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TÜRKBĠLĠM EDĠTÖRDEN SELAM 

 

TÜRKBĠLĠM 2012 MART sayısıyla ikinci yılını doldurmuĢ bulunuyor. 

Uluslar arası ve disiplinler arası bir yayın türü olan TÜRKBĠLĠM alanında son 

derece titiz çalıĢmalarıyla bilim dünyasına katkıda bulunmayı yüksek bir hedef 

olarak görüyor. 

TÜRKBĠLĠM bu bağlamda gerek yurt içi ve gerekse yurt dıĢı bilim 

dünyasından büyük bir takdir ve destek görmeye devam ediyor. Bu nedenle 

baĢta Türk Dünyası olmak üzere tüm dünya ülkelerinin hak ettiği saygınlık 

içinde yaĢam haklarını insan onuruna uygun kullanabilmesini birinci derecede 

yüksek bir algı olarak kabul eder. Bunun en temel göstergesi olarak ise tam 

bağımsızlığı öngörür ve bilgi temelli bir toplumun inĢasının gerekliliğine inanır. 

TÜRKBĠLĠM editörleri ile hakem ve yayın kurulu üyelerine göstedikleri 

üstün gayret ve özveri nedeniyle teĢekkürü bir borç biliyoruz. Her geçen gün bu 

yöndeki talepleri karĢılamak oldukça zor olsa da memnuniyetimizi ve çalıĢma 

azmimizi artırıyor. Bize destek, güven ve ilgiden memnunluğumuzu bir kez 

daha belirtiyor; tüm kadrolarımızın daha çok çalıĢma ve disiplinler arası 

kapsamlı araĢtırmalara yöneldiklerini görmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz.   

Bundan dolayıdır ki yazarlarımızın dikkatine önemli gördüğümüz bir konuyu 

bir daha sunmak istiyoruz. AraĢtırma ve makale gönderen tüm akademik 

arkadaĢlarımız öncelikle TÜRKBĠLĠM yazım kurallarına uygun çalıĢmalarını 

gözden geçirerek bize göndermelidir. Aksi halde yayın listesi dıĢında kalması 

bizleri de üzeceğinden bu husustaki ön koĢulu mutlaka yerine getirmeleri 

çalıĢma ve makalenin ön kabulü için gereklidir.   

TÜRKBĠLĠM ATATÜRK gibi bir dehaya sahip bu yüce Türk milletinin 

mensubupları olarak tüm dünyaya ilgi, bilgi ve sevgi diliyle seslenmeyi bir 

büyük görev olarak görüyor: “YURTTA SULH CĠHANDA SULH” ĠĢte bunun 

sağlanmasının en temel önkoĢulu BĠRLĠKTE ÜRETMEK VE BĠRLĠKTE 

YAġAMAK felsefesiyle karĢımıza çıkıyor. Çünkü düĢmanlıkların yerini artık 

dostluklar almalıdır. Kin ve kan üstüne hiç bir Ģey kurulamaz. Bilim ve bilim 

insanının görevi bu acı geçmiĢin araçları olan savaĢ ve Ģiddeti zihinlerimizden 

ders alarak atılmasını sağlamak etnik yapı ve din üzerinden ayrıĢtırmaya 

meydan vermeden insanlığın ortak mirasını korumak birlikte yaĢayabilmelerine 

ortam hazırlayabilmektir. Bu onurlu bayrağı taĢımak önce tüm ülkeleri savaĢa 

ve Ģiddete karĢı durmalarına inanmakla baĢlar. Tüm insanlığı saygı ve sevgi 

çerçevesinde buluĢturabilmek için Türk Dünyası baĢta diğer tüm ülkelerin bilim 

adamlarını bu çalıĢmalar içinde alın terlerini dökmeye davet ediyor ve 2012 

yılında tüm dünyada taranan bir indekse girmenin heyecanı ile baĢarılarınızın 

devamı dileklerimizle sevgi ve saygılar sunuyoruz.  

 

Editör Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY 
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BĠR ÜÇÜNCÜ DALGA FEMĠNĠST TARAFINDAN ANNELĠĞĠN 

YENĠDEN KURGULANMASI:   

REBECCA WALKER‟IN BABY LOVE ÖRNEĞĠ 

Esra Sahtiyancı ÖZTARHAN

 

ÖZET 

Sidonie Simith ve Julia Watson‟un öne sürdüğü üzere, otobiyografik 

anlatılar özellikle kadınlar ve azınlıklar gibi toplumda sesini duyuramayanlar 

için bireysel keĢif alanlarıdır. Kendi yaĢamlarıyla ilgili yazmak bu yazarlara bir 

güç ve kimlik kazandıran en önemli araçlardan biridir. Nancy K. Miller‟a göre 

de anılar ve günlükler gibi otobiyografik anlatılar postmodernizmin uygulandığı 

alanların baĢında gelir. Bu yazın türlerini postmodern yapan bireysel ve 

kamusal olanı bir arada sunmasıdır. 

Yarı Afrika Amerikalı, yarı Musevi, biseksüel, üçüncü dalga feminist, 

ikinci dalga feminist Alice Walker‟ın kızı Rebecca Walker Baby Love isimli anı 

kitabı da yukarıdaki kuramları destekler. Yazarın hamilelik dönemi, yaĢadığı 

korkular, sevinçler, annesiyle iliĢkileri… gibi bireysel konular üzerinde 

yazdıkları onu güçlendiren,  kadın ve anne olarak olarak kimliğini kurguladığı, 

kendini keĢfettiği bir alandır. Walker anneliği ikinci dalga feministlerin öne 

sürdüğü gibi kadınların özgürlüğüne karĢı bir olay değil de aksine özgürleĢtirici 

ve bireyin kimliğini belirleyici olarak nitelendirir. Walker yazdığı bu kitapla 

kendi kimliğini kurgulamıĢ olur. 

Bunun yanı sıra, yazar kendi bireysel anlatısını kamusal olanla 

birleĢtirerek üçüncü dalga feministleri için de kadınlığın, kızlığın ve anneliğin 

tanımını yeniden kurgular.  

Anahtar Kelimeler: Annelik, Üçüncü Dalga Feminizm, Otobiyografi 

 

 

RECONSTRUCTING MOTHERHOOD AS A THIRD WAVE 

FEMINIST:  

REBECCA WALKER‟S BABY LOVE 

ABSTRACT  

As Sidonie Smith and Julia Watson discusses autobiographical accounts 

are private spheres of self-discovery especially for women and minorities who 

cannot find their voices in the society. Writing about their lives is one of the 

                                                 
 Yrd. Doç. Dr. E.Ü. Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 
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most important tools for these writers to gain authenticity, identity and power. 

According to Nancy K. Miller autobiographic genres like memoirs and journals 

are postmodernist in the sense that they combine private and personal together. 

Rebecca Walker‟s, who is half African American, half Jewish, bisexual, 

third wave feminist, daughter of second wave feminist Alice Walker, memoir 

Baby Love exhibits these theories. Her pregnancy, fears, happiness, relation 

with her mother…and her meditations on such private issues serve as 

empowering space of self-discovery which further enables her to build her 

identity as a woman and a mother. Walker defends that motherhood is not 

restrictive as second wave feminist claim but rather liberating and useful for 

one‟s identity. Therefore she constructs her identity as a result of writing her 

memoir. 

Moreover by combining the private and the public together with her 

account, she redefines and reconstructs the definitions of being a woman, a 

daughter and mother for all of the third wave feminists of her generation. 

Keywords: Motherhood, Third Wave feminism, Autobiography 

 

Throughout feminist theory, motherhood has been a debatable issue. On 

the one hand there is the celebratory analysis of motherhood like Mary 

O‟Brian‟s, who claim in The Politics of Reproduction that reproductive process 

is the basis of feminist reproductive consciousness (8). On the other hand 

feminists like Beauvoir asserted that females are biologically doomed and are 

alienated with reproduction in two ways: First they are oppressed to become 

mothers; secondly after giving birth, they are pushed into the private sphere 

with child rearing (Lazaro, 1986: 100). Similarly according to Firestone the 

heart of women‟s oppression is her child bearing and rearing role in the 

patriarchal society:  

Women throughout history before the advent of birth control were at the 

continual mercy of their biology - menstruation, menopause, and 'female ills', 

constant painful childbirth, wet-nursing and care of infants, all of which made 

them dependent on males (whether brother, father, husband, lover, or clan, 

government, community at large) for physical survival  (Firestone, 1997: 23). 

The control over women‟s bodies and reproduction, constitute another 

phase in the dilemma of choosing to be a mother and not being a mother. At this 

point apart from biological determinism, there is this time the cultural 

imposition of motherhood by patriarchy (Lazaro, 1986: 99). According to these 

feminist, the roles defined for women, like being the mother or wife of 

somebody else are all rigid and passive positions defined by others. Therefore 

identity formation process for women is the result of two social and biological 

events, marrying someone and giving birth to a child (Abel, 1980: 184). Thus 
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the social construction of motherhood further claims that motherhood and 

creative expression cannot coexist together.  

Second wave feminists struggle against the cultural construction of 

motherhood as a suppressive and controlling identity in women‟s lives. 

Adrianne Rich distinguishes between motherhood as experience and 

motherhood as an institution (Diquinzio, 1999: 60). Being mothers, women are 

left powerless and inadequate in society. Women‟s movement aiming to wipe 

out this cultural weakness projected to place women as equal with men. 

However this equality discourse further positioned women ambivalent about 

their maternal desire, whether one would become weak and unequal if she 

wants a baby (Diquinzio, 1999: 64-5)  

However third wave feminists as the daughters of the 1970s feminist 

movement claim their reproductive freedom. And as “willing breeders, they 

refuse to be oppressed by the institution of motherhood" (Gore and Lavender, 

2001: xiii). Gore resists in Breeder: Real-Life Stories from the New Generation 

of Mothers, what she calls the "diaper commercial" version of carefully planned 

and timed motherhood. She defends that being a feminist and a mother at the 

same time is attainable: She says "In a culture where women often delay 

childbearing as long as nature and science will allow, we chose to have our kids 

while, not instead of, following our dreams" (xiii). 

Rebecca Walker as a third wave feminist establishes the basis for this 

activism with a memoir. It is a shift away from the role of rebellious daughter to 

the role of motherhood; it is the third wave's celebration of "choice” and natural 

representations of motherhood as opposed to children being obstacles in front of 

women‟s liberation. Baby Love is her personal, journal-like narration of her nine 

months of pregnancy, with personal details like shopping for the baby, anxieties 

and hardships she faced. But moreover writing a memoir which brings private 

and public issues together as a postmodern genre, operates as a medium of 

transformation for her and reconstruction of motherhood for the third wave 

feminists.  

 

Third Wave Feminism 

1980s and 1990s witnessed a new wave of feminism for finding solutions 

to the problems and developments of the changing times. The founders and 

activists of this new wave were the daughters of the second wave feminism, 

which is regarded to be out of date. The term third wave encompass sometimes 

different, but not strictly divided, and sometimes similar feminist groups under 

its umbrella, of which all of them reacts one way or the other to the feminisms 

of their mothers. It is a continuation of second wave in terms of fighting against 

patriarchy with all the injustices and inequalities it creates, as these problems 
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still exist. In this sense it is a part of the original feminist movement, one wave 

following another (Henry, 2004: 24). The third wavers consider themselves as 

lucky because the previous generations had fought against patriarchy proving 

them with many social and legal rights.  

Although the second and third wave feminisms constitute similar agendas 

of protecting the rights of women under the patriarchal system, the relationship 

between them is indeed a love -hate relationship, like the one between mothers 

and daughters, between two generations. According to this view, second wave 

is like an oppressive mother who constantly interfere her daughter about what to 

do (Henry, 2004: 1). So the third wave feminists, just like all the daughters 

growing up, try their best to keep their freedom. According to Astrid Henry, this 

generational conflict can be interpreted with the positivist model that believes in 

the progressive impulse found in each new generation. According to this model, 

the new feminists don‟t want to be identified with their mother, who is the 

second wave. They want to get rid of “the oppressive, old hat mother” and 

proclaim their liberation (Henry, 2004:10) Feminism carries negative images 

for them like a “granite faced spinster, obsessed with suffrage” (Baumgardner 

and Richards 152). According to third wavers, second wave is a serious and 

essentialist feminism and moreover it‟s against “bikini wax and Madonna” 

(Pollitt and Baumgardner, 2003: 310) 

Although new feminists struggle with their mother feminists, they inherit 

from their forbearers their motto, “personal is political”. Much of the third wave 

writings and activism take place on internet or in fanzines as personal 

documentations of their lives. The advocates narrate their lives, problems, and 

ways of overcoming patriarchy in autobiographic narrations, like blogs. Their 

books are mostly written by young women as memoirs, first hand testimonies of 

their intimate lives which blur the boundaries between academic and non 

academic, between public and private, between canonical and popular. Thus 

they continue giving the same message to women: You are not alone, together 

we will survive.  

This emphasis on politicizing the private is another critic to the second 

wave feminists. According to third wave feminists they don‟t give importance 

to individualism and non perfect lives. The most important factor which divides 

the two feminisms is the differences between women, rather than equality 

among them (Brooks, 1997:4). The term third wave encompasses various 

independent groups of women from academia to sub culture groups, who are 

ethnically, sexually and economically different. Third wave feminism refuses to 

be labeled under a single definition as women‟s experience is various. They try 

to deconstruct the essentialist definition of feminism. Rebecca Walker defines 

third wave in To be Real: Telling the Truth and Changing the Face of 

Feminism:  
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For many of us it seems that to be a feminist in the way that we have seen 

or understand feminism is to conform to an identity and a way of living that 

doesn‟t allow for individuality, complexity, or less than perfect personal 

histories. We fear that the identity will dictate and regulate our lives, 

instantaneously pitting us against someone, forcing us to choose inflexible an 

unchanging sides, female against male, black against white, oppressed against 

oppressor, good against bad (Walker, 1995: xxxiii).  

Rebecca Walker‟s Baby Love is a product of third wave feminism with its 

explicit denunciation of her mother‟s feminism, with its emphasis on the right to 

choose to be a mother as the base of this new feminism. Gloria Steinem wrote 

in the introduction of Walker‟s edited book:  

If I were to choose one common lesson taught by these many feminisms, 

it would be this: The greatest gift we can give to one another is the power to 

make a choice. The power to choose is even more important than the choices we 

make (Walker, 1995: xi) 

The authors of the book resist the choices implied on them by the society 

about every aspect of one‟s lives including to be a mother:  "The institution of 

motherhood and the social script telling women that they must first complete 

their higher educations, begin a career, get married, achieve financial stability, 

and that only then can choose to be mothers” (Walker, 1995: xii).  

 

Baby Love and Transformation 

According to Smith and Watson, the types of life narratives have certain 

motives and ideologies, one of the main ones is “the psychology of discovery 

motive”, that is writing one‟s life as a self authorizing and empowering journey 

or encountering a new phase in one‟s life (Smith And Watson, 2001: 160). Baby 

Love Choosing Motherhood After A Lifetime of Ambivalence is the emotional 

and intellectual transformation of Rebecca Walker from ambivalence to being a 

mother. It documents the story of her pregnancy written as a memoir of both her 

physical and emotional transformation. Like many parental memoirs it gives 

emphasis to a great deal of physical changes of pregnancy like problems of 

getting fat, hormonal changes bringing nausea first and then overeating, 

anemia…etc.  

Baby Love has a postmodern style. Walker experiments with time as she 

experiences it. As a journal of her pregnancy, the book is written as a day-to- 

day journal. Book is divided into nine chapters which each representing nine 

months of pregnancy. “It is punctuated at each trimester point with a web 

voice”, because Rebecca admits that like all pregnant women of today, she had 

spent so many hours on the internet to search. She said she  had read throughout 

the net to  know “what the hell I am supposed to be doing and feeling this 
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week”, therefore the style is regarded as “organic and true to experience” 

(Walker, 2007: 150-1). 

Autobiography in the twenty first century is a type of hybrid writing full 

of history, theory, coming of age story…etc. (Smith& Watson, 1998: 35) It is 

postmodern in this sense as well. The book has all these components from 

scientific information about pregnancy to midwife remedies, theories of third 

wave feminism and finally is like a coming of age story of her transformation to 

a mother. The memoir has two parts actually, one being the total shock of trying 

to prepare for the unknown, the second part feeling capable to prepare for the 

new identity. And these two are marked by her metaphor of death for her and a 

rebirth as a mother. “I was being pulled toward birth,  my baby‟s and my own” 

(9). She begins her memoir by telling a moment she remembers the day she 

learned she was pregnant: “a vulture falling from the sky. She took it as a sign 

signaling “a part of her was dying” (1).  Also at the end of her memoir she 

concludes “Giving birth was like dying and being reborn. I went into labor one 

person, and came out two. I went into labor with a singular consciousness, and 

came out with a consciousness that transcends my own” (187). 

Women autobiographies are continuous narrations, journeys of self 

recognition, in this sense they are never ending processes (Smith and Watson, 

2001: 120). This process had been nine chapters long for Walker as the memoir 

is literally the journal of her fears, ambivalence as the title suggests as well.  

The journey of becoming a mother, indeed to be able to adapt to this new 

identity, the journey of self-recognition took 9 months for her (49).  In Second 

Sex, pregnancy is defined as “a drama within the women herself.  She feels it as 

at once an enrichment and injury; the fetus is the part of her body, and it is a 

parasite that feeds on it; she possesses it, and she is possessed by it; it represents 

the future and…she feels herself is no longer anything”( De Beauvoir, 1952: 

553). Thus the cultural constructions about motherhood both by the previous 

generations of women and the ambivalent culture of her own generation 

escalate her ambivalence.  

This resulted in creating a memoir of anxiety, fear, sadness, uncertainty 

about almost everything which made her transformation more painful. Her 

confusion increases with the changes of her hormones, eating patterns. She has 

doubts about whether to have a medical doctor or a homeopath. She is unsure of 

being a good mother, even hesitates to keep a family together…She says: “I am 

certain that I am being invaded by alien intelligence, a force so powerful it can 

make me do things I otherwise won‟t.” (27) She also goes through depression, 

feeling weak physically in addition to lack of productivity and concern for 

economy besides all her doubts about nearly everything. It is the deconstruction 

of pregnancy narratives as a "happy time," which marginalizes and condemns 

some women's feelings of ambivalence. She writes: “My thoughts are not 

rational. They are hormonal, psychopharmacological. And so incredibly real” 
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(68). The memoir gives the message that is normal to have fears, and being 

honest about it is empowering. 

The ambivalence she faces while deciding to have a baby and during her 

pregnancy increases with her being the daughter of a second wave feminist, 

famous African American writer Alice Walker. She claims that she is raised 

with the information that motherhood is about losing one‟s body, mind and 

options, being like trapped (5). So she wakes up in the middle of the night, 

being “…terrified. Each morning I wake up filled with a peculiar blend of dread 

and longing. Who am I?, and what the hell is happening to me?”(26). As a 

result of being raised by a mother who sees motherhood as an obstacle to one‟s 

life, Baby Love contains social fears of Rebecca as well. As she states: 

It is thrilling to be opening the door to a new life, but terrifying to be 

shutting all the other doors to all other lives. A part of me wants to leave an 

escape route open…But another part says, No this is it, you have a child to think 

about now, and turns away (41). 

Finally it is the existence of a baby which created a motivation to change 

for better. She claims that her “longing for a child was a longing for an 

opportunity to try it all again ..it was a longing to do it right. To create 

happiness not just for my babies, but for me the baby…is a catalyst for so much 

that is good in my life. Becoming more patient and less argumentative, learning 

to be more accepting partner, even eating more salad” (112-3). As she ends the 

book being fully transformed finding her true identity with motherhood:  

I have no regrets…, we have all merged…I‟ve gone from one to three …I 

feel like I have arrived in myself to where I want to and who I want to be. 

Motherhood is the first club I‟ve unequivocally belonged to (173). 

 

Recontructing Motherhood For Third Wave Feminists 

Baby Love is Rebecca Walker‟s reconciliation of traditional motherhood 

with freedom and independence as a manifesto for the third wave feminists as 

well as being her identity formation. The memoir is a construction of an 

idealized motherhood of sacrifice, love and choice. According to some critics 

her memoir is a psychological narrative of a love seeking daughter trying to get 

the attention of her busy feminist mother.  It is indeed a direct challenge to her 

mother‟s personal views and experiences about being a mother, as the daughter 

of one of the most influential writers of the second wave. Indeed challenging 

the mother‟s feminism is what Baby Love is all about.  

According to Chodorow, women gain identity formation as a result of her 

relations and identification with her mother (Abel, 1980: 186). It was hard for 

Rebecca to decide which identity of motherhood she should choose from.  
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There were different mother models in front of her: Alice Walker, her birth 

mother and her Jewish step mother who offered completely different ways; one 

being an artist dedicated her life to her work and feminist activism, and the 

other one giving birth to many children and chose to stay home to look after 

them although she was equally educated. Two women were totally different in 

their socioeconomic and racial backgrounds as well. Rebecca Walker claimed 

that she remained loyal to the feminist version of motherhood which she 

witnessed at her birth mother, trying to be free from all obstacles not to be 

disloyal to the women‟s liberation (45). Therefore she postponed the idea of 

planning a baby instead focused on her professional development. 

However at the age of 35, she feels enlightened to discover that she has to 

make a choice as she feels that there is something wrong with this model of 

mothering that she has yearned for a traditional mother all her life, including at 

her mid thirties. The final break with second wave‟s model, was a result of 

Rebecca Walker‟s 2001 memoir, Black, White and Jewish in which she accused 

her parents as not being good caretakers about her needs during her childhood. 

After its publication Alice Walker stated that she had apologized enough; she 

had been the mother of her for 30 years and “she is not interested in the job” 

anymore (155). And although Rebecca was pregnant, they had a fight with her 

and this damaged their mutual bonds further (76). In 2008, Alice Walker wrote 

a poem in her web page entitled: “Poem For My Daughter Who Has Said 

Terrible and Untrue Things About Her Mother” in which she says that she loves 

her daughter but however doesn‟t regret being an imperfect mother.  

The memoir is full of accusations against her mother, blaming her guilty 

of not providing her a happy family life thus offering her no positive example 

about motherhood (113). It is further a statement by Walker to come into terms 

with the “ideal”, nurturing and loving motherhood concept in her life as she felt 

the need in her upbringing, no matter how “unfeminist” it sounds. She defends 

that mothers should be loyal and attached to their children first before any other 

group or a cause, as the utmost meaning in their lives. She further accuses her of 

not allowing Rebecca to play with dolls or stuffed animals in case they brought 

out a maternal instinct. In an interview by Tessa Cunningham, she states: 

I was brought up by a “rabid feminist” who thought motherhood was the 

worst thing that could happen to a woman. It is the concept that children enslave 

women and are barriers in front of women productivity and creativity. Having a 

career, travelling the world and being independent were more important than 

living in a state of slavery at home… I grew up believing that children are 

millstones around your neck, and the idea that motherhood can make you 

blissfully happy is a complete fairytale. 

Another feminist idea that women don‟t need men is another myth that 

should be deconstructed according to Walker for the third wave feminists. The 



 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM MART 2012  

9 

 

myth that woman should protect their independence at all costs is again 

impractical and not “real” according to her. Being a child of a divorced family, 

she says she suffered being torn between two parents. Thus she openly 

confesses her misery and failure in her emotional and social life as a result of 

this upbringing. She argues that feminism had created denigrating men and 

independent women at the cost of unhappy families. This is regarded as “the 

unfinished business of feminism” (123). Although she is a bisexual and a firm 

believer in sexual freedom, who had once thought about having a baby from a 

male friend with her couple, she claims that children should be raised by their 

parents. She says that “we should rather take another look at what we‟re 

thinking and saying in the name of empowerment and how it shapes our actual 

lives and impacts the people we love” (145-7). As she wrote in To be Real:  

A year before I wrote this book, my life was like a feminist ghetto. Every 

decision I made, person I spent time with, words I uttered, had to measure up to 

an image I had in my mind of what was morally and politically right according 

to my vision of female empowerment. Everything had a gendered explanation, 

and what didn‟t fit into my concept of feminist was bad, patriarchal and 

problematic (Walker, 1995:15) 

Therefore with the memoir she chooses her right to act freely and “reject 

the previous generation‟s definition of feminism when it doesn‟t fit her 

experience” (Henry, 2004: 151) 

It is the emphasis on choice which shapes her understanding of 

motherhood for the third wave feminists. This reconstruction of motherhood 

was a total turning point for her own generation as well as her: “Mine is the first 

generation of women to grow up thinking of children as optional, a project that 

might pan out to be one of many worthwhile experiences in life, but also might 

not. We learned that children were not to be pursued at the expense of anything 

else (43). According to Walker, feminism had prevented a generation of women 

from deciding to marry or have children whenever they feel, not to betray their 

causes of women‟s liberation at all costs (58). 

But the reason why she had preferred having a child to a series of other 

choices in life as living in “sexual freedom”, a graduate degree in university, 

and plans of getting into politics…was partly because of reacting against her 

mother. According to Alice Walker having even one child can disturb one‟s 

hard won independence as a woman. In a poem written around the same time 

Rebecca was born, she compares her to various calamities that struck and 

impeded the lives of other women writers (44). In Search of Our 

Mother‟sGardens, in her article entitled “One Child of One‟s Own: A 

Meaningful Digression within the Works” , Alice Walker wrote about why she 

doesn‟t think of having another baby. The article ends with a poem written in 

1979. 
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Dear Alice,  

Virginia Woolf had madness; 

George Eliot had ostracism… 

Jane Austen had no privacy 

And no love life. 

The Bronte sisters never went anywhere  

and died young 

and dependent on their father. 

Zora Hurston had no money 

and poor health 

You have Rebecca- who is 

much more delightful  

and less distracting 

than any of the calamities 

above  (Walker 382-3) 

Moreover, deciding to be a mother is a choice like choosing where to 

live. And Rebecca as a “women of privilege, a writer and a student of cultural 

relativism” decides to combine traditional motherhood full of love with her 

profession(8).  “I‟m determined to live in a way that puts my baby first. I would 

rather not have a child than subject another human being to eking out a identity 

in the wake of unbridled narcissism”(37). Walker defends that out of her 

experience to be a model to third wave feminists motherhood  is the “most 

rewarding experience” of her life so far. Her child not “enslaved her but opened 

her world”. And she says that she a living proof that “motherhood can make you 

blissfully happy” (38).  

 

CONCLUSION 

Much of third wave feminism is written and published as 

autobiographical accounts of individuals who through such personal 

documentation try to establish a self consciousness to “authenticate” them. 

Postmodernism contributes to the development of this genre by being against 

essentialism and traditional power structures. Memoir is fashionably 

postmodern, since it hesitates to define the boundaries between private and 

public, subject and object.” As the distinction between private and public is 

blurred in women‟s autobiography just like in women‟s fiction (Abel 185) 
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Baby Love as an autobiographical account of her pregnancy has as an 

anti-essentialist viewpoint against second wave feminists‟ biological 

determinism which sees motherhood as an obstacle to women‟s liberation 

movement. The memoir brings forward the private experiences of Alice 

Walker‟s daughter‟s pregnancy. Her story of pregnancy is her transformation 

story which empowers her identity.  

Moreover the private issues of the memoir exist to serve as a public 

manifesto about the third wave feminists. By writing a memoir, a postmodern 

genre combining the personal with the political, she could be able to reconcile a 

new motherhood definition politically for the women of her generation as 

opposed to their mothers‟ impositions. This new concept of motherhood 

reconstructed by Walker is about the intentional and empowering choices of 

women. 
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BULGARĠSTAN TÜRKLERĠNĠN KĠMLĠĞE  

ĠLĠġKĠN SORUNLARI 

Elif AKTUĞ

 

 

ÖZET 

Bu makalede, Bulgaristan Türklerinin, gerek Bulgaristan‟da, gerekse 

Türkiye‟ye döndükten sonra yaĢadıkları kimlik sorunları ele alınmıĢtır. 

Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan‟da yaĢadıkları süre boyunca örf ve adetlerini 

yaĢatmaya çalıĢmıĢlar ancak hem sosyal hem de siyasal anlamda engellemelerle 

karĢılaĢmıĢlardır. Türkiye‟ye döndükten sonra ise özellikle kültürel olarak uyum 

sorunu yaĢamıĢlardır. Türkiye‟deki bazı geleneklerin de Bulgaristan 

Türklerinde farklılıklar gösterdiği göze çarpmaktadır. Bulgaristan‟da ikinci sınıf 

vatandaĢ olduklarını söyleyen Bulgaristan Türkleri, özellikle iĢ konusunda, 

Türkiye‟de de uzunca bir süre aynı sorunu yaĢamıĢlar. Makale, basılı 

kaynaklardan yararlanılarak ve alan araĢtırması sonucunda hazırlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Göçmen, Gelenek, Etnisite, Bulgaristan 

Türkleri 

 

 

IDENTITY PROBLEMS OF BULGARIAN TURKS 

ABSTRACT 

This article is a study of the identity questions faced by the Turks of 

Bulgaria both in Bulgaria and after they immigrate to Turkey. They have 

strived to maintain their traditional lore and customs throughout their residence 

in Bulgaria while facing social and political hindrances. Yet, after their return 

to Turkey, they were also confronted with problems of accommodation mainly 

of a cultural nature. It appears that many traditional behaviors prevalent among 

the population of Turkey are different from those of the Turks of Bulgaria. 

They are stating that, after suffering for a long time from being second class 

citizens in Bulgaria, they discovered that they were in the same status in 

Turkey as well, mostly with regard to employment opportunities. The article is 

based on both published sources, as well as on data collected through 

fieldwork. 

Keywords: Identity, Immigration, Tradition, Ethnicity, Bulgarian Turks 
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Amerikalı siyaset bilimci W. E. Connolly‟e göre, “kimlik, hem 

siyasallaĢtırılması gereken birçok kopuklukların hem de hayatı elveriĢli kılan 

birlik ve bütünlüklerin alanıdır” (1995:211). Kimliklerin siyasallaĢması, 

devletle ve onun kurumlarıyla iliĢkilerinin bir sonucudur. Devlet ve onun 

kurumları bu iliĢkileri bir iktidar mücadelesi alanına yerleĢtirerek 

siyasallaĢmaya bir biçim ve içerik kazandırırlar. Her bireyin bir kimliğe 

gereksinimi vardır; her istikrarlı hayat biçimi, onu paylaĢanların iç 

özdeĢleĢmelerine ve direniĢ noktalarına çeĢitli biçimlerde giren kolektif kimlik 

iddialarına baĢvurur…” (1995: 205).  

Connolly‟nin kimlik kavramıyla ilgili tanımına göre, kiĢisel kimlik ile 

kolektif kimliği devlet aracılığıyla bağlayan damar, toplumsal ortak tutum ve 

eğilimlerle kuĢatılmıĢtır. Bir kültürü, toplumsal rolleri, bir dili paylaĢırken 

değiĢken biçimlerde de olsa, yargının, karar mekanizmalarının karĢısında ortak 

duyguları paylaĢırız. 

Etnisite, kimi zaman ulusal, kimi zaman dinsel bir kimliğe gönderme 

yapan çift anlamlı bir kavramdır. Sosyolog Riva Kastoryano “etnik cemaat” 

deyimini “KolektifleĢmiĢ bir kimlik etrafında örgütlenmiĢ ve milliyetten ya da 

dinden yola çıkarak hayal edilen ya da varsayılan bir köken etrafında kurulmuĢ 

bu kimliğin, kamusal alanda tanınmasını talep eden gruplar” (2000:54) olarak 

tanımlar. Yani bu gruplar oldukları gibi var olma ve kendi siyasi, ekonomik 

çıkarlarını ifade etme özgürlüğüne sahip olmak istemektedirler. 

 

“Dil, milliyet, din, kültür, yapay ya da koşullara bağlı sınırlar tarafından 

kimi zaman iç içe geçirilen, kimi zaman birbirinden ayrılan tüm bu terimler ve 

kavramlar gerçek ya da efsanevi bir geçmişten hareketle hayal edilmiş kolektif 

bir kimliğin ifadesinde karşımıza çıkmaktadır. Bu terimler ve kavramların tam 

bir seçenek yelpazesi halinde sundukları kimlik repertuarından hareketle 

bireyler ya da gruplar ortak bir kimlik tanımını ifade edebilmekte ya da dışa 

vurabilmektedirler ( Kastoryano 2000:145). 

 

Tüm bunların ıĢığında, kimlik kavramına bir örnek oluĢturması 

bakımından, Bulgaristan‟da Mestanlı‟da yaĢamıĢ, daha sonra 1990 yılında kendi 

istekleriyle Türkiye‟ye göç etmiĢ olan Mutlu ailesiyle görüĢülmüĢtür. Öncelikle 

Bulgaristan‟dan Türkiye‟ye göç etmiĢ Türklerin çok hassas oldukları bir konuya 

değinmekte yarar vardır. Söz konusu Türkler, sık-sık kullanılan “Bulgar 

Göçmeni” sıfatını reddetmektedirler. Bulgar değil, Türk olduklarını; bu yüzden 

“Bulgaristan Göçmeni” ya da “Bulgaristan Türkleri” olarak adlandırılmaları 

gerektiğini belirtmektedirler. 

Bulgaristan Türkleri, kendi geleneklerini, kültürel değerlerini, dillerini, 

dinlerini korumaya çalıĢmıĢlardır. Ancak, 1950‟lerde okullarda seçmeli olarak 
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Türkçe dersi okutulurken, 1984‟ten itibaren bunun kaldırılması, sokakta Türkçe 

konuĢulmasının yasaklanması ve bütün dersleri Bulgarca almak zorunda 

kalmaları söz konusu olmuĢtur. Bu durum da yeni kuĢağın Türkçeyi sadece 

evlerinde öğrenme ve konuĢma olanağı buldukları anlamına gelir baĢka bir 

ifadeyle bu dilin yavaĢ yavaĢ yok olması demektir. Özellikle, 1980‟lerde 

yaĢanan, Türk isimlerinin Bulgarca olarak değiĢtirilmesi giriĢimi, azınlığı 

tamamen asimile etmeye yönelik bir giriĢimdir. Bu durum, oradaki Türklerin 

göçe karar vermelerinin en büyük sebebidir. 

Din konusu ise oldukça ilginçtir. Bulgarlar, çocuklarını ateist olarak 

yetiĢtiriyorlardı. Günümüzde bu değiĢmeye baĢlamıĢ olsa bile, 1970‟li yıllarda 

camiye ya da kiliseye gidenler, okuldan atılma derecesine bile gelmiĢlerdi. O 

yıllarda yetiĢen Bulgaristan Türkleri, din konusunda ikilem yaĢamıĢlardır. 

Müslüman ailelerin çocukları, ailede dini öğrenirken, okullarda Allah‟ın var 

olmadığı savunulmuĢtur. Dini bayramların kutlanmaları ise mümkün olduğu 

kadar gizli tutulmuĢtur. Örneğin; Kurban Bayramı‟ndaki (onlar Koç Bayramı 

olarak adlandırmaktadırlar) kurban kesimi de gizli yapılmaktaydı.  

Bulgaristan‟daki bir geleneklerini Türkiye‟de de yerel olarak 

sürdürdüklerini belirtmektedirler. Herkes kestiği kurbandan bir parçayı büyük 

bir kazanın içine koymakta ve böylece bu kazana herkes bir katkı 

sağlamaktadır. Daha sonra, kurban kesebilen- kesemeyen vatandaĢlar toplanıp 

kurbanı birlikte yemektedirler. Bu geleneğin amacı hep birlikte o günü 

yaĢayabilmek ve kaynaĢmaktır. Adet haline gelen bazı yiyeceklerde de 

farlılıklar mevcuttur Örneğin; Bulgaristan Türkleri aĢureyi tuzlu yapmakta ve 

içine kurban eti koymaktadırlar. Yeni Yıl gecesi de, Bulgaristan Türkleri için 

ailenin bir araya gelmesi açısından büyük önem taĢımaktadır. YılbaĢı gecesi aile 

bir araya toplanmakta, yemekler hazırlanmakta ve gece yarısı “çevrilmek” üzere 

içinde kısmetler olan çörekler yapılmaktadır.  

Bulgaristan‟da evlilik gelenekleri de önem taĢır. Evlilik törenleri, 

özellikle köylerde, Cumartesi günleri baĢlar. Cumartesi günü oğlan evinde 

davullar zurnalar çalınır, Pazar günü de, kız evine gelini almaya gidilir. “Çeyiz 

serme” hem oğlan, hem de kız tarafı için geçerli bir gelenektir. Kasabalarda ise, 

evlilik törenleri Türkiye‟deki gibi gerçekleĢtirilir. Evlilikle ilgili bir baĢka konu 

ise, bir Bulgar ile bir Türkün evliliğinin kesinlikle onaylanmamasıdır. 

Ölümlerde, Türkiye‟de olan bazı gelenekler Bulgaristan Türkleri için geçerli 

değildir. Örneğin; ölümü takip eden yedi gece dua okunması, kırkında ve elli 

ikisinde mevlit okutulması ya da helva yapılması gibi. 

Bulgaristan Türklerinin büyük bir çoğunluğu Bulgar eğitim sistemini, 

disiplin açısından her ne kadar doğru bulsalar da, okullarda yine de ikinci sınıf 

vatandaĢ olarak görüldüklerini belirtmektedirler. Bulgar ideolojisi, 

Bulgaristan‟daki Türk nüfusun giderek artmasından duydukları endiĢe 

nedeniyle, Türklere karĢı budun-merkezci bir tavır sergilemiĢ. Bilal N. ġimĢir 
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Bulgaristan Türkleri baĢlıklı kitabında, 1940‟lı yıllarda çocuk bahçeleri ve 

yuvalar yoluyla Türk çocuklarının BulgarlaĢtırılmasına ağırlık verildiğine 

dikkat çekmiĢtir. Bu uygulama 1950‟lerden sonra daha da hız kazanmıĢtır. 

Kültürel bağlamda ise, Bulgaristan Türklerinin anavatan Türkiye ile bağlarının 

koparıldığını belirten ġimĢir, 1934‟ten sonra baĢa geçen hükümetlerin yerli 

Türk gazetelerini kapattıklarını ve Türkiye‟den kitap ve gazete getirilmesini 

yasakladıklarını belirtmiĢtir (2009: 33-34).   

Ġlerleyen yıllarda bu tutumun değiĢmeye baĢlamasının en büyük 

sebebinin, özellikle, 1989‟dan sonra Bulgaristan‟da kurulan aĢağı yukarı 160 

siyasi partinin dördünün Türklere ait olması ve 1990 yılındaki seçimlerde 23 

Türk Milletvekilinin bu parlamentoya girmesi olmuĢtur. Osmanlı 

Ġmparatorluğunun geleneklerini orada yaĢatmaya çalıĢtıklarını söyleyen 

Bulgaristan Türkleri, Türkiye‟ye geldikten sonra, yaĢam tarzlarının değiĢtiğini 

de belirtmiĢlerdir. Türk olmalarına ve atalarının burada yaĢamıĢ olmalarına 

rağmen, Bulgaristan‟a ait oldukları kanısı özellikle genç kuĢakta yaygın bir 

kanaattir.. Bulgaristan‟da ikinci sınıf vatandaĢ olarak görülen Bulgaristan 

Türkleri, Türkiye‟ye göçten sonra da, özellikle iĢ alanında ikinci sınıf 

vatandaĢlıktan tam olarak kurtulamadıklarını düĢünmektedirler. YaĢadıkları 

bölgede yerli halk tarafından istenilmemelerinin sebeplerinin baĢında, ucuz iĢçi 

olmaları gelir. Genellikle hazır giyim iĢinde çalıĢan göçmenlerin yeni bir hayat 

kurma çabaları, onları, bulabildikleri iĢlerde ödenen en düĢük ücretle çalıĢmak 

zorunda bırakmıĢtır. KonuĢma tarzından yaĢayıĢ tarzına kadar birçok konuda 

Türkiye‟ye ayak uydurmakta zorluk çekmektedirler. Bununla birlikte, “Bizden 

Olan Ötekiler--Asimilasyon Kıskacında Bulgaristan Türkleri” baĢlıklı 

kitabında, Doç Dr. Emin Atasoy, Bursa‟daki Görükle ve Kestel göçmen 

konutlarında yaĢayan nüfusun yüzde 90‟dan fazlasını 1989 yılında 

Bulgaristan‟dan gelen soydaĢ ailelerin oluĢturduğunu belirtmektedir (2011: 

293). 

“1985-1990 döneminde Bulgaristan‟da Türkçe konuşmak, Türk filmleri 

izlemek, Türk müziği dinlemek, Türkçe kitaplar bulundurmak, kısacası Türkiye 

ile ilgili her şey yasaktı. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk diline büyük özlem 

duyulduğu bu dönemde, soydaşlar ne düğünlerini Türk müziği ile 

yapabiliyorlar, ne çocuklarını sünnet ettirebiliyorlar, ne de özgürce Türkçe 

kitap ve gazete okuyabiliyorlardı. Bugün Görükle ve Kestel Göçmen 

Konutlarında yaşayan soydaşlarımızın düğünlerinden yüksek volümlü Bulgar 

müziği yükselmekte, pastane ve kahvehanelerde Bulgar televizyonu ve Bulgar 

radyoları dinlenmekte, hafta sonu düzenlenen pazarlarda lütenitsa, vafla ve 

kremvirş gibi Bulgar malları satılmakta ve bunlar soydaşlar arasında büyük 

rağbet görmektedir. Nilüfer belediyesinin düzenlediği halk şenliklerinde ise, 

sıkça, Bursa‟yı ziyaret eden Bulgar kökenli sanatçılar, Bulgarca şarkılarla, 

soydaşları şenlendirmektedirler. (2011:294.)”   
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SONUÇ 

 

Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan‟da yaĢadıkları süre içinde Türk 

topraklarından götürdükleri gelenek ve görenekleri sürdürerek kültürel 

kimliklerini korumaya çalıĢmıĢlardır. Kültürel kimliğin sahiplenilmesi sonraki 

kuĢakların geleceğini hazırlamakla kalmaz, geçmiĢi geleceğe, kuĢakları da 

birbirine bağlar. Bu bağlamda, kimliğin korunması kuĢakların sürekliliği 

açısından büyük önem taĢımaktadır.   
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AZERBAYCAN EMEK NAĞMELERĠNDE BEDĠĠLĠĞĠN  

FONETĠK ĠFADESĠ 

(Aliterasyon ve Asonans ) 

Bilal Alarlı HÜSEYNOV

 

ÖZET 

Bu makalede, Holavarlar, Köveratma, Eydirmeler ve Dokucu Nağmeleri 

gibi Azerbaycan emek nağmelerinde bediiliğin fonetik ifadesinden (aliterasyon 

ve asonans) bahsedilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Folklor, Emek Nağmeleri, Aliterasyon, 

Asonans. 

 

 

PHONETIC EXPRESSION OF AESTHETICISM IN AZERBIJANI 

LABOUR SONGS 

(Alliteration and Assonance) 

ABSTRACT 

This article is about the phonetic expression (alliteration and assonance) 

of litraryness of holavars, kevaratma, eydirmas and as weaver songs in 

Azerbijani labour songs. 

           Keywords: Azerbaijan, Folklore, Labour Songs, Alliteration, 

Assonance. 

 

Bediilik, yalnız estetik meziyetlerle ölçülmemektedir. Dil araçlarına 

uygun olarak fonetik, leksik ve gramatik biçimde tezahür eden bediilik, farklı 

bedii biçim unsurlarının vahdeti Ģeklinde muhteva ile uygunluk arz eder. 

Bediiliğin düzeyini ve özelliklerini doğru bir Ģekilde belirlemek için, biçimden 

kaynaklanan muhtevayı veyahut tersi, muhtevanın talebi ile ortaya çıkan biçimi, 

biçim ile muhteva uygunluğu (birbirlerini bütünleyen yönleri) ile birlikte 

araĢtırmak gerekir. Edebi metin olarak emek nağmeleri Azerbaycan Ģiir 

sanatının geliĢmesinde önemli aĢamayı-fonetik-ritmik tekamül dönemini 

oluĢturduğundan, onun bediiliğini zorunlu kılan bedii dilin özellikleri, çok 

yönlü tahlile muhtaçtır. Bediiliğin fonetik ifadesi poetik metnin ortaya 

çıkmasında melodik aĢamanın temelini oluĢturmaktadır ki buraya; 

 

                                                 
 Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü Doktora öğrencisi. 
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a) aliterasyon ve asonans;  

b) kafiye 

c) entonasyon, dahildir.  

Folklor bilimcilerin elde ettikleri emek nağmelerinin metinleri, Ģiir 

sanatının tekamül döneminde yazıya alındığından, burada ilkellikten değil, 

ilkelliğin izlerinden bahsedebiliriz. 

Karl Bryuher‟in, “emeğin, sanatın baĢlangıcında durması” konseptini 

keskin bir Ģekilde eleĢtiren G. N. Paspelov, ilk çalıĢma alanlarının (avcılık, 

balıkçılık vs.) ritmik faaliyet talep etmediğini ve bu yüzden de söz konusu 

dönemde var olan “Ģiir sanatının” ritmik yapısının direkt çalıĢma sürecinden 

gelmediğini söylemektedir.
1
 Emek nağmelerine kadar ise ritim, magic oyunlar, 

tören horonları zamanı ortaya çıkmıĢtır.
2
 Fakat avcılık ayinleri, avcılığa hizmet 

ettiği için söz konusu süreçte okunan nağmenin de avcı nağmesi sayıldığı 

dikkate alınmalıdır. Avcı nağmelerinde ritim daha güçlüdür. Afsunlarda, 

dualarda ve fallarda böyle güçlü ahenk his edilmemektedir. 

Ritim, Ģiirin muhtevasını etkilemektedir. Burada ritim, kendisini üç 

aĢamada göstermektedir: ÇalıĢmanın (çalıĢma aletinin) ritmi, bu temelde 

yaranan musikinin ritmi, Ģiirin ritmi.  

Ritim nağmenin okunuĢu sırasında birlenir. Nağme Ģiir-musiki-hareket 

senkretizmini kendisinde toplamaktadır. Hareketten musikiye, musikinden ise 

Ģiire doğru ritmin konsolidasyonu süreci yaĢanır.
3
 Ritim Ģiirin muhtevası ile 

iliĢkili olan ve onu tamamlayan fonetik birim rolünü oynamaktadır.  

Türk halklarının ilk Ģiir sanatının araĢtırmacıları, Ģiirin kökeni ile 

bağlantılı problemlere temas ederken heceye kadarki “vezni”-melodik 

unsurlarla birlikteliğini göre bilmiĢlerdir.
4
 Bu sisteme dayanan Ģiir sanatının 

“embriyo dönemi” ise dikkatten kaçmıĢtır. Folklor alimi Ehliman Ahundov‟un 

kaydettiğine göre, ilk “holavarlar”, “ho, hola, ho” sözcüklerinin çok sayıda 

tekrarından oluĢmuĢ, hoooo, holaaa, hoooo sesine uygun ahenkle okunmuĢtur. 

“Önceler “holavar” türküsünün her mısrası bir-iki heceden oluĢmaktaydı. Bu 1-

2 heceli mısralar, iĢle alakadar teraneli ahenkle tekrarlanırdı.”
5
 Fakat sözlerin 

ahenktarlığının hece vezni ile aynılaĢtırılması zorunludur. Burada hecelere 

bölünmeden söz edilemezdi. Sözlerin ekseriyeti tek heceliydi ve bunların çok 

                                                 
1 Pospelov, F. N., Lirika, Sredı literaturnıh rodov, M., Ġz-vo Moskovskogo Universiteta, 1976, 

s. 9-11. 
2 Pospelov, Lirika, Sredı literaturnıh rodov, s. 12-13. 
3Hüseynov, B., “Emek nağmelerinde ritmin konsolidasiya prosesi”, Folklor ve medeniyet: Genc 

filologların altıncı respublika konfransının materialları, Bakü, Elm, 1990, 30-32. 
4 Aliyev, M. Ġ, Formı i vidı Azerbaydjanskoy poezii, Avtoreferat, B. 1976, 3-7. 
5Azerbaycan folkloru antologiyası: Ġki kitapta, Birinci kitap, Toplayıp düzenleyen E. Ahundov, 

Bakü, Azerb. SSR EA neĢriyatı, 1968, 241. 
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sayıda tekrarı henüz Ģiire benzemiyordu. Göründüğü gibi, nağmelerde “hece 

vezninin kurallarına değil, genellikle ahenge riayet edilmektedir.”
6
 

Yakın geçmiĢte majgal, hodag ve öküzcüler tarafından okunan nağmeyi 

ilk bilimsel araĢtırma konusu eden E. Ahundov, düĢüncesini Ģöyle özetleyerek 

ifade etmektedir: 

“Bu türküde ilkel Ģiir unsurları korunmaktadır”.
7
 

Folklor bilgininin vardığı sonuç, Ģiirin melo-poetik geliĢimini görmeğe 

hizmet etmektedir. Azerbaycan Ģiirinin biçim ve türlerini araĢtıran M. Ġ. 

Aliyev‟e göre, birçok durumda nağmeler emek sürecinin ritmini taklit eden ses 

ve bağırtılardan yaranmıĢtır.
8
 Artık, VII. yüzyıla kadar Azerbaycanlıların 

musiki ve nağmelerle yapılan törenlerinde, iki-üç taktlı kısa melodinin çok 

sayıda tekrarından yararlanıldığı, bilinmektedir.
9
 

Üç heceli mısralar ortaya çıktığında artık “melodik Ģiir” yeni aĢamaya-

hecelerle hesaplaĢma aĢamasına geçmektedir. Bu gibi metinlerde melodi ile 

hece koalisyona girer, Ģiirde heceye geçiĢ biçimlenir. Kerpiç duvar örenlerinin 

“Köveratma” baĢlıklı nağmesinde Ģiirin ve nağmenin ritmi, iĢ sürecinde 

meydana gelen ahenge tabi edilmiĢtir. Bu tabilik o kadar güçlüdür ki, 

“Köveratma” ne bağımsız bir Ģiir, ne de müstakil nağme etkisi bırakmaktadır. 

“Köveratma” yalnız çalıĢma sürecinde Ģiirdir, nağmedir: 

 

-Bu bir,  

bu iki, 

bu üç.  

Bes oldu? 

-Nes oldu! 

-Al, bu da biri!
10

 

 

 “Köveratma” ahenk tarazlığı üzerinde kurulmuĢ nağmedir. ĠĢ gören 

insan özel melodi yaratmaya çabalamamakta, sözleri ritmin talep ettiği ölçüde 

seçip okumaktadır. Melodiyi iĢin ritmi oluĢturmakta, okuyan ise sadece olarak 

bu melodiyi sözlere getirmektedir. Göründüğü gibi çok heceli nağme 

                                                 
6Azerbaycan folkloru antologiyası,s. 242. 
7Azerbaycan folkloru antologiyası, s. 242. 
8 Aliyev, Formı i vidı Azerbaydjanskoy poezii, s. 10. 
9Aliyev, Formı i vidı Azerbaydjanskoy poezii, s. 5. 
10Azerbaycan folkloru antologiyası, XVII. kitap: Muğan folkloru (Alarların arasından toplanmıĢ 

folklor nümuneleri), Toplayanı B. Hüseynov, Bakü, Nurlan, 2008, s. 88.  
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metinlerinin kronolojik-biçimlenme özelliklerinin araĢtırılması da Ģiir sanatının 

“embriyo döneminin” geliĢimini izleme fırsatı vermektedir. 

Ritmin ilkin izleri, çalıĢma nağmelerinde dikkate değecek ölçüde 

muhafaza edilmiĢtir. ÇalıĢma nağmelerinin melopoetik özelliklerinin 

araĢtırılması, ritmin ortaya çıkması ve geliĢimi sürecini görme fırsatını 

vermektedir. 

Aliterasyon ve asonans bediiliğin fonetik ifadesinde temel araçlardır. 

Azerbaycan dilinin ünlü ve ünsüz  ses siteminin akustik özelliklerini geniĢ bir 

Ģekilde araĢtıran Ağamusa Ahundov, fonetik ahenktarlığı dilin tarihi geliĢimi ile 

iliĢkilendirmektedir.
11

 ġöyle ki çalıĢma nağmesi, çalıĢmanın ritmine köklenmiĢ 

özel avazla söylendiğine göre, burada ünlü ve ünsüz seslerin ahenk yaratması, 

metni tamamlayan melodinin sonucu gibi ortaya çıkmaktadır. Armonik sesler 

Ģiire musikilik vermekte, seslerin ahenktar diziliĢi insanın duygularını 

etkilemekte, duygusallık yaratmaktadır.
12

 Bediiliğin fonetik ifadesi gibi 

aliterasyon ve asonans, emek nağmelerinin metinlerinde üç önemli fonksiyonu 

icra etmektedir:  

1. Ahenktarlık ve ritim yaratmak. 

2. ĠĢ aletinin sesini taklit etmekle söz konusu sürece uygun avaz meydana 

getirmek. 

3. Bedii etkiyi kuvvetlendirmek. 

1. Aliterasyon ünsüz seslerin, asonans ünlü seslerin ritmini ortaya çıkaran 

temel araçlar gibi, çalıĢma nağmelerinin ahenktarlığını sağlamaktadır. 

Eski Türk Ģiir sanatında aliterasyon ve asonans, fonopoetikanın bir 

parçasıdır. ġorların avcı nağmesinde kalın ünlülerin asonansı, tonsuz (sert) 

ünsüzlerin aliterasyonu ile sesleĢir: 

Agarıp turgan ak tayga 

Aktar kikterbe tepselgin 

Agarıp turgan ak odag 

ġınıg ançının çadıgı.
13

 

Türk halklarının tamamında olduğu gibi, Azerbaycanlıların emek 

nağmelerinde de benzer fonopoetik özellikler mevcuttur. Örneğin: 

Öküz, öküz, han öküz, 

Boynu gızıl gan öküz. 

                                                 
11Ahundov, A., Azerbaycan dilinin fonetikası, Bakü, Maarif, 1974, 196-197. 
12 Alarlı, B., “Bediiliğin fonetik ifadesi,”Münasibet, 25 Mayıs 2006. 
13Etnografiya narodov Sibiri, Novosibirsk, Sibirskoe otd., “Nauka”, 1984, s. 138. 
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Çek çayır-çemenden, 

Sene can gurban, öküz.
14

 

Buradaki tonlu “z” ve “n” ünsüzleri tantanalı armonik musiki yaratmakta, 

ç-c ünsüzlerinin tonsuz-tonlu yer değiĢimi süreci ritmi artırmaktadır. Aynı 

Ģekilde ö-ü-e ince ünlülerinin, a-o-ı-u kalın ünlülerinin dilin ahenk kanununa 

uygun Ģekilde yarattığı asonans eki, aliteratif ritmi tamamlamaktadır. Sonuçta 

hiçbir müzik aleti olmadan poetik metnin canına hopmuĢ sabit ritim yaranmakta 

ve metnin kendisi bu ritmin taĢıyıcısına dönüĢmektedir. Halovarların, Sayacı 

Sözlerinin, o cümleden “Yoklama ve Çiftleme” türküsünün, “Çobani”nin, 

“Dütüm, Nenem” türküsünün metinleri, aliterasyon ve asonansın etkisi ile 

ahenktar (ritmik) Ģekle düĢmektedir: 

 

Ala kere, tayın gördüm, 

Sarı küre, tayın görmek gerek. 

Gara kere, tayın gördüm, 

Gumral ĢiĢek, tayın görmek gerek.
15

 

 

Birinci ve üçüncü mısraların 8 (4+4) heceli, ikinci ve dördüncü mısraların 

10 (4+6) heceli standart dıĢı poetik metinde, ünlü ve ünsüz seslerin yarattığı 

ritim o kadar güçlüdür ki, burada hece vezninin taleplerinin ve kafiyenin 

bozulması durumları bir o kadar da dikkat çekmemektedir. Tonsuz ve tonlu k-ğ 

ünsüzlerinin bir biriyle yer değiĢme sürecinin çok sayıda tekrarı, mensubiyet 

ekli kalın ünlü sesli“tay” kelimesinin her mısrada içsel paylaĢım yaratması, 

“Yoklama ve çiftleme” metninin aliterasyon ve asonans üzerinde kurulduğunu 

göstermektedir. “Kere-küre” ve “kara-kumral” gibi ince ve kalın ünlülerin 

ahengi, k-r, g-r gibi aliteratif hemahenkliği olan nağmede hece eksikliyi 

hissedilmemektedir.  

Genel olarak poetik metinlerde s-z, ç-c, k-g, p-b, t-d tonsuz-tonlu 

ünsüzlerin bir biriyle yer değiĢtirerek ritim yaratma durumu son derece fazladır. 

M-n tonlu ünsüzleri ise tüm nağmelerde metin dahili ritmin temelinde 

durmaktadır. (2) “Sayaçı Sözleri”ndeki bediiliğin fonetik ölçeğini belirleyen “s” 

ve “n” ünsüz seslerin yarattığı aliteratif ahenge dikkat edelim: 

Siz sayadan korkmusuz, 

Sefa yurda gonmusuz. 

                                                 
14Azerbaycan folkloru antologiyası, Birinci kitap, s. 9. 
15Azerbaycan folkloru antologiyası, Birinci kitap, s. 14. 
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Sefa olsun yurdunuz, 

Ulamasın gurdunuz.16 

S ünsüzü z ünsüzü ile, n ünsüzü ise m ünsüzü ile sesleĢmekte, ahenk 

yaratmaktadır. Örnekte, kalın ünlülerin (a-o-u) çokluğu ve aynı Ģekilde 

hemahenkliği asonans yaratmaktadır. 

2. ĠĢ aletlerinin sesini taklit etmekle söz konusu sürece uygun avaz 

meydana getiren aliterasyon ve asonans, bediiliği fonetik ifadesinde önemli 

aşamayı oluĢturmaktadır. Bu yolla tasvir objesi (olay, iĢ süreci, bu süreçte tasa, 

sevinç vs.) daha etkili Ģekilde ifade edilmektedir ki, bu da bediiliğin fonetik 

düzeyinin poetik metne müdahalesinin kuvvetli olduğunu onaylamaktadır. 

Oku hanam, 

Oku hanam 

Honça güller, 

Gonça güller 

Tokhu hanam.17 

Ġlk defa folklor bilimci Azad Nebiyev tarafından araĢtırma konusu edilen 

dokucu nağmesi, “havlı” ve “havsız” halı türlerinin dokunmasındaki “hırhır” 

sesinin ahengine köklenmiĢtir. Ġster halı tarağı ve kirkit sesi, isterse de yer 

tezgahındaki bıçağın sesi, bu ritme uygundur. Metindeki kh-h ve kh-g ünsüz 

uzlaĢmaları aliteratif ritmi “tokhu” sözcüğündeki “t” ile tamamlamaktadır. 

Nağme, “Tokhu, hanam” mısrasının tekrarı ile bitmektedir ki, bu da “tkht” 

ünsüzlerinin çalıĢma aletinin (tarak, kirkit yahut kılıcın) dokuma sürecindeki 

çıkardığı sese uygundur. Bu gibi sese kör ses denir ki, bu ahenktarlığı da 

dokucu kendi nağmesinin metnine tonsuz ünsüzlerin yardımı ile getirmiĢtir.
18

 

“Ekin, biçin ve harman almada hayvanları iĢe teĢvik etmek amacıyla 

okunan” ilk “Holavar” türküsünün çok basit olduğunu yazan Ehliman 

Ahundov‟un kaydettiğine göre, burada asıl yeri ahenk almıĢtır. Sözleri çok az 

olan bu nağme metni ahenge uymuĢtur: “Holavar”, müzik aleti ile değil, iĢ 

sırasında öküz, çift, kotan ve diğer tarım aletlerini çıkardığı seslere 

uygunlaĢtırılarak okunur. Öyleyse, “Holavar”ın müzik aleti üretim aletinin 

kendisidir.”
19

 Folklor bilimciye göre, “Holavar” örneklerindeki hece eksikliği, 

öküzlerin çifti çekmesi ve yer sürmesi sırasında yaranan melodi ile bağlantılıdır. 

Bu yüzden de “Holavar oku!” değil, “Holavar çek!” denir. Dilimizde okumak, 

                                                 
16Azerbaycan folkloru antologiyası, Birinci kitap, s. 15 
17 Nebiyev, A., Azerbaycan folklorunun janrları, Ders vesaiti: I. hisse, Bakü, ADU neĢri, 1963, 

s. 29. 
18 Alarlı, “Bediiliğin fonetik ifadesi,” Münasibet, 2006, 25 Mayıs. 
19Azerbaycan folkloru antologiyası, Birinci kitap, s. 24. 
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bağırmak, çığlık atmak vs. gibi farklı anlamları ifade eden “ses çekmek” deyimi 

bulunmaktadır. Sağıcı nağmesi olan “Eydirme”lerde de asıl olan ritim ve 

ahenktir. ÇalıĢma aletinin sesini taklit etmekle yaranan “Eydirme”lerdeki 

seslerin aliteratif ve asonans özelliklerini ilk defa Ehliman Ahundov 

gözlemlemiĢtir. “Bu türkü de sözün ahenge uygun uzatılıp kısaltılması ile 

okunmaktadır. Sağıcı sesini ineğin memesinden dökülen sütün sesine uygun 

hale getirmektedir:
20

 

Dutum, dutum, 

Nenem, dutum, 

Seni sağan, 

Dutum, dutum, 

Menem, dutum.21 

Ġlk nağmede tonsuz karĢılığı olamayan m, n, p, l tonlu ünsüzlerin 

hemahenkliği, ikinci nağmede d-t ünsüzlerinin aliterasyonu, bediiliğin fonetik 

ifadesini çalıĢma sürecinin taklidi ile iliĢkilendirmektedir. Burada kalın ünlüler 

(genel olarak a, ı, u) asonans yaratmaktadır. Yayık çalkalanması ile bağlantılı 

“Saya”larda aliteratif ritim daha kabarıktır. “Gup-gup eler bu nehrem” 

mısrasında yayığın çalkalanma sürecinin sesi bulunmaktadır. Ritim tonsuz “p” 

sesinin yardımı ile metnin içine “girmiĢtir”. 

Nehrem gel, ey, nehrem gel, 

Çalkan gel, ey, çalkan gel.22 

Poetik metnin melodik parçalanması “ey” ünlemi kadardır. Yayığın 

inmesi, kalkması, bu zaman yaranan ritmik ses (metindeki ritmik sesten 

bahsedilmektedir) yayığın çalkalanmasını aliteratif Ģekilde canlandırmaktadır. 

Birinci mısrada ince ünlülerin (e-a) ahengi muhafaza edilmiĢ, ikinci mısrada bu 

ahenk birinci mısrada ritim yaratan sözler aracılığıyla (gel, ey) asonans 

yaratmıĢtır. Asonans Azerbaycan dilinin altın fonetik kuralı olan ahenk 

kanunundan kaynaklanmaktadır. Asonans bediilik yaratan araç olarak pasif de 

olsa, ünsüz seslerin diziliĢinde ahenktarlığın teminine hizmet etmektedir.  

3. Aliterasyon ve asonans emek nağmelerinde bedii etkiyi artıran fonetik 

araçtır. Bilindiği gibi hem ahenktarlık ve ritim, hem de iĢ aletlerinin sesini taklit 

eden avazlanma, bedii etkiyi daha da artırmaktadır. Aliterasyon bediiliğin 

fonetik ifadesinden poetik metnin bedii etki imkanlarını geniĢleten araca 

dönüĢür. ġüphesiz herhangi poetik metinde semantik yön lider konumdadır. 

                                                 
20Azerbaycan folkloru antologiyası, Birinci kitap, s. 246 
21Azerbaycan folkloru antologiyası, Birinci kitap, s. 13 
22Azerbaycan folkloru antologiyası, Birinci kitap, s. 162 
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Aliterasyon, emek nağmelerinde fonetik-semantik iliĢkiyi-sesin ve sözün 

vahdetini ritmik Ģekilde tamamlamaktadır: 

 

Gısa-gısa gelenin 

Gısnacığı dar olsun. 

Basa-basa gelenin 

Basmacığı var olsun,  

Bereketi bol olsun.23 

Bu metnin bedii etki gücünü aliterasyon artırmıĢtır. Yahut: 

 

Ġlme-ilme ilmemi, 

Aldı getdi il meni 

Ġlmenin sanı hanı? 

Saysan da sanı hanı?24 

Emek nağmelerinin fonopoetik düzeyinin yüksek olması, çağdaĢ 

Azerbaycan Ģiir sanatı örnekleri ile mukayesede kendisini açık bir Ģekilde 

göstermektedir. Memmed Araz‟ın, “Atamın Kitabı” Ģiirinin “Holavar” baĢlıklı 

bölümü çiftçi nağmesinin imitasyonu üzerinde kurulmuĢtur. ġüphesiz bu 

“Holavar”lar Ģairin kendisi tarafından yazılmıĢtır. ġair holavarlara özgü 

aliteratif ve asonans ahenktarlığını muhafaza edebilmiĢtir: 

Holavarım, dede malım, 

Dillendir, gedem alım. 

Gada-bala yüklüsen, 

Torpağım, gadan alım.25 

ġiirde aliteratif taklit güçlü olsa da, metnin semantiği etkilidir ve bu 

etkide fonetik güçlendirme açıkça sezilmektedir.  

Emek nağmelerinde bediiliğin fonetik ifadesi olarak farklı seslerin 

ahenktarlığı-aliterasyon ve asonans, lider konumdadır. 

SONUÇ 

                                                 
23Azerbaycan folkloru antologiyası, Birinci kitap, s. 19. 
24Azerbaycan folkloru antologiyası, XVII. kitap, s. 94. 
25Azerbaycan edebiyatı tarihi, Altı ciltte, I. Cilt, (ġifahi halg edebiyatı), Bakü, Elm, 2004, s. 

124. 
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ÇağdaĢ Azerbaycan Ģiir sanatı örnekleri ile mukayese edildiğinde yüksek 

düzeyde bir fonopoetik yapı ile ahenkli bir Ģiir sanatının verdiğimiz örnekler 

içinde de kendisini açık bir Ģekilde gösterdiği görülmektedir. 
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UKĠYO-E‟DEN ETKĠLENEN EMPRESYONĠST SANATÇILAR 

Tuba GÜLTEKĠN

 

ÖZET 

Ġzlenimciler çalıĢmalarında klasik kompozisyon anlayıĢı ve gerçekliğin 

tanımlanmasında yeni anlatımları kullanmıĢtır. Empresyonistler mekanın 

yapılanmasında Japon sanatı etkilerini üç boyutluluk kavramı, çevre çizgisi ve 

siyah beyaz dengesi boyut kavramına dönüĢtürür. Japon resim sanatı gölge ve 

derinlik kavramlarını kullanmaz ve farklı denemeleriyle batılı sanatçıları da 

etkileyen ukiyo_e sanatıyla kendisini gösterir. Empresyonist sanatçılar ukiyo-e 

detaylarını yapıtlarında tüm detayları vermese de belirli biçimlerin resimde 

olması gereken yapılara yer vermiĢlerdir. Empresyonizmde ukiyo-e Japonizm 

olarak da adlandırılır. Empresyonist sanatçılardan ilk olarak Degas japon resim 

anlayıĢa batı resim temasına yeni yaklaĢımlarıyla konu ve batı tekniğini 

birleĢtirmiĢtir. Japon etkisinde kompozisyon anlayıĢıyla yeni anlatımlarıyla 

iliĢki kurmayı görsel düzleminde birleĢtirerek farklı bir sanat uslubunu 

oluĢturmuĢtur. Henri de Toulouse-Lautrec, Gustav Klimt, Manet, Vincent Van 

Gogh gibi sanatçılarda ukiye-e sanatından kompozisyon oluĢumlarında farklı 

sanatsal birleĢimlerinde etkilenmiĢtir.  

Bu çalıĢmada; Ġzlenimcilerin yapısal biçimi ile ukiyo-e sanatının biçimsel 

düzenlemesi farklı bir bakıĢ açısıyla empresyonist eserler üzerinde sanat eserleri 

üzerinde tanımlanmaya çalıĢılacaktır. Böylece sanatsal geliĢimleri ve 

empresyonist sanat eserindeki spesifik yapısal düzenleme tutumları ile ilgili 

biçimsel algıları araĢtırılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ukiyo-e, Japonizm, Empresyonism. 

 

 

IMPRESSIONIST ARTISTS WHO WERE IMPRESSED BY UKIYO-E 

ABSTRACT 

Impressionists used new expressions in definition of the conception and 

reality of classical composition in their works. Impressionists transformed the 

effects of Japanese art into the concept of three dimensionality, frame line and 

white and black balance. The Japanese art of painting does not make use of 

shadow and deepness and exhibits itself through ukiyo-e art with different 

trials which has also affected the western artists. Impressionists, though not 

including all the details of ukiyo-e, used some certain shapes in their paintings. 

In impressionism, ukiyo-e is also called Japonizm. Western art of painting 

directing itself to the Japanese conception of painting with the pioneering of 

                                                 
 Yrd. Doç. Dr. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
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Degas started to draw on new Japanese understanding of paint, to make 

connection with the daily life through a new language, to facilitate the 

visualization in its works. It affected artists such as Henri de Toulouse-Lautrec, 

Gustav Klimt, Manet, Vincent Van Gogh.  

In the present study, the aim is to define the structural shape of 

impressionists and formational arrangement of ukiyo-e art on impressionist 

works through a different perspective. In this way, the study aims to investigate 

artistic developments, specific structural arrangement in impressionist works of 

art and related structural perceptions.  

Key Words: Ukiyo-e, The Japanese art of painting,  impressionism 

 

GĠRĠġ 

Japon sanatı (Asuka, 552-645; Hejan, 794-1185; Muromaçi, 1338-1573; 

Edo, 1603-1868; Vb.) altı dönem içinde ĢekillenmiĢtir. Sanatın en önemli 

özelliği, sade bir ifade ve gerçekçi bir anlatımdan oluĢmasıdır. Konu 

anlatımlarında ise, örneğin;  M.S. 250-550 arasında, kral mezarlarında bulunan 

resimli mezar taĢlarına rastlanır. Mezar taĢlarında, kırmızı, yeĢil, sarı ve siyah 

renk kullanılmıĢtır ve bu eserlerde insan figürleri, atlar, bitki motifleri ve 

ejderler tasvir edilmiĢtir (Gombrıch, E). Konfiçyus ve Buda felsefesinin 

ağırlıkta olduğu Nara dönemi (600-794) sanatında ġinto anlayıĢı hakimdi. Nara 

döneminde manastırlarda yapılan resimler arasında Kiçijöten adlı güzellik ve 

zenginlik tanrıçasının resimleri önemli yer tutar. Bu dönemde Ġngakyo ruloları 

adı verilen ve Buda‟nın hayat sahnelerini, dinsel serüvenlerini kapsayan 

resimler kopya edilmiĢtir ( Tansuğ,1995 ). M.S. 9. yüzyılda Yamato-E ya da 

Yamato döneminde, resimler Japon günlük hayatını tasvir eder. Resimlerinde; 

dramatik, süsleyici ve çatısı olmayan evler tasvir edilmiĢtir. 1185-1392 

Kamakura döneminde iç savaĢ, budist dinin, cinleri ve kurbanlarını anlatan 

dehĢet verici sahneler rulolara iĢlenmiĢtir ( Tansuğ,1995 ). 1573-1603 ġinto ve 

Buddha anlayıĢında döneminde Muromaçi ve Momoyama dönemlerinde güzel 

sanatlar gelenekleri yeni yaĢam biçimlerine yöneltti. Derebeyleri içlerinde çay 

evlerinin ve altın kakmalı köĢklerin yükseldiği göz kamaĢtırıcı bahçelerle çevrili 

görkemli ve güzel konutlar yaptırdılar. Öte yandan XV. ve XVI. yy. Japon 

mimari eğilimlerine lüks ve dinginlik egemendir. Bu döneme özgün yapıtlar 

arasında Momoyama döneminde yapılmıĢ olan Nagoya ve Matsumoto Ģatoları 

vardır ( Tansuğ,1995 ). 

 

1. JAPON SANATI 

Japonya 17. yüzyıldan sonra dıĢ dünyayla iliĢkilerini artırması ile Japon 

resmi saray resmi olmaktan çıkıp sanat anlayıĢında yeni etkilerin belirmesine 
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neden olmuĢtur. Aynı zamanda dönem içinde resmin geleneksel niteliklerini 

sürdürdüğü örneklerde görülür. Bu dönemde Tosa Okulu temsilcileri önem 

kazanmıĢtır. Tavaraya Sotatsu, Ogata Korin ve Ogata Kenzan dönemin ünlü 

sanatçılarıdır.  

18. ve 19. yüzyıllardaki etkiler yüzünden Japon resminde Avrupa sanat 

anlayıĢın etkisinde olduğu görülür.  Namban akımı içinde sanatçılar Japon 

resminin gelenekselciliğini bırakıp batı sanat anlayıĢında yer alan doğayı 

çalıĢmıĢlardır. Maruyama‟nın kurduğu ġije okulunda ve Nanga akımında yer 

alan sanatçılar çağın ruhuna uygun kalarak geleneksel yolu izlemiĢlerdir.  

Akımın en önemli sanatçısı Yosa Busondur.  19 yy.'dan baĢlayarak Batı etkisi 

tüm Japon sanatı üstünde baskın hale gelerek Japon anlayıĢını yeni anlamlara 

taĢımıĢtır.   

 

1.1 Ukiyo-e Japon Sanatçısı Katsushika Hokusai (1760~1849) 

Hokusai, Tokugawa Dönemi Japonya‟sında Konfiçyüsçü değerler ve 

feodal bir rejim etkisinde bohem sanatçıydı, resimlerinde daha çok doğayı 

çalıĢmıĢtır.  En ünlü eseri 1817 – 1818 arasında on üç albüm halinde 

yayımlanan Mangaya‟dır. Mangaya‟da görülen balıkçı figürü ve tuttuğu ton 

balıkları derinlik, perspektif içinde ifade edilmiĢtir. Diğer bir eseri de Fuji 

Dağı'nın 36 görünümü' serisidir. Fuji dağı Ukiyo-e Japon sanatını yansıtan 

eserlerinden biridir. Hokusai ahĢap baskı resmi Büyük Dalga batı tekniğine 

yakın olmasıyla dikkat çeker.  

 

 

Res:1 Hokusai, Büyük Dalga, Fuji Dağı'nın 36 Görünümü adlı seriden 
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Res:2 Hokusai, Büyük Dalga, Fuji Dağı'nın 36 Görünümü adlı seriden 

 

600 senelik Shogun iktidarı döneminde Hokusai Avrupa'da yapılmıĢ olan 

bakır baskı gravürleri keĢfetmiĢ ve bunlar üzerinde araĢtırmalar yapmıĢtır. O 

dönemde batı ile iliĢkiler olmadığı halde bu bakır baskı gravürler ülkeye kaçak 

olarak sokulabiliyordu. Hokusai bu bakır baskı gravürlerden gölgelendirme, 

renklendirme, gerçekçilik ve manzara perspektifini öğrendi. Bu sırada Hokusai 

batı sanat kavramalarını ahĢap baskı resimlere ve ukiyo-e sanatı anlayıĢı içinde 

iĢleyerek Japon sanatında yeni bir anlayıĢ oluĢturmuĢtur. Aynı zamanda 

Hokusai Hollanda manzara resminden etkilenmiĢtir. Hollanda'da Claes Jansz 

Visscher ve Willem Buytewech gibi sanatçılar manzara betimlemeleri üzerinde 

yoğunlaĢan bir manzara sanatı geliĢtirdiler. Bu sanat   1630-1660 yılları 

arasında Rembrandt van Rijn, Jacob van Ruisdael, ve Jan van Goyen gbi 

sanatçılarla geniĢ bir perspektifte çalıĢılmaya baĢlandı. 1700'lü yıllarda 

Hollanda resimleri etching tekniğiyle yapılan metal baskı resimler 

illustrasyonları ile Hollandalı tacirler tarafından Japonya‟ya kaçak olarak 

sokuyorlardı. Hollandalı tacirler kendi mallarını kaçak sokarken bu malları 

genellikle baskı resimlere sarılarak paketleniyordu. Hokusai ve diğer Japon 

sanatçılar bu ambalaj kağıtlardan çok etkilendiler. Bu süreçte Hokusai Hollanda 

ve Fransız manzaralarından perspektif, hacimlendirme anlayıĢını, gerçekçi 

gölgelendirme tekniklerini öğrenmiĢ ve bunları Japon manzaraları haline 

dönüĢtürmüĢtür. Sanatçı doğanın sessizliğini, insanın tekilliğini ve onu 

çevreleyen nesneleri popüler Japon sanat anlayıĢında çalıĢmıĢtır. Dönemin 

Japon resim sanatında en yaygın konular olan shogun, samurailer ve onlara 

hizmet eden geyĢalar yerine sıradan insanları ahĢap baskı resimlerin konuları 

arasında yer vermiĢlerdir.  
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Res: 3 Hokusai, Büyük Dalga, Fuji Dağı'nın 36 Görünümü adlı seriden 

 

Hokusai‟nin manzara resimlerinden Fuji Dağı dalgalar resmi çerçeveler 

ve Japon resmine giren perspektif anlayıĢıyla Fuji Dağı (Fuji Yama) uzaktan ve 

küçük görünür. Hokusai bu eserinde olduğu gibi hareket kavramına hareketli 

dalgaları çalıĢmalarında göstererek sıkça yer verirdi. Dalgalar hareketiyle 

resmin gerilim katmaktadır.  Shogunlar ve soylular yerine bu resimde dalganın 

içine dalarak öte yanından çıkmak için kaygan tekneleri içinde bir birlerine 

iyice sokulmuĢ küçük balıkçılar görülmektedir. Yine eserde dikkat çeken bir 

nokta ise hareketli dalgalar fırtınayı ifade ederken resmi diğer planında güneĢin 

aydınlatmasına da sanatçı yer vermiĢtir. 

 

Res:4 Ton Balıklarını TaĢıyan Balıkçı, Hokusai'nin mangalarından, kağıt 

üzerine eskiz. 
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Konu olarak Japon resmine giren yeni anlayıĢta Geleneksel Japon 

sanatında aristokrat sınıfın dıĢında farklı bir anlayıĢla yer alan balıkçıların 

çalıĢmalara girmesidir. 1880'lere kadar Batı kültüründe Japon ahĢap baskıları 

oldukça rağbet görmüĢ ve Van Gogh gibi genç Avrupalı ressamlar Hokusai'nin 

baskılarından çalıĢmalar yapmıĢtır. Bu modaya Batı dünyasında Japonaiserie 

denmiĢtir. Böylece Batı resmi Batı'ya doğru bir geri dönüĢ göstermiĢtir. 

Hokusai'den önce Utamaro ve Kunsai gibi ukiyo-e sanatçıları kuĢ ve çiçek 

resimlerini kitap illüstrasyonları olarak çizmiĢlerdir. Hokusai bu kuĢ ve çiçek 

resimlerini baskı resimlerinin ana konularından biri ve sanat eseri haline getiren 

ilk sanatçı olmuĢtur.  

 

 

Res:5 Hokusai, Horoz ve Tavuk Sürüsü. AhĢap Baskı. 1830-1844.Ulusal Müze, 

Tokyo 

 

Geleneksel Japon sanatına farklı bir anlam kazandıran diğer bir çalıĢması 

da Hokusai'nin ahĢap baskı çalıĢması olan Horoz ve Tavuk Sürüsüdür. Dairesel 

hareketleriyle tüyler hareket dairesini Ģekillendirir ve Hokusai‟nin deniz konulu 

resimleriyle benzerlik gösterir. KuĢlar doğru ve gerçekçi bir biçimde 

resmedilmiĢtir. Hokusai Avrupa'da hazırlanmıĢ bilimsel illüstrasyonlardan ve 

doğanın farklı bütünlüğünü gözlemleyerek Avrupalı sanatçıların gösterdiği 

gözlemci yaklaĢımdan etkilenmiĢtir. 
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Res:6 Hokusai, Kaya Tapınağının Sallanan Feneri, AhĢap baskı, Shozaburo 

Watanabe Koleksiyonu. 

 

Hokusai manzara resimlerinden ahĢap baskı çalıĢmalarından Kaya 

Tapınağının Sallanan Feneri‟nde manzara gerçek bir mekan üzerine 

yapılandırılmıĢtır. Ağaçlar Avrupa tarzında chiarscuro gölgelendirmesiyle 

betimlenmiĢtir. Eser kimi yeriyle batılı anlayıĢla kimi yeriyle de Japon 

anlayıĢının stilize anlayıĢıyla düzenlemiĢtir.  Bu gerçekçilik Hokusai'nin Japon 

sanatına yapmıĢ olduğu benzersiz bir katkıdır. 1840lı yıllara ait olan bu resim 

sanatçının 70li yaĢlarında ve sanatsal geliĢiminin ve yeteneğinin doruk 

noktasında olduğu bir döneme aittir.  
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Res:7 Hokusai, FahiĢe. Ġpek üzerine suluboya. 1812-1821.  Moshichi Yoshiara 

Koleksiyonu. 

 

Hokusai‟nin kadın figürü çalıĢmalarında renk ve ayrıntı olarak yüzey 

düzleĢerek iki boyutlu biçimde yansıtılmıĢtır. Renkli yüzeylerin kullanımı 

1800'lü yıllardan 1900'lü yıllara kadar Batılı sanatçıların etkilendiği temel 

unsurlardan biri olmuĢtur. Hokusai  Japon sanatında manga adı verilen küçük 

boyutlu binlerce eskiz de çizmiĢtir. Bu eserlerinde güçlü ve değiĢik bir üslupla, 

burjuvadan toprak iĢçisine kadar bütün bir toplumu, deniz ve köy insanlarını 

araçlarıyla elbiseleriyle yollarıyla, evdeki ve iĢyerindeki yaĢayıĢla canlandırdı. 

Ayrıca yaptığı peyzaj çalıĢmalarında, çiçek, hayvan, insan denemeleri de yer 

almaktadır. Hokusai  japonyada bir çok sanatçıyı ve batıda izlenimci 

sanatçılarla birlikte Van Gogh ve Henri de Toulouse-Lautrec„i etkiledi.  

 

2. 19. YÜZYIL BATI RESĠM SANATINA BĠÇĠM VEREN 

KAYNAKLAR 

2.1. Batı Resmini Etkileyen Japon Resim Sanatı Ukiyo-e  

19. yüzyılın son döneminde, Avrupalı sanatçılar arasında Japon Sanatına 

karĢı büyük bir ilgi oluĢmuĢtur. Bu ilginin en önemli etkisi, Hiroshige(1797-

1858), Hokusai(1760-1849) ve Utamaro(1753-1806) gibi sanatçıların kullandığı 
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kalıp baskılardır. Budist terimi olan ukiyo-e “kayan dünyanın resimleri” 

anlamına gelmekte ve gündelik hayatın değiĢkenliğini anlatmaktadır. Baskılar 

batılı anlayıĢla canlı ve gerçekçidir. Batılı sanatçılarda Japon sanatının kendi 

kavramı içerinden yelpaze, paravan, kimono ve porselenlerin resmedildiği 

dekoratif sanatlardan da etkilenmiĢlerdir (Mason, P). Ukiyo-e resim ve baskı 

resim olarakta tanımlanırken,  gerçeği bilimsel bir biçimde ifade eden farklı bir 

sanat üslubu olarakta ĢekillenmiĢtir. Farklı sanat okullarına mensup sanatçılar 

Ukiyo-e‟nin yöntemlerini izleyerek resim ve ahĢap baskı kalıplarla baskı 

resimler üretmiĢlerdir  

Ukiyo-e, Japonyadan çok Batıda beğenilmektedir. Ancak Muro Suehiro 

gibi bazı manga sanatçıları çalıĢmalarında güçlü bir ukiyo-e duyarlılığı 

sergilerler. Birçok akım da mangada ukiyo-e özellikleri görülebilir, bu doğrudan 

etkilenmeden çok kültürel yayılmadan kaynaklanır. Bu sanatın bir anlamı da 

yüzen dünyanın resimleri anlamına gelmektedir. ÇağdaĢ Japon sanatçıları 

konularında doğa ve günlük yaĢamda ressamların ana temaları haline gelmiĢtir. 

 Ukiyo-e‟ler daha çok kitapların içerisinde kullanılırdı, günümüzde kitaplardan 

bağımsız tek resim olarak da bulunmaktadırlar. Çıktıkları günden itibaren orta 

tabaka halk tarafından çabukça benimsenmiĢ ve bir anda okuryazarlık 

seviyesinin üst düzeylere çıkmasına sebep olmuĢtur. Diğer bir taraftan 

geleneksel tiyatro kabuki için basılan posterler bir anda tiyatronun popülerliğini 

arttırmıĢtır. 

19.yüzyılın iki ünlü Ukiyo-e sanatçısı Katsushika Hokusai (1760-1849) 

ve Ando Hiroshige (1797-1858) yaptıkları Japonya görünümleriyle dikkati 

çekmektedir. Edo‟nun tiyatrolarını ve genelevlerini de betimleyen bu sanatçılar 

manzara resimlerinde binalar, köprüler, ağaçlar, kayalar, insanlar gibi pek çok 

nesneyi detaylı bir biçimde resmetmiĢlerdir. Gerçeği her zaman tüm 

ayrıntılarıyla resimlerinde kullanmamıĢlardır.  19. yüzyılda Katsushika Hokusai 

ve Ando Hiroshige ukiyo-e‟yi canlı ve değiĢken yaklaĢımlarıyla canlandırdılar. 

Meiji döneminde Avrupa‟ya gönderilen malların kaplama kağıdının üzerinde de 

olan ukiyo-e, Manet, Degas ve Van Gogh gibi empresyonistlerin dikkatini 

çekmiĢtir.   

Ukiyo-e‟de 17.yüzyılın sanatı içerisindeki geleneksel anlayıĢtan 

uzaklaĢmamıĢ sanatçıların kendi yorumlarıyla yeni anlayıĢı resimlerine 

yansımıĢtır.  Ukiyo-e resminin kompozisyon özelliklerini ele aldığımızda ilk ve 

en çarpıcı özellik olarak diagonal yerleĢtirme düzeni dikkat çekmektedir. 

Hiroshige ve Hokusai‟nin manzaralarında kompozisyon ögeleri resim yüzeyine 

diagonal olarak yerleĢtirilmiĢtir. Kompozisyonun ön planına ızgara motifi 

yerleĢtirme fikride Japon mimarisinin açılır kapanır duvar biçimli kapılarından 

shoji almaktadır. Bu duvarlar ızgara biçiminde bir iskelete sahiptir ve genellikle 

washi denilen Japon kağıdıyla kaplanır. Hokusai ve Hiroshige manzaralarında 

yarı saydam özelliklerinden dolayı bu duvarlardan geleneksel olmayan bir 
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derinlik duyumsaması yaratmak amacıyla yararlanmıĢlardır. Bu resimlerde arka 

plan ve manzara kompozisyon genelde bütünlük hakimdir (Gürçağlar, A). 

Ukiyo-e resimlerinde sıklıkla karĢılaĢılan kompozisyon 

düzenlemelerinden bir diğeri de resmin ön planına yerleĢtirilen bir nesnenin bir 

kısmının resmin köĢeleri tarafından kesilmesi ve tamamının resim yüzeyi 

üzerinde görülememesidir. Bu yöntemi Barok üslubunda diagonal yerleĢtirme 

prensibi gibi resmin iç dinamiklerini arttırmak ve dramatik etkiyi vurgulamak 

için kullandıkları bir yöntemdir. Japon resminde ise bu yöntemin temelini Zen 

Budizmi felsefesinde bulmuĢtur. 

19. yüzyıl Japon resminde Hokusai adlı sanatçını bir manzara ve figür 

ressamı olarak büyük ün kazandığı görülür. ÇağdaĢ dönemde ise, Japonyada 

geleneksel resmin yanında Batılı ustaların etkilerini taĢıyan çeĢitli kiĢilikler 

vardır. Geleneği sürdüren ustalarda biri ġimomura Kanzan modern akımlara 

mensup sanatçılardan bazıları ise Kigai ve Kazu‟dur. Bunlarda, Bonnard, 

Matisse, Picasso gibi batılı ustaların etkisi görülür. Onçi Koçire, Saiye Kiyoçi 

gibi sanatçıların, resimde doğal tüy ve yaprak kullanımının ( koçire) yanı sıra 

modern soyutlamanın yoluna girdikleri dikkati çeker. ÇağdaĢ Ukiyo-e 19. 

yy.dan sonra batı sanatında önemli eserler veren Van Gogh, Monet, Degas ve 

Klimt gibi ressamlara da ilham kaynağı olmuĢtur.  

 

2.2. Japon Resim Sanatının Batı‟ya Etkisi  

Japon resim sanatı ülkenin toplumsal yapısıyla yakından iliĢkilidir 

kullanılan teknikler, alınan etkiler ve resim yapılan malzemeler açısından hayli 

zengindir. Bu nedenle mürekkep ve diğer boyalarla kağıt, ipek ya da duvar 

üzerine yapılan resimler yerine Batı resim sanatını doğrudan etkileyen Japon 

ahĢap baskı resimleri üzerinde durularak, bu resim tekniğinin bağlamından 

Japon resminin temel felsefesini yer almaktadır.  Batı resmini etkileyen Ukiyo-e 

kavramı içeriğinde resim ve baskı olarak da görülmektedir. Farklı sanat 

okullarına mensup sanatçılar Ukiyo-e‟nin yöntemlerini izleyerek resim ve ahĢap 

baskı kalıplarla baskı resimler üretmiĢlerdir (Kahraman, H.). 

Japon sanatının Batı sanatına etkileri Japonya‟nın Batı ile kurduğu 

iliĢkilerin baĢlangıcına, 17.yüzyılda Hollandalıların Dutch East India Company 

(Hollanda Doğu Hint ġirketi) aracılığıyla Japon lake mobilyaları ve 

porselenlerini Avrupa‟ya götürmeleriyle baĢlar.  Fakat Japon resminin özellikle 

de Ukiyo-e baskılarının Batı resmi üzerindeki etkileri 1860‟lı yılların baĢlarında 

baĢlamıĢtır.   Bu dönem Batı‟da Endüstri Devrimi‟nin ardından kapitalizmin 

tüm kurumlarda sistem haline geldiği bir dönemi içine almaktadır. Batı‟da bu 

dönemin sanat alanındaki en büyük yeniliği Empresyonizm akımının kent 

yaĢamının değiĢkenliğini, zamanın değiĢken dönümlerini iki boyutlu bir yüzeye 

vurgulayarak, renk ve ıĢık ahengiyle kavramlaĢtıran sanat anlayıĢın 
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baĢlamıĢıdır. Empresyonizm Batı resminin kaynaklarının yanı sıra, farklı 

ülkelerin sanatlarına da ilgi göstermiĢlerdir. Ukiyo- e bu arayıĢın örneklerinden 

biridir. Ukiyo-e 19.yüzyılda Japonya‟dan ithal edilen çeĢitli malları 

ambalajlamak için kullanılan paket kağıdı olarak Batı ülkelerine girmiĢ ve çay 

satan dükkanlarda düĢük fiyatlarla satılmıĢlardır. Ardından Ġngiltere ve 

Fransa‟da Japon sanatına karĢı bir ilgi baĢlamıĢ, Paris‟teki sanat tacirleri bu 

baskı ve resimleri Japonya‟dan getirerek dükkanlarında satarak yeni bir akımın 

baĢlamasına yol açmıĢlardır.  Japonizm,  Japon endüstri ve sanat ürünlerini 

Batı‟da pazarlama ve kendi ürünlerini Japon pazarına girmesiyle ortaya 

çıkmıĢtır. Bu süreçte batılı sanatçılar Japon sanatından aldıkları yeni 

yaklaĢımlarla sanat görüĢlerine yeni bir yön vermiĢlerdir.  1868 Ġmparator Meiji 

dönemiyle bu yeni anlayıĢı baĢlatmıĢtır (Altura, S). Ukiyo- e‟den etkilenen  

Empresyonizm eserleri mekanın yapılanmasında perspektif ve mekan 

anlayıĢının olmadığı stilize edilmiĢ Japon sanatını kullanır. Empresyonist 

sanatçılar ipek ya da rulo kağıt üzerine çalıĢırlar. Eserlerde yeĢil ve kırmızı 

zıtlıklarını, siyah ve beyazı kullanırlar (Hauser, A). 

 

3. ÇAĞDAġ JAPON RESĠM SANATINDAN ETKĠLENEN 

SANATÇILAR 

3.1. Van Gogh  

Van Gogh‟un çalıĢmaları arasında; kendi portreleri, Ģehir manzaraları, 

çiçek resimleri,  heykel ve Japon estampı kopyaları, meyve, ayakkabı ve kitap 

natürmortları yer almaktadır. Ayrıca Van Gogh Japon estamplarından 

etkilenerek açık, berrak renklerini kullanmıĢtır. Van gogh‟un kompoziyon 

düzenlemelerinde Japon resimlerindeki diogonal kesiĢ ve Japon kadın figürleri 

görülmektedir. Kadın figürleri bol nakıĢlı kimono ile süslenmiĢtir. 
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Res:8 Van Gogh, Fırtına                            Res:9 Van Gogh, La Courtisane 

 

3.2. Edouard Manet 

Edouard Manet, Japon baskı resimlerinden esinlenmiĢtir.  1872-73‟e 

tarihlenen Demiryolu (Le Chemin de fer) adlı resminde,  Empresyonizm 

akımının özelliklerini ve Ukiyo-e‟den nasıl etkilendiği görülmektedir. Resimde 

izleyiciye dönük genç bir kadın okuduğu kitaptan baĢını kaldırarak izleyiciye 

bakmaktadır. Yanında duran küçük kız çocuğu ise sırtı dönük olarak önünde 

duran parmaklığa tutunarak yakın zamanda geçen trenin çıkardığı buhara 

bakmaktadır. Arka planda ise demiryolunun karĢısında yan yana sıralanmıĢ olan 

binalar görülebilmektedir. Manet üç boyutluluk ve perspektif etkilerini aza 

indirgeyerek boya lekeleriyle yer yer soyutlamalar görülebilmektedir.  

Kompozisyon düzeninde sanatçının Japon resminden aldığı unsurlardan biri ön 

plan ile arka plan arasına yerleĢtirdiği, arkaplanı yukarıdan aĢağıya doğru 

kaplayan parmaklık demirleridir. Ukiyo-e resimlerinde önplanda yer alan ızgara 

motifi Manet‟nin resminde tren yolunu ayıran parmaklıklarla oluĢturulmuĢtur.  

Hokusai‟nin 1800-1802‟ye Yağmurda Karasaki Çamları adlı ahĢap baskı 

resminde yağan yağmuru ifade eden diagonal çizgiler ızgara motifi anlayıĢı 

Mant‟in demir parmaklıklarına benzer. Benzer düzenlemeyle Toyohara 

Chikanobu‟nun (1838-1912) 1897 tarihli Shin bijin renkli ahĢap baskısı, ön 

plandaki kadın figürüyle onun da önünde duran ve resmi yukarıdan aĢağıya 

bölen yarı saydam perde aynı anlayıĢı göstermektedir. Japon resimlerindeki bu 

kesiĢ batılı sanatçıları etkilemiĢ manet ve van gogh gibi empresyonist 

sanatçıların resimlerinde kompozisyon düzenlemelerinde görülmektedir. Bu 

kompozisyon düzenlemesiyle çalıĢan diğer japon ressamları arasında 
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Hiroshige‟nin 1856‟da basılan Edo‟nun Ünlü Manzaraları adlı albümünden 

Kinryusan‟ın Azuma Köprüsü‟nden Görünümü adlı çalıĢmaları örneklenir.  

Manet‟nin Demiryolu adlı resminde kompozisyonun yukarıdan demir 

parmaklıklarla, aĢağıdan da her iki figürün bacaklarından kesilmesi, Ukiyo-

e‟nin Empresyonist ressamlarda kullanılan birincil kompozisyon 

düzenlemesidir.  Bu yeni oluĢum teknik ve içerik arka planda bulunan sosyal 

eleĢtiriyi  yepyeni bir teknik uyarlamayla ortaya koymaktadır (Beksaç, N). 

Manet kompozisyonlarında klasik anlayıĢtan uzaklaĢmıĢ. Ayrıca Manet‟in  Lola 

de Valence adlı çalıĢmasında Japon etkilerini ve kurallarını görürken  Balkon  

adlı eserinde dar dikdörtgenler ve sivri üçgenler ukiyo-e diogonal yapısını 

sergilemektedir. 

 

 

Res:10 Edouard Manet, Demiryolu (Le Chemin de Fer) 1872-73, Tuval üzerine 

yağlıboya,  93 x 114 cm,  National   Gallery of Art, Washington. 
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Res:11 Manet, Lola de Valence, 1862       Res:12  Manet,  Balkon  1868 / 69 

 

3.3.Ukiyp-e‟den etkilenen diğer batılı sanatçıları 

Ukiyeden etkilenen diğer sanatçılar Gustav Klimt, Claude Monet ve 

Toulouse Laoutrec eserlerinde Japon etkiler görülmektedir. Claude Monet, 

Japon tahta baskılarından etkilenmiĢtir. Monet‟in ukiyo-e etkili eserlerinden biri 

olan Madam Claude Monet (resim:13) üzerindeki ayrıntılı kimono, elinde 

tuttuğu yelpaze ile bir Japon bahçesinde (resim:14), su birikintisi üzerinde 

köprü eserinde japonizm etkilerini göstermektedir. Japon etksi taĢıyan kadın 

figürlerinde genellikle, üzerindeki kimono bol nakıĢlı ve arka plan birçok Japon 

Ģemsiyelerle eserlerini süslemiĢtir. Ayrıca monet klasik Japon romanı Tale 

Genji'nin, Hiroshige'nin sahnelerinden Ogata korin tarafından yapılan hayvan 

ve sıradan halkın tasvirlerinden etkilendi. ( http://www.istegenc.com.tr)   

 

 

 

http://www.art.com/asp/sp-asp/_/PD--12261516/SP--A/IGID--1633770/Lola_de_Valence_1862.htm?sOrig=CRT&sOrigId=23678&ui=8048EBCD17184C39A6E864E3861EAB75##
http://www.istegenc.com.tr/
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Res:13 Claude Monet. Madam Monet  1875 

 

 

 

 

 

Res:14 Claude Monet Japon Köprüsü, 1899 
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Gustav Klimt, süslemeciliği ile yaptığı çoğu kadın portrelerinde uzak 

doğu kadınını canlandırmaktadır.  Elbiselerin kadın üzerindeki duruĢu, arka 

fonda Japon temalarının yer alması, müzik konusunun anlatılması, kadının 

elinde tuttuğu Ģemsiyeler ve kadının zengin gösteriliĢi ile Japon sanatında yer 

alan temaları resimlerde yer vermiĢtir  (http://images.google.com.tr). 

Toulouse Laoutrec, dönemin en büyük afiĢ ustalarından biridir. Laoutrec 

çarpıcı ve renkli afiĢlerini yaparken Japon baskı sanatından esinlendi. Laoutrec 

Japon ressamı, süslemecisi ve gravürcüsü Katsushika Hokusai‟den etkilenerek, 

yüzeye yaydığı renklerin üzerine stilize edilmiĢ kavisli harflerle Japon 

süslemeciliğindeki stilize formlarını kullanmıĢtır. 

 

 

 

Res:15 Gustav Klimt Signora con Ventaglio 
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Res:16 Toulouse Laoutrec May Belfort, 1895 

Renkli taĢbaskı afiĢ 

 

 

SONUÇ 

19'uncu yüzyılın ikinci yarısında Japonya, Batıyla iliĢkilerini yeniden 

canlandırınca etkilenmelerin baĢladığı bir süreç baĢlamıĢtır. Ġlkin, Japonlar 

Batı'dan perspektif gibi kuralları öğrenmiĢti. Ama kısa bir süre sonra Japonya'da 

geliĢen sanatsal ifade hızla Batı'ya yayılmaya baĢladı. Batı‟ya ağaç baskı olan 

ve 'Ukiyo-e'  olarak tanımlanan iĢler götürüldü. BaĢta Degas olmak üzere japon 

resim anlayıĢa yönelen Batı resmi, Japonlardan yeni bir boya anlayıĢını, 

gündelik hayatla yeni bir dil içinde iliĢki kurmayı, görselliği basitleĢtirmeyi 

çalıĢmalarında ve sanat anlayıĢlarında kullandı. Japonizm‟in etkileri altında yeni 

bir mekan ve anlam olgusu kazandı. Bu süreçte Claude Monet, Van Gogh, 

Gustav Klimt, Edouard Manet etkilendi ve bu anlayıĢı grafik boyutuyla da 

Toulouse-Lautrec eserlerinde yapılanma sürecinde kullandı. Sanatçılar 

eserlerinde genellikle Japon resimlerindeki diogonal kesiĢ ve Japon kadın 

figürlerindeki bol nakıĢlı kimonoyu kullanmıĢlardır.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2012 

46 

 

KAYNAKÇA 

 

1. ALTURA, Sadun. (1970). Empresyonist Ressamlar Hayatları ve 

Eserleri. Ġstanbul: Hayat Yayınları 

2. GÜRÇAĞLAR, Aykut. (2003). "19.yüzyıl Batı Resim Sanatına Biçim 

Veren Kaynaklar Avrupa Sanatında Japon Resminin Etkisi", Toplumsal 

Tarih, S.117, Eylül, Ġstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih 

Vakfı. 

3. GOMBRICH, Ernst H. (1980), Sanatın Öyküsü, (çev. B. Cömert), 

Ġstanbul: Remzi Kitabevi. 

4. GÜVENLĠ, Zahir. (1987). Resim Sanatı. Ġstanbul: Ak Yayınları. 

5. HAUSER, Arnold (1984), Sanatın Toplumsal Tarihi Rokoko, Klasisizm, 

Romantizm, Naturalizm, Empresyonizm ve Film Çağı, (çev. Y. Gölönü), 

Ġstanbul: Remzi Kitabevi. 

6. MASON, Penelope (1993), History of Japanese Art, Prentice Hall Inc. ve 

Harry N. Abrams Inc., New York. 

7. TANSUĞ, Sezer. (1995). Resim Sanatının Tarihi. Ġstanbul: Remzi 

Kitabevi. 

8. ÜSTÜNĠPEK, Mehmet.(2006).  Henri Matisse.. 20 Kasım 2006‟da elde 

edilmiĢtir  

http://www.lebriz.com/v3_artst/san_Bio.aspx?sanID=2895&lang=TR 

9. YETKĠN, S.Kemal. (1966). Büyük Ressamlar. Ankara: Ankara 

Üniversitesi Basımevi. 

10. BEKSAÇ, N. ġule. (2005) .Edouard Manet. 24 Kasım 2006‟da elde 

edilmiĢtir http://mimoza.marmara.edu.tr/~ugur/sayi5/manet_sayi5.htm 

11. KAHRAMAN, H.Bülent. (2001). Japonizm yanılsama mı?. 24 Kasım 

2006‟da elde edilmiĢtir. 

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=9078 

12. KAYIHAN, Yaman. (2002).  ukiyo-e : yüzen dünyadan görüntüler. 24 

Kasım 2006‟da elde edilmiĢtir.   

http://vision1.eee.metu.edu.tr/~metafor/galeri/20215ukiyo.htm 

 

http://www.lebriz.com/v3_artst/san_Bio.aspx?sanID=2895&lang=TR
http://mimoza.marmara.edu.tr/~ugur/sayi5/manet_sayi5.htm
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=9078


 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM MART 2012  

47 

 

MEVCUT BETONARME YAPILARDA UYGULANAN 

GÜÇLENDĠRME VE ONARIM YÖNTEMLERĠ VE KULLANILAN 

MALZEMELER

 

Neslihan GÜZEL


 

Gökçen ÖNCÜ


 

ÖZET 

Yapılarda onarım ve güçlendirmeyi gerektiren en önemli faktör 

depremlerin yapılardaki etkileridir. Depreme dayanıklı yapı üretmek kadar, 

depremden hasar görmüĢ yapıların onarım ve güçlendirilmesi de önemli bir 

konudur. Bunun yanında, tasarım ve/veya yapım hatası sonucu onarım ve 

güçlendirilmesi gereken yapılar her zaman vardır. Bu çalıĢmanın amacı, 

günümüzde bu denli önem taĢıyan güçlendirme ve onarım konusunu araĢtırmak 

ve yapılarda uygulanan onarım ve güçlendirme yöntemlerini örneklerle 

incelemektir. 

Anahtar kelimeler: Onarım, Güçlendirme, Deprem 

 

 

THE APPLICATION OF STRENGTHENING AND  

(RESTORATION) METHODS AND THEIR MATERIALS  

ON EXITING CONCREATE BUILDINGS 

 

ABSTRACT 

Effects of earthquakes are the most important factor in buildings require 

repair and strengthen. Repairing strengthening of earthquake damaged 

buildings are important issue as much as producing earthquake-resistant 

construction. Beside this there is always buildings needs repair and strengthen 

as a result of design and/or construction failures. The aim in this study is to 

investigate strengthen and repair subject which gains importance in today and 

examining their methods on particular examples. 

Key words: Repair, Strengthness, Earthquake 
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1.GĠRĠġ 

Mevcut yapıların dayanımlarının arttırılması değiĢik nedenlere bağlıdır. 

Bu nedenler içerisinde en önemlisi deprem unsurudur. Ülkemizin büyük bir 

kısmının 1. derece deprem kuĢağında olması deprem afetinin önemini 

attırmakta, depreme dayanıklı yapılar tasarlamayı ve üretmeyi gerekli 

kılmaktadır. Depreme dayanıklı yapı üretmek kadar depremden hasar görmüĢ 

yapıların onarım ve güçlendirilmesi de önemli bir konudur. Bunun yanında, 

tasarım ve yapım aĢamasında hata, kusur ve eksiklikler olan yapının çeĢitli 

elemanlarında, zaman içinde hasar ve zayıflık belirtileri ortaya çıkabilmektedir. 

Ayrıca, yapının kullanım sürecinde iĢlevinin değiĢtirilmesi de, yapıda bazı 

taĢıyıcı sistem değiĢikliklerinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

1.1. Tanım 

"Yapı hasarının giderilmesinde temel olarak iki düzey vardır. Bunlardan 

birincisi, yapı/yapı elemanlarının dayanımını hasar öncesi düzeye getirmektir. 

İkincisi, yapının/yapı elemanlarının hasar öncesine göre daha yüksek bir 

dayanım kazanmasını sağlamaktır. Genellikle hasar öncesi dayanım düzeyine 

getirmek „onarım‟, hasar öncesine göre daha yüksek bir dayanım düzeyine 

getirmek „güçlendirme‟ olarak nitelendirilmektedir." (Bayülke, N.,1990,sf 116). 

1.2 ÇalıĢmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 

Tasarım ve yapım hatası sonucu onarım ve güçlendirilmesi gereken 

yapılar her zaman vardır. Ayrıca yapının kullanım aĢamasında geçirdiği 

değiĢiklikler sonucu yapıda onarım ve güçlendirme yapma gereği 

doğabilmektedir. Bu nedenlerle, yapıların onarım ve güçlendirilmesi her yönü 

ile üzerinde önemle durulması gereken bir konu olarak gündemdedir. 

Bu çalıĢmanın amacı, günümüzde bu denli önem taĢıyan güçlendirme 

konusunun ve yapıların onarım ve güçlendirilme yöntemlerinin ve 

uygulamalarının örneklerle irdelenmesidir. Ġnceleme kapsamında onarım gören 

dört tane okul yapısı seçilmiĢtir. Seçilen bu yapılarda uygulanan onarım ve 

güçlendirme yöntemleri ve kullanılan malzemeler incelenecektir. 

 

2. GÜÇLENDĠRME VE ONARIM YÖNTEMLERĠ VE BU 

YÖNTEMLERDE KULLANILAN MALZEMELER 

Güçlendirme ve onarımın birinci aĢaması yapıdaki hasarın ve yapı 

elemanlarında değiĢik tür etkilerin yarattığı hasar biçimlerinin belirlenmesidir. 

"Hasarın belirtisi çatlaklar ve sehimdir. Çatlakların yeri ve boyutları 

hasarın cinsini ve etkiyen kuvvetlerin boyutunu ve hasarın hangi aşamada 

olduğunu belirtir. Hasarın düzeyi, fiziksel olarak onarılıp onarılamayacağı 

kararının alınmasında etkilidir. ... Hasarlı yapıların onarımı ve güçlendirilmesi 
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için yapılacak eklentilerin eski elemanlarla kaynaşması ve yük taşımaya 

katkısının ne ölçüde olabileceği, başka bir deyişle onarım ve güçlendirmenin 

etkinliği de kullanılacak yöntemin belirlenmesinde etkili olabilmektedir. ... 

Onarım ve güçlendirmenin son aşaması fiziki uygulama ve ayrıntılardır. 

Örneğin hasarlı betonarme bir kolonun en kesiti mantolama ile büyütülecek ise 

eski ve yeni betonun kaynaşması, eski ve yeni donatıların birbirine kuvvet 

aktarması ve bu yöntemlerin uygulanması onarım ve güçlendirmenin son 

aşaması olup en ayrıntılı düzeyidir" (Bayülke, N.,1990,sf4-5). 

2.1 Çatlakların Onarımı 

Çatlak, etkiyen bir kuvvetin ya da bir dayanım yetersizliğinin ifadesidir. 

Çatlağa yol açan etki ortadan kaldırıldıktan sonra çatlak onarımı yapılmalıdır. 

Çatlak onarımı bir bakıma bir görünüĢ düzeltilmesi olarak düĢünülebilir.  

"Çatlakların onarımında genişliklerine göre değişen yöntemler 

kullanılabilir. Kılcal çatlaklar gözle ancak ayırt edilen çatlak ile 1–2 mm kadar 

olan çatlaklardır. Bunların örtülmesinin nedeni zamanla bu çatlaklardan sızan 

nemin betonarme donatısında paslanmaya yol açabilmesi ve çatlamış kesitli 

betonarme elemanların rijitliklerin azalması ve dolayısıyla yapının dinamik 

özelliklerinin değişmesini önlemektir" (Bayülke, N.,1990,sf 121). 

Çatlaklar, özellikle dıĢ hava koĢullarına maruz kalan taĢıyıcı elemanların 

kısa zamanda güç kaybetmelerine neden olmaktadırlar. Çatlakların 

onarılmasında çimento Ģerbeti, epoksi reçineleri, karbon lifli polimer (CFRP), 

çok ince kumlu yüksek çimento oranlı harçlar ve baĢka özel katkı maddeli 

harçlar kullanılabilir (Baradan, B., Yazıcı, H. ve Ün, H., 2010, sf 277-280). 

2.2 Yapı Elemanlarının Güçlendirilmesi 

Bir betonarme yapının temel, kolon, kiriĢ, birleĢim noktası gibi deprem 

yüklerini karĢılayan elemanlarda dayanım ve Ģekil değiĢtirme kapasitelerinin 

arttırılmasına yönelik uygulanan iĢlemler yapı elemanı güçlendirilmesi olarak 

tanımlanabilir. 

2.2.1 Temellerin güçlendirilmesi 

"Temellerdeki güçlendirme gereği iki ayrı biçimde ortaya çıkmaktadır. 

Birincisi temel boyutlarının gelen yükleri taşımada yetersiz olması, diğeri ise 

yapının güçlendirilmesi için eklenen yeni elemanlar için yeni temel yapılması ya 

da mevcut temelin genişletilmesidir. Temellerin güçlendirilmesinde eski ve yeni 

bölümlerin birlikte çalışması, eski elemandan yeni elemana yük aktarılmasının 

sağlanması gerekmektedir." (Bayülke, N.,1990,sf 163). 

2.2.2 Kolonların güçlendirilmesi 

Betonarme kolonların güçlendirilmesi onların eksenel yük, moment ve 

kesme kuvveti taĢıma güçlerinin artırılmasıdır. Bu iĢlem genellikle ya 
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betonarme kesitin artırılması, kolona yeni donatıların eklemesi, ya da kolonun 

çelik kafes içine alınarak betona yandan destek verilerek taĢıma gücünün 

artırılmasıdır. Eklenen çelik çerçeve de düĢey yük taĢıma gücünü artıracaktır. 

Çelik kafes yöntemi ile kolonun moment ve eksenel yük taĢıma kapasitesinde 

önemli bir artıĢ olmaktadır. 

 

 
 

ġekil 2.1 Kolon güçlendirilmesi (Doğateknik web sayfası, 2011) 

 

„Kanat ekleme‟ adı verilen bir baĢka yöntem ise kolonun yalnızca iki 

kenarına yeni kesitler (perde duvar) eklenerek güçlendirilmesidir. Çelik kafes 

içine alarak güçlendirmede birbirinden farklı iki malzemenin birlikte çalıĢması 

için, çelik kafes ile beton arasında tam bir yapıĢma ve çelik kafesin, kolonun 

eksenel yükünün paylaĢılacak biçimde kiriĢlere de bağlanması gerekmektedir. 

Bu yöntem ile perdenin yatay donatısı kolonun yatay donatılarına 

kaynaklanmaktadır. Daha sonra betonlama ile eski kolon betonunun yeni perde 

betonu ile tek parça olarak birlikte çalıĢması sağlanmaktadır. Kolonlara kanat 

eklenmesi ile hem moment hem de kesme kuvveti taĢıma gücü 2-3 kat 

arttırılmaktadır. (Bayülke, N.,1990,sf 143-148). 

Betonarme kesitin artırılması ise kolonun etrafının beton malzeme ile 

sarılıp, kesitinin arttırılmasıdır. Buna „mantolama‟ denmektedir. Mantolama, 

kolon güçlendirmede en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Betonarme 

kolonun betonarme elemanlarla onarımı ya da güçlendirilmesi, kolonun beton 

en kesitinin ve boyuna donatısının arttırılmasıdır. Mantolamanın temel amacı 

kolonun düĢey yük taĢıma kapasitesi ve sünekliği arttırılarak, düĢey yüklere 

karĢı güvenlik payını yükseltmektir. Ayrıca manto içersine yerleĢtirilen boyuna 
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donatıların katlar arasında sürekliliği sağlanırsa kolonun eğilme kapasitesi de 

artmaktadır. 

Kolonların karbon lifi polimer (CFRP) ile sarılarak güçlendirilmesinde, 

CFRP tabakasının kolonların çevresine, lifler enine donatılara paralel olacak 

Ģekilde sarılması ve yapıĢtırılması ile sargılama sağlanır. Polimer sargı ile 

betonarme kolonların süneklik kapasitesi, kesme ve basınç dayanımları ile 

boyuna donatı bindirme boyunun yetersiz kaldığı durumlarda donatı kenetleme 

dayanımı arttırılabilmektedir. 

 

 

ġekil 2.2 Kolon en kesitinin geniĢletilmesi için kartlar arası döĢemelerin içinden 

donatı geçirilmesi iĢlemi (fotoğraf; Gökçen Öncü, 2008) 

 

2.2.3 KiriĢlerin güçlendirilmesi 

Hasar gören veya dayanım ve rijitliği yeterli olmayan kiriĢler değiĢik 

Ģekillerde onarılır ve güçlendirilir. Bu iĢlem sırasında komĢu kolonları da göz 

önüne alarak kuvvetli kiriĢ – zayıf kolon türünden birleĢim bölgesinin meydana 

getirilmemesine özen gösterilmelidir. Güçlendirme türü hasarın seviyesine 

(çatlama, beton, ezilmesi, donatı sıyrılma ve kopması) bağlı olarak değiĢir. 

KiriĢlerde momenti ve kesme kuvveti taĢıma gücünün arttırılması için 

mantolama, karbon lifli polimer ile sarma ve çelik levha yapıĢtırma gibi 

yöntemler uygulanır.  

Çelik levhalar ile kiriĢ güçlendirme yönteminde, kiriĢlerin yüzeylerine 

çelik plakalar yapıĢtırmak ya da blonlamak suretiyle gerçekleĢtirilmektedir. 

KiriĢ alt yüzeyine yapıĢtırılan levha eğilme kapasitesine katkı sağlarken, yan 

yüzeylere yapıĢtırılan levhalar kesme dayanımını arttırmaktadırlar. 
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Mantolama ile kiriĢlerin hem kesme dayanımlarının arttırılması hem de 

eğilme kapasitelerinin arttırılması amacıyla mevcut kiriĢe yeni etriyeler ve 

donatılar eklenerek, betonarme bir katman ile kaplanır. 

KiriĢlerin karbon lifli polimer (CFRP) ile sarılması ile kiriĢ sünekliğinin 

ve kesme dayanımının arttırılması amaçlanmaktadır. KiriĢin eğilme kapasitesini 

arttırmak amacıyla, kiriĢin alt bölgesine karbon lifli polimer Ģeritler halinde 

uygulanmaktadır. 

 

ġekil 2.3 Betonarme kiriĢlerinkarbon lifli polimer (CFRP) Ģeritler ile sarılması 

(Doğateknik web sayfası, 2011) 

 

ġekil 2.4 Çatlak betonarme kiriĢlerinkarbon lifli polimer (CFRP) ile sarılması 

(Doğateknik web sayfası, 2011) 
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2.3.4 DöĢemenin güçlendirilmesi 

DöĢemeler, genel olarak düĢey yükleri taĢımak için projelendirilirler. 

Yatay yük etkisinde bu yükleri düĢey taĢıyıcılara (kolon ve perde) iletecek 

dayanım ve rijitliğe sahip olmaları arzu edilir. Hasarlar, genellikle döĢemenin 

büyük boĢluk olan kısımlarda ve doğrudan perdeye mesnetlendiği yerlerde 

meydana gelir. Hasarın onarılması yanında, kalınlığı yeterli olmayan 

döĢemenin, kalınlığının arttırılması veya eklenen yeni perde duvarlarıyla olan 

yük aktarımının sağlanması gerekir. DöĢeme kalınlığının arttırılmasıyla, kesitin 

eğilme rijitliği arttırılır. Üstten yeni beton tabakası ile kalınlaĢtırılabileceği gibi 

alttan püstkürtme beton uygulanarak döĢemenin dayanımı arttırılabilir. Bunun 

dıĢında betonarme döĢeme alttan karbon lifli polimer Ģeritler ile takviye 

edilebilir (ġekil 2.5) 

Yerel çatlak ve hasarlar epoksi, çimento Ģerbeti veya püskürtme beton ile 

onarılabilir. Bu sırada özellikle bozulan betonun uzaklaĢtırılması ve kırılan veya 

burkulan donatının kesilerek, kaynakla yeni donatının eklenmesi gerekir. 

 

 

ġekil 2.5 Betonarme döĢemenin karbon lifli polimer Ģeritler ile güçlendirilmesi 

(Doğateknik web sayfası, 2011) 

 

2.4 Yapıların TaĢıyıcı Sisteminin Güçlendirilmesi 

Binanın taĢıyıcı sisteminin dayanım ve Ģekil değiĢtirme kapasitesinin 

arttırılması ve iç kuvvetlerin dağılımında sürekliliğin sağlanması, binaya yeni 

elamanlar eklenmesi, birleĢim noktalarının güçlendirilmesi, deprem etkilerinin 

azaltılması amacıyla binanın ağırlığının azaltılması iĢlemleri taĢıyıcı sistem 

güçlendirmesi olarak tanımlanabilir. 
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2.4.1 BirleĢim noktalarının güçlendirilmesi 

Deprem sırasında yapıda en çok hasar, taĢıyıcı sistemin en kritik bölgesi 

olan, yapı elemanlarının birleĢtiği noktalardır. Bu noktalar içersinde en önemlisi 

kolon-kiriĢ birleĢim bölgeleridir. Deprem yükleri altında bu bölgelerde kesme 

kuvveti dayanımının ve donatı kenetlenmelerinin yeterli olmaması en çok 

rastlanan hasar türlerini oluĢturur. 

Mantolama, çelik levhalar ile güçlendirme, Karbon lifler ile sarma 

kullanılan yöntemlerdir. Mantolama yöntemi, birleĢim noktasında donatıların 

yerleĢtirilmesi/ankre edilmesi zor ve masraflı olduğu için sık kullanılan bir 

yöntem değildir. 

Çelik levhalar, az yer kaplamaları nedeniyle birleĢim noktalarının 

boyutlarında değiĢiklik yapmadan güçlendirmeyi sağlarlar. Uygulaması 

kolaydır. BirleĢim noktasının dayanımı ve sünekliğinde önemli performans 

artıĢı olmaktadır. 

BirleĢim noktalarının karbon lifi polimerle güçlendirilmesiyle önemli 

derecede dayanım, rijitlik ve süneklik geliĢmesi elde edilmektedir. 

2.4.2 Yapıların perde duvarlarla güçlendirilmesi 

Betonarme yapıların yatay yüklere karĢı dayanımını artırmak için 

uygulanabilecek en iyi çözüm yapıya perde duvar eklenmesidir. Amaç yapıya 

daha çok yatay yük taĢıyabilecek elemanlar konulmasıdır. Bu amaç için 

kullanılabilecek yöntemler;  

. Kolonların her iki yanına kanat eklenmesi, 

. Çerçeve aralığına perde duvar konulması, 

. Var olan perde duvarların kalınlaĢtırılarak güçlendirilmesi,  

. Kolonların yalnızca kesme kuvveti ya da hem kesme kuvveti hem de 

moment taĢıma gücünü artıran mantolama ve 

. Yapıdaki çerçeve akslarının hemen yanına duvar konulmasıdır. 

Kolonların mantolanması ile kolonların düĢey yük taĢıma gücü 

arttırılabilmektedir. Ancak yapının kolon mantolaması ile elde edilebilecek 

yatay yük taĢıma gücü artıĢı ve güvenilirliği sınırlıdır. Bu nedenle, yapıyı yatay 

yüklere karĢı güçlendirmek amacıyla, yapının mevcut taĢıyıcı sistemine ek 

olarak taĢıma gücü yüksek olan betonarme perde elemanlar yerleĢtirilmesi 

gerekmektedir. Böylece bir güçlendirme ile; 

. Bölücü duvarları olmayan ya da hafif bölücü duvarlı yapılarda; yapının 

yatay yüklere karĢı rijitliği artırılarak hafif depremlerde hasar önlenebilir, 

. Plan veya kesit düzleminde düzensizlikleri olan ve bu nedenle de 

burulma etkisi sonucu hasar görmüĢ ya da görebilecek yapılarda bu tür 
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düzensizlikleri gidermek için taĢıyıcı sistem aralıklarına dolgu duvar 

konulabilir,  

. Yapının taĢıyıcı sisteminin yatay yük taĢıma gücü betonarme perdeler 

ile artırılabilir. 

2.5 Onarım ve Güçlendirmede Kullanılan Malzemeler 

"Malzeme seçimi ve uygulama tekniği yapılacak onarımın niteliği ve 

ölçeğine bağlı olarak yapılır" (Baradan, B., Yazıcı, H. ve Ün, H., 2010, sf 266). 

Onarım ve güçlendirmede kullanılan malzemeler aĢağıdaki gibidir: 

. Epoksi ve polyester reçineleri 

. Çimento bağlayıcılı onarım malzemeleri 

. Polimer bağlayıcılı onarım malzemeleri 

. Kendiliğinden yerleĢen beton 

. Püskürtme beton 

. Lif takviyeli polimerler (FRP) 

. Polipropilen lifler (tali donatı) 

Epoksi ve polyester reçineleri: "Yüksek bağlayıcılık özellikleri, hızla 

yüksek dayanım kazanmaları ve kimyasal etkilere dayanıklılıkları nedeniyle, 

yüksek fiyatlarına rağmen piyasada yer almışlardır" (Baradan, B., Yazıcı, H. ve 

Ün, H., 2010, sf 266-276).  Epoksi ve polyester reçineleri yapıĢtırma özellikleri 

çok iyi olan sentetik reçinelerdir. "Genellikle 5mm ye kadar olan çatlaklara 

yalnız epoksi, daha geniş çatlaklarda ise dolgu maddesi katılmış epoksi harçlar 

kullanılmaktadır." (Bayülke, N.,1990, sf 122). 

Çimento bağlayıcılı onarım malzemeleri: Genelde; Portland çimentosu, 

curuf, silika tozu, uçucu kül, genleĢen çimento, akıĢkanlaĢtırıcı, polimer tozu ve 

priz hızını kontrol edici katkı maddelerinin karıĢımından oluĢur. GeniĢ alanlarda 

uygulanabilmeleri, yüksek sıcaklığa dayanıklı olmaları, beton gibi mineral 

esaslı bir malzeme olması nedeniyle fiziksel özellikleri beton ile uyumlu olması 

ve diğer malzemelere kıyasla ucuz olması olumlu özellikleridir. (Baradan, B., 

Yazıcı, H. ve Ün,H., 2010, sf 266-276). 

Polimer bağlayıcılı onarım malzemeleri: Çimento bağlayıcılı onarım 

harçları Portland çimentosu dıĢında değiĢik boyutlarda ince agrega ve filler 

içerebilirler. Ayrıca bu harçların bileĢimine kimyasal ve mineral (silis dumanı 

ve uçucu kül) katkılar ile lif de katılabilir. Polimer ile modifiye edilen çimento 

esaslı harçlarda ise birinci grup harçlardan farklı olarak emülsiyon ya da lateks 

türü suda dağılabilen bir polimer ilave edilir. Bağlayıcısı polimer olan harçlarda 

ise çimento bulunmaz. Ancak diğer bileĢenlerden kum ve filler ile mineral 

katkılar yer alabilir. Polimer ile modifiye edilmiĢ harçlarda kür süresi kısadır. 
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Normal harçlar gibi çelik donatılara alkali posivasyon koruma sağlarlar. Aynı 

zamanda su azaltıcı iĢlevi ile iĢlenebilirliği iyileĢtirir ve rötreyi 

azaltırlar.(TaĢdemir,M.A., Özkul, M.H., 2002, sf 177-204) 

Kendiliğinden yerleĢen beton: Büyük ölçekli onarım iĢleri için uygun, 

düzeltme, sıkıĢtırma gerektirmeyen çok akıcı özel betonlardır. Özellikle çok sık 

donatılı birleĢim noktalarında betonun yerleĢtirilmesi ve boĢlukların 

doldurulması için kullanımı çok uygundur (Baradan, B., Yazıcı, H. ve Ün, H., 

2010, sf 266-276). 

Püskürtme beton: Ġnce kalınlıkta beton istendiği durumlarda, kalıp ve 

yerleĢtirme iĢlemleri zordur. Bu durumda püskürtme beton uygulamasına 

gidilmektedir. Püskürtme beton basınçlı hava etkisiyle uygulanan bir beton 

türüdür. Kuru ve ıslak olmak üzere iki türlü uygulaması vardır. Yeni inĢa edilen 

yapıların yanı sıra özellikle eski yapıların onarım ve güçlendirme iĢlerinde 

yaygın kullanılır. Mevcut yığma kargir, çelik ve betonarme karkas yapıların 

onarımı veya güçlendirilmesi gereken elemanlarının beton tabakasıyla 

kaplanmasında kullanılır. 

Lif takviyeli polimerler (FRP): Hasar görmüĢ betonarme elemanlara 

baĢlangıçtaki mukavemetlerini kazandırmak amacıyla kabron lifi (CFRP) ve 

cam lifi (GFRP) takviyeli polimer malzemeler geliĢtirilmiĢtir. Çelik malzemeye 

kıyasla çekme dayanımları daha fazla olan bu polimer esaslı malzemeler; hafif 

olmaları, korozyona uğramamaları, Ģeritler ve rulolar halinde stoklanabilmeleri 

ve kolay uygulanabilmeleri gibi özelliklere sahiptirler. Lif takviyeli polimerler 

sadece lif eksenine paralel çekme kuvvetlerini karĢılayabildikleri için uygulama 

aĢamasında bu malzemelerin lif yönüne dikkat edilmesi gerekmektedir. 

(Baradan, B., Yazıcı, H. ve Ün, H., 2010, sf 266-276). 

Polipropilen lifler: Betondaki çatlaklara engel olmak amacıyla beton 

içersinde polipropilen lifler kullanılmaktadır. Polipropilen lifler ağırlıklarına 

göre mikro ve makro lifler olarak ayrılmaktadırlar. Mikro lifler özellikle 

betonda erken dönemde oluĢan kılcal çatlaklarda etkilidirler. Makro lifler 

plastik dönemle birlikte uzun dönemdeki çatlaklarda da etkili olup çelik liflere 

de alternatif olarak kullanılmaktadır. Çelik liflere oranla daha düĢük dozajda 

aynı performansı gösteren bu lifler için korozyon riski de bulunmamaktadır. 

Makro lifler, dalga Ģeklindeki yapıları sayesinde betona sıkıca tutunurlar ve 

böylece betonun çekme mukavemetini arttırırlar. 
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3. ONARIM VE GÜÇLENDĠRME YÖNTEMLERĠNĠN 

UYGULANDIĞI MEVCUT YAPILARIN ĠNCELENMESĠ 

3.1 Gazi Ġlköğretim Okulu, Çanakkale Bayramiç 

Çanakkale Bayramiç Ġlçesi‟nde yapılan Ġlköğretim Okulu 4 kattan 

oluĢmaktadır. Okul, 18 adet derslik, idare ve 3 adet laboratuar kapsamlıdır. 

 

Tablo 3.1 Yapı ile ilgili bilgiler 

Yüklenici 

Firma 
Güçlendirme  
Tarihi 

Kat  
adedi 

Kullanılan Güçlendirme 

Yöntemi 

Eser Müh. ve 

May Müh. 
Nisan 2006 4 Kolon mantolama ve 

betonarme perde ekleme 
 

Projesine göre 30×70cm en kesitli ve Ø8, Ø16 boyuna donatısı olan ve 

125 ton yük taĢıyacağı hesaplanmıĢ bir kolonun betonu B225 kalitesinde olması 

gerekirken bu kalitede yapılmamıĢ ve beton dayanımının ancak 120kg/cm
2
 

(silindir dayanımı) olduğu görülmüĢtür. Bu kolonun mantolama ile 

güçlendirilmesi istenmektedir. Bunun için gerekli güçlendirme projesi çizilmiĢ 

(ġekil 3.1) ve dayanımı sağlayacak ölçüye ulaĢacak düzeyde, gerekli kolonlara 

mantolama iĢlemi uygulanmıĢtır (ġekil 3.2). 

 

ġekil 3.1 Kalıp planı; mantolama uygulanmıĢ kolonlar ve sonradan eklenmiĢ 

betonarme perdeler (mantolama yapılan bölümler koyu renkle gösterilmiĢtir) 

(Eser Mühendislik ve May Mühendislik Güçlendirme Projeleri, 2006). 
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ġekil 3.2Kolon planı ve kesiti (mantolama yapılan bölümler koyu renkle 

gösterilmiĢtir) (Eser Mühendislik ve May Mühendislik Güçlendirme Projeleri, 

2006) 
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3.2 AkĢemseddin Ġlköğretim Okulu Pansiyon Binası, Manisa 

Manisa Merkez‟de bulunan yapı 4 bloktan oluĢmaktadır. Bu bloklar 

ilkokul binası, anaokulu binası, pansiyon binası ve kazan dairesidir. 

 

Tablo 3.2 Yapı ile ilgili bilgiler 

Yüklenici 

Firma 
Güçlendirme 
 Tarihi 

Kat  
adedi 

Kullanılan Güçlendirme 

Yöntemi 
Eser Müh. ve 

May Müh. 
Nisan 2006 5 Kolon mantolama, betonarme 

perde ekleme ve temel 

güçlendirmesi 
 

Dört bloktan oluĢan okul kompleksinin, pansiyon bloğuna güçlendirme 

iĢlemi uygulanmıĢtır. 5 katlı olan pansiyon bloğu; bodrum katta çamaĢırhaneler 

ve depolar, zemin katta giriĢ ve idare, normal katlarda etüt odaları ve yatma 

birimlerinden oluĢmaktadır.  

Öncelikle binanın mevcut projeleri incelenmiĢ, sonra da uygulanan 

projenin rölövesi çıkarılarak ikisi arasında çeĢitli açılardan karĢılaĢtırmalar 

yapılmıĢtır. Binaya ait detay okumaları adı verilen bu çalıĢmalarda; kiriĢ 

donatısı bindirme boyları, kiriĢ etriye aralıkları, kolon donatısı bindirme boyları, 

kolon etriye aralıkları, birleĢim bölgesi donatı detayı, dolgu duvarlarının kiriĢ 

altına kadar çıkması, kolon/temel bağlantıları, merdiven bağlantıları, kiriĢlerin 

planda sürekliliği yangın merdiveni bağlantısı, gibi bilgiler, incelenmiĢtir. 

Binanın projelendirme aĢamasında öngörülen ancak rölövesi çıkarıldıktan sonra 

eksik uygulandığı anlaĢılan ve statik dengeyi bozucu bazı donatı uygulama 

hatalarının olduğu görülmüĢtür.  

Yapılan statik hesaplamalar sonucu, mevcut binanın 25x70cm en 

kesitindeki kolonlarının 50x100cm‟e 50x50cm en kesitindeki kolonların da 

75x75cm kalınlığına getirilmesine karar verilmiĢtir Ayrıca binanın normal 

katlarındaki dıĢ duvarlar perdeleĢtirilmiĢ, kolonların arasındaki en kritik 

bölgelere (merdiven kovası) yeni perdeler eklenmiĢ (ġekil 3.3) ve bütün 

bunların taĢıyabileceği kapasitede yeni temel planı çıkarılıp, eski temel bu 

doğrultuda geniĢletilmiĢtir (ġekil 3.4). 
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ġekil 3.3 AkĢemseddin Ġlköğretim Okulu merdiven evinin dıĢ duvarına 

betonarme perde eklenmesi için donatı yerleĢtirilmesi (fotoğraf; Gökçen Öncü, 

2006) 

 

ġekil 3.4 AkĢemseddin Ġlköğretim Okulu Güçlendirme Projesi; Normal kat 

kalıp planı (Yeni Eklenecek Perdeler ve mantolar koyu renk ile gösterilmiĢtir) 

(Eser Mühendislik ve May Mühendislik Güçlendirme Projeleri, 2006) 
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3.3 21 Eylül Ġlköğretim Okulu, Çanakkale Ayvacık 

Çanakkale Ayvacık Ġlçesi‟nde bulunan ilköğretim okulu 3 bloktan 

oluĢmaktadır. Bu bloklar, ilkokul binası, anaokulu binası ve tuvalet birimlerini 

içermektedir. 

 

Tablo 3.3 Yapı ile ilgili bilgiler 

Yüklenici 

Firma 
Güçlendirme 

Tarihi 
Kat  
Adedi 

Kullanılan Güçlendirme 

Yöntemi 
Eser Müh. ve 

May Müh. 
Haziran 2005 3 Betonarme Perde Ekleme 

ve Temel Güçlendirmesi 
 

3 katlı olan ilkokul yapısına güçlendirme iĢlemi uygulanmıĢtır. Binanın 

statik hesaplamaları, ilgili programlarla yapılarak, güçlendirme gereksiniminin 

duyulduğu anlaĢılmıĢtır. Güçlendirme kararı verildikten sonra, betonarme 

perdeler mevcut yapı sistemine eklenmiĢtir (ġekil 3.5). Betonarme perdelerin 

yerleĢiminde bir takım ilkelere dikkat edilmiĢtir. Bunlar: 

.Sisteme eklenecek olan yeni betonarme perdeler yapının mimari tasarımı 

ile uyumlu olmalı ve fonksiyonları engellememelidir.  

.Aynı zamanda, yeni perdeleri planda, deprem anında yapıda ek burulma 

etkileri oluĢturacak Ģekilde yanlıĢ yerleĢime zorlayan mimari kısıtlamalardan 

kaçınılmalıdır.  

.Plandaki perde yerleĢimi, yeterli burulma rijitliğini sağlayacak Ģekilde 

düzenlenmelidir. 
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ġekil 3.5 Binaya eklenecek betonarme perde duvarının donatı yerleĢtirme 

aĢaması (Fotoğraf; Gökçen Öncü, 2005) 

 

Tüm güçlendirme sistemi, temelden itibaren tüm bina yüksekliği boyunca 

uygulanmıĢ ve güçlendirme perdelerinin taban etkileri uygun temel düzeni ile 

karĢılanmıĢtır (ġekil 3.6, ġekil 3.7 ve ġekil 3.8). 

 

 

ġekil 3.6  21 Eylül Ġlköğretim okulu güçlendirilmiĢ temel planı(Güçlendirilecek 

temel bölümleri ve kolon mantoloma koyu renk ile gösterilmiĢtir) (Eser 

Mühendislik ve May Mühendislik Güçlendirme Projeleri, 2005) 
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ġekil 3.721 Eylül Ġlköğretim okulu güçlendirilmiĢ tip katlar kalıp planı (Yeni 

Eklenecek Perdeler koyu renk ile gösterilmiĢtir) (Eser Mühendislik ve May 

Mühendislik Güçlendirme Projeleri, 2005) 

 

 

ġekil 3.8 21 Eylül Ġlköğretim Okulu mevcut sürekli temelin geniĢletilmesi 

detayı(Eser Mühendislik ve May Mühendislik Güçlendirme Projeleri, 2005) 
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3.4 Necmi Komili Ġlköğretim Okulu, Balıkesir Ayvalık 

Necmi Komili Ġlköğretim Okulu, tek katlı olup, 9 adet sınıf, öğretmenler 

odası, idare ve bir adet laboratuardan oluĢmaktadır.  

 

Tablo 3.4 Yapı ile ilgili bilgiler 

Yüklenici 

Firma 
Güçlendirme 

Tarihi 
Kat  
Adedi 

Kullanılan 

Güçlendirme Yöntemi 
Eser Müh. ve 

May Müh. 
Nisan 2006 1 KiriĢ güçlendirmesi 

 

Projede sınıflar ve diğer birimler arasındaki bölüm, giriĢ olarak 

tasarlanmıĢ ve üstü 12m açıklık geçen kırma çatı örtüsüyle örtülmüĢtür. Yapılan 

statik hesaplamalar sonucunda, giriĢ bölümünü tanımlayan, 3m yüksekliğinde 

ve 12m geniĢliğinde açıklık geçen kırma çatı örtüsünü taĢıyan betonarme 

kiriĢler yetersiz bulunmuĢtur. 12m boyunda, 90cm yüksekliğindeki bu kiriĢlerin, 

10x15cm boyutlarındaki levhalar yardımıyla, çelik levha yapıĢtırma yöntemi ile 

güçlendirilmesine karar verilmiĢtir (ġekil 3.9, ġekil 3.10). 

 

 

 

ġekil 3.9 Necmi Komili Ġlköğretim Okulu güçlendirilmiĢ +3.30 Kotu Kalıp 

Planı 
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ġekil 3.10 Necmi Komili Ġlköğretim Okulu güçlendirilmiĢ +3.30 Kotu Kısmi 

Kalıp Planı 

 

4. DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Proje ve yapım hatası sonucu onarımı ve güçlendirilmesi gereken yapılar 

her zaman vardır. Yapının depremlerden hasar görmesinin yanı sıra yapıda 

kullanım aĢamasında yapılan bir takım mimari değiĢiklikler sonucunda da 

onarım ve güçlendirme gereği ortaya çıkmaktadır. Bu açılardan yapıların 

onarım ve güçlendirilmesi her yönü ile üzerinde önemle durulması gereken bir 

konu olarak gündemdedir. 

Onarım ve güçlendirme sistemlerinde var olan yapının betonu ile onarım 

malzemesi arasındaki uyum ayrı bir önem taĢır. Onarım malzemesi seçilirken 

var olan yapının içinde bulunduğu çevre koĢulları ve hasar durumu iyi bir 

Ģekilde incelenmeli ve seçim yapılırken yapı tipi, hasar miktarı ve hasarın yeri 

ve yapısı göz önünde tutulmalıdır. 
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Onarım ve güçlendirmenin gerçekleĢtirilmesi ise yapının taĢıyıcı 

sisteminin çeĢitli özelliklerinin geliĢtirilip, iyileĢtirilmesi ve taĢıma gücünün 

arttırılmasını gerektirir. Bunu sağlamak için de, güçlendirme veya onarım 

uygulanacak binanın durumuna göre çeĢitli onarım ve güçlendirme yöntemleri 

uygulanmaktadır. 

AraĢtırma kapsamında incelenen örneklerde baĢlıca güçlendirme 

yöntemleri, mantolama, betonarme perde eklenmesi, döĢeme, kiriĢ ve temel 

güçlendirilmesidir. 

Tablo 4.1‟de görüldüğü gibi incelenen örneklerin çoğunda betonarme 

perde eklenerek güçlendirme yapılmıĢtır. Yapıların yatay yüklere karĢı 

dayanımını arttırmak için kullanılan en uygun yöntem olarak, yapılara daha çok 

yatay yük taĢıyacak perdeler eklenmesi, incelenen örneklerden de görüldüğü 

gibi en çok kullanılan güçlendirme yöntemidir.  

 

Tablo 4.1 Ġncelenen örneklerin karĢılaĢtırılması 

Yapı Adı TaĢıyıcı  
Sistemi 

Kullanılan Güçlendirme 

Yöntemi 
Gazi Ġlköğretim Okulu 

Betonarme 
Kolon mantolama ve  

Betonarme perde ekleme 
AkĢemseddin Pansiyon 

Binası 
Betonarme 

Kolon mantolama, betonarme 

perde ekleme ve temel 

güçlendirmesi 
21 Eylül Ġlköğretim 

Okulu Betonarme 
Betonarme perde ekleme 

temel güçlendirmesi 
Necmi Komili Ġlköğretim 

Okulu Betonarme KiriĢ güçlendirmesi 
 

Yapının taĢıyıcı sisteminin kolonlarının mantolanması ve/veya perde 

ilavesi ile güçlendirilebileceği düĢünülmektedir. TaĢıyıcı sistemin toplam 

deprem güvenliği kolonların mantolanması ile oluĢturulabildiği gibi 

güçlendirme perdelerinin öngörülmesi ile de sağlanabilir. Ancak 4~5 kattan 

yüksek yapılar ile kiriĢsiz ve asmolen döĢemeli yapılarda güçlendirme perdesi 

konulmadan yönetmeliğin yer değiĢtirme için koyduğu koĢulların sağlanması 

oldukça zordur. Bu nedenle güçlendirmenin esasını pratik olarak mevcut bazı 

duvarların yerlerine betonarme perde ilavesi teĢkil etmektedir.  

Yüksek yapılarda perdeler son derece iyi davranıĢ göstermektedir. 

Özellikle yeni afet yönetmeliğinde perde kullanmak zorunlu hale gelmiĢtir. 

Yapılarda güçlendirme yapılırken yapının yatay yüklere göre zayıf 

elemanları, onarım yapılırken de hasarlı elemanlar çok iyi tespit edilmelidir. Bu 
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tespitlere göre onarım ve güçlendirme projeleri tecrübeli kiĢilerce hazırlanmalı 

ve uygulanmalıdır.  

Yapıların onarımı ve güçlendirilmesi zor, zaman alıcı ve masraflıdır. Bu 

nedenle yapıları onarım ve güçlendirmeye mecbur bırakacak tasarım ve 

üretimden kaçınılmalı, bunun için depreme dayanıklı, yönetmeliklere uygun 

binaların yapılması zorunluluğu sağlanmalıdır. 
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KÜLTÜREL ANTROPOLOJĠDE DENEYSEL ETNOGRAFYA 

  

Myong, SOON-OK
1
 

  

ÖZET 

Bu makalede kültürel antropolojinin temsili krizinin üstesinden 

gelebilmek için alternatif deneysel etnografya tartıĢılacak. Antropolojinin 

geleneği saha çalıĢmasına dayalı etnografik araĢtırmanın göstergesidir. Fakat 

antropolojinin geleneksel çalıĢmalar üzerindeki yansımaların gerekliliği 

araĢtırma sonuçlarını yazmak için diğerlerini görüntülenmesinden doğmuĢtur.  

Alternatif deneysel etnografya olarak bakıldığında içeriden görüntü, kalın 

açıklama ve yazmada etnorafın kendisini keĢfi gibi bazı önemli mevzular vardır.  

Anahtar sözcukler: Deneysel Etnografya, Örtük Kültürel Bilgi, Kalın 

Açıklama. 

 

 

EXPERIMENTAL ETHNOGRAPHY IN CULTURAL 

ANTHROPOLOGY 

 

ABSTRACT 

This article discusses an alternative experimental ethnography to 

overcome the representation crisis in cultural anthropology. A tradition of 

anthropology has been performance of ethnographic research based upon field 

work.However, the necessity of reflection on the traditional work of 

anthropology has been arisen from viewing of the other to writing research 

result.As an alternative experimental ethnography there are some important 

issues such as insider's view, thick description and exploration of the self 

(ethnographer) in writing. 

Keywords: Experimental Ethnography, Implicit Cultural Knowledge, 

Thick Description. 

 

 

 

 

                                                 
1Ph.D student of Cultural Anthropology Al-Farabi Kazakh National University 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2012 

70 

 

INTRODUCTION  

This paper sheds light on the contemporary issues of ethnographic 

approach in cultural anthropology. A tradition of anthropology is to study 

unfamiliar societies and reflect on oneself from the other. This scientific work is 

based upon field work which makes anthropologist a research tool on the scene 

of native society. Recently there are some cultural critiques that anthropologists 

bring them into themselves in the process of ethnography. It is called 

representation crisis, and is questioned that the authenticity of their describing 

social realities is reliable. (Marcus and Fisher 2005, 27) The terminologies such 

as insider‟s view, thick description and exploration of the self(ethnographer) in 

writing are all from the efforts of experimental ethnographers to overcome 

potential blemish which they had believed their work. If researchers are aware 

of these problems, their products of a series of field work might be more 

trustworthy.  

 

SEEK FOR IMPLICIT CULTURAL KNOWLEDGE  

For various phenomena of a society and cultural styles of humans, 2 

methods are largely being used to explain them.  One is the quantitative 

research using the familiar quantitative analysis to social scientists, and the 

other is the qualitative one interpreting and analyzing subjects' their own 

cultures from their viewpoints by visiting their places.  The latter one is called 

'Ethnographic research', and it is said that the complimentary application of both 

would be ideal in order to overcome subjectivity and creditability of the 

research affected by the persistence to one method.   

While a social scientist researcher has already the clear intention and goal 

to discover something, formulates a hypothesis on a certain matter in advance, 

and then approaches to the research subject, a ethnographer discovers the 

research subject through observing and participating in the scene.  This makes 

the major difference between both methods.  In addition, a social scientist 

recognizes what to discover and has necessary questions prepared for the 

research are prepared in advance, but a ethnographic enters into endless 

questions by learning and feeling research subjects' values and getting deeply 

into their world.  Not a discovery, rather a description on research subject' 

cultural geography is intended.   

When stepping into strange places, we are usually embarrassed to find 

out similar gestures and behaviors to ours in different languages of locals have 

totally different meanings to communicate with.  Likewise, the stereotyped 

belief, namely, the naive realism is rooted in our consciousness, which insists 

everyone has the tendency to define objective realities such as all things, 

incidents, and behaviors in the same way.  As a cultural researcher who desires 
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to study the culture of new society, the first thing on the agenda would be to 

case away such stereotyped ideas.  These naive thoughts and assumptions 

unconsciously have influences on researches, and also make it hard to get out of 

outsider's and ethnocentric viewpoints which are to be avoided the most. 

Researching cultures which might be differently interpreted on the same 

phenomena, is the job to proceed to learn them on scenes of other cultures, not 

look for or establish theories explaining cultures on the desk.  An ethnographer 

starts as an intended ignorant stance with knowing nothing at all, and moves to 

learn meanings such as 'marriage', 'family', and 'friend', given by their worlds.  

A researcher is to be a dutiful student and take local members such as a child, a 

housewife, a businessman, or a farmer as his teacher in order to become a 

member of the region or community.   

Basic things an ethnographer studies are concerning what people do, what 

people know, and what people make to use. These 3 things are called as cultural 

behaviors, cultural knowledge, and cultural artifacts when they are being 

learned and shared by members of one group (Spradley 1980, 6).  Cultural 

geographies which ethnographers try to draw are learning about what behaviors, 

incidents, and things concerning people who we want to understand, mean to 

them.  However, some are directly expressed in the communication system of 

strangers in front of us to be understandable to us, but many parts of them are 

indirectly communicated through behaviors or words by considering them 

natural in their societies.  Tacitly exchanging communication systems mostly 

refer to their own semantic systems, and they are making their own worlds 

meaningful by their acting and understanding each other.  People in any group 

or any society use complicated semantic systems which are exclusively shared 

among them.   

As for the discrepancy in interpretation of experiences and behaviors of 

each group, there are some instances developed to extreme incidents.  The 

following incident appeared in Tribune of Minneapolis in 1973 is a good 

example of it (Spradley 1980, 8).   

Crowds attacked police officers by misunderstanding their rescue 

activity. 

On Nov. 23, 1973, in Hartford, Connecticut,  

Three police officers who were practicing CPR and oxygen supply 

to breath to a woman having a heart attack, were attacked by 75 to 100 

people at the crowd on Friday.  It is obvious that people didn't understand 

what police officers were doing.  Other police officers escaped from 

Hispanic residents until an ambulance arrived there.  Police officers were 

trying to explain what they were doing to the crowd, but the crowd 
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thought it was so obvious they were assaulting her.  In spite of police 

officers' efforts, she (59 years) died. 

Under the situation that a woman collapsed with a heart attack, members 

of two groups took cultural actions by using different cultural knowledge and 

artifacts each other.  Police officers tried to explain to the crowd that they 

perceived a collapsed woman as a heart-attacked patient from their cultural 

knowledge, and so they used their cultural artifacts such as first-aid treatment 

tools or an ambulance, but the crowd took it totally different from their 

experience and knowledge.  They interpreted police officer's activities as brutal 

actions to harm that woman, and then took their actions to stop it.  On this wise, 

learning and understanding a culture is reading how the group members 

interpret their experiences about physical environments, behaviors, incidents, 

and cultural artifacts, and create actions, words, expressions, and various 

emotional states, and make cultural artifacts.   

J. Spradley divided the cultural knowledge into 2 levels through a 

diagram for the definition of a culture.  One is the knowledge at the level of the 

easy communication with an overt culture.  The other is the shared knowledge 

at the level of not easily understandable and beyond the consciousness.  As for 

the tacit cultural knowledge beyond the consciousness which occupies much of 

our cultural knowledge, Edward Hall (Hall E.T. 2000), a cultural 

anthropologist, explained this through episodes of his direct experience in his 

book, 'The Silent Language'. 

This is the story about what Edward Hall experienced when he 

attended a Charismas ball in one Indian village in Pueblo near Rio 

Grande.  He waited for a long time with bearing the cold but the ball did 

not start.  Many Caucasians guests waited 'with their necks' as they put 

it, but there was no sign of starting.  By the time we were being 

exhausted for waiting so long, the ball was started by the drum without 

any notice.    

It is that Pueblo Indian's ball was managed by the tacit agreement on their 

concept of time.  According to their expression, 'when the time is ripe' referred 

to their own time when the all will start.  Not by the mechanical concept of time 

in the industrial society these days, the ball was managed to start by theirown 

concept of time, in other words, the laws of nature such as when to seed, 

harvest, and marry depending on the best time to do it.     

The concept of a culture as acquired knowledge has common points with 

the theory which explains human behaviors from the semantic viewpoint.  

Prerequisites from this theory are grounded on facts that the culture of each 

group is complicatedly woven into relationships in each unique community and 

their lives, and their meanings are being modified in the process of 

interpretation. Depending on their meanings, they interpret and act, and thus 



 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM MART 2012  

73 

 

these meanings are being learned and maintained and defined in the context of 

the social interaction among insiders of the group (Spradly 1980, 10-11).  

Cultural knowledge provides principles of suitable interpretations and reactions 

for situations, but those principles are not unchanging nor rigid ones which we 

should follow, but variable by themselves. Members of the group modify their 

empirical interpretations according to changes of their cultural knowledge.  

Considering the incident of a collapsed woman by the heart attack, anyone from 

the crowd might understand a series of actions and activities by police officers 

through their knowledge and understanding about the heart attack. Likewise, 

due to the influence of the surged industrialization, the semantic system and its 

interpretation of members' lives as well as the existing traditional concept of 

time is open to change. 

 

THICK DESCRIPTION 

Culture is a process itself repeating its own contextual and arbitrary 

changes in the interaction among members of the society, not an unchanging 

and stable body. According to S. Hall (Procter 2004, 23), 'culture is a political 

activity and also a struggling field where never guarantees the victory.  His 

cultural studies are based on continuous traces of power relations' contexts in 

order to consider how peripheral and subordinate groups protect and gain their 

cultural spaces.  In other words, the cultural identity is not the static concept, 

but the historically conditional one at all times and progressive at present, with 

described as an inevitable and unstable process (Procter 2004, 2). 

As S. Hall pointed out, cultural studies are involved in works of tracing 

and stripping away thick contexts. Clifford Geertz, an interpretation 

anthropologist, underlined the work of the thick description in the ethnography. 

He suggested, “Man is an animal suspended in webs of significance he himself 

has spun.” According to him, Culture is the web which is made that way, and so 

the analysis of the culture is not the experimental science, but the interpretation 

science seeking its significance," and this refers to the ties between the meaning 

and the symbol.  In other words, the symbol is the deliverer of the significance.  

However, "the plain fact and whole truth" are not inherent in specific symbols 

by specific people, but they are given with specific significant meaning (Tsuneo 

2006, 188-189). 

Analyzing the culture is establishing significant meanings in dynamic 

ways just like reading texts.  Cultural studies involve texts are read by research 

subjects, and given meanings are read and interpreted by researchers again, and 

thus they might lead to the second or third interpretations (Tsuneo 2006, 190).  

The thick description he explains was borrowed from Gilbert Ryle 

(philosopher)'s expression of the 'thick' context.  Gilbert Ryle explains 'thick 

context' with an easy example like this:  From one boy who screws up his one 
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eye, it is not possible to tell and define by his overt behavior whether it means a 

wink to intentionally deliver a certain message to a specific person, or a simple 

mimicking or practice of something, or a morbid tic of an eye, or not.  Through 

such explanation, he provided his opinion that we should find out multi-layered 

semantic structures which are hierarchically formed, because the thin 

description which depends on the phenomenal observation just like a 

photographed picture, does not reveal hidden contexts (Geertz 1973, 14-17). A 

series of works by an anthropologist to understand the other culture are realized 

by a researcher who tries to reconstruct lives of locals by stepping into their 

local culture, living and experiencing together, and interpreting or re-

interpreting experienced matters. 

In this respect, the participant observation method in the work process, 

the spot survey method through interview, and the thick description in the 

ethnographic process are all important processes of intellectual efforts.  These 

are also important keys to make anthropologists maintain their insider's 

viewpoints and their attitudes in the cultural relativism. 

 

EXPLORATION OF THE SELF OF ETHNOGRAPHER IN 

WRITING 

However, in spite of these efforts, there is another dilemma to be 

answered. No matter how strong rapport an anthropologist forms, a researcher 

cannot help have outsider's identity forever, and a research subject is also 

impossible to be defined as a perfect insider.  That is, it is impossible to come to 

perfect insider's viewpoints.  Whereas, coming to perfect insider's viewpoints is 

being questioned in terms of the most ideal research.  Human life and culture 

are basically grounded on the interaction between the self and the other, and so 

the establishment of a culture is to be resulted from the agreement between both 

of them because a created culture does not belong to the individual but the 

compromised product among many individuals. In this way, humans could be 

called kind of animals which essentially 'understand' each other in order to form 

a society. As an insider, a research subject also tries to understand what a 

researcher is when they meet each other.  Like this, both a researcher and a 

research subject are equal agents who understand and influence each other, and 

the research result could be the product through the active interaction of both 

agents. 

The true understanding is not achieved in the unilateral way.  

Nevertheless, the anthropology has occupied the unilateral understandings all 

the way long, and this has been resulted in 'limitations and dilemma of the true 

understanding' so far.  It is pointed out as problems that researcher as research 

performer and understand-er, looked at their own subjects by denying the truth 

of 'actions based on interactions'.  This perception is revealed as a problem 
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when researchers are 'writing for readers' with their results.  Researchers 

construct the large amount of knowledge which have been acquired through 

spot surveys, and organize them in order to make them accord in consistent 

subjects of them.  Through this process, they manufacture others' cultures which 

are understood by themselves into better understandable forms.  However, as 

mentioned before, the ethnography is not based on self's understanding the 

other, but understanding between the self and the other.  At the moment when a 

researcher suggests 'a research subject is such an existence,' that understanding 

comes to be transformed as unilateral. Products of researches are absolutely 

written by researchers alone, not together with research subjects, and so it is not 

possible in reality to record as it is about both parties‟ mutual understanding. 

Assumption that assuming they can apprehend all mutual understandings and 

describe all the facts, is just another otherization of research subjects.    

 

CONCLUSION  

Cultural studies are regarded as works to proceed to strip away the thick 

contexts of cultural phenomena from insider's viewpoints and read implicit 

communication rather than explicit one beyond consciousness among 

interactions of group members. The demerit seems to be easily revealed in the 

writing for readers, which a researcher is easy to return to outsider's viewpoints. 

In existing anthropological researches, anthropologist's viewpoints have been 

absolutization by recording other's culture as an objective research product by 

omitting an anthropologist as the self, and this has been resulted in the 

ineffectiveness of the productive critics on the research. 

As an alternative for this situation in dilemma, it is a researcher who 

reveals his own self in the anthropological research process. Efforts to revitalize 

'the self' that exists in the process of the research, reflect the understanding 

between the self and the other through 'the self'. The self of a anthropologist is 

not buried under the self, but transformed in the interrelation with the other and 

formed as the new self. Starting from this self provides a merit to imply more 

and further, in spite of a demerit as a description of the subjective self. Such 

efforts make anthropologist's absolutized-viewpoints relativized, and protect the 

research process and its product from anthropologist's exclusive occupation, in 

order to enable productive critics and progressive discussions. 

Facing struggles from how to set up the relationship between the writer 

and the reader as well as how to understand the interaction between the 

anthropologist himself and the insider, an anthropologist is performing his jobs 

to reflect on the self through the other. 
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LOBĠCĠLĠK KAPSAMINDA MEDYA KULLANIMI VE ULUSLAR 

ARASI ARENADA MEDYA KULLANIMININ LOBĠCĠLĠK 

FAALĠYETLERĠ AÇISINDAN ÖNEMĠ 

Nahit Erdem KÖKER
*
 

 

ÖZET: 

Lobicilik faaliyetlerinin baĢarısı, bu faaliyetler kapsamında ulaĢılan 

kitlenin büyüklüğü ile doğrudan iliĢkilidir. Belirli konularda karar alıcıları 

etkilemek isteyen lobiciler, geniĢ kitlelere ulaĢtıklarında, daha yüksek bir etki 

gücüne kavuĢacaklardır. Medya, günümüz toplumunda kitlelerin birbirleri ile 

iletiĢim kurmalarında önemli görevleri yerine getirmektedir. Medya 

ortamlarından iletilebilecek bir mesaj çok kısa sürede geniĢ kitlelere 

ulaĢabilecektir. GeniĢ kitleler, medyanın bu etkisi ile aldıkları mesajlara göre 

kararlarını Ģekillendirebilecek, düĢüncelerini oluĢturacaktır. Bu etki bugün o 

kadar geniĢlemiĢtir ki, kitlelerin gündemi medya tarafından 

belirlenebilmektedir. Ġnsanlar medyadan aldıkları mesajların içeriklerini 

tartıĢmaktadır. Bu içerikler onların günlük yaĢantısının gündemini 

oluĢturmaktadır. Bu etki nedeniyle bugün birçok alandaki insan için önemli bir 

unsur olan medya, lobiciler ve lobicilik faaliyetleri içinde çok önemli bir hale 

gelmiĢtir. Mevcut çalıĢma kapsamında, medya kullanımının, lobicilik 

faaliyetleri üzerindeki etkisi irdelenmiĢtir. Ayrıca uluslar arası lobicilik 

faaliyetleri kapsamında medya kullanımının önemine de değinilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Medya, Baskı Grupları, Lobicilik, Medya Kullanımı 

 

 

USE OF MEDIA BY PRESSURE GROUPS AND THE IMPORTANCE 

OF MEDIA USE BY THE PRESSURE GROUPS IN THE 

INTERNATIONAL ARENA 

 

ABSTRACT 

The success of lobbying activities, the scope of these activities are 

directly related to the size of audience reached. Lobbyists seek to influence 

decision-makers on specific issues, they reach a wide audience, will attain a 

higher potency. The media, instead of the important tasks in today's society 

brings masses and communicators with each other. Transmitted message to the 
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media environments will have access to a wide audience in a short time. These 

effects of the broad masses of the media shape their decisions according to 

topics. Today, the masses can be determined by the agenda of the media. 

People are discussing media messages they receive. These ingredients form the 

agenda of their daily life. Today, the media has an important role for lobbyists 

and lobbying activities. In this study, the use of media is discussed for lobbying 

activities. Also the use of media on international lobbying activities is 

discussed in this study. 

Key Words: Media, Pressure groups, Lobbying, The Use of Media. 

 

GĠRĠġ 

Ġnsan yaĢamının en önemli unsurlarından birisi olan iletiĢim, günümüzde 

doğası gereği teknolojiyle iç içe geçmiĢ, sürekli değiĢim ve geliĢmelerin 

yaĢandığı bir alandır. ĠletiĢim teknolojilerinin sürekli ve çok hızlı geliĢimi, birey 

ve toplumların hayatlarını değiĢtirdiği gibi iletiĢim süreçleri için de sürekli 

dönüĢümlerin yaĢanmasına neden olmuĢtur. Artık iletiĢimsel olarak bireyler, 

topluluklar, kültürler arasındaki sınırların kendiliğinden ortadan kalkmıĢ, farklı 

din, dil, etnik köken ve kültürler arasında beklenenin çok ötesindeki bir 

yoğunlukla iletiĢim kurulmaya baĢlanmıĢtır. OluĢan bu iletiĢim ortamının 

arkasında çok farklı nedenler bulunmaktadır. ĠĢ iliĢkileri, askeri iĢbirliği, bilim, 

eğitim, kitle iletiĢimi, eğlence ve rekreasyon, turizm bu nedenlerden sadece 

birkaçıdır. Bugüne kadar ayrı ayrı ve araçlar çerçevesinde tanımlanan iletiĢim 

kavramı artık mecralar, bunların içeriği, teknolojileri, izleyicileri ile iç içe 

geçmiĢ yepyeni iletiĢim biçim ve ortamlarını ortaya çıkarmıĢtır. 

Ġlk baĢlarda toplumsal arenada bir kitle iletiĢim aracı olarak ortaya çıkan 

medya, zaman içinde hızlı bir değiĢim ve dönüĢüm içine girmiĢ, kullanım ve 

eriĢim olanaklarının artması ile birlikte, toplumdaki en temel yönlendirici 

güçlerden biri haline gelmiĢtir. Medyanın zaman ile edindiği bu güç ile ilgili 

olarak Solzhcnitsyn, medyanın özellikle kimi batı toplumlarında yasama, 

yürütme ve yargıdan bile daha güçlü bir konuma ulaĢtığını söylemiĢtir
2
. 

Medyanın bu gücü, kitle iletiĢim aracı olmanın yanında, ona toplumsal arenada 

etkin bir eğitim ve sosyalizasyon aracı olma niteliğini de yüklemiĢtir. Bu 

bakımdan medya günümüz toplumlarının kültürel üretim süreçlerinin ayrılmaz 

bir parçasıdır
3
.  

Toplumların eğitim ve sosyalizasyon aracı olan medya, sahip olduğu güç 

paralelinde, bireylere ve toplumsal gruplara iktidar, servet ve prestij edinmenin 

                                                 
2 James E. Swartz, The Other Government: Power and the Washington Media, New York: 

Universe Books, 1983, s.36. 
3Ali Arslan, “Türk Medya Elitleri: Bir Durum Tespiti”,Sosyoloji AraĢtırmaları Dergisi (Journal 

of Sociological Research), sayı: 8, KıĢ 2001, ss.: 135-164. 



 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM MART 2012  

79 

 

en etkin ve en ideal silahlarını sunabilecek kadar güçlü bir konuma ulaĢmıĢtır. 

Modern dünyada medyayı kontrolünde bulunduran gruplar ve medya elitleri, 

toplumun en etkili ve en güçlü kesimlerinden biri haline gelmiĢtir
4
. Medyanın 

sahip olduğu bu güç ilk bakıĢta anti demokratik bir eğilim Ģeklinde görünse de 

özü itibarı ile medya demokratik hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü haber 

alma özgürlüğü demokrasinin en temel ilkelerinden biridir. Bilgi edinme, 

düĢünme ve düĢünceyi ifade edebilme özgürlüğü, insan haklarının en baĢta 

gelenlerindendir
5
.  

Medyanın demokrasi için vazgeçilmez olgu haline gelmesi ve kitleleri 

yönlendirebilme bakımından önemli bir güce sahip olması onu lobicilik 

faaliyetleri açısından da vazgeçilmez bir konuma getirmiĢtir. Günümüzde 

toplumlardaki çeĢitli kesimler halka ulaĢabilmek, seslerini duyurabilmek adına 

medyanın gücüne muhtaç hale gelmiĢtir. Diğer bir ifade ile politik arenada söz 

sahibi olmak isteyen, daha güçlü, siyaset sahnesinde daha etkili olabilmek için 

çaba sarf eden tüm kesimler, arkalarında güçlü bir medya desteğine ihtiyaç 

duyar hale gelmiĢlerdir. Artık iktidar mücadelesinde, seçim yarıĢında baĢarılı 

olabilmek, sesini geniĢ kitlelere duyurabilmek, bu kitleleri tek bir amaç altında 

organize edebilmek ve yönlendirebilmek, medyanın desteği olmadan yapılamaz 

hale gelmiĢtir. Baskı grupları hedef gruplarını etkileme çalıĢmalarını iki Ģekilde 

gerçekleĢtirmektedir. Bunlar doğrudan doğruya etkileme faaliyeti ve dolaylı 

etkileme faaliyeti Ģeklinde olmaktadır
6
. Lobicilik anlayıĢı bunlardan birincisine, 

yani doğrudan doğruya etkileme faaliyetine dahil olmaktadır.  

Lobicilikle ilgili birçok tanımlama yapılabilmektedir. Uluslararası 

ĠliĢkiler Sözlüğü‟nde yer aldığı Ģekliyle lobicilik; “baskı gruplarının amaçlarına 

varmak için kongrede, parlamentoda yaptıkları çalıĢmalar. KiĢilerin ya da özel 

çıkar gruplarının siyasal karar alma sürecini etkileme amacına yönelik 

giriĢimleri.”olarak nitelendirilmekte ve “lobiciliğin ya da diğer adıyla kanun 

simsarcılığının olmadığı siyasal sistem yoktur. ÇalıĢmalar, kongre ya da 

parlamento üyelerinin ikna etmeye çalıĢmak, haklı bir dava peĢinde olduğuna 

dair gerekli bilgi ve doküman sağlamak, temsilcilerine destek sözü vermek gibi 

aktivitelerle sürdürülür. Lobicilik yapan kiĢiler güçlü bir ticari ya da tarımsal 

kuruluĢun veya iĢçi sendikasının bu iĢle görevli memurları, ücretle çalıĢan 

profesyonel lobiciler, istek ya da sorunlarını iletmeye çalıĢan sıradan 

vatandaĢlar olabilir
7
“ Ģeklinde tarif edilmiĢtir. 

Farklı bir tanımlamaya göre ise lobicilik; “bir konu hakkında 

kamuoyunda olumlu izlenimler yaratılmasını sağlamak, lanse etmek, yanlıĢ 

                                                 
4 Carlos A. Astiz,Pressure Groups and Power Elites in Peruvian Politics, London: Cornell 

UP., 1962, s. 42 
5Ali Arslan,“Medyanın Toplumsal Gücü”,ĠD-ĠLEF Ankara Üniversitesi, ĠletiĢim Fakültesi 

Elektronik Dergisi, http://ilef.ankara.edu.tr/id/yazi.php?yad=2356, 2003 
6 Münci Kapani, Politika Bilimine GiriĢ, Bilgi Yayınevi, Ankara,1996, s.161. 
7 http://www.mfa.gov.tr/turkce/gruph/ha/ha03bhtm/03htm, 2005 

http://ilef.ankara.edu.tr/id/yazi.php?yad=2356
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izlenimleri silmek veya düzeltmek, baskı gurupları yaratmak, aleyhte olan bir 

durumu lehe çevirmek”tir. Lobicilik kelimesinin kaynağı Amerika BirleĢik 

Devletleri kongre binasının karĢısında bulunan, üst düzet bürokrat ve 

politikacıların sık sık uğradıkları Washington'daki bir otelin lobisine 

dayanmaktadır
8
. Sözlüklerde “lobi” kelimesi “koridor” anlamının yanı sıra 

“çoğu zaman bazı yolsuz çıkarlar sağlamak amacıyla bir araya gelerek, par-

lamento koridorlarında, nüfuzlu çevrelerde, basında çıkarcı bir siyaseti geçerli 

kılmaya çalıĢan kimselerin oluĢturduğu topluluk” olarak tanımlanmaktadır. 

Diğer bir tanıma göre de Lobicilik çeĢitli çıkar gruplarınca yapılan ve hükümet 

kararlarını etkilemeyi amaçlayan faaliyetlere verilen isimdir
9
. Lobicilik ile ilgili 

yapılan tüm tanımlamalarda baskı grupları ile lobiler arasındaki farkın 

kavranması gerekmektedir. Baskı grupları, belirli çıkarlar çerçevesinde, ortak 

amaca yönelik olarak kurulmuĢtur ve iktidarla iliĢkileri çalıĢmalarının yalnızca 

bir kesitini oluĢturur; lobiler ise devleti idare edenler üzerinde türlü yollardan 

etkinlik sağlayarak karar aldırma amacıyla faaliyet gösteren gruplar ya da 

kuruluĢlardır. Yaptıkları iĢe de lobicilik denilmektedir
10

. 

Günümüzde toplumsal süreçlerin her alanında sıklıkla kullanılan bir 

kavram olan lobicilik faaliyetlerinin baĢarısı, büyük ölçüde, lobilerin kendi 

içerisinde örgütlenmesine ve bu örgütlenme sonucunda yürütülecek faaliyetler 

ile geniĢ kitlelere ulaĢabilmeye bağlıdır. Bu anlamda lobi faaliyetleri 

kapsamında çeĢitli teknikler kullanılır. Medya günümüz toplumlarında, lobicilik 

faaliyetleri kapsamında geniĢ kitlelere ulaĢabilme ve onları yönlendirebilme 

bakımından önemli iĢlevleri yerine getirmektedir. 

Medya Kavramı ve Medya Kullanımı: 

Tarihsel anlamda toplumsal evrimleĢme sürecinde teknolojik alanda hızlı 

değiĢim ve geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Sosyal ve teknolojik alanlardaki yaĢanan bu 

hızlı değiĢimler doğrudan bireylerin yaĢamlarına da yansımıĢ ve teknolojinin 

her alanında, özellikle de iletiĢim sürecinde teknolojik buluĢlar büyük icatlara 

imza atmıĢtır. Bu süreç içinde, insanlar arası etkileĢim artmıĢ ve eskiye oranla 

karmaĢık bir hal almıĢtır. Teknolojik geliĢmeler sadece kitle iletiĢimi alanında 

değil, bireysel ve bireyler arası iletiĢim alanında da büyük değiĢimlere neden 

olmuĢ, büyük olanakları insanların hizmetine sunmuĢtur. Radyo, televizyon, 

telefon gibi klasik iletiĢim araçlar sınıfında sayılabilecek teknolojilerin yanı 

sıra, taĢınabilir görüntülü telsiz telefonlar, internet ve elektronik posta gibi daha 

önceleri hayali bile heyecan uyandıran bir çok ileri teknoloji ürünü iletiĢim 

aracı, günlük hayatın sıradan bir parçası haline gelmiĢtir. 

                                                 
8 Ayla Okay, Aydemir Okay,  Halkla ĠliĢkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, Der 

Yayınları, Ġstanbul, 2002, s.478. 
9 N.Nisa Bayramoğlu, Amerika BirleĢik Devletleri'nde Lobi Faaliyetleri, Ankara, DıĢ Politika 

Enstitüsü, 1985, s.9. 
10 Müjde Ker DĠNÇER, Lobicilik, Alfa Yayınevi, Ġzmir, 1998, s. 47. 
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Kavramsal olarak medya birçok iletiĢim aracını kapsayan, oldukça geniĢ 

bir kavramdır. Terimsel olarak radyo, televizyon gibi klasik görsel ve iĢitsel 

araçların yanı sıra gazeteler, bilimsel ya da magazin içerikli dergiler gibi yazılı 

klasik basın-yayın araçları da bu kapsam içerisindedir. Yirminci yüzyılın 

sonlarına doğru yaĢanan teknolojik geliĢmeler ile insanlığın hizmetine sunulmuĢ 

olan elektronik iletiĢim araçları da medya kavramının kapsamı içerisine dâhil 

edilmiĢtir. 

Günümüz toplumlarında medya, bilginin üretiminde ve toplum geneline 

yayılmasında önemli bir iĢlevi yerine getirmektedir. Yapılan istatistiksel 

araĢtırmalara göre, dünyadaki yetiĢkin nüfusun yaklaĢık üçte biri okuma-yazma 

bilmemektedir. Bu ilk baĢta, kitle iletiĢim süreçlerinin önünde oldukça önemli 

bir engel olarak görülmekte ise de son yıllarda hızla geliĢen iletiĢim 

teknolojileri sayesinde, bu sorun kısmen de olsa aĢılmıĢtır. Görsel imgelerin 

iletiĢim araçlarında kullanımı ve kitlelere aktarımı yoluyla okuma-yazma 

bilmeyen bireyler de artık kitle iletiĢiminin bir parçası haline gelmiĢlerdir. 

ĠletiĢim teknolojilerindeki bu hızlı geliĢim medya ya, çok geniĢ halk kitlelerine 

ulaĢabilme ve iletiĢim kurabilme olanakları sunar duruma gelmiĢtir. 

Lobicilik Açısından Medyanın Önemi: 

Genel bir kavram olan, geniĢ halk kitlelerine ulaĢabilen ve artık bu 

kitleler ile interaktif iletiĢim kurulmasına olanak tanıyan medya olgusu, uluslar 

arası arenalarda birey ve toplulukları lobicilik faaliyetleri paralelinde 

etkilemede, yönlendirmede önemli görevlere sahiptir. Medyanın birey ve 

toplumları etkileme gücüne dair tarihsel süreç içerisinde farklı dönemlerde 

farklı argümanlar ortaya konmuĢtur. Bu anlamda üç farklı dönem göze 

çarpmaktadır.  

1. Dönem: Yirminci yüzyılın baĢından 1930 ekonomik krizin yaĢandığı 

dönemin sonuna kadar olan süreyi kapsamaktadır. 

2. Dönem: 1930 Ekonomik krizinden 1960 yılına kadar olan dönemi 

kapsar. 

3. Dönem: 1960‟lı yıllardan günümüze kadar geçen dönemi 

kapsamaktadır. 

Tarihsel anlamda yaĢanan süreçler içerisinde birinci dönemde, medyanın 

toplum üzerinde çok büyük bir gücü bulunuyordu. Bu döneme iliĢkin yapılan 

araĢtırmalardan ulaĢılan verilere göre, medya, toplumsal değerler ve normlar 

üzerinde, toplumdaki sapkın davranıĢların iletilmesinde çok büyük bir etkiye 

sahipti. Ayrıca, medyanın bu etkisi sadece toplumsal boyutla sınırlı kalmakta, 

medyanın bireyler üzerinde de doğrudan etkili olmakta, bireylerin ahlak 

anlayıĢlarını, değer yargılarını, duygularını, düĢüncelerini, tutum ve 
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davranıĢlarını da değiĢtirici nitelikte bir etkileme gücüne sahip olduğunu 

kanıtlanmıĢtı
11

. 

Ġkinci dönem de ise medya birinci dönemde sahip olduğu geniĢ etkileme 

gücünü yitirmiĢtir. YaĢanan çeĢitli olaylar, medya kurumlarının ve 

çalıĢanlarının insanlar tarafından sorgulanmasına neden olmuĢ, bunun 

sonucunda medya sahip olduğu geniĢ etkileme ve yönlendirme gücünü 

yitirmiĢtir. Artık bu dönemde medya çok güçlü ve birey ve toplumların 

yaĢantısı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip değildir. Toplumlar ve bireyler 

medyadan etkilense bile, bu etki büyük boyutlu ve geniĢ kapsamlı olamamakta, 

ancak sınırlı ve küçük boyutta bir etki oluĢabilmekteydi. Bu dönemde bireylerin 

duygu, tutum, değer, düĢünce, inanç, davranıĢ ve tercihlerinin 

Ģekillendirilmesinde medya değil, toplumun kurulu düzeni, geçmiĢten beri var 

olan toplumsal ve kültürel faktörler belirleyici rol oynamaktaydı. Ġkinci 

dönemde medya “az etkili” (little effect)olarak nitelendiriliyordu. 

Üçüncü dönemde ise medyanın toplum ve bireyler üzerindeki etkisi 

yeniden sorgulanmaya baĢlamıĢtır. 1960‟ lardan itibaren süregelen 3. dönemde 

medyanın etkisi birçok araĢtırma ile sorgulanmıĢtır. Curran ve arkadaĢlarına 

göre medyanın toplum üzerindeki etkisi, dört ana kategoride incelenebilir
12

: 

1. Medya kuruluĢlarının kurumsal yapısı ve rol iliĢkilerine yönelik 

araĢtırmalar, 

2. Medya kuruluĢlarının politik ekonomisine iliĢkin çalıĢmalar, 

3. Medyanın ideolojisi ve çalıĢma biçimi; profesyonel etik ve iĢ ahlakına 

yönelik araĢtırmalar, 

4. Medya kuruluĢlarının toplumsal ve siyasi çevreyle etkileĢimi ve 

iliĢkileri konusunda yapılan çalıĢmalar. 

Medya kurumlarının yapıları, kurumsal iĢleyiĢleri, medya kuruluĢlarının 

iĢlevleri ve etkileri açısından önemli bir etkiye sahiptir. Medya kurumlarının 

örgüt yapıları içerisindeki kontrol ve yönetim erkleri, organizasyon yapıları 

içerisinde formel bir hal almıĢtır. HiyerarĢik bir yapılanma ile kontrol edilen 

medya kurumları bünyesinde, organizasyonel güç, örgütün en tepe yönetiminde 

toplanmıĢtır. Bu ise medyanın özerklik ilkesine ters düĢmüĢ ve medya 

kurumlarının dolaylı ve informel kanallar ile kontrol edilmesini olanaklı 

kılmıĢtır. Günümüzde de birçok kesim kendi ilgili alanlar ile ilgili olarak 

kamuoyu oluĢturmak, gündem yaratmak ve lobi faaliyetlerinde bulunabilmek 

adına medya kurumlarını yönlendirmeye, bu sayede kamuoyunu etkilemeye 

çalıĢmaktadır. 

                                                 
11 Braham Baret,Media, Knowledge and Power, London: Routledge. 1995, s.81. 
12 Braham Baret,Media, Knowledge and Power, London: Routledge. 1995, s.81. 
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Medya kuruluĢlarını etkilemede ve onlar vasıtası ile kamuoyunu 

yönlendirmede bir diğer önemli noktayı ise medyanın politik ekonomisidir. 

Günümüz koĢullarında medya kuruluĢları, özel teĢebbüs iĢletmeleridir ve bu 

nedenle ömürleri sektördeki faaliyetlerinden elde edecekleri karlara bağlıdır. 

Yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki, medya kurumlarının ekonomik 

belirleyicileri ile medya kurumlarının iletileri arasında yakın iliĢki vardır. 

Medya ekonomisini kontrol edenler, dolayısı ile medyanın iletilerinin 

içeriklerini de kontrol etmektedir. Diğer bir ifade ile medya kurumlarının 

gelirleri, reklamlardır. Kurumların sahip oldukları güç, reklam pastasından 

aldıkları pay ile doğrudan iliĢkilidir. Bu yüzden medya kuruluĢları kendilerini, 

reklam veren müĢterilerinin ilgi ve isteklerini dikkate almakla, onların ihtiyaç 

ve yararlarını gözetmekle zorunlu hissederler. Günümüzde uluslararası arenada 

lobi faaliyetlerini yürüten kesimler, medyanın toplum üzerindeki gücünü 

kullanmak ve kendi beklentileri doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak 

adına, bu kurumların reklam gelirleri üzerinde de etkili olmaya çalıĢmaktadırlar. 

Reklam gelirleri ile medya kuruluĢları yönlendirilebilmekte, beklentiler 

doğrultusunda çalıĢmalar yapılabilmektedir. 

Toplumsal bilincin ve sorgulamanın arttığı günümüz toplumlarında 

medyanın profesyonellik ideolojisi ve çalıĢma ahlakı-ilkeleri, medyanın 

ürünlerini belirlemede etkili olan bir baĢka önemli faktördür. Profesyonel 

ideolojisi ya da meslek ahlakı, medya mensuplarının en temelde sahip olması 

gereken duygu, tutum, inanç, değerleri ve bu doğrultuda sergilemekle yükümlü 

oldukları davranıĢları belirtir. Diğer bir ifade ile mesleği icra eden bireylerin 

çalıĢma biçimini ve sınırlarını gösterir. ÇalıĢanların yol gösterici rehberidir. 

Neyin, nasıl yapabileceğini, beklenen profesyonelce davranıĢ biçimleri belirtir. 

Profesyonellik ilkesinin temelinde bağımsızlık (autonomy), nesnellik 

(objectivity), tarafsızlık (impartiality), adalet (fairness) ilkeleri bulunmaktadır
13

. 

Demokratik toplumlarda medya tüm çalıĢmalarını profesyonellik ideolojisi ve 

meslek ahlakı paralelinde yerine getirir. Medyanın faaliyetleri doğrultusunda 

üretilen tüm ürünler, medya çalıĢanları tarafından kontrol edilir. Yani mesaj 

Ģekillerine ve özelliklerine medya çalıĢanları karar verir. Profesyonellik ilkesi 

paralelinde lobicilik faaliyetleri kapsamında medya kurumlarını etkilemek ve 

yönlendirmek ancak profesyonellik ve etik kurallar paralelinde olabilmektedir. 

Etki ancak toplum yararına bir bilgi içeriyorsa, topluma aktarılması gerekiyorsa 

ancak medya kuruluĢları üzerinden yapılabilmektedir. Aksi taktirde yapılan 

davranıĢlar bu ilkeler ile ters düĢmektedir. 

Yapılan tüm çalıĢmalar göstermiĢtir ki günümüzde hangi yönetim Ģekli 

uygulanırsa uygulansın bütün ülkelerde medya kurumları, toplumdaki bazı 

kurum ve kiĢiler ile yakından iliĢki içerisindir. Bu kiĢi ve kurumlar, medya 

yöneticileri açısından daha ayrıcalıklı ve kredibilitesi yüksek olarak kesimler 

                                                 
13 http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/aa_medya/aa_medya.htm, 2007, Ali Arslan, Türkiye‟de 

Medya-Toplum ĠliĢkisi Ve Medyanın Profesyonellik Etiği Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme 
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olarak kabul edilmektedir. Dolayısı ile bu kiĢi ve kurumlar, medyanın çıktılarını 

da yönlendirebilmektedir. Bu sayede iletilen mesajlar, kamu üzerinde önceden 

beklenen ve istenen etkiyi bırakabilmektedir. Ülke yöneticilerini ve 

kamuoylarını etkilemeyi temel amaçlardan biri olarak gören lobi faaliyetleri 

açısından medya kurumları üzerinde etki ve yönlendirme gücüne sahip 

olabilmek temel amaç olarak nitelendirilebilmektedir. 

Lobicilik Faaliyetleri Açısından Medyanın Toplumsal Çevresi: 

Medyanın lobicilik faaliyetleri açısından önemli olmasının bir diğer 

nedeni ise medya kurumlarının toplumsal, siyasal ve ekonomik çevreler ile olan 

yakın iliĢkileridir. Curran ve arkadaĢlarına göre medya kuruluĢları,  

çevresindeki kiĢi, grup ve kurumlar ile sembiyotik iliĢki içerisindedir. Diğer bir 

ifade ile medya kurumları ve iliĢki içerisinde olduğu kurumlar, yaĢamlarını 

sürdürebilmek için, karĢılıklı olarak birbirlerine muhtaçtırlar. Bu karĢılıklı iliĢki 

sadece ekonomik temelli değildir. ĠliĢki içerisinde olunan kurumlar ile olan 

hammadde ihtiyacı da önemlidir. Medya hammadde anlamında da ürettiği 

ürünlerin temelini bu çevrelerden karĢılamaktadır. Haberler, bilgiler hep bu 

çevrelerle olan iliĢkilerden alınmaktadır. Aynı zamanda bu karĢılıklı etkileĢim, 

medyanın üretim ve dağıtım süreci içinde de kritik rol oynar. Çoğulcu görüĢü 

benimseyen düĢünürler bu karĢılıklı iliĢkiyi doğal bir bağımlılık olarak 

nitelendirmektedir.  

Medya, toplumdaki güç merkezlerine ve kurumlara üretim sürecindeki 

ham madde ihtiyacı dolayısıyla muhtaçtır. Diğer yandan bu kurumlarda 

medyaya, kendi görüĢlerini halka iletebilmek, kamuoyunu yönlendirebilmek ve 

kamu gündemini belirleyebilmek ve diğer bazı nedenler adına bağımlıdır. 

Lobicilik faaliyetleri açısından medya kurumlarına olan ilginin önemini de 

betimleyen bu nedenlar Grant tarafından aĢağıdaki Ģekilde sıralanmıĢtır
14

: 

1. Görünürlük: Günümüzde medya birçok kiĢi ve kurum açısından 

halkın karĢısına çıkabilmek, halka görünebilmek, yani kendilerini halka 

gösterebilmek adına büyük bir öneme sahiptir. Diğer taraftan lobicilik, halkla 

iliĢkiler, reklam gibi birçok çalıĢma da varlığını ancak geniĢ halk kitlelerine 

duyurabildiği ölçüde sürdürebilmektedir. Hatta bu çalıĢmaların temel baĢarı 

ölçütü, ulaĢabildikleri halk kitlelerinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Bu 

nedenle kiĢi ve kurumlar medyaya muhtaçtırlar. Medya, bu kiĢi kurum ve 

gruplara, çok geniĢ kitlelere en etkili ve en kestirme yoldan ulaĢabilme 

olanaklarını sunar. Bu olanaklar özellikle politikacılar, siyasi partiler ve baskı 

grupları açısından çok büyük bir önem taĢımaktadır. Diğer bir ifade ile lobicilik 

çalıĢmalarının en temel unsurlarından birisini medyadaki görünürlük 

oluĢturmaktadır. 

                                                 
14Akt. Ali Arslan, Braham Baret,Media, Knowledge and Power, London: Routledge. 1995, 

ss.84-88. 
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2. Bilgilendirme: Günümüz toplumlarının en önemli bilgi kaynağı 

medya kuruluĢlarıdır. Artık kiĢi ve kurumlar çevreleri hakkında bilgilere medya 

vasıtası ile ulaĢmaktadır. Özellikle yeni iletiĢim teknolojileri ile birlikte, kiĢi ve 

kurumlar kendi faaliyetleri için gerekti tüm bilgiler dünyanın her tarafından, 

istenilen bir zaman diliminde ulaĢabilmektedir. Denilebilirki medya tek bilgi 

edinme kaynağı haline gelmiĢtir. Bu noktada medya ortamlarından elde edilen 

bilgilerde bu kiĢi ve kurumların faaliyetlerini belirlemekte ve 

yönlendirmektedir. Elde edilen bilgiler paralelinde davranıĢlar oluĢturulmakta 

ve hareket edilmektedir. Bu durum, özellikle de baskı grupları için çok büyük 

bir önem taĢımaktadır. Davies‟in de izah ettiği gibi
15

, ister görsel, ister iĢitsel, 

isterse yazılı olsun bütün araçları ile medya böylesi kiĢi, grup ve kuruluĢlar için 

zengin bir data hazinesi gibidir. Onlar ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verecek, 

iĢlerine yarayacak hikaye, görüĢ, mektup, fotoğraf, haber gibi bir çok veriye bu 

kaynaktan ulaĢabilirler. Ayrıca kendilerini, düĢünce ve fikirlerini, çalıĢmalarını 

yine bu araçlardan halka aktarabilirler. 

3. Kamuoyu Ortamı OluĢturma – Medya Gündemini Belirleme: Lobi 

faaliyetlerini yürüten baskı grupları,  ait oldukları toplumlarda kendi görüĢlerine 

uygun atmosfer yaratabilmek veya varolan atmosferi, toplumsal ortamı kendi 

görüĢlerine paralelinde değiĢtirebilmek adına medya kurumlarına ihtiyaç 

duyarlar. 

Günümüzde gündemi genel olarak medya belirlemektedir. Günümüzde 

medyanın her konuda hatta gündem yaratma, gündem belirleme konularında 

bile toplum üzerinde ve kamuoyu yaratma konusunda oldukça büyük etkileri 

vardır. Sadece lobiciler değil, herkes, bir Ģekilde basını kullanmak için yoğun 

bir çaba içindedir, ülkeler, firmalar, kiĢiler, reklamcılar, halkla iliĢkilerciler. 

Lobicilik de çok fazla medya iliĢkileri gerektiren bir iĢtir ve tüm lobiciler 

basının gücünden yararlanmak istemektedirler hatta bunun zorundadırlar. 

Özellikle bir lobici için yüksek tirajlı gazetelerin ilk sayfalarında ya da çok fazla 

“rating” alan televizyon kanallarının haber ya da konuya uygun özel 

programlarında yer almak oldukça önemlidir.  

Hep, herkes, evren, bütün ve halk anlamına gelen sözcük olarak yapılan 

kamu tanımlamasında kullanılan “evren” ve “bütün” kelimeleriyle kavramın 

sadece bireylere ait olma özelliği dıĢına çıkılmıĢtır
16

. Fransız devrimi‟nin 

yarattığı ve anayasanın belirlediği kamu kavramı ve siyasal iĢlevleri 

benimsendi. Tarihsel, ekonomik ve sosyolojik değiĢmelerle kamu anlam 

değiĢtirmiĢ ve kamu “halk, umumi, amme” kelimelerini içermeye baĢlamıĢtır.
17

 

BaĢka bir tanıma göre ise kamu, belli bir sorunla karĢılaĢmıĢ, bu sorun etrafında 

toplanmıĢ bireylerden oluĢan bir gruptur. Bireyler sorunun çözümü hakkında 

                                                 
15Malcolm Davies,Politics of Pressure, London: BBC Publications, 1985, s.181. 
16http://www.sozluk.sourtimes.org 
17 BektaĢ Arsev, Kamuoyu, IletiĢim Ve Demokrasi, Bağlam Yayınevi, Istanbul, 1996, ss. 43-45 
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çeĢitli görüĢlere sahiptirler ve soruna bir çözüm yolu bulmak için birbirleriyle 

tartıĢmaya giriĢirler. Üyeler arasında doğrudan doğruya fiziksel iliĢki Ģart 

değildir. Toplum yaĢantısı ile ilgili sorunlar ne kadar çeĢitli ise, onlara tepki 

olarak oluĢan kamular da o kadar çeĢitlidir.  

Latince‟de “publicus” ve “opinion” sözcüklerinden türetilerek batı 

dillerine giren, Ġngilizce‟de “public opinion” sözcükleriyle ifade edilen ve batılı 

ülkelerden dilimize geçen kamuoyu kavramının karĢılığı olarak ilk zamanlar 

efkarıumumiye, halk efkarı, amme efkarı, kamu efkarı gibi kavramlar 

kullanılmıĢtır. Günümüzde ise kamu ve oy sözcüklerinin birleĢimiyle kamuoyu 

olarak tek bir sözcük halinde dilimize yerleĢmiĢtir. Kamuoyu kavramını ilk kez 

1741‟de “halkın düĢüncesi” anlamında Ġngilizler kullanmıĢlardır. Fransa‟da ise 

bu kavramı ilk kez 1744‟de Rousseau “toplumun tavrı” anlamında kullanmıĢtır. 

Fransız krallığının maliye bakanlığını yapan Neker de 1780‟lerde kamuoyu 

kavramını yaygınlaĢtıran ilk kiĢi olarak bilinir
18

. Ġlk zamanlar, belirli bir sorunla 

karĢılaĢan insanların mevcut verileri tartarak bilinçli ve rasyonel bir Ģekilde 

kamuoyu oluĢturdukları düĢünülüyordu. Ancak daha sonra yapılan araĢtırmalar, 

somut toplumsal sorunlar karĢısında beliren kanaatleri, kamuya ait önceden 

“biçimlenmiĢ” tutum ve kanaatlerin tayin ettiğini ortaya çıkardı.
19

. Kamuoyu 

sadece, toplumun hemen hemen bütün yetiĢkin üyeleri (kamu) tarafından 

paylaĢılan ortak düĢünce, bir kanaat değildir. Fransa‟da  public spirite karĢılık 

gelen sözcük, opinion publique Kabul edildiğinde fizyokratlar tarafından 

özellikle “aydın kamuoyu” na ithaf edilince hakiki kanaat haline getirilen kanaat 

katı bir anlam yüklenir.
20

 “Kamuoyu; diğer insanların davranıĢıyla bu davranıĢ 

bizimle kesiĢtiği, bize bağımlı olduğu bizi ilgilendirdiği ölçüde, ilgili olan ve 

kamu meseleleri olarak tanımladığımız dıĢımızdaki dünyanın hususiyetleridir. 

Bunlar insanların kafalarındaki imajlar, kendilerinin imajları, diğerlerinin 

imajları, ihtiyaçları, amaçları, iliĢkileri ve diğer konular hakkındaki 

kanaatleridir.”
21

  Burada kamuoyu içinde fikirlerin, kanaatlerin kamu içinde 

ifade edilmesi ile hem dinamik hem de statik özelliği ele alınmaktadır. 

Kamuyounu çoğunluğun kanaati olarak ifade ettiğimizde yanlıĢ bir tanımlama 

olmaktadır. Çünkü; kamuyou içinde çoğunluk ve azınlık kanaatlerinin 

etkileĢmesi bulunmaktadır
22

. Demokrasinin özünde çoğunluk fikri 

sözkonusudur ve karar alıcılar genellikle çoğunluğun fikirlerini gözönüne almak 

zorundadırlar. Buna iliĢkin kamuoyuna bir tür siyasal katılma olarak bakmak 

gerekecektir
23

. Kamuoyu aynı zamanda siyasal bilimciler tarafından kamuoyu 

kavramı seçmenlerin oyu olarak kullanılmaktadır. Kamuoyunu yasam 

                                                 
18 Nejdet Atabek, “Kamuoyu, Medya ve Demokrasi”, Kurgu Dergisi, 2002, Sayı:19, s.223. 
19 Nejdet Atabek, a.g.m., ss.224-225. 
20 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal DönüĢümü, Çev: Tanıt Bora- Mithat Sancar, IletiĢim 

Yayınları, 1997, s.190. 
21  Walter Lipmann, Public Opinion, New York Harcourt Brace, 1922, s.39. 
22  Sezer Duygu, Kamuoyu Ve DıĢ Politika, Sevinç Matbaası, Ankara, 1972, s.6. 
23 David Truman, The governmental Process, s.219, Aktaran: Duygu Sezer a.g.e.s.7. 
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otoritesinin bir vasıtası ve organı olarak nitelemektedir. DüĢünce üreten 

kamusal topluluğun kanaati/oyu artık basit bir opinion olmayıp kamusal 

meselelerden doğan bir kavram olur.
24

 

Lobicilik faaliyetleri kapsamında günümüzde kamuoyu tarafından 

algılanan ve kamunun gündemine oturan konuların çok farklı alanlarda çok 

farklı Ģekillerde oluĢtuğunu görmekteyiz. Lobicilik faaliyetlerinin yürütücüleri 

tarafından iletilen kimi konular uzun süre kamu gündeminde yer edinirken kimi 

zamanda çok kısa sürede oluĢup, çok kısa sürede kamunun gündemi 

değiĢebilmektedir. Kimi geliĢmiĢ ülkelerde bir konu çok uzun süre kamu 

gündemini meĢgul etmekte iken kimi geliĢmekte olan ülkelerde ise kamuoyu 

gündemi çok kısa aralıklarda çok hızlı Ģekilde değiĢebilmektedir. Bir konuyu 

gündeme neyin ye da nelerin getirdiği düĢüncesi, gündem belirleme alanındaki 

çalıĢmaların temel sorusudur. Medyanın bir konuya ayırdığı yerin konumu ye 

da yerin miktarı ile o konunun ne kadar önemli olduğu yolunda izleyenlerin 

çıkarımlarda bulunduklarını ilk ileri süren gündem belirleme çalıĢmaları, 

izleyenlerin olayları nasıl algıladıklarını belirlemede, medyanın oynadığı rol 

üzerinde araĢtırmalar yapmıĢlardır.
25

 

Bugün konu ile ilgili olabilecek araĢtırma sonuçlarına baktığımızda, 

gündem belirlemenin bir süreç halinde iĢlediği, medya gündemindeki bir 

konunun göreli önemliliğinin kamu gündemini biçimlendirdiği ve dolayısıyla 

siyaset adamlarının ilgilendikleri konuları da oluĢturduğu görülmektedir. 

Kamuoyunun gündemine yerleĢebilecek konuların insanlar tarafından 

algılanması için birtakım araçlar tarafından kamuoyuna aktarılması 

gerekmektedir. Bu araçların gerek teknik özellikleri ve gerekse de kamuoyunun 

günlük yaĢamında edindiği yer onun kamuoyu oluĢturma etki ve gücünü 

belirleyici olacaktır. Tarih içerisinde teknolojik ve bilimsel geliĢmeler 

paralelinde kamuoyunu ilgilendirecek herhengi bir konunun mevcut iletiĢim 

araçları paralelinde kitlelere aktarıldığı görülmüĢtür.  

Uluslar arası arenalarda yürütülen lobi faaliyetleri kapsamında medya, 

kitlelerin dikkatini bazı olaylara, insanlara ya da konulara çekmede çok 

baĢarılıdır. Medya bazı konulara önem vererek insanların zihinlerinde bu 

konulara verilen önemi arttırırken benzer biçimde bazı konulara önem 

vermeyerek de o konunun halkın dikkatine değer olmadığını anlatmaya çalıĢır. 

Bu olay yani halkın ne düĢüneceğini söylemeye ise medyanın gündem yaratma 

iĢlevi denir.
26

 

Lobicilik faaliyetleri açısından gündem yaratma kitle iletiĢim araçlarının 

halk üzerinde etkili olabileceğinin olası yollarından biri olarak görülmekte 

                                                 
24 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal DönüĢümü, IletiĢim Yayınları,1997, s.189. 
25 Weaver David, Media Agenda Setting, New York, Prager, 1981, s.4. 

26 Leo W. Jeffres, Mass Media- Processes and Effects, Copyright, 1986, s. 251. 
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gündem yaratmanın, medyanın haberleri sunuĢ yoluyla, halkın düĢündüğü ve 

konuĢtuğu konuları belirlediği düĢüncesi vurgulanmaktadır
27

. Kitle iletiĢimi ile 

kitle izleyicilerinin arasındaki iletiĢimin ortaya konulması ile baĢlayan 

çalıĢmalarla birlikte medyanın bizi sadece bilgilendirmekle kalmayıp bilmeye 

değer konular hakkında etkilediği anlayıĢı ortaya çıkmıĢtır. Diğer deyiĢle kitle 

iletiĢim araçları düĢüncelerimiz için bir gündem oluĢturur ve neyin önemli 

olduğu konusunda bizleri etkiler.
28

 

Kitle iletiĢim araçlarının karĢısındaki izleyiciler üzerinde sırasıyla Ģu 

etkilere yol açtığı bilinmektedir:
29

 

1-Farkına varma, 

2-Bilgi edinme, 

3-Tutum belirleme, 

4-DavranıĢ değiĢtirme. 

Ġlk kitle iletiĢim araĢtırmalarında bilim adamları bu etki zincirinin en son 

aĢamaları üzerine eğilmiĢlerdir. Fakat elde edilen bulgular kitle iletiĢim 

araçlarının tutum ve davranıĢlar üzerine doğrudan etkisi çok sınırlı olduğu 

Ģeklindedir.  

Son yıllarda yapılan araĢtırmalar ise farkına varma ve bilgi edinme gibi 

kitle iletiĢim sürecinin ilk aĢamalarında meydana gelen etkiler üzerine 

eğilmiĢlerdir. Bu aĢamalar üzerine yapılan araĢtırmalar, kitle iletiĢim 

araçlarına maruz kalmaktan kaynaklanan etkileri ortaya açık bir biçimde 

koyabilme anlamında en verimli çalıĢmalar olmuĢtur. Bu bağlamda, kitle 

iletiĢim araçlarının izleyiciler üzerindeki etkilerini açıklayabilmenin en verimli 

yollarından birisi gündem belirleme modelidir. Nitekim Kosicki de gündem 

belirlemeyi tanımlamanın en iyi yolunun onu kitle iletiĢim araçlarının 

etkilerini açıklamanın bir modeli olarak görmek olduğunu belirtir.
30

 

Lippmann, kitle iletiĢim araçlarının gündem belirleme iĢlevine de Ģu 

sözlerle iĢaret eder: “Siyasal olarak ilgilendiğimiz dünya; ulaĢamadığımız, 

göremediğimiz. Zihnimizde canlandıramadığımız bir dünyadır. O, 

keĢfedilmeli, hakkında haber verilmeli ve imajı oluĢturulmalıdır.   Ġnsan,  tüm 

varoluĢu bir bakıĢta görebilen Aristo'nun felsefesindeki tanrısal varlık 

değildir”. Lippmann'ın tezine göre dıĢarıdaki dünya ve o dünyanın 

                                                 
27www.cult_rock.ndirectco.uk/MUHcome/cshtml/index.html, 2005. 
28John R. Bittner, Mass Communication An Introduction, 5th Edition, Printice Hall, 1989, s.67. 
29Donald L. Shaw ve Maxwell E. McCombs,The Emergence of American Political Issucs: 

The Agenda-Setting Function of the Press,St. Paul, MN: West Publishing Company, 1977, s. 

65. 
30Gerald M. Kosicki, “Problems and Opportunities in Agenda-Setting 

Research,”Journalism  Qııartcrly 43, 1993, s.100-127. 
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zihnimizde tuttuğumuz imajları arasındaki baĢlıca kanal (oluk) o dönemde 

gazete idi. Lippmann, kitle i l e t i Ģ i m araçlarının dıĢ dünyaya iliĢkin 

olarak sahip olduğumuz imajları ya da  “kafamızdaki resimleri” 

oluĢturduğunu i lk ifade eden değil ama en iyi ve en özet biçimde belirten 

kiĢiydi.“Bir anlamda gazete, gündem sınırlarını oluĢturmada birincil 

harekete geçiricidir. Gazete, insanların çoğunun ne hakkında konuĢacağına, 

çoğunluğun gerçekleri ne olarak düĢüneceğine ve pek çok insanın 

sorunlarla mücadele etmede hangi yolu kabul edeceğine karar vermede en 

büyük paya sahiptir.
31

 

Günümüz toplumlarında kitle iletiĢim araçları, hedef kitlelerinin 

dikkatlerini belirli konulara çeker ve bu kitlelerin o konular üzerinde 

düĢünmesini sağlarlar. Diğer taraftan bu araçlar, siyasetin gündeminde olan ve 

siyasal arenaları Ģekillendiren insanların kamu imajlarını yaratır. Özellikle 

gazeteler, sürekli olarak, bu tarz insanların ne hakkında düĢünmeleri gerektiğini 

öneren nesneleri sunarlar. Kitle iletiĢim araçlarının gündem belirleme iĢlevine 

iliĢkin düĢüncelerin geliĢiminde siyaset bilimci Bernard Cohen de önemli bir 

yere sahiptir. Cohen. “Basın ve DıĢ Politika” adlı eserinde “medya ne 

düĢüneceğimizi değil, ne hakkında düĢüneceğimizi söylemede baĢarılıdır” 

diyerek kitle iletiĢim araçlarının birey ve toplum üzerine etkilerini inceleyen 

araĢtırmacılar için yeni bir çığır açmıĢtır. O zamana kadar kitle iletiĢim 

araçlarının “düĢünce, tutum ve davranıĢ” değiĢtirme gücü üzerinde duran ve bu 

araçların “sınırlı etkisi” olduğu sonucuna ulaĢan araĢtırmacılar artık ilgilerini 

kitle iletiĢim araçlarının “bildirme ve farkına vardırma” gücü üzerine 

çevirmiĢlerdir. BaĢka bir deyiĢle, kitle iletiĢim araçlarının insanların düĢünceleri 

ve davranıĢları üzerine doğrudan güçlü etkisi olmadan da güçlü bir algısal 

etkiye sahip olabileceği fikri, bu alanda çalıĢan bilim adamları için yeni bir çığır 

açmıĢtır.
32

 

Gündem belirleme en geniĢ anlamda “gündem belirleme süreci” diye 

adlandırılır ve üç ayrı gündem ile ilgilidir. Birincisi, haber değerleriyle veya 

izleyici tercihleriyle farkedilen “medya gündemi” dir. Ġkincisi, medya tarafından 

etkilendiği varsayılan “kamu gündemi” dir. Üçüncüsü de siyasal ya da diğer çıkar 

gruplarının belirlediği “politika gündemi”dir. 

Bilim adamlarının bu çalıĢmalarıyla sağladıkları en önemli katkılardan 

biri de söz konusu gündemlerin ne tür etkilenimler altında oluĢtuğunu ortaya 

koymalarıdır. Medya gündemi; kamu gündemi ve politika gündeminin her 

ikisini birden etkiler. Politika gündemi de medya gündemini belirleyebilir. 

                                                 
31 Werner J. Severin ve James W. Tankard, ĠletiĢim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri Ve 

Kitle ĠletiĢim Araçlarında Kullanımları, Çev. Ali Atıf Bir, N. Serdar, EskiĢehir Kibele Sanat 

Merkezi Yayınları, 1994, s.367. 
32Maxvell E. McCombs, Edna Eisiedel ve David Weaver, Contemporary Public Opinion: Issues and 

thc News, New Jersey: Lavrence Erlbaum Associates Publishers,  1991, s.  13. 
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Bu etkileĢimlere ilave olarak medya gündeminin, kamu gündeminin ve politika 

gündeminin oluĢumuna etki eden baĢka unsurlar da vardır. 

Lobicilik faaliyetleri kapsamında medya gündemini belirlemek en önemli 

çıkıĢ noktasıdır. Medya gündeminin oluĢmasına pek çok unsur katkıda bulunur. 

Bunlar baĢlıca üç kategoride toplanabilir: 

1- Medya gündemi; kitle iletiĢim aracı çalıĢanlarının, o gün haber 

sayfasına ya da bültenine girecek önemli haberlerin ve diğer önde gelen kitle 

iletiĢim araçlarının etkisi altında oluĢturulur. Medya gündeminde hangi 

haberlerin yer alacağı ve bu haberlerin hangi önem sırasına göre verileceği 

konusunda basın kuruluĢlarında pek çok kimse belirleyici olur. Bu süreçte yer 

alan kitle iletiĢim aracı çalıĢanları haberi toplayan muhabirden, söz konusu 

haberin gazetede veya televizyon haber bülteninde ne kadar büyüklükte (veya 

süreyle) yer alacağına karar veren yazıiĢleri müdürüne (televizyonda haber 

müdürü) kadar uzanır. Bu zincirde yer alan kitle iletiĢim aracı çalıĢanlarına “haber 

eleyiciler” denir. Haber eleyiciler, haberin toplanmasından gazete sayfasına 

basılıncaya kadar geçen çeĢitli aĢamalarda haberin içeriği ve biçimi üzerinde 

önemli değiĢiklikler yapabilirler. Örneğin, haberin hangi bakıĢ açısıyla 

yazılacağına, medya gündeminde hangi sırada ve ne kadar yer kaplayacağına 

karar verirler. Bir haberin medya gündeminde nasıl yer alacağını belirleyen 

unsurlardan biri de o gün kitle iletiĢim araçlarında yer alacak diğer önemli 

olaylardır. Eğer hazırlanan bir haber, gazetecilik kuralları çerçevesinde 

diğerlerinden daha önemliyse ya da baĢka bir deyiĢle daha önemli olarak 

değerlendirildiyse, doğal olarak medya gündeminde üst sıralarda ve daha geniĢ 

bir yer kaplayacak biçimde yer alır. Daha az önemli olarak değerlendirildiği 

durumlarda ise alt sıralara ve küçük olarak yerleĢtirilir. 

2- Medya gündemini belirleyen önemli unsurlardan biri de, gerçek 

yaĢamda meydana gelen ve gündem maddesi olabilecek kadar önemli olaylardır. 

Bu olaylar medya gündeminde yer alacak haberlerin temelini oluĢtururlar. 

Gazetecilerin meydana gelen önemli olayları görmezden gelmesi, medya 

gündeminde bu olaylara yer vermemesi düĢünülemez. 

3- Kitle iletiĢim aracı çalıĢanlarının kiĢisel deneyimleri ve yakın 

çevrelerinde yer alan seçkinlerle ve diğer bireylerle girdikleri iliĢkiler de, medya 

gündeminin belirlenmesi üzerinde etkili olur. 

Lobicilik faaliyetleri dâhilinde medya gündeminin belirlenmesi ileilgili  

araĢtırmalarda kitle iletiĢim araçlarında yer alan haberlerin bu kuruluĢlar 

tarafından nasıl seçildiği, nasıl üretildiği ve kitle iletiĢim araçları içeriğinde 

nasıl vurgulandığı incelenir. BaĢka bir deyiĢle, haberler kitle iletiĢim 

araçlarında yayınlanıncaya kadar geçen haber üretimi süreci ele alınır. Medya 

gündeminin nasıl oluĢtuğunu kavrayabilmek için kitle iletiĢim araçlarının birer 

kurum olarak çalıĢma biçimlerini ve nasıl bir çevre içinde yer aldıklarını genel 

olarak bilmek gerekir. Kitle iletiĢim araçları da tüm diğer kamuya hizmet 
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veren iĢletmeler veya kurumlar gibi sosyal bir çevre içinde yer alırlar. Bu çevre 

ile sürekli bir etkileĢim içindedirler. ĠĢlevlerini sağlıklı bir Ģekilde yerine 

getirebilmek için de kurum içi görev bölümü yapmıĢlardır ve mesleki değerler 

oluĢturmuĢlardır. 

Haber konularını oluĢturan gerçek dünya olayları dıĢında medya 

gündeminin belirlenmesine etki eden kurum dıĢı unsurları medya sosyolojisi; 

kurum içi unsurları da haber sosyolojisi kavramları i le açıklamak mümkündür. 

Medya sosyolojisi, genel anlamda, kitle iletiĢim araçlarının içeriğine etki eden 

unsurların (ekonomik ve siyasal çıkar grupları gibi, baskı grupları, lobi 

faaliyetlerini yürüten kesimler gibi) incelenmesini kapsayan çalıĢmalar ile 

ilgilidir.  

Kitle iletiĢim araçları bazı sosyal, siyasal ve ekonomik etkiler altında dıĢ 

dünyada cereyan eden olaylardan bazılarını seçerek haber haline getirirler ve 

okuyucu kitlelerine sunarlar. Kitle iletiĢim araçlarının personel bakımından 

içyapısı gazeteciler, yöneticiler ve teknisyenlerden oluĢur. Kurum içindeki 

haber üretimi sürecinde esas belirleyici olan gazetecilerdir. Ancak, 

yöneticilerin de çeĢitli ekonomik ve siyasal kaygılarla kitle iletiĢim 

aracında yayınlanacak haberler üzerinde zaman zaman etkide 

bulunabildiklerini göz ardı etmemek gerekir.  

Gerçek yaĢamda gerçekleĢen olaylar, çeĢitli haber üretme teknikleri, 

medya kuruluĢlarının ve çalıĢanlarının siyasal ve ekonomik etkilenimleri, haber 

üretimi sürecinde karĢılaĢtıkları zorluklar, gazetecilerin mesleki değer yargıları, 

halkla iliĢkiler uzmanlarının kurumlarının amaçları ve çıkarları 

doğrultusunda medya gündemini etkileme çabaları medya gündeminin 

belirlenmesinde etkili olan unsurlardır. Tüm bunlara ilave olarak medya 

gündemi; yarıĢan haber kuruluĢları, haberi oluĢturma sürecinde yaĢanan olaylar 

ile gazeteciler ve onların haber kaynakları arasındaki karĢılıklı etkileĢim sürecinde 

ortaya çıkar. 

Lobicilik faaliyetleri açısından medya gündemini belirlemek, belirlenen 

medya gündemi paralelinde kamu gündemini yönlendirmek, bu sayede de 

politik gündemi etkilemek temel hedeflenen amaçtır. Yapılan lobi faaliyetleri 

ile yönlendirilen medya gündemi paralelinde, kamunun gündemi belirlenecektir. 

Kamunun, medya sayesinde istenilen yönde hareket etmesi sağlanacak, oluĢan 

kamu hareketi, politik süreçlerde istenilen etkiyi yaratacaktır. Bu nedenle 

medya gündemi, kiĢi ya da gruplar için, bu türden toplumsal atmosfer ve 

kamuoyu gözünde olumlu izlenim (pozitif imaj) oluĢturmak, popülerliklerini 

arttırmak, halkın sempatisini kazanmak için büyük bir gereksinimdir. 

OluĢturabildikleri kamuoyu gücü sayesinde, ya da arkalarına kamuoyunun 

desteğini alabildikleri ölçüde lobicilik çalıĢmalarında baĢarılı olacaklardır. 

4. Tepki-KarĢı Tepki Üretebilme: Lobicilik faaliyetleri açısından 

medyanın öneminin en fazla hissedildiği noktalardan biriside karĢı tepki 
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verebilme imkanının kiĢi yada kurumlara sunulmasıdır. Lobicilik çalıĢmalarını 

yürüten kimi kiĢi yada kurumlar bazı zamanlarda çeĢitli atıflara maruz 

kalmaktadır. Bu atıflar kimi zaman kiĢi ve kurumlara kamuoyu nezdinde büyük 

zararlar verebilmektedir. Söz konusu kiĢi, grup ya da kurumlar kendileri ile 

ilgili veya kendi ilgi ve faaliyet alanlarına giren konularda bir haber ya da bilgi 

yayınlandığında, acilen tepki vermek gibi bir zorunlulukla karĢı karĢıya 

kalabilmektedirler. Bu gibi durumlarda medya bu kiĢi yada kurumlar için büyük 

öneme sahip olmaktadır. Böylesi durumlarda, medya ile yakın iliĢkilere sahip 

olmak, çok büyük önem taĢımaktadır. Medya ile olan yakın iliĢki sayesinde bu 

tarz zarar verici atıflara gerekli cevaplar en kısa sürede etkin olarak 

verilebilmekte, zarar veren atıf kitlelere yayılmadan önlemi alınabilmektedir. 

5. Ġçerik: Medya çeĢitli bilgileri farklı Ģekillerde iĢleyerek çeĢitli 

toplumsal kesimlere ulaĢtırmaktadır. Dolayısı ile bir içerik oluĢtururlar. 

OluĢturulan içerikler iletildiği kesimlerde bazı düĢünceleri oluĢmasına neden 

olmaktadır. Bu noktada lobi faaliyetleri açısından önemli olan, medya üzerinde 

dolaylı yoldan yada doğrudan bir baskı oluĢturmak ve medya çıktılarının 

içeriklerini etkilemeye çalıĢmaktır. Medya içeriklerinin önemine değinen Grant, 

“medya aracılığıyla tanıtım ve propaganda yapabilmenin, grup ya da kurumlar 

için, hedefledikleri amaçlara ulaĢabilmelerinde çok büyük önem taĢıdığını 

belirtmiĢtir
33

“. Diğer bir ifade ile lobicilik faaliyetleri kapsamında, toplumsal ve 

siyasi eylemlerde ulaĢılabilecek baĢarı, önemli ölçüde bu tür çabaların 

baĢarılarına bağlıdır. 

Medyanın Lobicilik Açısından Uluslar arası Arenada “Diaspora” 

Kavramına Olan Etkisi: 

Ġnsan yaĢamının birçok alanına doğrudan etkide bulunan ve önemli 

değiĢimlere neden olan medya, uluslar arası arenalarda etkin lobicilik 

çalıĢmaları için gerekli en önemli unsurlardan ikisi olan diyasporik bilincin 

oluĢturulması ve yabancı ülkelerde lobi yapacak olan göçmen bireylerin 

kimliklenmesi diğer bir ifade ile ortak bir kimliğe kavuĢmasına da doğrudan 

etkide bulunmaktadır.  

Diyaspora Yunanca bir sözcük olup, genellikle yayılma anlamında 

kullanılır.En genel anlamı ile kavram, özne ile öznenin geride bıraktığı vatan 

arasındaki simgesel bağını belirtir ifade eder. Robin Cohen diyasporaları önce 

ikiye ayırır: geleneksel ve yeni diyasporalar
34

.  

Geleneksel diyasporalar: 

a. Musevi diyasporalarında olduğu gibi zorunlu göçün yaĢandığı 

diyasporalar  

                                                 
33 Braham Barrett, Media, Knowledge and Power, London: Routledge, 1995,s.86. 
34 Ayhan Kaya, “Türk Diyasporasınsa Etnik Stratejiler ve „Çok-KÜLT-ürlülük‟ İdeolojisi: Berlin 

Türkleri”Toplum ve Bilim,1999, ss.23-55. 



 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM MART 2012  

93 

 

b. Rum ve Ġngiliz diyasporasında olduğu gibi sömürgeci pratiklerin 

yaĢandığı diyasporalardan oluĢur.  

Yeni diyasporalar ise,  

a. Ticari diyasporalar,  

b. Kapitalist diyasporalar ve  

c. ĠĢçi diyasporalarından oluĢur. 

Tarihsel olarak çok öncelerde temelleri atılmıĢ olan geleneksel 

diyasporaların aksine Cohen yeni diyasporaların varlık nedenini, küresel 

kapitalizmin iĢleme mekanizmaları sonucu ortaya çıkan çevrenin merkeze veya 

merkezin çevreye göçü ile açıklar. Ayrıca Cohen, diyasporik bilincin 

oluĢmasında dokuz ögenin varlığına dikkat çeker. Bunlar
35

: 

 1. Genelde travmatik bir deneyim sonucu anayurttan/anavatandan 

ayrılma 

2. ÇalıĢmak, ticaret ve benzeri bir nedenle kendi istemi ile 

anayurttan/anavatandan ayrılma 

3. Anayurt/anavatan hakkında kollektif bellek ve mitlerin varlığı 

4. Varsayılan atalara ait “evin” “toprağın” idealleĢtirilmesi 

5. Geri dönüĢ hareketi 

6. Güçlü etnik bilinç 

7. Ev sahibi ülke halkları ile sorunlu iliĢkiler 

8. Diğer ülkelerde yaĢayan etnik üyeler ile güçlü dayanıĢma 

9. Ev sahibi ülkelerde yaĢamı geliĢtirme olasılığı  

Günümüzde yaĢanan geliĢmeler paralelinde, çeĢitli ülkeler, dünya 

siyasetine yön veren merkez ülkelerde kendi lehlerinde politika izletebilmek 

adına lobicilik çalıĢmalarını yürütmektedir. Yürütülen lobi faaliyetlerinin 

baĢarısında ise merkez ülkelerdeki göçmen kitleler ve bu kitlelerin bilinçli bir 

Ģekilde organize olabilmeleri temel faktördür. Lobicilik açısından bilinçli 

hareket edebilmenin ilk koĢulu ise göçmen kitleler üzerinde diyasporik bilincin 

oluĢturulmasıdır. Diyasporik bilincin oluĢturulmasında, günümüzde kitleler 

arasında iletiĢimi sağlayan en önemli araçları kapsayan medyaya önemli 

görevler düĢmektedir. Göçmen bireyler ister tramvatik bir deneyim sonucu 

anayurttan ayrılsın isterse de çalıĢmak, ticaret ve benzeri bir nedenle kendi 

                                                 
35 Annebelle Sreberny, “Collectivity and Connectivity: Diaspora and Mediated Identities” 

Global Encounters: Media and Cultural Transformation.University of Luton Press, 2002, 

ss.217-233. 
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istemi ile anayurttan ayrılsın daha önceden hayatının belirli bir dönemini 

geçirdiği topraklara hep bir özlem duyacaktır. Ayrıca sonradan göç ettiği 

toplumdaki sosyalizasyon sürecini tamamlayana kadar ana yurdu hakkındaki 

özlemi artacaktır. Dolayısı ile anayurdu hakkında çeĢitli hatıraları 

hatırlayacaktır. Diğer taraftan göç eden kitlelerde anayurda duyulan özlem ile 

birlikte anayurdu mitleĢtirme eğilimi içerisinde davranıĢlar oluĢacaktır. Bu 

noktada medya üzerinde etkiye sahip kesimler, göçmenlerin anayurtlarına 

iliĢkin oluĢturulan mitleĢtirmeleri çeĢitli kesimlere aktarabilecek ve bu 

kesimlerde bilinçlenme sağlanabilecektir. Yapılan mitleĢtirmeler ile idealize 

edilen anayurda bir dönüĢ isteği, eylemi, düĢüncesi oluĢturulacaktır. OluĢturulan 

bu istek ve düĢünceler, kiĢiler ve topluluklar arasında birleĢtirici bir görev 

üstlenecek, bu bir anlamda lobicilik faaliyetini yürütecek toplulukların tutkalı 

olacak, bir anlamda güçlü bir etnik bilinç oluĢturulacaktır. Medya sayesinde 

geniĢ kitlelere ulaĢabilen bu topluluklar, belirlenen hedeflere kolektif olarak 

ulaĢabileceklerdir. Kolektif olarak birlikte hareket edebilen topluluklar, aynı 

zamanda önemli bir baskı grubu olarak ülke yönetim süreçlerini etkileyebilecek 

aynı zamanda da yönlendirebileceklerdir. Bu anlamda medyanın sahip olduğu 

geniĢ kitlelere ulaĢabilme ve bu kitleleri yönlendirebilme gücü, uluslar arası 

arenada yürütülecek lobicilik faaliyetleri kapsamında diyaspora bilincinin 

varlığında kilit rol oynayacaktır. 

Medyanın Lobicilik Faaliyetleri Açısından KimlikleĢme Sürecine 

Olan Etkisi: 

Günümüzde uluslar arası siyasal süreçlerin en temel yönlendiricilerinden 

biri haline gelen ve ulusların birbirleri ile olan iliĢkilerini belirleyen en temel 

faktörlerden biri haline gelen lobicilik faaliyetlerinin önemli bir kısmı 

ekonomik, kültürel yada siyasi nedenler ile ülkelerinden uzak yaĢayan bireyler 

tarafından yürütülmektedir. Yürütülen lobicilik faaliyetinin baĢarısı ise, 

herhangi bir nedenden dolayı ülkesi sınırları dıĢında yaĢayan bireylerin etkin 

olarak koordine olabilmelerine bağlıdır. Bu noktada etkin koordine olabilmenin 

ve hareket edebilmenin temelinde ise bu bireylerin kendi kimliklerini 

tanımlamalarına ve ana yurtlarına olan aidiyet hislerinin oluĢturulmasına 

bağlıdır. Medya, lobicilik faaliyetlerinin temelinde bulunan kimlik 

oluĢturulması ve aidiyet hissinin yaratılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. 

Kimliklenme süreci bir anlamda kurma yeniden inĢa etme sürecidir. 

Süreç dahilinde sadece geleceğe yönelik değil, geçmiĢ dönemlere ait 

göndermelerde bulunulur. Uluslar arası arenada oluĢturulan kimliklenme süreci 

bir anlamda yeniden inĢa edilen geçmiĢ,kimliğin günümüzdeki koĢullara uygun 

yeni yansımalarıdır. Bu yeni yansımalar, gelecek için ortak bir belleğin 

kurulmasına yardımcı olur. Stuart Hall‟a göre kimlik; küresel ve yerel, 

materyal, tarihi ve kültürel söylemler ve koĢullar ile deneyimler bağlamında 

sürekli olarak kurulan, sahip çıkılan, üstlenilen, bir yandan güven ve 

özdeĢleĢme hissini temin etmeye yönelik sabitleme istemi ile öte yandan farklı 
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ögelerin arasında süre gelen müzakerenin sonucu ortaya çıkan gerilimin 

biçimlendirdiği, daima çatlaklar açarak inĢa edilen” bir aidiyet tasarımıdır
36

.  

Lobicilik çalıĢmalarını yürütecek olan göçmenlerin kimliklenme 

süreçlerinde cinsiyetin, yaĢın, etnik kökenin, dini veya mezhepsel inancın, 

sınıfsal konumun önemli bir rolü vardır. Örneğin ekonomik nedenlerden ötürü 

ev sahibi ülkeye göç edenlerin, siyasal ve kültürel nedenler ile göç edenlere 

göre ana ülkeye yönelik olarak farklı kültürel ve siyasal tutumları vardır. 

Ülkesinin sınırları dıĢında yaĢayan bireyler, gittikleri ülkelerin sosyo-ekonomik 

kurumları ve kültürleriyle sürekli etkileĢim içerisindedirler. Dolayısı ile 

kimliklerini bu etkileĢim sürecinin sonucunda netleĢmektedir. Bu nedenle 

lobicilik faaliyetlerinin özünde bulunan kimliklenme süreci, aidiyet tasarımları 

olgusu, iletiĢim bilimlerinin çalıĢma sahasında irdelenmektedir. Medya ise 

iletiĢim süreçleri dahilinde bireyler ve kitleler arasında en önemli iletiĢim 

aygıtıdır. 

Medya lobi faaliyetleri kapsamında bireylerin kendi aralarındaki ve ait 

olunulan ülkeleri ile olan bağlarını kuvvetlendirmekte, iç iletiĢimi sağlamakta, 

çevrede oluĢan geliĢmeler hakkında bilgilendirmektedir. Fakat lobicilik 

faaliyetleri açısından medya sadece bir iç iletiĢim aracı olarak görülmemelidir. 

Medya, bireylerin etkileĢim içerisinde olduğu diğer ülkelerin vatandaĢları ile, bu 

ülkelerin yönetimleri ile olan iliĢkileri sağlamaktadır. Bir anlamda etkileĢimi 

sağlamaktadır. Ayrıca, çeĢitli kesimlerin gözü ve kulağı olmakta, diğer taraftan 

da bu topluluk ve bireylerin temsilciliği, sözcüsü rolüne bürünmektedir. 

Lobicilik Faaliyetleri Açısından “Kimlik ĠnĢasında” Kullanabilecek 

Medya Ortamları: 

YurtdıĢında yaĢayan bireylerin koordineli olarak hareket edebilmelerinin 

ilk adımı olan kimliklenme sürecinde, medya hayati görevleri yerine 

getirmektedir. Bu anlamda kimlik inĢasında kullanılabilecek medya ortamları Ģu 

Ģekilde sıralanabilmektedir. 

 Ait olunan ülkenin mevcut yazılı, görsel ve iĢitsel medyası, 

 Ait olunulan ülkenin genç nesillerine seslenen hem etnik dilde 

hem de ev sahibi ülkenin anadilinde üretilmiĢ medya ortamları, 

 Ana ülkedeki yayın yapan medya ortamlarının çeĢitli teknik 

imkanlar ile göçmenlerin bulunduğu ülkelere kaydırılması, 

 Ait olunulan ülkelerde ülke sınırları dıĢında yaĢayan bireylere 

yönelik olarak hazırlanan ve anaülke medya sahipliği ile ortaklaĢa yazılı medya 

ile radyo-tv. yayınları, 

                                                 
36 Stuart Hall, “Introduction: Who needs „Identity‟?”Questions of Cultural Identity, London, 

Sage, Pub.1986, ss.1-17. 
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 Yabancı ülkelerde yaĢayan bireylerin kendi imkanları dahilinde 

hazırlanan ve yerel yönetim, STK fonları vb. kaynaklar tarafından desteklenen 

radyo programları, radyo yayını ile gazeteler ve aylık bültenler gibi yerel-etnik 

olanakları, 

 Yeni iletiĢim teknolojileri dahilindeki medya ortamları, 

 Göçmenlerin kimlik sorunlarını irdeleyen ev sahibi ülke, 

anaülke filmleri ile uluslararası ortak yapımlar, 

 Yabancı ülkelerdeki bireylere yönelik farklı medya 

ortamlarında yayınlanan reklam metinleri, 

Kevin Robins ve Asu Aksoy tarafından yapılan “Negotiating Spaces: 

Media and Cultural Practices in the Turkish Diaspora in Britain, France and 

Germany” projesi kapsamında, yabancı ülkelerde Türklerin kimliklerini inĢa 

ederken uluslar arası Türk televizyonlarının aidiyet uzamlarını oluĢturmasındaki 

rolüne değinilmiĢ, göçmen Türklerin uluslar arası Türk televizyonlarını izlerken 

iki farklı durumu aynı anda deneyimledikleri saptamıĢtır. Bu durumlar “mesafe 

koyma” ve “bağlanma” olarak tanımlanır
37

. Göçmenler bir yandan anaülke ve 

bu ülkenin yaĢam tarzları ile aralarına bir sınır çizerken, diğer yandan da bazı 

sembolik değerlere ya da göstergelere bağlanma eğilimine girerler. Bu sayede 

bireyler diyasporada iken kendi anavatanlarını yeniden üretme sürecine 

eriĢebilirler. Anavatandan gelen çeĢitli yayınlar, programlar, müzik ve görüntü 

kasetleri gibi unsurların yardımıyla üretilen bu kimlikler, anavatanın bir 

yansıması niteliğindedir. M. Gillespie diyasporik cemaat aidiyetliğinin medya 

vasıtası ile kurulduğuna dikkat çeker
38

. Özellikle, ikinci ve üçüncü kuĢak 

göçmenlerin çoklu kimlik kurguları ve farklı gelecek beklentileri nedeni ile 

aidiyet ve kimlik tasarımlarında medya baĢat rol oynamaktadır.  

Lobicilik Faaliyetleri Açısından Kimlik-Kültür-Medya ĠliĢkisi: 

John Tomlinson, kültürü, insanların simgesel temsil pratikleri yolu ile 

anlam inĢa etmeye çalıĢtıkları bir yaĢam düzeni olarak tanımlar. Kültür,  

insanların bireysel ve kollektif olarak, birbirleriyle iletiĢim kurarak yaĢamlarını 

anlamlı kılma mekanizmasıdır
39

. Kültür, en kısa tanımıyla “bir toplumun yaĢam 

tarzı” Ģeklinde ifade edilebilir. Ġnsan düĢüncesinin, duygusunun ve emeğinin 

ürünü olan her Ģey kültürün temel unsurları arasında sayılabilir. Bu anlamda örf, 

adet, gelenek, görenek, ahlak kuralları, inanç sistemleri ve her türlü toplumsal 

değerler, normlar ve davranıĢ biçimlerinin yanı sıra bilgi, sanat, bütün 

unsurlarıyla bir iletiĢim aracı olan dil, her türlü semboller, giyim-kuĢam tarzı, 

yeme-içme alıĢkanlıkları ve biçimleri gibi maddi olmayan unsurlar ile giysiler, 

                                                 
37 Asu Aksoy ve Kevin Robins, “Thinking across spaces:Transnational television from 

Turkey”European Journal of Cultural Studies. 3(3), 2000, ss.343-365. 
38 MarieGillespie, Television, Ethnicity and Cultural Change. London, Routledge, 1995, s.53. 
39 John Tomlinson, KüreselleĢme ve Kültür. Ġstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2004, s.33. 
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besin ürünleri, teknik, günlük yaĢanda kullanılan her türlü araç-gereçler gibi 

maddi unsurlar da kültürün ayrılmaz bir parçasını oluĢturur. Bu unsurlar ayrıca 

lobicilik faaliyetleri kapsamında, bu faaliyetleri yürütecek kitlelerin 

bütünleĢmesinin ve organize olmasının en temel kriteri olan kimlik olgusunun 

da bileĢenleridir. Yabancı ülkelerde yaĢayan kitlelerin kimlikleĢmesi, bu 

kitlelerin ortak kültüre sahip olması ve bu kültürü kuĢaktan kuĢağa aktarması 

gerekmektedir. Bu anlamda kitle iletiĢim araçları, toplumun kültürel üretim 

sisteminin çok önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. Ulusal anlamda ülkelerin 

sınırları kapsamında medya, bu ülkelerde kültürün üretilmesinde çok önemli 

iĢleve sahip olduğu gibi, ülkelerin diğer ülkelerdeki vatandaĢları, uluslar arası 

arenalarda lobicilik faaliyetlerini yürütecek kitleleri bünyesinde de önemli 

iĢlevlere sahiptir. Medya, kültür ürünlerinin üretilmesi, ya da yeniden üretilmesi 

bakımından olduğu kadar, kültürün halka yayılması, öğretilmesi ve böylece 

yaĢatılması açısından da oldukça önemli iĢlevlere sahiptir.  

Kültür durağan, statik bir karaktere değil, dinamik, değiĢken bir niteliğe 

sahiptir. KuĢaktan kuĢağa, nesilden nesile aktarılarak varlığını sürdürür. Sonraki 

kuĢak, kendinden önceki kuĢaktan devraldığı toplumsal kültürünü önce 

korumak ve yaĢatmak, sonra da geliĢtirip kendinden sonra gelecek kuĢaklara 

aktarmakla yükümlüdür. Bu kültürün öğrenilmesi, geliĢtirilerek yaĢatılması ve 

sonra da yeni kuĢaklara aktarılması iĢlemleri zincirleme devam ettiği sürece 

kitleler ve bu kitlelerin diyasporik bilinçleri ve kimlikleri ayakta kalabilir. Tersi 

bir durumda yaĢadığı toplumla bütünleĢemeyen, kendi çıkarlarını savunabilme 

anlamında organize olamayan ve bilinçli hareket edemeyen, yavaĢ yavaĢ 

yozlaĢan ve kimliğini kaybeden kitleler oluĢmaktadır. Bu anlamda medyanın 

kültürel üretim ve kimliklenme sürecinde yadsınamaz bir etkisi vardır.  

 

SONUÇ 

Lobicilik ve lobicilik faaliyetleri, günümüzde gerek siyasal yaĢam ve 

gerekse toplumsal yaĢamda önemli bir noktayı oluĢturmaktadır. Bu faaliyetler 

kapsamında bireyleri, çeĢitli grupların beklentileri doğrultusunda etkilemek ve 

yönlendirmek temel çıkıĢ noktasıdır. Yürütülen lobicilik faaliyetinin baĢarısı ise 

bu etkileme ve yönlendirme unsuruna bağlıdır. Bu amaçla lobicilik faaliyetleri 

kapsamında çeĢitli iletiĢim tekniklerinden faydalanılır. Bu teknikler ile lobi 

faaliyetleri, gerekli yerler ile iletiĢim kurularak yürütülür. 

Medya günümüzde kitleler ve bireyler arasında iletiĢim kuran en önemli 

ve en etkin araçtır. Sahip olduğu özellikler sayesinde, geniĢ kitlelere 

ulaĢabilmekte, onları bilgilendirmekte, etkilemekte ve yönlendirmektedir. Kamu 

gündemini ve politik gündemi belirleyebilmekte bu sayede kitlelerin 

düĢüncelerini yönlendirebilmektedir. Bu ise medyanın sahip olduğu gücüdür. 
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Medya lobicilik faaliyetleri kapsamında da çok önemli iĢlevleri yerine 

getirmektedir. Uluslar arası arenalarda yürütülen lobi faaliyetleri kapsamında, 

medya geniĢ bir toplumsal çevreye seslenebilmekte, lobi faaliyetlerini 

yürütenlerin toplumsal çevreler tarafından görülmesini sağlamakta, bu çevreleri 

bilgilendirmekte, bu çevrelerin gündemlerini belirleyebilmekte, bu çevreler ile 

karĢılıklı etki tepkiye dayalı iletiĢimsel süreci kurmaktadır.  

Diğer taraftan yabancı ülkelerde ikame eden bireylerin lobi faaliyetlerini 

yürütebilmeleri anlamında en önemli ve baĢlangıç noktasında olan diyasporik 

bilincin oluĢturulmasını sağlamakta, oluĢan diyasporik bilinç paralelinde 

bireylerde aidiyet hissi yaratılmaktadır. Kimliklenme iĢlemi paralelinde kültürel 

üretimi ve dağıtımı sağlamaktadır.  
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DEDE KORKUT VE ĠSLAMĠ MOTĠFLERĠN KULLANILDIĞI BAZI 

KALIP ĠFADELER 

 

Nizami ġamiloğlu ADIġĠRĠNOV

 

ÖZET 

Ġslamı kabul döneminden sonra orta asırlara ait kahramanlık 

destanlarında islami motiflerin tebliğine daha sıkça rastlanmaktadır. Bu 

makalemizde Dede Korkut Kitabı‟nda islami motiflerle ilgili olan kalıplara 

değinilmiĢtir. Bu formüller destanlar boyu tekrarlanarak destanın sabit yapısını 

oluĢturmaktadır. Ġslam dini ile ilgili formüller özellikle “Dede Korkut” 

metinlerinde özenle iĢlenen kalıp ifadeler sırasındadır.  

Anahtar sözler: Destan, Formül, Kalıp, Dede Korkut. 

 

 

SOME ISLAMIC PATTERNS AND SAME EXPRESSIONS WHICH 

USED IN  “THE BOOK  OF DEDE KORKUT” 

 

ABSTRACT 

After the embracement of Islamic Religion, during the middle 

centuries, in many epics the use of Islamic patterns became widespread.  

In this text, we will be focusing on how such Islamic patterns and 

expressions are repetitively used in “The Book of Dede Korkut.” These 

formulas, repeated in each legend, conduct the standard structure of such 

heroic legends. Especially, in “Dede Korkut” texts, such religious 

formulas concerning the ethics of Islam become the essential ways of 

expression. 

Key words: Epics, Formulas, Patterns, Dede Korkut. 

 

Ġslamın kabul döneminden sonra yazılı edebiyat örneklerinin  ve halk 

destanlarının asıl amacı bizzat bu yüce dini tebliğ etmekten yana olmuĢtur. 

Destanlar, halkın hayatı, düĢünce tarzı ile bağlı oldukları için Ġslamı kabul 

ettikten sonra halkın tefekküründe olan çok sayıda gayri-islami inanç ve 

düĢünceler  yerini yavaĢ-yavaĢ da olsa Ġslami değerlerin  ifadecisi olan motiflere  

bırakmıĢtır. Ulu kitabımız olan Dede  Korkut  Kitabı‟nda  da, Ġslam Dinini 

Oğuzlar arasında tebliğ etmek asıl amaç olduğu için Ġslami değerlerin ifade 

                                                 
 Azerbaycan Milli Ġlimler Akademisi. Folklor Enstitüsü, Aspirant 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2012 

102 

 

olduğu formüller çok ustaca  iĢlenmiĢtir.  Ġslamın kabülünden sonra Türk destan 

geleneğinde yeni kurtarıcılara-hamilere  rastlanmaktadır. Bunlardan  en yaygın 

olanı  Hızır Aleyhisselamın  adıyla bağlı olan motiflerdir. (6, 64) “Dede 

Korkut” destanında da, “Dirse  han oğlu Buğac boyu”nda  babası tarafından 

ölüme terk edilen yaralı Buğacın da yardımına efsanevi, dini Ģahsiyet olan Hızır 

peyğamber koĢmaktadır. 

“Oğlan atdan yıqıldıqda boz atlı Hızır peyğamber hazır oldu. Üç qatla 

yarasın eliyle sığadı” (7, 32) Hazreti Hızırın atının “Boz at”  ifadesi ile 

anılması destanda epitetlerin formül yaratma rolünün oldukça yüksek olduğu 

kanaatını vermektedir. 

Bu da aslında “fevkalade  kurtarıcının atının özelliklerini bildiren formül 

tipi” sırasına girmektedir. Profösör Nizami Ceferov “Dede Korkut  Kitabı”nda  

islam dini ile ilgili motiflerin daha sonrakı dönemlerde yapılmıĢ ilave gibi yok, 

“kitab”ın fikren –estetik ve poetik esaslarından biri olarak 

değerlendirmektedir(6, 62). Yukarıda belirttiğimiz üzere Ġslamın kabul 

döneminden sonra Orta Çağlara  ait  bir çok  yazılı edebiyat örneklerinin ve 

halk destanlarının asıl amacı  bu yüce  dini tebliğ etmek  olmuĢtur. “Dede 

Korkut” metinleri de Oğuzların kahramanlık tarihinin sonrakı kuĢaklara 

ulaĢtırılması fikrini, hem de Ġslami değerlerin Oğuzlar arasında yayılması  

amacını taĢımıĢtır. Bu bakımdan Ġslami motifler destan boyu çok  ustaca 

iĢlenmekte ve  “kitap”ın fikren ve poetik açıdan ana esaslarından biri gibi 

değerlendirilmektedir.  

Destanın  yedinci boyu olan “Qazılıq  qoca oğlu Yegnegin boyu”nda  

Kurandakı “Ġhlas” suresinin tercümesinin verilmesi de yukarıdakı fikrimizi e de 

kuvvetlendirmektedir.(5, 94-109) 

“Pes Qazılıq qoca oğlu Yegneg- taze yigitcik Yaradan Allaha 

sığındı. Bizeval mabudı ögdi. Aydır: Yucalardan, yucasan, Kimse 

bilmez necesen, aziz Tanrı! Anadan toğmadın sen, atadan olmadın. 

Kimse rizqin yemedin. Kimseyegüc etmedin. Qamu yerde ehedsen, 

Allahu samedsen! Ademe sen tac  urdun, Şeytana lanəet kıldın. Bir 

suçdan ötrü  dergahdan sürdün. Nemrud göge ok atdı. Qarnı yarıq 

balığı qarşu tutdun. Ululuğuna haddin, senin boynun- qaddin yoq! Ya 

cismle ceddin yoq! Urduğun ulatmayan ulu Tanrı! Basdığun 

belürtmeyen bellü Tanrı! Götürdügün göge yetüren görklü Tanrı! 

Qaquduğun kahr eden kahhar Tanrı! Birligine sığındım, çelabım, Qadir 

Tanrı! Meded senden! Qara tonlu kafire  at diperim, işimi sen onar –

dedi.” (7, 122-123) 

Destanın dokuzuncu boyu olan “Bekil oğlu Emranın boyu”nda islami 

motiflerin diğer boylarla mukayesi açıkca görülmektedir. Emran kafirin önüne 

çıkar  ve  bu savaĢta Allaha sığınır:  
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“Kafirin güci ziyade, oğlan zebun oldu. Allah Taalaya yalvarıb  

soylamış, görelim, nasıl soylamış, aydır: Yucalardan yucasan, yuca 

Tanrım! Kimse bilmez necesen görkli Tanrım! Sen Ademe tac urdun, 

Şeytana lanet kıldın. Bir suçdan ötri, dergahdan sürdün. İbrahimi 

tutdurdun, Xam göne  çulğadın. Götürüb oda atdırdun. Odı bustan 

kıldın. Birligine sığındım, eziz Allah! Hocam, aman medet! - dedi” 

(143). Misralardan görüldüğü üzere, “Sen Ademe tac urdun. Şeytana 

lanet kıldın. Bir suçdan ötrü dergahdan sürdün” ifadeleri “Kurani 

Kerim”de, “Bakara” suresi 34-cü  ayet, “Araf” suresi 11-27-ci ayetleri 

ile ifade olunmuştur.  

“Bakara” suresi 34-cü ayetde Allahın Adem peyğamberi yaratması ve 

bütün meleklere Ademe secde etmek emrini vermesi bildirilmektedir. Ġblis diğer 

meleklerden farklı olarak kendinin nurdan, Ademin ise topraktan yaratılmasını 

öne sürerek boyun eymeyi kabul etmemektedir. Sonuç olarak da Allah Ġblisi 

ahiret gününe kadar lanetleyerek kendi dergahından kovar ki, bu da mukaddes 

Kuranda  “Araf” suresi 11-27-ci ayetlerde belirtilmiĢtir. 

Sonrakı  mısralara dikkat edelim: 

“İbrahimi tutdurdun 

Xam göne çulğadun. 

Götürüb oda atdırdın. 

Odu bustan qıldın”. 

Bu mısralar da, “Kurani-Kerim”in “Enbiya” suresinin 68-70.ci ayetlerinin 

ve “Ankebut” suresinin 24-cü  ayetinin izahıdır. Yukarıda adı geçen  surelerde 

ifade edildiği gibi, Ġbrahim peyğamber alevlenmiĢ bir kuyuya atılır. Allahın 

emri ile ateĢ kuyusu bir anlığa gül  bahçesine dönüĢür.  

Destanın “Bekil oğlu Emranın boyu”nda  Emranla, babası Bekilin 

arasındakı dialogda da boyun esas ana fikri ortaya çıkmaktadır:  

“Bu arada oğlan babasına soylamış, görelim, hanım ne soylamış, 

aydır: Baba ne söylersen, ne aydarsan? Bağrımla, yüregim ne 

dağlarsan? Qalqubanı yerimden turmağım çoq. Yelisi kara Qazılıq 

atıma binmegim çoq. Arqubeli Ala dağı avlayuban aşmağım yoq. Ağ 

alınlı Bayındırın divanına varmağım yoq. Qazan  kimdir? Ben  onun 

elin öpmegim yoq. Altundağı  Al ayğırı  mana vergil! Qan derledi 

çapdurayım senin için. Egni beg temür tonun mana vergil. Yeni yaqa 

dikdireyim senin içün! Kara polat üz kılıcın bana vergil! Qafillice 

başlar  keseyim sənin içün! Karğı dalı sügini bana vergil, Köksinden er 

sancayın senin içün! Ak  yeleklü ötkün okun mana vergil, Erden ere 

keçireyin senin içün! Ala gözlü  üç yüz yiğitin mana vergil yoldaşlığa, 

Dini –Muhammed  yoluna  dürişeyim  seninçün!- dedi” (140). 
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Bunun yanında, boyun sonunda da  destanın diğer  hiç bir boyunda 

rastlanmayan  bir diğer olayın da Ģahidi olmaktayız. Allahın yardımı ile Emran  

kafiri mağlub ettikten sonra düĢman  Oğuzun dinini kabul eder. Bu da boyda 

Ġslami mezmunun ve  islami  motiflerin daha kabarık  olduğunu söylemeye  esas 

vermektedir:  

“Oğlan aydır: Ya asi melun, sen pütlerine yalvarırsan, men 

ademleri yoqdan var eden Allahıma sığındım,- dedi. Haq Taala 

Cebrayıla buyurdu kim: “Ya Cebrayıl, var, şol kuluma kırk  erce kuvvet 

verdim” – dedi. Oğlan kafiri götürdü, yere  urdu. Burnundan kan düdük 

kibi şorladı. Sıçrayıb şahin kibi kafirin boğazın ele aldı. Kafir aydır: 

“Yiğit, aman, sizün dine ne derler, dününe girdim”- dedi. Parmaq 

götürüb, şəhadet getürüb müslüman oldu.Kalan kafirler bilüb meydanı 

salub kaçdı”. (143) 

Destanda  rastlanan diğer bir islami motif “Salur Kazanın tutsak olub 

oğlu Uruzun çıqardığı boy”da iĢlenmiĢtir. Boyun mezmununda Kazan han 

düĢman karĢısında kendini överken  Ģöyle  söyler:  

“Kazan burada bir dexi soylamış: Arqıc qırda yıqanır Emman 

denizinde, Sarp yerlerde yapılmış kafir şehri. Sağa-sola çırbındı urar 

yüzgüçüleri, Su dibinde döner behrileri, “Tanrı menem”- deyü su 

dibinde çığrışır asileri, Önin qoyub, tersin oqur kızı-gelini, Altun aşık 

oynar Sancıdanın begleri. Altı qatla Oğuz vardı, alımadı, Ol qalayı, altı 

baş erle ben Kazan vardım, altı güne qomadım, anı aldım. Kelisasın 

yıqub, yerine mescit yapdım, ban banlatdım”. (157) 

Burada hakkında söz açmak istediğimiz ifade: “Tanrı benim” deyü su 

dibinde çığrışır asileri” mısrasıdır. Bu mısra “Kurani –Kerim”de  Musa 

peygamberle Firavun hadisesini hatırlatmaktadır. Bu hadise “Kuran”da “ġuara”, 

“Taha”, “Dühan”, “Yunus” surelerinde zikr edilmektedir. Musa peyğamber (as) 

“Kuran”da en çok zikr edilen peyğamberdir.Yukarıda adı geçen surelerde Musa 

peyğamberin inananlarla birlikte  Mısırı terk etmesi, kırmızı denizin sahiline 

gelmesi, Allahın emri ile asasını denize vurması,(2-ci boyda “Musayi-kelimin 

esası ağaç” ifadesi iĢlenir-N.A) denizin ikiye bölünmesi anlatılmaktadır. Musa 

peygamberin yanındaki inananlarla beraber  denizi geçtikten sonra kendisini 

takip eden Firavun, denizin ortasına geldiği anda Allah‟ın emri ile deniz ikiye 

bölünmüĢ ve sonra yeniden bir araya gelmiĢ; Firavun denizin suları altında 

kalır.  

Yalnız son anında Allah‟ın birliğini, varlığını kabul ederek secdeye gelir 

ve aynı durumda kalır. Bu hadise “Kuran-ı Kerim”de yukarıda adı geçen 

surelerde anlatılır. Dede-Korkut Kitabı‟nda da yukarıda belirttiğimiz mısrada ve 

“Salur Kazanın evinin yağmalandığı boy”da Uruzun dilinden söylenen 

aĢağıdaki mısralarda bu durum ifade olunmaktadır:  
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“Kafirler Uruzu alub, qenare dibine getürdüler.Uruz aydır: Mere 

kafir, aman! Tanrının birligine  yoktur güman. Qounben bu ağacla 

söyleşeyim” –dedi. Çağurub ağaca soylamış, görelim, hanım ne 

soylamış: Ağaç-ağaç dersem sana, erlenme ağaç! Mekke ile Medinenin 

kapısı ağaç! Musai- Kelimin esası ağaç! Büyük –büyük suların köprüsü 

ağaç! Kara-kara denizlerin gemisi ağaç! Şahi-Merdan Elinin 

Düldülünün eyeri ağaç! Zülfükarın kınıyla kabzesi ağaç! Şah Hesenle 

Hüseynin beşigi ağaç!...” (7,46) 

Yukarıdakı Ģiir parçasında iĢlenmiĢ “Musa Kelimin esası ağaç!” ifadesi 

de yukarıda hakkında konuĢtuğumuz  olay ile ilgili olarak iĢlenmiĢtir. 

Görüldüğü üzere, “Ġhlas” suresinin yanında yukarıda söz açtığımız bir çok 

sureler de Korkutçu Ozan tarafından destan metinlerinde, özel  ustalık ve beceri 

ile kodlaĢtırılmıĢtır. Ġslami motiflerle ilgili olan “sihirli formüllere” destanın 

diğer boylarında da rastlamak mümkündür. Destanın üçüncü boyu olan “Qam 

Börenin oğlu Bamsı Beyrek Boyu”nda Banuçiçek için elçiliğe gelen Dede 

Korkut, Banuçiçeğin ağabeyi Deli Karcar tarafından ölümle tehdit edilir ve  

Deli Karcarın  arkadan ona yetiĢtiğini gördüğünde “ismi azam” okuyarak 

Allah‟a sığınır.  

Dedenin bu duası ile Deli Karcarın eli havada asılı kalır və yalnız Delinin 

tevbesinden sonra Dede Korkut yeniden dua eder ve Deli Karcarın eli eski 

haline döner. Veya destanın sekizinci boyu olan “Basatın Tepegözü öldürdüğü 

boy”da Tepegöz  Basatı  aldatarak  hazinenin olduğu “günbedin” içine sokar ve 

günbedle bir dağıtıp yok etmek ister.  

“Basat Allahın adını anıp “ismi azam” okur ve bu sihir 

sonucunda  günbed yarılır ve yedi yerden kapı açılır, Basat kurtulur. 

“Tepegöz  aydır: Oğlan şol günbedi gördünmü? Aydır: “Gördüm”. 

Depegöz aydır: Benim hazinem var. Ol qocalar almasınlar. Var, 

möhürle! – dedi. Basat günbed içine girdi. Gördü kim, altun-aqça 

yıkılmış. Baqaraq kendözin unutdı. Depegöz günbedin qapısını aldı. 

Aydır: “Günbede girdin mi?” Basat aydır: “Girdim”. Depegöz aydır: 

“Şöyle çalayım ki, günbedle dardağın olasan”. Basatın dilinə bu geldi 

kim, “La ilahe  illallah, Muhammedin  Resulallah”- dedi. Dedi, hemen 

dem günbed yarıldı, yedi yerden kapı açıldı.  Birinden dışra geldi” 

(131).  

Ünlü araĢtırmacı, akademisyen Hamid Araslı Ģu ifadeyi belirtmektedir: 

“Bu destanda herkes müslümandır. Kafirler ile savaĢırlar. Allah, Muhammed ve 

diğer dini adlar çok tekrar olunur. Kerbela hadisesi hatırlanır, kahramanlar 

namaz kılar.” (4, 34) Destanda Oğuz kahramanları savaĢ öncesi her zaman “arı 

sudan abdest alır, ak alınlarını yere koyarak iki rekat namaz kılar, adı körklü 

Muhammede salavat getirir”, daha sonra düĢman üzerine saldırır ve her zaman 
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savaĢları kazanırlar. Bu formül ifade, destan boyunca bir çok yerde 

tekrarlanarak özel formül tipi meydana getirmektedir. 

Öyle  ifadeler de vardır ki, onlar yeri “Kitabi-Dede Korkut” da yer 

almasalar bile ,  köken olarak dini-mitolojik anlayıĢlardan, tasavvurlardan 

gelmektedirler. Malum olduğu üzere, böyle teist görüĢlerde dini tasavvurlarla 

mitolojik elementler sentez olunmuĢ  bir Ģekildedir. Bununla beraber eski Türk 

yazılı abidelerinde ve diğer örneklerde göre bu dini sistemin yüksek seviyesi  

belirtilen Tenri yalnız ilahi baĢlangıç gibi takdim olunmamaktadır. 

 O, Ģahıslandırılıyor. (Tenrii ança timis erinç - Ton2; Tanrı öylece demiş), 

adi insana, hökmdara mahsus titullarla tayinleniyor (Üze tenri kann - Ongin 

abidesi, sağ taraf, 12; Yukarıda Tanrı xan). Tanrı hakanı tayin eder (Özümin ol 

tenri kağan olurtdı erinç-KltŞ.( 25-26); Özümü o tanrı hakan tahtına  

oturtdu).(3, 14-39) Tanrı, zor zamanlarda yol gösterir, yardım eder, insanlara 

bilgi verir, muhafaza eder. Tanrıya mahsus  böyle  alametler, atributlar sonrakı 

çağların yazılı abidelerinde, özellikle, “Kitabi-Dede Korkut” da da kendini 

gösterir: 

-Tanrı buyuruq, ferman, yarlıq verir. Kültiqin şerefine abidede: 

“Tenri yarlıkaduk üçün illiqiq ilsiretmis, kağanlığığ kağansıratmıs, yağığ 

bas kılmıs, tizliqiq sökürmis, başlığığ yüküntürmis (KltŞ.15; Tanrı 

buyurduğu ferman verdiği için devleti olanı devletsiz, hakanı olanı 

hakansız koymuş, düşmanı mağlup etmiş, dizi olanı diz çökdürmeğe 

mecbur kılmış, başı olanı baş  eğdirmiş).    

“Kitabi-Dede   Korkut”ta:   Haq Taalaya  Domrulun sözi xoş 

gelmedi: “Baq, baq, mere deli qavat benim birligim bilmez, varlıgüme 

şükür qılmaz. Benim ulu dergahımda geze, menlig eyleye?” –dedi. (V b., 

s. 79). 

-Düçar olunmuş yenilgiler de, kazanılmış zaferler de  Tanrının 

iradesi ilə bağlanır. (Tonıkuk şerefine abidede: Tenri yarlıkadu; 

yaydımız, üqüzke tüsdi-(Ton.C.16); Tanrı buyuruq, ferman verdi, 

[qoşunu] dağıtdık, [qoşun] çaya düşdü). (3, 16)  “Kitabi-Dede 

Korkut”da: “Haq taala Cebrayıla buyurdı kim, ya Cebrayıl, var, şol 

kuluma kırk erce kuvvet verdim” - dedi. Oğlan kaferi götürdi, yere  urdı. 

Burnundan qanı düdük kibi şorladı. Sıçrayub şahin kibi kaferin boğazın 

ele aldı. (IX b., s. 109). 

Eski Türklerde Tanrı antropomorfozlaĢdırılır. AntropomorfozlaĢdırılmıĢ 

Tanrı-insana has özelliklere sahip hale gelir, bir nevi ali yaratıcı kuvve tedricen 

insan obrazına çevrilir. Kültiqin Ģerefine abidede Ģöyle denilmektedir: 

 “Üze türk tenrisi, türk ıduk yiri, subı ança timis (KltŞ. 10-11; 

Yukarıda türk tanrısı, mukaddes türk yeri, suyu böyle demiş)”. Haq-

taalaya Domrulun sözi hoş gelmedi: “Baq, baq, mere deli qavat benim 
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birligim bilmez, yarligüme şükr qılmaz. Benim ulu dergahımda geze, 

benlik eyleye?” -dedi. Əzrayila  buyuruq eyledi kim, ya Əzrayil, var, ol 

dexi deli qavatın gözine görüngil, benizini sarartğıl! - dedi; canını 

xırlatğıl, alğıl! - dedi (V b., s.79). Haq taalaya Deli Domrulun sözi xoş 

geldi. Əzrayila emr etdi: “Deli Domrulun atasının-anasının canın al! 

Ol iki helala yüz qırq yıl ömür verdim”, -dedi (V b., s. 83). 

VIII asırda Orhun Türkleri‟nde  kağan kultunun olduğu çeĢitli 

araĢtırmalarda belirtilmektedir. Kağana  ait  sabit model Ģeklini almıĢ 

epitetlerden birinde kağan Tanrıya benzetilmektedir (Tenri teq tenriide bolmış 

türk bilqe kağan - KltC.1; Tanrı gibi göylerde doğulmuş bilge türk hakanı). 

Ongin abidesinde ise hakana ünvanlanan ve aynı mezmuna malik 

tenriken ifadesi iĢlenir. Hakan da Tanrı kimi göklerde doğulur. (bax: KltC.1). 

Hakan luTanrının gösteriĢi, fermanı ile tayin olunur. (tahta çıkar).(3, 11-14) 

Tanrı sözü Orhon Türkleri‟nde (eski türklerde)hakana ait tayin gibi de 

geçmektedir: “Tenri bilqe kağanka sakınu isiq, küçiq berseqim bar ermis erinç 

(Ong., sağ 10; tanrı müdrik xaqana düşünerek işimi, gücümü vermeyim var 

imiş)”.  

AraĢtırmacılar dünyanın yaratılması ile ilgili eski Türk versiyonu –eski 

Türk hakanlığının insanların ilk etnik-siyasi tesisatı olması sebebi ile ilgili 

Kültiqin Ģerefine, abidenin ilk hattı ile hakanın, hakan hakimiyyeti kultunun 

yaranması arasında benzerlik  görür.  

Aynı bakıĢ açısı sonraki devir yazılı abidelerde de kendini gösterir.  

“Kitabi-Dede Korkut”da: Hatun aydır: “Yigidim, beg yigidim! 

Padşahlar tanrinin kölgesidir. Padşahına asi olanın işi rast gelmez” 

(IX b., s. 105). “Kitabi-Dede Korkut”un metninde  tanrıçılıkla ilgili  

teşekkül tapmış sabit ifadeler işlenir - parmaq götürmek (“barmaq 

qaldırmaq”), acı tırnaq ak yüzine çalmaq. X asır arab müellifi Ahmed 

ibn Fadlan Volqaboyu oğuzları ile ilgili yazıyor ki, oğuzlar and 

içtiğinde parmaklarını gök yüzüne kaldırıp  “bir tenqri” derlerdi.(2,22). 

Eski türklerin teist görüşleri ile ilgili bu unsurun relikti islam dininə 

adaptasiya olunmuş şekilde “Kitabi-Dede Korkut”da müşahide 

edilmektedir. Kafir aydır : “Yigit, aman, sizin dine ne derler, dinüne 

girdim”, -dedi. Parmaq götürüb, şehadet getürüb müslüman oldı (IX b., 

s. 109). 

Mükayise için söyleye biliriz  ki, M.Füzuli gazellerinin birindeki obrazlı 

tasviri de bu detayın dini ritual elementi olduğunu tasdik etmektedir:  

Mahi novdur, yoxsa sen etdikde seyri-asiman,  

Qaldırıb parmaq getirmiş asiman iman sana. (1. 56) 
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Semadakı yeni aydır, yoxsa sen gök yüzüne bakarak onu seyr 

etdikde gökler parmak  kaldırıp sana iman getirir). Acı tırnak ak yüzine 

çalmaq ifadesi de aynı dini-mifoloji sisteme aid ritualla alakalı 

yaranmıştır. Beyregin babası qaba sarıqgötürüb yere çaldı. Tartdı, 

yaqasın yırtdı. “Oğul! Oğul!” deyüben yügirdi, zarlıq kıldı. Ak birçeklü 

anası buldır-buldır ağladı, gözinin yaşın dökdi. Acı tırnak ak yüzine 

aldı-çaldı. Al yanağın tartdı, qarğu kibi qara saçını yoldı (III b., s. 57). 

Senden can dilerem, ana, Canın mana verirmisin, Yoksa “oğul, Deli 

Domrul!” -deyü ağlarmısın? Acı tırnak ak yüzine çalarmısan? Qarğu 

kibi qara saçın yolarmısan, ana? (Y b., s. 82). 

 

SONUÇ 

Türklerin yaĢam tarzı içinde doğumdan ölüme, evlenme merasiminden, 

düğün Ģölenine ve doğanın dört mevsiminden akan coĢku ile bütünleĢen duygu, 

düĢünce, sevgi yanında; yaĢamın içinde beliren yas tutma gibi üzüntüye yönelik 

veya savaĢ ve barıĢ gibi korku ya da coĢku gibi kavramlar yazıya dökülmüĢtür. 

Eski Türk yazılı abidelerinden belli olduğu üzere, eski Türklerde yas merasimi 

ağlamakla, kadınların yüzlerini kesmesi, saçlarını yolması ile 

gerçekleĢmekteydi. Eski  ve Orta çağlarda  Türk yazılı abidelerinin dili üzerinde  

yapılan araĢtırmalar göstermektedir ki, Türk bedii metni funksional-mezmun ve 

yapısal elementlerini kendi içinde  birleĢtiren özel  kontekstual yapı ile ifade 

edilmektedir. Bunu ilk önce metnin kendi iĢlevselliği ortaya koymaktadır. Yani 

YI-YIII asırlara ait Orhon-Yenisey abidelerinden tutmuĢ orta asırlarin bütün 

Türk edebi diline (Türki) kadar bütün yazılı metinler üslubu funksionallıq 

nümayiĢ etdirmektedirler.  
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ADLĠ BĠLĠMLER AÇISINDAN CESET KÖPEKLERĠ  

KADAVRA KÖPEKLERĠ 

Ahmet DEMĠR

 

Hamit HANCI


 

ÖZET 

GeliĢmiĢ ülkelerde, adli alanda çözüm bekleyen birçok olayın 

aydınlatılmasında ve arama kurtarma çalıĢmalarında, köpeklerin önemli 

katkılarının olduğu anlaĢıldığından, farklı dallarda çalıĢacak köpeklerin 

eğitimine büyük önem verilmektedir. 

Ġnsan kalıntılarını aramak üzere eğitilen köpeklere, “Kadavra Köpekleri” 

denir.  “Ġnsan Kalıntısı Arama” (ĠKA) takımı, sevkidarecisi ve köpeği ile 

birlikte diğer branĢlara göre daha yıpratıcı ve detaylı bir eğitim sürecine 

hazırlıklı olmalıdır. Ġdareci, köpek eğitimi ile ilgili bilgilerinin yanı sıra ölüm, 

ölüm sonrası değiĢiklikler, çürümeyi etkileyen faktörler ve cesedin varlığının 

ortamda sebep olabileceği muhtemel değiĢiklikler gibi adli bilimlerin farklı 

branĢlarına ait bilgilere de sahip olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kadavra Köpekleri 

 

 

CORPSE DOGS FOR THE PURPOSES OF FORENSIC SCIENCE 

ABSTRACT 

In developed countries, the effectiveness of the working dogs in the 

solution of crimes and in rescue teams has been well understood, and dog 

training in different branches has become important. Therefore, the working 

police canine has become an integral part of law enforcement. 

Canines that detect human remains are termed as “Cadaver Dogs” or 

“Corpse Searching Dogs”.  

“Human Remains Detection”(HRD) team; both the handler and the dog, 

must be ready for a more complex and wearisome training process. A cadaver 

dog handler must have an adequate knowledge of forensics, as well as dog 

training. 

Keywords: Cadaver dog, Corpse Searching 
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Köpek Eğitim Merkezi (KEM), tüm dünyada suçla mücadelede güvenlik 

güçlerine yardımcı unsur olarak hizmet veren görev köpeklerinin EGM 

bünyesinde eğitilebilmesi amacıyla 1997 yılında Ankara/GölbaĢı‟nda 

kurulmuĢtur. Kurulduğu günden bu güne kadar KEM‟de 1300‟ün üzerinde 

köpek ve idarecisine eğitim verilmiĢtir.  

 

Halen Köpek Eğitim Merkezinde; 

 Narkotik Arama, 

 Patlayıcı Arama,  

 Silah-Mühimmat Arama,  

 Koku TeĢhis,  

 Canlı Ġnsan Arama, 

 Ceset Arama,  

 Banknot Arama, 

 Özel Operasyon,  

 AsayiĢ Devriye ve 

 Çay-Tütün Arama köpekleri olmak üzere, 10 

branĢta görev köpeği ve idarecisi eğitimleri 

gerçekleĢtirilmektedir. 

 

Eğitimler, sadece Emniyet TeĢkilatında kullanılacak görev köpeği ve 

idarecileriyle sınırlı kalmamıĢ, ulusal düzeyde, Jandarma Genel Komutanlığı, 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Gümrükler 

Muhafaza Genel Müdürlüğü, TÜBĠTAK, Ankara Büyük ġehir Belediyesi 

Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı gibi ulusal kurumlara eğitim desteği sağlanmıĢtır. 

Uluslararası düzeyde de güvenlik ve eğitim iĢbirliği anlaĢmaları 

kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filistin, Cezayir, Belarus, 

Karadağ, Makedonya, Irak ve Ürdün güvenlik birimlerine eğitimler verilmiĢtir. 

 

CESET ARAMA KÖPEKLERĠ 

Ġnsan kalıntılarını aramak üzere eğitilen köpeklere, “Kadavra Köpekleri” 

ya da “Ceset Arama Köpekleri” denilmektedir. Uzun süre kendinden haber 

alınamayan kiĢileri bulmak için yürütülen ekip çalıĢmalarında tüm deliller 

kiĢinin ölmüĢ olabileceğini gösterse bile, cesede ulaĢmak oldukça zorlu bir 

aĢamadır. Her Ģeye rağmen, bu aĢamanın hızlı ve baĢarılı bir Ģekilde 
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sonuçlandırılması hem kayıp ailelerinin endiĢe ve üzüntülerinin giderilmesi, 

hem de olay bir suç içeriyorsa, suçun aydınlatılması yönüyle adalet sistemi için 

çok önemlidir. 

KEM ġube Müdürlüğünde 2003, 2004 ve 2009 ve 2010 yıllarında olmak 

üzere 4 dönem halinde Ceset Arama Köpeği ve Ġdarecisi Eğitim Programları 

düzenlenmiĢtir. Bu programlardan mezun olarak göreve sevk edilen köpek ve 

idarecileri her yıl ortalama 150 kayıp olayında arama görevi icra etmektedir. 

Geçen süreçte binlerce kayıp olayında kullanılan ceset arama köpekleri, onlarca 

olayda değiĢik Ģekillerde öldürülen kiĢilere ait kalıntıların bulunmasıyla 

olayların aydınlatılmasına katkı sağlamıĢtır. Halen Emniyet Genel Müdürlüğü 

emrinde hizmet veren 5 ceset arama köpeği mevcuttur. 

 

Yapılan arama çalıĢmalarında elde edilen bilgiler ıĢığında; Ceset Arama 

Köpeklerinin, 

 ParçalanmıĢ, yakılmıĢ ve lağım çukuruna 

atılmıĢ beden parçalarını, 

 Dere yatağı yakınına gömüldükten sonra ( Su 

taĢkını sebebiyle)  üzeri 2 metre civarı balçıkla örtülü olmasına 

rağmen kayıp kiĢiye ait bedeni, 

 Gölde boğulmuĢ olan ve halen su altında 

bulunan kayıp kiĢiye ait bedeni, 

 Öldürüldükten sonra parçalanıp orman alanı 

civarına atılarak, yaban hayvanları tarafından yenildiği tespit 

edilen kayıp kiĢiye ait değiĢik kemik parası kalıntılarını, 

 Yaralama yoluyla öldürülen kiĢilerin taĢındığı 

araçlar veya veya cinayet mahalinde ( temizlenmiĢ olsa bile) 

kalan kan kalıntılarını  

Tespit edebildikleri ifade edilebilir. 
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SONUÇ 

Bu uygulamalar ile elde edilen tecrübe, bize, köpeklerin kayıp kiĢiye ait 

beden kalıntılarının bulunmasının ötesinde; olay yerlerinin, meydana geliĢ 

Ģekillerinin ve faillerin kimliklerinin tespitinde önemli katkı sağlayan bir hizmet 

verdiğini göstermektedir. Sadece teknolojik üstünlük ve insanın yeteneklerine 

dayalı araĢtırmalara böylece canlı varlıklardan ve onların içgüdüsel 

melekelerinden de yararlanarak daha kesin sonuçlar elde edilebileceği 

görülmektedir. 
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YÜKSEK GÜVENLĠKLĠ SAĞLIK KURUMLARI 

 

 Arif ALEMDAR

 

ÖZET 

2005 yılında ceza mevzutamızın tamamının (ceza, ceza usul, infaz 

yasaları) yeniden düzenlenmesi sonucunda akıl hastaları için yasal zorunluluk 

olan yüksek güvenlikli sağlık kurumları kurulması gerekmiĢtir. Yasası 

bulunmasına rağmen henüz ülkemizde kurulamayan yüksek güvenlikli sağlık 

kurumları hakkında ülkemizde yeteri kadar çalıĢma bulunmamaktadır. Bu 

konunun ülkemizde muhatapları Adalet ve Sağlık Bakanlıkları‟dır. Yasal 

düzenlemenin üzerinden 6 yıl geçtiği halde henüz Türk Ceza Kanununun 57. 

maddesinde belirtilen yüksek güvenlikli sağlık kurumu yapılmamıĢtır. Bu 

durum hem mahkemeleri zor durumda bırakmakta hemde bu tür ceza yaptırımı 

ile karĢılaĢan hasta hükümlülerde hak kaybına yol açmaktadır. Bir an önce bu 

sağlık kurumlarının yapılarak faaliyete geçmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Güvenlikli Sağlık Kurumları, Güvenlik 

Tedbirleri, Hastane, Akıl Sağlığı, Kanun. 

 

 

HIGH SECURITY HEALTH INSTITUTIONS 

ABSTRACT 

As a result of completely reissued criminal legislation in 2005 

(punishment, punishment practice, execution laws) it has become essential to 

establish High Security Health Institutions for mentally handicapped people in 

Turkey. There are not enough studies about High Security Health Institutions 

despite the fact that there exists corresponding laws about them. Interlocutors 

of this issue are Ministry of Justice and Ministry of Ministry of Health in 

Turkey. The High Security Health Institution specified in the 57
th
 article of 

Turkish Punishment Laws has not been established although six years have 

passed after the legal arrangement. This condition both puts the courts on the 

spot and causes prejudice about the mentally handicapped convicts. These 

health institutions have to be established and go into operation as soon as 

possible. 

Keywords: High Security Health Institutions, Security Measures, 

Hospital, Mental Health, Law 
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2 - YASAL DÜZENLEMELER VE TANIMI 

 

5237 sayılı Kanunun “Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri” kenar 

baĢlıklı 57 nci maddesinin birinci fıkrasında; “(1) Fiili işlediği sırada akıl 

hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine 

hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları, yüksek 

güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar.”  

Yedinci fıkrasında (7) Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı 

madde bağımlısı kişilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya 

uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasına 

karar verilir. Bu kişilerin tedavisi, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde 

bağımlılığından kurtulmalarına kadar devam eder. Bu kişiler, yerleştirildiği 

kurumun sağlık kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine mahkeme veya 

hâkim kararıyla serbest bırakılabilir. (1) 

5275 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise; “(1) Akıl 

hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, 

iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinde belirtilen sağlık 

kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler 

cezaevinde geçmiş sayılır.” (2) 

5237 sayılı Kanunun “Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri” kenar baĢlıklı 

56 ncı maddesinde “Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve ne 

suretle uygulanacakları ilgili kanunda gösterilir.”Ģeklindeki düzenlemeye 

istinaden çıkarılan; 

24 Aralık 2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve 

Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı 

maddesinin beĢinci fıkrasında, sağlık kurulunca düzenlenen rapora göre toplum 

açısından tehlikeli olan suça sürüklenen veya korunma ihtiyacı olan akıl hastası 

çocuklar hakkında verilen sağlık tedbirinin, yüksek güvenlikli sağlık 

kurumlarında korunma ve tedavi altına alınmak suretiyle yerine getirileceği 

hüküm altına alınmıĢtır.(3) denilmektedir. 

Yüksek güvenlikten ne anlaĢılması gerektiği kanunlarda belirtilmemiĢtir. 

Bununla birlikte, 5275 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının 

kıyasen uygulanması suretiyle bu boĢluğun doldurulabileceği 

değerlendirilmektedir.  

Anılan maddede yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları; “İç ve dış 

güvenlik görevlilerine sahip, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fiziki 

engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulan, ancak 

mevzuatın belirttiği, aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile 
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temasların geçerli olduğu, sıkı güvenlik rejimine tabi hükümlülerin bir veya üç 

kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir. Bu kurumlarda bireysel veya grup 

hâlinde iyileştirme yöntemleri uygulanır.” Ģeklinde tanımlanmıĢtır.  

Bu çerçevede; söz konusu kurumların, çevresinin özellikle akıl 

hastalarının kaçmasını önleyecek, içeride de birbirlerine ve görevlilere zarar 

vermesini engelleyecek fiziki, elektronik ve güvenlik donanımları ile 

düzenlenmesi, ayrıca iç ve dıĢ güvenlik personeline sahip olması gerekmektedir.  

T.C Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu‟nun 18/10/2011 tarihli 6 nolu 

genelgesine göre; 

1- Akıl hastası olan ve hakkında 5237 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin 

birinci fıkrası gereğince, koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine 

hükmedilen kiĢinin, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi 

altına alınması,  

2- Ancak ülkemizde henüz yüksek güvenlikli sağlık kurumlarının 

kurulamamıĢ olması nedeniyle, bu kurumların kurulmasına kadar açıklama 

bölümünde belirtilen (5275 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci 

fıkrasının) tanıma uygun donanım ve özelliklere en fazla sahip mevcut sağlık 

kurumlarının, ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanelerinin özel bölümlerinden 

birinde tedavi ve koruma altına alınması suretiyle ilamın infazının yerine 

getirilmesi, gerekmektedir. (4) 

Ceza sorumluluğu olmayan hastalar, TCK‟nun 57. maddesi uyarınca 

yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar. 

Ülkemizde henüz yüksek güvenlikli sağlık kurumları bulunmadığından bölge 

ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde koruma ve tedavi yapılır. Hakkında 

güvenlik tedbirine hükmedilmiĢ olan hasta, yerleĢtirildiği kurumun sağlık 

kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan 

kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme veya 

hâkim kararıyla serbest bırakılabilir. Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının 

ve iĢlenen fiilin niteliğine göre, güvenlik bakımından kiĢinin tıbbî kontrol ve 

takibinin gerekip gerekmediği, gerekiyor ise, bunun süre ve aralıkları belirtilir. 

Tıbbî kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, Cumhuriyet 

savcılığınca bu kiĢilerin ikametgâhlarına en yakın sağlık kuruluĢuna 

gönderilmeleri ile sağlanır. Tıbbî kontrol ve takipte, kiĢinin hastalığı itibarıyla 

toplum açısından tehlikeliliğinin arttığı anlaĢıldığında, hazırlanan rapora 

dayanılarak, yeniden koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine 

hükmedilir. Bu durumda, yukarda belirtilen zorunlu tedavi iĢlemleri 

tekrarlanır.(5) 

Yasal düzenlemeler karĢısında yüksek güvenlikli hastaneler akıl hastaları 

için öngörülmektedir. 
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3 - AKIL HASTALARINDA “TEHLĠKELĠLĠK” 

Akıl hastalarına ceza verilmemesi hukukun çağdaĢlaĢma sürecinde 

önemli bir adımdır. 19. yüzyılın ilk yarısından bu yana çağdaĢ hukukun geçerli 

olduğu ülkelerde, suç iĢlediği sırada yaptığı eylemin anlam ve sonuçlarını ayırt 

etme gücünden yoksun olacak, davranıĢlarını denetleme yetisi ortadan kalkacak 

ölçüde bir akıl hastalığı olan kiĢilere ceza verilmez. Ancak toplumun korunması 

amacıyla akıl hastalığı iyileĢinceye dek bu kiĢilere mahkeme kararıyla zorunlu 

tedavi uygulanır. 

Ġnsana dönük suçların büyük çoğunluğu akıl hastalığı olmayan kiĢilerce 

iĢlenmektedir. Akıl hastaları içinde insana dönük suç iĢleyenlerin oranı da 

yüksek değildir. 

Son 50 yılda akıl hastalıklarının tedavisinde önemli geliĢmeler olması 

nedeniyle daha önce iyileĢme sağlanamadığından ömür boyu hastanede 

tutulmak zorunda kalınan hastaların, artık toplum içinde tedavisi mümkün hale 

gelmiĢtir. Bu nedenle önceden tedavi olanakları düĢük olduğundan, suç iĢlemiĢ 

olsa da olmasa da akıl hastasının toplumu koruma amacıyla sürekli hastanede 

tutulması söz konusu iken, artık günümüzde hastanelerin iĢleyiĢinin hastaların 

klinik durumuna göre düzenlenmesi gerekmektedir. 

KiĢiyi kendisi veya baĢkaları için tehlikeli kılması yönünden psikiyatrik 

hastalıklar arasında ciddi farklar olduğu gibi aynı hastalıkta da hastalığın gidiĢi 

aynı olmamaktadır. Örneğin Ģizofrenik hastalık bazı kiĢilerde yüksek 

tehlikeliliğe yol açarken, bazılarında hiçbir tehlikelilik söz konusu olmayabilir. 

Tedaviye yanıt veya direnç kiĢisel ve dönemsel farklılıklar gösterebilir. 

Hastalığın değerlendirilmesi, tedavisi ve izlenmesi klinik bir yaklaĢımı zorunlu 

kılmaktadır. Bu nedenle konuya iliĢkin iĢlemlerin mutlaka bu konuda deneyimli 

psikiyatri uzmanları tarafından yürütülmesi gereklidir. 

 

4 - ULUSLARARASI TIBBĠ BĠLDĠRGELERDE AKIL 

HASTASININ VE SUÇ ĠġLEMĠġ AKIL HASTASININ YERĠ 

Suç iĢlemiĢ akıl hastalarına uygulanacak yaptırımlar, baĢlangıcından 

sonuna vazgeçilmez olarak tıbbi ölçütlerin karĢılanması ile gerçekleĢebilir. 

Dünya Hekimler Birliği‟nin, 1981yılında kabul edilen “Hasta Haklarına 

ĠliĢkin Lizbon Bildirgesi” anlam ve içeriği bakımından yalnızca hekimleri değil, 

aynı zamanda her ülkenin sağlık bakanlığını ve adalet bakanlığını da 

kapsayacak niteliktedir: “Bütün pratik, etik ve yasal güçlüklerine karşın hekim 

her zaman vicdanlı olmak ve hastanın en üst düzeyde yarar görmesini sağlamak 

üzere çalışmalıdır. Bu deklarasyon tıbbi hizmet almaya ilişkin temel hakları 

içerir. Eğer yasal düzenlemeler bu hakları dikkate almıyorsa hekim bunları 

gerçekleştirmek için elinden geleni yapmalıdır. Bu haklar: 
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-Hastanın hekimini serbestçe seçme hakkı 

-Özgür ve etik ilkelerle çalışan hekim tarafından muayene edilme hakkı 

-Uygun bilgilendirme sonrası hastanın tedaviyi kabul ya da red hakkı 

-Tıbbi ve kişisel bilgilere yönelik sırdaşlık hakkına uyan hekime muayene 

edilme hakkı 

-İnsanlık onuruna yakışan şekilde ölebilme hakkı 

-Dini inançlarına uygun ruhani ve moral değerlerini yaşayabilme 

hakkı.”. 

 

Sözü edilen hakların sağlanması ve sürdürülmesine iliĢkin 

düzenlemelerin yapılması yalnızca hekim birliklerinin değil, ülke 

yönetimlerinin de yükümlülüğündedir. 

Ekim 1987‟de yayımlanan Madrid Bildirgesi hekimin mesleki özerkliğini 

Ģöyle tanımlamaktadır: “Hekim bireysel olarak hastaların bakım ve tedavisinde 

profesyonel yargılarına göre uygulama, inceleme yapma özgürlüğüne sahip 

olarak hasta bireylerin yararına davranmakla yükümlüdür. Sürekli ve kaliteli 

bakım hizmeti verilmeli, bilimsel olarak tıptaki ilerlemeleri izleyecek yetkinlik 

ve sorumlulukta olmalıdır. Güvenli ve etkili tedavi ile yükümlüdür. 

1989‟da Dünya Psikiyatri Birliği Genel Kurulu‟nda kabul edilen Atina 

Bildirgesi‟nde “Akıl hastası bireyler profesyonelce verilen insani ve erdemli bir 

tedavi hakkına sahip olmalıdır. Sömürü, kötüye kullanılma ve aşağılanmadan 

korunmaları gerekir (Hawai Deklarasyonu). 

Sağlık yasaları bütün hastalara uygun ve etkin tedavi sağlamaya yönelik 

olmalıdır. Hastane içi ve dışında tedavi hakkı kabul edilebilir standartlar 

çerçevesinde sağlanmalıdır. 

Hastalar yüksek düzeyde uyum sağlamalarına yönelik tedavi ve bakım 

alma hakkına sahiptir. Tedavinin kalitesi uygun fizik koşullar, personel ve 

kaynak sağlanması ile bağlantılıdır. Bu prensipler olabildiğince geniş anlamda 

akıl sağlığı birimlerine kabul edilen akıl hastası suçlulara da uygulanmalıdır. 

1989‟da Dünya Psikiyatri Birliği‟nin Viyana‟da yayımladığı bildirge‟de 

Hawai Deklarasyonu‟na ek yapılmıĢ ve bu çerçevede psikiyatrinin amacı 

yeniden belirlenmiĢtir: “Psikiyatrinin amacı akıl hastalığını tedavi etmek ve akıl 

sağlığı düzeyini yükseltmektir. 

Kabul edilmiş bilimsel bilgi ve etik prensipler doğrultusunda, bu konuda 

yapılabilenin en iyisinin yapılması amaçlanmalıdır. 
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Hastanın yararı doğrultusunda ve sağlık kaynaklarının elverdiği ölçüde 

en iyisi yapılmalıdır. 

Akıl sağlığı konusunda nitelikli ve eğitimli kişiler görev almalıdır.  

 

5 - DÜNYADAKĠ ADLĠ HASTALARIN BULUNDURULDUĞU 

YÜKSEK GÜVENLĠKLĠ SERVĠS VE HASTANELERĠN DURUMU 

 

1. Bazı ülkelerde sadece ceza ehliyeti olmayanlar, bazı 

ülkelerde ise hem ceza ehliyeti olmayanlar hem de azaltılmıĢ 

sorumluluğu olanlar toplum güvenliği için yargı kararıyla zorunlu 

klinik tedaviye tabi tutulurlar. 

2. Suçun Ģiddet derecesi, psikiyatrik bozukluğun ağırlığı, 

gelecekteki suç riski göz önüne alınarak ya özelleĢmiĢ adli hastanelere 

ya da genel hastanelerdeki özel ünitelerde tedaviye alınırlar. 

3. Böylece hem tıbbi tedavi uygulanarak Ģiddet davranıĢı 

doğrudan bastırılır hem de çevreden, silah ve hedeften uzaklaĢma 

sağlanır. 

4. Ġngiltere de ruh sağlığı yasası (1983) ile ciddi derecede 

tehlikeli hastalar yüksek güvenlikli, riskli olabilecek hastalar orta 

güvenlikli, en düĢük risk grubundaki hastalar ise genel psikiyatri 

hastanelerinde tedavi altına alınmaktadırlar. Bu kurumlar arasında 

hastanın klinik durumuna ve tehlikelilik durumuna göre nakiller 

yapılabilmektedir. 

5. ABD‟de ve Ġngiltere‟de bazı bölgelerde cezaevlerindeki 

akıl sağlığı birimleri (Correctional Mental Health Units) hastaneleri 

yapılarak tutuklu ve hükümlü tedavileri ve gözlemleri ayrılmıĢtır. 

6. Bu kurumlarda kapatmadan daha ziyade tedaviye 

odaklanılmalıdır. Bu nedenle yeterli sayıda yatak, psikiyatri uzmanı, 

psikolog, hemĢire, sosyal hizmet uzmanı ve diğer görevliler 

bulunmalıdır. 

 

Her ülke kendisine özgü adli psikiyatrik uygulama geliĢtirmiĢtir. 

Psikiyatrik ve adli açıdan tarihsel geliĢim, varolan yasalar, psikiyatrik kadrolar, 

hastaneler, toplumda tedavi Ģartları, cezaevi ya da tutukevlerindeki psikiyatrik 

tedavi imkanları ve hatta medyanın suç iĢleyen hastalara bakıĢı ve toplumun 

bakıĢı doğal olarak adli psikiyatrik uygulamaları etkilemiĢtir. 
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Bazısında cezaevinden ve mahkemeden gönderilen hastalarla, toplum 

içinden gelen riskli hastalar ceza ehliyeti olsun ya da olmasın aynı ortamda 

tutulurken bazı ülkelerde cezaevi için farklı kurumlar, yargılanma sonucunda 

zorunlu tedavi kararı verilen suç iĢlemiĢ psikotik hastalar, zeka geriliği olanlar, 

madde bağımlısı hastalar, cinsel suçlular ve antisosyal kiĢilik bozukluğu olanlar 

için ayrı servisler içeren büyük hastaneler ya da ayrı birimler kurulmuĢtur. 

Bu nedenle daha organize olmuĢ ülkeleri örnek alarak varolan ülke 

kaynaklarını da kullanarak daha az maliyetli yerel çözümler üretmek gerektiği 

açıktır. 

Kadro: 

Hemen hemen tüm ülkelerde psikiyatrist, iç hastalıkları uzmanı, klinik 

psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemĢire, iĢ terapisti, eğitimci, tıbbi sekreter, 

yardımcı personel ve güvenlik görevlileri bulunur. 

New York‟ta 160 yataklı yüksek güvenlikli hastanede 330 çalıĢan, 

Alabama da 137 yatağa 220 çalıĢan bulunmaktadır. 

Michigan da 7 yatan hastanın tedavisini 1 psikiyatrist üstlenmiĢtir. 

Ünitenin direktörlüğünü psikiyatrist yapmaktadır. Ayrıca ünite koordinatörü 

olarak da sosyal çalıĢmacı görev yapmaktadır. 

ABD‟de Kirby Adli Psikiyatri Merkezi‟nde (150 yataklı) her 25 yataklı 

üniteye 1 full-time psikiyatrist, 1 psikolog, 1 sosyal çalıĢmacı, 1 hemĢire, 3 

güvenlik görevlisi düĢmektedir. Ayrıca 2 iç hastalıkları uzmanı görev 

yapmaktadır. 

Avusturya da Cezaevi Sağlık kurumlarında toplam 26 psikiyatrist, 54 

psikolog, 100 sosyal çalıĢmacı ve 5 iĢ terapisti çalıĢmaktadır. Bunun dıĢında 

ceza ehliyeti olmayanlar 9 psikiyatri hastanesindeki adli psikiyatri ünitelerinde 

tedavi görürler. 

Kanada da en çok 21 yataklı bir serviste 1 psikiyatrist, 1 psikolog, 1 

kriminolog, 1 hemĢire, 1 psikoeğitimci ve 1 sosyal terapist bulunmaktadır. 

Hollanda da her bölgeye ait Adli Psikiyatri Servisi bulunmaktadır. 

Toplam 19 serviste 54 psikiyatrist çalıĢmaktadır (Bir kısmı part-time). Ya genel 

hastaneler de ya da özel çalıĢan hekimler bağımsız çalıĢırlar. Ücretleri Adalet 

Bakanlığın‟ca karĢılanır. Ayrıca 9 yüksek güvenlikli hastane (TBS) 

bulunmaktadır. Bunlardan 2‟sinde adli psikiyatri hastaları, 1‟inde zeka geriliği 

olanlar ve psikiyatri hastaları birlikte kalmaktadır. 

Almanya‟da yüksek güvenlikli hastanelerde psikiyatrist dıĢında, nörolog, 

iç hastalıkları uzmanı, minör cerrahi giriĢim yapacak cerrahi ekip, diĢ hekimi, 

göz hastalıkları uzmanı, röntgen laboratuvarı, EEG-EMG laboratuvarı bulunur. 

200 kiĢiye 3 psikiyatrist, 1 dahiliyeci, 3 psikolog, 109 hemĢire, 14 iĢ eğitimcisi, 
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1 tıbbi sekreter, 21 güvenlik görevlisi bulunmaktadır. 250-300 yataklı yüksek 

güvenlikli hastanelerde 300 çalıĢan bulunmaktadır. 

Yeni Zelanda da bir adli psikiyatri ünitesi bir milyon nüfusa hizmet verir. 

Ġngiltere de her bir milyon nüfusa 30 orta güvenlikli kurum yatağı 

önerilmiĢtir. Yüksek güvenlikli hastaneler ise 500-1300 yataklıdır. 

Donanım: 

Kanada da en çok 21 yataklı 15 koğuĢun olduğu hastanede her koğuĢta 

izolasyon odası bulunmaktadır. Odaların kapıları hemĢire tarafından elektronik 

kontrollüdür. Bahçesinde farklı spor alanları yer almaktadır. 

Almanya da 5 metreden yüksek erken uyarı sistemi olan elektronik aygıtlı 

duvarlarla kaplıdır. Birbiriyle iliĢkili 3 binadan oluĢan 10 koğuĢta hastalar tek 

yataklı odalarda kalmaktadır. 2 koğuĢ nörozlar ve kiĢilik bozuklukları, 2 koğuĢ 

zeka geriliği olanlar, 2 koğuĢ bağımlılara, 1 koğuĢ psikotiklere, 1 koğuĢ cinsel 

suçlular, 1 koğuĢ krize müdahale edilenler, 1 koğuĢ gözlem ve değerlendirme 

yapılanlara ve 1 koğuĢ psikotik olmayan hastalara ayrılmıĢtır. 

Yeni Zelanda da 1 yüksek güvenlikli hastane bulunmaktadır ve bölgesel 

adli psikiyatri servislerinde orta ve düĢük güvenlikli servisler de bulunmaktadır. 

Bunlarda cezaevi irtibat bürosu, mahkeme irtibat bürosu, toplumsal adli 

psikiyatri ünitesi ve genel psikiyatri hastanelerine konsültasyon hizmeti veren 

bürolar bulunmaktadır. 

ABD‟de 3 metre yükseklikte 2 çitle çevrilidir. Mikrodalgalı 

elektromanyetik güvenlik sistemi mevcuttur. Elektronik kapılar ve alarm sistemi 

bulunmaktadır. DıĢ güvenlik kameraları, yangın alarmı ve acil telefon hattı 

bulunmaktadır. Tüm ünitelerde merkezi olarak izlenen manyetik kart sistemi 

mevcuttur. Ġç kısımda tedavi programı yapılan alanlarda kamera 

bulunmamaktadır. 15 yataklı yatakhanelerde 2-3 yataklı odalar bulunmaktadır. 

Ayrıca kütüphane, farklı spor mekanları, müzik alanı,  oyun masaları 

bulunmaktadır. 

Güvenlik Görevlileri: 

Genel olarak tedavi ekibinden bağımsız bir yapılanması bulunmaktadır. 

Bu bazen sorunlara yol açsa da bazı ek düzenlemelerle bunun önüne geçilmeye 

çalıĢılmaktadır. 

Kanada da orduya bağlı olmayan içerde üniformasız, dıĢarıda ise 

üniformalı güvenlik görevlileri görev yapmaktadır. 

Michigan da Adli Psikiyatri Güvenlik Yardımcıları (FSA) hasta /görevli 

oranları 1/1 ile 1/3 arasında değiĢecek Ģekilde çalıĢmaktadır. Bunlar güvenlik 

direktörüne bağlıdır. Saldırganlığa, intihar giriĢimine ve kaçıĢlara müdahale 

ederler. 
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Yeni Zelanda da güvenlik görevlileri, yüksek güvenlikli hastanelerde 

Ulusal Güvenlik ünitesince, orta güvenlikli hastaneler de ise bölgesel adli 

psikiyatri ünitelerince sağlanır. 

ABD‟de içerde üniformalı güvenlik görevlileri yer almaz. Güvenlik 

göreceli olarak fark edilmeyecek Ģekilde düzenlenmiĢtir. Eğitimli ve 

güvenilirdir. 

Hastaneden çıkarılma ve ayaktan izleme: 

Kurumdan çıkarılma programı basamaklı olabileceği gibi doğrudan da 

olabilir. Tedaviye uyumsuzluk veya nüks halinde yeniden hastaneye 

gönderilirler. Belirli bir adreste bir gözetmen ya da denetmen denetiminde olup 

ayaktan kontrollere gelme Ģartı ile çıkarılırlar. Sınırlandırmaya ya psikiyatristler 

ya da denetmenlerin bulunduğu kurullar karar vermektedir. 

Toplumdaki psikiyatri hastalarına verilen hizmetlerin koordinasyonunu 

sağlamak için ABD‟de gözetmenlerin (case manager), Avrupa‟da sosyal 

çalıĢmacılar ya da denetmenlerin (süpervisor) kullanımı yaygın hale gelmiĢtir. 

Klinik tedavide yer alan olgu yönetiminin en baĢta gelen konusu baĢarılı 

ayaktan tedavinin sağlanmasıdır. Bunun için görevi, hasta ve yakınlarını ihtiyaç 

duyulan hizmetler dizisine bağlamak, hizmetlerin eĢgüdümünü ve bütünlüğünü 

sağlamaktır. Ayrıca hizmetin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, 

destekleyici psikoterapi, ilaç tedavisi ve kriz yönetimini içeren hizmetleri 

doğrudan kiĢilere götürmek gibi iĢlevleri vardır. En temel unsur, her hasta için 

düzenlenmiĢ olan programlardır. BireyselleĢtirilmiĢ tedavi ve rehabilitasyon 

planı üzerinde yoğun bir Ģekilde çalıĢılır. Eğer tedavi planı kabul edilirse 

gözetmen olguyu izlemeye alır. Ancak uygun yaĢam durumları, yeterli sermaye 

ve meslek kazandıracak rehabilitasyon programı olması gerekmektedir. 

Tedavi planında, günlük yaĢamdaki pratik problemlerden bahsetmenin 

önemli olduğu belirilmiĢtir. Gözetmen, hastanın yalnız ya da ailesiyle birlikte 

kalabileceği bakımevi gibi özel konutlar sağlanmasına yardımcı olmalıdır. 

Kesin ve iddialı bir yönetim programı, sık ve uzun süre temel alınarak 

hastayla birlikte yapılmalıdır. Gözetmenler, hastalara, aile üyelerine önceden 

tahmin ettiği belirgin zorluklara yardım eder. Gözetmen, adli sistemin bir 

parçası olduğunu ve onları mahkumiyetten koruyabileceğini belirtebilir. 

Hastalar, gözetmeni, rehabilitasyon ve tedavi merkezlerini görmelidir. 

Az sayıdaki (10‟dan çok olmayacak Ģekilde) olgu ile çalıĢmalı ve 

haftanın yedi günü 24 saat ulaĢılabilir olmalıdır. Çünkü bir çok Ģiddet hareketi 

ve tutuklanma akĢam, gece, hafta sonu ve geleneksel tedavi kurumlarının kapalı 

olduğu sıralarda olmaktadır. 
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Tedavi ekibi ile adli sistem arasındaki iliĢki: 

Tedavide ana yaklaĢım, tedavi eden ekip ile adli sistem (mahkeme ve 

Ģartlı çıkarılmayı sağlayan bölümler gibi) arasındaki gizli iliĢkidir. Bu iliĢkinin 

temel özelliği, hastayı ayaktan izlemeye uygun tedavi programın oluĢturulması 

ile hastanın problemlerinin büyüklüğünün anlaĢılmasında konu ile ilgili yardımı 

olabilecek verilerin tamamlanmasıdır. Bu veriler, tutuklanma raporları, hastane 

kayıtları, mahkemece görevlendirilmiĢ psikiyatristlerin (ya da psikologların) 

değerlendirmeleri, psikometrik incelemelerin sonuçları, Ģartlı çıkarılma 

raporları, önceki hastane kayıtları, ayaktan tedavi ve mahkeme kararı 

kayıtlarının incelenmesi ile elde edilir. 

Suç iĢlememiĢ hastaların tedavilerinde semptomların hafifletilmesine 

odaklanılırken, özelleĢmiĢ adli psikiyatrik tedavideki amaç, psikopatolojinin 

remisyonunu sağlamaya çalıĢmak, gelecekteki potansiyel Ģiddet davranıĢlarını 

azaltmak ya da elimine edip, yeni suçları azaltarak toplumu korumak, bu 

bireylerin sağlıklı geliĢimlerine ve kiĢiler arası iliĢkilerde sorumluluk almalarına 

yardımcı olmaktır. 

 

6 - GÖRÜġ VE ÖNERĠLER 

SERVĠS GÜVENLĠĞĠ NEDĠR? Akıl hastaları, hastalıkları nedeniyle 

saldırganlık dürtülerini engelleyemedikleri için kendilerine ya da baĢkalarına 

zarar verme riski taĢırlar. Bu nedenle, hastaneye yatırıldıklarında tedavi ile 

yatıĢmalarına dek kendilerinin ve baĢka hastaların saldırganlıklarından 

korunmaları gerekir. Hastalıklarının farkında olmamaları ve kabul etmemeleri 

nedeniyle de istemleri dıĢında yatırıldıkları hastaneden ayrılma eğilimi içinde 

olurlar. Akıl hastalarının saldırganlık ve servisten ayrılma isteklerinin tedavi ile 

yatıĢmalarına ve tehlikelilik riskinin ortadan kalkmasına dek engellenmesi 

gereklidir. Bunun için servisin mimari yapısı, gereç donanımı bu riskleri 

önleyecek Ģekilde hazırlanmalı ve saldırganlığı önleme konusunda eğitilmiĢ 

güvenlik görevlileri bulundurulmalıdır. Bir psikiyatri hastanesinde hastanın 

klinik durumuna göre ayarlanmıĢ ve tanımlanmıĢ düĢük, orta ve yüksek 

güvenlik sağlayacak Ģekilde derecelendirilmiĢ servisler bulunmalıdır. Bu 

güvenlik derecelendirmesine göre bir iĢleyiĢ düzeni tanımlanmalıdır. 

Mahkeme kararıyla koruma ve tedavi altına alınmıĢ hastalar da hastanede 

bu düzene uygun olarak tutulmalıdır. 

PSĠKĠYATRĠ SERVĠSLERĠNĠN GÜVENLĠK DERECELENDĠRMESĠ 

Sonuç olarak suç iĢlememiĢ akıl hastalarının da tehlikelilik riski farklılıklar 

gösterir. Bu nedenle genel olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri‟ndeki 

servislerin dört güvenlik derecesine göre düzenlenmesi gereklidir. 
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1. a) Açık psikiyatri servisleri 

2. b) DüĢük güvenlikli servisler 

3. c) Orta güvenlikli servisler 

4. d) Yüksek güvenlikli servisler 

 

Suç iĢlemiĢ akıl hastalarının yatırılma gerekçeleri ile suç iĢlememiĢ 

olanlar arasındaki tek fark, haklarında hastane tedavisini zorunlu kılan bir 

mahkeme kararı bulunmasıdır. Bu nedenle hastanın tehlikelilik riski psikiyatrik 

yönden değerlendirilerek, hastane içinde bulundurulacakları servisler yukarıdaki 

derecelendirmeye göre düĢük, orta, yüksek güvenlikli servisler olarak 

belirlenmelidir. 

Yüksek güvenlikli servis söz konusu olduğunda bu amaçla yeni bir 

hastane kurulması seçeneklerden biridir. Ġkinci seçenek de, zaten çağdaĢ 

geliĢmeler ıĢığında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde güvenlik 

dereceleri belirlenmiĢ servis düzenlemelerinin yapılması gerektiğinden, 

gerekleri yerine getirilerek adli hastaların da bu düzen içinde genel ruh sağlığı 

düzeni içinde koruma ve tedavi altında tutulmasıdır. 

Hukuken ve tıbben akıl hastalığı nedeniyle ceza sorumluluğu 

olmayanlarla, ceza sorumluluğu tam olan kiĢilerin suç iĢleme dıĢında ortak 

hiçbir özellikleri yoktur. Farklı özellikleri olan bu iki gruptaki kiĢilere 

uygulanacak yaptırımlar da farklı olduğu gibi, aynı ortamda 

bulundurulmalarının doğuracağı sakıncaların temel insan haklarından olan hasta 

hakları yönünden ele alınması gerekir. Hasta hakları yönünden uygunsuzdur. 

Böyle bir uygulama uluslar arası platformlarda ülkemizin prestijini olumsuz 

etkileme riski taĢımaktadır. Ceza Sorumluluğu tam olan tutuklu ya da 

hükümlülere uygulanacak “rehabilitasyon kurumları”nın hazırlık aĢamasından 

itibaren bütün kuruluĢ çalıĢmalarında ruh sağlığı mesleklerinden psikiyatr, 

psikolog, sosyal hizmet uzmanı kiĢilerin görevlendirilmesi uygun olsa da bu 

kurumların ayrı kurulması ve iĢletilmeleri ana ilke olarak benimsenmelidir. 

 

YÜKSEK GÜVENLĠKLĠ SERVĠS 

GENEL ĠLKELER: 

 

1.  Ceza hukuku içinde değerlendirilecek bütün “tehlikeli” 

kiĢilerin psikiyatrize / medikalize edilmesi hukuk, tıp ve sağduyu 

yönünden yanlıĢtır. Ceza hukuku içinde psikiyatrik hastalık nedeniyle 

ceza sorumluluğu bulunmayanların adli psikiyatrik uygulamalar içinde 

yer alması gerekir. Adli psikiyatrik uygulamalar da özü itibariyle 
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psikiyatri içinde yer alır ve ruh sağlığı uygulamaları içinde 

örgütlenmesi gerekir. 

2.  Koruma ve tedavi süreci, suç iĢlediği anda bir akıl 

hastalığı olan kiĢilere verilmiĢ bir “ceza” değil, kiĢinin akıl 

hastalığından kaynaklanan ya da kaynaklanabilecek “tehlikesi”nden 

toplumu koruma ve kiĢinin akıl hastalığını tedavi ederek 

“tehlikeliliğini” ortadan kaldırmayı amaçlayan, temel olarak tıbbi 

süreçlerden oluĢan hukuki bir yaptırımdır. Hakkında “koruma ve 

tedavi” doğrultusunda yargıya varıldıktan sonra kiĢi ceza sisteminden 

çıkar. Koruma ve tedavi süreci, Adli Psikiyatri‟nin çalıĢma alanıdır. 

Adli Psikiyatri, yargılama sürecinde üstlenilen psikiyatrik bilirkiĢilik 

yanında suç iĢlemiĢ akıl hastalarının tedavisi, rehabilitasyonu, topluma 

yeniden kazandırılması ve medeni haklarının korunmasını sağlayacak 

tıbbi düzenleme ve iĢlemlerle uğraĢan bir tıp disiplini olarak 

psikiyatrinin çalıĢma alanlarından biridir. 

3.  Bu bağlamda akıl hastalığı yönünden ceza sorumluluğu 

tam olan kiĢilerin tehlikeliliğinden toplumu koruma ile ilgili önlemler 

ceza hukukunun tıbbi olmayan yaptırımları ile çözüm bulunması 

gereken bir konudur. Bu tür kiĢiler için “suçluluk rehabilitasyonu” 

yönünden yaptırımlar tanımlanması ve bu amaçlı kurumlar kurulması 

konusu ayrı bir baĢlık altında ele alınması gereken ve ayrı yapılanmaları 

gerektiren bir konudur. Muhafaza ve tedavi süreci ile suçluların 

rehabilitasyonunu hedefleyen düĢünce, öneri, yaptırım ve 

yapılanmaların birleĢtirilmesi hukuk kuramı ve tıbbın evrensel ilke, 

görev ve sorumlulukları ile bağdaĢmaz. 

4.  Genel amaç, suç iĢlemiĢ akıl hastalarına uygulanacak 

yaptırımların belirlenmesi, bununla ilgili kurumların düzenlenmesidir. 

Öte yandan akıl hastalığı olanların suç iĢlemesinin, suç iĢlemiĢ akıl 

hastalarının da tekrar suç iĢlemelerinin önlenmesi gerekmektedir. Bütün 

önlemlerin genel amaç doğrultusunda tanımlanması ve yapılanmaların 

bu doğrultuda örgütlenmesi ilke edinilmelidir. 

 

ÖNERĠLER: 

1.  Akıl hastalığına bağlı tehlikelilik, tehlikelilik riski, suç 

iĢlemiĢ ve iĢlememiĢ akıl hastalarında bu yöndeki değerlendirmelerin 

nasıl ve hangi ölçütlere göre yapılacağı Sağlık Bakanlığı ve Adalet 

Bakanlığı‟nca yapılacak bir ortak protokol ile tıbbi ve hukuki ölçülere 

göre tanımlanıp kurala bağlanmalıdır. Hastaların hastaneye alınması, 

aĢağıda tanımlanan güvenlik derecelerine göre tutulacağı servisler, 

hastaneden çıkarılma uygulamaları bu ilkelere göre yapılmalıdır. 
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2.  Yukarıda tanımlanan 4. ilke bağlamında söz konusu 

suç iĢlemiĢ akıl hastalarına uygulanacak muhafaza ve tedavi 

uygulamalarının, ülke genelinde yapılandırılmıĢ ruh sağlığı 

örgütlenmelerine uyarlanması zorunludur. Bu nedenle TCK 

doğrultusunda gerçekleĢtirilecek “yüksek güvenlikli sağlık 

kurumu”nun, ayrı kurumlar halinde örgütlenmesi yerine ruh sağlığı ve 

hastanelerinde “yüksek güvenlikli servis”ler kurulması yoluyla 

gerçekleĢtirilmesi, hem hukuk ve ruh sağlığı hizmetlerinin bütünlüğü 

açısından daha doğru, hem de daha ekonomik olacağı açıktır. 

3.  Bölge Ruh Sağlığı Hastaneleri‟nin sayılarının 

artırılması ve kurulacağı iller ve sorumluluk alanının, çevre illerinin 

ulaĢım kolaylığı ilkesine göre belirlenmesi gerekir. Bu hastanelerin 

servisleri, hastaların hukuki durumuna göre değil tıbbi durumlarına göre 

“Genel psikiyatri servisi”, “DüĢük Güvenlikli”, “Orta Güvenlikli” ve 

“Yüksek Güvenlikli” olmak üzere, güvenlik ilkesine göre dört aĢamalı 

olarak tanımlanmalı ve hastalar “tehlikelilik” derecesine göre bu 

servislerde bulundurulmalıdır. Hastanın tehlikelilik derecesi tedavi ile 

değiĢtikçe, hastaların bulundukları servislerin de değiĢtirilmesi kural 

olarak belirlenmelidir. Bu bağlamda Yüksek Güvenlikli Servislerin iç 

ve dıĢ güvenliğinin nasıl sağlanacağı, kadro ve sağlık ekiplerinin nasıl 

yapılandırılacağı da ayrıca tanımlanmalıdır. 

Bölge hastaneleri dıĢında Sağlık Bakanlığı‟na bağlı genel 

hastanelerin psikiyatri servislerinin de tıbbi ölçülere göre güvenlik 

önlemleri içeren odaları bulunmalıdır. 

4. Suç iĢlememiĢ bile olsa hastaların Ruh Sağlığı 

Hastanelerinde “Yüksek Güvenlikli Servisler”e alınması ve genel 

hastanelerden “Yüksek Güvenlikli Servis”e konulmak üzere Ruh 

Sağlığı Hastaneleri‟ne gönderilmesi tıbbi ölçütlere göre kurala 

bağlanmalıdır. Bu ilkelere göre düĢük ve orta güvenlikli servislerde 

tutulabilecek durumdaki ceza sorumluluğu bulunmayan hastaların 

“tehlikeliliği geçinceye dek” genel hastanelerde de muhafaza ve tedavi 

edilmeleri mümkün kılınmalıdır. 

5.  Suç iĢlemiĢ ve ceza sorumluluğunun bulunmadığı 

mahkeme hükmü ile kesinleĢmiĢ kiĢilerin Bölge Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Hastanelerinde koruma ve tedavi altına alınacağı, ancak 

“tehlikeliliği yüksek” olanların, yukarıda tanımlanan tıbbi ölçülere göre 

düzenlenmiĢ “yüksek güvenlikli” psikiyatri muhafaza ve tedavi 

edileceği kurala bağlanmalıdır. 

6.  Tehlikeliliği geçtiği tıbbi gerekçesiyle hastaneden 

çıkarılan akıl hastalarının düzenli tedavi görmelerinin sağlanacağı bir 

ruh sağlığı örgütlenmesi gerçekleĢtirilmelidir. Bu örgütlenme kiĢilerin 
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tedavi olanaklarından yararlandırılması ve gerektiğinde hastaneye 

yatırılmasını gerçekleĢtirmek üzere birinci basamak sağlık hizmetleriyle 

bütünleĢtirilmelidir. Suç iĢlemiĢ akıl hastaları için Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı‟nda birinci basamak ruh sağlığı örgütlenmesi ile 

eĢgüdümlü çalıĢacak bir “izleme kurulu” kurulmalı ve tekrar suç 

iĢlenmesini engelleyecek düzenlemeler kurala bağlanmalıdır. 

 

Bu bağlamda yeni Türk Ceza Kanunu‟nda madde kullanım suçları için 

öngörülen “denetimli serbestlik” adı verilen bir yönteminin “tehlikeliliği 

ortadan kalktığı için hastaneden serbest bırakılmıĢ suç iĢlemiĢ akıl hastaları için 

de uygulanması mümkündür. Ġzleme sürecindeki hastaların da tanımlanmıĢ 

durumları, aslında denetimli bir serbestliktir. Bu nedenlerle izlemenin etkinliği 

için; 

 

1.  Ġzleme sürecinde kiĢinin izlenmesi için hastaneden 

çıkmadan önce oturduğu yerin kesinleĢtirilmesi 

2.  Oturduğu yerin savcılığına kiĢinin durumunun 

bildirilmesi 

3.  Ġlaç temininde zorluk yaĢamaması için, yoksa sağlık 

güvencesinin sağlanması 

4.  Kontrol muayenelerinin tarihi, kiĢinin toplumsal, tıbbi 

ve ailevi durumunun kolayca izlenmesini sağlayan bir çizelgenin olması 

5.  Her baĢsavcılıkta, görevli savcıyla iĢbirliği içinde 

çalıĢacak bir “izleme kurulu” kurulması uygundur. Bu izleme 

kurulunda, il kapsamında en az bir psikiyatri uzmanı, yeterince sosyal 

çalıĢmacı görevlendirilmelidir. Psikiyatr ve sosyal çalıĢmacı BaĢsavcıya 

karĢı sorumlu kılınmalıdır. 

6.  Ġzleme Kurulu,  

a.  tehlikeliliği kalktığı için serbest bırakılan 

hastanın tedavi amaçlı muayenelerinin ve yasanın gerektirdiği 

kontrol muayenelerinin yaptırılıp yaptırılmadığını 

denetlemekle, 

b. tedavi aksaması, hastalığın alevlenmesi vb. 

nedenlerle klinik durumunun bozulması durumunda hastanın 

hızla hastaneye gönderilmesini sağlamakla görevli olmalıdır. 

(6/1) 
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7 - ÜLKEMĠZDEKĠ DURUM VE ÖNERĠ TASLAĞI 

Avrupa ülkelerinde suç iĢlemiĢ psikiyatri hastaları için ruh sağlığı 

hastaneleri dıĢında Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri var iken, 

ülkemizde herhangi bir adli psikiyatri hastanesi yoktur. Ülkemizde suç iĢlemiĢ 

akıl hastaları (Açık psikiyatri servisleri, DüĢük güvenlikli servisler, Orta 

güvenlikli servisler, Yüksek güvenlikli servisler) derecelendirmesine göre 

eldeki olanaklar doğrultusunda düĢük güvenlikli sayılacak servislerde 

tutulmaktadır. Halihazırda ülkemizde dünya standartlarında orta ve yüksek 

güvenlikli servis bulunmamaktadır. Ruh sağlığı hastaneleri içinde sınırlı sayıda 

adli psikiyatri yatakları olup, bu yataklar da modern konsepte uygun değildir. 

Ayrıca hastanelerin esas görevi olan akut dönem tedavisi hizmetlerini 

engelleyici etki oluĢturmaktadır. Ülkenin beĢ ayrı bölgesine 200 - 300 yataklı 

adli psikiyatri hastaneleri kurulmalı. Bakırköy içinde adli psikiyatri hastanesi 

kurulup baĢhekimliği ayrılmalıdır. Kastamonu Göğüs Hastalıkları Hastanesi 

adli psikiyatri hastanesine dönüĢtürülmeli, Ankara , Diyarbakır ve Ġzmir‟e yeni 

adli psikiyatri hastaneleri kurulmalıdır. Modern konsept adli psikiyatri 

kliniklerinin ruh sağlığı hastaneleri dıĢında yapılandırılması Ģeklindedir. Ayrıca 

Adalet bakanlığının ayaktan yürütülen bilirkiĢi ve diğer rutin ihtiyaçları için 

kendi kadrolarını kurmasının sağlanması önemlidir. Türkiye‟nin yeni hukuk 

sisteminde rapor ve bilirkiĢilik talepleri artmıĢtır. Var olan sistemde ruh sağlığı 

hastaneleri adli sistemin rapor talepleri konusunda sıkıĢmıĢ durumdadır. Yeni 

Türk Ceza Yasası ile getirilen Yüksek Güvenlikli Sağlık Kurumu‟nun genel 

tıbbi örgütlenmeden ayrı bir düzenleme olarak değerlendirilmesi, tıbbi 

ölçütlerden farklı uygulamalar içermesi tıbbi ve adli sakıncalara yol açacak, 

ülkemizin uluslar arası ortamda olumsuz değerlendirilmesi riskini gündeme 

getirecek bir olasılık olarak görülmelidir.(6/2)  

8– KISALTMALAR  

ABD  Amerika BirleĢik Devletleri 

BRSHH  Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 

CD  Ceza Dairesi 

CGTĠK  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanun 

CMK  Ceza Muhakemelri Kanunu 

CYY  Ceza Yargılaması Yasası 

TC  Türkiye Cumhuriyeti 

TCK  Türk Ceza Kanunu 

UYAP  Ulusal Yargı Ağı Projesi 

YGAPB  Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi 
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193 SAYILI GELĠR VERGĠSĠ KANUNUNDA;  

“KĠRA GELĠRĠNĠN ELDE EDĠLMESĠ VE  

EMSAL KĠRA BEDELĠ ESASI” 

Mehmet Kalaylar

 

 

 

ÖZET 

Gelir Vergisi Kanunu‟nda, kira gelirleri açısından gelirin elde edilmesi, 

tahsil esasına bağlıdır. Kira bedelinin hiç olmaması veya düĢük olması 

durumlarında ise emsal kira bedeli esas alınmaktadır. Rantların kayıt altına 

alınması ve vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla emsal kira bedeli 

esasının uygulamalarında vergi yargısı kararlarının da dikkate alınması 

gereklidir. Ayrıca konu hakkındaki mevzuatın daha esnek ve uygulanabilir hale 

getirilmesi de önem taĢımaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Kira Bedeli, Vergi, Gelir Vergisi Kanunu 

 

 

DERIVING RENTAL INCOME AND PRECEDENT RENTAL PRICE in 

INCOME TAX LAW No:193 

ABSTRACT 

In the Income Tax Law, deriving income in terms of rental income 

depends on collecting basis. Precedent Rental Price is predicated on in the 

cases of having low rental price or no rental price at all. Tax estimation 

decisions in precedent rental price applications has to be taken into accout in 

order to record unearned incomes and to prevent tax loss and evasion. 

Furthermore, it is essential to make the legislation more flexible and more 

applicable about this issue.  

Keywords: Rental Price, Income Tax Law 

 

GĠRĠġ 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Gayrimenkul Sermaye Ġradı baĢlıklı 

beĢinci bölümünün, gayrimenkul sermaye iradının tarifi alt baĢlıklı 70‟inci 

maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karĢılığında elde edilen 

gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak tanımlanmakta ve belli koĢullarda 

gelir vergisine tabi tutulmaktadır. 

                                                 
 Mehmet Kalaylar, Gelir Uzmanı, Manisa Vergi Dairesi BaĢkanlığı 
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Yine ilgili maddede gayrimenkul sermaye iradının mükellefi; kira 

gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa 

hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesi durumunda ise 

kiracılarıdır. 

Gelir Vergisi Kanunu‟nda beĢinci gelir unsuru olarak ele alınan 

gayrimenkul sermaye iradının, gelir unsuru olan kira gelirinde; gelirin elde 

edilmesi, tahsil esasına bağlıdır. Tahsil esasına göre kira gelirinin 

vergilendirilmesi için nakdi veya ayni olarak tahsil edilmiĢ olması 

gerekmektedir.   Ancak kira bedelinin hiç olmaması veya düĢük olması 

durumlarında ise emsal kira bedeli esas alınmaktadır. 

 

KĠRA GELĠRĠNĠN ELDE EDĠLMESĠ 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‟nun gayrisafi hâsılat alt baĢlıklı 72‟inci 

maddesinde;  “Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hâsılat; 70‟inci 

maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o 

yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira 

bedellerinin tutarıdır.  

Ayın olarak tahsil edilen kiralar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

emsal bedeli ile paraya çevrilir.  

Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini 

devamlı surette arttıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira 

müddetinin hitamında bedelsiz (Kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle 

devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır) olarak kiralayana 

devrolunduğu takdirde, mezkur kıymetler kiralayan bakımından, bu tarihte 

aynen tahsil olunmuş addolunur.  

Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil olunan kiralar, ilgili bulundukları 

yılların hasılatı sayılır, şu kadar ki, ölüm ve memleketi terk hallerinde 

mükellefiyetin kalktığı tarihi takip eden zamanlara ait olmak üzere peşin tahsil 

olunan kiralar, mükellefiyetin kalktığı dönemin hasılatı addolunur. 

Gayrimenkul iradı sahipleri için, 

1- Ittıla hasıl etmeleri kaydıyle, namlarına, kamu müessesesine, icra 

dairesine, bankaya, notere veya postaya para yatırılması; 

2- Kira olarak doğan alacağın başka bir şahsa temliki (Temlikin ivazlı 

olup olmadığına bakılmaz. İvazlı temliklerde ivazın tahsil şartı aranmaz) veya 

kiracısına olan borcu ile takası; tahsil hükmündedir. 

Yabancı parasıyla yapılan ödemeler, ödeme gününün borsa rayici ile, 

borsada rayici yoksa, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek kur üzerinden Türk 

parasına çevrilir.” denmektedir.  
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Kanun maddesinden de anlaĢılacağı üzere; gayrimenkul sermaye iradına 

konu kira gelirinde, gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıĢtır. Tahsil 

esasına göre kira gelirinin vergilendirilmesi için o yıla veya geçmiĢ yıllara ait 

olarak nakden veya ayni olarak tahsil edilmiĢ olması gerekmektedir. Kira 

bedelinin nakden tahsili, bedelin Türk Lirası veya yabancı para olarak 

alınmasıdır. Ayrıca alınan çek bedelleri de nakden tahsilat sayılmaktadır.  

Yabancı para ile yapılan kiraya verme iĢlemlerinde; yabancı para 

cinsinden kira ödemesinin yapıldığı günün T.C.Merkez Bankası‟nın döviz alıĢ 

kuru esas alınarak gayrisafi hasılat hesaplanır. Ancak ilgili yabancı paranın 

borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen kur üzerinden 

Türk Lirasına çevrilerek gayrisafi hasılat hesaplanır. 

Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri tarafından tahsil edilen içinde 

bulunulan yıla veya geçmiĢ yıllara ait olan kira bedelleri tahsil edildiği yılın 

hasılatı sayılırken, peĢin tahsil edilen ve gelecek yıllara ait olan kira bedelleri 

tahsilatın yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul 

edilir. Kira bedelinin ayni olarak tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen kiralar 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile değerlenerek paraya 

çevrilir.  

Maliye Bakanlığı‟na verilen yetkiye istinaden; konutlarda her bir konut 

için 500,00 TL ve üzerinde kira geliri elde edenler ile iĢyerlerinde miktar 

sınırlaması olmaksızın kiraya iliĢkin tahsilat ve ödemelerin 01.11.2008 

tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunludur. Banka veya Posta 

ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla, para yatırma veya havale, 

çek veya kredi kartı gibi araçlar yoluyla yapılan tahsilat ve ödemeler 

karĢılığında düzenlenen dekont yada hesap bildirim cetvelleri tevsik edici belge 

olarak kabul edilecektir. Ayrıca söz konusu zorunluluklara uymayanlara, Vergi 

Usul Kanununun mükerrer 355‟inci maddesine göre o yıl için belirlenen özel 

usulsüzlük cezası miktarından az olmamak üzere her bir iĢlem için iĢlem 

bedelinin yüzde5‟i oranında özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.   

 

EMSAL KĠRA BEDELĠ ESASI 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‟nun emsal kira bedeli esası alt baĢlıklı 

73‟üncü maddesinde; “Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira 

bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal 

ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır...” denmektedir. 

Buna göre; gayrimenkulün bedelsiz olarak baĢkalarının kullanımına bırakılması 

veya kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düĢük 

olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanacaktır. 
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Burada hemen akla gelen ve asıl sorunu oluĢturan konu; emsal kira bedeli 

esasının uygulanmasında emsal kira bedelinin ne olacağı ve hangi ölçü 

üzerinden uygulanacağıdır. 

Anılan kanunun 73‟üncü maddesine devam edildiğinde; “…Bina ve 

arazide emsal kira bedeli yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya 

tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse 

Vergi Usul Kanunu‟na göre belirlenen vergi değerinin yüzde 5‟idir. Diğer mal 

ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hakların maliyet bedelinin, bu bedel 

bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanunu‟nun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki 

hükümlerine göre belli edilen değerlerinin yüzde 10‟udur...” denmektedir. Bu 

durumda emsal kira bedelinin hesaplanmasında; anılan kanunun 70‟inci 

maddesinde bahsi geçen ve kira gelirleri ile gayrimenkul sermaye iradı olarak 

sayılan mal ve haklar, iki bölüme ayrılmıĢ durumdadır. 

 Bunlardan birincisi kiraya verilen bina ve araziler olup; kiraya verilen 

bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya 

mahkemelerce saptanmıĢ kira bedelidir. O bina veya arazi için kira takdiri veya 

tespiti yapılmamıĢsa, emsal kira bedeli, Vergi Usul Kanunu‟na göre belirlenen 

vergi değerinin yüzde5‟i olacaktır. Vergi Usul Kanununun 268‟inci 

maddesinde; “vergi değeri, bina ve arazinin Emlak Vergisi Kanununun 29‟uncu 

maddesine göre tespit edilen değeridir” denildiğinden, bina ve arazilerde emsal 

kira bedeli, bina ve arazinin emlak vergi değerinin yüzde5‟i olacaktır.   

Ġkincisi ise bina veya arazi dıĢında kalan mal ve haklar olup; kiraya 

verilen diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin 

yüzde10‟udur. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin 

değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin yüzde10‟u 

olacaktır.   

Yine Gelir Vergisi Kanunu‟nun 73‟üncü maddesine göre; “Aşağıda yazılı 

hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz.  

1- Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak 

başkalarının ikametine bırakılması, 

2- Binaların mal sahiplerinin, usul, füru veya kardeşlerinin ikametine 

tahsis edilmesi (usul, füru ve kardeşlerden her birinin ikametine birden fazla 

konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli 

hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli 

hesaplanmaz.) 

3- Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet 

etmesi,  

4-Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri 

ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.”    
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Ancak emsal kira bedeli esası uygulanmayan ve yukarıda sayılan 1, 2 ve 

3 numaralı hallerde dikkat edilmesi gereken husus; “ikamete tahsis edilme” 

durumudur. Bu nedenle iĢyeri olarak yapılan tahsisler hüküm kapsamına 

girmemekte ve emsal kira bedeli esası uygulanmaktadır. 

 

DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Her ne kadar Gelir Vergisi Kanunu‟nun emsal kira bedeli esasını 

düzenleyen 73‟üncü maddesinin “ev kirasız, para faizsiz olmaz” Ģeklindeki 

iktisadi anlayıĢa göre düzenlendiği iddia edilse de, emsal kira bedeline iliĢkin 

hükümler aynı zamanda bir vergi güvenlik müessesesidir. Bu haliyle emsal kira 

bedeli esasının; iradların kayıt altına alınması, vergi kayıp ve kaçağının 

önlenmesi amacıyla kullanıldığı aĢikârdır.  

Ancak unutulmamalıdır ki gelir vergisi, kiĢilerin gerçek gelirleri 

üzerinden alınır ve gerçek olmayan veya elde edilmeyen gelirler esas alınmaz. 

Üstelik gayrimenkul sermaye iratlarında gelirin elde edilmesi tahsil esasına 

bağlanmıĢtır. Bunun yanında gayrimenkul sermaye iradının gelir unsuru olan 

kira gelirinin; taraflar arasında düzenlenen kira sözleĢmesi ile gerçekleĢtiği ve 

bu sözleĢmelerde kira bedelinin gösterildiğidir. Ancak bu kira sözleĢmelerinin 

de, gerçek durumu yansıtması ve muvazaalı veya peçelemeli olmaması 

gerekmektedir.  

Sonuç olarak; iradların kayıt altına alınması ile vergi kayıp ve kaçağının 

önlenmesi amacıyla bir vergi güvenlik müessesesi olan emsal kira bedeli 

esasının uygulamasının, daha etkin hale gelebilmesi için, vergi yargısı 

kararlarının da dikkate alınarak konu hakkındaki mevzuatın daha esnek ve 

uygulanabilir hale getirilmesi gerekmektedir.  
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TÜRKĠYE‟DEKĠ AMERĠKAN KARġITLIĞI VE 

11 EYLÜL SONRASI YANSIMALARI 

 

Murat ERDEM
*
 

 

ÖZET 

11 Eylül sonrası süreçte gerek Amerika gerekse de dünya kamuoyunun 

gündeminde yer alan bir konu da Amerikan karĢıtlığı kavramı olmuĢtur. 

Özellikle Soğuk SavaĢ‟ın ardından meydana gelen tek kutuplu bir dünya yapısı, 

Amerika‟yı tek süper güç olarak dünya siyasetini belirleyici bir konuma 

getirmiĢ ve günümüze kadar olan süreçte Amerika‟ya karĢı olan tepkiler 

dünyanın farklı bölgelerinde siyasi, dini, ideolojik, kültürel, askeri ve 

konjonktürel gerekçelere bağlı olarak artmıĢ ve kaçınılmaz olarak akademik 

araĢtırmaların da konusu olmuĢtur. Bu çalıĢma, Amerikan karĢıtı görüĢ ve 

düĢüncelerinin Türkiye bağlamında tarihsel olarak nasıl geliĢtiği ve hangi 

parametrelere bağlı olarak varolduğunu incelemeyi amaçlamaktadır. Bununla 

birlikte özellikle 11 Eylül sonrası süreçte Amerikan karĢıtlığının Türk 

kamuoyunun gündeminde nasıl yer bulduğu yaĢanan güncel siyasi ve kültürel 

olaylar irdelenerek ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Amerikan KarĢıtlığı, Türk-Amerikan ĠliĢkileri, 

Amerikan DıĢ Politikası, 11 Eylül, Ortadoğu 

 

 

ANTI-AMERICANISM IN TURKEY AND ITS REFLECTIONS AFTER 

SEPTEMBER 11 

ABSTRACT 

The concept of Anti-Americanism became one of the major 

phenomenon in the agenda of America and the countries of the world since 

September 11 attacks. The ending of Cold War provided a ground for America 

to rise as the only superpower also created and increased the reactions with 

political, religious, ideological, military, cultural reasons from various parts of 

the world. These reactions under the concept of anti-Americanism become one 

of the study areas for the academicians. This study aims at analyzing the anti-

Americanism in turkey starting with a historical perspective and mainly 

focusing on the political and cultural issues related which take place in Turkish 

                                                 
*Yrd.Doç.Dr., Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü  
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public opinion after September 11. 
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GĠRĠġ 

11 Eylül 2001 tarihinde New York‟ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi‟ne 

ve A.B.D Savunma Bakanlığı Pentagon‟a yapılan saldırılar ardından, gerek 

Amerika‟da gerekse de dünyanın pek çok ülkesinin kamuoyunda yer alan 

konulardan bir tanesi Amerikan karĢıtlığı ya da anti-Amerikanizm
1
 kavramı 

olmuĢtur. Ülke tarihinde, 2.Dünya SavaĢı sırasında Hawaii adasının Pearl 

Harbour limanına yapılan saldırı dıĢında doğrudan kendi topraklarında ilk defa 

bir saldırıyla karĢı karĢıya kalan Amerika, bu olayın siyasi ve askeri boyutunun 

ötesinde “Neden bizden nefret ediyorlar?” sorusunu da gündemine alarak kendi 

kamuoyunda yoğun bir biçimde tartıĢmıĢtır. BaĢlangıçta “11 Eylül‟ü kim 

yaptı?” sorusu gündemi meĢgul ederken, bir süre sonra Amerikan düĢünce 

kuruluĢları ve akademik çevreler tarafından “Neden yapıldı?” sorusu daha önem 

kazanmıĢtır. Bu çalıĢmanın çıkıĢ noktası, 11 Eylül sonrasında dünyanın farklı 

bölgelerinde farklı nedenlerle geliĢmiĢ Amerikan karĢıtlığı kavramın Türkiye 

boyutuyla ele almak ve özellikle yakın dönemde Türk kamuoyu gündeminde 

nasıl Ģekillendiğini yansıtmaktır. Öncelikle Amerikan karĢıtlığı kavramının 

tanımı üzerinde durmak gerekmektedir. Tarihsel açıdan bakıldığında ilk olarak 

Amerika kıtasının Batılılar tarafından keĢfinden itibaren ortaya çıkmıĢ olan bu 

kavram, değiĢik nedenlere dayalı olarak siyasi, ideolojik, dini, kültürel ve 

konjonktürel gerekçeler ile zaman içinde değiĢerek, dönüĢerek ve farklı 

biçimlerde Ģekillenerek günümüze kadar gelmiĢtir. Amerikan karĢıtlığını, en 

basit tanımıyla Amerika‟yla ilgili olabilecek her türlü değere, kuruma, 

politikaya ve kültüre karĢı düĢünce ve görüĢlerin yazıyla, yayınla ve protestoyla 

dıĢa vurmak olarak değerlendirmek mümkündür. ġüphesiz bu tanım çok geniĢ 

bir parametreyi oluĢturmaktadır. Bu noktada kabaca kavramlaĢtırmak gerekirse 

Amerikan karĢıtlığını siyasi ve askeri, ekonomik ve kültürel bağlamda ele 

almak yararlı olacaktır. Konuyu biraz daha somutlaĢtıracak olursak, coğrafi 

açıdan Amerikan karĢıtlığının genel olarak Latin Amerika, Uzak Asya ve 

Ortadoğu ülkelerinde daha fazla ve yaygın olduğunu söyleyebiliriz
2
. Elbette bu 

bölgelerde yaĢayan halkların az geliĢmiĢ ya da geliĢmekte olan ülkeler 

coğrafyası içinde olduğu gözden kaçmamaktadır. Aynı zamanda ABD‟nin bu 

bölgeler ile olan iliĢkilerinin siyasi ve askeri açıdan Amerikan müdahaleciliği 

ve hegemonik politikalarına maruz kaldığını açık bir biçimde ifade edebiliriz. 

                                                 
1 Ġngilizcesi “anti-Americanism” olan bu kavramı Türkçe‟de “anti-Amerikanizm” Ģeklinde 

kullanılmakla birlikte, “Amerikan KarĢıtlığı” olarak Türkçe bir tabirin bu ifadeyi daha doğru 

yansıttığı düĢünüldüğünden bu makale içinde ikincisi tercih edilmiĢtir.  
2 Alvin Z. Rubinstein ve Donald E. Smith, “Anatomy of a Phenomenon,” s.1 
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Bu bölgelerin dıĢında kalan Avrupa kıtasında ise, Amerika‟ya karĢıt entelektüel 

düĢünce ve görüĢlerin daha çok kültürel bağlamda varolduğunu söyleyebiliriz
3
. 

Ancak bu karĢıtlık hiçbir zaman bir fenomen haline dönüĢüp kökleĢmemiĢtir, 

çünkü A.B.D‟nin Avrupa ile olan askeri, ekonomik ve siyasi iĢbirliği zaman 

zaman anlaĢmazlıklar olsa da 20.yüzyıl ve içinde bulunduğumuz dönemde 

genel anlamda sorunsuz devam ettiğini söylemek mümkündür.  

Latin Amerika bölgesini ele alırsak, ABD‟nin bu coğrafyayı 1823 

Monroe Doktrini ile arka bahçesi olarak ilan etmesi ve 19.yüzyılın sonundan 

itibaren her türlü siyasi ve askeri müdahaleleri içeren politikaları açık bir 

biçimde uygulaması, bölgede yaĢayan halklarda Amerika‟ya karĢı tarihe dayalı 

bir karĢıt düĢünce ve tutumunun varlığından söz edebiliriz.
4
 Keza ABD‟nin 

Latin Amerika ile olan iliĢkilerinde diğer önemli bir faktör olan ekonomik 

hegemonya olarak tanımlayabileceğimiz bir politikadan bahsetmek yerinde 

olacaktır. ABD BaĢkanı Howard Taft‟ın adıyla anılan “Dolar Diplomasisi”
5
 

20.yüzyılın baĢından itibaren Latin Amerika‟da bulunan bir çok ülkenin 

altyapısını Amerikan Ģirketleri tarafından gerçekleĢtirilmesini ve bölgede 

bulunan yer altı kaynaklarının yine Amerika tarafından iĢletilmesini beraberinde 

getirmiĢtir. Bunun sonucu olarak ekonomik bağlamda bir Amerikan 

hegemonyasının varlığı söz konusu olmuĢtur. Panama‟nın Kolombiya‟dan 

ayrılması ve bu ülkedeki kanalın ABD tarafından kurulması ve iĢletilmesi tipik 

bir Amerikan siyaseti ve ekonomi politikasıdır. Bunun yanı sıra, baĢta Küba 

olmak üzere, Nikaragua, Honduras gibi ülkeler Amerikan askeri müdahalelerine 

maruz kalmıĢlar ve Amerikan donanması bölge ülkelerinin kıyılarından eksik 

olmamıĢtır. Son dönemde Amerikan karĢıtlığı ile ön plana çıkan Venezüella 

Devlet BaĢkanı Hugo Chávez
6
 Amerikan Ģirketlerinin iĢlettiği petrol sahalarının 

millileĢtirerek siyasi hayatını Amerikan karĢıtlığı üzerine kurduğunu ve kendi 

ülkesinin geniĢ kesimince desteklendiğini göz önünde bulundurursak, bölgede 

ekonomik, siyasi ve askeri parametreler çerçevesinde bir Amerikan karĢıtlığının 

varlığından bahsedebiliriz. Bununla birlikte Latin Amerika için kültürel 

bağlamda bir Amerikan karĢıtlığından bahsetmek ya da en azından askeri ve 

siyasi boyutlara göre oldukça zordur. 

                                                 
3 Bu alanda yapılan bir çok çalıĢma ağırlıklı olarak kültürel bir karĢıtlık, Amerika‟nın düĢünsel 

alanda fikir geliĢtiremediği, tüketim kültürüne dayalı bir toplum yapısıyla Avrupa geleneklerine 

tehdit oluĢturduğu Ģeklinde bir bakıĢ açısından bahsetmek mümkündür. Ancak bu eleĢtiri ve 

tepkiler geniĢ toplumsal düĢünce ve hareketlerden değil daha çok sol eğilimli entelektüel 

kesimden geldiğini söyleyebiliriz.  
4 Alan McPherson. Yankee No!Anti-Americanism in U.S.–Latin American Relations, s.2-3 
5 George Brown Tindall ve David E. Shi. America: A Narrative History. s.693 
6 Özellikle 2006 tarihinde New York‟ta BirleĢmiĢ Milletler Kurulunda yaptığı konuĢmada, aynı 

kürsüde bir gün önce konuĢan ABD BaĢkanı George Bush için “ġeytan buradaydı, hala sülfür 

kokuyor” Ģeklinde açıklama yapmaktan çekinmemiĢtir. 

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1537357,00.html  

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1537357,00.html
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Asya ve Uzak Doğu bölgesindeki Amerikan karĢıtlığının temeli özellikle 

Soğuk SavaĢ‟ın ideolojik yapısının ve Vietnam SavaĢı‟nın bölgede bıraktığı 

izler çerçevesinde daha çok emperyalizme karĢı ideolojik bir yapının ön planda 

olduğunu ifade edebiliriz. Bununla birlikte Orta ve Güney Asya bölgelerinde 

Amerikan değerlerine ve geleneklerine karĢıt bir tutumu da görmekteyiz.
7
 

20.yüzyılı boyunca savaĢların ve anlaĢmazlıkların yaĢandığı Ortadoğu 

bölgesindeki Amerikan karĢıtlığı, Ġsrail‟in bizzat Amerika tarafından bölgeye 

kurulmasıyla baĢlayan, ardından 1967 ve 1973 yıllarında yaĢanan Arap-Ġsrail 

savaĢları ile 1991 ve 2003 tarihlerinde yaĢanan iki körfez savaĢıyla Amerika‟nın 

müdahalelerine doğrudan ve dolaylı olarak maruz kalan ve ağırlıklı Arap olan 

bu toplumların Amerikan karĢıtlığının kemikleĢtiği ve hemen hemen her alanda 

kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu bölgede dini gerekçeler bir faktör olarak 

karĢımıza çıkmakla birlikte, Amerika‟nın bölgeye yaptığı askeri müdahaleler ve 

genel anlamda bu coğrafyanın haydut ve terörist stereotipi ile tanınması ve 

yansıtılması Amerikan karĢıtlığının kaynaklarını oluĢturmaktadır. Aynı 

zamanda araĢtırmalar göstermiĢtir ki bu bölgede yaĢayan demografik unsurlar, 

Amerikan değer ve geleneklerini, yaĢam biçimini ve dünyaya bakıĢ açılarını bir 

tehdit olarak algılamıĢlar ve belki de dünyada Amerikan karĢıtlığının en fazla ve 

en farklı boyutlarda varlığını bu bölgede sürdürdüğünü söyleyebiliriz.  

 

TARĠHSEL SÜREÇ ĠÇĠNDE ABD ĠLE ĠLĠġKĠLERĠN ANALĠZĠ 

Türkiye‟deki Amerikan karĢıtlının tarihsel akıĢına bakacak olursak, 

Osmanlı döneminde baĢlayan ikili iliĢkilerin daha çok ticarete dayalı olması, 

Amerika‟nın geleneksel izolasyon politikasına bağlı kalarak siyasi ve askeri 

meselelerden uzak durması bu dönemde bariz bir Amerikan karĢıtlığını 

yansıtacak bir durumun ortaya çıkmadığını söylemek mümkündür. Zaman 

zaman azınlıklar ve misyoner okulları ile ilgili ortaya çıkan pürüzler iki ülke 

tarafından büyük sorunlar haline dönüĢmeden çözümlenmiĢtir. I.Dünya 

SavaĢı‟nda farklı cephelerde yer almalarına rağmen birbirleriyle fiili bir savaĢa 

giriĢmemiĢ olan iki ülke, diplomatik iliĢkileri kesmiĢ olsalar da Türkiye 

Cumhuriyet Devletinin kurulmasının ardından “modus vivendi” ile tekrar 

iliĢkiler baĢlamıĢtır.
8
  

                                                 
7 Chiozza, Giacomo. Anti- Americanism and the American World Order, s.55 
8 ABD, Lozan BarıĢ görüĢmelerine gözlemci olarak katılmıĢ ancak kapitülasyonların tamamen 

kaldırılmasına büyük tepki göstermiĢtir. Lozan AnlaĢmasının ardından Ġsmet Ġnönü ve 

Amerikanın Ġsviçre Büyükelçisi Joseph Grew tarafından yapılan genel anlaĢma ABD Kongresi 

tarafından onaylanmamıĢ ve Lozan AnlaĢması Amerikan Kongresi‟nde ciddi eleĢtirilere yol 

açmıĢtır. 1927 tarihinde iki ülke arasında gerçekleĢen nota teatisi yoluyla geçici bir iliĢki ve 

tanıma sürece gerçekleĢmiĢtir. Fahir Armaoğlu. Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri., 

s.110-111 
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Ülkemiz ile ABD arasındaki iliĢkiler boyutunu tarihsel süreç içinde ve 

Türkiye‟nin bağımsızlığı temelinde ele aldığımızda, farklı bir derinlik karĢımıza 

çıkmaktadır.  

Suavi Tuncay Türk DıĢ Politikası açısından ABD ile iliĢkilerin içinde 

bulunduğu koĢulların tüm ülke vatandaĢlarına açıklık rejimi içinde, 

gizlenmeden açıkça anlatılması ve halkın bilinç düzeyinin artırılması devleti 

geçici sürelerle yönetmek adına iĢ baĢına gelen tüm hükümetlerin “ulusal 

mensubiyet bilinci” açısından temel bir görevi olduğunun altını çizmekte; bu 

bağlamda özgürlük ve bağımsızlık antlaĢmamız olan Lozan AntlaĢmasının 

boyutları hareket ve eylem planlarımızın gerçekliğini, doğruluğunu ve nasıl ve 

ne yönde milli politikalar geliĢtirmemiz gerektiğini ancak ortaya 

koyabileceğimizi belirtmektedir.  

Çünkü, Lozan‟da, ABD DıĢiĢleri Bakanlığı yetkilileri ile Türk Heyeti 6 

Ağustos 1923‟te Türk-Amerikan AntlaĢması‟nı imzaladılar. Lozan‟ı teyit ettiler 

(Devrim, Sayı: 1, 21 Ekim 1969, Amerika‟da Lozan TartıĢmaları). Bilindiği 

gibi, Amerikan sistemine göre, bir antlaĢmanın geçerli olması için Senato‟nun 

da onayı gereklidir. Amerika‟da bu antlaĢmaya tepki, daha doğrusu ikiyüzlü 

Amerikan yönetiminin tutumu sonucu, söz konusu antlaĢma 1927‟ye kadar 

Senato‟ya gelememiĢtir. 19 Ocak 1927‟de Senato‟ya gelen antlaĢma, Lozan‟la 

Ermenilere bir yurt sağlanmadığı gerekçesiyle, yani Wilson Prensipleri‟ne 

aykırı görülerek reddedilmiĢtir.  

Senato‟nun 5 Nisan 1927 tarihli konuyla ilgili komisyon tutanakları 

arĢivlerdedir. “Federal Risale ArĢivi”nin “Risale No: 26; Seri 1923-24” no‟lu 

belgesine göre katılımcılar Ģunlardır: James W. Gerard, Prof. Edvard M. Earle, 

Albert W. Staub, Prof. A.D.F. Hamlin, Dr. S.L.Barton, Henry W. Jessup. 

Önemli bir Türk araĢtırmacısı ve yazarı olan Doğan Avcıoğlu, bu yönde son 

derece önemli ve büyük bir ulusal hizmeti yerine getirerek adı geçen belgeyi 

tefrika halinde Devrim‟de yayınlamıĢ böylece ABD‟nin Türkiye‟ye „dost‟ olup 

olmadığı yönünde bir psikolojik algının oluĢumuna kaynaklık etmiĢ, sadece 

Atatürk‟ün yüksek düzeydeki politikaları öncelikli hedefler olarak kalkınmayı 

ve sanayileĢmeyi askeri ve stratejik gücümüzü hedeflediğinden kamuoyu 

gündeminde özellikle tutulmamıĢ, ancak dost olarak gösterilen ABD‟nin gerçek 

tutumu ortaya çıktığından Amerika‟ya karĢı olumsuz yönde geliĢen psikolojik 

algının özellikle akademik çevrede, dıĢ politika uzmanlarında ve basının bazı 

kalemlerinde temellerinin atıldığı görülmüĢtür. 

Bu antlaĢmanın wilson prensiplerini içeren Türkiye aleyhine toprak kaybı 

doğuracak ve sınır düzenlemelerini değiĢtirecek Amerikan projesine uymadığı 

içindir ki; doğrudan Osmanlı devleti ile savaĢmasa bile itilaf devletleri içersinde 

yer alan ABD‟nin bu anlaĢmayı imzalaması gerekmektedir. Diğer yandan 

“modus vivendi” anlaĢmasının ilk maddesine göre, “Karar Sureti‟nde derpiĢ 

edildiği veçhile, Silahlı Kuvvetlerin kullanılması da dahil olmak üzere Amerika 
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BirleĢik Devletleri‟nin Anayasası‟na uygun her türlü harekete giriĢecektir.” 

Ġfadesi bir tehdit olarak hala geçerliliğini korumaktadır. 

Bununla birlikte Türkiye‟de iktidara gelen hükümetlerin ABD ile olan 

iliĢkileri belli duyarlık ve ikili iliĢkilere yönelik bir süreç içinde devam 

etmektedir. 

I.Dünya SavaĢı ardından adeta kabuğuna çekilen Amerika‟nın kendi içine 

dönmesi, ikili iliĢkilerin en düĢük yoğunluklu sürecini beraberinde getirmiĢtir. 

Ancak Amerikalı elçi ve diplomatlar Türkiye‟deki modernizasyon sürecini 

yakından takip etmiĢlerdir.  

2.Dünya SavaĢ sonrasında ABD ile Sovyet Rusya arasında baĢlayan güç 

mücadelesi ideolojik bir Soğuk SavaĢ‟ı ortaya çıkarmıĢtır. SavaĢ boyunca 

tarafsız kalan Türkiye, bu yeni süreçte Batı‟nın ve Amerika yanında yer almayı 

istemiĢtir. Türkiye‟nin jeopolitik konumu ve bu dönemde artan Sovyet tehdidi, 

A.B.D‟nin Soğuk SavaĢ manifestosu olarak değerlendirebileceğimiz 1947 

tarihli Truman Doktrini içine Yunanistan ile birlikte Türkiye‟yi de almasını 

sağlamıĢtır. ABD‟nin “çevreleme politikası” olan bu siyasi açılım, aynı yıl 

devreye girecek Marshall Planı ile ekonomik açıdan desteklenmiĢ ve 

nihayetinde 1949 yılında kurulan NATO ile askeri boyutu gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ABD tarafından oluĢturulan üç saç ayağının hepsinde yer alan Türkiye, bir 

anlamda kaderini Amerika ile birleĢtirmiĢtir. Amerika ile yakın ve ittifak 

iliĢkilerine girildiği bu dönem aynı zamanda Amerikan karĢıtlığının filiz 

vermeye baĢladığı bir sürecide ortaya çıkarmıĢtır. Ülkede özellik sol kesim 

içinde bulunan aydın ve yazarlar Amerika‟nın emperyalist bir ülke olarak 

Türkiye‟yi sömürmek üzere olduğu görüĢ ve düĢüncesini dile getirmiĢler ancak 

dönemin atmosferi bu kiĢileri komünist olarak yaftalayıp ABD‟deki McCarthy 

soruĢturmalarına benzer cadı avı gerçekleĢtirildiğini söyleyebiliriz. Örneğin “11 

Ocak 1948‟de Ankara Üniversitesi P.N. Boratav, Behice Boran, Niyazi ve 

Mediha Berkes, Adnan Cemgil ve Azra Erhat‟ı görevden uzaklaĢtırdı.”
9
 Bu gibi 

akademisyen ve düĢünürler ya siyasi görüĢlerini açıklamaktan çekindiler ya da 

bunları ifade ettikleri zaman mahkemelerde yargılanarak hapis ve benzeri 

cezalara maruz kaldılar.  

1950 yılından itibaren 10 yıl ülkeyi tek parti olarak yöneten DP dönemi 

belki de ikili iliĢkilerin en üst seviyeye çıktığı ve Amerika‟ya karĢı tepkilerin en 

az olduğu süreci temsil etmektedir. Bu dönemde kamuoyu gündemine gelen ve 

Türk halkı tarafından tepkiyle karĢılanan bir olay ise ülkede görev yapan 

Amerikalı askerler ile ilgili olmuĢtur. 1959 yılında Adana‟da Amerikalı Yarbay 

Allen L. Morrison alkollü olarak kullandığı aracı ile yaya kaldırımına çıkmıĢ ve 

1 kiĢinin ölümüne 11 kiĢin yaralanmasına neden olmuĢtur.
10

. Ancak iki ülke 

arasında yapılmıĢ ikili anlaĢmalar gereği Amerikalı yarbay görevi baĢında 

                                                 
9 Baskın Oran  Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, s.493. 
10 Çağrı Erhan, “ABD ve NATO‟yla ĠliĢkiler”, s.559. 
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bulunduğu gerekçesiyle Türk makamları tarafından yargılanamamıĢ, Amerikalı 

yetkililer tarafında para cezası verilerek ülkesine gönderilmiĢtir. 

Kapitülasyonları anımsatan bu durum daha sonra yapılacak yeni anlaĢmalar ile 

yetkilerin kullanımı kısmi olsa da azaltılmıĢtır. Bu olaya geniĢ tepkiler 

geliĢmemiĢ olsa da, bir sonraki dönemde ülkede görev yapan Amerikan 

askerlerine karĢı protesto ve eylemler artacaktır. 

1960 darbesi ve gerek ülkede baĢlayan yeni dönem, gerekse Soğuk SavaĢ 

bağlamında dünyada yaĢanan geliĢmeler Türkiye‟deki Amerikan karĢıtı düĢünce 

ve hareketlerin ortaya çıktığı dönem olmuĢtur. 1960 baĢlarında ülkeye gelen 

Amerikalı BarıĢ gönüllülerinin özellikle doğudaki kırsal bölgelerde halka 

yardımcı olması veya Ģehirlerde Ġngilizce öğretmenliği yapmaları, bu kiĢilerin 

sadece misyoner ruh ile çalıĢmadığı ve aynı zamanda demografik ve toplumsal 

araĢtırmalar ile bir nevi ülkenin siyasi ve sosyal yapısını inceledikleri ve bunları 

istihbarat amaçlı kullandıkları ya da kültür emperyalizmi yapmakla 

suçlanmıĢlardır. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Profesörler Kurulu hazırlanan bir raporu kabul ederek bu faaliyetlerin ülkenin 

çıkarlarına zarar verdiğini deklare etmiĢler ve çalıĢmalara yavaĢ yavaĢ sona 

erdirilmiĢtir
11

.  

1960‟lı yıllar bir önceki döneme göre daha farklı ve Amerikan karĢıtlığı 

gibi yeni parametrelerin olduğu bir süreci beraberinde getirmiĢtir. 1960 Askeri 

ihtilali ile biten DP yönetimi ardından, önce koalisyon sonra Süleyman 

Demirel‟in baĢını çekeceği Adalet Partisi iktidarı ülke yönetimine gelmiĢtir. 

Ġkili iliĢkiler açısından bu dönemin en önemli olayını Johnson Mektubu ve 

bunun yansımaları oluĢturmuĢ olsa da, Amerika ile ilgili ilk Ģüpheler 1962 

yılında Küba Füze Krizi olarak anılan bir olayla gerçekleĢmiĢtir. Sovyet Rusya 

hükümetinin gizlice Küba adasına nükleer füzeler yerleĢtirmesi ve ardından 

ABD‟nin bu giriĢimi sonlandırmak için Sovyet talebi bağlamında Türkiye‟ye 

yerleĢtirilmiĢ olan Jüpiter Füzelerinin kaldırılması noktasında pazarlıklar 

yapması Türkiye‟ye açısından yeni bir süreci ortaya çıkarmıĢtır. Ülke 

güvenliğini NATO ve adeta Amerikan politikalarına devretmiĢ olan Türkiye 

böyle bir durum karĢısında kendisi pazarlık masasında edilgen bir unsur halinde 

bulmuĢtur. KuĢkusuz bu durum, Amerika ile yeni kuĢkuların oluĢmasına yol 

açmıĢtır. Daha Füze Krizinin sıcaklığı bitmeden 1964 yılında patlayan Johnson 

Mektubu ve berinde getirdiği kriz Türk-Amerikan iliĢkileri açısından bir dönem 

noktası oluĢturduğunu söylemek mümkündür. Türkiye‟nin Kıbrıs adası üzerinde 

uluslar arası anlaĢmalar ile sahip olduğu garantörlük hakkı bağlamında adaya 

askeri bir çıkarma yapma giriĢimi dönemin ABD BaĢkanı Lyndon Johnson 

tarafından gönderilen bir mektup ile durdurulması bu olayın özünü 

oluĢturmuĢtur. Mektupta alenen ve diplomatik geleneklerin ötesine geçilerek, 

Türkiye‟nin yapacağı müdahalede Amerikan silahlarının kullanılamayacağı ve 

                                                 
11 Çağrı Erhan, age., 697. 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2012 

144 

 

böyle harekatın sonucunda Sovyet Rusya‟nın müdahil olma durumunda 

Türkiye‟nin NATO hükmü gereği ortak güvenlik konseptinin 

gerçekleĢmeyeceği hükmü verilmekteydi. Bu durum Türkiye açısından son 

derece haksız ve ABD ile varolan müttefiklik iliĢkisine ciddi yara vermiĢtir. 

Olayın ikinci perdesi ise, mektubun gönderilmesinden 2 yıl sonra basına 

yansımasıyla gerçekleĢmiĢtir. Belki de o güne kadar dıĢ politika ile doğrudan 

hiçbir ilgisi olmayan Türk halkı, Kıbrıs konusunda duyarlı bir refleks geliĢtirmiĢ 

ve mektubun içeriğinin kamuoyuna yansımasıyla Amerikan karĢıtlığı 

Türkiye‟nin gündeminde yer almaya baĢlamıĢtır. Gazetelerde yapılan yorumlar 

hem Amerika‟nın tutumunu hem de Türkiye‟nin güvenliği ve dıĢ politika da 

bağımsızlığı noktasında yükseliyordu. Türk halkı belki de tarihinde ilk kez dıĢ 

politika konusunu gündemine alıyor ve tartıĢmalara katılıyordu
12

. Johnson 

Mektubu günümüzdeki Çuval Hadise‟sine benzer bir biçimde ikili iliĢkilerde 

önemli bir parametre yaratarak anlaĢmazlıkların ya da Amerikan karĢıtlığı 

konuların gündeme geldiğinde ilk referans gösterilen fenomen haline 

dönüĢmüĢtür. Hatta o dönemde ABD‟nin Vietnam SavaĢı‟ndan dolayı dünya 

kamuoyunda ciddi eleĢtiri ve karĢıt protestoların yer almasına rağmen bu 

mektuba kadar Türkiye‟den açık bir tepki almamıĢtı. Öyle ki, Nihat Erim‟in 

ifadesiyle, o dönemde Amerika‟ya “Go Home” denmeyen tek ülke olan 

Türkiye‟de de durum Johnson Mektubu sonrasında değiĢmiĢtir
13

. Bununla 

birlikte ilginç bir tarih çakıĢmasına da değinmek, Amerikan karĢıtlığının farklı 

bir boyutu bağlamında yararlı olacaktır. Johnson Mektubu ve Amerikan 

karĢıtlığının yeĢerdiği bu dönemde, 1964 yılında Türkiye‟de ilk Coca Cola 

fabrikasının temelleri atılmıĢtır
14

. Diğer bir ifadeyle, çalıĢmamızın sonuç 

kısmında da tartıĢacağımız gibi Türkiye‟deki karĢıtlık Amerikan ürünleri ya da 

kültürünü merkeze alıp geliĢmemiĢtir. 

1968 yılında dünyada baĢlayan gençlik hareketleri, Türkiye‟de anti-

emperyalist ve anti-Amerikan tutum ve eylemler Ģeklinde gerçekleĢmeye 

baĢlamıĢtır. ABD‟nin bu dönemde giriĢtiği Vietnam SavaĢı giderek daha fazla 

sivil kayıplara neden olmuĢ ve dünyanın önemli bir bölümü Amerika‟nın bu 

ülkeye yaptığı iĢgale karĢı tavır almaya baĢlamıĢtır. Türkiye‟de özellikle sol 

kesimin öncülüğünde baĢlayan gençlik hareketleri genelde emperyalizm 

karĢıtlığını söylem edinirken bu protestoları özellikle Amerika üzerinde 

yoğunlaĢtırmıĢtır. Johnson Mektubunun yarattığı atmosfer Amerika hakkındaki 

Ģüphelerin kamuoyunca paylaĢılması yavaĢ yavaĢ eylemlere dönüĢerek ülkeyi 

ziyaret eden Amerikan gemilerine ve personeline karĢı fiili tepkilere 

dönüĢmüĢtür. Truman doktrini sonrası ülkeye büyük bir coĢkuyla kabul edilen 

Amerikalı denizciler, özellikle gençlik gösterilerinin hedefi haline dönüĢmüĢtür. 

                                                 
12 Duygu Sezer‟in 1972 tarihinde basılan çıkan Kamuoyu ve Dış Politika adlı kitabı bu konuyu ve 

1964-68 yılları arasında Türk kamuoyunun dıĢ politikayla olan iliĢkisini detaylı olarak 

incelemektedir. 
13 Nihat Erim. Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s.303 
14 http://www.cocacolaturkiye.com/swf/tarihce_turkiye.swf  

http://www.cocacolaturkiye.com/swf/tarihce_turkiye.swf
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Hatta bu tür eylemler ülkede görev yapan Amerikalı personelin kaçırılmasına 

kadar uzamıĢtır. 1960 yıllarda ikili iliĢkilerde yaĢanan önemli bir olay ise 

ABD‟nin büyükelçi olarak Vietnam‟da CIA uzmanı olarak görev yapmıĢ Robert 

W. Komer‟i Türkiye‟ye göndermesi ve sonrasındaki geliĢmelerdir. 1968 yılının 

sonlarına doğru Türkiye‟de göreve baĢlayan Komer, yine Amerika finansmanı 

ile kurulan ODTÜ‟ye yaptığı bir ziyarette arabası gençler tarafından yakılmıĢ ve 

ülkeden ayrılması istenmiĢtir. Türkiye‟de belki de en kısa süre büyükelçi olan 

Komer 1969 yılının bahar aylarında ABD yönetimi tarafından Türkiye‟den geri 

çekilerek tepkilerin azalması hedeflenmiĢtir. Komer olayı, Amerikan 

karĢıtlığının net bir eyleme dönüĢtüğü bir referans olmuĢtur.  

1970‟li yıllarda Amerikan karĢıtlığına iliĢkin örneklenebilecek bir konu 

ise afyon sorunu olmuĢtur. Amerika‟nın özellikle 1960 yıllardaki artan madde 

tüketimini Türkiye‟de üretilen haĢhaĢ ile iliĢkilendirmesi ve ardından Türk 

hükümetlerine bu yönde baskılar uygulanması sorunu gündeme taĢımıĢtır. 

Özellikle Afyon ilinde devlet kontrolünde yapılan ekimlerin tamamen 

kaldırılmasını isteyen ABD Türkiye‟deki o dönem iktidarda bulunan BaĢbakan 

Süleyman Demirel‟den olumlu cevap alamamıĢtır. KuĢkusuz yüzyıllardır bu 

ekimden ekmeğini kazanan bölge insanının yaptığı üretimin ABD‟deki devasa 

tüketim ile iliĢkilendirilmesi hatta ana kaynak olarak değerlendirilmesi adeta 

imkansızdı. Zaten Amerika‟nın bir amacıda kendi halkına karĢı bu konuda 

önlem aldığı görüntüsünü yaratmaktı. 1970 yılında TSK‟nin verdiği muhtıra 

sonrasında kurulan teknokratlardan oluĢan hükümet, seçim kaygısının ve halka 

karĢı sorumluluk taĢımamasına paralel olarak ilk icraatlarında bir tanesini afyon 

üretimini durdurmakla gerçekleĢtirmiĢtir. Elbette bu karar Amerika‟ya olan 

tepkilerin haĢhaĢ üreten çiftçilerin günlük yaĢamına kadar inmesini sağlamıĢtır. 

Askeri yönetimin kurduğu teknokrat hükümet sadece bu kararı almamıĢ, aynı 

zamanda Amerika ve emperyalizm karĢıtı olan gençlerin simgeleĢmiĢ bazı 

isimlerini (Deniz GezmiĢ ve iki arkadaĢı) ülkenin anayasasını değiĢtirmek ve 

yıkmak suçuyla idam edilmesine ortam yaratmıĢtır. Bu bağlamda 12 Martta 

yapılan darbenin Amerikan yanlısı olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

Ancak 1974 yılına gelindiğinde ülkede iktidara gelen Bülent Ecevit 

baĢkanlığındaki koalisyon hükümeti sadece afyon ekim yasağını kaldırmamıĢ 

aynı zamanda Kıbrıs‟a yaptığı çıkarma ile Türk-Amerikan iliĢkilerinde belki de 

en sıkıntılı sürecin yaĢandığı bir dönemi baĢlatmıĢtır. 

1964 yılında Johnson Mektubu sonrası alınan ders ve Kıbrıs‟a günün 

birinde yapılabilecek bir çıkarma politikası, 20 Temmuz 1974 yılında 

gerçekleĢmiĢ ve adada gerçekleĢen bir darbe ve yıkılan yönetimin tekrar 

kurulması ve barıĢın tesisi için garantör devlet sıfatıyla Türkiye askeri bir 

çıkarma gerçekleĢtirmiĢtir. Ardından yapılan görüĢmelerde netice alınamaması 

üzerine ikinci bir çıkarma daha yapılması Türkiye‟yi ilk çıkarma da alkıĢlayan 

Batılı ülkelerin bir anda tersine dönerek adada iĢgalci güç olarak tanımlamasıyla 

sonuçlanmıĢtır. Bu iki çıkarmanın arasında Watergate Skandalı‟nın patlaması 
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ABD hükümetini ve ülkedeki siyasal yapının çalkantıya uğraması iki ülke 

arasındaki iliĢkilere de ciddi etkisi olmuĢtur. Amerikan yargısı bir taraftan 

baĢkanını yargılarken, Amerikan Kongresi de baĢkanların ve hükümetin sahip 

olduğu gücün ülkeyi Vietnam gibi bataklıklara götürdüğü gerçeğiyle dıĢ 

politikanın oluĢturulmasında anayasal yetkilerini daha fazla kullanma yoluna 

gitmiĢtir. Türkiye‟nin yaptığı çıkarmayı onaylamayan Amerikan Kongresi, 

Amerikan BaĢkanı Jimmy Carter ve hükümetinin tüm karĢı çıkıĢlarına rağmen 

Türkiye‟ye bir silah ambargosunu 1975 yılında baĢlatmıĢtır. Ġki ülke arasındaki 

en temel parametreyi oluĢturan yardım ve karĢılığında müttefiklik ve dostluk 

gösterilmesi ambargo ile adeta delinmiĢtir. Türkiye özellikle savunmasını ve 

ordusunun bir çok teçhizat ve ekipmanını yıllardır Amerika‟dan sağlarken bir 

anda baĢlayan ambargo ile sarsılmıĢ, ordusu ve ülke güvenliği zafiyete uğramak 

tehlikesiyle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Johnson Mektubu Türk politikacıları 

Ģüpheye sevk ederken ambargo gerçek anlamda ülkeyi sıkıntıya sokmuĢtur. Bu 

sıkıntı kamuoyuna da yansımıĢ ve Amerika‟ya karĢıt olan görüĢ ve düĢünceler 

somutlaĢmıĢtır. Türkiye‟nin gösterdiği ilk tepki Amerikan üslerinin 

faaliyetlerinin durdurulması olmuĢtur. 1978 yılına kadar olan süre içinde devam 

eden ambargoda önemli dersler çıkaran Türkiye öncelikli olarak milli bir askeri 

sanayinin oluĢturulması ve dıĢa bağımlılığın mümkün olduğu kadar azaltılması 

yoluna gitmiĢtir. Bununla birlikte ambargo, tıpkı Johnson Mektubu gibi ikili 

iliĢkilerde güven bunalımlarının doğduğu ya da Amerikan karĢıtlığı konusunun 

gündeme geldiği durumlarda bir referans noktası olmuĢtur. 

1980 yılında gerçekleĢen askeri darbe ile Türk-Amerikan iliĢkileri de yeni 

bir sürece girmiĢtir. Askeri yönetimin aldığı önlemler ülkeyi apolitik bir ortam 

içine götürmüĢ ve Amerikan karĢıtlığının en az görüldüğü dönemlerden birisini 

ortaya çıkarmıĢtır. 1983 yılında askeri yönetimin ardından gerçekleĢen seçimler 

ile baĢlayan ANAP iktidarları ve BaĢbakan Turgut Özal, kiĢisel olarak Amerika 

ile olan iliĢkileri yoğunlaĢtırmaya çalıĢmıĢtır. Bununla birlikte 1990 yılında 

patlak verecek olan I. Körfez SavaĢı‟na kadar olan süreçte toplumda ya da 

siyasetçiler arasında Amerikan karĢıtı tutum ya da politikalardan bahsetmek pek 

mümkün değildir. 1980‟li yıllar Türkiye‟nin neo-liberal politikalarına bağlı 

olarak 24 Ocak 1980 tarihinde alınan kararlar ile serbest piyasa ekonomisine 

geçiĢin ve ithalata yönelik serbestliklerin sağlandığı bir dönemdir. Bu dönemde 

Amerikalı iĢadamları ve yatırımcılar hükümetin sağladığı kolaylıklar ile 

yatırımlar ya da yerli iĢadamlarıyla iĢbirliği içinde yatırımlara baĢlamıĢtır. 

Amerika‟nın belki de dünyadaki en temel simgelerinde olan McDonalds 

hamburger restoranını 24 Ekim 1986‟da Taksimde açmıĢtır.
15

 Amerika ile ilgili 

temsillerin giderek arttığı bu dönem içinde Turgut Özal‟ın yaptığı ABD resmi 

ve sağlık ilgili ziyaretler basında geniĢ yer bulmuĢ ve Amerika yönelik 

tutumların genel çerçevede apolitik ya da fazla karĢıt olunmadığı bir süreç 

ortaya çıkmıĢtır. 

                                                 
15 http://www.mcdonalds.com.tr/Kurumsal/Turkiyede-McDonalds/KilometreTaslari  

http://www.mcdonalds.com.tr/Kurumsal/Turkiyede-McDonalds/KilometreTaslari
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Sovyetler Birliği‟nin dağılması ve Soğuk SavaĢ‟ın bitmesinin ardından 

baĢlayan yeni süreç, Amerika‟nın 1990 yılında Kuveyt‟i kurtarmak adına Irak‟a 

saldırmasıyla Ortadoğu‟yu yeniden gündeme getirmiĢtir. Soğuk SavaĢ boyunca 

Rusya ve komünizme karĢı mücadelenin siyah beyaz Ģeklinde olması Türkiye 

adına bulunduğu taraf ve izlenen politikaları NATO ve Amerika çerçevesinde 

yürütülmesini gerektiriyordu. Ancak bu kez komĢu Irak olunca ve Amerika‟nın 

müdahalesi yeni parametreler oluĢturma olasılığı Türkiye adına bir çekince 

yaratmıĢtır. Fakat müdahale ile ilgili B.M. kararı olması ve Turgut Özal‟ın 

CumhurbaĢkanı ve partisinin iktidar olması Türkiye‟yi Amerika‟nın yanında 

olmasını sağlamıĢtır. SavaĢ hazırlıklarından itibaren Türkiye müttefiki olan 

Amerika için asker gönderme dıĢında her türlü kolaylığı sağlamıĢtır. Ülkede 

bulunan üs ve tesisleri aktif olarak ABD kullanımına sunmuĢtur. Özellikle 

Ġncirlik üssü ABD‟nin Irak‟ın kuzeyinden yapacağı hava harekatlarını etkin bir 

biçimde gerçekleĢtirmesini sağlamıĢtır. Bu sayede güneyde Kuveyt ve Suudi 

Arabistan üzeriden yapılacak kara harekatının kabiliyetinin arttırılması söz 

konusu olmuĢtur. Türk kamuoyu ABD‟nin bu müdahalesine fazla tepki 

göstermemekle birlikte Körfez SavaĢı “Çöl Operasyonu” adı verilen ABD 

harekatıyla kısa süre içinde baĢarıyla tamamlanmıĢtır.
16

 Türkiye‟nin Kuveyt 

iĢgali sonrasında uyguladığı petrol ambargosu Irak‟ın mali kaynaklarını 

azaltmıĢ, keza ticaretin durmasına paralel olarak Irak kuzeyde tamamen izole 

edilmiĢtir. Bu bağlamda Türkiye aktif asker göndermemiĢ olsa da, bu savaĢta 

ABD‟ye yararlı olan en önemli ülkelerin baĢında gelmiĢtir. Bu noktada 

ABD‟nin Soğuk SavaĢ sonrası politikaları bağlamında Türkiye NATO 

üyeliğinin yanı sıra son derece önemli ve stratejik bir müttefik haline 

dönüĢtüğünü söylemek mümkündür. Ancak bu savaĢın Türkiye‟ye maliyeti 

oldukça fazla olmuĢtur. Ambargoya paralel olarak ekonomi bu bölgede adeta 

durmuĢtur. SavaĢa bağlı olarak Irak‟ın kuzeyinde kampları bulunan PKK terör 

örgütü daha geniĢ bir hareket alanı yakalamıĢ ve yönetim boĢluğuna paralel 

olarak Irak içinde güç kazanmıĢtır. Nitekim PKK‟nın en etkin olduğu ve büyük 

eylemler gerçekleĢtirdiği dönem I.Körfez SavaĢının ardından gelen yıllar 

olmuĢtur. Bu durum Amerika‟nın bölgede oluĢturduğu askeri politikaların 

Türkiye‟ye olumsuz yansımasına paralel olarak toplumda Amerikan karĢıtlığını 

körüklemiĢtir. Zira bu savaĢ bölgenin düzenini bozmuĢ ve iĢgalci ABD‟nin bu 

bölgede müdahaleci tavrı ve etkinliği Türk kamuoyunda, özellikle sol kesim 

içinde tepkiyle karĢılanmıĢtır.  

SavaĢın ardından, ABD yönetiminin Irak‟ın 36.paralelinin üstünde kalan 

kuzey bölgesindeki Kürtleri korumak için Diyarbakır‟da kurdurduğu Çekiç Güç 

kuvveti
17

 iki ülke arasındaki iĢbirliğini sürdürürken diğer taraftan bu gücün 

görev ve faaliyetleri konusunda Türk siyasetçilerini ve zaman zaman 

kamuoyunu rahatsız eden durumları da beraberinde getirmiĢtir. 1996 yılında 

                                                 
16 Lowry, Richard S. The Gulf War Chronicles: A Military History of the First War. s.200 
17 AltunıĢık, Meliha Benli “Turley‟s Middle East Challenges: Towards a New Beginning” s. 365 
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KeĢif Gücü olarak adı değiĢtirilen bu hava birliği T.B.M.M tarafından her altı 

ayda bir görev süresi uzatılarak 2003 yılına kadar Türk topraklarında faaliyette 

bulunmuĢtur. Asıl amacı Saddam‟ın hava kuvvetlerini kuzey Iraktan korumak 

olan bu güç, zaman zaman PKK‟ya destek verdiği ve faaliyetlerinin temel 

olarak Türkiye‟nin aleyhine olduğu tartıĢmalarını gündeme yansımıĢ ve 

gazetelerde yer bulmuĢtur. Ancak hiçbir hükümet ya da TBMM bu görev 

süresini uzatmamazlık edememiĢtir
18

. 22 Ocak 1993 tarihinde BaĢbakan 

Süleyman Demirel‟in söylediği Ģu sözler son derece düĢündürücüdür: “Çekiç 

Güç köklü bir çıban gibi!.. Çıbanın baĢını keskin bir bıçakla kesebilirsiniz, ama 

kökünü çıkaramazsınız. Çıkarmaya kalktığınızda nelerle karĢılaĢacağınız 

bilinmez!”
19

. Keza konuyla ilgili geniĢ bir çalıĢması bulunan Baskın Oran‟ın 

Amerikan karĢıtlığı bağlamında Çekiç Güç ile ilgili yaptığı Ģu saptama oldukça 

anlamlıdır.  

Doğrudur, 1950‟lerde Amerika‟nın Türkiye‟yi soktuğu Kore 

savaĢına karĢı çıkanlar olmuĢtur. Doğrudur, özellikle 

1964‟teki Johnson mektubu tüm Türkiye‟yi büyük düĢ 

kırıklığına uğrattıktan sonra, 1950‟lerin Sam amcasının 

yerini Emperyalist Amerika‟ya bırakmıĢtı. Ama bu eğilim 

tüm Türkiye‟nin eğilimi değildi; esas olarak sol kesimin ve 

onun etkilediklerinin söylemiydi. Oysa Çekiç Güç‟e 

1990‟larda karĢı çıkanlar yalnızca sol kesim olmadı, hem 

halk içinde hem de TBMM‟deki en sağcı milletvekilleri 

arasında büyük bir çoğunluk Çekiç Güç denilen olguyu, 

bıraksan bir kaĢık suda boğacaktı.
20

 

2000 yılında yapılan seçimlerle ABD BaĢkan olan George W. Bush, 

“neo-con” olarak adlandırılan ve Amerika‟nın güçlü ve askeri anlamda caydırıcı 

olmasını destekleyen bir grubu yönetime alarak bir önceki BaĢkan Clinton‟un 

tam karĢıtı bir ideoloji içinde aktif ve saldırgan bir siyaseti ön plana 

çıkaracağının sinyallerini vermiĢtir
21

. Bu yönetimin 11 Eylül sonrası iyice 

somutlaĢan siyasetinin saç ayaklarını Bush Doktrini olarak tanımlanan “önleyici 

                                                 
18 Çekiç Güç hakkında Baskın Oran‟ın Kalkık Horoz adlı kitabı oldukça geniĢ ve detaylı bilgiler 

sunmaktadır. Oran Ġngilizcesi Poised Hammer olan bu gücü biraz da ironik bir biçimde Kalkık 

Horoz olarak kullanmayı tercih etmiĢtir. http://baskinoran.com/makale/BO-cekicguc.pdf  
19 Mehmet Emin Değer Oltadaki Balık Türkiye, s. 19 
20 Abromowitz, Morton. (ed.) Türkiye‟nin Dönüşümü ve Amerikan Politikası, s. 202. 
21 Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz gibi isimler “neo-con” ya da “yeni 

muhafazakar” olarak George W.Bush yönetiminde yer alan kiĢiler aslında 2.Dünya SavaĢı‟ndan 

bu tarafa “tek taraflı müdahale” ya da “tek kutup” düĢüncesini savunana realpolitik geleneğin bu 

süreçte ön plana çıkanlarıdır. Teknik olarak her dönemde Amerikan yönetimlerinde görev almıĢ 

olsalar da Bush yönetimi daha çok sayıda ve geniĢ yetkilerle bu grubu içine almıĢtır. Maria 

Ryan Neoconservatism and the New American Century, s.19-26 

http://baskinoran.com/makale/BO-cekicguc.pdf
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saldırı” (preemptive strike)
22

 ve küresel terörizm ile olan mücadelede ya 

Amerika‟nın yanında olursunuz ya da terörist olursunuz gibi keskin bir tutum 

oluĢturmuĢtur. Bu “Ģahin” bakıĢ açısının en önemli politikası, ortaya çıkan 

anlaĢmazlıklarda askeri gücün kullanılmasının son değil, ilk seçenek olarak 

sunulmasıdır. Zira önleyici vuruĢ olarak tanımlanan yaklaĢımda ABD için tehdit 

oluĢturulduğu (ya da oluĢturabileceği) varsayın her hangi bir geliĢme ya da 

ülkeye karĢı derhal etkili bir askeri müdahalenin gerçekleĢtirilmesi ABD 

açısından meĢru müdafaa olarak tanımlanmaktaydı. George Bush‟un bu 

açıklamaları, Türkiye‟de de Ģüphe ve tepkiyle yaklaĢıldığını söyleyebiliriz. 

Özellikle 11 Eylül sonrasında ağzından “kutsal savaĢ” Ģeklinde bir ifadenin 

çıkması savaĢ ve mücadelenin terörizme karĢı değil aynı zamanda Ġslam‟a karĢı 

da yapılacağı çağrıĢımı gündemde tartıĢılmıĢtır.
23

 Bizzat George Bush ile 

baĢlayan bu tepki ve karĢıtlık ardından gelecek olan II.Körfez SavaĢı ile daha da 

geniĢleyecektir. Bush yönetiminin zaman zaman Türkiye‟yi “ılımlı Ġslam” ya da 

demokrasiyi Ġslam ile birleĢtiren bir model olarak ele alması, yine Türkiye‟de 

tepkiyle karĢılanmıĢtır. Bu tepki sadece laik kesimden değil, Ġslam referansları 

yüksek olan iktidar partisi tarafından da dillendirilmiĢtir. ABD DıĢiĢleri Bakanı 

Colin Powel‟ın bir Alman televizyonunda Irak ile ilgili yaptığı konuĢmada 

“''Irak'ta bir Ġslam Cumhuriyeti olacak. Türkiye ve Pakistan'daki diğer Ġslam 

Cumhuriyetleri gibi. Ancak bu, anayasal çerçeve, ġeriat hukuku, Kuran hukuku 

çerçevesinde olacak'' Ģeklinde açıklamaları, Türkiye‟yi Pakistan gibi nitelemesi 

Amerikan politikaları ile ilgili Ģüphe yaratmıĢ ve tepkilere yol açmıĢtır
24

. 

11 Eylül sonrasında Türkiye‟de yerli ve yabancı farklı kuruluĢların 

gerçekleĢtirmiĢ olduğu anketlerde Amerikan karĢıtlığı ya da Amerika‟ya 

duyulan güvensizlik dünya standartlarının üstünde bir sonuç ortaya koymuĢtur. 

Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi Amerika‟nın Ortadoğu politikaları ve 

özellikle Irak‟a yapmıĢ olduğu iĢgalin neden olduğunu söyleyebiliriz. Zira 

George W. Bush‟dan önce 8 yıl Amerika‟yı yönetmiĢ olan Bill Clinton özellikle 

Türkiye‟ye 1999 yılında yaptığı ziyarette halk tarafından ilgiyle karĢılanmıĢtır
25

. 

Ancak 2004 yılında BaĢkan Bush‟un ziyareti ciddi tepki toplamıĢtır. Ġstanbul‟da 

yapılan gösterilerde Bush doğrudan hedef alınarak protesto edilmiĢtir. Bir 

tarafta Soğuk SavaĢ‟ın ardından tüm dünyadaki askeri üslerini kapatan ve 

ordusunu küçülten bir süreçte BaĢkan olan Clinton, diğer tarafta ise yeni 

                                                 
22 ABD BaĢkanı George W. Bush bunu ilk defa 1 Haziran 2002‟de Amerikan Harp Okulu olan 

West Point‟de yaptığı konuĢmada dile getirmiĢtir. http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/ 

news/releases/ 2002/06/20020601-3.html   
23 Bush, terörizme karĢı savaĢı 'Haçlı Seferi' olarak nitelendirdi http://www.milliyet.com.tr/2001/ 

09/17/son/sondun06.html  
24 http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2004/04/02/436780.asp  
25 Bill Clinton, T.B.M.M‟de konuĢan ilk ABD BaĢkanı olmuĢ ve milletvekilleri konuĢmanın 

ardından ayakta alkıĢlamıĢlardır. Dört gün süren ziyaretinde Ġzmit‟te deprem bölgesini ziyaret 

etmiĢ ve halk tarafından ilgiyle karĢılanmıĢtır. Özellikle politikacıların sık yaptığı gibi bir 

bebeği kucağına alarak çektirdiği fotoğraf gazeteler tarafından geniĢ haberlerle sunulmuĢtur. 

http://www.milliyet.com.tr/1999/11/17/  

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/%20news/releases/%202002/06/20020601-3.html
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/%20news/releases/%202002/06/20020601-3.html
http://www.milliyet.com.tr/2001/%2009/17/son/sondun06.html
http://www.milliyet.com.tr/2001/%2009/17/son/sondun06.html
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2004/04/02/436780.asp
http://www.milliyet.com.tr/1999/11/17/
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muhafazakar ideolojinin etkisinde ve 11 Eylül saldırılarının psikolojisi içinde 

askeri gücü ilk seçenek olarak kullanan BaĢkan Bush‟un kaçınılmaz olarak 

ülkemizdeki imgeleri birbiriyle zıt kamuoyu görüĢlerini oluĢturmaktadır. 

ABD‟nin ikinci kez Irak‟a yaptığı saldırı ve ardından baĢlayan iĢgal 

“önleyici saldırı” olarak tanımlanan politikanın bir sonucudur. Esas gerekçelere 

bakacak olursak, Birinci Körfez SavaĢı ardından, Irak‟ın B.M. kararları ile 

yoğun ambargo altında olması ve dıĢarından yatırımların engellenmesi bu 

ülkeyi sıkıntı içinde bırakmıĢtı. Amerikan pragmatizmi çerçevesinde olaya 

yaklaĢacak olursak, böyle bir süreçte bölgede düzenli bir petrol üretiminin 

gerçekleĢmesi söz konusu olamayacaktı. Keza Saddam Hüseyin‟in varlığı diğer 

Arap devletleri tarafından hem bir çekince, hem de ironik bir biçimde ABD‟ye 

karĢı bir direniĢ sempatisi yaratmaktaydı. Bu istikrarsız ortamın varlığı 

ABD‟nin hem ekonomik hem de siyasi çıkarlarıyla örtüĢmemekteydi. 

Dolayısıyla 11 Eylül‟ün yarattığı atmosfer ABD için, en azından kendi halkının 

onayını ve desteğini alma noktasında Irak‟a yapılacak bir müdahaleyi meĢru ve 

kaçınılmaz hale getirmekteydi. Özellikle ABD‟yi durdurabilecek bir B.M. 

iradesi de olmayınca, Mart 2003 tarihinde Amerikan bombardımanları 

baĢlamıĢtır. Türk halkının baĢından beri Irak‟a bir müdahaleye karĢı olduğu 

bilinmekteydi. ABD‟nin savaĢ için öne sürdüğü kitle imha ve nükleer silahlar 

ile ilgili Irak‟a yaptığı suçlamalar Türk kamuoyunun genelinde inandırıcı 

bulunmuyordu. Nitekim, savaĢ öncesi BM silah denetçileri ABD ve 

Ġngiltere‟nin iddialarının aksine somut bir kitle imha silahı bulamadığı gibi 

savaĢın ardından ABD tarafından oluĢturulan büyük bir ekip tarafından yapılan 

inceleme ve araĢtırmalarda da iddia edildiği gibi herhangi bir nükleer silaha ya 

da üretimine rastlanmamıĢtır. Duelfer raporu olarak anılan ve Amerikalı ağırlık 

uluslararası takımın hazırladığı rapor bu gerçeği ortaya koymaktadır. 
26

 Bununla 

birlikte elbette ABD Irak‟ı iĢgal etmiĢ ve nükleer ya da benzeri kitle imha 

silahlarının olmadığı gerçeği Amerika‟nın “önleyici saldırı” politikası içinde 

eriyip gitmiĢtir. Bu durum bir anlamda Türk kamuoyunda yansıyan görüĢ ve 

tutumun doğru çıktığını göstermektedir. Bununla birlikte 1 Mart tezkeresi 

olarak anılan ve Amerika‟ya bir anlamda Türkiye‟den geçiĢ vermeyerek karĢıt 

bir tutum gösteren TBMM, Türk halkının sesine kulak verdiğini söyleyebiliriz. 

1 Mart tezkeresi olarak anılan ve TBMM‟de yapılan oylama sonucunda 

geliĢen süreç Türk-Amerikan iliĢkileri tarihinde gerek siyasi gerekse askeri 

anlamda belirleyici olan bir dinamik olarak ortaya çıkmaktadır. 11 Eylül sonrası 

süreçte Amerika‟nın Afganistan ardından Irak‟ı hedef haline getirmesi 

Türkiye‟nin konumunu ön plana çıkararak Amerikan siyasetinde Türkiye‟nin 

jeo-stratejik konumu bir kez daha iki ülkenin siyasi gündemine oturmuĢtur. Bu 

duruma paralel olarak ABD ilk olarak 2002 Temmuz ayında Savunma Bakanı 

                                                 
26Robert Duelfer‟in baĢkanlığında oluĢturulan bu takımın hazırladığı raporun Senato sunumunda 

ABD‟nin tamamen yanıldığı açık bir biçimde dile getirilmiĢtir. 

http://www.gpoaccess.gov/duelfer/  

http://www.gpoaccess.gov/duelfer/
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yardımcısı Paul Wolfowitz ve DıĢiĢleri Bakan yardımcısı Marc Grossman‟ı 

(Grossman daha önce Türkiye‟de Amerikan büyükelçisi olarak görev yapmıĢtı) 

Türkiye‟ye göndererek bu durum ile ilgili ilk görüĢmeleri baĢlatmıĢ
27

 ve bir kaç 

ay sonra Amerika‟nın iĢbirliği ve Türk topraklarını kullanmasıyla ilgili talepleri 

iletmiĢtir. Ancak bu talepler gerek kamuoyunun baskısı, gerekse iktidara henüz 

gelmiĢ olan AKP yönetimi ve milletvekilleri arasında anlaĢmazlıklara yol 

açmıĢtır. TBMM 1 Mart 2003 tarihinde aldığı kararla Amerikan askerlerinin 

Türk topraklarından geçemeyeceğine hükmetti ve ikili iliĢkilerde en önemli 

kırılmalardan bir tanesi yaĢandı. KuĢkusuz bu kararda kamuoyunun hem savaĢa 

hem de Amerikan askerlerine ve politikalarına karĢıt bir tutum içinde olması 

önemli bir olguydu. Daha sonra bir baĢka tezkere ile hava sahasının açılması ve 

erzak/ekipmanların geçiĢine izin verilmesi en azından Amerika‟yı yumuĢattığı 

varsayılabilir. Bununla birlikte Türkiye‟nin savaĢa destek vermemesi, savaĢ ile 

ilgili ABD kanıtlarının doğru olmaması bir anlamda Türkiye‟yi dünya 

kamuoyunda prestijli bir konuma getirdiğini söylemek mümkündür.  

1 Mart tezkeresinin yarattığı siyasi karıĢıklık ve Amerika‟nın Türkiye ile 

ilgili tutumunun değiĢikliği Irak‟ın Süleymaniye kentinde 4 Temmuz 2003 

tarihinde gerçekleĢen ve siyasi literatüre “Çuval Hadise” olarak geçen bir askeri 

operasyon ile gerçekleĢti. Türkiye‟ye ait Özel Harekat Timlerinin irtibat bürosu 

olarak kullandığı bina içinde Kürt peĢmergelerin de bulunduğu bir Amerikan 

birliği tarafından basılarak burada görev yapan 11 askeri personel ve diğer 

kiĢileri göz altına almıĢlardır
28

. Olayın duyulmasının ardından Türk devleti tüm 

Amerikan resmi kurumları ile görüĢmeye çalıĢmıĢ ancak tarihin Amerika‟nın 

resmi bayramı olması nedeniyle tatil gününde üst düzey resmi sorumlulara 

ulaĢılamamıĢtır. Bunun sonucunda üç güne yakın bir süre Türk askerleri 

baĢlarına çuval geçirilerek götürüldükleri Amerikan merkezinde sorgulanmaları 

engellenememiĢtir. Bu olayın kamuoyunda duyulmasının ardından askerleri 

konusunda hassas ve gururlu olan kamuoyu olaya tepki göstermiĢ ve hükümete 

baskı yaparak ABD‟den konuyla ilgili açıklama ve özellikle özür dilenmesi 

Ģeklinde bir gerekçe istenmiĢtir. Zira bu baskının sadece bölgede görev yapan 

Amerikalı birimler tarafından değil, bizzat Amerikan baĢkanın bilgisi ve 

Pentagon‟un onayıyla gerçekleĢtiği düĢüncesi daha belirgindi. Amerikalı 

yetkililer özür dilemek yerine üzgün oldukları Ģeklinde açıklamalar yapmayı 

tercih ederek yapılan operasyon konusunda hatalı olmadıklarını, oradaki Türk 

askerlerinin bölgede destabilizasyon yaratmak üzere eylemler planladıkları 

yönünde istihbarat aldıklarını bundan ötürü böyle bir yola gidildiği gerekçesini 

sunmuĢlardır. Türk halkının uzun süre en çok güvendiği ve gurur duyduğu 

ordusuyla ilgili olarak yaĢanan bu olay, kanlı bir çatıĢma ile geri dönüĢü zor bir 

duruma dönüĢmemiĢ olsa da (elbette burada Türk Genelkurmayı geri adım 

atmıĢtır) Türk-Amerikan iliĢkilerinde Johnson mektubunun ardından belki de 

                                                 
27 http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=113317  
28 http://www.milliyet.com.tr/2003/07/05/son/sontur05.html  

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=113317
http://www.milliyet.com.tr/2003/07/05/son/sontur05.html


 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM MART 2012 

152 

 

güven bunalımının en üst seviyeye çıktığı bir olguyu temsil etmektedir.. Türk 

toplumunda yer alan askerin temsili onur ve gurur ile iliĢkilendirildiği için 

ABD‟nin yaptığı baskın ve sonrasında Türk askerlerinin baĢına Iraklı 

direniĢçilere yaptığı gibi çuval geçirince ve bunu bölgedeki yerel güçler olan 

peĢmergeler ile birlikte gerçekleĢince Amerika‟nın Türkiye ile ilgili tavırları ve 

amaçları konusunda toplumda ciddi Ģüpheler ortaya çıkmıĢtır. Çuval Hadisesi 

belki Amerika‟nın tahmininden öte bir toplumsal tepkiye dönüĢmüĢtür Nitekim 

wikileaks adlı internet sitesinde yayınlanan Amerikan belgelerinde, olaydan üç 

yıl sonra 2006 yılında Amerikan Büyükelçisi Ross Wilson‟ın gönderdiği 

kriptolu mesaj içinde çuval hadisesine referans yapılmakta ve olay Ģu Ģekilde 

tanımlanmaktadır
29

 : “Amerikan askerlerinin Türk Özel Kuvvetleri askerlerinin 

baĢlarına çuval geçirmesi ülkenin ulusal gururunun bir yarası olmaya devam 

ediyor. Bu yarayı iyileĢtirmek büyük ihtimalle bir kuĢak sürecek”. 

Amerikan karĢıtlığının kamuoyu gündeminde daha geniĢ olarak yer 

alması popüler kültürün önemli öğelerinden olan filmin ve Amerika‟nın 

Türkiye‟ye saldırısını kurgulayan bir romanın yayınlanmasıyla gerçekleĢmiĢtir. 

Kurtlar Vadisi Irak
30

 adlı film 2005 yılında vizyona girerek bir anda halkın 

gündemine Çuval Hadisesi ve sonrasındaki geliĢmeleri getirerek uzun bir süre 

tartıĢma konusu haline dönüĢmüĢtür. Film esas olarak 4 Temmuz 2003 tarihinde 

Süleymaniye‟de Türk birliğine yapılan baskının öcünü almak üzere birkaç Türk 

kahramanın Kuzey Irak‟a gitmesi ve bu bölgede olan bitenlerin Türkiye bakıĢ 

açısıyla sunulmasını ele almaktadır. Bununla birlikte filmde temsil edilen 

Amerikalıların son derece pragmatik, çıkarcı aynı zamanda iĢkenceci olmasının 

yanı sıra organ kaçakçılığı yapan acımasız bir Yahudi doktorun Amerikalılar ile 

iĢbirliği filmde ön plana çıkmaktadır. Keza Irak‟ta Amerikan ordusu tarafından 

yönetilen Ebu Garip cezaevinde yaĢanan iĢkence görüntüleri, daha önce basına 

yansıyan görüntüleri canlandırarak Amerikan askerlerinin keyfi ve iĢkence 

yapan temsilleri açık bir biçimde iĢlenmiĢtir. Filmin galasına katılan dönemin 

TBMM BaĢkanı Bülent Arınç‟ın filmi gerçekçi ve çok baĢarılı bulduğu 

açıklaması ve ardından özellikle dıĢ basındaki yansımaları geniĢ kesimlere 

ulaĢmıĢtır. New York Times gazetesi “Amerika BirleĢik Devletleri‟ni kötüleyen 

yeni popüler kültürün son örneği”
31

 Ģeklinde tanımlarken ABD Genelkurmay 

BaĢkanlığı filmin özellikle Avrupa gösterimlerinde askerlerin sinemaya 

gitmemeleri konusunda uyarmıĢtır. Amerikan Kongresi‟nde bile gündeme gelen 

film yerel boyuttan uluslar arası bir gündem konusu haline dönüĢmüĢtür. Sadece 

medyanın ilgisi değil akademik çevrelerde de sadece bu film ile ilgili 

                                                 
29 19 Ocak 2001 “Türk askerine çuval WikiLeaks'te...” http://www.cnnturk.com/2011/yazarlar/ 

01/19/turk.askerine.cuval.wikileakste/603729.0/index.html  
30 Pana Film tarafından yapılan ve Serdar Akar tarafından yönetilen film, Kurtlar Vadisi isimli 

televizyon dizisi oyuncuları ve birkaç Amerikalı aktörün yer almasıyla gerçekleĢtirilmiĢ ve 

Türkiye‟de en çok seyredilen filmlerden bir tanesi olmuĢtur. http://www.panafilm.com  
31 http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/359889.asp  

http://www.cnnturk.com/2011/yazarlar/%2001/19/turk.askerine.cuval.wikileakste/603729.0/index.html
http://www.cnnturk.com/2011/yazarlar/%2001/19/turk.askerine.cuval.wikileakste/603729.0/index.html
http://www.panafilm.com/
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/359889.asp
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makalelerden oluĢan özel sayı yapılmıĢtır
32

. Yakın dönem içinde en yüksek giĢe 

hasılatını gerçekleĢtiren filmlerden olan Kurtlar Vadisi Irak, Türkiye‟de 

fenomen hale gelmiĢ ve yıllardır geniĢ bir kitle tarafından izlenen Kurtlar Vadisi 

adlı televizyon dizisi üzerinden bir prodüksiyon olması, Amerikan karĢıtlığının 

önemli temsillerinden biri olarak karĢımıza çıkmıĢtır. AĢağıda değineceğimiz 

Metal Fırtına adlı kitabın yayınlanmasının ardından vizyona giren film Amerika 

ile ilgili olumsuz yargıları beslediğini söylemek mümkündür. 

Irak savaĢının ardında yükselen Amerikan karĢıtlığının yankı bulduğu bir 

baĢka mecra ise 2004 yılının sonunda yayınlanan Metal Fırtına adlı roman 

olmuĢtur. Kısa süre içinde en çok satanlar listesine girmeyi baĢaran bu kitap 

kurgusal olarak ABD‟nin Türkiye‟ye saldırmasını konu edinmekteydi. Kitabın 

tanıtım yazısında (ve genelinde) özellikle Amerikalı yetkililerin gerçek 

isimlerinin kullanılması, hali hazırda Irak‟ı iĢgal eden Amerika‟nın bir sonraki 

hedefinin hangi ülke olacağının tartıĢıldığı bir dönemde tam anlamıyla gündemi 

yakalamıĢ ve rekor bir satıĢa ulaĢmıĢtır. Kitabın tanıtım yazısında Ģunlardan 

bahsedilmektedir: 

Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, BaĢkan'ın odasından 

içeri girdi. TelaĢlıydı ve BaĢkan ile konuĢması gerekiyordu. 

Derken kapıda Genelkurmay BaĢkanı Howard Strike 

göründü, yüzünde karanlık bir ifade vardı. 'Sayın BaĢkan,' 

dedi 'Ģu an itibariyle Metal Fırtına harekatı baĢlamıĢ 

bulunuyor.' Ġstanbul'a büyük hava saldırısı baĢladı. Henüz 

resmi açıklama yapılmadı ancak Ġstanbul, tarihinin en ağır 

hava saldırısı ile mücadele etmeye çalıĢıyor
33

:  

Edebi ve anlatım açısından bir özelliği bulunmayan bu kitabın, her 

Ģeyden önce Amerika‟nın Türkiye‟ye saldırmasını ki bu operasyonun adı Metal 

Fırtına olarak geçmekte ve amacı Sevr anlaĢmasının yeniden canlandırılarak 

ülkenin bölünmesi, Ermenistan ve Yunanistan‟a topraklarının geri verilmesi 

gibi Sevr döneminden kalan ve toplumun belleğinde yer eden Ģüpheleri 

doğrudan iĢlemesi, sıradan bir kitabı bir anda ülke gündeminin en üst sırasına 

taĢımıĢtır. Diğer tarafta Amerikan karĢıtı ideolojik bir çok eser değiĢik 

zamanlarda çıkmıĢ olsa da, bu türde bir romanın yani Amerika‟nın aleni bir 

biçimde Türkiye‟ye saldırmasını konu alması orijinal olmakla birlikte daha önce 

de belirttiğimiz gibi konjonktürü gerçek anlamda yakalayan bir çalıĢmadır. 

Kurgu olan bu kitaba tıpkı Kurtlar Vadisi Irak‟a benzer biçimde karĢı eleĢtiriler 

de gelmiĢtir, yani kitap bir anlamda bizim çaresiz ya da güçsüz olduğumuzu 

                                                 
32 Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Dergisi, Bahar 2006 tarihinde yayımlanan 22.sayısını 

tamamen Kurtlar Vadisi Irak filmi ile ilgili makalelere yer vererek özel bir sayı çıkarmıĢtır. 

İletişim dergisinin giriĢ makalesinde Korkmaz Alemdar bu filmin özel bir sayı içinde 

değerlendirilmesiyle ilgili Ģunları yazmıĢtır “Bunun iki nedeni var: filmin niteliği, yarattığı etki 

ve Ortadoğu‟da yaĢananlara getirdiği yorum.” http://www.ilet.gazi.edu.tr/index.php?22  
33 Burak Turna ve Orkun Uçar. Metal Fırtına TimaĢ Yayınları Ġstanbul, 2004. 

http://www.ilet.gazi.edu.tr/index.php?22
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Amerikan gücünü kabullenmemiz gerektiğini bir alt metin olarak sunmakta ve 

böyle bir ideolojiyi savunduğu öne sürülmüĢtür.  

 

SONUÇ 

20.yüzyılın Amerika yüzyılı olduğu görüĢ ve düĢüncesi Amerikalı siyaset 

ve akademisyenler tarafından tanımlanan bir olgu olmakla beraber, 11 Eylül 

sonrası sürecin Amerikan karĢıtlığı fenomeniyle baĢladığı ve devam ettiği 

görülmektedir. Amerikan karĢıtlığı ile ilgili çalıĢmaları olan Amerikalı profesör 

Paul Hollander, 2002 yılında A.B.D. DıĢiĢleri Bakanlığında yapılan ilgili 

akademisyenler ile Amerikan KarĢıtlığı ile ilgili konferansın ardından yaptığı 

değerlendirmede, Amerikan karĢıtlığını üç temel baĢlık altında toplayarak, 

“kapitalizm karĢıtlığı, bir çeĢit milliyetçilik ve moderniteye karĢı öfke olarak”
34

 

sıralamıĢtır. Bu yaklaĢım ilk olarak Amerikan karĢıtlığının temelinin zenginlik 

ve gücün temsili olarak kapitalizmin oluĢturduğunu, ardından ulus devletlerde 

ya da ırka dayalı bir arada yaĢayan halkaların aĢırı milliyetçi olmaları ve 

Amerika‟yı egemenlik ve bağımsızlıklarına doğrudan bir tehdit olarak 

algılamalarından kaynaklanan ve üçüncü olarak ise Amerika‟nın modernite 

altında temsil ettiği ve ideolojisinin temeli olan yaĢam biçimi ve bunu 

çevreleyen her türlü değer, gelenek ve kültürün tehlikeli ve kötü örnekler 

olduğu düĢüncesidir. Türkiye‟nin yaĢadığı tecrübeler bağlamında elbette bir 

genelleme yapmak kolay değildir. Öncelikle, tarihsel açıdan değerlendirme ve 

saptamalar yapacak olursak Soğuk SavaĢ‟ın bitiĢine kadar olan dönem içinde 

Amerikan karĢıtlığının ideolojik ve Soğuk SavaĢ‟ın ayrıĢtırdığı parametreler 

ülkenin bağımsızlığı ve kapitalist sistem içine gireceği endiĢesi ağırlıklı olarak 

ülkenin sol kesiminden geldiği görülmektedir. Aynı biçimde 1960 ve 70‟li 

yıllardaki gençlik hareketleri ile ortaya çıkan karĢıtlık aynı ideolojinin devamı 

içinde emperyalizmin metonomisi olarak görülen Amerika‟ya yöneltilmiĢtir. 

Konjonktürel bağlamda bakacak olursak, Johnson Mektubu, Afyon Sorunu ve 

Ambargo ile ortaya çıkan durumlar halkında doğrudan etkilenmesi bağlamında 

Amerikan karĢıtlığını zaman zaman kitlesel hale dönüĢmesi söz konusu 

olmuĢtur. Bu olaylar konjonktürel olmakla birlikte ikili iliĢkilerin referansları 

arasına da girmiĢtir.  

Soğuk SavaĢ‟ın hemen ardından ABD‟nin Irak‟a yaptığı müdahale, 

aslında Kuveyt‟in kurtarılması amacını taĢısa da ülkede bir Ģüphe yaratmıĢ ve 

savaĢ karĢıtı kesimler bu karĢıtlığı Amerika üzerine yöneltmiĢlerdir. Bu süreci 

Çekiç Güç ve Amerika‟nın Irak‟ın kuzeyindeki Kürtler ile yakın iĢbirliğine 

girmesi ve yine savaĢın sonucu olarak PKK terörünün artması, kamuoyunda bu 

sürecin sorumlusu olarak Amerika‟nın olduğu algısı doğmuĢtur. 11 Eylül ise 

yeni bir süreç getirmekle birlikte, ABD‟nin tekrar Irak‟a kalıcı olarak gelmesi 

                                                 
34 Greg Grandin “Narcissism of Violence” Anti Americanism s.17.  
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ve bölgedeki her politikanın bir Ģekilde Amerika‟yla iliĢkili olması 90‟larda 

baĢlayan bu karĢıtlığın kökleĢmeye baĢladığını savlayabiliriz. 2003 yılında 

gerçekleĢen Çuval Olayı belki de fiili olarak Amerikan askerleri ile Türk 

askerlerin karĢı karĢıya gelmesi ve ABD‟nin Türk askerlerini esir alması gibi 

NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasında gerçekleĢmemesi 

gereken bir durum ortaya çıkarmıĢtır. Bu olay toplumda tepki yaratırken, örnek 

olarak ele aldığımız Amerikan karĢıtı temaları iĢleyen Kurtlar Vadisi Irak filmi 

ve Amerikan ordusunun Türkiye‟yi iĢgal etmesini konu edinen Metal Fırtına 

adlı roman Türkiye‟nin gündemini uzun süre meĢgul etmiĢ ve toplumdaki 

Amerikan karĢıtlığını pekiĢtirmiĢtir.  

Washington‟da bulunan ve küresel eğilimleri inceleyen Pew AraĢtırma 

Merkezi, özellikle 11 Eylül sonrasında düzenli anket ve çalıĢmalar 

gerçekleĢtirmiĢtir. AĢağıdaki tablo, Türkiye‟nin yıllar bazında Amerika‟yla 

ilgili olumlu ve olumsuz Ģeklinde bakıĢ açısını vermektedir
35

. Tablo, karĢıtlığın 

yüzde 54 ile baĢladığı bu dönemde Irak‟a yapılan müdahale ile en üst seviye 

çıktığını ve günümüze kadar yüksek seviyesini koruduğunu yansıtmaktadır. 

 

Bu veriler sabit bir Amerikan karĢıtlığını varlığını koymakla birlikte, 

Türkiye‟deki karĢıtlığın konjonktürel olmadığı, göründüğünden daha derin bir 

yapıya sahip olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Bununla birlikte, Türkiye‟de 

tüketilen Amerikan ürünleri, izlenen Amerikan filmleri ve TV dizileri, pop ve 

rock yıldızları gibi Amerikan yaĢam biçimini temsil eden kültüre karĢı bir 

tepkinin olduğunu söylemek zordur. Eğitim alanında veya bilimsel anlamda 

Amerika‟nın geliĢmiĢliği ve modernliğine yönelik bir karĢıtlığı gösteren olgu 

neredeyse yoktur. Bununla birlikte bu kadar yüksek karĢıtlık ağırlıklı olarak 

askeri ve siyasi politikalar çevresinde oluĢtuğunu söyleyebiliriz. Türkiye‟deki 

                                                 
35http://www.pewglobal.org/database/?indicator=1&country=224&response=Unfavorable 

http://www.pewglobal.org/database/?indicator=1&country=224&response=Unfavorable
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Amerikan karĢıtlığı diğer bir çok ülkenin üzerindedir ve Ürdün, Filistin gibi 

ülkelerin ardından ikinci ya da üçüncü konumdadır. Bu bağlamda, çalıĢma 

içinde tarihsel olarak irdelediğimiz Türkiye‟deki Amerikan karĢıtlığının Soğuk 

SavaĢın ardınan kemikleĢtiğini ve bunun en temel nedeninin değiĢen dünya 

koĢullarının Türkiye ile ABD‟nin ortak düĢmanı neredeyse kalmadığı 

gerçeğiyle karĢılaĢmaktayız. Soğuk SavaĢ sürecinde komünizm ve Sovyetler 

Birliğine karĢı mücadelede Amerika‟nın daima yanında olan Türkiye, 1990‟lı 

yıllardan itibaren özellikle Ortadoğu konusunda Amerikan politikalarına karĢı 

temkinli ve Ģüphe içinde olmuĢtur. Örneğin Amerika‟nın küresel terör olarak 

tanımladığı ve mücadele ettiği düĢman tanımı ile Türkiye‟nin PKK ile ilgili 

etnik ve bölücü tanımlaması uyuĢmamaktadır. Çekiç Güç konusuna 

değindiğimiz bölüm Amerika‟nın bölge politikasının Türkiye için risk yarattığı 

görülmektedir. Keza Amerika‟nın istemeden terörizmi Ġslam ile iliĢkiliymiĢ, 

daha doğrusu Ġslam coğrafyasında yer bulan köktendinci grupları hedef alması 

toplumun farklı kesimlerinde Ġslam‟a karĢıt bir algılama doğurabilmektedir. 

Ġsrail Filistin konusunda Türkiye‟nin tutumu son dönemde daha keskinleĢmekle 

birlikte Türkiye‟deki genel algının ABD ve Ġsrail‟in daima iĢbirliği içinde 

olduğu yönündedir ve bu durumun da Amerikan karĢıtlığına dolaylı olarak 

katkıda bulunduğunu söyleme mümkündür. Philip Gordon ve Ömer TaĢpınar‟ın 

Türkiye‟yi Kazanmak isimli kitaplarında yer verdikleri genel çerçeve bu sürecin 

devam edeceğini göstermektedir.
36

: 

Ortak düĢman yokluğu, ortak çıkarlar belirleme konusunda 

zorluk doğurmaya baĢladı. Bugün her ne kadar terörizm 

ortak düĢman olarak kabul edilse de, Ankara ve Washington 

terörizm deyince farklı Ģeyler algılıyorlar… Soğuk savaĢ 

bitince ortak düĢman ve ortak payda bulmak bu nedenle 

daha zor hale geldi 

Soğuk SavaĢ‟ın ardından dünyanın sıklet merkezinin Avrasya olarak 

tanımlanan coğrafya üzerine kayması, ABD‟nin bu alanları önemli çıkar 

bölgeleri olarak tanımlaması ve aktif politikalar üretmesi önümüzdeki on yıl 

içinde Amerika ile Türkiye‟nin arasında siyasi çatıĢmaların kaçınılmaz 

olduğunu göstermektedir. Elbette tek süper güç olan ABD kendi çıkar ve 

tanımlarını öncelikli olarak gözetebilmekte ancak politikalarında Türkiye‟nin de 

çıkarlarını gözetemezse Amerikan karĢıtlığının Türkiye‟de daha da derinleĢerek 

devam edeceğini öngörmek mümkündür.  

                                                 
36 Philip Gordon ve Ömer TaĢpınar Türkiye‟yi Kazanmak s.10 
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“GÖRMEK ĠNANMAKTIR”:  

KAMUOYU OLUġUMUNDA GAZETELERDE FOTOĞRAF 

 KULLANIMININ NEDENLERĠ 

Alahattin Kanlıoğlu

 

ÖZET  

Bu çalıĢma kapsamında kamuoyu, kamuoyu oluĢum sürecinde gazeteler 

ve bu süreçte gazetelerin fotoğraftan yararlanma sebepleri incelenecektir. Ġlk 

bölümde kamuoyu kavramı ve günümüz çağdaĢ siyasi rejimleri için öneminin 

nereden kaynaklandığı üzerinde durulacak. Ġkinci bölümde kitle iletiĢim 

araçlarının kamuoyu oluĢum süreci açısından önemi irdelenecektir. Son 

bölümde fotoğraf kavramı tanımlanacak önemi tartıĢılacak, kitle iletiĢim aracı 

olarak gazetelerde fotoğraf kullanımının nedenleri incelenecektir.  

Anahtar Sözcükler: Kamuoyu, Kamuoyu OluĢum Süreci, Gazete, Haber 

Fotoğrafı, Fotoğraf ve Gerçeklik. 

 

 

“SEEING IS BELIEVING”: 

HOW PHOTOGRAPHY IS USED IN NEWSPAPERS 

TO MANUFACTURE PUBLIC OPINION 

 

ABSTRACT 

Within the scope of this study, public opinion and how newspapers make 

use of photography are examined. In the first section, the concept of “the 

public” and the basis for its importance to the contemporary political regime 

are studied. In section two, the importance of mass communication with regard 

to the formation of public opinion is considered. In the final section the 

importance of photography is weighed, and the way in which newspapers as 

mass communication media use photographs is examined. 

Keywords: Public, Public Opinion Process, Newspapers, News 

Photography, Photography and Reality 
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ÇağdaĢ demokrasilerde yasama, yürütme ve yargıdan sonra “dördüncü 

güç” olarak nitelenen kitle iletiĢim araçlarının üstlenmiĢ oldukları iĢlevler 

nedeniyle çok önemli bir konuma sahip oldukları bilinen ve kabul edilen bir 

görüĢtür. Demokratik sistemin farklı süreçlerinde kitle iletiĢim araçlarının 

üstlendiği en önemli iĢlevlerden birisi devletin ve hükümetin ülke ve 

vatandaĢlara dair aldığı kararlar ve yerine getirdikleri uygulamalar konusunda 

topluma bilgi vermek ve haberdar etmektir.  

Olayları ve olguları haberler aracılığıyla topluma aktarırken aynı 

zamanda toplumu da yönlendirdikleri, bir baĢka ifade ile kamuoyunun 

oluĢumunda veya Ģekillendirilmesinde kitle iletiĢim araçlarının önemli bir iĢleve 

sahip olduğu görmezden gelinemeyecek bir gerçektir. Sözü edilen iĢlevin 

baĢarılı bir Ģekilde yerine getirilmesi toplumun bu araçlardan aldıkları 

enformasyonun doğruluğuna ve güvenilirliğine olan inancı ile doğru orantılıdır. 

Bu noktada görsel deneyimleri iki boyutlu düzlem üzerine kaydetmedeki en 

baĢarılı yöntem olan fotoğraf ön plana çıkmaktadır. Fotoğrafın yapısından 

kaynaklanan optik ve kimyasal süreçler nedeniyle en güvenilir ve inandırıcı 

görsel araç olarak kabul edilmesi onu yazılı basın araçları olan gazeteler baĢta 

olmak üzere birçok alanda sıklıkla kullanılan bir görsel materyal haline 

getirmiĢtir. Böylece gazetelerde fotoğrafı gören insan gördüğüne inanacak ve 

kamuoyu görme düzleminde oluĢmaya, Ģekillenmeye baĢlayacaktır. 

Görsel kültürün hüküm sürdüğü günümüzde, istesek de istemesek de 

haber ve bilgi vermek, bizleri bazı konularda yönlendirmek amacıyla dolaĢıma 

sokulmuĢ görseller bombardımanı altında yaĢanmaktadır. Bu noktada, 

fotoğrafın kitle iletiĢim araçlarında hangi amaçlarla, neden ve nasıl kullanıldığı 

konusunda bilgi sahibi olmak kitle iletiĢim araçları karĢısında savunmasız 

kalmamak açısından önem arz etmektedir.  

 

1- KAMUOYU KAVRAMI 

Sosyal bilimciler tarafından yapılan birçok çalıĢmaya karĢın kamuoyu 

kavramının üzerinde uzlaĢma sağlanmıĢ bir tanımdan söz etmek mümkün 

değildir. Bunun nedeni, kavramın birçok sosyal bilim dalını ilgilendirmesi ve 

her bir sosyal bilim dalının, kavramı tanımlama giriĢiminde bulunurken 

kamuoyu olgusunun kendisini ilgilendiren yönlerine vurguda bulunmasıdır.  

Kamuoyu, dikkat çeken belirli bir sorun karĢısında ve bu soruna bağlı 

olarak ilgili bir grupla beraber ortaya çıkan hakim kanaattir.  Ancak, hakim 

kanaat her zaman için gurubun çoğunluğunun kanaati olmayabilir. Bazı 

durumlarda çoğunluğun pasif kalması ya da etkin bir azınlığın görüĢlerini etkili 

Ģekilde anlatması ve savunması sonucu kamuoyu, azınlığın kanaati olarak da 

gerçekleĢebilmektedir. 
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Çoğulcu parlamenter sistemin geçerli olduğu yönetimlerde kamuoyunun 

görmezden gelinemeyeceği yaygın kabul görmektedir. Bunun yanında 

kamuoyunun oluĢabilmesi için değiĢik görüĢlerin serbestçe ifade edilebilmesi 

ve halkın bu görüĢlerden haberdar olabilmesi gereklidir. Bu nedenle haber alma 

hakkının, fikir ve ifade özgürlüğünün tam olarak sağlandığı bir rejimin, 

kamuoyunun oluĢumu ve iĢlerliği açısından büyük önemi vardır. Bu anlamda 

çağdaĢ demokrasiler, kamuoyunun oluĢabilmesi açısından en ideal rejim olarak 

kabul edilmektedir.  

1.1- KAMUOYU KAVRAMININ ÖNEMĠ 

Kamuoyu konusunu ele alan literatür incelendiğinde kavramın özellikle 

20.yüzyılın baĢlarından itibaren sosyal bilimcilerin ilgisini çektiği, özellikle 

siyaset bilimciler, sosyologlar ve sosyal psikologların kavram üzerine kapsamlı 

çalıĢmalar yaptıkları görülmektedir. 

Kamuoyu kavramına verilen önemin artma sebepleri üzerine görüĢ 

bildiren düĢünürler, 19. yüzyıl baĢından itibaren toplumsal alanda meydana 

gelen değiĢimlerin kavrama olan önemin artmasının temel nedeni olduğu 

üzerinde uzlaĢmaktadır.  

Abadan (1972-73:1-2), kamuoyu kavramına artan ilginin nedenlerini 

çağdaĢ demokrasinin geliĢmesi, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin eğitime 

verdikleri önemin artması, ulaĢım ve haberleĢmenin teknolojik geliĢmelere 

koĢut olarak geliĢmesi, endüstri devrimiyle beraber üretimin artması, kamuoyu 

yönetimini ilgilendiren birçok karar ve projenin gerçekleĢtirilmesinin belirli 

ölçüde gurup veya guruplardan alınacak desteğe bağlı hale gelmesi 

baĢlıklarında açıklamaktadır.   

Eğitim seviyesi yükselen insan daha bilinçli olacaktır. Olayları daha iyi 

değerlendirecek ve seçimlerini daha bilinçli yapacaktır. ÇağdaĢ demokrasilerde 

halkın kendisini yönetecekleri seçmesi ve bu seçimin eğitim seviyesine koĢut 

daha bilinçli olması kamuoyuna atfedilen önemin artmasını beraberinde 

getirmektedir. Özellikle halkı ilgilendiren konuların bizzat halkın desteğiyle 

yapılması demokrasinin ve demokrasi içinde yürütme erkini elinde 

bulunduranların iktidarının devamının ön Ģartı haline gelmiĢtir. Halkı oluĢturan 

bireylerin konulardan haberdar olması çoğunlukla kitle iletiĢim araçlarından 

aldıkları enformasyon ile gerçekleĢmektedir. Dolayısıyla kitle iletiĢim araçları 

yayınlarına maruz kalan insanlar özellikle gündem konusunda aĢırı pasif hale 

gelmiĢlerdir. Kitle iletiĢim araçlarının yaygınlaĢması ile beraber, enformasyonu 

hazırlayanlar ona muhatap olanın tam olarak ne düĢüneceğini olmasa da hangi 

konu hakkında düĢüneceğini belirler duruma gelmiĢtir. Kitle iletiĢim araçları 

sadece izleyicilerin hangi konularda düĢüneceğini değil aynı zamanda o konu 

hakkındaki inanç ve düĢüncelerini de etkilemekte ve dolayısıyla kamuoyunu 

Ģekillendirmektedir. Tüm bunlara ilave olarak endüstri devrimiyle beraber 

makineleĢmeye koĢut olarak üretim eskiye kıyasla çok artmıĢtır. Kapitalizm, 
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üretilen mal ve hizmetlerin mümkün olan en fazla kârla, olabildiğince çok 

sayıda ve kısa sürede satılması prensibi üzerine kurulmuĢtur. Pazarda olası 

rakiplerinin önüne geçip satılmayan ürün ve hizmet iĢletmenin iflası anlamına 

gelmektedir. Potansiyel müĢterilerin ikna edilmesi ve satın alma davranıĢı 

göstermelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu ise ürün ve hizmet hakkında 

oluĢacak izlenim ile bir baĢka değiĢle kamuoyu ile yakından ilgilidir.  

Noule-Neumann (1998: 252-259), kamuoyunun iĢlevlerini “açık” ve 

“örtük” olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Kamuoyunun açık iĢlevlerinden biri 

demokrasilerde kanaat oluĢumunu belirtmektir. Kamuoyunun özellikle 

demokrasilerde siyasetle iliĢki kurarak yöneticilerin siyasal konulara iliĢkin 

kanaat oluĢumunda ve uygulamalarında kamuoyu tarafından etkilendiğini 

vurgulamaktadır. Kamuoyunun örtük iĢlevini ise toplumsal denetimi sağlamak 

olarak görmektedir. 

Kamuoyu taĢıdığı önem nedeniyle günümüzde pek çok bilim dalını 

ilgilendiren bir konu haline gelmiĢtir. Günümüzde kamuoyu, özellikle 

demokratik çoğulcu rejimlerin geçerli olduğu toplumlar için, siyasal karar alma 

sürecini etkilemesi bakımından çok önemli bir kavramdır.  

1.2- KAMUOYUNUN OLUġMASI  

Kamuoyu oluĢum süreci ile ilgili değiĢik yaklaĢımlar mevcuttur. Daha 

çok sosyo-kültürel ve psikolojik temeli olan yaklaĢıma göre: sosyal çevre ve 

kiĢilik yapısı kamuoyu oluĢum sürecinde önemli yer tutar.(Kapani,1998:148-

149) Bir baĢka görüĢe göre kamuoyu oluĢum süreci tek bir etkene bağlı olarak 

değil, birden fazla etkenin rol oynadığı ve birden çok süreçte gerçekleĢmektedir. 

Kamuoyunun aĢamalı olarak oluĢtuğunu iddia eden yaklaĢıma göre ise 

kamuoyu belirli aĢamalardan sonra ortaya çıkmaktadır. Buna göre önce sorun 

ortaya çıkmakta, sorunun ortak tepki doğurması, tartıĢılması ve sonra da karara 

bağlanması durumu gerçekleĢmektedir.(BektaĢ,1996:93-94) 

Kamuoyu oluĢumunda etkili olan birçok unsur vardır. Bunları, kamuoyu 

oluĢumuna yaptıkları etkileri bakımından “dolaylı” ve “doğrudan” etkileyici 

unsurlar olarak sınıflamak mümkündür.  

Dolaylı etki yapan unsurlar; tutum, motivasyon, algılama, gruplar, eğitim 

ve din gibi psikolojik, kültürel ve sosyolojik unsurlardır. Kamuoyu oluĢum 

sürecine doğrudan etki eden, bir baĢka ifadeyle kamuoyu oluĢturmayı 

hedefleyen unsurlar ise siyasal partiler, baskı gurupları ve kitle iletiĢim 

araçlarıdır.  
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2- KAMUOYU OLUġUM SÜRECĠNDE KĠTLE ĠLETĠġĠM 

ARAÇLARI 

Kitle iletiĢim araçları özellikle 20.yy. boyunca büyük önem kazanmıĢtır. 

Hem kavramın içeriği geniĢlemiĢ hem de sayı ve kullanım olarak tüm dünyada 

yaygınlık kazanmıĢtır. Günümüzde kitle iletiĢim araçları dendiğinde, 

yaĢamımızın her anında çok yoğun olarak karĢımıza çıkan ve yerine getirdikleri 

iĢlevler açısından yaĢantımızda neredeyse vazgeçilmez hale gelen gazete, dergi, 

kitap, fotoğraf, sinema, televizyon, radyo, bilgisayar (internet) gibi araçlar 

aklımıza gelmektedir.  

Kamuoyu oluĢum sürecinde etkili olan birçok unsurdan biri de kitle 

iletiĢim araçlarıdır. Kamuoyu bir soruna ilgi duyan insanların ortak 

kanaatlerinden oluĢmaktadır. KiĢilerin kanaatleri ise elde ettikleri bilgiler 

doğrultusunda Ģekillenmektedir. Bilgilendirme olmadan insanların sorunlardan 

haberdar olmayacağı ve dolayısıyla sorunlar hakkında kanaat geliĢtiremeyeceği 

savından yola çıkarsak; bilgilendirme olmadan kamuoyunun oluĢması veya 

Ģekillenmesi de söz konusu olamaz denilebilmektedir. Bununla birlikte, 

tartıĢmalı konu hakkında ortaya konacak yeni bilgiler ve ifade edilecek yeni 

görüĢler mevcut kamuoyunun değiĢmesine ve Ģekillenmesine neden olmaktadır.  

Demokratik sivil hayatın evriminin devam etmesi için davranıĢsal, 

duyumsal, biliĢsel ve tutumsal olguların haberlerde bir arada geniĢ bir ölçekte 

bulunması gerekmektedir. Politik bilgi gibi merkezi demokratik etkiler 

çoğunlukla bireysel olmaktadır. Ancak haberin etkisi yalnızca saf biliĢsel 

değildir. Haber medyası hükümetin bileĢenleri, politik konular, mevzuatın 

ayrıntıları, politik temsilcilerin seçilmesi gibi konularda vatandaĢlara etkide 

bulunmaktadır. (Mc Comlas, vd., 2011:3)  

Günümüzde bilgilendirme iĢlevini yerine getiren temel vasıtanın da kitle 

iletiĢim araçları olduğu göz önüne alındığında, kitle iletiĢim araçlarının 

kamuoyu oluĢum sürecinde etkili olan en önemli unsur olduğu 

söylenebilmektedir. 

Kitle iletiĢim araçlarının kamuoyu oluĢum sürecinin en önemli unsuru 

olarak kabul edilmesinin bir baĢka nedeni ise kamuoyu oluĢum sürecine etki 

yapan psikolojik (algılama, motivasyon) ve sosyolojik (aile, eğitim, grup 

kanaatleri vb.) unsurlar üzerinde de etkili olmasıdır. Bir baĢka deyiĢle kitle 

iletiĢim araçları kamuoyu oluĢumunda etkili olan diğer tüm unsurların 

kullandığı araçlardır. 

Kamuoyu oluĢumunda kitle iletiĢim araçlarının yeri ve iĢlevini açıklama 

adına geliĢtirilmiĢ “suskunluk sarmalı”, “gündem koyma ve saptama” gibi 

iletiĢim kuramları mevcuttur. Bu kuramların varlığı, hem kitle iletiĢim 

araçlarına atfedilen “kamuoyu oluĢturma ve açıklama”  iĢlevinin öneminin hem 
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de kitle iletiĢim araçlarının bu süreçteki ayrıcalıklı yerinin çok açık bir 

göstergesi olmaktadır.  

2.1- KĠTLE ĠLETĠġĠM ARACI OLARAK GAZETE 

Sözlü kültürün geçerli olduğu dönemde bilgiler kiĢiden kiĢiye 

aktarılmaktaydı. Bu aktarım sırasında bilginin sağlıklı Ģekilde nesilden nesile 

geçtiğini söylemek mümkün değildir.  Yazının bulunmasıyla beraber insanoğlu 

bilgiyi kendinden sonra gelenlere yazılı olarak aktarabilme Ģansına sahip 

olmuĢtur.  Matbaanın bulunuĢu daha önceden elle yazılan ve doğal olarak az 

sayıda olan kitap ve gazetelerin çok sayıda basılabilmesine imkân tanımıĢtır. 

Bu, aynı dili konuĢan geniĢ halk kitlelerinin gazetelere konu edilen olaylar 

hakkında gazeteler aracılığıyla bilgilendirilebilmesini mümkün kılmıĢtır. Bu 

anlamda gazetelerin ilk kitle iletiĢim araçları olduklarını söylemek mümkündür.  

Gazeteleri diğer kitle iletiĢim araçlarından ayıran en önemli özellik 

gazetelerin basılı materyaller olmasıdır. Gazeteyi satın alan birey, gazetesini 

istediği zaman ve istediği kadar süre harcayarak, gerektiğinde tekrar tekrar 

okuyarak bilgilenme Ģansına sahiptir. Özellikle televizyonların ve radyoların 

haberi verdikleri anda birey tarafından takip ediliyor olma zorunluluğu 

düĢünüldüğü anda gazetelerin önemi daha iyi anlaĢılacaktır. Ayrıca gazeteler, 

radyo ve televizyonun aksine, haber konularını daha kapsamlı olarak, 

gerektiğinde geçmiĢ bağlantılarıyla birlikte aktarırlar. 

Gazetelerin basılı materyal olma özellikleri, onlar aracılığıyla iletilen 

haberlerin saklanabilmesini sağlar. Bu özellik ise gazetelere, istenildiği anda 

arĢivden çıkarılıp değerlendirilebilecek birer “belge” olma niteliği kazandırır.  

Tarih boyunca, toplumlar için önemli sorunlar (savaĢ ve barıĢ ilanı, 

hükümet politikalarının doğrultusunun saptanması vb.) karĢısında takınılacak 

tavrın belirlenmesinde gazetelerin önemli ve etkili oldukları iddia edilmiĢ ve 

edilmektedir. Ancak, kendisine bu denli önem atfedilen gazetelerin bağımsız 

oldukları ve yayın politikalarını özgürce belirlediklerini söylemek mümkün 

değildir.  

Kitle iletiĢim aracının yayın politikasını belirlemede etkili ve tüm kitle 

iletiĢim araçları için geçerli olan unsurlar Mustafa Balbay (2002:5) tarafından 

Ģu Ģekilde ifade edilmektedir. “Dünyada medyanın altı temel dayanağı vardır. 

Bunlar: gazeteci, medya sahipleri, toplum, siyasiler, teknoloji ve reklâm 

verenlerdir”. Balbay‟a göre bu dayanakların birbirleri üzerinde ve ortaya çıkan 

ürünün nitelik ve niceliklerini belirlemede etkisi vardır.  

Bu noktada, özelinde gazetelerin genelinde ise kitle iletiĢim araçlarının 

yerine getirdikleri iĢlevler nedeniyle çağdaĢ demokrasiler için çok önemli 

araçlar olmakla beraber bazen hiçte toplumun yararına olmayacak sonuçların 

doğmasında da etkili olabildiklerini belirtmek faydalı olacaktır.  Kitle iletiĢim 

araçlarının kamuoyu oluĢumu konusunda temelde kimin çıkarına ne yaptıkları 
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konusu liberal ve eleĢtirel perspektiflerden farklı Ģekilde yorumlanmaya açık bir 

konudur.  

 

3- FOTOĞRAF KAVRAMI 

Gökgöz (1997: 17), fotoğrafı, doğada bulunan ve gözle görülebilen maddi 

varlık ve Ģekilleri, ıĢık ve bazı kimyasal maddeler yardımıyla ıĢığa duyarlı hale 

getirilmiĢ film, kâğıt veya herhangi bir madde üzerine saptayan fiziksel ve 

kimyasal bir iĢlem olarak tanımlamaktadır. 

BulunuĢundan günümüze sürekli bir geliĢim içinde olan fotoğraf, 

dünyada olup bitenleri fotoğrafı çekenin gözünden herkese aktarma, insanlara 

içinde yaĢadıkları dünyayı tanıtma, bilimsel alandaki geliĢmeleri insanlara 

aktarma gibi çok önemli iĢlevleri yerine getirmektedir.  

Hem sanatsal hem de iĢlevsel olarak kullanılabilen bir araç olması 

nedeniyle fotoğraf birçok düĢünür tarafından değiĢik yönleriyle tanımlanmıĢtır. 

Belirli bazı iĢlevler için (basında bilgilendirme, reklâm sektöründe tanıtım, 

bilimsel araĢtırmalarda vb.) kullanılan fotoğraflar iĢlevsel fotoğraflardır. 

Dijital kamera ve modern görüntü iĢleme teknikleri gazetelerde 

kendilerini takip eden izleyiciler için yeni fotoğraflar yaratma imkânı vermiĢtir. 

(Burns, 2009: 14) 

3.1-KĠTLE ĠLETĠġĠM ARACI OLARAK FOTOĞRAFIN ÖNEMĠ  

ĠletiĢim aracı olarak fotoğraf uygarlığın geliĢimine çok önemli katkılarda 

bulunmuĢtur. BulunuĢundan önce yetersiz anlatımlar veya çizimlerle 

yetinilirken, bulunuĢuyla birlikte baĢlayan süreç değiĢik ülkelerin ve kültürlerin 

dil sınırlaması olmaksızın birbirlerini çok daha iyi tanımalarını ve anlamalarını 

sağlamıĢtır. Özellikle fotoğrafların gazete ve dergilerde kullanılmaya 

baĢlamasıyla beraber sosyal, kültürel, siyasi yapıları etkilemektedir.   

Kitle iletiĢim aracı olarak haber fotoğrafının öneminin kavranması için 

öncelikle görsel bilginin öneminin anlaĢılması faydalıdır. Ġnsanoğlu duyu 

organları aracılığıyla; görerek, duyarak, koklayarak, dokunarak ve tad alarak 

içinde yaĢadığı dünyayı tanır, etraflarında olup bitenleri algılar anlar. Bir baĢka 

ifade ile insanlar, yaĢamlarındaki her anı ve etkinliği kapsayan iletiĢim 

kavramını gerçekleĢtirmek için duyu organlarından yararlanmaktadır.  

Fotoğrafın gösterme iĢlevi nedeniyle inandırıcılık özelliği artmakta ve gören 

insanı aynı zamanda inanan insana dönüĢtürmektedir.  

Berger (1999:7), görmenin önemine atıfta bulunurken görmenin 

konuĢmadan önce geldiğini ve çocuğun konuĢmaya baĢlamadan önce baktığını 

ve tanıdığını vurgular.  Görme duyusunun iletiĢimdeki önemini belirten Uçar 

(2004:61) Ġngiliz filozof ve araĢtırmacı Lohn Locke‟a atıfla insanın çevresini  
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yüzde 83 gibi yüksek bir oranda görerek ve gözlemleyerek anlamlandırdığını 

vurgulamaktadır.  

Bu veriler açıkça ortaya koymaktadır ki görme duyusu diğer duyularla 

kıyaslanamayacak kadar önemlidir. Bu önem, bilgilerinin çoğunun görerek 

edinilmesinin dıĢında aynı zamanda görerek edinilmiĢ bilginin kalıcı olma ve 

hatırlanma seviyesinin de diğer duyu organlarından daha üst düzeyde 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

Szarkowski, The Photographer‟s Eye adlı kitabında fotoğrafa özgü olarak 

detay, çerçeve, zaman ve farklı bakıĢ açısı özelliklerini sıralamaktadır. 

Szarkowski, fotoğrafın üretilmesine iliĢkin Ģu yorumlara yer vermektedir 

(2009:6):  

Fotoğrafların bazıları bilgi, yetenek, duyarlılık ve icatla; diğerleri 

rastgele, uydurma, yanlıĢ anlama ve ampirik deneylerimizle üretilmektedir. 

ġansla ya da sanatla üretilip üretilmediğine bakılmaksızın her görüntü bizim 

görmeye dair geleneksel alıĢkanlıklarımıza kocaman saldırının bir parçasıdır.    

Geleneksel bakıĢ açılarına saldırı, fotoğrafın önemli bir özelliğidir. Bir 

kitle iletiĢim aracı olan fotoğrafın günümüzde çok yaygın kullanılmasının 

nedenlerini bu özellikten hareketle açıklamak yerinde olacaktır. 

Fotoğraf var olmayanı kaydedemez. Yeterli ıĢık koĢulları oluĢtuğu anda 

yani nesne ya da olay gözle görünür olduğu anda fotoğraflanması mümkündür. 

Nesnenin kendisi ile kastedilen fotoğrafın bu özelliğidir.  

Detay ile anlatılmak istenen; gerçeğin bir yeniden sunumu söz konusu 

olduğunda bunu en iyi yapanın fotoğraf olduğudur. Bir baĢka ifade ile 

kendisinin olmadığı bir ortamda, nesnenin veya olayın en somut ve gerçeğe 

yakın bilgilerini bu iĢi en iyi yapan kayıt aracı olan fotoğraftan edinmek 

mümkündür. Fotoğrafın bu özelliği onu aynı zamanda bilimsel araĢtırmaların 

bir aracı da yapmıĢtır.  

Nesnenin kendisi ve detayı özellikleri nedeniyle fotoğrafa atfedilen en 

önemli avantaj ise inandırıcılıktır. Ortada bir fotoğraf var ise fotoğrafta yer alan 

nesne ya da olayın çekildiği anda var olduğundan ve fotoğrafın onu kaydeden 

en baĢarılı kayıt aracı olduğundan Ģüphe duyulmaz.  

Görmek demek inanmak demektir. Birçok insan, gündelik yaĢantılarında 

karĢılaĢtıkları olay veya durumların doğruluğundan Ģüpheli olduklarında, bu 

durumu anlatmak için, “gözlerimle görmeden inanmam” demektedir. Benzer 

Ģekilde “gözlerimle gördüm” diyerek anlattıkları Ģeylerin doğru olduğunu, bu 

nedenle anlattıkları konusunda kendilerine inanılması ve güvenilmesi 

gerektiğini üstü kapalı Ģekilde ifade ederler. Kısaca görerek edinilen bilgi insan 

için güvenilir ve doğru bilgidir. 
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Longton‟a (2009:10-16) göre, her kuĢak haber fotoğrafçılarının zihnine 

kazınmıĢ gözleriyle yaĢamı deneyimlemektedir. Bu fotoğraf bazen trajedi 

duygusunu, bazen bir spor zaferinin neĢesini ya da savaĢın dramını 

hatırlatmaktadır. Böylece bazı tarihsel dokümanlar gelecek kuĢakların 

hizmetine sunulmaktadır. Bu dokümanlar, karalama defteri ve hatıralar gibi 

birçok Ģeyi aynı anda derleme özelliğine sahip, halka mâl olmuĢ dokümanlardır.  

Bu özellikleri ile fotoğraflar kaydettiklerinin birer kanıtı gibidirler. 

Üstelik bu kanıt herhangi bir çevirmene ihtiyaç duymadan ona bakan herkesin 

kolaylıkla anlayabileceği bir dile sahiptir. Fotoğraf gösterir insanlar görür. 

Ancak fotoğrafın gösterdiği gerçeğin kendisi değildir.  

Fotoğraf, gerçekliğin iki boyutlu düzlem üzerinde yeniden üretimi, 

temsilidir. YaĢanan gerçeklik iki boyutlu olmadığına göre fotoğraf gerçeğin 

kendisi olamaz. Fotoğrafın avantajı, diğer yeniden üretim araçlarına kıyasla 

gerçeğin en iyi temsilini yapan araç olmasıdır.  

Fotoğrafın çerçeve özelliği ise nesnenin kendisi ve detayı ile birlikte 

düĢünüldüğünde fotoğrafı diğer iki boyutlu görsel sanatlardan (resimden, 

grafikten vb.) ayıran temel özelliği iĢaret eder. Bu özellik fotoğrafın çıkarımsal 

olmasıdır. Gerçekte var olan içinden fotoğrafçının istediği bir çerçeveyi alıp 

istemediklerini ayıklamasını gerektirir.  

Zaman ise sürekliliği olan gerçek hayatta belli bir anın fotoğraflanmasını 

ifade eder. DeklanĢöre basıldığı anda çerçevelenen gerçeklik, içinde yer aldığı 

zamandan ve mekândan koparılmıĢ olur. Fotoğraf çekmek aynı zamanda 

fotoğraflanan zamanı ve mekânı sonsuza kadar kaydetmek, belgelemek 

demektir.  

Ünlü foto muhabiri ve fotoğraf sanatçısı Ara Güler kendisiyle yapılan bir 

röportajda; “Biz çok önemli bir iĢ yapmaktayız.(...)Yaptığımız iĢ yaĢadığımız 

devrin anlarını tarihe aktarmaktır.(…)Biz, bir tarihçinin ya da gezginin yazdığı 

tarih gibi çektiğimiz görüntüleri topluyoruz. Dünyanın görsel tarihini 

yazmaktayız.” diyerek fotoğraf çekmeyi görsel tarih yazmak olarak nitelemekte 

ve yapılan iĢin çok önemli olduğunu belirtmektedir (Özyurt,1989:20). Bu 

anlamda fotoğrafların geçmiĢi bu güne bu günü de yarına taĢıyan önemli araçlar 

olduğu unutulmamalıdır.  

Farklı bakıĢ açısı ile anlatılmaya çalıĢılan Ģey konuları farklı yorumlayan 

fotoğrafçılardır. Fotoğrafın bu özelliği psikolojide seçici algı olarak tanımlanan 

duruma benzer. Bir fotoğrafçının aynı olaydan ya da konudan çekeceği 

fotoğraflar ile bir baĢkasının ki farklılaĢacaktır. Fotoğraf ile kayıt altına alınan 

olayları, bölgeleri, nesneleri fotoğrafçının gözünden görür, algılar ve 

değerlendiririz. Dolayısıyla değerlendirdiğiniz fotoğrafçının bakıĢ açısıyla 

üretilmiĢ fotoğraflar olacaktır.  
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Fotoğrafçısı tarafından seçilecek her farklı çerçeve ve çekim anı anlamlı 

bir yeniden sunum olan fotoğrafın anlamını etkileyeceği için farklı bakıĢ açısı, 

çerçeve ve zaman özelliği aslında fotoğrafın ideolojik kullanımını da belirler. 

Aynı konuyu fotoğraflarken değiĢik fotoğrafçıların farklı anlarda ve farklı 

çerçeveler oluĢturması bunun en önemli göstergesidir. Hatta aynı fotoğrafçı tek 

bir konuyu fotoğraflarken bile farklı anlarda çok değiĢik çerçeveler ve 

dolayısıyla anlamlar üretmektedir.  

Özetle fotoğraf, fotoğrafçının bakıĢ açısıyla üretilmiĢ, inandırıcılık 

özelliğine sahip, çıkarımsal yöntemle inĢa edilen anlamlı bir görsel kayıttır. 

Çekim anı ve çerçevesi içinde yer alanlar kadar hangi anların seçilmediği ve 

nelerin dıĢarıda bırakıldığının da fotoğraf çerçevesindeki anlamı belirlediği 

unutulmamalıdır.  

Szarkowskinin fotoğrafa özgü olarak tespit ettiği nesnenin kendisi, detay, 

çerçeve, zaman, farklı bakıĢ açısı özelliklerine çoğaltılabilirlik özelliğini de 

eklemekte fayda vardır. Fotoğrafın çoğaltılabilme özelliği onun kitlelere 

ulaĢabilmesini mümkün kılar. Bir baĢka deyiĢle, fotoğrafı bir kitle iletiĢim aracı 

yapan çoğaltılabilme özelliğidir. 

Fotoğrafın tüm bu özellikleri onu birçok noktada avantajlı konuma 

getirir. Bazen uzun yazılarla anlatılamayanları tek fotoğrafla ve çok daha etkili 

biçimde anlatmak mümkündür. Yazı, Ģekil ve resimlere göre mesaj 

bombardımanı altında yaĢayan günümüz insanlarının dikkatini çekmede daha 

etkilidir. Gerçeğin izi olarak kabul edilmesi ve bu nedenle ikna etme ve 

inandırıcılıkta yazı ve söze göre çok daha etkili olması da fotoğrafın 

özelliklerinden kaynaklanan avantajlardan biridir.   

3.2- KAMUOYU OLUġUM SÜRECĠNDE GAZETELERDE 

FOTOĞRAF KULLANILMASININ NEDENLERĠ 

ÇağdaĢ demokrasilerde kitle iletiĢim araçlarına atfedilen iĢlevlerden birisi 

kamuoyunu oluĢturma ve açıklama iĢlevidir. Kamuoyu oluĢum sürecinde 

fotoğrafın kullanım nedenlerinin daha iyi anlaĢılabilmesi için fotoğraf ve 

gerçeklik iliĢkisini irdelemekte fayda vardır. 

Szarowski fotoğraf-gerçeklik iliĢkisini açıklamak için iki teoriden söz 

eder. Birincisi, “pencere teorisi” olarak adlandırdığı teoridir. Buna göre: 

fotoğraf bir pencere gibidir. Fotoğraf kartındaki görüntü, saydam bir pencerenin 

ardından görünen görüntü gibidir. Bu yaklaĢıma göre, insanlar fotoğrafın 

kendisine değil fotoğrafta yer alan Ģeyin kendisine ilgi ve tepki 

gösterirler(Topçuoğlu,1992:24). Örneğin, genç ve güzel bir bayan fotoğrafına 

bakan biri ne güzel fotoğraf değil de ne güzel bayan diyecektir. Bu teorinin 

eleĢtirilmesi gereken yönü, fotoğrafı çeken kiĢiyi fotoğraftan bağımsız 

düĢünmesidir. Fotoğrafı çeken kiĢi, sonsuz gerçeklik içinden kendi seçtiği 

çerçeveyi kaydeder. Fotoğrafçıyı çekilecek fotoğrafın temsil edeceği gerçekliğe 



 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM MART 2012  

169 

 

etkisi olmayan bir gözlemci gibi görmek, onun yapacağı seçimle sonuç fotoğrafı 

etkileme gücünü görmezden gelmek anlamına gelir. Ġnsanın bilgi birikimi, 

kültürel kimliği ve sosyal çevresinden etkilenmeden tarafsız olarak konuya 

yaklaĢıp fotoğrafını çekeceğini düĢünmek mümkün değildir.  

Szarowski‟nin fotoğraf-gerçeklik iliĢkisi konusunda söz ettiği ikinci 

teorisi ise “ayna teorisi” olarak adlandırdığı yaklaĢımdır. Ayna teorisine göre, 

fotoğraf bilgi vermek için değil, mesaj aktarmak için bir araçtır. Fotoğraflar onu 

çeken kiĢinin iç dünyasını, düĢünce ve eğilimlerini yansıtmaktadırlar. Bu 

nedenle yoruma açıktırlar ve üzerlerinde uzun uzun düĢünmek 

gereklidir(Topçuoğlu;1992:28).  

Pencere yaklaĢımını zayıf olarak görünen yanının, ayna kuramının güçlü 

yanı olduğunu görmekteyiz. Haber fotoğrafı açısından bir değerlendirme 

yapıldığında:  

Yazılı basın araçlarında yer alan haber fotoğrafları, okurlara gitmedikleri 

ve görmedikleri olayları gösterirler. Bu fotoğrafları gören okur fotoğrafa konu 

olan olay veya nesneleri görür. Bir baĢka deyiĢle, haber fotoğrafları okurlara 

kendi dünyaları dıĢında neler olup bittiğini göstermektedir. Bu bakımdan haber 

fotoğraflarının daha çok pencere yaklaĢımı ile açıklanabileceği söylenebilir. 

Haber fotoğrafçıları, kiĢisel yetenekleri ve kültürel birikimleri ile fotoğraf 

makinesi vizörünün önünde kendi pencerelerini yaratırlar. Bu pencereden bizler 

adına dünyayı gözlemler ve belgelerler. Ancak bunu yaparlarken, aynı zamanda 

pencerenin camında oluĢan yansımalarını da fotoğraflarına kaydederler. Haber 

fotoğrafçısı istese de, istemese de belli oranda camda oluĢan yansımasını 

fotoğraf ile beraber okura yansıtmaktadır. Bir haber fotoğrafının daha çok 

pencere kuramı çerçevesinde açıklanması mümkünse de ayna kuramından 

tamamen soyutlanması mümkün değildir. 

Haber fotoğraflarının gerçekliği neden önemlidir? Sorusunun yanıtı bir 

bakıma basittir. Çünkü haber fotoğraflarının kamuoyu oluĢturma gücü vardır. 

Bu gücü bilenler tarafından manipülasyon aracı olarak kullanılmaya çok 

uygundur. Çekiminden yazılı basın aracındaki yerini almasına kadar geçen süre 

içinde yapılan tercihler ve müdahaleler ile haber fotoğrafının temsil ettiği 

gerçeklik Ģekillendirilebilmektedir. Bireyin haber fotoğrafı karĢısında 

savunmasız kalmaması ancak haber fotoğrafı gerçeklik iliĢkisi hakkında 

bilinçlenmesi ile mümkündür.  

Ayrıca fotoğrafın günümüzün vazgeçilmez görsel iletiĢim araçlarından 

biri olarak çok yaygın Ģekilde kullanılmakta olduğunu da unutmamak gerekir. 

Evde, iĢte, okulda, otobüs durağında fotoğraf ile karĢılaĢılmaktadır. Bu 

fotoğraflar çoğunlukla çeĢitli iĢlevleri yerine getirmesi hedeflenmiĢ 

fotoğraflardır. Bireyler bu görüntüler aracılığıyla bilgilenmekte, kanaat 

geliĢtirmekte ve tutum belirlemektedir.   Bu fotoğraflardan etkilenen birey 

çeĢitli eylem ve davranıĢlar sergilemektedir. Jacop Riis‟in çalıĢmaları bu 
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konuda verilebilecek en önemli örnektir. Riss, Amerika‟nın bir bölgesinde, zor 

koĢullarda sefalet içinde yaĢam mücadelesi veren insanları belgelemiĢtir 

(Yüzyılın Fotoğrafları,2001:14). Bu fotoğrafların gazetelerde 

yayımlanmasından sonra sorunun çözümü için yasal düzenlemeler ve kararlar 

alınmıĢtır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.  

Haber fotoğrafının gerçekliği çekiminden önceki süreç, fotoğrafın yazılı 

basın aracında yayımına kadar geçen süreç ve okur ile buluĢmasıyla baĢlayan 

süreç olmak üzere üç değiĢik süreçte incelenebilir.  

Fotoğrafın çekiminden önce foto muhabirinin yapmıĢ olduğu seçimler 

sonsuz gerçeklik seçenekleri içinden neyin, ne zaman ve nasıl (çerçevenin nasıl 

olacağı, ön plân arka plân iliĢkisinin nasıl olacağı, nasıl bir bakıĢ uzaklığı ve 

bakıĢ yüksekliğinden fotoğrafın çekileceği vb.) kaydedileceğini belirler. Doğal 

olarak yapılacak her farklı tercih fotoğrafın temsil ettiği gerçekliğin değiĢmesi 

ile sonuçlanacaktır. Aynı konunun değiĢik fotoğrafçılar tarafından farklı 

fotoğraflarının çekilmesi fotoğrafçının, fotoğraf ile temsil edilen gerçekliğin 

Ģekillendirilmesindeki önemini göstermektedir.  

Haber fotoğrafının yazılı basın aracında basımına kadar geçen sürede 

yapılan seçim ve müdahaleler de fotoğrafın temsil ettiği gerçekliği etkiler. Bir 

haber fotoğrafçısı takip ettiği olayın tek kare görüntüsü ile yetinmez. Olayın 

geliĢim sürecinde değiĢik anlarda ve değiĢik açılarla birçok fotoğraf çeker. 

ÇekilmiĢ olan fotoğraflar arasından seçim yapılır. Fotoğraf editörü tarafından: 

ifade ettiği fikri vurgulamak için, çekimi aĢamasında yeterince yapılamayan 

ayıklama nedeniyle görüntüde yer alan istenmeyen kısımların çıkarılması 

amacıyla, var olan teknik sorunların çözümü için ya da yayına hazır haldeki bir 

sayfaya fotoğrafı uyarlamak amacıyla seçilen fotoğrafın kadrajlanması 

mümkündür. 

Haber fotoğrafının yazılı basın aracında yayımlanması ile baĢlayan 

süreçte okurun kendisine sunulan gerçekliği nasıl algıladığı ve anlamlandığı 

değerlendirilir. Ġki boyutlu düzlem üzerinde bir gerçekliği temsil eden fotoğraf 

ona bakan herkes tarafından kolaylıkla anlaĢılabilecek düz anlamların yanında 

gizli yan anlamlar da taĢırlar. Bir fotoğrafa bakan her insan, o fotoğrafı kendi 

bilgi birikimi ve kültürel yapısı çerçevesinde alımlayacak ve anlamlandıracaktır. 

Bir baĢka deyiĢle, fotoğraf kendisine bakan kiĢi kadar çok sayıda farkı 

anlamlandırılabilir. Bir yakınımızın fotoğrafı bize çok Ģey ifade ederken onu 

tanımayan baĢkaları için farklı anlamlar taĢır.  

Haber fotoğrafları ile okura sunulan olayın veya nesnenin gerçekte var 

olmasından Ģüphe duyulamaz. Ancak okuru etkileyerek çeĢitli davranıĢlar 

sergileme konusuna ikna etme yeteneğine sahip haber fotoğraflarıyla aktarılan 

gerçekliğin kurgulanmıĢ olması çok mümkündür. Haber fotoğrafçısı bir 

anlamda kamuoyu adına kamuoyunun gözü ve kulağıdır. Bu nedenle, haber 

fotoğrafçısının fotoğrafa muhatap olacak kiĢilerin sorumluluğunu taĢıması 
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gerekir. Onları bilinçli olarak yanıltacak fotoğraflar üretmemelidir. Bu 

sorumluluk fotoğrafları seçen ve değerlendiren fotoğraf editörünün ve 

fotoğrafın haberini, baĢlığını ve fotoğraf alt yazısını yazan kiĢilerin de taĢıması 

gereken bir sorumluluktur.  

Fotoğrafın gerçeğin bir izi olarak kabul edilmesi ve bu sebeple ona güven 

duyulması fotoğrafı günümüzün en önemli görsel iletiĢim araçları arasına 

sokmuĢtur. Günümüzde ise fotoğrafın gerçekliği konusu daha çok tartıĢılır 

olmuĢtur. Bunun nedeni teknolojik geliĢmeler ile beraber fotoğrafın temsil ettiği 

gerçeğe müdahalenin çok kolay hale gelmesidir. Artık fotoğrafta neyin gerçek, 

neyin dijital ortamda yapılan müdahale ile değiĢtirilmiĢ olduğunun farkına 

varmak sıradan okur veya izleyici için neredeyse imkânsız hale gelmiĢtir. 

Böylesine bir tablo içinde haber fotoğrafçısının, fotoğraf editörünün ve fotoğraf 

alt yazısını yazan muhabirin iyi niyeti ve okur sorumluluğunu üzerlerinde 

taĢıyor olmaları, her zamankinden daha önemli hale gelmiĢtir. 

 

SONUÇ 

Sosyal bir varlık olan insanoğlu kendisini ve çevresini anlamak ve 

anlamlandırmak için iletiĢim kurar. Bir baĢka deyiĢle insanoğlu içinde yaĢadığı 

dünyayı iletiĢim kurarak anlar ve anlamlandırır. Günümüzde insanlar iletiĢim 

ihtiyacını büyük oranda kitle iletiĢim araçları vasıtasıyla karĢılamaktadırlar. 

Önemi ve gündelik yaĢamda üstlendikleri görevler kitle iletiĢim araçlarının ve 

kitle iletiĢiminin daha detaylı incelenmesini gerektirmektedir. 

TartıĢmalı bir konuda fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi, yayılabilmesi 

ve ifade edilen görüĢlerin tartıĢılabilmesi kamuoyunun oluĢması açısından 

önemli bir unsurdur. Tüm bunların yerine getirilebildiği ve göreceli olarak 

hayata geçirilebildiği siyasal sistem modern toplumlarda gördüğümüz 

demokrasidir. Bu nedenle günümüz çağdaĢ demokrasilerinde kitle iletiĢim 

araçları, yasama yürütme ve yargının yanında „dördüncü güç‟ olarak 

nitelenebilmektedir. 

Sahip olduğu özellikler nedeniyle önemli bir kitle iletiĢim aracı olan 

gazeteler, ortaya çıkıĢları ile birlikte günün önemli sorunlarının ne olduğu 

hakkında halkı bilgilendirmiĢ, yöneticiler ile halk arasında iki yönlü bilgi akıĢı 

sağlamıĢ, ortaya çıkan sorunların alternatif çözüm yolları hakkında halkı 

haberdar etmiĢ, sivil toplum örgütlerinin ve baskı guruplarının seslerini 

duyurmada önemli iĢlevleri yerine getirmiĢlerdir. Gazeteler, gündemi tespit 

etmek ve kitleleri yönlendirmek, bir baĢka deyiĢle kamuoyu oluĢturmak 

açısından önemli araçlar olmuĢlardır.  

Fotoğrafın gazetelerde kullanılmaya baĢlamasından önce olaylar, 

grafikler ve çizimler yardımıyla okuyucuya aktarılmaktaydı. Fotoğrafın 

gazetelerde kullanılmaya baĢlanmasıyla birlikte okurun gazetede sunulan 
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olaylara daha gerçekçi bir gözle bakması sağlanmıĢtır. Bir baĢka deyiĢle 

gazetelerin inandırıcılıkları fotoğraf kullanımıyla birlikte artıĢ göstermiĢtir. 

Kitleleri yönlendirmede kamuoyunun görselliğe duyduğu ilgiyi fark eden 

gazeteler, fotoğrafa hak ettiği ilgiyi kısa zamanda göstermiĢlerdir. Bu haklı ilgi 

gazetelere artan tiraj olarak geri dönmüĢtür. 

Kamuoyunu bilgilendirmek adına kamuoyunun kulağı, gözü ve dili 

olduklarını belirten gazeteler aynı zamanda kendi politikaları doğrultusunda 

kamuoyuna yön verme amacını da gütmektedirler. Gazetelerin kamuoyunu 

yönlendirme iĢlevlerini yerine getirmede yararlandıkları en önemli görsel 

malzeme fotoğraftır. Gazetelerde kullanılan fotoğraflar (haber fotoğrafları); 

bilgilendirmek, açıklamak, öğretmek, etkilemek ve belgelemek iĢlevlerini 

yerine getirerek, sosyal sorunların çözümünden yeni siyasi oluĢumlara kadar 

birçok amaç için kullanılabilir olan etkili bir araç olarak düĢünülebilir.  

Kamuoyu oluĢum sürecinde sahip oldukları özellikler ve onu kullananlara 

sağladıkları önemli avantajlar nedeniyle fotoğraf çok özel ve etkili bir araçtır. 

Yapılan araĢtırmalar sonucu, büyük çoğunluğu kitle iletiĢim araçları kaynaklı 

olmak üzere, bir insana günde ortalama 1500 ile 1800 arasında mesaj 

gönderildiği saptanmıĢtır (Becer,1999:38). Bizleri bazı konularda 

bilgilendirmenin yanı sıra yönlendirmek amacıyla üretilmiĢ ve dolaĢıma 

sokulmuĢ bu mesajların bir kısmı gazetelerde yer alan fotoğraflar ve 

beraberindeki haberlerdir. “Görüntüler giderek gerçek dünyanın yerini almıĢtır” 

(Kılıç, 2008:11). Özetle, günümüzde fotoğraf vazgeçilemeyecek bir 

konumdadır. 

Fotoğrafın kamu yararına, halkın sağlıklı bilgi alması adına dikkatli ve 

sorumlu bir Ģekilde kullanılması çok önemlidir. Bu dikkat ve özeni gösterecek 

olan öncelikle meslek etiğinden haberdar, sorumluluklarının bilincinde foto 

muhabirleri ve fotoğraf editörleridir. Konu seçiminde, fotoğrafın üretiminde, 

fotoğraf alt yazısında ve habere konu olan bilgilerin doğru aktarılmasında foto 

muhabirinin sorumluluğu vardır.  Fotoğraf editörü bu aĢamadan sonra çekilen 

fotoğrafların seçimi, gerekiyorsa kadrajlanması, hangi sayfada hangi büyüklükte 

yer alacağının tespiti,  haber baĢlığı ve fotoğraf altı yazısı ile bu sorumluluğu 

paylaĢan ikinci kiĢi olmak durumundadır. Son olarak da kitle iletiĢim aracında 

haber fotoğrafı ve haberle karĢılaĢan okurun fotoğraf konusunda bilinçli olması 

çok önemlidir. Her tercihin ve müdahalenin, fotoğraf ile kayıt altına alınan 

gerçekliği Ģekillendirdiğinin farkında olmayan bireyler için haber fotoğrafları 

sorgulanmasına gerek olmayan birer gerçeklik belgeleri olarak kabul 

edilecektir. Bilinçli bir medya okur-yazarı olarak, çekiminden gazete sayfasında 

basımına kadar olan süreçte tercihlerin söz konusu olduğunun ve dolayısıyla 

fotoğrafın temsil ettiği gerçekliğin Ģekillendirildiğini hiçbir zaman 

unutmamamız gerekmektedir.  
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BATI ANADOLU KIYILARI ILE TRAKYA ÜZERINDEN 

GERÇEKLEġEN YASADIġI ĠNSAN KAÇAKÇILIĞI VE SOSYO-

EKONOMIK BOYUTLARI 

Arife KARADAĞ

 

ÖZET 

Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki transit geçiĢe uygun 

konumu, sınırları üzerinden geçiĢler konusunda coğrafyasının sunduğu avantajlı 

(!) durum ve sınır komĢularında halen devam eden siyasi, ekonomik ve stratejik 

istikrarsızlıklar nedeniyle son yıllarda artan biçimde yasadıĢı sınır aĢımlarına ve 

insan kaçakçılığına sahne olmaktadır. Sınırlarımızdaki ticaretin bir baĢka yüzü 

olarak, yasadıĢı insan kaçakçılığını konu alan çalıĢmamızın amacı; suç 

coğrafyası kapsamında, uluslararası transit göç güzergâhı üzerinde bulunan 

Türkiye‟nin, sınırlarında son yıllarda artan, sosyo-ekonomik ve güvenlik boyutu 

ile sınırlarımızda bir tür tehdit oluĢturan yasadıĢı göç ve insan kaçaklığı 

hareketleri üzerine coğrafi değerlendirmelerde bulunmaktır.  

Alan araĢtırmamızda örneklem olarak, yasadıĢı insan kaçakçılığı 

konusunda ülkemizin doğu bölümünden giriĢleri temsilen Van ili, kaçak 

göçmenlerin yaygın biçimde Türkiye‟den Avrupa‟ya çıkıĢ kapısı olarak 

kullandıkları Edirne ve Ġzmir illeri geri gönderme merkezlerindeki kaçak 

göçmenler seçilmiĢtir. Ayrıca, kaçakların yakalandıktan sonra BM ofisine 

yaptıkları sığınma taleplerine karĢılık üçüncü bir ülkeye gönderilinceye kadar 

konuk edildikleri yerleri temsilen de Yozgat ili geri gönderme merkezinde 

çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Sözü edilen merkezlerde kalan yasadıĢı insan 

kaçakçılığı mağdurları ile yapılan mülakatlarda elde edilen bilgilerden 

hareketle, Türkiye‟nin transit ülke sıfatı ile maruz kaldığı yasadıĢı insan 

kaçakçılığı sosyal, ekonomik ve siyasi boyutları ile değerlendirilmiĢtir.  

Anahtar sözcükler: Uluslararası YasadıĢı Göçler, Suç Coğrafyası, Ġnsan 

Kaçakçılığı, Türkiye. 
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Recently, Turkey has increasingly been the scene of illegal border 

crossings and human smuggling due to its location that is convenient for transit 
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among the continents of Asia, Europe and Africa, the advantageous (!) 

condition offered by its geography about the transitions via its borders, and the 

still ongoing political, economic and strategic instabilities in its border 

neighbors.   

The present study deals with illegal human smuggling that we may 

consider as another side of trade at our borders and it aims to make geographical 

evaluations about the illegal migration and human smuggling movements, 

which have obviously increased recently at the borders of Turkey that is located 

on the route of transit migration at international level and which form some sort 

of threat with their socio-economic and security dimensions at our borders, 

within the scope of crime geography.   

The migrants staying at the Refoulement Centers in Van province, as a 

representation of entries into the eastern section of our country, and in Edirne 

and Izmir provinces, which illegal migrants widely use as a gate to exit Turkey 

for Europe, as regards illegal human smuggling were selected as the sample of 

our research. In addition, studies were conducted at the Refoulement Center in 

Yozgat province, as a representation of the places where fugitives were hosted 

after they had been caught, until they were sent to a third country upon their 

demands for taking refuge from the UN office. Considering the information 

obtained from the interviews with sufferers of illegal human smuggling who 

stayed at the centers concerned, the illegal human smuggling Turkey is exposed 

to with the title of a transit country was evaluated with its social, economic and 

political dimensions. 

Keywords: International Illegal Migrations, Crime Geography, Human 

Smuggling, Turkey. 

 

GĠRĠġ 

YasadıĢı göç ve insan kaçakçılığı, ister kaynak, ister Türkiye gibi transit 

ülke,  isterse hedef ülke konumunda olsun, son yıllarda dünya gündeminin ilk 

sıralarında yer alan önemli sorunlardan birisi haline gelmiĢtir. Bundan 20–30 yıl 

öncesine kadar adı bile konmamıĢ olan, bugün ise sınırlarda devam eden 

ticaretin bir baĢka yüzünü temsil eden (!) yasadıĢı insan kaçakçılığı hareketleri; 

ülkeler arası çıkar çatıĢmaları, iç savaĢlar, daha iyi bir hayata duyulan özlem 

yada özellikle ülkelerindeki yaygın insan hakları ihlalleri gibi sosyo-ekonomik 

ve politik nedenlerle bugün milyonlarca insanı içine çeken küresel bir soruna 

dönüĢmüĢtür (Serbest 2007, Çiçekli 2008). YasadıĢı insan kaçakçılığı bugün, 

göç güzergâhları üzerinde, özellikle transit ülke ya da hedef ülke konumunda 

bulunan ülkeleri birçok açıdan tehdit eden boyutlar kazanmıĢtır. Söz konusu 

sorun;  nedeni, süreci, etki alanı, sosyo-ekonomik boyutu ve güvenlik baĢta 
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olmak üzere yol açtığı tüm yeni sorunlar açısından yine uluslar arası düzeyde 

çözüm bekleyen bir konudur.  

Türkiye;  jeopolitik ve stratejik önemi, Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri 

arasındaki transit geçiĢe uygunluk gösteren konumu, Asya-Avrupa ülkeleri 

arasında köprü rolü üstlenmesi gibi nedenlerle, azgeliĢmiĢ ülkelerden geliĢmiĢ 

batı ülkelerine yönelik olarak artan insan kaçakçılığı konusunda önemli bir 

transit geçiĢ güzergâhıdır. Asya ve Avrupa arasındaki en kısa bağlantının 

burada oluĢu, özellikle kara sınırlarının kontrolü güçleĢtiren uzun, dağlık, 

engebelik arazi Ģartları ya da Edirne‟de olduğu gibi sınırın sadece bir nehirle 

ayrılıyor oluĢu gibi nedenler de, ülkemiz açısından, bu süreci destekleyen 

önemli coğrafi avantajlar (!) durumundadır (Keser-Özer 2008, Mutluer 2003, 

Foto 1).  Ayrıca, doğusu ve güneyindeki komĢularında gözlenen iç siyasi 

karıĢıklıklar, rejim istikrarsızlığı, buna bağlı olarak giderek artan güvenlik 

sorunları ve derinleĢen yoksulluğuna karĢılık, Batı komĢularımızın çekici 

ekonomik, sosyal ve siyasal refah düzeyi de yasadıĢı insan kaçakçılığını 

tetikleyen önemli gerekçeler olarak karĢımızda durmaktadır. Tüm bu koĢullar 

dikkate alındığında, Türkiye‟nin, insan kaçakçılığı boyutunda kaynak ve hedef 

ülkeler arasında izlenen güzergâh üzerindeki rolünü ve önemini anlamak güç 

olmayacaktır (IOM 2009). 

Bu çalıĢmada; uluslararası düzeyde transit göç güzergâhı üzerinde 

bulunan Türkiye sınırlarında, son yıllarda sosyo-ekonomik ve güvenlik boyutu 

ile ciddi bir tehdit oluĢturan, yasadıĢı insan kaçakçılığının nedenleri, her biri 

farklı yol hikâyeleri ve sözü edilen göç hareketlerinin ülkemiz açısından taĢıdığı 

riskler coğrafi bir yaklaĢımla incelenmiĢtir. Buna ek olarak, Türkiye 

sınırlarından yasadıĢı giriĢ-çıkıĢların yüksek oranda kaydedildiği Edirne, Van ve 

Ġzmir‟de yakalanan ve geri gönderme iĢlemleri tamamlanıncaya kadar bu 

illerdeki “geri gönderme merkezlerinde” tutulan kaçak göçmenlerle 

gerçekleĢtirilen mülakatların sonuçları değerlendirilmiĢtir. Yine kaçak 

göçmenlerin aktardığı bu göç hikâyelerinden yola çıkarak,  kendilerini insan 

kaçaklığına yönelten nedenler, Anadolu‟ya giriĢ ve çıkıĢ için tercih ettikleri 

güzergâhlar, göçün maliyeti, destekleyen aracı kurumlar ve bu süreçte 

karĢılaĢılan sorunlar ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır (Karadağ-Kaygusuz 2010).  

ÇalıĢmanın sonuç bölümünde ise, yasadıĢı sınır ticaretine alet olan kaçak 

göçmenlerin,  göçün öncesi ve sonrasına iliĢkin umutları, umutsuzlukları, 

beklentileri ve hedeflerinden hareketle, sınır güvenliğimiz açısından devam 

eden bu yasadıĢı-tehditkâr durumun çözümüne iliĢkin öneriler geliĢtirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Yukarıda sözü geçen mülakatlar Emniyet Genel Müdürlüğünden 

alınan özel izinle, yerlerinde (Van, Edirne, Ġzmir ve Yozgat) ve bire bir görüĢme 

yoluyla gerçekleĢtirilmiĢ ve kayıt altına alınmıĢtır.  
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1. Sınırlardaki Ticaretin Bir BaĢka Yüzü: YasadıĢı Ġnsan Kaçakçılığı  

YasadıĢı göçmen/insan kaçakçılığı; insanların daha iyi Ģartlarda 

yaĢayabilmek arzusu ve amacıyla bulundukları ülkeden yasa dıĢı yollarla baĢka 

ülkelere götürülmeleridir.  

YasadıĢı insan kaçakçılığı; Türk Ceza Kanununun 79. maddesinde 

“Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, maddi menfaat elde etmek maksadıyla 

yasal olmayan yollardan; bir yabancının ülkeye sokulmasına veya ülkede 

kalmasına, Türk vatandaşı veya yabancının yurtdışına çıkmasına yine yasadışı 

yollardan imkân sağlanması” Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bu suçun cezai 

karşılığı ise;  kanunun aynı maddesi uyarınca,  “3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 

on bin güne kadar adlî para cezası”dır. Bu suçun bir örgütün faaliyeti 

çerçevesinde iĢlenmesi hâlinde, verilecek cezalar yüzde elli oranında artırılır 

(Türk Ceza Kanunu, 79. madde). 

Söz konusu tanım kapsamında ifade edilmesi gereken kaynak ülke; 

gerek yasadıĢı göçe gerekse insan ticaretine konu olan kiĢilerin uyruklarında 

bulundukları ülke, yasadıĢı yollarla çıkılan göç ile ulaĢılmak istenen yer ise 

hedef ülkedir. Kaynak ülkeden hedef ülkeye ulaĢmak için kullanılan güzergâh 

üzerinde geçilen ya da elveriĢli Ģartlar oluĢuncaya kadar yasal ya da yasal 

olmayan biçimde geçici olarak kalınan ülke de transit ülkedir (IOM 2009, 

Ġçduygu 2003).  

Bununla birlikte, geleceğe yönelik umut arayıĢı içindeki bu insanlar, 

yasadıĢı yollarla bir baĢka ülkeye girebilmek için, çoğu zaman kolay ve 

güvenilir yol (!) olarak göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden yardım 

almaktadır. Yasal olmayan yollarla gerçekleĢtirilen bu yolculuğa bireysel ve 

bağımsız olarak çıkmanın bu süreçte neredeyse imkânsız oluĢu,  sorunun sınır 

ötesi bir hareket olmasının yanında organize boyutunu da gündeme 

getirmektedir (Emniyet Genel Müdürlüğü, 2010). 

Özetle; yasadıĢı insan kaçakçılığı giderek artan sayıda insanın hayatını 

ciddi biçimde riske eden, yasal olmayan, uluslararası boyutta, organize bir suç 

olmasının yanında, kaynak, hedef ve transit ülke konumundaki alanlarda yol 

açtığı sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal problemler nedeniyle tüm dünya 

ülkelerini ilgilendiren küresel bir sorundur.  

2. YasadıĢı Ġnsan Kaçakçılığının Nedenleri ve Bilinen YasadıĢı Göç 

Güzergâhları  

YasadıĢı insan kaçakçılığı, kaynak, transit ve hedef ülkelerin her biri 

açısından da toplumsal ve kültürel temelli birçok olumsuzluğa yol açan uluslar 

arası bir sorundur. Uluslar arası Göç Örgütünün (IOM) kayıtlarına göre, 

dünyada her yıl 500.000 yasadıĢı göçmen AB ülkelerinden giriĢ yapmakta, bir o 

kadarı da bu yolculuğu tamamlayamadan yakalanmaktadır (IOM, 2009). Yine 

aynı kayıtlara göre, dünyada yasadıĢı göçmen sayısı 15–30 milyon civarındadır. 
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Kaçakçıların yada suç örgütlerinin bu faaliyetten kazançları 3,2 milyar doları 

bulmaktadır (IOM, 2009, Çiçekli 2008).  

Dünyada yasadıĢı insan kaçakçılığına zemin oluĢturan nedenler; giderek 

derinleĢen yoksulluk, açlık, kıtlık, salgın hastalıklar, ülkeler arasında gelir 

dağılımındaki uçurumlar, göçe kaynaklık eden ülkelerde devam eden savaĢlar, 

iç siyasi karıĢıklıklar ve yol açtığı güvenlik sorunu Ģeklinde sıralanabilir (IOM 

1996, IOM 2009, Deniz 2009). Az geliĢmiĢ ya da daha çok Ġslami yönetim 

altındaki fakir bölgelerde, kadının toplum içinde giderek kötüleĢen sosyal 

statüsü, politik ve ekonomik istikrarsızlık, ülke içi bölgesel- kültürel farklılıklar 

ve aile temelli sorunlar yine söz konusu sürecin ana nedenleri arasındadır. 

Ayrıca, kaynak ülkelerin önlenemeyen iĢsizliğine karĢılık, hedef ülkelerin ucuz 

iĢgücüne duyduğu ihtiyaç ve özellikle az geliĢmiĢ ülkelerde yaĢayanlar için 

günlük yaĢam kalitesinin artırılmasına yönelik beklentileri de yasadıĢı insan 

kaçakçılığını bir bakıma desteklemiĢtir (Deniz 2009, Karadağ-Kaygusuz 2010). 

YasadıĢı göç hareketine konu olan kaynak ve hedef ülkeler arasındaki en 

belirgin farklılık, gelir düzeylerinde dolayısıyla yaĢam kalitelerinde ortaya çıkan 

farklılıktır. Nitekim yasadıĢı göçmen kaçakçılığı sürecinde kaynak ülke 

durumundaki ülkelerden Afganistan, Pakistan, BangladeĢ, Filistin gibi 

azgeliĢmiĢ ülkelerde kiĢi baĢına düĢen milli gelir 800 doların altındadır (Çizelge 

1). Üstelik bu ülkelerde nüfusun yaklaĢık olarak yarısından fazlası, yaĢamlarını 

söz konusu milli gelir düzeyinin çok altında sürdürmektedir (Karadağ-

Kaygusuz 2010).   

 

Çizelge 1: Kaçak göçmenler açısından kaynak ülke durumundaki 

ülkelerin gelir dağılımı 

ÜLKELER KIġI BAġINA MILLI 

GELIR (DOLAR) 
MILLI GELIR 

ALTINDAKI NÜFUS 

YÜZDE 
Afganistan 228 55 
BangladeĢ 403 40 

Ġran 2 825 40 

Gürcistan 1 493 54 
Pakistan 769 35 

Ukrayna 1 727 31 

Irak 1 783 30 
Rusya 5 369 25 

Moldova 825 80 

Moritanya 650 70 
Filistin 550 40 

Kaynak: CIA Factbook 2009,  Emniyet Genel Müdürlüğü, 2010. 
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Buna karĢılık, çoğu kaçak göçmenin hedef ülkesi durumundaki Avrupa 

ülkeleri, ABD ve Kanada‟da bu rakamlar 40.000 doların üzerine çıkmaktadır. 

YasadıĢı insan kaçakçılığı sürecinde hedef ülke durumundaki ülkelerin gelir ve 

dolayısıyla yaĢam standardı konusundaki bu gözle görünür fark, yaĢamlarını 

büyük ölçüde açlık, sefalet ve hayati risk altında geçiren azgeliĢmiĢ ülke 

insanların tüm riskleri göze alarak kaçak yollarla ve tereddütsüz bu umut 

yolcuğuna soyunmalarını anlaĢılır kılmaktadır. Avrupa ülkelerine gerçekleĢen 

yasadıĢı insan kaçakçılığı olaylarında kullanılan güzergâhlar çeĢitlilik 

göstermekle beraber, aĢağıdaki gibidir (Emniyet Genel Müdürlüğü 2010, IOM 

2009, Keser-Özer 2008); 

- Ġran -Kafkasya- Doğu Avrupa- Batı Avrupa ülkeleri 

- Afrika- Güney Avrupa Ülkeleri 

- Rusya Federasyonu- Polonya- Avrupa Ülkeleri 

- Ukrayna- Avrupa ülkeleri 

- Balkan ülkeleri- Bosna-Hersek-Ġtalya-Almanya 

- Irak-Suriye-Lübnan 

- Ġran-Kafkaslar-Ukrayna 

- Afrika Ülkeleri-Ġtalya / Fransa 

- Sri Lanka- Hindistan- SüveyĢ Kanalı-Güney Kıbrıs -

Yunanistan/Ġtalya 

- Afganistan-Pakistan-Ġran-Türkiye-Yunanistan * 

- Afrika-Türkiye-Yunanistan * 

- Irak/Suriye-Türkiye-Yunanistan *  (ġekil 1). 

 



 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM MART 2012  

181 

 

 

Şekil 1. Dünyada önemli yasadışı göç güzergâhları 

Kaynak. T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2010. 

 

YasadıĢı göç içinde kullanılan güzergah söz konusu olduğunda, yasadıĢı 

göçmenler ya da organizatörler bazen son derece basit ve direkt bazen de uzun 

ve dolaylı bir yol kullanabilmektedir. Bu nedenle de, kalkıĢ ve varıĢ arasında 

gecen süre, bazen sadece birkaç gün, bazen aylarca sürebilmektedir (Bir 1998). 

YasadıĢı insan kaçakçılığında kullanılan yöntemler arasında sahte belge 

kullanma, hudut kapılarından geçiĢ yapan araçlar içerisinde gizlenme, kara 

sınırlarından yaya veya hayvan sırtında geçiĢ yapma, deniz sınırlarından 

kayıp/çalıntı tekneler, lastik ĢiĢme botlar ve balıkçı tekneleriyle illegal geçiĢ 

yapma, yasal yollarla gelip vize ve ikamet süresi bitiminde çıkıĢ yapmama, 

formalite evlilik yapma yada dayanaksız iltica baĢvurusunda bulunma gibi 

yöntemler kaçak göçmen ve organizatörler tarafından en çok tercih edilenlerdir 

(Emniyet Genel Müdürlüğü 2010). 

3. YasadıĢı Ġnsan Kaçakçılığı ve Türkiye 

Türkiye, stratejik öneme sahip coğrafi konumu, komĢu ve çevre ülkelerde 

devam eden savaĢ ve iç siyasi karıĢıklıklar buna bağlı olarak artan güvenlik 

sorunları, yine aynı ülkelerde derinleĢen yoksulluk vb. nedenlerle her geçen yıl 
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artan sayıda kaçak göçmen için AB ülkelerine uzanan umut yolculuğunun 

önemli güzergâhlarından biridir. Bunun sonucu olarak, ülkemiz her geçen gün 

artan biçimde, sosyal düzeni, insani ve demokratik değerleri tehdit eden bu tür 

sınır aĢan suçlarla karĢı karĢıya kalmaktadır. 

Türkiye toplam olarak 9 288 km‟lik kara ve deniz sınırlarına sahiptir.  Bu 

sınırlar üzerinde 7‟si demiryolu, 47 havayolu, 20 kara hudut kapısı ve 53 deniz 

hudut kapısı olmak üzere 147 yasal çıkıĢ noktası bulunmaktadır (Terzioğlu 

2009, Emniyet Genel Müdürlüğü, 2010). Bunlardan, özellikle doğu ve 

güneydoğu bölgelerimizden geçen sınırlarımızın büyük ölçüde uzun olmasının 

yanında yüksek, arızalı bir topografyaya sahip oluĢu bir yandan sınırların 

güvenliği ve kontrolü konusunda zorlayıcı Ģartlar sunarken diğer yandan 

özellikle yasadıĢı sınır aĢımları ve sızmaları konusunda önemli zafiyetlere yol 

açmaktadır. Aynı Ģekilde, kuzeybatıda Türkiye-Yunanistan sınırının sadece bir 

akarsu ile ayrılması, Batı Anadolu kıyılarımızdan çok kısa sürede bir AB ülkesi 

olan Yunanistan‟a ulaĢılabilmesi gibi coğrafi avantajlar (!) çok sayıda kaçak 

göçmen ya da organizatörün (insan kaçakçısı) yasadıĢı insan kaçakçılığında 

Türkiye‟yi transit ülke olarak seçmesine yol açmıĢtır (Karadağ-Kaygusuz 

2010).  

Türkiye‟nin söz konusu yasadıĢı insan kaçakçılığında transit ülke 

olmasını hazırlayan nedenler; ülkemizin coğrafi konumu itibari ile doğal bir 

köprü durumunda olması, doğu sınırlarımızın dağlık ve kontrolünün zor olması, 

komĢu ülkelerdeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın devam ediyor olması, Ege 

ve Akdeniz sahillerinin yasa dıĢı geçiĢlere müsait olması Ģeklinde özetlenebilir. 

Buna ek olarak, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟da yaĢayan 

vatandaĢlarımızın sınır ötesi akrabalık bağlarının bulunması ve pasavan geçiĢin 

yarattığı güvenlik zafiyeti de yasadıĢı insan kaçakçılığı Ģeklindeki sınır 

aĢımlarını kolaylaĢtıran Ģartlar da sunmaktadır (Çitlioğlu 2007, Emniyet Genel 

Müdürlüğü 2007- 2009).  

Türkiye; az geliĢmiĢ Afganistan, Pakistan, Irak, Ġran BangladeĢ gibi ülke 

vatandaĢlarının Avrupa ülkelerine geçiĢi için transit güzergâh, Eski Doğu Bloğu 

ülkeleri vatandaĢlarının ülkemizde kaçak çalıĢması konusunda bir hedef ülke 

olarak yasadıĢı insan kaçakçılığı gerçeği ile karĢı karĢıyadır (ġekil 2, Terzioğlu, 

2002, Emniyet Genel Müdürlüğü, 2004, 2007, 2010).  
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Şekil 2. Göçmen kaçakçılığı olaylarının ve yakalanan göçmenlerin 

yıllara göre dağılımı 

Kaynak. Jandarma Genel Komutanlığı, 2010. 

 

Afganistan, Pakistan, BangladeĢ gibi Asya ülkeleri ile çeĢitli Afrika 

ülkelerinden deniz, hava ve karayoluyla ülkemize yasal veya yasal olmayan 

yollardan gelen yabancılar insan kaçakçılığına dâhil olmakta ve ülkemiz 

vatandaĢlarının da yer aldığı bu süreçte insan kaçakçılığı organizasyonları 

güzergâhı Ġtalya, Almanya ve Hollanda gibi Bazı Avrupa ülkelerine 

yönlendirmektedir.  
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Körfez savaĢı sonrasında özellikle Bağdat ve Kuzey Irak‟taki rejim 

çatıĢmaları, Ġran‟daki rejim karĢıtı hareketler, Kosova ve Bosna-Hersek gibi 

ülkelerdeki iç karıĢıklıklar sonucu ülkemize yasal yollardan giriĢ yapan yasal 

göçmenlerin, bu kez yasadıĢı yollardan, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine 

kaçma giriĢimlerini de göz ardı etmemek gerekir. Ġnsan kaçakçılığı, göçmen ve 

göçmen grupları açısından son derece güç, zahmetli ve olası risklerle dolu bir 

yolculuk ise de organize eden kaçakçılar açısından diğer kaçakçılık alanlarına 

göre daha az risk (yakalanma olasılığı, verilen cezalar) ve daha yüksek gelir 

anlamı taĢımaktadır. Bu nedenle de tüm dünyada yasadıĢı insan kaçakçılığı 

uluslararası organize grupların kontrolünde artarak devam etmesi de bunun 

göstergesidir (Emniyet Genel Müdürlüğü 2010).  

Son on yıl içinde ülkemiz üzerinden gerçekleĢen göçmen kaçakçılığı olay 

sayısının en düĢük olduğu yıl 2.128 olay ile 2000 iken, 2008 yılı içinde bu 5.375 

vakaya kadar yükselmiĢtir. Olayın önemini ve büyüklüğünü vurgulamak 

açısından, yakalanan kaçak göçmen sayıları incelendiğinde, yine en yüksek 

değerlere 2007- 2008 yıllarında rastlanmıĢtır. Nitekim emniyet güçlerince bu 

dönemde yakalanan yasadıĢı insan kaçakçılığı mağduru kaçak göçmen sayısı 

2007‟de 40,  163.2008 yılında ise 42.248 olarak kaydedilmiĢtir (Jandarma 

Genel Komutanlığı, 2010, ġekil 2 ). 

3.1. Türkiye Sınırlarının YasadıĢı Ġnsan Kaçakçılığı Hareketleri 

Açısından Türkiye Uluslararası Sınırlarının Coğrafi Durumu Üzerine 

Birkaç Not   

Türkiye coğrafi konumundan kaynaklanan doğu-batı dünyası arasında 

gerek mekânsal gerekse sosyo-kültürel ve siyasal olarak köprü oluĢturan statüsü 

nedeniyle tarihinin hemen her döneminde bir geçiĢ noktası olmuĢtur. ÇalıĢma 

konumuz olan yasadıĢı insan kaçakçılığı açısından da en sık kullanılan 

güzergâhlarından bir kaçı yine Türkiye üzerinden Yunanistan‟a oradan diğer 

AB ülkelerine ulaĢır. Önceki bölümlerde ifade edildiği gibi, sadece 2010 yılının 

ilk 9 aylık bölümünde bile Türkiye üzerinden gerçekleĢen yasadıĢı insan 

kaçakçılığı olay sayısı 1.342, bu süreçte yakalanan kaçak göçmen sayısı ise 

7.845‟dir. Nitekim son on yılda emniyet kayıtlara geçmiĢ en yüksek yasadıĢı 

insan kaçakçılığı olay sayısı, 2007 „de 4.905, 2008‟de ise 5.376‟dır. Bu iki yıllık 

dönem içinde yılda ortalama 40.000‟e yakın kaçak göçmen yasadıĢı insan 

kaçakçılığı mağduru olarak yakalanmıĢtır (Jandarma Genel Komutanlığı 2010, 

Emniyet Genel Müdürlüğü 2010, ġekil 2). 

Türkiye‟nin söz konusu yasadıĢı insan kaçakçılığında transit ülke 

olmasını sağlayan nedenler arasında sınırlarımızda hâkim coğrafi güçlüklerin 

sınır güvenliği ve yasadıĢı sınır aĢımlarının tespiti ve engellenmesi konusunda 

yol açtığı dezavantajların payı büyüktür. Söz konusu yasadıĢı sınır geçiĢleri 

açısından yaĢanan dezavantajların coğrafi temellerini daha iyi anlamak için 
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sınırlarımızın coğrafi özellikleri hakkında birkaç hususu hatırlatmakta yarar 

olduğu kanaatindeyim.  

Örneğin ülkemizin kuzeydoğu sınırlarından birini oluĢturan Türkiye-

Gürcistan Sınırı, Sarp Köyünden baĢlar, Karadeniz kıyılarından hemen sonra, 

eğimli ve dağlık yerlerden geçerek uzun bir süre dağlar ve platolar üzerinde 

devam eder. AktaĢ gölü (Hazapin = Azap) gölünü ikiye böldükten sonra güneye 

yönelir ve Ardahan Platosu üzerinde bir süre devam ettikten sonra Ermenistan 

sınırına ulaĢır. Aynı Ģekilde, Türkiye-Ermenistan sınırı da Arpaçay ve AraĢ 

vadisini izleyerek Nahcivan-Türkiye sınırında son bulur. 316 km uzunluğundaki 

sınır üzerinde. Akyaka gümrük kapısı bulunmaktadır. 

Türkiye-Ġran sınırı, Aras nehrinin ülkemizden ayrıldığı Dilucu 

yöresinden baĢlar ve Türk-Ġran-lrak sınırlarının kesiĢme noktasında sona erer. 

Türkiye - Ġran sınırı coğrafi açıdan doğal sınır olup genellikle su bölümü 

çizgisini takip eder. Türkiye tarafındaki Van gölü havzası ile Ġran tarafındaki 

Urmiye gölü havzasını birbirinden ayrılır. Sınır, bu iki su toplama havzasını 

birbirinden ayıran dağların, genellikle doruk noktalarından geçer. Bu 

doruklardan bazıları 3000 metreden fazla yükseklik gösterir (Foto 1). Türkiye- 

Ġran sınırı doğal bir sınır olmasına karĢılık, ulaĢımı kolaylaĢtıran önemli geçiĢ 

noktalarına sahiptir. Uzunluğu 454 km kadar olan Türkiye-Ġran sınırı, yukarıda 

da değinildiği gibi karĢılıklı geçiĢleri zorlaĢtırmaz. Bu sınır üzerinde Gürbulak 

ve Esendere Gümrük kapıları bulunmaktadır (Doğanay  1997, Özey 2002, 

Deniz 2009). 

Bu kapıdan geçen en iĢlek yol E–23 devlet yolu olup Anadolu'yu baĢtan 

baĢa kat eden, batısı Avrupa bağlantılı olup, doğusu Tebriz üzerinden Tahran'a 

ulaĢır. Güzergâh üzerindeki trafik yoğunluğu özellikle 1960‟lardan sonra önem 

kazanan milletler arası TIR taĢımacılığı nedeniyle belirgin bir Ģekilde artmıĢtır 

(Fırat 2006, Çiçekli 2008, Serbest 2007). Türkiye-Ġran sınırında, henüz 

standartları yüksek iĢlek bir yol sisteminin geliĢtirilmemiĢ olması ve zemin 

bulan kaçakçılık olayları nedeniyle sorunlu bir alandır. Sınırda alınan tüm 

önlemlere rağmen, halen kaçak yollarla hayvan, uyuĢturucu madde, oyuncak 

gereçleri, mutfak eĢyaları, saat, ev eĢyaları ve silâh ticaretinin yapıldığı 

bilinmektedir. YasadıĢı insan kaçakçılığı konusunda da devam eden bir 

zafiyetin varlığı da bir gerçektir. Sınırdaki sorunlara 1980 sonrasında artan 

terörist sızmaları da eklemek yerinde olur (Deniz 2009, Emniyet Genel 

Müdürlüğü, 2010). Özellikle son yıllarda emniyet birimlerince yapılan 

araĢtırmalara göre, artan yasadıĢı insan kaçakçılığı ile terörist gruplar arasında 

da bir iĢbirliğinin olduğuna iliĢkin bilgilere ulaĢılmaktadır (Emniyet Genel 

Müdürlüğü, 2010).  

Türkiye-Irak sınırına gelince,  Türkiye-Ġran sınırının bittiği yerden 

baĢlar, doğu batı yönünde uzanır ve Türkiye-Suriye -Irak sınırının kesiĢme 

noktası olan Habur-Dicle (Hezil) çayı kavĢağında son bulur. 331 km 
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uzunluğunda olan Türkiye-lrak sınırı çok dağlık bir sınır olup sınırının 107 km 

lik bir bölümü akarsuların vadilerinden geri kalan bölümü ise çok sarp ve 

engebeli bir araziden geçmektedir (Doğanay 1997, Özey 2002, Foto 1). 

 

 

Foto 1. Yasadışı insan kaçakçılığı açısından Türkiye sınırlarının coğrafi 

şartları 

Kaynak. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2010. 

 

Türkiye-lrak sınırının Türkiye kesimi ile Irak kesimi arasında gerek doğal 

gerekse beĢerî ve ekonomik açıdan belirgin dengesizliklerin varlığı da yasadıĢı 

sınır aĢımlarını tetikleyen nedenler arasındadır.  Sınırın Türkiye kesimi, büyük 

çoğunlukla Hakkâri ili sınırları içindedir. Burada arazi; Buzul Dağları ve 

Hakkâri Dağları gibi, doruk noktaları 3600 ile 4000 m yi bulan, çok engebeli, 

sarp ve dik yüzeylerden oluĢmuĢtur (Foto 1). Buna karĢılık Irak kesimi, 

yükseltileri 1500- 2000 m.yi geçmeyen daha alçak yörelerden oluĢur. Bu 

nedenlerle, sınırın Türkiye kesimi seyrek nüfuslu ve ekonomik açıdan nispeten 

geri kalmıĢ bir bölgeyi, sınırın diğer tarafı olan Irak kesimi ise petrol üretim 

nedeniyle zengin ancak son siyasi değiĢimler nedeniyle ciddi biçimde güvenlik 

sorunlarının yaĢandığı bir bölgeyi temsil etmektedir (Doğanay 1997, Özey 
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2002, IOM 2009). Örneğin, sınırlarımıza sadece 130 km mesafede olan 

Musul'un nüfusu 1 milyonu aĢarken yaklaĢırken Türkiye tarafında en büyük il 

merkezi olan Hakkâri 30 000 nüfuslu irice bir kasaba görünümündedir. 

Türkiye-Irak sınırı üzerindeki karĢılıklı geçiĢler, büyük ölçüde Cizre- 

Silopi- Zaho doğrultusunda yoğunlaĢmıĢtır. Bu güzergâh, Ġstanbul-Bağdat 

arasında iĢleyen Musul-Bağdat yolunu Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan 

son derece önemli ve iĢlek bir yoldur. Türkiye'nin en iĢlek sınır kapılarından biri 

olan Habur Gümrük Kapısı da buradadır. Sınır üzerindeki diğer geçiĢ noktaları, 

patika yollarla her iki ülkeye bağlı olup genellikle sınır ticareti ve kaçakçılık 

olayları bu yollardan yapılır. Özellikle Kuzey Irak‟ta son dönemde belirginleĢen 

otorite boĢluğu, sebep olduğu terörizm hareketleri kimi zaman terörist gruplarca 

desteklenen yasadıĢı insan kaçakçılığı faaliyetlerini de artırmıĢtır (IOM 2009, 

Keser-Özel 2008, Emniyet Genel Müdürlüğü 2010).  

Türkiye üzerinden gerçekleĢen yasadıĢı göç güzergâhında AB ülkelerine 

çıkıĢ kapısı durumunda olan Türkiye-Yunanistan kara ve deniz sınırları son 

derece stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye-Yunanistan karasuları sınırı, 

Akdeniz'de Meis adası önlerinden baslar, Akdeniz'de Türkiye-Yunanistan 

karasuları sınırı Meis‟ten sonra 12 Adalar dıĢta kalacak Ģekildedir. Meis 

adasının Türkiye kıyılarına uzaklığı 3 km den daha azdır. Ege denizindeki 12 

adalardan sonraki Türkiye-Yunanistan karasuları sınırı, Lozan AnlaĢmasına 

göre belirlenmiĢtir. Bu anlaĢmaya göre kuzey Ege'deki Gökçeada ve Bozcaada 

ile Türkiye kıyılarına 3 mil (5.56 km) kadar uzaklıkta bulunan adalar, 

Türkiye'ye bırakılmıĢtır Orta Ege adaları kıyılarımıza çok yakın olup, stratejik 

açıdan büyük önem taĢırlar. Örneğin yasadıĢı insan kaçakçılarının en sık 

kullandıkları çıkıĢ noktalarından biri olan KuĢadası-Dilek yarımadası ile 

Yunanistan'ın Sisam adası arasındaki boğazın geniĢliği sadece 1,7 km‟dir  (IOM 

2009, Keser-Özel 2008, Emniyet Genel Müdürlüğü 2010).  

Yunanistan ile kara sınırımız ise, Meriç ırmağının ağız kısmından 

baĢlayıp, nehir yatağını izleyerek Türkiye-Yunanistan ve Bulgaristan 

sınırlarının kesiĢme noktasında, Kapıkule Gümrük kapısının hemen yakınında 

son bulur (Foto 1). 212 km lik bir uzunluğa sahip olan sınırda, karĢılıklı 

geçiĢleri güçleĢtiren tek engel, Meriç ırmağıdır. Nitekim her yıl çok sayıda 

yasadıĢı insan kaçakçılığı mağduru olan göçmen, kaçak yolla, basit botlarla, bir 

AB ülkesi olan Yunanistan‟a geçmeye çalıĢırken hayatlarını kaybetmekte ya da 

ciddi tehlikeler atlatmaktadır. 

Türkiye-Suriye sınırı,  877 km olan uzunluğu ile en uzun kara 

sınırımızdır.  Dicle çayı kavĢağından doğu-batı yönünde Hatay il sınırına ulaĢan 

sınır, Hatay ilinin doğu güney sınırını oluĢturduktan sonra Akdeniz'e ulaĢır 

(Foto 1). Türkiye'nin en güney noktası olan (Beysun köyü) bu sınır üzerindedir. 

Türkiye-Suriye sının üzerinde Cilvegözü, Cizre ve Akçakale gibi çok sayıda 

gümrük kapısı vardır (Doğanay  1997, Özey 2002).  
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Türkiye-Suriye sınırında, yasadıĢı insan kaçakçılığını kolaylaĢtıran 

Ģartları açısından yaĢanan en önemli sorun, bazı Türk vatandaĢlarının bir kısım 

topraklarının Suriye'de, Suriye vatandaĢlarına ait arazilerin de Türkiye 

kesiminde kalması ve buna bağlı olarak ihtiyaç duyulan günlük giriĢ-çıkıĢların 

pasavan denilen basit bir belge ile yapılıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 

durum baĢlı baĢına bir güvenlik zafiyeti kaynağıdır ve Ģüphesiz bu gidiĢ 

geliĢler, kaçakçılığı teĢvik eden nedenlerden biridir (Emniyet Genel Müdürlüğü 

2010). Nitekim Türkiye Suriye sınırı, eskiden beri kaçakçılık olayları açısından 

hareketli bir alandır. Sınırın çok uzun olması, her yerinden kolayca 

geçilebilmesi ve her iki tarafın ekonomik yapı farklılıkları, kaçakçılıkta önemli 

bir rol oynar (Foto 1). Bu kaçakçılık faaliyetlerini kolaylaĢtıran nedenler, 

yasadıĢı insan kaçakçılığı için de geçerlidir.  Özetle; Türkiye'nin kara ve deniz 

sınırları kayıt dıĢı ticaret ve yasadıĢı insan kaçakçılığı açısından engelleyici 

olmaktan öte çoğu zaman kolaylaĢtırıcı coğrafi avantajlar (!) içermektedir.   

3.2. Türkiye‟de Son Bulan Umut Yolculukları Üzerinden Sosyo-

Ekonomik Değerlendirmeler 

ÇalıĢmanın bu bölümünde, Van, Edirne, Ġzmir ve Yozgat illerindeki Geri 

Gönderme Merkezlerinde kalan 85 yasadıĢı insan kaçakçılığı mağduru göçmen 

ile mülakat yoluyla ulaĢılan ve kaçak göçmenlerin kendi dillerinden aktardıkları 

gerçek hikâyelerden hareketle söz konusu sürecin kaynağı ve sosyo-ekonomik 

etkileri açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Dahası, bu kaçak göçmenleri ülkelerinden 

böylesi riskli bir yolculuğu göze almaya iten nedenler, göçmen iken göç 

mağduru durumuna gelen kiĢilerin demografik, sosyal ve ekonomik görüntüleri, 

yolculuğun maliyeti, beklentileri, yaĢadıkları güçlükler ve geleceğe yönelik 

beklentiler gibi birçok konuda bilgiler toplanmıĢ ve değerlendirilmiĢtir.  

Söz konusu alan araĢtırması, Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan özel 

izinle, ülkemiz üzerinden Yunanistan‟a oradan Avrupa ülkelerine gitmek 

isteyen, yasadıĢı yollarla sınırlarımızdan giriĢ-çıkıĢ yaparken yakalanan ve 

ülkelerine geri gönderilinceye kadar adı geçen, geri gönderme merkezlerimizde 

bekletilen kaçak göçmenler ile yapılan mülakat (25 Temmuz- 15 Ağustos 2010) 

çözümlerine dayanmaktadır. Sözkonusu süreçte, kendilerinden yol hikâyelerini 

detaylı biçimde anlatmaları istenmiĢ ve yapılan tüm görüĢmeler kayıt altına 

alınmıĢtır. GörüĢme formu yoluyla derlenen bilgiler, SPSS 11,5 programında 

istatistiksel analize tabi tutulmuĢ ve frekans analizi sonuçları tablo- grafiklerle 

görsel hale getirilmiĢ ve yorumlanmıĢtır. Söz konusu değerlendirmeler, “kaçak 

göçmenlerin demografik profili”, “göç güzergâhı ve detaylandırılmış yol 

öyküleri”, “kaynak ülke –organizatör- hedef ülke ilişkisi”, “göçün sosyo-

ekonomik etkileri, sorunlar ve beklentiler” Ģeklinde dört alt baĢlıkta 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  Her bir alt baĢlık altında değerlendirilen konular;  ilgili 

harita, grafik, yer yer fotoğraf ile desteklenerek, sözü edilen süreç tüm boyutları 

ile analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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3.2.1 Kaçak Göçmenlerin Demografik Profili :  

Büyük bir bölümü umutla çıktıkları bu yolculukta insan kaçakçılığı 

mağduru olarak ülkemiz sınırlarında yakalanan göçmenlerle yapılan mülakatlar; 

ülkemizin en yoğun kaçak göçmen giriĢine sahne olan kentlerini temsilen 

Van‟da, sınırlarımızdan yasadıĢı çıkıĢların yoğun olduğu illeri temsilen Edirne 

ve Ġzmir‟de gerçekleĢtirilmiĢtir. Buna ek olarak, yakalanan kaçak göçmenler 

arasında BM Türkiye Ofisinde sığınma talebinde bulunan ve buradan yanıt 

alınıp üçüncü bir ülkeye yerleĢtirilinceye kadar ülkemizde misafir edilen 

göçmenlere ev sahipliği yapan illeri temsilen de Yozgat‟ta mülakatlarda 

bulunulmuĢtur (Karadağ-Kaygusuz 2010).   

Ankete katılanların büyük bir bölümünü yüzde 45,5 ile 25 yaĢ ve 

altındaki grup oluĢturmaktadır. Bunu yüzde 32,7 ile 26–35 yaĢ grubu 

izlemektedir. ġüphesiz bu durum, hemen her aĢamasında ayrı bir güçlük ve 

riskle karĢı karĢıya kalınan umut yolcuğuna çıkabilme konusunda genç ve 

sağlıklı olmanın gerekliliği ile çok yakından ilgilidir (ġekil 3). 
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Şekil 3: Ankete katılanların yaş gruplarına göre dağılımı 

 

GörüĢme yapılan kaçak göçmenlerin yüzde 70‟ini erkekler, kalan yüzde 

30‟unu kadınlar oluĢturmaktadır. Söz konusu göçmenler arasında bekârların 

oranının yüksekliği yolun uzunluğu, izlenilen güzergâhtaki olası olumsuz 

coğrafi Ģartlar ve riskler düĢünüldüğünde anlaĢılabilir bir durumdur. Bununla 

birlikte, evli olanların oranının bekârlara yakın bir değer göstermesi (yüzde 45)  

bize yolculuğun taĢıdığı riske rağmen yolculuğa sebep olan Ģartların zaman 

zaman daha fazla önem kazandığını göstermektedir (ġekil 4 ).   
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Şekil 4: Ankete katılanların medeni duruma göre dağılımı 

 

Ankete katılanların uyruklarına iliĢkin değerlendirmemize göre, Türkiye 

üzerinden gerçekleĢen yasadıĢı insan kaçakçılığına dâhil olan kaçak 

göçmenlerin çoğu Irak, Afganistan, Ġran ve Pakistan vatandaĢlarından 

oluĢmaktadır. Bunu Suriye ile Afrika ülkelerinin vatandaĢları izlemektedir 

(ġekil 5, Foto 2).  
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Şekil 5: Ankete katılanların uyruklara göre dağılımı 

 

Burada hemen belirtmek gerekir ki, ülkemizde yakalanan yasadıĢı insan 

kaçakçılığı mağdurlarının büyük bir bölümü, ülkelerine geri gönderilmemek 

için, yakalandıkları zaman Emniyet güçlerince gerçekleĢtirilen ilk 

mülakatlarında Filistin, Burma ya da Eritre vatandaĢı olduklarını iddia 

etmektedirler. Zira Türkiye, imza attığı uluslararası göç anlaĢmaları gereğince, 

siyasi ve etnik temelli iç çatıĢmaların halen devam ettiği Filistin, Burma ve 

Eritre vatandaĢlarını ülkelerine geri göndermemekte ve koruma statüsünde 

ülkemizde kalmalarına izin vermekte ya da sığınmacı statüsünde üçüncü bir 
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ülkeye gönderilmelerine yardımcı olmaktadır (Emniyet Genel Müdürlüğü 2010, 

IOM 2009). Ancak, söz konusu ülkelerle resmi kimlik tayini konusunda yapılan 

yazıĢmalarla doğru uyruk bilgilerine ulaĢılabilmektedir. Yakalanan kaçak 

göçmenler arasında kullanılan ana dil, uyruk bilgileriyle uyumlu biçimde 

Arapça, Farsça ve Pakistan dilleri (Pencap-Urduca), Afgan dili ve Kürtçedir 

(Karadağ-Kaygusuz 2010).   

Ankete dâhil kaçak göçmenler içinde Müslümanlar önemli bir ağırlığa 

sahiptir. Bunu özellikle Ġran ve Irak‟ta din değiĢtirerek Hıristiyanlığa geçen 

gruplar ya da Bahaî dinine mensup olanlar izlemektedir. Katılımcıların 

yüzde25,7‟si hiç okuma-yazma bilmez iken, sadece zorunlu ilköğretim 

aĢamasını tamamlayanların oranı yüzde 33 civarındadır. YasadıĢı insan 

kaçakçılığına dâhil gruplar içinde eğitim durumunun genel olarak düĢük olduğu 

anlaĢılmakla beraber, üniversite mezunu olanların oranı da (yüzde 15)  

beklenenin üzerindedir.  Üniversite mezunu olanların tamamına yakınını Ġran ve 

Irak‟tan gelenler oluĢturmaktadır (Karadağ-Kaygusuz 2010). 

 

Foto  2  : Türkiye üzerinden gerçekleşen yasadışı insan kaçakçılığı 

mağdurları 

Kaynak: Çalışmamızla ilgili olarak yapılan mülakat sırasında 

tarafımızdan çekilmişlerdir.  
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Bunun yanında, kaçak göçmenlerin önemli bir bölümü gelir düzeyi düĢük 

geniĢ ailelerden gelmektedir. Nitekim, ankete katılanların yüzde 43‟ünde aile 

büyüklüğü 5-7 arasındadır. yüzde 27‟e yakın bir bölümünde ise aile büyüklüğü 

8‟in üzerindedir. Kendilerine meslekleri sorulan göçmenlerden yüzde 40 “terzi, 

boyacı, tamirci gb. marjinal işler” ve yüzde 20 oranında “bir mesleğim yok” 

yanıtı alınması da bu durumu desteklemektedir (Deniz 2009, Karadağ-

Kaygusuz 2010, ġekil 6).  
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      Şekil 6: Ankete katılanların mesleklere göre dağılımı  

 

Özetle yasadıĢı göçmen statüsünde Türkiye‟ye ulaĢan bu göçmenlerin 

yüzde 60‟ının ya hiçbir mesleği yoktur yada geçici marjinal iĢlerde faaliyet 

göstermektedir. Gelenlerin büyük bir bölümünün eğitim düzeylerinin okuma 

yazma sınırında oluĢu gerçeği de göz ardı edilmemelidir. 

3.2.2. Göç güzergâhı ve detaylandırılmıĢ yol öyküleri 

Alan çalıĢmasına dâhil yasadıĢı göçmenlerin yola çıkıĢ gerekçeleri 

temelde ekonomik nedenler öncelikli olmakla beraber ülkelerinde devan eden 

savaĢ, iç siyasi karıĢıklıklar, terörist faaliyetler ve mevcut yönetimle olan 

çatıĢmaların kiĢilerde yarattığı yaĢamsal risk duygusunun çok belirleyici olduğu 

anlaĢılmaktadır. Özellikle Afganistan, Pakistan hatta Somali ve Eritre gibi 

ülkelerde yukarıdaki nedenlerle çok sayıda göçmen hayatları pahasına bu zor ve 

tehlikeli yolculuğa tereddütsüz dahil olmakta ve mümkün olan en uzak ülkeye 

kaçıĢı bir kurtuluĢ olarak algılamaktadırlar (Karadağ-Kaygusuz 2010, ġekil 7, 

Foto 2). 

Bu ülkelerden gelen kaçak göçmenlerin öncelikli nedenleri göçmenlerin 

anlatımı ile “derin bir yoksulluğun üzerine bir de nereden geleceğini 

kestiremedikleri öldürülme korkusu” olarak özetlenebilir. Nitekim kaçak olarak 

geldikleri Türkiye‟de yakalanan göçmenlerin “bu yolcuktan öncelikli 

beklentiniz ne idi?” sorusuna ağırlıklı biçimde verdikleri; “ülkemdeki olumsuz 
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şartlardan kaçmak, canımı kurtarmak-hayatta kalmak ve çalışmak” Ģeklindeki 

yanıtlar da bu durumun temel nedenlerini ortaya koymaktadır. 
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Şekil 7: Ankete katılanların ülkelerinden göç etme nedenleri   

 

Benzer bir durum Ġran ve Irak‟tan yine kaçak yollarla Türkiye üzerinden, 

kendileri için “umut kıtası” olan Avrupa Birliği ülkelerine geçmeye çalıĢan 

kaçak göçmenlerde de izlenmektedir. Onlar için temel neden, ekonomik 

olmanın yanında rejim karĢıtı tutumları (yüzde 5.1), din değiĢtirme ya da farklı 

bir mezhebe dahil olmaları nedeniyle (yüzde 13.8) ülkelerinde tehdit ve 

tacizlere maruz kalmalarıdır. Ġran‟dan kaçan gruplar içinde, diğer ülkelerden 

gelenlere oranla, kadınların fazla oluĢu, göçmenlerin yine kendi ifadelerine göre 

“İran toplumunda kadının yeri ve kullanamadığı hakları” (yüzde 2,5) ile 

ilgilidir. ġüphesiz yine bu ülkeler için, AB ülkeleri ve Amerika‟nın benzer 

gerekçelerden hareketle kendisine sığınma talebinde bulunan birçok Iraklı ve 

Ġranlıya “evet” yanıtı verdiği yönündeki yaygın kanaatin de payı büyüktür. 

Bunun yanında, yasadıĢı insan kaçakçılığı mağduru durumundaki bu 

göçmenlerin ülkelerinden kaçıĢ nedenleri arasında kan davası ve macera arayıĢı 

gibi nedenlerin, düĢük oranda bile olsa, varlığı da bilinmektedir (Terzioğlu 

2009, Deniz 2009, Karadağ-Kaygusuz 2010, ġekil 7, Foto 2).  

Alan çalıĢması sırasında görüĢülen yasadıĢı insan kaçakçılığı mağduru 

göçmenlerin yarıya yakınının Türkiye‟ye giriĢ yaptıkları yer; yüksek, dağlık, 

engebeli arazi yapısı ile kötü hava Ģartları gibi nedenlerle, sınır güvenliği 

açısından, yılın büyük bölümünde sıkıntılı olduğu bilinen Van, Hakkâri, ġırnak, 

Kilis, Mardin vb. sınır illerimizdir (ġekil 8,9).   
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Şekil 8: Türkiye’ye hangi sınır bölgemizden giriş yaptınız? 

 

Önemli bir kısmı da özellikle baĢta yasal yollarla Türkiye‟ye giriĢ yapıp, 

sonrasında buradan yasadıĢı yollarla Yunanistan üzerinden AB ülkelerine geçiĢ 

yapmaya çalıĢırken yakalananlar için ise Türkiye‟ye ilk giriĢ noktası 

Ġstanbul‟dur (ġekil 8). Burada göçün Ġstanbul‟a kadar olan bölümü yasal ancak 

buradan AB ülkelerine çıkıĢ için kullanılan yol yasadıĢıdır (Karadağ-Kaygusuz 

2010, Emniyet Genel Müdürlüğü 2010).  

Kaçak göçmenlerin Türkiye‟ye giriĢ yaptıkları tarihlerle ilgili soruya 

verilen yanıt Türkiye üzerinden gerçekleĢen yasadıĢı insan kaçakçılığı sürecinin 

artarak devam ettiği yargısını güçlendirmektedir   (ġekil 9).  
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Şekil 9: Türkiye’ye giriş tarihi 
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Nitekim anketle ulaĢılan kaçak göçmenlerin yarısından fazlası 2010 yılı 

içinde yakalananlardan oluĢmaktadır. 2006- 2009 yıllarını kapsayan üç yıllık 

dönem içinde yakalanmıĢ olanların oranı son bir yıl içinde yakalananların yarısı 

kadardır (ġekil 9). Bu yasadıĢı insan kaçakçılığının devam ettiğini gösterirken, 

önce yakalanan göçmenlerin mümkün olduğunca kısa sürede ülkelerine iade 

edilmelerinin bir sonucudur.  Zira son düzenlemelerle, sığınma talebinde 

bulunarak bir geri gönderme yada mülteci kampına aktarılanlar dıĢındaki 

göçmenlerin büyük bir bölümü Emniyet birimlerince 20-40 gün içinde 

ülkelerine iade edilebilmektedir. 

3.2.3. YasadıĢı insan kaçakçılığında kaynak ülke –organizatör- hedef 

ülke iliĢkisi 

YasadıĢı insan kaçakçılığı mağduru olan bu kaçak göçmenlere “bu 

yolculuğu neden Türkiye üzerinden gerçekleştirmek istediniz” sorusu 

yöneltildiğinde, alınan yanıtlar sınır güvenliğimiz, sınırlarımızın coğrafi 

güçlüklerinin bu tarz yasadıĢı giriĢ-çıkıĢlara sunduğu avantajlar (!) açısından 

manidardır. Öte yandan, net biçimde bu güzergâhın yasadıĢı insan kaçakçılığını 

organize eden grupların bağlantıları-planları ve AB ülkelerine geçiĢ için en 

kolay, kısa ve güvenli yol olduğu konusundaki kanaat da alınan yanıtlarda 

belirleyici olmaktadır. Bunun yanı sıra, kaçak göçmenlerin ülkelerinde iken 

edindikleri, BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 

Türkiye Ofisi aracılığı ile sığınma talebinde bulunarak gitmek, istedikleri 

ülkelere güvenli bir adım daha yaklaĢacakları kanaatinin de bu süreçte etkili 

olduğu anlaĢılmaktadır (Bakınız bölüm 3.2.2, ġekil 10, Foto 1).  
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Şekil 10: Hedef ülkeye ulaşmak için neden Türkiye üzerinden geçmeyi tercih 

ettiniz? 
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Ayrıca, Türkiye‟nin kendileri gibi Müslüman bir ülke oluĢu ve bu 

nedenle daha güvenli olduğuna dair inançları da bir baĢka nedendir. Ġran 

özellikle rejim karĢıtları, din değiĢtirenler ve aile içi Ģiddet ve tacize uğrayan 

kadınlar için kaçılacak uzaklaĢılacak ülkelerin baĢında gelmektedir. Bu ülkeden 

yasadıĢı insan kaçakçılığı sürecine dâhil olanların öncelikli sorunları diğer 

ülkelerden farklı olarak ekonomik olmaktan öte sosyal ve siyasi temellidir.  

Bunun yanı sıra Afrika kıtasından iç çatıĢmalar ve derinleĢen yoksulluk 

nedeniyle yasadıĢı insan kaçakçılığını bir çıkıĢ noktası olarak gören ülkelerin 

basında Somali ve Eritre gelmektedir (ġekil 11,13). Kaynak ülkedeki bu 

çeĢitliliğe rağmen gidilmesi hedeflenen ülke grubunun sadeliği de dikkat çekici 

olup,  AB üyesi Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile Amerika‟dır (ġekil 11,13).  

Kaçak göçmenlerin gitmek istedikleri ülkeyi seçerken önceliklerinin 

“özgür eğitim, gelişmiş sağlık hizmetlerinden yararlanmak ve güvenli-geniş 

çalışma imkânlarından yararlanmak” olarak özetlemektedirler. (ġekil 12,13)   

 

Şekil 11: Türkiye’ye hangi ülkeden geldiniz? 

 

Mülakata katılanların yolculuk boyunca izledikleri güzergâh ve 

kullandıkları araç konusundaki bilgiler bu yolculuk için Türkiye güzergâhını 

tercih etme nedenleri ve kaçak göçmenlerin sosyo-ekonomik profilleri ile 

uyumludur. Nitekim söz konusu kaçak göçmenler, yol boyunca değiĢen ama 
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kalabalık gruplar halinde, fazlaca yaya, bazen katırlarla ve Türkiye sınırını 

geçtikten sonra küçük gruplar halinde ve bu kez kapalı araçlar ya da otobüsle 

Ġstanbul‟a kadar ulaĢtıkları bir yolu kullanmaktadırlar (ġekil 13).  
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Şekil 12: Hedef ülkeyi tercih etme sebebiniz 

 

Şekil 13. Türkiye üzerinden gerçekleşen yasadışı insan 

Kaçakçılığında izlenilen belli başlı güzergâhlar 
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Ġstanbul‟da yine organizatörlerin ayarladığı otellerde bir süre 

bekletildikten sonra, ya Edirne‟ye oradan da Meriç nehrinden botlarla karĢıya 

geçmeyi denemektedirler ya da Ġstanbul‟dan küçük gruplar halinde, otobüslerle 

Batı Anadolu kıyı kentlerine götürülmektedirler.  
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Şekil 14: Yolculukta kullanılan araçlar 

 

Ege kıyılarındaki kentlere, sıklıkla da Ġzmir‟e getirilen kaçak göçmenler, 

Basmane-Çankaya çevresindeki otellerde birkaç gün dinlendirildikten sonra, 

yine küçük gruplar halinde, kent merkezine nispeten yakın kıyı kasabalarından, 

botlarla yarım ila 1 saat uzaklıktaki Yunan adalarına (KuĢadası›Samos, 

ÇeĢme›Sakız, Ayvalık,Dikili›Midilli vb) geçiĢleri sağlanmaktadır. Böylesi 

yaygın bir planın varlığı, bize bu sürecin uluslararası organizasyon gerektiren 

çok boyutlu bir süreç olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır (Emniyet Genel 

Müdürlüğü 2010, Karadağ-Kaygusuz 2010, ġekil 13,14). Ancak söz konusu 

kaçıĢ planı çoğu zaman Yunanistan‟a geçerken hatta bazen henüz karĢıya 

geçecekleri sahil kasabasına ulaĢmadan yakalanmaları ile son bulmaktadır. 

Daha kötüsü her yıl birçok yasadıĢı insan kaçakçılığı mağduru göçmen bu yolda 

hayatlarını kaybetmektedir (ġekil 13).  

3.2.4. Göçün sosyo-ekonomik etkileri, sorunlar ve beklentiler 

Alan çalıĢmasında kaçak göçmenlerden yanıtı en zor alınan sorular, 

Ģüphesiz “yolculuk sırasında kimden ve nasıl yardım aldınız”, “aracı ya da 

aracılarla nasıl bağlantı kurdunuz” ile “aracıya bu iş için ne kadar ve nasıl 

ödeme yaptınız” Ģeklinde yöneltilenler olmuĢtur. Nitekim ankete katılan 

yasadıĢı insan kaçakçılığı mağdurlarının üçte biri yolculuğa tamamen kendi 

imkânları ve kararları ile herhangi bir yardım almadan çıktıklarını, aracılık eden 

bir kaçakçı bulunmadığını iddia etmektedir (ġekil 15). Ancak ülkemizde sınır 

güvenliğinden sorumlu birimlerin tespitlerine göre, yasadıĢı insan kaçakçılığı 

uluslararası boyutlu organize bir göç hareketidir ve aracılar/göç organizatörleri 

ile kaçaklar arasındaki anlaĢma kaçak göçmenler hedef ülkelerine varınca son 
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bulur. Buna bağlı olarak, yine göçmenlerin kendi ifadelerine göre, umutla ve 

her türlü riski göze alarak çıktıkları bu serüvende, kendilerine kaçakçılar 

tarafından, anlaĢma gereği mutlu sona ulaĢmak konusunda birden fazla deneme 

sansı sunulmaktadır. Bu nedenle, hedef ülkeye varmadan yolculuğun herhangi 

bir aĢamasında yakalanan ve ülkelerine geri gönderilecek olan kaçak göçmenler, 

kalan Ģanslarını yeniden kullanabilmek adına, kendilerine aracılık eden 

kaçakçıları ele vermek istememektedirler (Emniyet Genel Müdürlüğü 2010, 

Karadağ-Kaygusuz 2010, ġekil 15). Hatta birçok anlaĢma; kaçıĢ için kaçakçıya 

ödenecek paranın bile “kaçak göçmen Yunanistan‟a geçtikten sonra” yapılacağı 

Ģeklindedir.  
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Şekil 15. Türkiye üzerinden AB ülkelerine ulaşmaya çalıştığınız bu 

yolculukta size yardımcı olan aracılarla nasıl bağlantı kurdunuz? 

 

Bununla birlikte kaçakların yüzde 27,9‟u tanıdıkları aracılığı ile bir o 

kadarı da kendi bağlantıları ile insan kaçakçılarına ulaĢtıklarını ifade etmiĢlerdir 

(ġekil 15). Bununla beraber,  ilk bağlantı kurdukları kaçakçıların kendi 

ülkelerinden olmasının yanında yol boyunca kendilerine eĢlik eden kaçakçıların 

belirli aralıklarla değiĢtiğini ve kendilerinin değiĢen uyruklara sahip (Afgan, 

Ġranlı, Kuzey Irak Kürtleri, Suriyeli, Türk vb.) baĢka kaçakçılarla yola devam 

ettikleri de verilen diğer bilgiler arasındadır. Kaçak göçmenlerin bu ifadeleri 

bile, insan kaçakçılığı hareketlerinin ulusal sınırları aĢan bir organizasyon ve 

ekonomik sektör olduğunu ortaya koymaktadır. Daha az olmakla beraber, 

kaçakçıların doğrudan bulundukları yerlerdeki kahvehanelere gelip “kendilerini 

makul bir para karşılığı tehlikesiz biçimde Avrupa ülkelerine götürebilecekleri” 

yönünde propaganda yaptıklarını ifade eden söylemlere de rastlanmıĢtır.  

 Kaçak göçmenler kendilerine yolculuğun maliyeti konusunda yöneltilen 

soruya da net yanıtlar vermekten kaçınmaktadır. Ancak ifade edilen rakamlar, 

ülkelerinin hedef ülkeye uzaklığı, yol boyunca anlaĢmaya dâhil ulaĢım aracı, 

konaklamaya iliĢkin masraflara göre değiĢmekle beraber, kiĢi baĢı ortalama 1 

500- 10 000 $ arasındadır (Karadağ-Kaygusuz 2010). YasadıĢı insan kaçakçılığı 

mağduru durumundaki kaçak göçmenlerin büyük bir bölümünün ülkelerinde 
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derin bir yoksulluk içinde bulunduğu, sadece marjinal iĢlerde çalıĢabildikleri ve 

bakmakla yükümlü oldukları kiĢi sayısının çokluğu dikkate alındığında, sözü 

edilen rakamlar bu kiĢilerin ancak yıllarca kazanıp biriktirebilecekleri 

rakamlardır. Bu nedenle, umuda giden yol; uzun, riskli ve onlar için hedefe 

ulaĢmanın hayati önem taĢıdığı, tekrarlama Ģansının bu Ģartlarda güç olduğu bir 

yoldur.  

Nitekim organizatörle kaçak göçmenlerin hemen hepsi kaçıĢ maliyetinin 

bir kısmını önceden ödeyip, kalan miktarı hedef ülkeye ulaĢtıkları kesinleĢince 

kaynak ülkelerindeki yakınları tarafından ödenmek üzere anlaĢılmıĢ olması da, 

bir ölçüde bu risklerle dolu yolculukta kendilerini güvenceye alma çabasından 

baĢka bir durum değildir. Kendi ülkelerinden kaçarak hedef ülkede yeni bir 

baĢlangıç hayali ile tüm riskleri göze alarak çıktıkları yolcuğun kendi 

ifadelerine göre “geri dönüşü yoktur” (Karadağ-Kaygusuz 2010, ġekil 16).  
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Şekil 16.  Kendi ülkenize geri dönmek istiyor musunuz? 

 

Nitekim söz konusu göç hikâyesinin birçoğu hedefi bulmadan yarıda 

kesilmekte, dahası bazen ölümle sonuçlanmaktadır. Buna rağmen ülkemizden 

geçerken yakalanan kaçakların büyük bir bölümü ülkelerine geri dönmek 

istememekte (yüzde 59,5) ve ülkelerinde öldürülme riski bulunduğunu gerekçe 

göstererek dönemeyeceklerini ifade etmektedirler. Ancak yolculuğun riski ve 

yol boyunca yaĢadıkları sorunlardan gözleri korkan bir grup ise (yüzde 20,2) 

tekrar geri dönmemek üzere ülkelerine gitmek istediklerini söylemektedirler 

(ġekil 16). 
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME  

2010 yılı itibarıyla BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 

(UNHCR) Türkiye Ofisi tarafından 9 353 sığınmacı ve mülteci baĢvurusu kabul 

edilmiĢtir. Sığınmacıların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluĢtururken, 

uyruklarına göre dağılımları incelendiğinde, ilk sırayı Iraklılar (5160) 

almaktadır. Bunu Ġran, Afganistan, Somaliler izlemektedir. 2009 yılı itibarıyla 

Türkiye‟den BM kanalı ile üçüncü bir ülkeye yerleĢtirilen göçmen 6 038‟dir. 

YerleĢtirildikleri ülkeler içinde ABD, Kanada ve Avustralya ilk sıraları alırken 

bunu Ġsveç, Finlandiya, Norveç ve Fransa izlemektedir (IOM 2009, Terzioğlu 

2009, Emniyet Genel Müdürlüğü, 2010).    

Yasa dıĢı göç tehdidi, Doğu ile Batı arasında köprü konumunda olan 

ülkemizi; siyasi, ekonomik, iç güvenlik, sosyo-kültürel ve insani yönlerden 

olumsuz etkilemektedir. Ülkemiz üzerinden gerçekleĢebilen yasa dıĢı geçiĢlerin 

AB ile ülkemiz arasındaki iliĢkilerde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Özellikle 

Avrupa Birliği‟ne giriĢ sürecinde, üyelik sonrası AB‟nin doğu sınırlarını teĢkil 

edeceğimizden yasa dıĢı göçle mücadele çalıĢmalarımız AB ülkelerince dikkatle 

izlenmektedir. Bazı ülkelerin Türkiye‟de (Moritanya, Somali gibi), Türkiye‟nin 

de bazı ülkelerde diplomatik temsilciliğinin bulunmaması nedeniyle bu ülke 

vatandaĢı yasa dıĢı göçmenlerin, ülkelerine iadeleri sorun olmaktadır.  Göçmen 

kaçakçılığı suç faaliyetlerine yönelik mücadelede; kamu kaynaklarından son 3 

yıl içerisinde yaklaĢık 16 Milyon TL harcanmıĢtır (ĠçiĢleri Bakanlığı, 2010, 

Emniyet Genel Müdürlüğü 2010).  

Yasa dıĢı göçmenlerin, ülkemizden gönderilinceye kadar iaĢe ve ibateleri 

ile ülkelerine geri gönderilmeleri için gerekli masraflar bütçe imkânlarımızdan 

karĢılanmaktadır. Bunun yanında, yasa dıĢı göçmenler için Sosyal YardımlaĢma 

ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve Sivil Toplum Örgütleri 

tarafından da harcamalar yapılmaktadır. Bunlara ek olarak, kullanılan araç, 

donanım ve personel giderleri de dikkate alındığında yasa dıĢı göçmenler için 

yapılan harcamalar ülkemize önemli bir ekonomik yük getirmektedir. Terör 

örgütleri finansal kaynak elde etmektedir. Organize suç örgütlerinin kayıt dıĢı 

kazançları artmaktadır. Göçmen kaçakçılığının sebep olduğu “kayıt dışı 

istihdam” ve beraberinde getirdiği “işsizlik”, doğrudan kendi vatandaĢlarımızı 

etkilemektedir. 

Ülkemizde kalmak ya da üçüncü bir ülkeye geçmek amacıyla gelen yasa 

dıĢı göçmenler, burada bulundukları süre içinde çeĢitli suçlara da 

karıĢabilmektedirler. Son on yılda hırsızlık, yağma, uyuĢturucu madde 

kaçakçılığı, sahtecilik gibi çeĢitli suçlara karıĢan 399 446 yabancı, ülkemizden 

sınır dıĢı edilmiĢtir (ĠçiĢleri Bakanlığı - Emniyet Genel Müdürlüğü, 2010).  

Bunun yanında, çoğunluğu Afrika kökenli olan yasa dıĢı göçmenlerin 

uyuĢturucu madde ile ilgili suçlarda aktif olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Yakalanan insan kaçakçılığı mağduru göçmenler, her zaman kısa sürede 
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ülkelerine gönderilemediğinden, ikamete bağlanan göçmenler ile geçici sığınma 

talebinde bulunan kiĢiler, ülkemizde kaldıkları süre içerisinde önemli uyum 

sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Ayrıca, sahillerimizden Ege Adalarına 

geçiĢ yapmak isteyen yasa dıĢı göçmenlerin giriĢimleri ise çoğu zaman, kötü 

hava ve taĢıma koĢulları nedeniyle ölümle sonuçlanmaktadır.  

Sonuç olarak; ülkemiz de son yıllarda artan biçimde uluslararası yasadıĢı 

insan kaçakçılığı olaylarına maruz kalmakta ve buna bağlı olarak sınır 

güvenliğinden sosyo-ekonomik ve siyasal temelli birçok yeni sorunla baĢa 

çıkmak zorunda kalmaktadır. Bununla beraber, kaçak olarak yakalanan 

göçmenlerin kimlik tespitleri, uluslararası yazıĢmalar, geri gönderme iĢlemleri 

tamamlanıncaya kadar sorumlu olduğumuz güvenlik, konaklama, yeme-içme, 

barınma, sağlık ve ekonomik sorunlarına çözümü için gereken mekân ve finans 

da sözü edilen sorunlara yenilerini eklemektedir (ĠçiĢleri Bakanlığı - Emniyet 

Genel Müdürlüğü, 2010)..  

Kaçak göçmenlerin geçici süreyle barındıkları geri gönderme merkezleri 

ya da mülteci misafirhanelerinin yakınındaki yerli halk açısından birçok 

rahatsızlık olduğu da konunun baĢka bir yanıdır. Tüm bu sorunlara son yıllarda 

sınır komĢularımızla yapılan “geri gönderme anlaşmaları” nedeniyle özellikle 

Yunanistan‟dan çok sayıda kaçak göçmen iadesi de eklendiğinde sorunun 

çözümü daha da karmaĢık bir hal alacaktır. Bu konuda alınacak uluslararası 

önlemler, hem ülkemizin maruz kaldığı yasadıĢı insan kaçakçılığı sorununun 

çözümü, hem de canları pahasına daha iyi bir yaĢam ve hayatta kalmak adına 

çıktıkları yolda hayatlarını kaybeden insan kaçakçılığı mağdurlarının 

sorunlarının ekonomik, siyasal dahası insani zeminde çözümünde tek çıkıĢ 

noktası gibi görünmektedir.  
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KIRGIZISTAN TÜRKĠYE MANAS ÜNĠVERSĠTESĠNDE 

KURUMSAL ĠTĠBAR YÖNETĠMĠ 

 

Yalçın KIRDAR

 

ÖZET 

Kurumsal imaj, dıĢ müĢterilerin Ģirketi nasıl gördüklerini ifade 

etmektedir. Kurumsal kimlik ise; Ģirketin içeride, çalıĢanlar tarafından nasıl 

görüldüğü ile ilgilidir. Ġtibar; bütün paydaĢların kurumsal itibara iliĢkin 

görüĢlerini, hem kimliği hem de imajı kapsayan kolektif bir terimdir.  

Ġtibar yönetimini etkin olarak gerçekleĢtirebilmek için kurum, öncelikle 

kendi konumlandırmasına yönelik paydaĢlarını (müĢteriler, çalıĢanlar, 

hissedarlar, tedarikçiler, rakipler, toplum) ve onların beklentilerini net olarak 

belirlemelidir.  

Kurumun veya markanın karmaĢıklığını atmada en yaygın olarak 

kullanılan metafor kiĢiselleĢtirme metaforudur. Kurumlar açısından en önemli 

iki paydaĢ, çalıĢanlar ve müĢterilerdir. Bu sebeple araĢtırma Kırgızistan Türkiye 

Manas Üniversitesinde okuyan öğrenciler ve yine aynı üniversitede çalıĢan 

akademik ve idari personel üzerinde yapılmıĢ, kurumun itibarını algılama 

farklılıkları araĢtırılmıĢtır.    

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Ġtibar Yönetimi, Ġmaj, Kimlik, Manas 

Üniversitesi, Kırgızistan. 

 

 

CORPORATE REPUTATION MANAGEMENT 

IN KYRGYZSTAN TURKEY MANAS UNIVERSITY 

ABSTRACT 

Corporate image expresses how external clients see the company.  

Corporate identification is related with how personnel see the company. 

Reputation is collective term including itself a corporate reputation vision of 

stakeholders and both identification and image.   

For effective realization of reputation management, company firstly 

should clearly determine for itself stakeholders (clients, personnel, 

shareholders, suppliers, society etc.) and their expectations focused to their 

positioning.  

                                                 
* Phd, Yalçın KIRDAR is Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of 

Economics and Administrative Sciences, Gediz University, Ġzmir, Turkey. (E-mail: 

yalcinkirdar@yahoo.com) 
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The most common used metaphor in order to remove complexity of 

organization and brand is personality metaphor. For organizations two 

stakeholders like personnel and clients are very important. Because of it, 

research is done for International Kyrgyzstan Turkey Manas University‟s 

students, academicians and administrative staff and researched perception 

differences about corporate reputation.  

Keywords: Corporate Reputation Management, Image, Identity, Manas 

University, Kyrgyzstan. 

 

 

1. INTRODUCTION    

Nowadays there is a trend to the direction where organizations live out 

products, services and prices competition that lead into corporate reputation as 

an important factor in consumer‟s final purchasing decision. For competitive 

organizations today‟s economic environments are called as „Equality Age‟.   

For organizations who resembling to each other, reputation seems to be a 

distinctive element from their target audience‟s point of view.  

There are series of expectations about performance, product and services, 

activities and personnel of the company. All organizations and people, who are 

in touch with the company, as clients, investors, personnel, supporters, analysts 

and government bodies, can share these expectations. Every organization has its 

own reputation not depending on their size and power.  

 

2. RESEARCH SUBJECT 

Reputation is defined as the integrity that consists of personal and social 

estimation about company and industry‟s reliability based on the general values, 

being worthy of confidence, responsibility and competence 

(www.bsmg.com/hot/reput.htm). Reputation includes expectations and 

reactions, future expectations and reflects from past about company‟s activities, 

products and services. 

Corporate reputation expresses organizations changing and dynamic 

sides. Corporate reputation is the phenomenon that can be measured and 

perceived apart from the company. Corporate reputation is the definition of both 

rational and emotional „net image‟ developed by all shareholders of the 

company (www.shandwick.com/rm.1-2.html). Corporate reputation is value that 

is shared in thoughts, words and actions of business stakeholders in one 

organization. It plays an important role in every decision and action of business 
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stakeholders. Corporate reputation is what differs organizations from its 

competitors. 

2.1. Corporate Reputation Management 

For effective realization of reputation management, company firstly 

should clearly determine for itself stakeholders (clients, personnel, shareholders, 

suppliers, society etc.) and their expectations focused to their positioning. 

Reputation management is ability to connect product with increasing 

shareholder support, developed work performance and corporate objectives. It is 

management function that is to aim to increase corporate reputation as value 

and to list shareholder groups (personnel, clients, investors and other societies) 

who are able to support organization in succeeding of strategic design and to try 

to minimize the resistance of shareholder groups against company objectives 

(www. prcentral.com/About/repman. html).  

Reputation management should be adopted by top management, and 

turned into organizational culture in the framework of attitude and behaviours. 

Every shareholder who is related with company should share it. 

Reputation management success depends on how company can change its 

clients, personnel, supporters, and shareholders into its adherents (Keeping, 

1999). However, reputations can be lost in short term that were got in the result 

if long-term activities. That‟s why all corporate works related with reputation 

should be continued attentively.  

 

3. RESEARCH IMPORTANCE 

Despite reputation is abstract value; powerful organization can turn it into 

concrete value. It makes possible buying and referring to buy products and 

services of the company. It stimulates capable personnel to work in 

organization. It gives trust and reliance for company in industry (Okay&Okay, 

2001: 471).  

Good reputation helps to easily sell products and services, and employ 

qualified and brilliant people. It attracts most required business partners. It 

makes possible to find financial support from market more easily. It provides 

more comfort conditions for getting financial resources. It facilitates product 

and service selling, even if prices are high. It creates adherents for company. 

These adherents give reliance message to third person, are financial supporters, 

make effort to influence others and defend organization in crisis period 

Good positioned reputation management provides such kind of 

opportunities like working in environment where company is less influenced by 

government regulations, more effective and motivated labor, direct stimulus, 

ability to attract skills related with labor force with the best and brilliant 
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management, create a new category of products and services based on 

consumers trust, lower marketing expenses, barriers for imitation, more speedy 

escape from negative periods and crisis.  

 

4. RESEARCH OBJECTIVES 

Basic objective of this research is to measure corporate reputation of 

university.  International Kyrgyzstan-Turkey Manas University is research 

sample.  

Other objective is to research how students, academicians and 

administrative staff perceive university reputation. Besides, it is to testing 

significant differences among perceptions of students, academicians and 

administrative staff.   

 

5. HYPOTHESIS 

Ho: In perception of corporate reputation, there is no any significant 

difference among students, academicians and administrative staff.   

H1: In perception of corporate reputation, there is significant difference 

among students, academicians and administrative staff.   

 

6. SAMPLING 

International Kyrgyzstan-Turkey Manas University‟s all stakeholders are 

the space of research. But because of stakeholder‟s diversity and their 

geographic differences, only definite part of stakeholders are included. 

Considering clients and personnel are the most important stakeholders; students, 

academicians and administrative staff are chosen as working cluster.         

For clients (students of university), who reflect corporate image and inter 

organizational image it was used sampling method by clusters from probability 

sampling. When choosing sampling by clusters, it was quoted 30yüzde access 

from whole major mass in order to get homogenous data from every cluster. On 

first stage of four-staged practiced sampling by clusters method from university 

as research space are chosen four faculties, one high school, one professional 

high school as sampling and 30yüzde from every sampling filled out 

questionnaire form. On second stage, there was chosen departments from every 

faculty. Totally 15 departments participated in questionnaire work. Besides, it 

was quoted 30yüzde of every department. On third stage, students from every 

department according to their grades (1,2,3 and 4 grades) were clustered and 

only yüzde30 of them filled out questionnaire forms. On fourth stage, 

questionnaire forms made in classes were clustered considering their gender 
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populations. Totally there were made 120 clusters from 15 different 

departments considering their classes and genders.  

In order to prevent such kind of problems like incorrect filling or not 

filling forms, from every cluster 35yüzde of students were accessed. From 

totally 1754 students of university 613 were accessed and 540 of them filled 

forms. Students as one of the stakeholders are 30.78yüzde of whole sampling.  

To other stakeholders (academicians and personnel) questionnaire forms 

were sent, and only correctly filled forms were worthy of appraisal. In 

university, full-time staff number is 432, 201 of them are academicians and 231 

of them are administrative personnel. 85 forms of academicians and 82 forms of 

administrative personnel were found correctly filled and accessed. So, 

38.8yüzde of all staff consists the sampling of this study.  

 

7. RESEARCH RESTRAINTS 

Because of stakeholders number is high, as the most important 

stakeholders in almost all organizations clients and personnel were chosen. 

Because of organization is university, students, academicians and administrative 

personnel were chosen as sampling.  

Preparation class students were not allowed to this study as working 

cluster. Because, they are not accepted as full student and in case they not 

succeed their lessons, they will not be allowed to get high education. Because of 

research is limited with university bachelor students, master and doctor students 

are out of study.  Because of students number is big, all university students were 

not applied and only 35yüzde of them were chosen for research. This index was 

kept on in form distribution in faculties, departments and classes.  

Part-time academicians and administrative personnel were excluded to 

the research. Only full-time academicians and administrative personnel were 

allowed to study.  

 

8. RESEARCH MODEL 

As research model, questionnaire method from quantitative research 

techniques was chosen. For students, academicians and administrative staff as 

corporate stakeholders, questionnaire form was practiced. In form, there were 

questions, which ask about how university is seen as person, not as 

organization, i.e. personality metaphor was used.    

In order to measure both image and identification approach used by 

Aaker about person‟s personality was developed by Gary Davies and Rosa 

Chun. This approach, developed by increasing from five to seven factors, is 
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chosen as a research model. As shown in Table 1, in measuring of internal and 

external visions, five factors (agreeableness, adventure, competence, glamour, 

ruthlessness) as primary importance and two factors (ruggedness, informality) 

as secondary importance, and totally seven factors were found. These factors 

are listed by their importance. They consist of 49 person character clauses. 

These clauses demand to appraise replies in 5 point scale beginning from 

„absolutely agree‟ to „absolutely disagree‟.  

TABLE 1: Corporate Personality Scale 
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Origin: Berens G.A.J.M. (2004) Corporate Branding: The Development 

of Corporate Associations and Their Influence on Stakeholder Reactions, 

Rotterdam, p 34. 

 

Replied by all participators 49 clause person characters are placed in 

order to build up seven factors and categorized into students (540), 

academicians (85) and administrative staff (83), and all of them put in SPSS 

program. Arithmetic medium of factors that consist of person characters are 

taken, and appeared reputation values of one about company. After every 

participator‟s opinions are taken, seven factors‟ arithmetic mediums shown in 3 

categories are placed in Table 2.   

 

TABLE 2: Arithmetic Mediums of Stakeholders According to Factors 

X 

 

 

Students 

 

Academic 

Staff  

 

Administrative  

Staff  

 

Total 

Agreeableness 3,6820 3,8920 3,6789 3,7068 

Adventure 3,6235 3,8480 3,8700 3,6793 

Competence 3,7978 3,9765 3,9023 3,8315 

Glamour 3,7115 3,8960 3,7861 3,7424 

Ruthlessness 3,0933 2,6220 2,6928 2,9898 

Ruggedness 3,2907 3,2075 3,2289 3,2735 

Informality 3,1512 3,3020 2,8394 3,1328 

 

Obtained mediums are tested by Anova test (One-way Anova), which 

makes possible to analyse triad variables. So it is possible to get if there are 

differences between medium or not. After, in order to find origin of differences 

yüzde95 confidence interval with One-way Anova test, Post Hos tests, Scheffer 

tests were practiced. Table 3 shows the results of One-way Anova test.    
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TABLE 3: One-way Anova Test 

Factors  Groups 

Sum of  

Squares df 

Mean  

Square F Sig. 

Agreeableness Between Groups 3,313 2 1,656 ,873 ,418 

  Within Groups 1337,844 705 1,898     

  Total 1341,157 707       

Adventure Between Groups 7,120 2 3,560 7,096 ,001 

  Within Groups 353,668 705 ,502     

  Total 360,788 707       

Competence Between Groups 2,815 2 1,408 2,510 ,082 

  Within Groups 395,443 705 ,561     

  Total 398,258 707       

Glamour Between Groups 2,680 2 1,340 2,693 ,068 

  Within Groups 350,733 705 ,497     

  Total 353,413 707       

Ruthlessness Between Groups 24,612 2 12,306 9,384 ,000 

  Within Groups 924,540 705 1,311     

  Total 949,152 707       

Ruggedness Between Groups ,696 2 ,348 ,401 ,670 

  Within Groups 612,347 705 ,869     

  Total 613,044 707       

Informality Between Groups 9,763 2 4,881 5,853 ,003 

  Within Groups 587,984 705 ,834     

  Total 597,746 707       

 

9. DATA CUMULATING   

In order to measure how students, academicians and administrative staff 

of International Kyrgyzstan-Turkey Manas university percept their corporate 

reputation, questionnaire form was practiced.    

 



 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM MART 2012  

213 

 

9.1. Data Cumulating Instrument 

In reputation theory, image is related with external corporate opinions 

and identification is related with internal corporate opinions. In order to show 

relationship between image and identification and to measure corporate 

reputation, they should be measured by resembling criteria (Argüden, 1997: 59). 

That‟s why two different questionnaire forms, which use same criteria, were 

prepared. Besides, these two questionnaires were prepared in Turkish and 

Russian for facilitating language problems; so four questionnaire forms were 

presented to stakeholders.   

Questionnaires used Likert criteria and were prepared in 5-scale kind. 

Participators should have pointed one of person characters among 5-point scale 

answers.  In criteria, for “absolutely disagree” is given 1 point, for “disagree‟ is 

given 2 point, for “not agree, neither disagree” is given 3 point, for “agree” is 

given 4 point and for “absolutely agree” is given 5 points.    

 

9.2. Data Analyse 

For analysing data, we need decision criteria and F Table. With decision 

criteria, F values accounted in Table 3 should have compared and obtained 

hypothesis must be interpreted.  As research consists of seven factors, 

stakeholders and seven factors are analysed apart. Agreeableness feature; in 

case importance significance degree is 0.05, between group freedom degrees is 

2, within groups is 705 and according to F dispersal table critic value is 3.  

Accounted value is 0,873. Because of accounted value is lower than critic value, 

differences between mediums are not significant. Ho accepted. H1 declined.  

Adventure feature; in case importance significance degree is 0.05, 

between group freedom degrees is 2, within groups is 705, according to F 

dispersal table critic value is 3.  Accounted value is 0,873. Because of 

accounted value is lower than critic value, differences between mediums are not 

significant. Ho accepted. H1 declined.  

Competence feature; in case importance significance degree is 0.05, 

between group freedom degrees is 2, within groups is 705 and according to F 

dispersal table critic value is 3.  Accounted value is 0,873. Because of 

accounted value is lower than critic value, differences between mediums are not 

significant. Ho accepted. H1 declined. 

Glamour feature; in case importance significance degree is 0.05, between 

group freedom degrees is 2, within groups is 705 and according to F dispersal 

table critic value is 3.  Accounted value is 0,873. Because of accounted value is 

lower than critic value, differences between mediums are not significant. Ho 

accepted. H1 declined. 
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Ruthlessness feature; in case importance significance degree is 0.05, 

between group freedom degrees is 2, within groups is 705 and according to F 

dispersal table critic value is 3.  Accounted value is 0,873. Because of 

accounted value is lower than critic value, differences between mediums are not 

significant. Ho accepted. H1 declined. 

Ruggedness feature; in case importance significance degree is 0.05, 

between group freedom degrees is 2, within groups is 705 and according to F 

dispersal table critic value is 3.  Accounted value is 0,873. Because of 

accounted value is lower than critic value, differences between mediums are not 

significant. Ho accepted. H1 declined. 

Informality feature; in case importance significance degree is 0.05, 

between group freedom degrees is 2, within groups is 705 and according to F 

dispersal table critic value is 3.  Accounted value is 0,873. Because of 

accounted value is lower than critic value, differences between mediums are not 

significant. Ho accepted. H1 declined. 

After testing if there are significant differences or not with One-way 

Anova Test, Table 4 shows what kind of differences between stakeholders there 

are with the helping of Post Hos (Scheffe) Test. Below there was shown 

appraisal based on seven factors stakeholders‟ percept whose percept 

differences are significant. Adventure feature is homogenous in academicians 

and administrative staff opinions, but perceptions of students are different. 

Ruthlessness feature is homogenous in academicians and administrative staff 

opinions, but perceptions of students are different. Informality feature is 

homogenous in academicians and administrative staff opinions, but perceptions 

of students are different. 
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TABLE 4: Post Hos Tests (Scheffe) - Multiple Comparisons 

Factors 

 

 

(I) Status 

 

 

(J) Status 

 

 

 

Mean  

Difference 

(I-J) 

Std.  

Error 

 

Sig. 

 

 

95yüzde  

Confidence  

Interval 

Lower  
Bound 

Upper  
Bound 

Agreeableness Students Academic S. -,21003 ,16075 ,426 -,6043 ,1843 
    Admin. S ,00305 ,16241 1,000 -,3953 ,4014 

  Academic Staff Students ,21003 ,16075 ,426 -,1843 ,6043 

    Admin. S ,21308 ,21258 ,605 -,3084 ,7345 

  Admin. Staff Students -,00305 ,16241 1,000 -,4014 ,3953 

    Academic S. -,21308 ,21258 ,605 -,7345 ,3084 

Adventure Students Academic S. -,22455(*) ,08265 ,025 -,4273 -,0218 

    Admin. S -,24649(*) ,08350 ,013 -,4513 -,0417 

  Academic Staff Students ,22455(*) ,08265 ,025 ,0218 ,4273 

    Admin. S -,02194 ,10930 ,980 -,2900 ,2462 
  Admin. Staff Students ,24649(*) ,08350 ,013 ,0417 ,4513 

    Academic S. ,02194 ,10930 ,980 -,2462 ,2900 

Competence Students Academic S. -,17865 ,08739 ,125 -,3930 ,0357 

    Admin. S -,10451 ,08830 ,497 -,3211 ,1121 

  Academic Staff Students ,17865 ,08739 ,125 -,0357 ,3930 

    Admin. S ,07415 ,11557 ,814 -,2093 ,3576 

  Admin. Staff Students ,10451 ,08830 ,497 -,1121 ,3211 

    Academic S. -,07415 ,11557 ,814 -,3576 ,2093 

Glamor Students Academic S. -,18450 ,08231 ,082 -,3864 ,0174 

    Admin. S -,07464 ,08316 ,669 -,2786 ,1293 

  Academic Staff Students ,18450 ,08231 ,082 -,0174 ,3864 

    Admin. S ,10986 ,10884 ,601 -,1571 ,3769 

  Admin. Staff Students ,07464 ,08316 ,669 -,1293 ,2786 

    Academic S. -,10986 ,10884 ,601 -,3769 ,1571 

Ruthlessness Students Academic S. ,47137(*) ,13363 ,002 ,1436 ,7992 

    Admin. S ,40056(*) ,13501 ,013 ,0694 ,7317 

  Academic Staff Students -,47137(*) ,13363 ,002 -,7992 -,1436 

    Admin. S -,07081 ,17672 ,923 -,5043 ,3627 

  Admin. Staff Students -,40056(*) ,13501 ,013 -,7317 -,0694 

    Academic S. ,07081 ,17672 ,923 -,3627 ,5043 

Ruggedness Students Academic S. ,08329 ,10875 ,746 -,1835 ,3501 

    Admin. S ,06183 ,10988 ,854 -,2077 ,3314 

  Academic Staff Students -,08329 ,10875 ,746 -,3501 ,1835 

    Admin. S -,02146 ,14382 ,989 -,3742 ,3313 

  Admin. Staff Students -,06183 ,10988 ,854 -,3314 ,2077 

    Academic S. ,02146 ,14382 ,989 -,3313 ,3742 
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Informality Students Academic S. -,15073 ,10657 ,368 -,4121 ,1107 
    Admin. S ,31188(*) ,10767 ,015 ,0478 ,5760 

  Academic Staff Students ,15073 ,10657 ,368 -,1107 ,4121 

    Admin. S ,46260(*) ,14093 ,005 ,1169 ,8083 

  Admin. Staff Students -,31188(*) ,10767 ,015 -,5760 -,0478 
    Academic S. -,46260(*) ,14093 ,005 -,8083 -,1169 

* The mean difference is significant at the .05 level. 

 

10. CONSEQUENCE  

Corporate image expresses how external clients see the company. 

Advertisement and marketing communication have important impact in creation 

of difference and building an image. Corporate identification is related with 

how personnel see the company. Corporate reputation is collective term that 

includes related opinions of all stakeholders about corporate reputation and both 

identification and image.   

Result of research under International Kyrgyzstan-Turkey Manas 

University‟s students, academicians and administrative staff shows that 

corporate personality scales differ in three factors (adventure, ruthlessness, 

informality) between stakeholders from seven factors. In others there were no 

any significant differences.  

Agreeableness factor measures organizational warmth, empathy ability 

and honesty. It can be accepted as antipode of aggressiveness and narcissism. 

Ruthlessness factor can be applied as antithesis of egoism. It has high point and 

it provides peacefulness of organization. The results of research show 

stakeholders perception about this factor does not differ and is equal to 3.7068 

point.    

Adventure factor is reminiscent of external dimension of personality. It 

provides corporation innovative and exciting seeing. These features are positive 

indexes of corporate reputation. This factor measures modernity, adventure side 

and brevity.  Results of research show that students percept university less 

adventurer than academicians and administrative staff. It indexes 3.6793 values. 

Competence factor is one of the most useful dimensions to use for 

explaining personnel and clients satisfaction. Conscientiousness includes 

progressive and technocratic concepts.  Results of research show that there were 

no significant differences between perceptions of stakeholders. It indexes 

3.8315 values.  

Glamour factor is more related with prestige. Both personnel and clients 

prefer more prestigious places. However, organizations should assess personnel 

and clients who do not want to seem as snob. Results of research show that 
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there were no significant differences between perceptions of stakeholders. It 

indexes 3.7424 values.   

Ruthlessness is negative valued factor. It is inverse proportional with 

clients and personnel satisfaction. It reflects corporate features related with 

totalitarianism. It measures egoism and independence concepts. Results of 

research show that students give to this feature higher point than academicians 

and staff.  However, this factor is negative one, that‟s why it was resulted, as 

students‟ perceptions are lower than staff. It indexes 2.9898 values.   

Ruggedness and Informality are secondary factors. Ruggedness factor 

consists from features like masculine, tough and harsh. It reflects tough attitude 

to both personnel and clients. Results of research show that there were no 

significant differences between perceptions of stakeholders. It indexes 3.2735 

values.   

Informality factor includes features like informal, simple and comfort. It 

describes company where personnel can wear whatever they want, and both 

personnel and clients can apply to each other without any formalities. Results of 

research show administrative staff‟s perception about this factor are lower than 

students and academicians. It indexes 3.1328 values. This factor measures 

dimension of approach to personnel. The reason why administrative staff gives 

for this factor lower point created necessity of management to increase 

reputation activities.   

As this criterion includes same features about image and identification, it 

is possible to directly compare them. If image and identification are interactive 

then managers should assess their cases and do something for improving. As a 

result, at general mediums in university, academicians and administrative staff‟s 

perception is higher than perceptions of students. If following hypothesis where 

corporate image pursue corporate identification, then the opinion about 

students‟ perceptions can be approached to academicians and administrative 

staff‟s perception is confirmed. Consequently, researched corporation‟s future 

medium reputation will be increased.  
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TÜRKBĠLĠM HABERLER 

 

 

 
AKÜ‟DE “HOCALI KATLĠAMI” KONFERANSI 

Hocalı katliamının 20. yıldönümü nedeniyle, Azerbaycan Büyükelçiliği 

tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) düzenlenen "1992 Hocalı'da 

Ermeni Katliamı" konulu konferans, 1 ... Bu Haber 2 / Mart / 2012 Yayınlandı  

 Hocalı katliamının 20. yıldönümü nedeniyle, Azerbaycan Büyükelçiliği 

tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi‟nde (AKÜ) düzenlenen ”1992 

Hocalı‟da Ermeni Katliamı” konulu konferans, 1 Mart 2012 PerĢembe günü 

Ahmet Necdet Sezer Kampusü Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleĢtirildi. 

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanım Halilova tarafından verilen 

konferans, saygı duruĢu ve Ġstiklal MarĢı‟nın okunması ve Hocalı soykırımını 

anlatan belgesel filminin gösteriminin ardından baĢladı. 

AKÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği 

konferansta Prof. Dr. Hanım Halilova, “Hocalı soykırımı, vahĢilik değil, 

vandalizmdir. Çocukların kafasının kesilmesi, ölmüĢ yaĢlıların derilerinin 

soyulması, hamile kadınların karnındaki bebeklerin çıkartılıp kafasının 

kesilmesi, Hocalı‟da yapılan katliam belki dünyada olmayan bir vandalizmdir. 

20. yüzyılın sonunda bütün dünyanın gözü önünde Azerbaycan‟da Hocalı 

soykırımı yapılmıĢtır. ġu anda topraklarının yüzde 20′si iĢgal altında, bir milyon 

insan zor durumda yaĢamaktadır. Ancak 20. yüzyılın öncesinde sözde soykırım 

olduğunu iddia eden devletler, susmaktadır. Hatta bu devletler, sözde soykırımı 

bile tanımaktadır. Ġyi ki, Fransa‟nın utanç yasası kabul olmadı, anayasadan geri 

döndü. Ancak buna rağmen Fransa gibi birçok devlet, sözde soykırımı 

tanımıĢlardır” dedi. Prof. Dr. Halilova, bütün bu olanların nedenini ise Ģöyle 

açıkladı: “Türkiye, jeopolitik ve stratejik olarak, Türk ve Ġslam dünyasında tek 

lider devlettir. Mesela bir Ġslam Birliği var; Avrupa Birliği var ama Türk Birliği 

http://www.afyonhaber.com/genel/aileegitim/akude-hocali-katliami-konferansi.htm
http://www.afyonhaber.com/genel/aileegitim/akude-hocali-katliami-konferansi.htm
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kurulamıyor. Yıllarca bizi sizden uzak tuttular. 1918 yılında Cumhuriyetimiz 

kuruldu. Bu Cumhuriyet‟i, Mehmet Emin Resulzade kurdu. O devletimiz 23 ay 

yaĢadı. Sovyet imparatorluğu kuruldu ve biz yine iĢgal altına girdik. O zaman 

bayrağımız indirilirken Mehmet Emin Resulzade Ģöyle söyledi: “Bir kere 

yükselen bayrak bir daha inmez.” Ancak bayrağımızı yükseltmek için çok acı 

çektik. Bayrak, kolay kolay yükselmez. Ona göre, korumamız gerekir.” 

Prof. Dr. Halilova, 1828 yılında Rusya ile Ġran arasında imzalanan 

Türkmençay AntlaĢması‟na da değindiği konuĢmasında, “Rusya ve Ġran bizim 

topraklar için savaĢmıĢlar ve Türkmençay AntlaĢması‟na göre bizi 

parçalamıĢlar. Güney Azerbaycan Ġran ve Kuzey Azerbaycan da Rus iĢgali 

altına girmiĢtir. Rus iĢgali altına girdikten sonra bizim topraklarımız üzerinde 

önce Erivan vilayeti kurulmuĢ. 1920 yılında ise, Sovyetler Birliği kurulduktan 

sonra, bizim topraklarımız olan Zengezur toprağı Ermenilere verilmiĢtir. 

Sovyetler kurulduktan sonra büyük devletler, olmayan bir devleti Ermenistan 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti‟ni kurdular. Çünkü onların isteği, onları oraya 

yerleĢtirmektir. Her zaman Türklerin arasına baĢka bir milleti, baĢka bir dini 

yerleĢtirmektir ve böyle de baĢlıyor. 1905 yılında ve 1918 yılında 

Azerbaycan‟da 50 bin Azerbaycanlı soydaĢlarımız Ermeniler tarafından 

öldürülmüĢtür. Tarihimize baktığımızda neden Ermeniler bize karĢı, neden 

onları büyük devletler destekliyor? 1898 yılında TaĢnaksutyun Partisi 

kuruluyor. Bu partinin esas amacı, Büyük Ermenistan devletini kurmaktır. Bu 

devleti hangi topraklarda kuracaklar? Güney Anadolu, Gürcistan ve Azerbaycan 

topraklarında kurmak istiyorlardı. Bu nedenle 1915 yılında 1. Dünya SavaĢında 

Ruslar Kars‟ı, Van‟ı iĢgal ederken, Ermeniler de hemen savaĢa giriyorlar ve 

oradaki insanları öldürmüĢlerdir. Ermeniler Van‟da ilk, dedem Mustafa 

ÇavuĢoğlu‟nu öldürmüĢlerdir. Dedem Van‟da dini dersler veriyordu. Ermeniler 

birçok kiĢiyi öldürdü. Ġçinde annemin de olduğu çocuklar ve kadınlar MuĢ‟tan 

Iğdır‟a gitmiĢtir. O zaman da Azerbaycan‟da Ġslami Yardım TeĢkilatı 

kurulmuĢtur. Birçok zengin iĢ adamımız ve bizim tanınmıĢ Ģairimiz Ahmet 

Cevat, hepsi Iğdır‟a gelip destek vermiĢler ve oradaki yetim çocukları 

Azerbaycan‟a götürmüĢlerdir. Annemi de bir aile evlatlık edinmiĢ. 1915 yılında 

Van‟da böyle bir soykırım yapıldı. Hatta “Soykırıma Uğrayan Türkler” isimli 

bir kitap yayılandı. O kitapta 1915 yılında Van‟da nüfus 70 bin iken, 1918 

yılında 20 bine düĢmüĢtür. 50 bin insanı öldürmüĢlerdir. Amaçları o bölgeleri 

alıp Büyük Ermenistan‟ı kurmaktır. Ancak Rus inkılabı oldu. Ruslar geri 

çekildikten sonra oraya Türkler de destek verdi ve Ermenileri sürgün ettiler. 

Ama bugün dünyaya “bizi öldürdüler, bize soykırım yaptılar” diye 

sesleniyorlar. Ancak onların elinde hiçbir delil yoktur. Ellerinde Hocalı gibi bir 

soykırım olsaydı eğer belki de bizi çoktan yok ederlerdi. ArĢivleri açıp baksak 

hiçbir Ģey yok. Onlar Türklere soykırım yaptılar” Ģeklinde konuĢtu. 

Azerbaycan topraklarını Ermenilerden korumak için Azerbaycan Kadın 

Taburu‟nu kurduğunu ifade eden Prof. Dr. Halilova, Bakü‟nün Rus iĢgali 
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altındayken o dönemde sokağa çıkma yasağının olduğunu ancak ölmek 

pahasına da olsa topladığı kadınlarla birlikte Rus tanklarının karĢısına çıktığını 

dile getirdi. Prof. Dr. Halilova, Bakü‟nün kurtarılmasında Türk askerlerinin 

mücadelesine de değindiği konuĢmasında, günümüzde Azerbaycan‟ın en kutsal 

mekanı olan Ģehitlik mezarlığında bir tarafta Bakü‟yü kurtaran Türk Kafkas-

Ġslam Ordusunun Ģehitlerinin, diğer tarafta ise 20 Ocak Azerbaycan Ģehitlerinin 

yer aldığını belirterek, konuĢmasının sonunda Türkiye ve Türk milleti için iyi 

dileklerde bulundu. Konferans sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. 

Dr. Hanım Halilova, öğrencilerle birlikte fotoğraf çekildi. 

 

2.ULUSAL TIP GÜNLERĠ SEMPOZYUMU KAPANIġ BĠLDĠRGESĠ 

 

Dr.Hikmet Boran 2.Ulusal Tıp Günleri Sempozyumu , 10-11 

Aralık 2010 tarihinde Antalya Tabip Odası ve Antalya DiĢ Hekimleri 

Odası öncülüğünde  Antalya da yurt içi ve yurtdıĢından kayıtlı toplam 

180 katılımcı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tıbbiye Tarihi, Tıp Dili, Güncel bilimsel geliĢmeler, Geleceğe 

Yönelik Ulusal/Milli Sağlık Politikaları tartıĢılarak öneriler 

oluĢturulmuĢtur. 

Sempozyum sonucunda 3. Ulusal Tıp Günlerinin (UTG) 2012 

Aralık ayında Dr.Fazıl Doğanın adıyla Kütahya da yapılması 

kararlaĢtırılarak, aĢağıdaki öneriler dile getirilmiĢ ve  kamuoyu ile 

paylaĢılması kararı alınmıĢtır. UTG nin gönüllü desteklerle bağımsız bir 

bütçe ile gerçekleĢtirilmesine devam edilmelidir.Kayıtlar ya ücretsiz ya 

da çokdüĢük maliyetli olmalıdır. Üniversiteler, meslek odaları, uzmanlık 

derneklerinin destekleri ile daha yakın iĢbirliğine gidilmelidir. Örgütler, 

bir takım özel amaçları gerçekleĢtirmek üzere biraraya gelmiĢ sosyal 

birimlerdir. UTG  Yatay örgütlenme modeli içinde, Yaptığı araĢtırmalar 

ve bunların neticesinde topluma öneriler ve hizmet sunan, böylece sağlık 

yönetiminde, planlamalarında, hizmetlerinde ve politikalarında fikrine 

baĢvurulacak saygın bir sistem oluĢturmalıdır. 

Kayıtlar ya ücretsiz ya da çok düĢük olmalıdır. 

Üniversiteler, meslek odaları, meslek dernekleri, uzmanlık 

dernekleri ile daha yakın iĢbirliğine gidilmelidir. Etik değerlerimizin 

yeniden oluĢturulup güçlendirilmesinde Tıp Günleri önemli bir yer 

tutmalıdır. 3.UTG nin adına düzenleneceği Dr.Fazıl Bey in 

Komutanlığını yaptığı Emet Milli Müfrezesinin Karagahı Olarak 

Kullanılan Emet Hanının Restore edilerek Kültür etkinlikleri için 

kullanılması, kaldığı odanın ise Müze olması için çalıĢmalar yapılmalıdır. 

Ayvalıkta Atıl halde bulunan Dr.Fazıl Bey in Doğumhane ve 
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Fabrikasında Ġsmi YaĢatılmalıdır. Çanakkale ve Milli Mücadelede ġehit 

Olan Tıbbiyeliler in hayat hikayelerinin araĢtırılması ve derlenmesi için 

üniversitelerle ortak çalıĢmalar yapılmalı ve bir müze 

oluĢturulmalıdır.Yapılan çalıĢmaların tıp tarihi derslerinde okutulması 

sağlanmalıdır. Yapay siyasi ayrımlara itibar edilmeksizin, millî/ulusal 

beraberlik anlayıĢı içerisinde çalıĢılmalıdır. 

Millî eğitim seferberliği baĢlatılmalıdır. 

Ülkemizde Termal Turizm ve Sağlık turizmi konusunda çalıĢmalar 

yapılarak, Anadolunun diğer bölgelerinin de Turizm e katılması 

sağlanmalıdır. Stratejik bir maden olan Bor ve kullanımı konusunda 

bilimsel çalıĢmalara ağırlık verilmelidir. Bilimde Dilimizin Yabancı 

Dillerin istilasından kurtarılması sağlanmalı,  bilimsel eğitimin lisanı 

Türkçe olmalı ancak tüm öğrencilere çok iyi yabancı dil  öğretilmelidir.    

Bilimsel düĢünce hâricindeki safsata ve kandırmacaların tıp eğitimine 

bulaĢmaması için seferber olunmalıdır. DiĢhekimliğindeki uzmanlıktan 

önce temel ve uzmanlık eğitimi  daha fazla tıp eğitimiyle 

bütünleĢtirilerek planlanmalıdır. Tıp bir ekip çalıĢması bütünüdür 

felsefesi altında  Ulusal Sağlık Yüksek Kurulu (USYK) çatı örgütlenmesi 

oluĢturulmalıdır. USYK Ağırlık oranları ve öncelikleri belirlenerek tıbbın 

tüm uzmanlık dalları ile pratisyen hekimliğin ve diğer sağlık alanının 

temsilcilerinden oluĢmalıdır. 

Ġthal et konusunda tüketici ya da yerli üretici farklı ancak 

yetersiz,nitelikli olmayan niceliği de düĢük çaresiz sığ duyarlılıklara 

sahipken; halkımız “ithal hekim ve hemĢire “ konusunda aynı oranda 

bir duyarlılığa sahip değildir. Ġthal canlı hayvan dıĢkıları yoluyla ülkemiz 

bağıĢıklık kazanmadığımız bir takım mikroorganizmalara teslim edilme 

sürecindedir. Ulusal sağlığımız insanıyla hayvanıyla, bitkisiyle 

ticari biyoterör tehdidi altındadır.  Ġthal hekim, hemĢire ile de Türkçe 

iletiĢim aksamalarıyla doğacak zararlar ve diğer nedenlerle sağlık 

zararlarına açıldığı gibi kültür terörüne açılan bir kapıdır. Bir takip sınırı 

düzenlemesi bile oluĢturulmadan karĢılıklılık esası ve diğer nedenlerle 

ithal sağlık çalıĢanına kapı açılmıĢtır.Tarihimize baktığımızda 

yurdumuzda emperyalizmin kullandığı silahlardan biri  misyoner 

hastaneleri olmuĢtur. Ancak bu hastanelerdeki misyonerlik faaliyetlerinin 

takibi çok daha kolay iken günümüzde perakende olarak çalıĢtırılması 

söz konusu olan ithal sağlık çalıĢanının daha zor takip edilebileceği ve 

çok noktada var oluĢu ile bir kültür terörü yaratmaları söz konusudur. 

Bu nedenle ithal hekim, sağlık çalıĢanına olan tepkilerin mesleki, 

ekonomik çıkar koĢutunda açıklanması yanlıĢtır. Gerek sağlık çalıĢanının 

ithali ve gerekse canlı et ithali ekonomik, sosyal ve biyoterörle sağlık 
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zararları tehdidi taĢımaktadır.  Ġthal sağlık çalıĢanı ve ithal canlı et 

arasında zarar açısından ne fark olduğunu mizahi olarak söylememiz 

gerekirse biri misyonerlik faaliyeti yapamaz demek olasıdır. 

Türkiye‟ye özgü ağırlığın kamuda olduğu  bir sağlık sistemi derhal 

önerilmelidir. Sıkı denetlenen,personelin maddi ve manevi olarak motive 

edildiği ve personel harcamasının tüm giderlerin yarısı olduğu,meslek 

ilkelerine  dayanan bir sistem oluĢturulmalıdır. 

Sağlık alanının kendine özgü koĢulları, serbest rekabetin  

iĢlemesini olanaksızlaĢtıran özel güçlükler içerir.  Tıbbi bakım alanında, 

tüketicilerin ve sağlık çalıĢanlarının "ürün" hakkında yeterli bilgi sahibi 

olmaları mümkün değildir. Ancak uzman olanların bilebileceği araç ve 

gereçlerin ve tüketicinin ölçmesi mümkün olmayan bir bilgi ve 

deneyimin kullanıldığı sağlık hizmetlerinde tercih, üreticilerin 

bilgilendirmesine ve dıĢ görünüĢe göre yapılmaktadır. Yani talebi yaratan 

üreticidir. Bu özelliği nedeniyle sağlık sektöründe özelleĢtirmeye 

gidilmiĢ olan ülkelerde, etik  açıdan kabulü olanaksız durumlar ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin sezeryanla doğum oranları artmaktadır. Sağlık 

hizmetlerinin maliyeti, yaĢlılar, yoksullar, kronik hastalar bakımından, 

diğer insanlara göre daha yüksektir. Bu tür kategorilere dahil olanlar, 

sağlık hizmetlerine en çok gereksinim duymalarına karĢı en düĢük satın 

alma gücüne sahip kesimi oluĢtururlar.  

Satın alma gücü düĢük, fakat sağlık hizmetlerine yönelik 

gereksinimleri yüksek olan bu insanların sorunları, kamusal destek ve 

teĢvik olmadan çözüme kavuĢturulamaz.Sağlık hizmetlerinin özel sektöre 

terk edilmesi, öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerinin daha çok ihmal 

edilmesi ve daralması sonucunu doğurur. Çünkü bu alanda piyasada talep 

doğması mümkün değildir. Sağlık hizmetlerinin özel sektöre terk 

edilmesinin diğer önemli sonucu, tedaviye yönelik sağlık hizmetleri 

alanında görülür. Bu alanda görülen, parası olmayan ağır hastalar için 

hastaneler, bakımevleri yapılmasına son verilmesi, yapılmıĢ olanların 

kapatılması; buna karĢılık, paralılara yönelik sağlık ve bakım hizmetleri 

sunan merkezlerin geliĢtirilmesidir. 

Zaman içinde birbirinden uzaklaĢan/uzaklaĢtırılan hekim ve diĢ 

hekimleri Ulusal Tıp Günleri çatısı altında buluĢmalılardır. Veteriner 

hekimlik alanının güçlendirilmesi sağlanarak bu alanında koruyucu 

hekimlikteki yeri vurgulanmalıdır. Eczacılar ile hekimlerin iletiĢimi tıbbi ve 

sosyal açıdan artırılmalı, eczacılığın sorunları tıp biliminin içinde 

irdelenmelidir. Eczacı , HemĢire,  paramedik, psikolog, diyetisyen ve tüm 

sağlık alanı çalıĢanlarının karĢılıklı iletiĢimleri arttırılarak, birbirine ve 

görevlerine yabancılaĢmaları en aza indirilmeli ve bu mesleklerin 
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birbirlerinden beklentileri açık olarak ortaya konmalıdır. Hekim, DiĢ 

Hekimi, Veteriner Hekimlik, HemĢirelik, Paramedik gibi sağlık 

mesleklerinin öğrencilerinin sorunları ele alınmalı, onlara da söz hakkı 

verilmelidir. Hasta ve Hekim Hakları ve  Tıp Hukuku alanlarında sağlık 

personelinin  bilinçlendirilmesi için gerekli çalıĢmalar yapılmalıdır. Sağlık 

Mensuplarına yönelik Ģiddet ve  mobbing/yıldırma uygulamalarına karĢı koyma 

yöntemleri geliĢtirilmelidir. 

Soluduğumuz havanın yüzde 78‟ini oluĢturan Azot bir yandan 

yaĢam kaynağımız olurken diğer yandan da kanımızda üre olarak 

dolaĢıyor. Yeterince temizlenemediğinde  ölüm nedenimiz bile 

olabiliyor! Azot‟un yaĢamımızdaki yeri bu kadarla kalmıyor! 

Yeryüzünde Azot üretimi aynı zamanda bir endüstri kolu. Azot yaĢama 

düĢman bombanın da ham maddesi! BarıĢ zamanında gübre olarak 

üretilip istiflenir ve tarlalara serpilmek üzere pazara sunulurken; Azot 

savaĢ zamanında doğrudan bombaya dönüĢmekte. Gübreyi nasıl 

bilirsiniz? Tarlalara atarak tarımsal üretimi artırır ve böylelikle insan 

soyunun aç kalmasını önler derseniz  yanılırsınız! Malthusçu yaklaĢımı 

inandırıcı bulanlar için dünya nüfusu geometrik olarak tarımsal üretim ise 

aritmetik olarak artmaktadır. Bu anlayıĢa göre geçenlerde aynı anda 7 

milyarıncı insanına kucak açan dünyamızda geleneksel tarımla doymak 

olası değildir. Endüstriyel tarım aç kalmamamız için gereklilik olmaktan 

öte zorunluluktur.  

Gerek yapay gübre ve tarımsal ilaç kullanımı, gerekse GDO 

yoluyla türümüzün aç kalmasının önüne geçilmeye çalıĢılmaktadır. 

Ancak Ürünümüz artsın diye tarlamıza attığımız gübredeki Azot 

insanlara ve tüm canlılara tehlike olarak dönmektedir.Azot toprağa nitrit 

olarak düĢmektedir. Oradan içme suyuna katılan bu nitratlar bünyeye 

alınmaktadır. Bu da kanserlere yol açmaktadır. Ayrıca sularda arsenik 

miktarında artıĢa yol açmaktadır. Toprağın uzun vadede yok olmasınada 

sebep olmaktadır. Azot ve benzeri katkılarla tarımsal üretimde sağlanan 

artıĢ yalnızca yüzde 30 olup bu artıĢ  çöpe atılan gıdalara denk 

düĢmektedir. Bu nedenlerle doğal tarıma/geleneksel çiftçiliğe  

dönülmelidir. 

Türkiye, biyoterörizme açık bir ülkedir. Biyoterörizm‟e sadece 

askeri ve emniyet güçleri açısından bakılması uygun değildir. Bu alanda 

Multidisipliner koruyucu tedbir ve organizasyonlar yetersizdir. Tarım 

Bakanlığında yapılan reorganizasyon ile Veteriner TeĢkilatının ortadan 

kaldırılması, Tarım Bakanlığı dıĢında diğer ilgili bakanlıklarda veteriner 

hizmetleri organizasyonunun bulunmaması, CDC benzeri merkezi 

multidisipliner bulaĢıcı hastalıklar laboratuvarının bulunmaması, 
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Multidisipliner bir halk sağlığı politikasının olmaması,Uluslararası 

Veteriner Halk Sağlığı eğitiminin yapılamaması, Ġnsan Hekimliği ile 

Veteriner Hekimliği arasında bilimsel, mesleki iĢ alanlarında yeterli 

düzeyde iĢ birliğinin bulunmaması riski oluĢturan   önemli unsurlardır. 

Biyoterorizm‟den Korunma ve Mücadele Aktörler arasında 

Ġnterdisipliner ÇalıĢma Gerekmektedir. Yeni çıkan bulaĢıcı hastalıkların 

yüzde 75‟i zoonotiktir. Ġnsanlarda artarak ortaya çıkan/çıkacak zoonoz 

hastalıkların önlenmesinde Veteriner Hekimler önemli önleyici role 

sahiptir. Son küresel olaylar insan ve hayvan sağlığı arasındaki iĢ   

iĢbirliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuĢ ve   

güçlendirmiĢtir.  

Ġnsan ve hayvanlarda ortak sağlık sorununa neden olan veya   

olabilecek zoonozların izlenmesi multidisipliner bir entegre   çalıĢmayı 

gerektirmektedir. Etkili  Kanser Tarama Programları geliĢtirilmeli , 

Tarama, hedef nüfusun kabul edebileceği, sağlık personelin  kolaylıkla 

uygulayabileceği ve maliyeti düĢük bir test olmalıdır. Test, hastalığı 

erken evrede saptayabilecek duyarlılıkta (sensitivite) olmalı, Test, 

hastalık ile nonspesifik değiĢiklikleri ayırt edebilecek özgüllükte 

(spesifisifisite) olmalı, Erken evredeki değiĢikliklerin etkin tedavisi 

olmalı, Tarama, maliyet-etkinlik analizlerine uygun olmalıdır. Çocuk 

istismarı ve ihmalinin önlenebilmesi için hemĢire, doktor, sosyal hizmet 

çalıĢanı ve psikolojik danıĢmanlardan oluĢan ekipler oluĢturulmalı; 

konuyla ilgili olan kurumlar arasında gerekli koordinasyon ve iĢbirliği  

sağlanmalı; kreĢ, çocuk bakımevi ve sosyal hizmet kurumları 

geliĢtirilmeli, kitle iletiĢim araçlarında konuya daha fazla yer verilerek 

anne, baba ve çocukların bilgilendirilmesi ve konunun gündemde 

tutulması sağlanmalıdır. 

1932 yılından beri Interpol üyesi olan ülkemizde bir Avrupa 

standardı halini almıĢ DVI (Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi) 

timinin kurulması büyük önem taĢımaktadır. Interpol Genel Sekreterliği 

de üye ülkelerden DVI ekibinin temsilcileri olarak DVI prosedürleri 

konusunu bilen bir polisin, bir adli patoloji uzmanının, bir adli diĢ 

hekiminin, bir adli biyoloji uzmanının ismini bildirmelerini istemektedir. 

Türkiye'de otopsilerde kimliklendirme iĢini yapacak uzmanlar hazırdır 

ama bugüne kadar görevlendirme yapılmamaktadır. Yönetmelik çıkarılıp 

ismi konulmuĢ bir timimiz olmadığı için felaketlerde ölen 

vatandaĢlarımızın ölüm nedenlerinin tespitinde, otopside, rapor 

düzenlenmesinde yer alamamaktayız.Türkiye'nin Ġnterpol teĢkilatına bu 

timi kurmak için taahhütte bulunmasına rağmen hâlâ hayata 

geçirilmemiĢtir. ĠçiĢleri, Sağlık ve Adalet bakanlıkları bir araya gelip 
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protokol imzalamalı  ve arkasından bir yönetmelik yayınlanarak bu tim 

kurulmalıdır.  

Ulusal bir antibiyotik kullanım politikası geliĢtirilmelidir. Doğru 

antibiyotik kullanım politikaları, yoğun eğitimlerle klinik ve laboratuar 

iĢbirliği ile hekimlerimize benimsetilmelidir. Mikroorganizmaların direnç 

kalıpları tüm ülke genelinde, il bazında ve hastane bazında izlenmelidir. 

Antibiyotik kullanım ilkeleri ve uzlaĢı raporları her tıp dalı için 

geliĢtirilmelidir. Antibiyotiklerin hekimlerce endikasyon dıĢı, 

eczanelerden reçetesiz verilmeleri, ilaç endüstrisince kampanya 

uygulamaları önlenmelidir. Bu konularla ilgili çok ciddi yaptırımlar 

getirilmelidir. Antibiyotik kullandıran hekim-eczacı ilaç endüstrisi 

üçgeninin, rasyonel olmayan kullanım sonucunda, gerek büyük 

ekonomik kayıplarımızın,gerekse yayılan direncin doğurduğu tehlikelerin 

farkında olması; bu konuda yeterince eğitimli ve bilgili olması ve  

alınacak önlemler konusunda gönüllü olmasıdır. 
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Ahıska - Ardahan Dostluk Köprüsü 

Ardahan Üniversitesi'nde üç yıldır faaliyetlerini sürdüren ve kısa adı 

ARÜGEM olan Ardahan Üniversitesi Gençlik Eğitim Merkezi organizesinde 

Üniversitemizde çalıĢan ve ARÜGEM üyelerinden oluĢan bir grup Ahıska ve 

Tiflis'e gezi düzenlendi. Gezi ARÜGEM BaĢkanı Sayın Canan Korkmaz'ın 

giriĢimleri ile gerçekleĢti. Geziye, Kazakistan, Gürcistan,Kırgızistan v.s. yurt 

dıĢından gelen üniversitemizin yabancı uyruklu personelleri de katıldık. 

Gezimiz, Ardahan'dan baĢlayarak Posof'tan Kür nehrinin boyu Ahıska 

üzerindendi, çünkü Ahıska Ardahan'a yaklaĢık 80 km mesafede bulunmaktadır. 

Hem de Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan sınır kapısıdır. Yolumuz Ardahan'dan 

çıktıktan sonra Ilgar dağını aĢarak Posof vadisine doğru salınırken saklı cenneti 

keĢfedercesine dar vadilere doğru indikten sonra Posof Türkgözü sınır kapısına 

ulaĢtık. Yol boyu dağın eteğinden akan Kür nehri Posof ve Ahıska doğasının 

dağlarının, nehirlerinin, ormanlarının, bahçelerinin, yüksek zirveli karlı 

dağlarının ve doğası ile bire bir aynı olduğunu fark ettim. 

Ahıska'ya girince Ahıska kalesi ve Ahmediye camisini gördük. Yıllardır 

ağızlardan düĢmeyen Azğur kalesinin yanından geçtik. Buralarda gördüklerim 

ve yaĢadıklarım anılar benim için yabancı değildi. Çünkü bu tarihi yerler 

hakkında çocukluğumdan beri hep duyduğum yerleri aynen nasıl duydumsa 

öyleymiĢ gibi gözlerimle gördüm. Ahıska'dan geçerken elimde olmadan birden 

duygularıma hakim olamadım.  

Gözlerim yeĢerdi, yutkundum ve ister istemez geçmiĢe döndüm. 

GeçmiĢteki dede nenelerimizin "hiç olmazsa bir kez Ahıska'yı görseydim of bile 

demezdim" diye diye vatanı göremeden gözlerini ebediye yuman insanlar geldi 

gözümün önüme. Bu duygusallığımı ve içimdeki hasret hislerimi Tiflis'e doğru 

yol aldıktan sonra bile bir türlü içimden çıkaramadım. Yol devam ediyor, tüm 

yolculuk boyu sadece geçmiĢlerimiz gözümün önümdeydi. GeçmiĢle 

yaĢıyordum.  

(ARÜGEM Ahıska Üniversitesi Türk Dili Bölümünde) Öğle vakti 

Ahıska'ya ulaĢabildik. Bizi Ahıska Üniversitesi Rektörü Sayın Tina GelaĢvili ile 

Ahılkelek Devlet Yüksek Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Roin KavrelaĢvili 

rektörlük binasında karĢıladı. Bizimle yakinen dostça duygularla ve samimiyetle 

yakın ilgi gösterdiler. Ahıska Üniversitesini gezdik dolaĢtık. Çünkü Ahıska 

Üniversitesi bizim Ardahan üniversitesiyle kardeĢ üniversitedir. Ve aynı 

zamanda Kafkasya Üniversiteler Birliğinin Üyesidir. Üniversitenin Türk dili ve 

Edebiyatı bölümünü de ziyaret ettik. Orada Türkoloji bölüm baĢkanı bizlere 

bölümünün faaliyetiyle ilgili kısa metrajlı film gösterisi sundu. Hatta 

Türkiye'den gelen öğrenciler kısa bir zamanda Gürcüceyi öğrenip gürcü dilinde 

araĢtırma yaptıklarından da bahsetti. Aynı zamanda Gürcü dili ve edebiyatı 
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bölümünde Türkiye'den gelen öğrencilerimizin de çalıĢmalarını yakından görme 

fırsatını bulduk. Sonra orada hatıra resimleri çektik. 

Üniversiteden ayrıldığımızda sağ taraf yukarıda Müslüman mezarlıklarını 

da gördük, orada yatan soydaĢlarımızın ruhuna Fatiha okuduk. Ahıska'daki kısa 

sürede koca bir tarihimizi yaĢama fırsatını buldum. Bu yazıyı kaleme alırken 

bile içimdeki duygularımı mümkün mertebe özetlemeye çalıĢıyorum. 

Ahıska'dan ayrıldıktan sonra yolumuz Tiflis'e doğru devam ediyor. Bize yolda 

rehberlik eden ve Gürcistan hakkında bilgi veren Roin hoca oldu. Tiflis'te gezi 

esnasında ekibimizin gürcü halkı ile anlaĢabilmesi için hem tabeladaki gürcüce 

yazıları okuyup anlamasında yurt dıĢından gelen hocalarımızdan biri sayın Doç. 

Dr. Gülnara Gocayeva Memmedova da aracılık etti. Ahıska'dan Tiflis'e giden 

yolun iki tarafında ağaçlar ekilmiĢ asfalt yolları bana Azerbaycan, Kazakistan, 

Özbekistan yollarını hatırlattı, çünkü bu yollar eski dönemden kalan Sovyet 

projesiyle yapılan yollardı. Dikkat çekecek tarihi yerlerden biri XIX. Yüzyılda 

YapılmıĢ giriĢi ġark desenleriyle iĢlenmiĢ adı "Bezekli Hamam" diye geçen 

doğadan gelen kükürtlü su insanın sağlığına Ģifa verdiğini, o devirde yaĢamıĢ 

ünlü Rus yazar ve Ģairler A.S. PuĢkin'in, A.S. Griboyedov'un da bu hamamı 

ziyaret ettiğini ve hamamın tarihi bilgisini kapısında asılı olan tabeladan 

öğrendik. 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Sevil PĠRĠYEVA 

Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi 
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Türkbilim Genel 
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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).Örnek: (Tatlıdil, 2009, s.41). Açıklama notları ise sayfa altında dipnot 

Ģeklinde belirtilmelidir. Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel standartlara uygun 

olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar çalıĢmanın sonunda ayrıca belirtilmelidir. 

Dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır. 
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10. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur. 

11. Her makalenin baĢına yazar tarafından mutlaka makale baĢlığı dahil 

hem Türkçe ve hem Ġngilizce veya/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 yılda üç sayı 

olarak yayımlanır. 

 

                                                  Editör: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY 

 

 

 


