġskenderun ve birçok bölgelerde Türkmen oymakları yaĢamaktadırlar bir bölüm 

bir blüm baskı yüzünden kendileri unutarak Kürt ve Arap olarak göstererek 

yazmaktadırlar 

Tüm Türkmen kardeĢlerimizsen tek arzu isteklerimiz kendilerine 

dönsünler araĢtırsınlar bu büyük Türk milletinden bir parça oldukları ortaya 

çıkacaktır. 

Özellikle Irak ve Arap bölgelerinde Türkler karĢı bu asimilasyon politika 

sürmüĢtür ve hala sürmektedir. 

O dönemlerde Tüm baskıyla Saddam dikte rejimin asimilasyon 

politikasıyla 35 yıl Telafar Ģehri tarihten silmek isteyerek, baskılar uygulayarak 

sindirmiĢtir. Özellikle nüfusları yüz binlerce, milyonların üstünde olan Bayat, 

Karagol- Karakol oymak aĢiretleri çoğunluk kendilerini Arap görmektedirler 

son günlerde çalıĢmalarımızın sonucu bu önemli aĢiret baĢkanları ile bir araya 

gelerek, görüĢerek Türkmen olmalarına dair belgeler tanıtarak ve Türkmen 

olduklarına dair çok sevinmiĢlerdir yakından ilgilenmeye baĢlamıĢlardır birçok 

sayıda Karagol kardeĢlerimiz Türkmen olan duygusuyla çalıĢarak mutlu oldular, 

bizlerde gönlümüzü, kapımızı dört yanından onlara açtık ve açmalıyız, içimize 

hoĢ geldiniz bizler tarih boyunca kan kardeĢ idik, düĢmanlar arıtmak, ayırmak 

istediler bizleri, ama Allah‟a Ģükürler olsun doğruluk, hak ortaya çıkarak 
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sizlerde bizler gibi Türkmen olduğunuzu belli ederek, biz gelmeden, sizler 

mücadele ederek suyunuza dönerek, bize geldiniz, Artık Türkmen olmak büyük 

mutluluk, büyük umut, Ġnsan olmak, insanlığı Vatanı, Toprağı sevmek 

demektir, Türk milletinden bir parça olan milletimiz 117 devletler 16 

Ġmparatorluk kuran bir milletir, tarih yaratan, düĢmanlara üç kıtada yiğitliği, 

kahramanlığı gösteren bir milletir, umarım her kardeĢimiz Türk olan ırkını 

araĢtırsın soyunu bilsin her kesin milleti olduğu gibi yüz binlerce yıllara, 

tarihten öncelere dayanan bir milletimiz var Ne Mutlu Türk‟üz ve Türk 

kalacağız. 

Karagol AĢireti Irak‟ta tanınan en büyük aĢiretlerdendir 

Irak‟ın her Ģehrine, köyüne, ilçesine, bölgesine yayılmıĢlardır. 

Karağol AĢiretinin Nüfusu yoğunluk olarak Bağdat (Fazıl Mahallesi. 

Dura, Seydiye, Mensur, Azamiye, Mahmudiye, Retbe, Yeni Bağdat, Bağdat 

Cidide, Abu Gerip, ġaip, Kazimiye, Sadır bölgesi Yusifiyye ilçesi), Kut, Vasit, 

Medain, Aziziyye, diyuni, ilçesi), Anbar, Feluce, Rumadı, Kermet Ali, Musul, 

Basra, Kerbela, Necef, Süleymaniye, Ġmara, Semava, Divaniye, Nesiriye, 

Kerbala, Basra, Diyala Selahattin, Kerkük, Yaycı, Havice, Babıl, Hilla, illerine 

yayılmıĢtır. 

Ayrıca Karagol aĢiretinden olan kendilerini Türkmen aĢireti, olarak 

Türkmen Karagol boyundan, suyundan olduklarını söylemektedir 

Terekime, Lami, Zühüriye, Mehemediye, Biget, Nedevi. Gizi gibi. 

Karagol AĢireti tarih boyunca kahraman, yiğit hakkı gedmeyen çalıĢkan 

bir Türkmen aĢireti olarak Devlette önde gelen görevlerde millet vakili, subay 

birçok görevlerde bunmaktadırlar ve Osmanlı Ġmparatorluğun bekçileri olarak 

ön sırada güçlerini göstermiĢlerdir ve Türk Ordusun yanında olarak savaĢa 

katılmıĢlardır. 

Karagol aĢireti Türkmen olduklarına güvenerek söylemekle Türkiye 

Cumhuriyetine Türk milletine karĢı büyük sevgi, milli duygu taĢmaktadırlar. 

Karagol Oymak AĢireti önde gelen BaĢkanlar ve AĢiret ġeyhlerinden 

Yusufiyye de bulunan Karagol aĢiret genel baĢkanlarından ġeyh1-

Mehmet Abdullah Salıh 

2- ġeyh Cesim Mehmet Hasan ayrıca her Ģehrin, bölgenin AĢiret baĢkanı 

ġeyhi bulunmaktadır. 

Karagol AĢiretinin önemli isteklerinden 

1-Türkmen aĢireti olarak Türkmen Meclisinde Karagol aĢiretinin temsil 

etmek bölgelere göre temsil hakkı vermek. 

2-Karagol Hastaları, Yaralıları tedavi için Türkiye‟ye gönderilmeli. 
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3- Karagol AĢiretine Mensup olan ihtiyaç sahipleri ve hastalar 

Türkmeneli kuruluĢlarından yardım almalıdırlar. 

4-Dini ve milli bayramlarda Karagöl AĢiretine destek verilmeli. 

5-Karagolluların Bulundukları bölgelerde, topraklarda Türkçe eğitim 

yapmalı yeni okullar Karagol bölgelerinde açılmalıdır, Türkçe öğretmenler 

göndermelidir. YetiĢkinler için Türkçe kurs verilmeli, 

6-Karagol Bölgelerinde Birlikler, Dernekler, Kadınlar birliği, ĠĢ adamları 

Birliği, Öğrenci, 

Öğretmenler Birliği, Kültür Edebiyat Derneği, Türkmen Karagol AĢireti 

Dernek birliklerin kurulması gibi çalıĢmalar. Ayrıca en doğal hakkımız olan 

tarihin derinliklerinden aldığımız gücümüzle siyasi çalıĢma alanında da Irak 

Türkmen Cephesi ve Türkmen partileri, dernekleri Karagol bölgelerinde 

açılması Karagolların biricik hedefi ve temel amaçlarından en önemlisidir. 

7-Türkmenlerin Irak toplumu içerisinde ve bütün alanlarda daha etkili ve 

güçlü olmasıdır Karagol AĢireti olarak ve bir Türkmen olarak bu milli davayı 

savunmaya her bir alanda hazır olarak. Tüm istek, umutlarının gerçekleĢmesi 

için çok çalıĢmamız gerekmektedir ve tüm Türkmenlerin Türkiye 

Cumhuriyetinin büyük desteğini tüm Türkmen aĢiretleri beklemektekiler. 

Ayrıca Irak‟ın Kuzeyinde, Güneyinde, Batısında, Doğusunda bulunan ve 

Karagol AĢiretinin Irak topraklarının her bir Ģehir, bölgesinde nüfuslarının 

yoğun olduğu Karagol (Karakol- Karagül) Türkmen Oymakları Arap Baas 

partisinin Acı, baskısıyla kendilerini Arap yazmıĢlardır ve Arap diye 

adlandırılmıĢtır. Oysa Türk olduklarını her zaman söylemektedirler. 

Günümüzde Osmanlı Döneminden kalmıĢ oldukları Türkmenler olarak 

Türkmen olmalarına karĢı mutluluk, sevinç duyarak ve her zaman Türkmen 

milletinin yanında olduklarını ve kimliklerini savunacaklarını söylemektedirler 

Karagol Oymak aĢiretlerinin tek amaçları bölgelerinde Türkçe eğitim 

yapmak için okulların, Türkmen kuruluĢların, siyasi ve kültürel derneklerinin 

açılmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ve öğrencilerinin, hastalarının 

Türkiye‟ye gönderilmesini onarıyorlar. Ve onlarla yakından ilgilememizi 

istiyorlar. 

Uzun yıllardan beri AraplaĢtırma ve KürtleĢtirme politikasından kendi 

Türkmen kan kardeĢlerimiz Bayat, Karagol, Kalender, Vundavi, Haydarı, 

Bacalan, Zengene, ġeyhli, Baban, Kakai, ġebek gibi kardeĢlerimizi Bağrımıza 

basarak, onlarla kucaklaĢarak birliğimizi bir an önce kurmalıyız. Karagol 

AĢiretini bir araya gelmesiyle kültürel, tarihsel alanında derneklerinin kurulması 

ön plana alınmalıdır. 
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Umarız Türkmen milletine güç veren, Türkmen sevgisiyle coĢan Karagol 

aĢiretine her zaman gönlümüz, evimiz gibi acık kalarak onlarla yakından 

ilgilenmeliyiz ve onların Türkmen milletinin bir parçası olduklarını bildirerek, 

haklarını savunarak onlarla çalıĢarak birlikte haklarımızı almakla çalıĢmasalıyız. 

Birbirimizle YardımlaĢmalıyız, Allah yardımcımız olsun 

TÜRK DÜNYASINDAN HABERLER 

http://yurthaber.mynet.com/detay/istanbul-haberleri/turk-

dunyasindan-hukukcular-istanbulda-bulustu/70795 

Türk dünyasından hukukçular Ġstanbul'da buluĢtu 

Güncelleme: 14 Kasım 2011 11:04   

Türk kökenli tüm bağımsız devlet ve özerk otonom bölgelerin 

temsilcilerinin katıldığı '2. Türk Dünyası Hukuk Kurultayı', Özyeğin 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde baĢladı.  

Hukuk uygulaması ve hukuk dogmatiğini ilgilendiren tüm konuların ele 

alındığı kurultay, Türk kökenli hukukçular arasında çok boyutlu bilimsel 

iĢbirliklerinin kurulması için önemli bir zemin oluĢturuyor. Üç gün sürecek 

kurultayda sunulan tüm tebliğler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

tarafından kitap haline getirilerek katılımcı ülkelerin hukukçularıyla 

paylaĢılacak. Kurultay‟ın ikinci ve üçüncü günleri Özyeğin Üniversitesi 

Altunizade Kampüsü‟nde gerçekleĢtirilecek oturumlarla devam edecek. 

Kurultayda insan hakları hukuku, ceza hukuku, hukuk felsefesi, medeni hukuk, 

ticaret hukuku gibi hem hukuk uygulaması, hem de hukuk dogmatiğini 

ilgilendiren konular ele alınıyor.  

Dünya Ahıska Türkleri Birliği BaĢkan Vekili ve Gazi Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ġlyas Doğan, açılıĢ konuĢmasında, “Sovyetler 

Birliği sonrası Türk dünyası ile Türk aydınları arasında birbirini tanıma Ģansı 

doğmuĢtur. Ancak hukuk bilimleri alanında henüz arzu edilen noktada değiliz.” 

diye konuĢtu. Bu durumu eksiklik olarak gördüğünü belirten Doğan, “Ġkincisi 

düzenlenen Türk Hukuk Kurultayı, bundan sonrası için Türk soylu bölge ve 

ülkelerle üniversiteler ve bilim insanları düzeyinde kalıcı iliĢkilerin temellerinin 

atılacağı bir bilimsel etkinlik olacak. Bu tarz etkinliklerin sadece kurultaylarla 

sınırlı kalmaması, ortak çalıĢmalar ve karĢılıklı bilgi ve tecrübe paylaĢımı 

Ģeklinde sürekli hale getirilmesi, katılımcı ülkelerin daha büyük fayda elde 

etmelerini sağlayacaktır.” Ģeklinde konuĢtu. 

Kurultayın açılıĢında konuĢan Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti 

BaĢkanı Hüsnü Özyeğin de, “Topluma yararlı insan yetiĢtirme en temel 

felsefemiz olup, her yönü ile donanımı iyi olan bireyler için ciddi bir çaba sarf 

ediyoruz.”dedi. KonuĢmasında merhum CumhurbaĢkanı Turgut Özal‟I da anan 

Özyeğin, “Özal, Türki Cumhuriyetlerden 10 bin öğrenci getirmiĢti. Bu 

http://yurthaber.mynet.com/detay/istanbul-haberleri/turk-dunyasindan-hukukcular-istanbulda-bulustu/70795
http://yurthaber.mynet.com/detay/istanbul-haberleri/turk-dunyasindan-hukukcular-istanbulda-bulustu/70795
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öğrenciler Türkiye‟de eğitim gördükten sonra önemli mevkilere geldi. Bu 

üniversite mezunları Türki Cumhuriyetleri ile iliĢkilerimizin geliĢmesinde 

önemli bir rol oynadılar.” ifadesini kullandı. 

Kurultaya; BaĢkurdistan Ufa Hukuk Fakültesi Dekanı Ord. Prof. 

MuhametĢin Faim Bayazitoviç, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emir Aliyev, Doğu Türkistan Vakfı BaĢkanı Ilgar 

Alptekin, Farabi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baydeldinov 

Daulet Laykobiç, Batı Trakya - Yunanistan Rodop-Evros Ġlleri GeniĢletilmiĢ 

Valiliğinin Gümülcine Vali Yardımcısı Av. Rıdvan Kocamümin, Bulgaristan 

Ruse Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Yard. Doç. Dr. Elitza Georgieva 

Valcheva-Kumanova, Azerbaycan Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 

Doç. Dr. Mübariz Yolçiyev, Türkmen Weekly Energy Review Hukuk 

DanıĢmanı Doç. Dr. Dövran Orazgylyjow gibi önemli isimler katılıyor. Türk 

kökenli tüm bağımsız devlet ve özerk otonom bölgelerin temsilcilerinin 

katıldığı 2. Türk Dünyası Hukuk Kurultayı‟nda Azerbaycan, Bulgaristan, 

Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Özbekistan, Türkiye, 

Türkmenistan, Çin, Irak, Özbekistan, Yunanistan, Altay, BaĢkurdistan, 

ÇuvaĢistan, Hakasya, Tataristan, Tuva yer alıyor. Kurultay‟ın ardından, 

Kurultay‟da sunulan tüm tebliğler katılımcı ülkelerin hukukçularıyla 

paylaĢılmak üzere Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından kitap haline 

getirilerek yayımlanacak. 

Cihan Haber Ajansı 

http://www.bizturkmeniz.com/tr/showArticle.asp?id=23339 

Ġstanbul II. Türk Dünyası Hukuk Kurultayına Irak Türklerinden Sadun 

KÖPRÜLÜ  

II. Türk Dünyası Hukuk Kurultayında Kerküklü Av.AraĢtırmacı yazar 

Sadun Köprülü Kerkük Irak Türklerinin Ġnsan Haklarını konumlarını dile 

getirerek, Kerkük Türk Ģehrinde ve tüm Türkmen bölgelerinde Irak devletinin 

kuruluĢundan, bu yana, Cumhuriyet dönemiyle, Diktatör Saddam döneminin 35 

iĢkence, baskı, hapishane, idam, katliam, soykırım AraplaĢtırma sinsi, 

Asimilasyon politikası dönemi, 2003 Saddam düĢtükten sonra Amerika 

ĠĢgalinde KürtleĢtirme, politika baskılar, tutuklama, Kerkük ve Türkmen eline 

yüz binlerce Kürtlerin yerleĢtirmesi, Kerkük'ün demografisinin Bozulmasıyla, 

bir Kürt devletinin kurulması amacı, Tapu, Nüfus kayıtların yakılması, 

yandırmasıyla suikast, patlama, kaçırma, fidye katliamlardan konuĢarak, 85 yıl 

Irak Türklerinin 14 Temmuz Kerkük, soykırım katliamı, 28 Mart 1991 

Altunköprü katliamı, 31 Ağustos Erbil katliamı Amirli, Tuzhurmatu, 

Tazehurmatu, Karakoyunlu, ġirin han, Kara Tepe, Yengice, Kerkük 2004 

tarihinden 2007 tarihine kadar Amerika ve Kürtlerinin Telafar katliamını 

belgelerle sonum yaparak, ayrıca 1920 tarihinde Ġngilizler tarafından 

uygulanana Telafer katliamı ile genel olarak Kerkük Irak Türklerinin tüm 

http://www.bizturkmeniz.com/tr/showArticle.asp?id=23339
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acılarını, Türk bölgelerinin, Irak Türklerinin Nüfus baskılarını, iĢkencelerini 

geniĢ çapta bildirerek, konuĢarak kurultayda çok etkili olmak üzere Türk 

Dünyasından gelen tüm Türk Hukukçular tarafından sevgiyle, coĢkuyla 

karĢılanarak uzun süre alkıĢlanarak derin izler, gözyaĢları, hasret Türkçülük 

Duygusuyla Ġnsanlarda derin iz bırakmıĢtır. 

Öte yandan Sadun Köprülü Irak Türklerinin ve Dünya Türklerinin Ġnsan 

haklarını ihlallerini acı durumlarını, yaĢamıĢ oldukları baskıları Uygur Türkleri, 

Doğu Türkistan Ġnternet Radyo, Televizyonu, ve TEK RUMELĠ televizyonu ile 

Ġngilizce Daily News Gazetesiyle birçok haber ajanslarına bildirerek önemli 

konuĢmalarda bulunmuĢtur.  

 http://www.haber3.com/8.-anadolu-adli-birimler-kongresi-basladi-

1081606h.htm 

8. ANADOLU ADLĠ BĠLĠMLER KONGRESĠ  

Türkiye Adli Bilimciler Derneği ve Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi tarafından düzenlenen 8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenen törenle baĢladı. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kongre Salonu'nda 18-

20 Kasım tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek olan 8.Anadolu Adli Bilimler 

Kongresi açılıĢ töreninde saygı duruĢu ve Ġstiklal MarĢı'nın ardından MAKÜ 

tanıtım filmi izlendi. Kongrenin açılıĢ konuĢmasını yapan Türkiye Adli 

Bilimciler Derneği BaĢkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, Adli Bilimciler Derneği'nin 

faaliyetlerini ve bugüne kadar yapılan kongreleri anlatırken, Adli Tıp Kurumu 

Kimya Ġhtisas Daire BaĢkanı Prof. Dr. Mahmut AĢırdizer ise yaptığı 

konuĢmada, kongrenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teĢekkür etti. 

KonuĢmasına Mehmet Akif Ersoy'un adalet konulu Ģiiri ile baĢlayan 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Saatcı ise, 

kongreye ev sahipliği yapmanın gururunu yaĢadıklarını belirterek, 

“Kongre güncel geliĢmelerden haberdar olmak, sorunları tartıĢmak 

ve meslek mensuplarının tanıĢmasına fırsat olacaktır” dedi. 

Kongrenin açılıĢında Burdur ile ilgili bilgi veren Vali Vekili Halil Karbuz 

da bilimsel geliĢmeler ve uygulamada karĢılaĢılan sorunların ele alınacağı 

kongrenin önemine değindi. 

8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi AçılıĢ Töreni Prof. Dr. Bingür 

Sönmez'in verdiği 'SarıkamıĢ Harekatı' konulu konferans ile sona erdi. 

http://www.kanal15.com.tr/newsdetail.asp?NewsID=11808 

MAKÜ‟nün ev sahipliğinde düzenlenen 8. Anadolu Adli Bilimler 

kongresinin 3. Gününde de çeĢitli konularda konferanslar düzenlendi. 

http://www.haber3.com/8.-anadolu-adli-birimler-kongresi-basladi-1081606h.htm
http://www.haber3.com/8.-anadolu-adli-birimler-kongresi-basladi-1081606h.htm
http://www.kanal15.com.tr/newsdetail.asp?NewsID=11808
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Konferansın sabahki oturumu Prof. Dr. Necati Örmeci baĢkanlığında 

yapıldı. Konferansa konuĢmacı olarak katılan Dr. Altay Suroy Recepoğlu 

(Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi) , Prof. Dr. Adalet Hasanov (Azarbaycan 

Adli Tıp Kurumu)  , Prof. Dr. Bülent Okay (Sinoloji) , Prof. Dr. Ahmet Arslan , 

Tankut TaĢdemir ve Matloob Alom (Hindistan) , Balkanlardan Çin‟e kadar 

uzanan coğrafyada adli tıp ve adli bilimler konusunda yaĢanan geliĢmeleri 

anlattılar. Konferansı dinlemeye Ġl Jandarma Alay komutanı Albay Yavuz 

Özfidan ve akademisyenler katıldı. 

Son oturumu Yard. Doç. Dr. Suavi Tuncay yönetti. Önemli konuların 

anlatıldığı bu bölümden sonra, kongre baĢkanı Prof. Dr. Hamit Hancı ile Burdur 

Valisi Süleyman Tapsız‟ın teĢekkür konuĢmalarıyla 8. Anadolu Adli Bilimler 

kongresi sona erdi. 
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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. Türkbilim dergisine makale gönderen yazarlar kimlik bilgilerinde 

email adreslerini de yazmalıdır. 

13. Uluslar arası Türkbilim dergisi dört aylık periyotlarla üç sayı olarak 

yayımlanır. 

 

                                                  Editör: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY 

 

 


